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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Ρωσία είναι
μια αυτοκρατορία
σε παρακμή
Ο Ολλανδός συγγραφέας
Χέιρτ Μακ μιλάει στην «Κ»
για τη ρωσική εισβολή και
το τέλος της «ήπιας
ισχύος». Το βιβλίο του «Με-
γάλες προσδοκίες - Το
όνειρο της Ευρώπης 1999-
2021» ειναι μια επισκόπηση
της ευρωπαϊκής Ιστορίας
για τα πρώτα 20 χρόνια του
21ου αιώνα. Ζωή, σελ. 1

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρασκήνιο μιας πόλης στο πανί
Το Broadway είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του
Χρήστου Μασσαλά, και θα προβληθεί στο 20ό Διεθνές Φεστιβάλ
«Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2022». Στη συνέντευξή του
στην «Κ» λέει: «Το δράμα της ταινίας δεν είναι το δράμα της διαφο-
ρετικότητας. Κάθε άλλο. Αυτή είναι η πηγή αισιοδοξίας στην ιστο-
ρία». Ζωή, σελ. 4

ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

Δεν θα έχουμε
πρόβλημα  
με τα καύσιμα

«Δεν αναμένεται να
προκύψει ζήτημα με τον
ενεργειακό εφοδιασμό
της χώρας, λόγω της ου-
κρανικής κρίσης» λέει η

Νατάσα Πηλείδου στην «Κ» και προ-
αναγγέλλει την έναρξη εργασιών
εντός της ΑΟΖ, από την κοινοπραξία
Γάλλων και Ιταλών, που είναι προ-
γραμματισμένη να ξεκινήσει στις
επόμενες εβδομάδες. Σελ. 10

ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ο πόλεμος θα γίνεται
με άλλα μέσα
Είμαστε μάρτυρες του πρώτου πολέ-
μου του 21ου αιώνα στον οποίο τα
drones, τα αντιαρματικά και τα φθηνά
φορητά όπλα καταστρέφουν πανά-
κριβα οπλικά συστήματα, όπως τανκς
και βαριά τεθωρακισμένα, λέει στην
«Κ» ο πρώην διοικητής Ευρώπης του
ΝΑΤΟ, Τζέιμς Σταυρίδης. Σελ. 18, 19

Το κλειστά Στενά
άνοιξαν άλλες οδούς
Πύλη η Αλεξανδρούπολη 

Διαμορφώνονται οι όροι για τη μετατροπή
της Ελλάδας σε πυλώνα ενεργειακής ασφά-
λειας για τα Βαλκάνια και ευρύτερα για
την Ευρώπη, με τη στήριξη και της Ουά-
σιγκτον, παρά τις δυσκολίες προώθησης
του EastMed. Σελ. 22

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βοήθεια από 
την Κομισιόν
ζητάει η Κύπρος
Η κυβέρνηση εξέφρασε ενδιαφέρον για
την ενεργειακή της μετάβαση, ώστε να
απεξαρτηθεί από τα ρωσικά ορυκτά καύ-
σιμα και ζήτησε  τεχνοκρατική στήριξη
από την Κομισιόν, αίτημα που εγκρίθηκε
επίσημα την περασμένη Τετάρτη. Σελ. 5

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το τελεσίγραφο
λέγεται Νικόλας 
Συνάντηση είχαν ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος με τον Στέφανο Στεφάνου, κατά την
οποία ο πρώτος απέσυρε το όνομα της
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου από τη λίστα
και έθεσε αποκλειστικά το δικό του. Άνοι-
ξε έτσι το σενάριο ναυαγίου. Σελ. 8

Τη θέση ότι έχει απομείνει στην Κύπρο «δύ-
ναμη πυρός» ώστε να υποστηρίξει συγκε-
κριμένες ομάδες που πλήττονται περισσό-
τερο στην οικονομία ως αποτέλεσμα της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, διατύπωσε
ο W. Maliszewski, επικεφαλής της αποστολής
του ΔΝΤ για την Κύπρο. Προσθέτει ότι η
στήριξη αυτή θα πρέπει να είναι προσωρινή,

στοχευμένη και να μην εμποδίζει την ανα-
κατανομή της εργασίας σε αναπτυσσόμενους
τομείς. Τονίζει επίσης ότι είναι καίριας ση-
μασίας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε
το δικαστικό σύστημα να γίνει πιο αποτε-
λεσματικό και να αντιμετωπιστούν τα κενά
δεξιοτήτων, οι αναντιστοιχίες και τα κενά
υποδομής. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Λόγος ναυαγίου
η επιμονή σε αρχηγό
Ενδεχομένη επιμονή σε αρχηγούς
απομακρύνει την προοπτική συνερ-
γασίας, λέει ο Άριστος Δαμιανού, την
ώρα που ο Ν. Παπαδόπουλος βάζει
μόνο το όνομά του στο τραπέζι. Μιλά
για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποχή στην ομιλία Ζελένσκι. Σελ. 9

ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερά προς
Δύση η Αθήνα
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυρ.
Μητσοτάκης έχει προχωρήσει στη
στρατηγική επιλογή της σύμπλευσης
με τη Δύση στο «ρωσικό ζήτημα»,
χωρίς υποσημειώσεις και «αστερί-
σκους». Ασκήσεις ισορροπίας με
Τουρκία, Ισραήλ και Αίγυπτο. Σελ. 17

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ακρίβεια λύγισε
ένδυση - υπόδηση
Μειωμένη είναι η αγορά ειδών έν-
δυσης και υπόδησης, ενώ οι κατα-
στηματάρχες εκτιμούν ότι δεν θα
υπάρξει αλλαγή ούτε την περίοδο
του Πάσχα. Οι καταναλωτές περιορί-
ζονται στην αγορά μόνο των απαραί-
τητων ειδών. Οικονομική, σελ. 4

Συλλογική 
ενσυναίσθηση

Η ομιλία του Ουκρανού προέδρου Β.
Ζελένσκι στη Βουλή ήταν μια καλή
ευκαιρία συλλογικής ενσυναίσθησης.
Το ότι δεν τα κατάφεραν οι βουλευτές
μας να το ζήσουν είναι οπωσδήποτε
λυπηρό. Από την άλλη, η μη αναφορά
του κ. Ζελένσκι στην τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο δεν θα έπρεπε να
μας ξενίζει, οι γεωπολιτικοί λόγοι
είναι πολύ ισχυρότεροι από το δίκιο
του αδικουμένου. Αν θα μπορούσε
ή όχι ο κ. Ζελένσκι να είχε πει έστω
και μισή κουβέντα δεν μπορεί να το
γνωρίζει κανείς, είχε δε προηγηθεί
η ανοησία της Αθήνας με τον μαχητή
του Τάγματος Αζόφ. Όπως και να
’χει δεν καταδικάζουμε για να κατα-
δικάσουν, αλλά για να λεγόμαστε
κράτος Ανθρώπων.

Στις κάλπες του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών προσέρχονται σήμερα οι Γάλλοι, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις εταιρειών σφυγμο-
μετρήσεων για ιστορικά υψηλό ποσοστό αποχής. Την ανησυχία του επιτελείου Εμανουέλ Μακρόν προκαλεί η πρόσφατη ενίσχυση των υποψη-
φίων - εκφραστών των ιδεολογικών άκρων, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αύξηση των ποσοστών της Μαρίν Λεπέν. Σελ. 23

Η χώρα έχει οικονομικό απόθεμα 
Συνέντευξη του επικεφαλής του ΔΝΤ για την Κύπρο W. S. Maliszewski

Γεωπολιτικό πόκερ με άσο την Τουρκία
Σε τροχιά κεφαλαιοποίησης από τις ΗΠΑ βρίσκεται η Aγκυρα λόγω της στάσης της στο Oυκρανικό 
Σε τροχιά ολικής επαναφοράς φαίνεται
να βρίσκεται η Τουρκία μετά το Ου-
κρανικό. Ήδη «τρίτες χώρες» επι-
διώκουν να προωθηθεί η αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρ-

κίας, κάτι που τυγχάνει στήριξης από
ανώτατους κοινοτικούς αξιωματού-
χους. Εξασφαλίζεται «άφεση αμαρ-
τιών» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
τους ρωσικούς S-400, η οποία συνο-

δεύθηκε από επιστολή-εισήγηση
προς το Κογκρέσο προκειμένου να
εγκριθεί αγορά μαχητικών αεροσκα-
φών, νέου τύπου F-16. Το παζλ συμ-
πληρώνει αναφορά της Βικτόρια Νού-

λαντ, προς τη Λευκωσία, ότι τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που εν-
δέχεται να επιδιωχθούν στο Κυπρια-
κό, πρέπει να αποφέρουν κέρδη και
για τις δύο πλευρές. Σελ. 4

Πρώτος γύρος στο ντέρμπι Μακρόν - Λεπέν

Oλική άρση του 
εμπάργκο θέλει 
η Λευκωσία. 

Σελ. 6
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΚΛΟΓΕΣ: Εις την Γερμα-
νίαν θα διεξαχθούν σήμε-
ρον αι επαναληπτικαί εκλο-
γαί προς ανάδειξιν Προ-
έδρου της Δημοκρατίας.
Κατά τον πρώτον «γύρον»
ουδείς εκ των υποψηφίων
συνεκέντρωσε την υπό του
νόμου προβλεπομένην βά-
σιν. Διά την εκλογήν έχουν

εκτεθή τρεις υποψήφιοι, ο στρατάρχης Χίντεμπουργκ, ο Χίτλερ και ο
κομμουνιστής Ταίλμαν. [...] Τον Χίντεμπουργκ υποστηρίζουν όλα τα
μετριόφρονα κόμματα, καθώς και οι σοσιαλδημοκράται.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Πληροφορούμεθα ότι ανεξαρτήτως του εκλογικού
αποτελέσματος του Πειραιώς, η παραίτησις της Κυβερνήσεως ευθύς
άμα τη επιστροφή του κ. Βενιζέλου εκ Γενεύης πρέπει να θεωρήται
ως βεβαία κατόπιν της τροπής την οποίαν λαμβάνει το οικονομικόν
πρόβλημα. Ηδη, προ της αναχωρήσεως του κ. Βενιζέλου υπήρχον
ενδείξεις, χθες όμως ελήφθησαν εις το υπουργείον των Εξωτερικών
και σαφείς πλέον πληροφορίαι ότι αι κρατούσαι διαθέσεις μεταξύ
των Μ. Δυνάμεων είνε όπως, κατά την αρχομένην μεθαύριον Τρίτην
έκτακτον σύνοδον του συμβουλίου της Κ.Τ.Ε., μη ληφθή οριστική
απόφασις επί των προτάσεων της Δημοσιονομικής Επιτροπής διά
την οικονομικήν ενίσχυσιν των προσφυγόντων εις αυτήν κρατών, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάς.
ΕΚΘΕΣΗ: Εις την Λέσχην Αυτοκινήτων ήνοιξε χθες διά το κοινόν η έκ-
θεσις της ζωγραφικής του κ. Λ. Κογεβίνα. Τα εκτιθέμενα υπερεβδο-
μήντα έργα, πλούσια συγκομιδή εντυπώσεων από την ελληνικήν
ύπαιθρον, τοπία των Δελφών, της Αραχώβης, του Μιστρά, θαλασσο-
γραφίαι, καθώς και μία σειρά πολυτίμων αναμνήσεων από τα γραφι-
κά Αναφιώτικα των Αθηνών που πρόκειται να κρημνίση εντός ολίγου
η αρχαιολογική σκαπάνη, έχουν αποδοθή από τον χρωστήρα και το
κραγιόνι του ζωγράφου και χαράκτου καλλιτέχνου εις ελαιογραφίας
και «γκουάς» λεπτών αποχρώσεων και ακριβούς παρατηρήσεως. Ιδι-
αιτέραν εξέλιξιν εις την χαρακτικήν δεξιοτεχνίαν του Κ. Κογεβίνα
σημειώνουν η σειρά των εγχρώμων «γκουάς», όπως η «Αράχωβα»,
η «Προκυμαία», η «Παλαιά Αγορά» κ.τ.λ.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
10.4.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο κύκλος της Ιουλίας Παλαιολόγου
Ουίλσον ουδέποτε είχε την ανάγκη
να επιδεικνύει την οικονομική του
επιφάνεια. Αυτός είναι και ο λόγος
που τα σπίτια τους παραμένουν ερ-
μητικά κλειστά για τα αδιάκριτα
βλέμματα. Ως απάντηση δε στην
εξωστρέφεια του νέου χρήματος, η
οποία αποτυπώνεται τόσο γλαφυρά
στη λεμεσιανή ριβιέρα, αυτοί πε-
ριορίζονται σε μια παλαιά συνήθεια
που πλέον έγινε λατρεία: το name-
dropping.

Όταν η αστική Λευκωσία λόγου χά-
ριν αναφέρεται στην Στέλλα, στον
Πάμπη ή στον Κύπρο και την Ελένη,
οι διευκρινήσεις περισσεύουν, κα-
θώς όλοι γνωρίζουν ότι τα ονόματα
αυτά αντιστοιχούν στην επίτροπο
Κυριακίδου, στον γιατρό Νικολαΐδη
και στο ζεύγος Χρυσοστομίδη. Κατά
τον ίδιο τρόπο που δεν χρειάζονται
εξηγήσεις ποιοι είναι ο Θωμάς, η
Αυγούστα, η Έρικα ή η Μυρούλα. 

Όπως είναι φυσικό το name-drop-
ping δεν θα μπορούσε να περιορι-
στεί στα όρια της πρωτεύουσας.
Ένα εξίσου καλό παράδειγμα αν-
θρωπογεωγραφίας εκτείνεται στη
βόρεια ακτογραμμή του νησιού, από
τον Πωμό όπου βρίσκεται το εξοχικό
της Άννας (Μαραγκού), στη Λίμνη
του Σιακόλα και το εστιατόριο του
Βαγγέλη στην Πόλη, μέχρι το ξενο-
δοχείο του Θάνου, της Άννας και της
Νατάσας (Μιχαηλίδη), τον κόλπο του
Φωτιάδη και τη Σπηλιά του Μανώλη
όπου κάθε καλοκαίρι συρρέουν οι
«βάρκες» των χωραϊτών.  

Θεωρώ την πιο πάνω εκτενή εισα-
γωγή αναγκαία για να καταλήξω στο
ακανθώδες ερώτημα που ταλανίζει
την Ιουλία: «Ποιος είναι ο Μάχιμος,
μάνα μου;». Ας σημειωθεί ότι είναι
η τρίτη φορά που η χήρα πιάνεται
αδιάβαστη. Η πρώτη ανάγεται στα
παλαιολιθικά χρόνια, όταν δεν γνώ-
ριζε ότι ο Ουίλσον την απατούσε,
ενώ βοούσε η Λευκωσία. Η δεύτε-
ρη ήταν πρόσφατα, όταν δήλωσε

άγνοια για τον τηλεοπτικό κομήτη
Μαυρίκιο και τη συμβία του Ιλάει-
ρα. Η τρίτη και φαρμακερή ακούει
στο όνομα Ανδρέας Μάχιμος.

«Ποιος είναι ο Μάχιμος, μάνα μου;»
ρώτησε ξανά η Ιουλία. Το ερώτημα
ήταν βεβαίως ρητορικό, αφού μετά
την επική εκπομπή της Κατερίνας
Ηλιάδη ο μαχητικός κύριος Μάχιμος
έγινε παγκυπρίως γνωστός. «Διέρ-
ρευσε ότι θα σταματήσει η αστυφι-
λία… Δηλαδή τώρα ο Μάχιμος εννά
αρχίσει να τεκνοποιά; Εννά αρχίσει
ο γείτονας μου, ο αδελφός, ο κουμ-
πάρος μου στο χωριό, που είμαστε

άνω των 55-60 χρονών όλοι να τε-
κνοποιούμε;». «Και μετά τα 50 έχει
ζωή, κύριε Μάχιμε» είπε η δημο-
σιογράφος. «Τεκνοποίηση δεν έχει
μετά τα 50» ήχησε θαρραλέα η φω-
νή της κυπριακής επαρχίας, θυμί-
ζοντάς μας γιατί η μεταρρύθμιση
της αυτοδιοίκησης επείγει όσο ποτέ
άλλοτε. 

«Τι καλύτερο έχει δηλαδή η Ελσίνα
από τη Σβετλάνα μας;» έθεσε το
βαθύ φιλοσοφικό ερώτημα η Ιου-
λία, σε μια ύστατη προσπάθεια ν’
αποδείξει πως όχι μόνο υπάρχει
ζωή μετά τα 50 αλλά υπάρχει ζωή

γενικώς κι ας είναι αενάως άδικη.
«Σπασίμπα» απάντησε η Ρωσίδα για
τη σπάνια εκδήλωση μεγαθυμίας κι
έπειτα άφησε τις κυρίες να συνεχί-
σουν την ανάγνωση του άρθρου
των Times «Κύπρος, το νησί που
βρέχεται από τα χρήματα της ελίτ
του Πούτιν». Το κείμενο αφορούσε
στη βαθύπλουτη Elsina Khayrova, η
οποία ζει στο… Limassolgrand και
στην αξίας 4,2 εκατομμυρίων λιρών
Villa Elsina. 

« Άτιμη κοινωνία, που άλλους τους
ανεβάζεις κι άλλους τους κατεβά-
ζεις» σχολίασε η Ευγενία η Καλαμα-

ρού κι έτσι όπως αναστέναξε ήταν
φτυστή η Μήτση Κωνσταντάρα.
«Εσύ γιατί μουγγάθηκες;» ρώτησε
την αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού, η οποία είχε
ζαρώσει στην καρέκλα της και με
απλανές βλέμμα ατένιζε την κατα-
κρήμνιση του σοσιαλιστικού ονεί-
ρου. «Από το Λένινγκραντ στο Λίμα-
σολγκραντ» μουρμούρισε η Κουλλί-
τσα και ζήτησε από τη Ρωσίδα να
φέρει το μπουκάλι με τη βότκα. 

Με τον δείκτη ενδιαφέροντός
(τους) να έχει αγγίξει τον πάτο,
χρειαζόταν κάτι αληθινά ρηξικέλευ-

θο για να βγάλει τις κυρίες από τη
βαθιά πλήξη. «Ο Χαράλαμπος πάν-
τως τόλμησε το ηρωικό ΟΧΙ» ανα-
κοίνωσε με φόρα η Κούταλου.
«Ποιος Χαράλαμπος;» αντέδρασε
το καρέ στο διόλου αυτονόητο na-
me-dropping. «Ο υπουργός άμυ-
νας». «Εδώ ξεχάσαμε την ύπαρξή
του και ξαφνικά έγινε… ο Χαράλαμ-
πος;». «Ναι, γιατί η μικρή Κύπρος
αρνήθηκε να γίνει το παιδί για τα
θελήματα των ΗΠΑ» πείσμωσε η
Φώφη. «Εμένα άλλο με απασχολεί»
είπε η Ευγενία η Καλαμαρού. «Αν ο
ΔΗΣΥ, ο οποίος ζήτησε να δώσουμε
τον οπλισμό στην Ουκρανία, είναι
όπως λέει στη σωστή πλευρά της
Ιστορίας, η κυβέρνηση που εντέλει
το αρνήθηκε είναι στη λάθος πλευ-
ρά της Ιστορίας;». «No comment»
αποφάνθηκαν οι εκπρόσωποι της
αγγλόφωνης δεξιάς.

Είχε βραδιάσει πια αλλά καμιά από
τις κυρίες δεν βιαζόταν να φύγει. Η
Ρωσίδα ετοίμασε τα gin and tonic
και το καρέ πήρε θέσεις για το παι-
χνίδι που γνωρίζει μεγάλο σουξέ
τον τελευταίο καιρό στην αστική
Λευκωσία. Πρόκειται για μια πολιτι-
κή παραλλαγή του «βρες τον δολο-
φόνο» ή επί το ποιητικότερο «Πέ-
φτει η νύχτα στο Παλέρμο». «Μή-
πως είναι η Αντιγόνη Παπαδοπού-
λου;» ρώτησε η Ιουλία και οι κυρίες
ένιωσαν ξαφνικά να παγώνει το αί-
μα τους.

«Κάθε μέρα και ένα νέο όνομα. Κά-
θε ρεπορτάζ κι ένας ευσεβής πό-
θος κάποιας πηγής που αναβλύζει
ό,τι της καπνίσει. Έπειτα από ένα
ατέρμονο name-dropping, από τον
Μάρκο και την Ερατώ, στον Πλατή,
τον Βασιλειάδη και τον Παναγιώτου,
έπειτα από τόσα ονόματα που καί-
γονται άμα τη εμφανίσει ήταν θέμα
χρόνου να φτάσουμε στην Αντιγό-
νη» είπε η Ιουλία, ενώ το σκότος
έπεφτε βαρύ πάνω από τις στέγες
του Παλέρμο. 

Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Αιτήσεις στο Λόφο!
Αυτή τη θέση ποιος ή ποια θα την πάρει; Μα τι
ποια θέση, αυτή του υφυπουργείου Πολιτισμού,
το οποίο το καλοκαίρι θα ανοίξει τα πανιά του!
Πολλά τα ονόματα που ακούγονται, γνωστών και
μη εξαιρετέων προσώπων της Λευκωσίας κυ-
ρίως, αλλά και άλλα που δεν είναι από τζάκι, ή τέ-
λος πάντων δεν είναι σαραντα-δώδεκα χρόνια
στα πράγματα. Άλλοι λένε για άνθρωπο από τον
εικαστικό χώρο, που έχει αφήσει το δικό του απο-
τύπωμα στα πολιτιστικά δρώμενα της Λευκωσίας,
άλλοι λένε για πρόσωπο που προέρχεται από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, που τα τελευταία
χρόνια έχει μπει στις πολιτιστικές μυλόπετρες για
τα καλά, και άλλοι πάλι λένε για άνθρωπο του πο-
λιτισμού, που έχει κάνει διάφορες μεταγραφές
και είναι στα πράγματα πολλά χρόνια, και υπάρ-
χουν και εκείνοι που βλέπουν στη θέση πρόσωπα
με θέσεις σε διάφορους πολιτιστικούς οργανι-
σμούς τα τελευταία χρόνια και με έντονη παρου-
σία γενικώς. Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι που
σκέφτονται και κάποιους τεχνοκράτες, από τη δη-
μόσια υπηρεσία. Γενικώς άρχισε η ονοματολογία
και η στήλη υπόσχεται ότι θα σας ενημερώνει.
Πάντως, μη το χαλάσουμε το μαγαζί ακόμα δεν το
ανοίξαμε.

Ο πολιτισμός πήρε τα βουνά
Και μιας και πιάσαμε τα πολιτιστικά πράγματα,
την περασμένη εβδομάδα διορίστηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών
Κοινοτήτων Τροόδους, τα οποία είναι: πρόεδρος η
Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού, αντιπρόεδρος ο Στέ-
λιος Περδίκης και μέλη οι Μίλτος Δημοσθένους
και Χριστίνα Παπαχριστοδούλου. Φυσικά, στο Δ.Σ.
θα υπάρχουν εκπρόσωποι του Επιτρόπου Ανάπτυ-
ξης Ορεινών Κοινοτήτων, του γενικού διευθυντή
του υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών,
του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Ένωσης Κοι-
νοτήτων Κύπρου. Δεν μπορώ να πω, είναι μια κα-

λή πρωτοβουλία που είναι καλοδεχούμενη, αρκεί
να είναι δεσμευμένη στην ανάπτυξη πολιτιστικών
δράσεων επιπέδου και να δώσει σε εύλογο χρονι-
κό διάστημα σχέδιο δράσης για τη διάσωση και
μελέτη του πολιτιστικού «κεφαλαίου» του Τροό-
δους. Εγώ μια ιδέα θα την πω, αρχίστε συνεργα-
σίες με φορείς, όπως το Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών, εμπλέξτε την Ακαδημία μας... κάτι θα
έχουν να προσφέρουν, την παράλληλη Βουλή...
άραγε λειτουργεί ακόμα... τα πανεπιστήμιά μας,
αναζητήστε ευρωπαϊκά κονδύλια, βρείτε τρό-
πους αξιοποίησης του εγχώριου επιστημονικού
δυναμικού. Έχουμε ιστορικούς, λαογράφους,
εθνομουσικολόγους, απ’ όλα έχουμε και το αφή-
νουμε ανεκμετάλλευτο και είναι κρίμα. 

Ο Ζελένσκι ξέρει, εμείς;
Είμαστε φοβεροί, όμως. Για ακόμη μία φορά κα-
ταφέραμε να χωριστούμε σε από εδώ και από

εκεί, σε έτσι και αλλιώς, σε έτσι και γιουβέτσι. Η
ανοησία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι να επιτρέψει να μιλήσει στην ελληνική
Βουλή μέλος του Τάγματος Αζόφ έδωσε σε κάποι-
ους την ευκαιρία να καταδικάζουν μεν, αλλά εκ
του μακρόθεν, και σε άλλους να εγκαλούν αυτούς
που δεν καταδικάζουν, ξεχνώντας πως και οι ίδιοι
περίμεναν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια για να
αντιδράσουν ή όχι. Μετά εμείς βρήκαμε και αυτό
της μη αναφοράς της τουρκικής εισβολής της
Τουρκίας στην Κύπρο από τον κ. Ζελένσκι. Μα
ήταν δυνατό να το περιμένουμε; Ο Τούρκος πρό-
εδρος μόνο την Αγία Σοφία δεν έχει δώσει σε Ρώ-
σους και Ουκρανούς, να κάνουν συλλείτουργο για
να τα βρουν, έχει σχεδόν οργανώσει μιαν άλλη
Φεράρα-Φλωρεντία και εμείς περιμένουμε να πει
για την εισβολή; Ή μεγάλη ιδέα έχουμε για τον
εαυτό μας ή απλώς λέμε για να λέμε. Δεν βλέπετε
ότι ο κ. Ερντογάν; Και S-400 και F-16, και εμείς
έναν Οσάτσι δεν βάλαμε στη θέση του... 

Η πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου ορθώς αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το
1974 και μπράβο της. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής.  
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Η νέα συνήθεια που έγινε λατρεία για την αστική Λευκωσία είναι η πολιτική παραλλαγή του «Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο» ή αλλιώς «βρες τον υποψή-
φιο για το 2023».
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο Νόμος του Θουκυδίδη, ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος και η Αιώνια Ειρήνη

O ταν ο Θουκυδίδης έγραψε
τη δικαίως περίφημη «Ιστο-
ρία του Πελοποννησιακού

Πολέμου» διασαφήνισε εξ αρχής
ότι θεωρούσε την εξιστόρησή του
και τις διαπιστώσεις του έναν αιώνιο
θησαυρό για την κατανόηση των
διεθνών σχέσεων. Όπως εξήγησε,
όσο η ανθρώπινη φύση παραμένει
ως έχει, μπορούμε να αναμένουμε
ότι οι διαπιστώσεις του μπορούν
να μας διδάξουν για το πώς λει-
τουργούν οι διεθνείς σχέσεις.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο
Θουκυδίδης σκιαγραφεί μια εικόνα
των διεθνών σχέσεων ως να ελαύ-
νονται από ανταγωνιστικά κίνητρα
αύξησης της ισχύος και θεωρεί ότι
η βαθύτερη αιτία του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου ήταν αυτή : η ολο-
ένα αυξανόμενη ισχύς της Αθηναϊ-
κής Συμμαχίας και ο κίνδυνος που
αυτή έθετε για την ισχύ και τα συμ-

φέροντα της Σπάρτης και των συμ-
μάχων της. 

Περισσότερο από 2.000 χρόνια
μετά, η διαπίστωση του Θουκυδίδη
ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται
από τον ανταγωνισμό για την αύ-
ξηση της εθνικής ισχύος, ακόμη
και με στρατιωτικά μέσα, παραμένει
πάντα επίκαιρη. Η βαθύτερη αιτία
του ρωσο-ουκρανικού πολέμου είναι
η αυτονόμηση της Ουκρανίας από
τη ρωσική σφαίρα επιρροής και η
δεδηλωμένη πρόθεση ένταξης στο
ανταγωνιστικό ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
Δεδομένης και της ανησυχίας της
Ρωσίας για προσπάθεια απόκτησης
από την Ουκρανία όπλων μαζικής
καταστροφής, όπως η Σπάρτη προ-
χώρησε σε ένα προληπτικό πόλεμο
εναντίον της Αθήνας, όσο η κατά-
σταση από πλευράς σύγκρισης δυ-
νάμεων ήταν ακόμη αναστρέψιμη,
έτσι και η Ρωσία προχώρησε σε ένα

προληπτικό πόλεμο εναντίον της
Ουκρανίας, όσο η κατάσταση ήταν
ακόμη αναστρέψιμη – πριν η Ου-
κρανία εξοπλιστεί ακόμη περισσό-
τερο και πριν ενταχθεί οργανικά
στις ευρω-ατλαντικές δομές.

Υπό αυτή την οπτική, ο Πούτιν
δεν είναι «τρελός» αλλά εργαλειακά
ορθολογικός (αν και μάλλον όχι
ηθικά ορθολογικός). Αν τυποποι-
ήσουμε κάπως πιο συγκεκριμένα
αυτό που θα μπορούσαμε να κα-
λέσουμε «Νόμο του Θουκυδίδη»
περί των σχέσεων μεταξύ συλλο-
γικών πολιτικών οντοτήτων, αυτός
θα ήταν, σε μια πρώτη πρωτόλεια
εκδοχή, ο ακόλουθος: όσο η αν-
θρώπινη φύση παραμένει ως έχει
(δηλαδή σε σημαντικό βαθμό εγωι-
στική), οι σχέσεις μεταξύ συλλο-
γικών πολιτικών οντοτήτων θα
είναι ανταγωνιστικές και θα μετα-
χειρίζονται όλα τα διαθέσιμα δυνατά

μέσα προς επίτευξη της αύξησης
της ισχύος τους/αποφυγής μείωσης
της ισχύος τους (πολιτικά, οικονο-
μικά ή και στρατιωτικά).

Η διαπίστωση ότι ο «Νόμος τους
Θουκυδίδη» είναι πάντα επίκαιρος
είναι σχεδόν τετριμμένη. Σχεδόν
όλοι ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό
στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν
σταθεροί φίλοι ή εχθροί αλλά στα-
θερά συμφέροντα (κατά τον Βρε-
τανό πρωθυπουργό Πάλμερστον).
Ο Θουκυδίδης όμως έγραφε σε ένα
κόσμο όπου η βασική πολιτική ον-
τότητα ήταν οι πόλεις-κράτη, τα
βασίλεια και οι αυτοκρατορίες και
εν τη απουσία διεθνούς δικαίου
και κουλτούρας συναδέλφωσης.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν από λί-
γους ως ελάχιστους ενδοιασμούς
να πολεμήσουν ακόμη και μεταξύ
τους και σε κάποιο σημαντικό βαθ-
μό αυτό έχει αλλάξει. 

Σήμερα, η βασική πολιτική ον-
τότητα είναι το έθνος-κράτος, αλλά
και κάποιες υπερεθνικές ενώσεις,
όπως η Ε.Ε. ενώ έχει εγκαθιδρυθεί
διεθνές δίκαιο και μια ευρωπαϊκή
κουλτούρα και έθος που θεωρεί τον
πόλεμο βάρβαρη πρακτική και αδια-
νόητο στην Ευρώπη. Αυτές οι αλ-
λαγές προσφέρουν μια κάποια ελ-
πίδα ότι μέσω υπερεθνικών συνερ-
γασιών και ενώσεων, όπως η Ε.Ε.,
καθώς και με την εγκαθίδρυση διε-
θνούς δικαίου και αλλαγής κουλ-
τούρας και εθών μπορούμε να αφή-
σουμε στην άκρη την επιλογή της
πολεμικής σύρραξης και να επιλέ-
ξουμε τη συνεργασία και την ειρήνη.
Αν αυτό έχει καταστεί εφικτό σε
ένα μεγάλο μέρος της γεωγραφικής
Ευρώπης, μέσα από ανείπωτες κα-
ταστροφές και ποταμούς αίματος
και δακρύων, και έχει εγκαθιδρυθεί
διεθνές δίκαιο καθώς και ένα αν-

τιπολεμικό έθος και ήθος, τότε υπάρ-
χει ακόμη ελπίδα. Η ανθρώπινη φύ-
ση μπορεί να μην έχει αλλάξει αλλά
έχει την καταπληκτική ικανότητα
να μαθαίνει από τα λάθη της, να
αναθεωρεί το πλέγμα αξιών της και
τα έθη της, και όπως επίσης επισή-
μανε ο Θουκυδίδης, ο πόλεμος είναι
σκληρός και βίαιος διδάσκαλος.
Ίσως σταδιακά, σε μεγάλο βάθος
χρόνου, κατανοήσουμε επιτέλους,
μέσα από τα σκληρά και βίαια μα-
θήματα του πολέμου, ότι μέσα από
τη συνεργασία, τη συναδέλφωση
και τον αλληλοσεβασμό, μια αιώνια
ειρήνη (όπως εισηγήθηκε ο Γερμα-
νός διαφωτιστής φιλόσοφος Καντ)
είναι εφικτή, όσο αθεράπευτα ιδε-
αλιστικό και αν ακούγεται αυτό.

Ο κ. Χρίστος Κυριάκου είναι επίκουρος
καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

«Ολική επαναφορά» της Τουρκίας
και του Ταγίπ Ερντογάν με συνο-
πτικές διαδικασίες, σε όλα τα επί-
πεδα, επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο πλαί-
σιο των εν εξελίξει τεκτονικών αλ-
λαγών, συνεπεία της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία. Παράλληλα,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
εκδηλώνονται παρεμβάσεις προς
τις Βρυξέλλες από «τρίτες χώρες»
προκειμένου να προωθηθούν τα
ευρωπαϊκά ντοσιέ της Άγκυρας και
δη η αναβάθμιση της Τελωνειακής
Ένωσης, κάτι που φαίνεται να τυγ-
χάνει στήριξης από ανώτατους κοι-
νοτικούς αξιωματούχους, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις επιδιώξεις
της Λευκωσίας. Οι εξελίξεις είναι
καταιγιστικές και καταδεικνύουν
ότι ο Τούρκος Πρόεδρος και το κα-
θεστώς της Άγκυρας, από «μαύρο
πρόβατο της δύσης», κατάφεραν
μέσα σε μερικές εβδομάδες να φι-
γουράρουν στον σκληρό πυρήνα
της εξίσωσης των ΗΠΑ για αλλαγές
στο γεωπολιτικό σκηνικό και για
υλοποίηση του εγχειρήματος ενερ-
γειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία.
Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζουν
«άφεση αμαρτιών» από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ για τους ρωσικούς S-
400, η οποία συνοδεύθηκε από επι-
στολή-εισήγηση προς το Κογκρέσο
προκειμένου να εγκριθεί αγορά μα-
χητικών αεροσκαφών, νέου τύπου
F-16, και συνεπώς να ικανοποιηθεί
αίτημα που είχε υποβάλει ο Ταγίπ
Ερντογάν προς τον Τζο Μπάιντεν.
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν
προσκάλεσε μάλιστα στην Ουάσιγ-
κτον τον Τούρκο ομόλογό του, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, με την Άγ-
κυρα να έχει ήδη εισέλθει σε τροχιά
κεφαλαιοποίησης της διαμεσολά-
βησής της στο Ουκρανικό και της
προοπτικής να καταστεί «εγγυήτρια
δύναμη» μιας ενδεχόμενης συμ-
φωνίας Μόσχας - Κιέβου. 

Το παζλ συμπληρώνει, όπως
πληροφορούμαστε, αναφορά της
ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Βικτόρια Νού-
λαντ, προς τη Λευκωσία, ότι τα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
που ενδέχεται να επιδιωχθούν στο
Κυπριακό, πρέπει να αποφέρουν
κέρδη και για τις δύο πλευρές. Το-
ποθέτηση, η οποία είναι –αν μη τι
άλλο– περίεργη, καθώς η Άγκυρα
και η τουρκοκυπριακή πλευρά επι-
διώκουν αναγνώριση της υπόστα-
σης της κατοχικής οντότητας ως
προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμ-
φωνία και επί των ΜΟΕ. Αυτό που

επίσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία,
είναι το «άδειασμα» του αφηγήμα-
τος της Λευκωσίας και της Αθήνας
σε σχέση με τη στάση επιτήδειου
ουδέτερου που τηρεί η Τουρκία
στο Ουκρανικό. Η Βικτόρια Νούλαντ
υπεραμύνθηκε ουσιαστικά της στά-
σης της Άγκυρας, αποδίδοντάς την
στον διαμεσολαβητικό ρόλο που
διαδραματίζει μεταξύ Μόσχας και
Κιέβου. Άλλωστε, η στάση που
τηρεί η Τουρκία στο Ουκρανικό
επικροτείται όχι μόνο από τις ΗΠΑ,
αλλά και από την Ε.Ε. και τον ΟΗΕ,
ενώ επικρίνεται μόνο από τη Λευ-
κωσία και την Αθήνα, που και στο
σημείο αυτό, καταγράφουν απώ-
λειες. 

Ειδικότερα: 
• Ενέργεια, χέρι-χέρι Τουρκία-

Ισραήλ: Οι Αμερικανοί επιδιώκουν,
όπως τόνισε η Βικτόρια Νούλαντ,
τη συνεργασία Τουρκίας και Ισραήλ
και ασκούν την επιρροή τους προς
αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπως
εξήγησε «είναι προς το συμφέρον
μας να υπάρχουν ισχυρές σχέσεις
μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, καθώς
και εμπορικές και ενεργειακές σχέ-
σεις» (συνέντευξη Χουριέτ). Όπως
προκύπτει ευθέως, οι ΗΠΑ επεν-
δύουν αφενός στην απεξάρτηση
της Τουρκίας από το ρωσικό φυσικό
αέριο και αφετέρου στη συμμετοχή
της Αγκυρας, μαζί με το Ισραήλ,
ως οι «βασικοί πυλώνες» στην αξιο-
ποίηση κοιτασμάτων της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

Οι δύο αυτές χώρες εκλαμβά-
νονται από τις ΗΠΑ ως οι βασικοί
παίκτες της προσπάθειας, στην
οποία θεωρούν ως ιδανικό να συμ-
μετάσχουν και οι άλλες χώρες της
περιοχής, περιλαμβανομένης και
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο
πλαίσιο αυτό, προκρίνουν λύση
μεταφοράςυγροποιημένου φυσικού
αερίου LNG (όπως και στην περί-
πτωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ε.Ε.
για σταδιακή απεξάρτηση από το
ρωσικό φυσικό). Απορρίπτοντας
παράλληλα κάθε σκέψη για φυσικό
αέριο μέσω του αγωγού EastMed,
τον οποίο άδειασε η Βικτόρια Νού-
λαντ, σημειώνοντας χαρακτηρι-
στικά: «Δεν χρειάζεται να περιμέ-
νουμε δέκα χρόνια και να ξοδέ-
ψουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε
αυτά τα πράγματα.

Πρέπει να μεταφέρουμε αέριο
τώρα. Και πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουμε το φυσικό αέριο σήμερα
ως μετάβαση σε ένα πιο πράσινο
μέλλον. Σε δέκα χρόνια από τώρα
δεν θέλουμε έναν αγωγό. Σε δέκα

χρόνια από τώρα θέλουμε να είμα-
στε πράσινοι» ανέφερε η Αμερικα-
νίδα επίσημος (συνέντευξη στην
«Κ»). Σύμφωνα μάλιστα με την κ.
Νούλαντ, στην Αγκυρα «καταλα-
βαίνουν ότι εξαρτώνται πάρα πολύ
τώρα από το ρωσικό πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο. Βλέπουμε, λοιπόν,
πραγματικές ευκαιρίες για την ενέρ-
γεια να είναι θεραπευτής και συν-
δετικός παράγοντας σε αυτό το μέ-
ρος του κόσμου». Σημειώνεται ότι
η Αμερικανίδα επίσημος αναφέρ-
θηκε, στο πλαίσιο της συνάντησής
της με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας
Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας στην
«ηλιακή ενέργεια», όπως συμβαίνει
με χώρες της Ασίας, διευκρινίζοντας
ότι δεν μεταφέρει κάποια ιδέα.   

• F-16: Ενώ η Βικτόρια Νούλαντ
πραγματοποιούσε επίσκεψη στο
τρίγωνο Αθήνα- Άγκυρα- Λευκωσία
και δήλωνε ότι το αίτημα Ερντογάν
για αγορά νέου τύπου F-16 «συζη-

τείται», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστει-
λε επιστολή προς το Κογκρέσο, με
θετική εισήγηση, για ικανοποίηση
της τουρκικής αξίωσης. Ο Τούρκος
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέ-
φρασε ικανοποίηση, είπε ότι το
τουρκικό αίτημα προχωράει «θε-
τικά» και πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ
εξακολουθούν να εκφράζουν τη
δυσαρέσκειά τους για τους S-400
που αγοράστηκαν από τη Ρωσία,
αλλά αναγνωρίζουν ότι η υλοποίηση
αυτής της συμφωνίας (σ.σ. για τα
F-16) είναι ζωτικής σημασίας για
το ΝΑΤΟ». 

• MOE: Η Ουάσιγκτον δείχνει
να τηρεί αποστάσεις από την προ-
σπάθεια της Λευκωσίας να γίνει
αποδεκτό το πλαίσιο Αναστασιάδη
και βάζει στην εικόνα και «τα θέλω»
της τουρκικής πλευράς, όπως ακρι-
βώς κάνει και η Ε.Ε. Αδιαφορώντας
για το γεγονός ότι οι τουρκικές
αξιώσεις παραπέμπουν σε αναγνώ-
ριση κυριαρχικής ισότητας, κάτι
που επανέλαβε ο Ερσίν Τατάρ προς
τη Βικτόρια Νούλαντ, θέτοντας την
εν λόγω αξίωση ως προϋπόθεση
για οποιαδήποτε συμφωνία είτε σε
επίπεδο ΜΟΕ, είτε σε επίπεδο Κυ-
πριακού. Ενδεικτικές της στάσης
των ΗΠΑ ήταν οι δηλώσεις της Βι-
κτόρια Νούλαντ, η οποία ανέφερε
ότι «ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε
τις απόψεις τόσο στο βορρά όσο
και στον νότο», εκφράζοντας την
υποστήριξη των ΗΠΑ σε «Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, πράγ-
ματα που μπορούν να βελτιώσουν
την οικονομία και στον βορρά και
στον νότο του νησιού».

Tο αφήγημα της Λευκωσίας
Στο πλαίσιο των επαφών της Βι-

κτόρια Νούλαντ στη Λευκωσία, η

κυπριακή πολιτειακή ηγεσία, σε
μια εμφανή προσπάθεια αποκόμι-
σης στήριξης από τις ΗΠΑ, ανα-
λώθηκε σε επικρίσεις κατά της Άγ-
κυρας, για τον ρόλο του επιτήδειου
ουδέτερου που υιοθετεί στο Ου-
κρανικό.

Το αφήγημα ωστόσο της Λευ-
κωσίας (και της Αθήνας) καταρρέει
δεδομένης της στάσης όχι μόνο
των ΗΠΑ, αλλά και της Ε.Ε., ως επί-
σης και του ΟΗΕ, που επικροτούν
τη διαχείριση της Άγκυρας στο Ου-
κρανικό. Άλλωστε, οι τοποθετήσεις
τηςΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑδεν αφήνουν
περιθώρια παρερμηνείας. Επεσή-
μανε ότι «η Τουρκία σίγουρα παίζει
κεντρικό ρόλο (στην Ουκρανία)»,
διατυπώνονταςτην άποψη ότι «τάχ-
θηκε στο πλευρό της Ουκρανίας»
και ότι «το κλείσιμο της Μαύρης
Θάλασσας ήταν πολύ σημαντικό». 

Η κ. Νούλαντ υπέδειξε ακόμη
ότι «αυτό που όλοι θέλουμε να δού-
με τώρα –και η Τουρκία το προ-
σπαθεί αρκετά– είναι η κατάπαυση
του πυρός», προσθέτοντας ότι η
κυβέρνηση Ερντογάν «κατανοεί
πλήρως ότι πρέπει να σταματή-
σουμε τη ροή των χρημάτων που
τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή
του Πούτιν».

Μιλώντας στη «Χουριέτ» ανέ-
φερε ότι «ακόμη κι αν δεν μπορεί
να συμμετάσχει στις κυρώσεις, νο-
μίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό
για την Τουρκία να είναι πολύ προ-
σεκτική, ώστε τα εδάφη της να μη
μετατραπούν σε μια δεξαμενή βρώ-
μικου χρήματος των ολιγαρχών,
προκειμένου να αποφύγουν τις κυ-
ρώσεις. Βλέπω ότι η κυβέρνηση
(σ.σ. της Τουρκίας) αντιλαμβάνεται
πλήρως αυτούς τους κινδύνους»,
τόνισε.

«Ολική 
επαναφορά» 
Ερντογάν 
από ΗΠΑ
Σε τροχιά κεφαλαιοποίησης η Άγκυρα

<<<<<<

Ο Τούρκος Πρόεδρος,
από «μαύρο πρόβατο
της δύσης», κατάφερε
μέσα σε μερικές εβδομά-
δες να φιγουράρει στον
σκληρό πυρήνα της εξί-
σωσης των ΗΠΑ για αλ-
λαγές στο γεωπολιτικό
σκηνικό και για υλοποί-
ηση του εγχειρήματος
ενεργειακής απεξάρτη-
σης από τη Ρωσία.

Ούτε λέξη
για ρωσικά όπλα…

Η Βικτόρια Νούλαντ δεν είπε
λέξη αναφορικά με το ενδεχό-
μενο παραχώρησης στην Ου-
κρανία ρωσικών όπλων που
διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Κάτι
που είχε εγερθεί στο πλαίσιο
βολιδοσκόπησης από τις ΗΠΑ,
έφερε στο φως της δημοσιότη-
τας η «Κ» και επιβεβαίωσε η
Λευκωσία. Όπως συναφώς
πληροφορούμαστε, η βοηθός
ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ επέλεξε να
μην εγείρει το ζήτημα στη συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και συνεπώς το θέμα
αυτό απουσίαζε από την ατζέν-
τα. Μετά τη συνάντηση, η Βι-
κτόρια Νούλαντ κλήθηκε, στο
πλαίσιο δηλώσεων, να τοποθε-
τηθεί γύρω από το ζήτημα.
Απάντησε ότι «συζητάμε με τις
δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο
για τη στήριξη της Ουκρανίας
με οποιονδήποτε τρόπο μπο-
ρούν, είτε πρόκειται για ανθρω-
πιστική βοήθεια, είτε για ασφά-
λεια, είτε για υποστήριξη και
οτιδήποτε άλλο». Υπογράμμισε
μάλιστα ότι «δεν είναι δουλειά
των ΗΠΑ να ζητήσουν από την
Κύπρο, αλλά είναι η Κύπρος
που πρέπει να λάβει τις δικές
της αποφάσεις για το τι θέλει
και τι μπορεί να κάνει», ρίχνον-
τας το μπαλάκι αποκλειστικά
στην κυπριακή κυβέρνηση και
καθιστώντας σαφές ότι η Ουά-
σιγκτον δεν επιθυμεί οποιαδή-
ποτε εμπλοκή. 

Η αναφορά Νούλαντ ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που ενδέχεται να επιδιωχθούν στο Κυπριακό, πρέπει να αποφέρουν κέρδη και για τις δύο
πλευρές, εγείρει ερωτήματα καθώς η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά επιδιώκουν αναγνώριση της υπόστασης της κατοχικής οντότητας ως προϋπόθε-
ση για οποιαδήποτε συμφωνία και επί των ΜΟΕ.
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Τα απορρέοντα και οι πραγματικότητες πίσω από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Α πό τις αρχές του 21ου αιώνα,
η ανθρωπότητα βρίσκεται
αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες

προκλήσεις που διαμορφώνουν τη
σημερινή απρόβλεπτη εξελικτική
πορεία της διεθνούς κοινωνίας. Η
τεχνολογική επανάσταση, η μετε-
ξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας,
η περιβαλλοντική κρίση, οι εθνικές
αποσχιστικές διαθέσεις και οι σύγ-
χρονες ψυχροπολεμικές τακτικές
έχουν μεταξύ άλλων σημαδέψει
τον 21ο αιώνα. Αποτελεί πλέον
πραγματικότητα πως οι πρακτικές
που θα ακολουθήσουμε στο σύν-
τομο μέλλον θα καθορίσουν σε ση-
μαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα της
ανθρωπότητας. 

Η θεωρία του νεοφιλελευθερι-
σμού χάνει συνεχώς έδαφος απέ-
ναντι στο νεορεαλιστικό επιχείρημα
των διεθνών σχέσεων με τελευταίο
τρανό παράδειγμα τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Για να κα-
τανοήσουμε τις διεθνείς εξελίξεις
και τους κύριους λόγους πίσω από
τη συνεχή γεωπολιτική διαταραχή
στο διεθνές σύστημα πρέπει να
εξετάσουμε τα απορρέοντα της
πρόσφατης ρωσο-ουκρανικής κρί-
σης. 

Αρχικά, θα ήταν οξύμωρο να
μην αναλογιστούμε τις εμφανείς
ευθύνες που βαραίνουν τη Δύση
αφού, παρόλο που η ένταξη της
Ουκρανίας δεν θα αποτελούσε ου-
σιαστική στρατιωτική ενίσχυση

και δεν θα εδραίωνε περαιτέρω τη
γεωπολιτική ισχύ της Δύσης στην
περιοχή, εντούτοις οι ΝΑΤΟϊκές
αξιώσεις για την ένταξή της στη
Δυτική Συμμαχία ήταν προκλητικές.
Η ενδεχόμενη «δυτικοποίηση» της
Ουκρανίας θα ήταν μια ξεκάθαρη
παρέμβαση στα ρωσικά εθνικά
συμφέροντα. Οι δυτικοί ηγέτες
όφειλαν να αναγνωρίσουν πως για
τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πού-
τιν η Ουκρανία αποτελεί ύψιστη
σημασία, συνεπώς δεν θα επέτρεπε
την εγκατάσταση ενός αντι-ρωσι-
κού καθεστώτος στη χώρα. Σύμ-
φωνα με τον νεορεαλιστή ακαδη-
μαϊκό Στίβεν Μ. Γουόλτ, αν οι Η.Π.Α
και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν
αφεθεί στη φαντασία της παγκό-
σμιας εδραίωσης του φιλελευθερι-

σμού και την ιδέα της διάδοσης
του δυτικού διεθνούς συστήματος,
αλλά βασίζονταν στους βασικούς
πυλώνες του ρεαλισμού, η παρούσα
κρίση θα είχε αποτραπεί. Οι ίδιοι
που υπόσχονταν στην Ουκρανία
τη δυτικοποίησή της, την έχουν
αφήσει εκτεθειμένη στο έλεος του
ρωσικού μένους. 

Το δεύτερο σημείο αναφοράς
είναι η προφανής σθεναρή αντί-

δραση της Ρωσίας, όταν νιώσει ότι
απειλούνται τα εθνικά της συμφέ-
ροντα. Η Ρωσία έπραξε αυτό που
προβλέπεται σύμφωνα με τη θεωρία
του νεορεαλισμού έτσι ώστε να
διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέ-
ροντα, μέσω δραστικής παρέμβα-
σης κατά των δυτικών αξιώσεων
στην περιοχή σε βάρος της Ουκρα-
νίας. Ο λόγος είναι επειδή, κατά τη
Μόσχα, διακυβεύεται η ρωσική

εθνική ασφάλεια, ενώ έχει άμεσο
αντίκρισμα στη σφαίρα επιρροής
της στις πρώην σοβιετικές χώρες,
καθώς και η υπόληψη της χώρας
στη διεθνή σκηνή. Ο Πούτιν έστειλε
ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ρωσία δεν
κάνει εκπτώσεις στα συμφέροντά
της. Η ορατή απειλή μιας ρωσικής
εισβολής θα έπρεπε να είχε προ-
βλεφθεί από τη διεθνή κοινότητα,
αφού η Ρωσία μπορεί βάσιμα να
υποστηρίξει ότι οδηγήθηκε σε ένα
αδιέξοδο, όσον αφορά την επιρροή
της ως μεγάλη αλλά και περιφερει-
ακή υπερδύναμη. Το ίδιο επιχείρημα
συνάδει σχετικά με τα γεγονότα
της ρωσικής επέμβασης στη Γεωρ-
γία το 2008 και της παράνομης προ-
σάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία το 2014. Οι δυτικοί
σύμμαχοι θα έπρεπε να είχαν ερ-
μηνεύσει την κρίση της Κριμαίας
καλύτερα. Η προσάρτηση της Κρι-
μαίας σήμανε την προσπάθεια της
Ρωσίας για εξισορρόπηση της δυ-
τικής επιρροής και την αντίδρασή
της στη δυτική επεκτατική πολιτική
των τελευταίων χρόνων στη γει-
τονιά της. Πιθανότατα, η Ρωσία
προσβλέπει την παγκόσμια κατά-
σταση με ρεαλιστικούς όρους, ως
ένας αγώνας κυριαρχίας τον οποίο
χάνει διαρκώς. Παράλληλα, η πει-
σματική άρνηση των Δυτικών να
αναγνωρίσουν τη Ρωσία ως ισότιμο
εταίρο στη διεθνή σκηνή προκαλεί
αστάθεια.

Τέλος, άξια συζήτησης είναι και
η μέχρι τώρα αντίδραση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Για ακόμη μία
φορά έχει αποδειχθεί η αδυναμία
της Ε.Ε. να αναλάβει καθοριστικό
ρόλο στον τομέα της διεθνούς σκα-
κιέρας. Παρ’ όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι
εταίροι έχουν επιδείξει πως μπορεί
να υπάρξει ενότητα σε ένα δύσκολο
πολιτικό τομέα όπως η εξωτερική
πολιτική. Στα θετικά σημειώνεται
η ομόφωνη καταδίκη της ρωσικής
εισβολής, καθώς και το γεγονός
πως για πρώτη φορά η Ε.Ε. έχει
αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό
σε εμπόλεμη περιοχή. Παράλληλα,
το επιχείρημα της ευρωπαϊκής
στρατηγικής αυτονομίας αποδείχ-
θηκε πιο αναγκαίο από ποτέ και
δικαιολογημένα εντείνεται ανάμεσα
στους Ευρωπαίους εταίρους.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;
Αυτή είναι η πραγματική ανησυχία
που θα έπρεπε να μας διακατέχει.
Οι αυξανόμενες μετωπικές αναμε-
τρήσεις μεταξύ των παγκόσμιων
δυνάμεων και οι τεταμένες σχέσεις
μεταξύ τους, οδηγούν την ανθρω-
πότητα σε αστάθεια. Δυστυχώς, οι
μάχες για επιβολή νέων δεδομένων
στο διεθνές σύστημα προκαλούν
ανασφάλεια και αβεβαιότητα, οδη-
γώντας μας έτσι σε ένα κόσμο επιρ-
ρεπή στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο κ. Γαβρίλης Ευστρατίου είναι πολιτικός
επιστήμονας. 

<<<<<<

Η Ρωσία έπραξε αυτό
που προβλέπεται σύμ-
φωνα με τη θεωρία του
νεορεαλισμού έτσι ώστε
να διασφαλίσει τα εθνικά
της συμφέροντα, μέσω
δραστικής παρέμβασης
κατά των δυτικών αξιώ-
σεων στην περιοχή σε
βάρος της Ουκρανίας.

Λευκωσία καλεί Βρυξέλλες για υδρογόνο
Η Κύπρος στρέφεται στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για παραγωγή ενέργειας, ζητώντας τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν 

Οι δυτικοί ηγέτες όφειλαν να αναγνωρίσουν πως για τον Ρώσο Πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν η Ουκρανία αποτελεί ύψιστη σημασία, συνεπώς δεν θα
επέτρεπε την εγκατάσταση ενός αντι-ρωσικού καθεστώτος στη χώρα. 

Του ανταποκριτή μας στις
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η προώθηση μιας συνολικής στρα-
τηγικής για τη χρήση πράσινου
υδρογόνου για την παραγωγή ενέρ-
γειας στην Κύπρο, στο πλαίσιο με-
ταξύ άλλων και της προσπάθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απε-
ξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα, είναι το αντικείμενο αι-
τήματος της Λευκωσίας για τεχνο-
κρατική στήριξη από την Κομισιόν
που εγκρίθηκε επίσημα την Τετάρ-
τη. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
αυτός είναι ο κύριος τομέας όσον
αφορά την ενεργειακή μετάβαση
για τον οποίο η κυπριακή κυβέρ-
νηση εξέφρασε ενδιαφέρον στις
Βρυξέλλες, απαντώντας σε κάλεσμα
της Κομισιόν για αιτήματα τεχνικής
στήριξης. Ως πράσινο υδρογόνο
ορίζεται το υδρογόνο που παράγεται
μέσω διαδικασίας ηλεκτρόλυσης
που χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρισμό
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το υδρογόνο αυτό μπορεί στη συ-
νέχεια να μεταφερθεί και να χρη-
σιμοποιηθεί ως καύσιμο για παρα-
γωγή ενέργειας. 

Την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε κοινοτική νο-
μοθεσία, βάσει της οποίας δεν θα
επιτρέπεται στο μέλλον χρηματο-
δότηση νέων έργων για φυσικό αέ-
ριο, αναγνωρίζοντας όμως εξαίρεση
σε Κύπρο και Μάλτα εφόσον σχε-
τικά έργα προσαρμοστούν ώστε
να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα
για μεταφορά υδρογόνου.

Με άλλα λόγια, η χρηματοδό-
τηση, και μαζί της η βιωσιμότητα,
του αγωγού EastMed περνά πλέον
και επίσημα μέσω της υιοθέτησης
του υδρογόνου ως του μόνου καυ-
σίμου στο μελλοντικό ενεργειακό
μίγμα της Κύπρου μαζί με τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως

είχε γράψει στις 20 Φεβρουαρίου
η «Κ», επικαλούμενη έκθεση του
Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων και Θεμάτων Ασφαλείας,
στις Βρυξέλλες υπήρχε εδώ και αρ-
κετό καιρό η αντίληψη πως έργα
όπως ο EastMed μπορούν να κα-
ταστούν οικονομικά και περιβαλ-
λοντικά βιώσιμα με το να αξιοποι-
ηθούν για τη μεταφορά υδρογό-
νου.

Βοήθεια Ε.Ε. για υδρογόνο
Όπως πληροφορείται η «Κ», η

τεχνική βοήθεια που θα παρέχει η
Ε.Ε. στην Κύπρο αφορά τη δημι-
ουργία ενός συνολικού οδικού χάρ-
τη για την ανάπτυξη του τομέα του
πράσινου υδρογόνου, ο οποίος θα
ξεκινά να εφαρμόζεται στην πράξη
στο τέλος αυτής της δεκαετίας και
θα έχει χρονικό ορίζοντα το 2050.

Ειδικότερα, η τεχνική υποστήριξη
περιλαμβάνει διορισμό ειδικών
στον τομέα που έχει ζητήσει το
κάθε ένα από τα 17 κράτη μέλη
που την έχουν ζητήσει, μέσω του
Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης

(TSI) τον οποίο διαχειρίζεται η Κο-
μισιόν. Ο ειδικός ή ειδικοί θα ανα-
λάβουν την εκπόνηση μελετών και
υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη
πολιτικών και στρατηγικών.

Στην περίπτωση της Κύπρου,
θα χρειαστεί η ανάπτυξη μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής για τον
σχεδιασμό του ενεργειακού συ-
στήματος της Κύπρου, το κόστος
του εξοπλισμού που θα χρειαστεί
για την παραγωγή και την αποθή-
κευση του πράσινου υδρογόνου,
καθώς και για την ανάπτυξη των
αναγκαίων υποδομών και του κα-
τάλληλου νομικού πλαισίου. Οι
ανάγκες της Κύπρου μπορούν, με
βάση τα δεδομένα, να καλυφθούν
μακροπρόθεσμα από το υδρογόνο
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, με το φυσικό αέριο να απο-
τελεί μεταβατικό καύσιμο το οποίο

αναγνωρίζεται ως βιώσιμο για σκο-
πούς χρηματοδότησης μόνο με
συγκεκριμένους όρους (όπως και
η πυρηνική ενέργεια) στην ταξι-
νόμηση που βρίσκεται σε διαδικα-
σία έγκρισης.

Το υδρογόνο αποτελεί μάλιστα
ιδανικό καύσιμο για τις ανάγκες
της βαριάς βιομηχανίας, για την
οποία δεν αρκεί η χρήση ηλεκτρι-
σμού, αλλά και για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της Κύπρου
και τη συμπλήρωση πιθανών κενών
στην παροχή από τη χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών (που εξαρτώνται
σε σημαντικό βαθμό από τις και-
ρικές συνθήκες όσο η φύλαξη ενέρ-
γειας παραμένει ακριβή. Τα κενά
αυτά θα συμπληρώνονται και μέσω
της ηλεκτρικής διασύνδεσης της
Κύπρου με το ηλεκτρικό δίκτυο
της υπόλοιπης Ε.Ε.

<<<<<<

Η χρηματοδότηση, και η
βιωσιμότητα, του αγω-
γού EastMed περνά πλέ-
ον και επίσημα μέσω της
υιοθέτησης του υδρογό-
νου ως του μόνου καυσί-
μου στο μελλοντικό ενερ-
γειακό μίγμα της Κύπρου
μαζί με τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας έχει πάρει νέα ώθηση και
σε επίπεδο Συμβουλίου, δηλαδή στη
συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών,
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία,
με 11 κράτη μέλη να έχουν ζητήσει
σε κοινή δήλωση, σύμφωνα με την
ιστοσελίδα Politico, την επίσπευση
της κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή
της επίτευξης του στόχου των μηδε-
νικών εκπομπών αερίου του θερμο-
κηπίου, ακόμα και πριν το 2050 που
είναι και ο στόχος του πακέτου νο-

μοθετικών προτάσεων FitFor55 (που
θέτει ως ενδιάμεσο στόχο τη μείωση
των εκπομπών κατά 55% μέχρι το
2030 σε σχέση με τα επίπεδα του
1990). Χώρες όπως οι Αυστρία, Γερ-
μανία, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρ-
λανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Κάτω
Χώρες, Σουηδία και Σλοβενία ζητούν
με την κοινή τους δήλωση την επί-
σπευση της πράσινης μετάβασης, κα-
θώς «οποιοσδήποτε δισταγμός το μόνο
που θα κάνει θα είναι να παρατείνει
την ενεργειακή μας εξάρτηση». Ένα

από τα κλειδιά στην πράσινη μετάβαση
και στην απεξάρτηση είναι και ο συν-
τονισμός των αναγκών όσον αφορά
την από κοινού αγορά φυσικού αερίου,
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)
και υδρογόνου. Η Κομισιόν και τα
κράτη μέλη έκαναν τα πρώτα τους
βήματα την Πέμπτη σε μια διαδικτυα-
κή συνάντηση της διευθύντριας της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG
ENER) και εκπροσώπων των 27.

Η πλατφόρμα αυτή, όπως συμφω-
νήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης
Μαρτίου, θα είναι εθελοντικός μηχα-
νισμός συντονισμού για κοινή αγορά
φυσικού αερίου και υδρογόνου για
την Ε.Ε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δη-
μιουργίας της, η πλατφόρμα θα αξιο-
ποιεί το συλλογικό μέγεθος των ευ-
ρωπαϊκών αγορών για να εξασφαλίσει
την ασφάλεια εφοδιασμού, την έγκαιρη
αποθήκευση φυσικού αερίου και την
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων
υποδομών φυσικού αερίου.

Στόχος η μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030

Κομισιόν και τα κράτη μέλη έκαναν τα πρώτα τους βήματα την
Πέμπτη σε μια διαδικτυακή συνάντηση της διευθύντριας της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG ENER) και εκπροσώπων των 27. 

Η νέα
αρχιτεκτονική

Η υπερψήφιση της νομοθε-
σίας για τη χρηματοδότηση δι-
ευρωπαϊκών ενεργειακών
υποδομών την Τρίτη έβαλε
πλέον οριστικά τον EastMed
στο πλαίσιο της νέας αρχιτε-
κτονικής ενέργειας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που στρέφε-
ται στις ανανεώσιμες, το
υδρογόνο και την σταδιακή
κατάργηση του φυσικού αερί-
ου. Η νομοθεσία αυτή καθορί-
ζει τα κριτήρια και τον τρόπο
επιλογής ενεργειακών έργων
κοινού ενδιαφέροντος (Pro-
jects of Common Interest -
PCIs). Στο πλαίσιο των δια-
πραγματεύσεων που έγιναν,
το Κοινοβούλιο υποστήριξε
την συμπερίληψη στη χρημα-
τοδότηση έργων που σχετί-
ζονται με την ανάπτυξη υπο-
δομών υδρογόνου και τη δέ-
σμευση και αποθήκευση του
διοξειδίου του άνθρακα, κα-
θώς και αναπροσαρμογή υφι-
στάμενων υποδομών μέχρι το
2027. Σύμφωνα με το κείμενο
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο,
θα υπάρξει προσωρινή πα-
ρέκκλιση για την Κύπρο και τη
Μάλτα ώστε να διατηρηθεί
στον κατάλογο των PCIs προς
χρηματοδότηση ένα έργο με-
ταφοράς φυσικού αερίου για
την καθεμία, εφόσον το έργο
αυτό θα μπορέσει στη συνέ-
χεια να συμβάλει στη μετάβα-
ση στο υδρογόνο και στη σύν-
δεση των δύο απομονωμένων
αυτών κρατών μελών με το
ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας.

Η τεχνική βοήθεια που θα παρέχει η Ε.Ε. στην Κύπρο αφορά τη δημιουργία ενός συνολικού οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του τομέα του πράσινου υδρογό-
νου, ο οποίος θα ξεκινά να εφαρμόζεται στην πράξη στο τέλος αυτής της δεκαετίας και θα έχει χρονικό ορίζοντα το 2050.
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Ετοιμότητα Ε.Φ. και ρωσικός οπλισμός 

Α ρκετές δεκαετίες από τη λήξη
του ψυχρού πολέμου, ο ρω-
σο-ουκρανικός πόλεμος γί-

νεται η αφορμή για μια νέα παγκό-
σμια κρίση σε πολιτικό, στρατιωτικό
και οικονομικό επίπεδο. Η Κυπριακή
Δημοκρατία πολύ πιθανόν να βρεθεί
στη μέση του κυκλώνα εφόσον ως
γνωστό βρίσκεται στη διαχωριστική
γραμμή του ανταγωνισμού Δύσης
και Ανατολής. Η ένταξή μας στην
Ε.Ε. διασαφήνισε τον δυτικό προ-
σανατολισμό μας και η πλήρης συμ-
μετοχή μας στους θεσμούς της και
στις αποφάσεις της Ε.Ε. δεν αμφι-
σβητείται.

Δεν παύει όμως να είναι κοινώς
αποδεκτό ότι κάθε κράτος που ει-
σήλθε στην Ε.Ε. και στον δυτικό
κόσμο το έκανε πρωτίστως για την
υλοποίηση των εθνικών του στόχων
σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο
και για την ασφάλειά του. Δεκαοκτώ
όμως ακριβώς έτη από την ένταξή
μας τα οφέλη δεν είναι τα αναμε-
νόμενα, ειδικά στο πρόβλημα ει-
σβολής και κατοχής από την Τουρ-
κία. Για τον λόγο αυτό η πολιτική

ηγεσία δεν θα πρέπει να προσαρ-
μόζεται στις απαιτήσεις υπό μορφή
request των Μεγάλων Δυνάμεων
και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, της Ρωσίας
και της Μεγάλης Βρετανίας, όταν
αυτές οι απαιτήσεις πλήττουν ζωτικά
μας συμφέροντα. Το τελευταίο θέμα
που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με
την «ιδέα» των ΗΠΑ για διάθεση
ρωσικών συστημάτων της Ε.Φ. με
τελικό προορισμό την Ουκρανία,
αντιμετωπίστηκε αρχικά με θετική
προσέγγιση από την κυβέρνηση,
όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα
χωρίς να διαψευσθούν από την κυ-
βέρνηση. Οι συνεχιζόμενες δε δη-
μόσιες αντιπαραθέσεις των μεγάλων
κομμάτων της Κύπρου θυμίζουν
εποχές μετά την απελευθέρωση της
Ελλάδας από τους Τούρκους που τα
κόμματα διαδήλωναν στην Αθήνα
κρατώντας τις σημαίες της Αγγλίας,
Ρωσίας και Μ. Βρετανίας! Προφανώς
οι πιέσεις από τους πρέσβεις των
Μεγάλων Δυνάμεων προς την κυ-
βέρνηση και τις ηγεσίες των κομ-
μάτων –αναλόγως των ιδεολογικών
τους προελεύσεων– είναι αφόρητες

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει
να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις
τους, χωρίς πρώτα να εξασφαλίζον-
ται τα εθνικά μας συμφέροντα και
προπάντων η επιβίωσή μας. Όμως
για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται
πριν από τη λήψη οποιασδήποτε
απόφασης, ιδιαίτερα τόσο βαρύ-
νουσας σημασίας, να γίνεται ορθο-
λογική εξέταση όλων των παραγόν-
των και σεναρίων, κωδικοποίηση
των μειονεκτημάτων/πλεονεκτη-
μάτων και των επιπτώσεων που θα
επιφέρει αυτή η απόφαση, σε όλους
τους τομείς. Η επιχειρησιακή ετοι-
μότητα της Ε.Φ. δεν είναι θέμα πο-
λιτικής ανάλυσης, αλλά πρωτίστως
στρατιωτικής και ως εκ τούτου οποι-
αδήποτε πολιτική απόφαση που
επηρεάζει την Ε.Φ. πρέπει να στη-
ρίζεται σε τεκμηριωμένη στρατιω-
τική ανάλυση, όπως ακριβώς γίνεται
διαδικαστικά για την αντιμετώπιση
της επιδημίας του COVID 19 που το
Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει απο-
φάσεις στηριζόμενο στις εισηγήσεις
της επιδημιολογικής ομάδας. Η πο-
λιτική επιχειρηματολογία διαφόρων

πολιτικών ότι θα αρθεί το εμπάργκο
των ΗΠΑ κατά της Κύπρου και θα
απαλλαγούμε από τα ρωσικά όπλα
αγοράζοντας αμερικάνικα είναι του-
λάχιστον αφελής, για τους παρακάτω
λόγους:

1) Η ένταξη της Κ.Δ. κάτω από
την ομπρέλα ασφαλείας της Δύσης
και των ΝΑΤΟ/ΗΠΑ είναι αδύνατη
υπό τις περιστάσεις λόγω της πάγιας
πολιτικής των ΗΠΑ. Ακόμα και αν
υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης
των ΗΠΑ για μια τέτοια αλλαγή,
το βαθύ κατεστημένο και οι χρο-
νοβόρες διαδικασίες για οποιαδή-
ποτε στροφή στην εξωτερική πο-
λιτική τους απαιτούν μια δεκαετία
ίσως και περισσότερο.

2) Η στροφή της Ε.Φ. προς δυτικό
εξοπλισμό με σταδιακή απόσυρση
των ρωσικών συστημάτων και με
προϋπόθεση τη διατήρηση της επι-
χειρησιακής ετοιμότητας της Ε.Φ.,
απαιτεί τουλάχιστον 15 χρόνια,
λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό
κόστος και το διατιθέμενο προσω-
πικό, το οποίο θα πρέπει να εκπαι-
δευτεί και να αποδίδει τα μέγιστα

υπό συνθήκες προσομοίωσης μάχης
στον νέο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση
της Κ.Δ. από τις ΗΠΑ, Μεγάλη Βρε-
τανία αλλά και τη Ρωσία ιστορικά
οι πράξεις τους μέχρι και σήμερα
μας έχουν αποδείξει ότι αποδέχονται
μεν και αναγνωρίζουν την ύπαρξη
της Κ.Δ. χωρίς όμως να καταδικάζουν
έμπρακτα την Τουρκία με κυρώσεις,
για την κατοχή και τις επεκτατικές
ενέργειές της στα Βαρώσια και στην
ΑΟΖ. Ό,τι και να κάνουμε, όσες υπη-
ρεσίες και να τους προσφέρουμε
μόνο τα ζωτικά τους συμφέροντα
καθορίζουν τα ανταλλάγματα προς
όφελός μας. Δεν μπορεί επίσης να
παραγνωριστεί το γεγονός ότι στην
ομιλία του προς την Κυπριακή Βου-
λή, την Πέμπτη 7 Απριλίου του 2022,
ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι, απέφυγε να ανα-
φερθεί και να καταδικάσει την ει-
σβολή της Τουρκίας στην Κύπρο
και τα δεινά που προκάλεσε αυτή
στον κυπριακό ελληνισμό. Προφα-
νώς δεν το έκανε για να μη διατα-
ράξει τις σχέσεις της χώρας του με

την Τουρκία, γιατί αυτό επιβάλλουν
τα εθνικά συμφέροντά της. Η Ε.Φ.
προμηθεύτηκε ρωσικό και γαλλικό
οπλισμό όχι γιατί το επιδίωξε, αλλά
γιατί καμιά άλλη δυτική χώρα δεν
αποδεχόταν να μας πωλήσει οπλισμό
για την άμυνα των ελευθέρων εδα-
φών μας απέναντι σε μια τεράστια
κατοχική δύναμη. Η πρόσφατη δε
μερική άρση του εμπάργκο είναι
κάποιο βήμα μπροστά αλλά χωρίς
ουσία για την επιχειρησιακή ανα-
βάθμιση της Εθνικής Φρουράς. Όσο
η Τουρκία διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο στην προσπάθεια ΗΠΑ και
Ρωσίας για επέκταση της σφαίρας
επιρροής τους στην Ανατολική Με-
σόγειο, η Κ.Δ. δεν θα πρέπει να ανα-
μένει ουσιαστική αλλαγή στην πο-
λιτική των ΗΠΑ και της Ρωσίας.
Μπορεί να εκφραστούν θετικά σχό-
λια και υποσχέσεις σε ανώτατο επί-
πεδο, αλλά δεν θα έχουν ουσιαστικό
αντίκρισμα που θα αλλάξει την κα-
τάσταση προς όφελός μας. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής είναι υπο-
ναύαρχος ε.α.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η τροπή που προσέλαβε η αμερι-
κάνικη κρούση στη Λευκωσία για
τα ρωσικά όπλα της Εθνικής Φρου-
ράς αφήνει πίσω της θεμελιώδη
ζητήματα και επιδιώξεις της κυ-
πριακής διπλωματίας, που ξεπερ-
νούν κατά πολύ το στατικό χαρα-
κτήρα ενός θέματος που προέκυψε
από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.
Πολύ πριν η κρούση προλάβει να
μορφοποιηθεί και να αποτελέσει
αντικείμενο διαβούλευσης, εμφα-
νίσθηκαν αγκάθια που στην ουσία

δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγ-
ματικές διαθέσεις της κυπριακής
πλευράςαπέναντι στα όσα φαίνεται
να έθεσαν οι ΗΠΑ υπό μορφή κρού-
σης. Εξέλιξη που παραπέμπει πε-
ρισσότερο προς την πλευρά της
Ουάσιγκτον και φανερώνει πως η
στροφή που πραγματοποίησαν οι
ΗΠΑ στην περιοχή με το νόμο Με-
νέντεζ-Ρούμπιο το 2020, δεν είναι
αρκετή προκειμένου να αρθούν οι
στρεβλώσεις που συνεχίζουν να
υπάρχουν στις σχέσεις ΗΠΑ με Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Η διατήρηση
περιορισμών στις σχέσεις των δυο
χωρών στη λογική «ολίγον Δύση»,

είναι ένα από τα ζητήματα που δεν
θα κλείσει άμεσα, όπως συνέβη με
το ενδιαφέρον για τα ρωσικά της
ΕΦ στην προκειμένη περίπτωση.
Σε ό,τι αφορά τη Λευκωσία, από
το χειρισμό της αμερικάνικης κρού-
σης μπορεί να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για τις πραγματικές
της επιδιώξεις που δεν είναι άλλες
από την ολική άρση των στρατιω-
τικού εμπάργκο.

Προς Δυσμάς
Πολύ πριν οι ΗΠΑ αναθεωρή-

σουν την πολιτική τους για την ευ-
ρύτερη περιοχή, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία σε διπλωματικό και στρα-
τιωτικό επίπεδο άρχιζε τη στροφή
προς Δυσμάς. Θεωρητικός της νέας
πολιτικής της Λευκωσίας αναμφί-
βολα είναι ο Ιωάννης Κασουλίδης,
ο οποίος την περίοδο της συριακής
κρίσης το 2013, είχε ξεκαθαρίσει
στην «Κ» πως η Κυπριακή Δημο-
κρατία εγκαταλείπει την «ποντιο-
πιλατική» συμπεριφορά του πα-
ρελθόντος.

Το ξεπάγωμα των εξοπλιστικών
προγραμμάτωντης ΕΦμετά το 2015
αποκάλυψε τη στροφή που πραγ-
ματοποιούσε η Κύπρος και στον
στρατιωτικό τομέα, στροφή που
στη συνέχεια ονομάστηκε «απο-
ρωσοποίηση». Η διαδικασία αυτή
συνεχίζεται ασχέτως της έκβασης
που είχε η κρούση των ΗΠΑ προς
τη Λευκωσία. Όπως ορθά επιση-
μαίνεται από διπλωματικές και στρα-
τιωτικές πηγές, το ενδιαφέρον της
Λευκωσίας για την αμερικάνικη
κρούση, κατέδειξε τα πρακτικά προ-
βλήματα από τη διατήρηση των
απαγορεύσεων, για το μέλλον των

οποίων οι απόψεις διίστανται. Οι
περισσότερο αισιόδοξοι βλέπουν
πως με αφορμή τηρωσο-ουκρανική
κρίση αλλά κυρίως με μία ενδεχό-
μενη στο μέλλον, θα προκύψει η
πιεστική ανάγκη άρσης των περιο-
ρισμών. Η άλλη πλευρά θεωρεί πως
η στροφή των ΗΠΑ στην περιοχή
δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση
και ενδεχομένως να απαιτηθούν
χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η άπο-
ψη αυτή εδράζεται στην περιπλο-
κότητα του συστήματος εξουσίας
στην Ουάσιγκτον, το οποίο, όπως
λέγεται, παρά τα προβλήματα που
υπάρχουν συνεχίζει να βλέπει πε-
ρισσότερο προς την πλευρά της
Τουρκίας και στη διατήρησή της,
στο δυτικό άρμα.

Από πλευράς Ηνωμένων Πολι-
τειών δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντί-
δραση στα όσα ακολούθησαν της
αποκάλυψης της κρούσης στο εσω-
τερικό σκηνικό. Άγνωστο παραμέ-

νει αν το συγκεκριμένο θέμα απα-
σχόλησε τις επαφές που είχε στη
Λευκωσία η Βικτώρια Νούλαντ,
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
την περασμένη εβδομάδα και αν
ναι, σε πιο βαθμό.

Το μόνο που υπάρχει ως μια γε-
νική τοποθέτηση, και αυτή ανεπί-
σημα, είναι πως η κρούση έγινε
από αξιωματούχο αμερικανικού
κλιμακίου στη Λευκωσία, ο οποίος
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
ήθελε να βολιδοσκοπήσει την κυ-
πριακή πλευρά, προφανώς προς
ενημέρωση του αμερικανικού
ΥΠΕΞ. Επίσης, αυτό το οποίο λέ-
γεται στο παρασκήνιο είναι ότι ου-
δέποτε οι ΗΠΑ συνέδεσαν την πα-
ραχώρηση οπλισμού με οποιαδή-
ποτε ανταλλάγματα. 

Η ρωσική πρεσβεία
Στον θόρυβο που ακολούθησε

της αμερικάνικης κρούσης, σιγή

ιχθύος καταγράφηκε από ρωσικής
πλευράς. Εν αντιθέσει με περιπτώ-
σεις του παρελθόντος, όπου η Ρωσία
εξέφρασε δημόσια αντίδραση σε
θέματα που σχετίζονταν με τη στά-
ση της Κύπρου έναντί της, αυτή
τη φορά δεν υπήρξε εμφανής αν-
τίδραση. Ωστόσο, όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Κ», η ρωσική
πρεσβεία στην Κύπρο παρασκη-
νιακά εξέφρασε την ενόχλησή της
και μάλιστα στο ανώτερο επίπεδο.
Η αντίδραση δυσφορίας εκδηλώ-
θηκε από τον Στανισλάβ Οσάτσι
στο ύφος προηγούμενων παρεμ-
βάσεών του. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν πως η αντίδραση του
κυπριακού ΥΠΕΞ, με την οποία
ήγειρε ζητήματα περιορισμών που
ανακύπτουν από τα συμβόλαια αγο-
ράς των ρωσικών όπλων, ήταν συ-
νέπεια των παρασκηνιακών κινή-
σεων της ρωσικής πρεσβείας στη
Λευκωσία. 

Ολική άρση
του εμπάργκο
ζητάει η Λευκωσία
Τι αφήνει πίσω της η νύξη των ΗΠΑ για το ρωσικό
οπλισμό και την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων 

Εκτός από την ανάγκη άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, αδήριτη είναι και η ανάγκη επιτάχυνσης των εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων τόσο για τα επιθετικά ελικόπτερα όσο και για το αντιαεροπορικό σύστημα. Προγράμματα τα
οποία φαίνεται να καθυστερούν. 

<<<<<<

Η δημοσιοποίηση για τα
ρωσικά όπλα της Ε.Φ.
φαίνεται να προκάλεσε
την παρασκηνιακή αντί-
δραση της ρωσικής πρε-
σβείας στη Λευκωσία.

Επιτάχυνση
εξοπλιστικών 
Στο υφιστάμενο κλίμα έρ-
χεται να προστεθεί η πο-
ρεία υλοποίησης των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων,
το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων αφορά τα ρωσικά
όπλα για τα οποία υπήρξε
νύξη για παραχώρησή τους.
Ασχέτως πάντως της απου-
σίας εξέλιξης στην αμερι-
κανική νύξη, σε πορεία εκ-
συγχρονισμού βρίσκεται η
αντιαεροπορική ομπρέλα
της Κύπρου, η οποία στο
σύνολό της στηρίζεται σε
ρωσικά συστήματα. Ωστό-
σο, φαίνεται να υπάρχει μια
καθυστέρηση στο κλείσιμο
της αγοράς των νέων συ-
στημάτων που έχουν επιλε-
γεί και είναι ισραηλινής
προέλευσης. Παρόμοια κα-
θυστέρηση φαίνεται να
υπάρχει και στην αγορά νέ-
ων επιθετικών ελικοπτέ-
ρων. Σύμφωνα με στρατιω-
τικές πηγές, έχει επιλεγεί
το γαλλικό επιθετικό ελικό-
πτερο TIGER, προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες της ΕΦ.
Πηγές αναφέρουν στην «Κ»
πως εάν η συμφωνία δεν
κλείσει μέχρι τον ερχόμενο
Ιούλιο, υπάρχει κίνδυνος
να σημειωθεί μεγάλη καθυ-
στέρηση στην παράδοσή
τους έγκαιρα.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο «ορατός» εχθρός της Ευρώπης

O ταν πρωτοεμφανίστηκε ο
κορωνοϊός στην Ευρώπη, ο
Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ

Μακρόν μίλησε για «έναν αόρατο
εχθρό» τον οποίο καλούμασταν να
πολεμήσουμε. Στη συνέχεια αρκετοί
ηγέτες άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν
τις δηλώσεις του και ο «αόρατος»
εχθρός έγινε μέρος της καθημερι-
νότητάς μας. Τόσο ο Εμμανουέλ
Μακρόν όσο και ο Γερμανός καγ-
κελάριος Όλαφ Σολτς, οι οποίοι
ηγούνται της Ε.Ε., έχουν ξεχάσει
πλέον τον «αόρατο» εχθρό, την
πανδημία και την υγειονομική κρί-
ση και έχουν αφοσιωθεί στον «ορα-
τό» για την Ευρώπη εχθρό που είναι
η Ρωσία, η οποία επιτίθεται στην
Ουκρανία. Η Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και πρώην Γερ-
μανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα
φον ντε Λάιεν έσπευσε μάλιστα να
προτείνει στην Ουκρανία μια θέση
στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, του οποίου

η χώρα κατέχει την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ε.Ε., φαίνεται ότι
είναι ικανός να ηγηθεί μιας οικο-
νομικά δυνατής, αλλά αδύνατης
στην εξωτερική πολιτική Ε.Ε. Η
τέως Γερμανίδα καγκελάριος Άγ-
κελα Μέρκελ φρόντισε πριν την
αποχώρησή της από την καγκελα-
ρία, να παραδώσει τα ευρωπαϊκά
ηνία στον φιλόδοξο Γάλλο Πρόεδρο,
βλέποντας στο πρόσωπό του έναν
φρέσκο πολιτικό, οραματιστή και
φιλοευρωπαίο.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ει-
σέλθει πλέον στην προεκλογική
εκστρατεία για διεκδίκηση της δεύ-
τερης θητείας εν μέσω του πολέμου
στην Ουκρανία. Με βάση τα μέχρι
τώρα δεδομένα, ο Μακρόν θεωρεί-
ται ως το απόλυτο φαβορί για επα-
νεκλογή, αφού οι ανθυποψήφιοί
του που προέρχονται κυρίως από
τη δεξιά και ακροδεξιά δεν φαίνεται
να τον απειλούν. Η γαλλική Αρι-
στερά αντιμετωπίζει τα δικά της
προβλήματα, αφού δεν είναι σε θέ-

ση να εξεύρει έναν κοινό υποψήφιο
της ευρύτερης Αριστεράς μαζί με
τους Πράσινους/Οικολόγους.

Ο Μακρόν έχει ήδη στήσει τη
δική του επικοινωνιακή έμπιστη
ομάδα, η οποία απαρτίζεται από
άτομα τα οποία γνωρίζει για αρκετό
καιρό και τραβούν το βαρύ φορτίο
της επικοινωνιακής εικόνας του
Γάλλου Προέδρου, με επικεφαλής
την ταλαντούχα στο επικοινωνιακό
κομμάτι σύζυγό του.

Η πρώτη προεκλογική ομιλία
του Μακρόν θα άρχιζε από τη Μασ-
σαλία, αλλά αυτή αναβλήθηκε λόγω
των ρωσικών επιθέσεων στην Ου-
κρανία. Ο Μακρόν φρόντισε όμως
να στείλει το δικό του μήνυμα, τόσο
στους Γάλλους πολίτες όσο και σε
ξένους συμμετέχοντες στη διάσκε-
ψη κορυφής των Δήμων και Περι-
φερειών, που πραγματοποιήθηκε
αρχές Μαρτίου στη Μασσαλία, δη-
λώνοντας ότι «θα σας προστατέ-
ψουμε», εννοώντας από τον «ορατό»
πλέον εχθρό που είναι η επιτιθέμενη

Ρωσία. Ο Μακρόν και η επικοινω-
νιακή του ομάδα έχουν καταφέρει
με εντυπωσιακό τρόπο δια της φυ-
σικής τους απουσίας να βρίσκονται
παρόντες ενώπιον των πολιτών
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο
τα περιοριστικά μέτρα λόγω του
κορωνοϊού, όσο και ο πόλεμος στην
Ουκρανία έχουν αλλάξει τον τρόπο
άσκησης πολιτικής, η επικοινω-
νιακή Προεδρική ομάδα έχει ση-
κώσει το βάρος της προεκλογικής
εκστρατείας εστιάζοντας ιδιαίτερα
στη διαδικτυακή ενημέρωση και
παρουσία. 

Μια μάχη βέβαια κερδίζεται συ-
νήθως στο πεδίο μάχης και οι πό-
λεμοι με πόλεμους, όπως είπε χα-
ρακτηριστικά ένας Γερμανός φι-
λόσοφος. Σίγουρα το επικοινωνιακό
παιχνίδι αποτελεί μέρος μιας προ-
εκλογικής καμπάνιας ή ενός αγώνα
κατά του εχθρού. Μέρος αυτής της
σύγχρονης επικοινωνιακής εκστρα-

τείας είναι η απαλλαγή από το προ-
εδρικό κοστούμι και η αντικατά-
σταση του με στρατιωτική στολή
και όπλο, κράνος και εξάρτηση.

Ο Μακρόν και η ομάδα του έχουν
κερδίσει τον επικοινωνιακό αγώνα
και οδεύουν προς την εξουσία χωρίς
την απόλυτη φυσική τους παρουσία
και χωρίς να δώσουν καμιά σχεδόν
μάχη επί εδάφους. Αν ο Γάλλος
Πρόεδρος επανεκλεγεί, αναγνωρί-
ζοντας ότι τώρα υπάρχει ένας «ορα-
τός» εχθρός για την Ευρώπη χωρίς
να κατέβει στην κοινωνία και πα-
ραμένοντας κλεισμένος στα Ηλύσια
Πεδία, τότε θα πρέπει να παραδε-
χτούμε πλέον ότι η άσκηση πολι-
τικής φαίνεται να αλλάζει, αφού οι
εκλογικές μάχες θα κερδίζονται
στο μέλλον με επικοινωνιακά τε-
χνάσματα αντί με αγώνες στο Κοι-
νοβούλιο, στους δρόμους και στις
πλατείες.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρ-
χος Δερύνειας. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τέλος στην όποια συζήτηση εξα-
κολουθούσε να συντηρείται γύρω
από το όνομα της αναπληρώτριας
προέδρου του ΔΗΚΟ Χριστιάνας
Ερωτοκρίτου έβαλε την περασμένη
Πέμπτη κατά τη συνάντηση που
είχε με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο
Στεφάνου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος. Όπως του
ανέφερε στην τελευταία συνάντησή
τους, το μόνο πρόσωπο που βρί-
σκεται πλέον στο τραπέζι από πλευ-
ράς ΔΗΚΟ ως πιθανό για κοινή υπο-
ψηφιότητα των δύο κομμάτων είναι
αυτό του ιδίου, καθώς σύμφωνα
με την ανάλυση του κόμματος είναι
η μόνη υποψηφιότητα που μπορεί
να περάσει στον δεύτερο γύρο και
να κερδίσει τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου.

Εξήγησε πως η δική του υπο-
ψηφιότητα μπορεί να συσπειρώσει
το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά πα-
ράλληλα να φέρει κοντά και άλλες
δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου,
όπως την ΕΔΕΚ, είτε αφορά τον
Μαρίνο Σιζόπουλο είτε την τάση
του Δημήτρη Παπαδάκη. Είπε πα-
ράλληλα πως το όνομά του είναι
εκείνο που έλεγαν όλα τα στελέχη
και τα μέλη κατά τη διάρκεια των
επαρχιακών διασκέψεων. Αμφότε-
ρες οι πλευρές φέρεται να έχουν
συμφωνήσει πως αν κλειδώσει το
ναυάγιο, το διαζύγιο θα είναι σί-
γουρα βελούδινο. Το «τελεσίγραφο»
Νικόλα προς το ΑΚΕΛ για δική του
υποψηφιότητα ερμηνεύεται πάντως
ως οι τίτλοι τέλους στο σενάριο συ-
νεργασίας των δύο κομμάτων της
αντιπολίτευσης, καθώς το ΑΚΕΛ
έχει εδώ και καιρό ξεκαθαρίσει πως
μία τέτοια υποψηφιότητα είναι αν-
τίθετη στη συνοχή του κόμματος.

Η Χριστιάνα εκτός
Τα τρία ονόματα που είχε στη

λίστα του το ΔΗΚΟ είναι αυτό του
Νικόλα Παπαδόπουλου, του Μάρ-
κου Κυπριανού και εσχάτως της
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου. Ο Στέ-
φανος Στεφάνου έβλεπε πολύ θε-
τικά το ενδεχόμενο υποψηφιότητας
Μάρκου Κυπριανού. Θετικά, δεδο-
μένου ότι το ΑΚΕΛ θα τον στήριζε
χωρίς διαρροές (ήταν υπουργός
της κυβέρνησης Χριστόφια), όπως
επίσης και το ΔΗΚΟ αλλά και η ΔΗ-
ΠΑ. Ο Μάρκος Κυπριανού ωστόσο
του διαμήνυσε πως δεν θέλει να

επιστρέψει και πως ο ιδανικός υπο-
ψήφιος για να κερδίσει τις εκλογές
είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
Άγνωστο βεβαίως είναι αν θα εμείνει
στην εν λόγω θέση μέχρι τέλους ή
αν θα δεχτεί λόγω των πιέσεων. Η
υποψηφιότητα Χριστιάνας Ερωτο-
κρίτου θεωρείτο για πολλούς από
την αρχή καταδικασμένη.

Όχι μόνο γιατί ο Στέφανος Στε-
φάνου, σε συνέντευξή του στην
«Κ», υπογράμμισε την «παραδοξό-
τητα» να αποκλείονται οι επικεφα-
λής και να συζητούνται στελέχη
της ηγετικής πυραμίδας των δύο
κομμάτων. Ήταν και γιατί μέσα
στο ίδιο το ΔΗΚΟ δεν αντιμετωπί-
στηκε με θέρμη η εν λόγω πρόταση.
Εκτός των στελεχών που διαμαρ-
τυρήθηκαν ότι έμαθαν για την υπο-
ψηφιότητα Χριστιάνας Ερωτοκρί-
του από την «Κ», υπήρχαν και εκεί-
να τα στελέχη που θεωρούσαν πως
μία τέτοια υποψηφιότητα δεν μπο-
ρεί να είναι νικηφόρα για συγκε-
κριμένους λόγους:

• Δεν συσπειρώνει το ΔΗΚΟ και
ιδιαίτερα τα στελέχη και τη βάση
που έχει ήδη δει θετικά την υπο-
ψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. 

• Δεν κερδίζει τη στήριξη της
ΕΔΕΚ και συγκεκριμένα του Μα-
ρίνου Σιζόπουλου.

• Δεν φαίνεται να έχει δυναμική
βάσει δημοσκοπήσεων.

Πέραν της θέσης της Εζεκία Πα-
παϊωάννου υπάρχουν στελέχη του
ΑΚΕΛ που ευνοούν τη συνεργασία
με τον ενδιάμεσο, και υποστήριξαν
στο Πολιτικό Γραφείο ότι θα πρέπει
να γίνουν υπερβάσεις. Πληροφορίες
ήθελαν στελέχη να είναι έτοιμα να
μιλήσουν υπέρ της Χριστιάνας Ερω-
τοκρίτου, αν αυτή ήταν η μόνη
πρόταση για συνεργαστούν τα δύο
κόμματα, καθώς όπως υποστήριξαν
στο Πολιτικό Γραφείο το τελευταίο
διάστημα, μόνο με αυτό τον τρόπο
μπορεί να διασφαλιστεί ότι το ΑΚΕΛ
θα οδηγηθεί στον β΄ γύρο και κατ’
επέκταση ότι μπορεί να επέλθει η
αλλαγή.

Η εκ των υστέρων απόσυρση
του ονόματός της προτού την απορ-
ρίψει επισήμως ο Στέφανος Στε-
φάνου έδωσε την ερμηνεία ότι εν-
δεχομένως να αποτελούσε μπλόφα
από πλευράς Νικόλα, θεωρώντας
δεδομένη την απόρριψή της από
το ΑΚΕΛ. Όχι μόνο γιατί αποσύρ-
θηκε την υστάτη αλλά και γιατί σε
κατ’ ιδίαν επαφές του με μέλη του

Εκτελεστικού Γραφείου, είχε εκ-
φράσει τη θέση πως η Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου δεν είναι εκλέξιμη.
Από πλευράς του ΔΗΚΟ, πάντως,
σημειώνουν πως η απόσυρση του
ονόματός της ήταν για να διευκο-
λύνει το κόμμα της Αριστεράς.   

Το προαναγγελθέν ναυάγιο
Τι σημαίνει όμως η υποψηφιό-

τητα Νικόλα Παπαδόπουλου; Στο
ΑΚΕΛ ερμηνεύεται ως η προαναγ-
γελία του ναυαγίου, καθώς γνωρί-
ζουν καλά όπως λένε τη δυσκολία
που θα έχει μία τέτοια υποψηφιό-
τητα. Ο Στέφανος Στεφάνου απέ-
φυγε να το αποκλείσει από την αρ-
χή, σε αντίθεση με τον Άντρο Κυ-
πριανού, ωστόσο του επεσήμανε
στη συνέχεια, πως αποτελεί κόκκινο
πανί για κάποια μέλη του ΑΚΕΛ.
Αυτό καταδεικνύει και το αποτέ-
λεσμα των συναντήσεων στις κομ-
ματικές ομάδες βάσης, καθώς με-
ρίδα της βάσης επιζητούν μεν συ-
νεργασία με το ΔΗΚΟ για να φύγει
ο ΔΗΣΥ από την εξουσία, δεν ευ-
νοούν όμως υποψηφιότητα Νικόλα

Παπαδόπουλου. Υπέρ της υποψη-
φιότητας Νικόλα φέρεται να είναι
και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης
Παπαδάκης, ο οποίος το μετέφερε
στον γ.γ. του ΑΚΕΛ, ούτως ώστε
να κλειδώσει η συνεργασία. Στο
ΑΚΕΛ βεβαίως κάτι τέτοιο θεωρείται
ιδιαίτερα δύσκολο, όχι μόνο εξαιτίας
της βάσης, αλλά και των στελεχών
που έχουν άλλη προσέγγιση στο
Κυπριακό από το ΔΗΚΟ.

Η παλαιότερη φρουρά (Κυπρια-
νού, Τσελεπής, Ιωάννου, Σ. Χαρα-
λάμπους) βλέπουν με ιδιαίτερη επι-
φύλαξη τη συνεργασία με το ΔΗΚΟ
και φρόντισαν πολλές φορές να το
υπογραμμίσουν, με κάποιους εξ

αυτών να μιλούν ήδη στο παρα-
σκήνιο για ναυάγιο που δεν έχει
ακόμη επισημοποιηθεί. Πέραν τού-
του θα θεωρείται και επικοινωνιακά
δύσκολο να εξηγηθεί για ποιο λόγο
πλέον συναινεί σε υποψηφιότητα
Νικόλα το ΑΚΕΛ δεδομένου ότι την
είχε απορρίψει στην αρχή.  

Ένα τρενάκι του τρόμου 
Το κατά πόσο ωστόσο ο πρό-

εδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος θέλει να είναι τελικά υπο-
ψήφιος για τις προεδρικές εκλογές
είναι ένα ζήτημα που συζητείται
εντόνως. Πολλοί είναι εκείνοι που
λένε στο παρασκήνιο πως ο Νικόλας
Παπαδόπουλος εγκατέλειψε την
όποια προσπάθεια μετά την ήττα
του 2018 και ιδιαίτερα μετά την
ήττα των βουλευτικών εκλογών το
2021, με αποτέλεσμα να μην υπάρ-
χει ιδιαίτερη συνοχή εντός του
κόμματος. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί
σε στενό του κύκλο πως δεν είναι
διατεθειμένος να βάλει υποψηφιό-
τητα χωρίς να συσπειρώνει το
ΑΚΕΛ. Ένα ενδεχόμενο αποκλει-
σμού του από τον β΄ γύρο είναι
κάτι που τον φοβίζει, καθώς θεω-
ρείται πως έτσι κλείνει η όποια πο-
λιτική του καριέρα απότομα. Ωστό-
σο, τα όσα εκτυλίσσονται το τε-
λευταίο διάστημα εντός του ΔΗΚΟ,

με στελέχη να έχουν ήδη εκφραστεί
υπέρ της υποψηφιότητας Νίκου
Χριστοδουλίδη και άλλοι να τον
βλέπουν ως τη μόνη λύση για να
ανέλθει το κόμμα ξανά στην εξου-
σία, έχουν κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου ότι το ΔΗΚΟ βρίσκεται
προ κατάρρευσης. Η απουσία από
την εξουσία έχει ήδη προκαλέσει
έντονες προστριβές εντός του κόμ-
ματος και εδώ οφείλονται εν πολλοίς
και όσα συμβαίνουν στην κοινο-
βουλευτική ομάδα, όπου ο κάθε
βουλευτής ψηφίζει ό,τι θέλει πολλές
φορές. Η υποψηφιότητα Νικόλα
Παπαδόπουλου θα ήταν μια κάποια
λύση, καθώς εκτιμάται πως θα συγ-
κρατήσει το κόμμα από τις διαρροές
προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ακό-
μα και προς τον Γιώργο Κολοκασίδη.
Θεωρείται πως έχει την πλήρη στή-
ριξη της ΕΔΕΚ τόσο της σημερινής
ηγεσίας όσο και της αντιπολίτευσης.
Έχει ήδη ζητηθεί από τον Μαρίνο
Σιζόπουλο να μεσολαβήσει και να
ξεκαθαρίσει πως βλέπει θετικά την
υποψηφιότητα Νικόλα, ωστόσο
κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πάντως
προσπαθεί να διατηρήσει καλές
τις σχέσεις του με τον πρόεδρο της
ΕΔΕΚ και εδώ εμπίπτει, όπως υπο-
στηρίζεται και η τάση του να στη-
ρίξει την τροποποιητική πρόταση
Σιζόπουλου για τον περί κομμάτων
νόμο. Σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ πάν-
τως και τη δυσκολία να ακολουθή-
σει η βάση του, ΔΗΚΟϊκά στελέχη
υποστηρίζουν πως μπορεί να μην
καταφέρει το ΑΚΕΛ να συσπειρωθεί
στον α΄ γύρο, αλλά σίγουρα θα το
καταφέρει στον β΄ γύρο απέναντι
από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς
θεωρούν βέβαιο το εισιτήριο για
τον Νικόλα.

Τελεσίγραφο
που λέγεται
Νικόλας
Τι βγήκε από τη συνάντησή του με
τον Στέφανο Στεφάνου και η απόσυρση
του ονόματος της Χριστιάνας 

Ο Μακρόν και η επικοινωνιακή του
ομάδα έχουν καταφέρει με εντυπω-
σιακό τρόπο δια της φυσικής τους
απουσίας να βρίσκονται παρόντες
ενώπιον των πολιτών στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης και στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε στη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης πως το όνομά του είναι το μόνο που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων,
αποσύροντας τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

<<<<<<

Στο ΔΗΚΟ υποστηρί-
ζουν πως ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος μπορεί να
συσπειρώσει τον ενδιά-
μεσο χώρο και πως το
ΑΚΕΛ θα αναγκαστεί να
συσπειρωθεί γύρω του
στον β΄ γύρο. Το ΑΚΕΛ
θεωρεί την κίνηση αυτή
προπομπό του ναυαγίου.

<<<<<<

Οι Στ. Στεφάνου και
Ν. Παπαδόπουλος
έχουν συναινέσει πως
στο ενδεχόμενο ναυαγί-
ου, αυτό θα γίνει ομαλά
χωρίς παρατράγουδα.

Μέχρι το Πάσχα 
Το ερώτημα είναι πότε θα λη-
φθεί μία τελική απόφαση για
το πώς θα προχωρήσουν τα
δύο κόμματα. Την προσεχή
Τρίτη αναμένεται να συνέλθει
το Εκτελεστικό Γραφείο του
Δημοκρατικού Κόμματος,
ωστόσο στη Γραμματεία της
περασμένης Τρίτης είχε ξεκα-
θαρίσει πως θα δοθεί χρόνος
μέχρι και την Κυριακή των Βαΐ-
ων, για το αν θα προχωρήσει η
συνεργασία ή όχι. Αν και πολ-
λά στελέχη εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους και τη βε-
βαιότητά τους ότι δεν προχω-
ρά η όλη διαδικασία, η απόφα-
ση που πάρθηκε είναι πως δεν
θα ανακοινωθεί αμέσως το
plan b, αλλά θα δοθεί κάποιο
χρονικό περιθώριο. Και όταν
μιλάμε για plan b, αυτό αφορά
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

«Ενδεχομένη επιμονή σε ηγέτες
κομμάτων απομακρύνει την προ-
οπτική συνεργασίας», λέει σε συ-
νέντευξή του στην «Κ» ο βουλευτής
του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, την
ίδια ώρα που ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος θέτει μόνο
το δικό του όνομα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων για κοινή υπο-
ψηφιότητα ανάμεσα στα δύο κόμ-
ματα. Θέτει και τα βασικά χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να έχει ο
επίλεκτος του ΑΚΕΛ, όπως το «να
φαίνεται και να είναι τίμιος». Όπως
υπογραμμίζει, η νέα κυβέρνηση
θα πρέπει να έχει προοδευτικό πρό-
σημο και χαρακτήρα. Ως πρόεδρος
της Επιτροπής Εσωτερικών εκφρά-
ζει την ανησυχία του για το μέλλον
της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς,
όπως αναφέρει, δεν είναι σίγουρος
αν έχει αποφευχθεί το σενάριο πτώ-
χευσής της. Μιλάει για τις σκοπι-
μότητες που αντιμετώπισε κατά
τη διάρκεια της συζήτησης της με-
ταρρύθμισης, αλλά και για την από-
φαση του ΑΚΕΛ να απέχει από την
ομιλία Ζελένσκι. Απόφαση που προ-
κάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. 
–Η κατάληξη που έχει η μεταρ-
ρύθμιση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και οι αλλαγές που θα
υπάρξουν στην καθημερινότητα
των πολιτών σας ικανοποιεί;

–Σε επίπεδο θεσμικό καλύπτει
τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΚΕΛ.
Υπάρχουν ζητήματα που ενδεχο-
μένως έπρεπε να τύχουν διαφορε-
τικού χειρισμού, όπως οι αδειοδο-
τήσεις, ωστόσο στη συνολική ει-
κόνα μπορεί να αποτελέσει μια θε-
τική προοπτική για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση.
–Νιώθετε προδομένος που δεί-
ξατε εμπιστοσύνη στην κυβέρ-
νηση και ψηφίσατε υπέρ της
αναβολής;

–Στην πολιτική μαθαίνεις να
καταπιέζεις το συναίσθημα και
είσαι έτοιμος και για ανατροπές
ώστε να επιβιώσεις. Κρατώ τη με-
γάλη εικόνα, αν και στην πορεία

όχι μόνο ψηλαφίσαμε, αλλά είδαμε
με γυμνά μάτια την προσπάθεια
που υπήρχε απόδιαπλεκόμενα συμ-
φέροντα.
–Εκ των υστέρων θα στηρίζατε
και πάλι την αναβολή των δη-
μοτικών εκλογών;

–Αναμφίβολα, γιατί όταν την
υποστηρίξαμε την ίδια ώρα ανα-
λαμβάναμε μια εσωτερική πολιτική
δέσμευση πως θα κάναμε ό,τι είναι
δυνατό για να εγκριθεί η μεταρ-
ρύθμιση και να προχωρήσουμε τον
Μάιο του 2024 σε παράλληλες εκλο-
γικές διαδικασίες.
–Ως ΑΚΕΛ, υπερβήκατε εαυτόν
ή νιώσατε ότι η κυβέρνηση και
ο ΔΗΣΥ σας έφεραν προ τετελε-
σμένων;

–Υπήρξαν συναινέσεις αλλά και
μεγάλη προσπάθεια ώστε να κινη-
θούμε όλοι σε κοινό παρονομαστή.
Ένα μεγάλο ποσοστό των νομο-
σχέδιων απηχεί δικές μας θέσεις,
άρα δεν είναι τυχαίο που υπερψη-
φίσαμε. Θεωρούμε ότι τα βασικά

μας θέλω συναντώνται μέσα στα
τελικά κείμενα της μεταρρύθμι-
σης.
–Ωστόσο, κάνατε λόγο για πο-
λιτικές σκοπιμότητες, σε σχέση
με την αναπομπή του προέδρου
για τον Ακάμα. Ποιες είναι αυ-
τές;

–Είναι ξεκάθαρο ότι οι σκοπι-
μότητες έχουν να κάνουν με τις
υποσχέσεις που δόθηκαν σε κά-
ποιες κοινότητες του Ακάμα και
σε αυτές περιλαμβάνονται εκ των

πραγμάτων επιχειρηματικές ανα-
πτύξεις. Είναι εδώ πουυπεισέρχεται
το ζήτημα των οικονομικών συμ-
φερόντων. Μιλάμε για συμφέροντα
που βάσει της δικής μας αντίληψης
δεν έπρεπε να μπουν πάνω και
πέρα από το περιβάλλον.
–Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων
κοινοτήτων έχουν τόση δύναμη

ώστε ναμπορούν να επηρεάσουν
την κυβέρνηση;

–Το ζήτημα είναι οι οικονομικές
προεκτάσεις. Δεν έχει κατ’ ανάγκη
να κάνει με τους ίδιους τους κα-
τοίκους, έχει να κάνει με επιχειρη-
ματική δραστηριότητα που ανα-
πτύσσεται, ούτως ή άλλως, στη πε-
ριοχήκαι η οποία ανέμενε ένα ηπιό-

τερο τοπικό σχέδιο που θα τους
επέτρεπε τη λεγόμενη ανάπτυξη
που θα έχει τουριστικό χαρακτήρα.
Βεβαίως, υπάρχουν μεγαλύτερα
συμφέροντα.
–Δεν πρέπει επιτέλους να πείτε
ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά
τα συμφέροντα;

–Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή
τη συζήτηση.
–Τελικά οι δήμοι εξυπηρετούν
τις πελατειακές σχέσεις των κομ-
μάτων με τους πολίτες γι’ αυτό
και τα κόμματα δεν θέλησαν να
ανακατέψουν και πολύ την τρά-
πουλα;

–Η αλήθεια είναι ότι έχουν επι-
κρατήσει και πολιτικές επιδιώξεις
των κομμάτων, ας μην κρυβόμαστε.
Είμαι παθών ως πρόεδρος της Επι-
τροπής Εσωτερικών ότι τέτοιες
σκοπιμότητες παραλίγο να τουμ-
πάρουν τελεσίδικα τη μεταρρύθ-
μιση. Την ίδια ώρα όμως βλέπω τη
μεγάλη εικόνα της μεταρρύθμισης
στην τοπική αυτοδιοίκηση, που
παρά τα τυχόν προβλήματα που
θα προκληθούν μπορεί να εξυπη-
ρετήσει προοπτικά την κυπριακή
κοινωνία.
–Μιλώντας για προβλήματα που
πιθανόν να προκληθούν ποιο εί-
ναι αυτό που σας ανησυχεί πε-
ρισσότερο;

–Το οικονομικό. Υπάρχουν μη-
χανισμοί αποτροπής και ελέγχου
της διασπάθισης αλλά κακά τα ψέ-
ματα στην Κύπρο ζούμε και πρέπει
να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
Δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί,
νέες δομές γι’ αυτό και θα πρέπει
να δούμε τη δημοσιονομική διά-
σταση.
–Αντιλαμβάνεστε ότι αν ο ίδιος
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσω-
τερικών της κυπριακής Βουλής
λέει ότι δεν υπάρχει εμπιστο-
σύνη σε σχέση με την οικονο-
μική διαχείριση των Δήμων πώς
οι πολίτες μπορούν να εμπιστευ-
τούν το όλο εγχείρημα;

–Είναι εδώ που οι πολίτες όπως
και για τις ευρύτερες εξουσίες πρέ-
πει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά,
να εκφράζουν τη γνώμη τους, να

συμμετέχουν στις εκλογικές δια-
δικασίες και να μπορούν να δια-
κρίνουν τους καθαρούς και άξιους.
Γι’ αυτό ο ρόλος του ενεργού πολίτη
είναι πολύ σημαντικός σε μια δη-
μοκρατία.
–Παλαιότερα, επί Σωκράτη Χά-
σικου, γινόταν συζήτηση για
πέντε μητροπολιτικούς δήμους,
μετά από συζητήσεις των τελευ-
ταίων τεσσάρων ετών, εξαγγέλ-
θηκαν οι συνενώσεις σε 17 νέους
Δήμους και η κατάληξη φέρνει
20 δήμους. Και το ερώτημα που
τίθεται είναι γιατί τόσοι πολλοί
δήμοι;

–Η διεθνής εμπειρία λέει ότι δεν
είναι μόνο το ζήτημα της γεωγρα-
φικής έκτασης που καθορίζει τον
αριθμό των δήμων αλλά και οι κοι-
νωνικές πραγματικότητες. Εμείς
εκτιμούμε ότι παρά το ότι οι 20 δή-
μοι δεν είναι αυτοί που εμείς επι-
διώκαμε συνολικά διατηρείται μια
γεωγραφική, κοινωνική και οικο-
νομική ισορροπία.
–Χρησιμοποιώντας παλαιότερή
σας αναφορά να ρωτήσω αν τε-
λικά το σύστημα της τοπικής
αυτοδιοίκησης έχει πτωχεύσει;

–Δεν είμαι σίγουρος αν έχει απο-
φευχθεί το σενάριο πτώχευσης της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω
να είμαι απόλυτος.
–Δεν έχει εξασφαλιστεί δηλαδή
η μακροζωία της τοπικής αυτο-
διοίκησης;

–Θα έλεγα ότι θα χρειαστεί μια
πενταετία για να μπορέσουμε να
αποτυπώσουμε με ακρίβεια αυτές
τις δυνατότητες.
–Κλείνοντας το κεφάλαιο της
τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλ-
λάζατε κάτι από τη μακροχρόνια
διαβούλευση και το τελικό απο-
τέλεσμα;

–Αν κάτι θα άλλαζα θα ήταν να
δοθούν περισσότερες δυνατότητες
να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες
και να αφουγκραστούμε κάποιες
από τις θέσεις τους κατά τη δια-
μόρφωση των νομοσχεδίων. Θεωρώ
ότι αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ
την παραπέρα συζήτηση στην Επι-
τροπή Εσωτερικών της Βουλής.

Λόγος ναυαγίου η επιμονή σε ηγέτη κόμματος
Πρωταρχικός στόχος η κομματική συνοχή και συσπείρωση λέει στην «Κ» ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού

–Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές,
υπάρχει τελικά κοινό έδαφος με
το ΔΗ.ΚΟ;

–Βρισκόμαστεστο τελικόστάδιο
αναφορικά με τις διαβουλεύσεις με
το ΔΗΚΟ. Υπάρχει κοινή αντίληψη
για την ανάγκη προοδευτικής δη-
μοκρατικής αλλαγής σε αυτό τον
τόπο και μέσα στις επόμενες μέρες
το αποτέλεσμα αυτών των διεργα-
σιών θα οδηγηθεί στα σώματα του
ΑΚΕΛ για τελικές αποφάσεις. 
–Μοναδικός υποψήφιος που προ-
τείνει τη δεδομένη στιγμή το
ΔΗΚΟ είναι ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος. Πάνω σε αυτή τη βάση
συζητάτε ή έχετε να προτείνεται
κάτι νέο;

–Η αναφορά μου για ολοκλήρωση
των διεργασιών τις επόμενες λίγες
μέρες περιλαμβάνει και αυτό τον
προβληματισμό. Είναι γνωστό ότι
μέσα από ομόφωνη απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής σημειώσαμε
ότι δεν προκρίνουμε υποψηφιότητες
των ηγετών των κομμάτων και κατ’
επέκταση της ηγετικής πυραμίδας.

–Αυτή η απόφαση μπορεί να αλ-
λάξει;

–Έχει καθοριστεί ένας συγκε-
κριμένος πολιτικός και οδικός χάρ-
της. Εκτιμώ ότι το ομόφωνο της
απόφασης, σε μεγάλο βαθμό είναι
ενδεικτικό της πολιτικής κατεύ-
θυνσης.
–Το ΑΚΕΛ ψάχνει τον υποψήφιο
που θα ανεβάσει τα ποσοστά του
κόμματος ή που θα εκλεγεί Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας;

–Πρωταρχικός στόχος είναι η
κομματική συνοχή και η συσπεί-
ρωση. Παράλληλα, επιδίωξη είναι
να προτείνουμε στηνκυπριακήκοι-
νωνία μία υποψηφιότητα, η οποία
να έχει σοβαρές προοπτικές εκλε-
ξιμότητας για να μπορέσουμε μέσα
από αυτή την επιλογή να υλοποι-
ήσουμε τις θέσεις μας
–Για τον Άριστο Δαμιανού ποια
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει ο υποψήφιος
πρόεδρος του ΑΚΕΛ;

–Να έχει την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία, ναφαίνεται και να είναι τίμιος.
Να αποτελεί έναν άξονα γύρω από
τον οποίο οι βασικές πολιτικές, οι-
κονομικές και πολιτικέςδιεκδικήσεις
να μπορούν να μετατραπούν σεπο-
λιτικές αυτής της νέας κυβέρνησης,
ηοποία στη δική μας αντίληψη πρέ-
πει να έχει προοδευτικό πρόσημο
και χαρακτήρα.
–Μήπως όμως δεν εργαστήκατε
προς αυτή την κατεύθυνση έγ-
καιρα μεαποτέλεσμα να μην έχε-
τε να δώσετε συγκεκριμένα ονό-

ματα τη δεδομένη στιγμή και να
γίνεται λόγος για επιλογές εξ
ανάγκης;

–Είχαμε ένα συνέδριο που λόγω
πανδημίας αναβάλαμε δύο φορές.
Η νέα ηγεσία τουκόμματος ως πρώ-
τη πολιτική πράξηπροχώρησε στην
διαδικασία εσωτερικής αναδιοργά-
νωσης και ανασυγκρότησης Στη
συνέχεια ως δεύτερη πολιτική πράξη
επέλεξετονδιάλογο με τα υπόλοιπα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπό
την έννοια αυτή μπορεί και να αρ-
γοπορήσαμε να επικεντρωθούμε
σε μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
Διότι στο ΑΚΕΛ οι υποψηφιότητες
είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας
και δενπροηγούνται των διεργασιών
τα ονόματα.
–Η τυχόν υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι επιλογή για
το ΑΚΕΛ;

–Σε καμία περίπτωση. O Νίκος
Χριστοδουλίδης είναι μέρος του
προβλήματος και όχι της λύσης,
όπως μέρος του προβλήματος είναι
και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ε ντεκα ολόκληρα χρόνια μετά
τιμούμε και μνημονεύουμε
τον αείμνηστο Άκη Κλεάν-

θους, ο οποίος διετέλεσε υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού και έφυγε
τόσο πρόωρα και άδικα το πρωινό
της 11ης Απριλίου 2011.

Ο Άκης Κλεάνθους στο πρό-
σταγμα του χρέους ανέλαβε να εκ-
πληρώσει τα καθήκοντα του υπουρ-
γού Παιδείας και Πολιτισμού. Έθε-
σε στόχους ρεαλιστικούς με πυξίδα
τη διαφάνεια, την αξιοσύνη, την
ευθύνη και την άψογη διαχείριση
των θεμάτων που αφορούσαν στο
νευραλγικό αυτό πόστο της εκπαί-

δευσης και της διαμόρφωσης των
χαρακτήρων των νέων μας. Στάθ-
μιζε τις ανάγκες, μεθόδευε την εκ-
πλήρωσή τους, ιεραρχούσε τη διεκ-
περαίωσή τους, ειδικά μέσα από
τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον
«πούσουλα» και οδοδείκτη που
μας κατευθύνει σε πολλά σημεία
της εκπαιδευτικής πολιτικής έως
και σήμερα.

Αφιέρωσε χρόνο για να προσ-
δώσει ένα νέο πρόσωπο στις έννοιες
παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον.
Την πρόκληση, ο πολλά υποσχό-
μενος αυτός προικισμένος άνθρω-
πος, τη μετέτρεψε σε έργο και πο-

λιτική πράξη. Το σπουδαιότερο
όμως, ήταν η αληθινή, υπεύθυνη
και δημοκρατική εικόνα που εξέ-
πεμπε σε φίλους, συναδέλφους και
συνεργάτες.Συνταίριαξετο καθήκον
με την ανθρωπιά, την εργασία με
την τιμιότητα, καθιστώντας τοόνο-
μά του συνώνυμο με τη συνέπεια
και το ήθος.

Διαβάζοντας τον Στρατηγικό
Σχεδιασμό του, ειδικότερα για την
Παιδεία, μπορεί κάποιος να αντι-
ληφθεί τους οραματισμούς και τους
στόχους του. Πριν από όλα όμως,
ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, τον
οποίο εμπνεύστηκε ο Άκης Κλεάν-

θους, όριζε ξεκάθαρα τον χαρακτήρα
που θα έπρεπε να έχει η παιδεία:
«… οι γενικοί σκοποί και στόχοι
της εκπαίδευσης ορίζονται από την
Πολιτεία με βάση την εθνική και
πολιτιστική μας παράδοση, τα κοι-
νωνικο-οικονομικά δεδομένα και
τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια εκ-
παιδευτικά, επιστημονικά, τεχνο-
λογικά και πολιτιστικά επιτεύγματα.
Είναι δεδομένο το γεγονός ότι η
παρεχόμενη παιδεία, στα παιδιά
και τους νέους, βασίζεται στην ελ-
ληνική μας παράδοση. Αναπόσπα-
στο μέρος, άλλωστε, μιας παιδείας
με δημοκρατικό και ανθρωπιστικό

περιεχόμενο, είναι να εμπνέει την
αγάπη προς την πατρίδα, να δια-
τηρεί τη μνήμη των κατεχόμενων
εδαφών μας, όπως, επίσης, και να
καλλιεργεί την πίστη για δικαίωση
και επανένωση του νησιού μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όραμα
αυτό δεν ήταν μια απλή διακήρυξη,
αλλά γινόταν υλοποιήσιμο με συγ-
κεκριμένες προτάσεις, πολλές από
τις οποίες αποτέλεσαν τη βάση
πάνω στην οποία στήριξαν και στη-
ρίζουν μέχρι και σήμερα, άλλοι λι-
γότερο και άλλοι περισσότερο,
υπουργοί που ακολούθησαν, τις
πολιτικές, τις δράσεις και τις ενέρ-

γειέςτουςγια ποιοτική αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού συστήματος. Η
αναγνώριση καθολική και με μια
κουβένταμόνομε τον εκπαιδευτικό
κόσμο, τον απλό κόσμο, ακόμη και
σήμερα ακούει κάποιος μονάχα
έναν καλό λόγο για τον Άκη Ε. Κλε-
άνθους. Σήμερα που η πολιτική και
οι πολιτικοί απαξιώνονται, το πα-
ράδειγμα και η πολιτική διαδρομή
του Άκη αποτελούν σημείο αναφο-
ράς και σταθερό υπόδειγμα πολι-
τικού ανδρός.

Ο κ. Γιάννης Α. Οικονομίδης είναι εκπαι-
δευτικός - Πολιτικός επιστήμονας.

–Η απόφασή σας να μην παρα-
κολουθήσετε την ομιλία Ζελένσκι
από τα κοινοβουλευτικά έδρανα
ήταν τελικά μια κίνηση εσωτε-
ρικής κατανάλωσης;
–Από την αρχή είχαμε εκφρά-
σει τους προβληματισμούς
μας και στη σύσκεψη αρχη-
γών. Ασφαλώς και μας απα-
σχολεί τι λέει ο κόσμος της
Αριστεράς αλλά στο ζήτημα
της παραχώρησης του βήμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων
σε ένα νεοφασίστα δεν αντέ-
δρασε μόνο η αριστερά στην
Ελλάδα αλλά και άνθρωποι
από άλλους πολιτικούς χώ-
ρους. Δεν υπήρχε άλλη επι-
λογή.
–Γιατί ενόχλησε τόσο το ότι δεν
υπήρχε αναφορά στην τουρκική
εισβολή;
–Ως ΑΚΕΛ, δεν είχαμε αυτα-
πάτες ότι θα καταδίκαζε την
τουρκική εισβολή μιας και ο κ.
Ζελένσκι πίνει νερό στο όνο-
μα της Τουρκίας. Θα μπορού-

σε βέβαια με διπλωματικό
τρόπο να αναφερθεί στους
δύο λαούς που είναι θύματα
κατοχής.
–Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να
γίνεται αναφορά στην τουρκική
κατοχή τη δεδομένη στιγμή. Βρί-
σκεται το Κυπριακό σε δύσκολα
μονοπάτια;
–Εκτιμώ ότι τα πράγματα είναι
σε ένα πολύ επικίνδυνο και
οριακό σημείο. Πρέπει να γί-
νουν πάρα πολλά για να απο-
τρέψουμε τη διαφαινόμενη
πορεία προς την οριστικοποί-
ηση της διχοτόμησης. Θα πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε τη συγ-
κυρία με τα όσα συμβαίνουν,
μένοντας ωστόσο μακριά από
πακετοποίηση. Γιατί ελλο-
χεύει και ο κίνδυνος στο Ου-
κρανικό οι λύσεις που θα δο-
θούν να περιλαμβάνουν και
στρατιωτική παρουσία τρίτων
που στη δική μας περίπτωση
ασφαλώς αυτό είναι κόκκινη
γραμμή.

Η ομιλία Ζελένσκι και η απουσίαΤο προφίλ του ιδανικού υποψήφιου προέδρου

O Νίκος Χριστοδουλί-
δης είναι μέρος του
προβλήματος και όχι 
της λύσης όπως μέρος
του προβλήματος είναι
και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Κατά τη συζήτηση 
της μεταρρύθμισης 
είδαμε με γυμνά μάτια
την προσπάθεια που
υπήρχε από διαπλεκό-
μενα συμφέροντα.

Μνήμη Ακη Κλεάνθους

Στο ΑΚΕΛ οι υποψηφιότητες είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας και δεν προ-
ηγούνται των διεργασιών τα ονόματα, λέει στην «Κ» ο Άριστος Δαμιανού,
κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση στην εξεύρεση υποψηφίου.
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«Είμαστε ικανοποιημέ-
νοι από τις γεωτρητικές
και δοκιμαστικές εργα-
σίες της γεώτρησης
αξιολόγησης “Γλαύκος-
2”, οι οποίες έγιναν με
ασφάλεια και χωρίς να
αντιμετωπίσουμε σοβα-
ρά προβλήματα».

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια συνολική ανασκόπηση των
ενεργειακών της Κύπρου εν μέσω
της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, προ-
χωρά η υπουργός Ενέργειας. Στη
συνέντευξή της στην «Κ» η Νατάσα
Πηλείδου προαναγγέλλει την έναρξη
εργασιών εντός της ΑΟΖ, από την
κοινοπραξία Γάλλων και Ιταλών.
Παράλληλα, εμφανίζεται ικανοποι-
ημένη από τα αποτελέσματα των
εργασιών της ExxonMobil στο τε-
μάχιο 10. Αναφορικά με το μείζον
ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την
ενέργεια, η κ. Πηλείδου εμφανίζεται
σίγουρη ότι δεν προκύπτουν ζητή-
ματα επάρκειας στον εφοδιασμό
της Κύπρου. Εξηγεί τα μέτρα που
έλαβε η κυβέρνηση για περιορισμό
των επιπτώσεων στους καταναλω-
τές, θεωρεί πως τα φωτοβολταϊκά
είναι η καλύτερη λύση για φθηνή
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ξεκαθαρίζει
εάν υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής
πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
κίνησης.

–Στην Ευρώπη υπάρχει μια έν-
τονη ανησυχία για την επάρκεια
σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο.
Στην Κύπρο τα βασικό καύσιμο
είναι το πετρέλαιο. Πρέπει να
ανησυχούμε και εμείς;

–Στην Ευρώπη η έντονη ανησυ-
χία οφείλεται στο γεγονός ότι ση-
μαντικές ποσότητες πετρελαίου και
φυσικού αερίου διακινούνται από
τη Ρωσία μέσω αγωγών. Η εξάρτηση
της Κύπρου από τα ρωσικά καύσιμα
είναι πολύ μικρή. Συγκεκριμένα, το
2020 μόλις το 1,5% του συνόλου
των εισαγωγών καυσίμων αφορούσε
κάρβουνο και υγραέριο από τη Ρω-
σία, τα οποία όμως εισάγονται μέσω
άλλων χωρών. Τα δε καύσιμα κίνη-

σης εισάγονται κυρίως από Ελλάδα
και Ισραήλ, ενώ τα καύσιμα για την
ηλεκτροπαραγωγή προέρχονται
από διάφορες χώρες και εν πάση
περιπτώσει όχι από τη Ρωσία. Συ-
νεπώς, με αυτά τα δεδομένα δεν
αναμένεται να προκύψει ζήτημα με
τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας
μας, λόγω της ουκρανικής κρίσης.
–Στην ακραία περίπτωση που
αυτό απαιτηθεί, υπάρχουν στρα-
τηγικά αποθέματα για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες μας;

–Βεβαίως. Η Κύπρος διατηρεί
στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου
που καλύπτουν τις ανάγκες της για
90 ημέρες. Τα εν λόγω αποθέματα
μπορούν να αποδεσμευτούν, όταν
υπάρχει έλλειψη ή δυσκολία στον
εφοδιασμό με πετρελαιοειδή.
–Στην Ε.Ε. υπάρχουν δύο από-
ψεις: Η μία είναι οι κυρώσεις να
μην αγγίξουν τις εισαγωγές ενέρ-
γειας από τη Ρωσία και η άλλη
αυτές να επεκταθούν. Η Κυπρια-
κή Δημοκρατία ποια θέση υπο-
στηρίζει;

–Στόχος των κυρώσεων είναι η
αποτελεσματική αντίδραση ενάντια
στην εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, μέσω συντονισμένων ενερ-
γειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
ενιαίο σώμα. Οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται σε συλλογικό επίπεδο σε
σχέση με τις κυρώσεις, οι οποίες
σκληραίνουν καθώς κλιμακώνεται
ο πόλεμος, έχουν εφαρμοστεί μέχρι
στιγμής απ’όλα τα κράτη μέλη, συμ-
περιλαμβανομένης φυσικά και της
Κύπρου. Να σημειώσουμε ότι στον
τελευταίο γύρο κυρώσεων, η Ε.Ε.
προχώρησε στην απαγόρευση ει-
σαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία,
αξίας €4 δισ. Ωστόσο, στην παρούσα
φάση, και με βάση τα έως τώρα δε-
δομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαί-
νεται ότι δεν θα προχωρήσει σε πε-

ραιτέρω κυρώσεις για τις εισαγωγές
φυσικού αερίου και πετρελαίου.
–Τα τιμολόγια ενέργειας είναι το
υπ’ αριθμόν ένα θέμα για τους
καταναλωτές. Η κυβέρνηση σκέ-
φτεται νέα παρέμβαση για να
συγκρατηθούν οι τιμές;

–Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται
πλήρως τις δυσάρεστες συνέπειες
που έχουν για τους πολίτες οι ανα-
τιμήσεις στα καύσιμα και στο ηλε-
κτρικό ρεύμα, που σίγουρα επηρε-
άζουν και τη λιανική αγορά βασικών
αγαθών. Από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, όταν βρισκόμασταν ενώ-
πιον σημαντικών αυξήσεων στον
τομέα των καυσίμων συνεπεία της
πανδημίας, η κυβέρνηση είχε επι-
δείξει αμέσως την αναγκαία πολιτική
βούληση, λαμβάνοντας μέτρα. Πρώ-
τα ήταν η οριζόντια μείωση του 10%
στα τιμολόγια ηλεκτρισμού όλων
των καταναλωτών, νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, ακολούθησε τον Νο-
έμβριο η μείωση του ΦΠΑ στο 5%
για έξι μήνες και στο 9% για τρεις
μήνες για τους ευάλωτους κατανα-
λωτές και τα υπόλοιπα νοικοκυριά
αντίστοιχα, ενώ πριν από μερικές
εβδομάδες, λόγω ακριβώς των νέων
ανατιμήσεων, δόθηκε παράταση
στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
στο ρεύμα των οικιακών κατανα-
λωτών για μία ακόμη διμηνία. Τον
ίδιο μήνα είχε αποφασιστεί και η
μείωση του φόρου κατανάλωσης
στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρε-

πόμενο επίπεδο σύμφωνα με τη
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα μέ-
τρα αυτά, η ενδεχόμενη παράτασή
τους και η λήψη νέων εάν χρειαστεί,
αποτελούν μεσοπρόθεσμα μέτρα
για την ανακούφιση των κατανα-
λωτών.
–Μακροπρόθεσμα;

–Η εξοικονόμηση ενέργειας και
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
αποτελούν την καλύτερη λύση για
μόνιμη μείωση του κόστους ηλε-
κτρισμού για τους καταναλωτές. Γι’
αυτό τον λόγο ύψιστη προτεραι-
ότητά μας είναι η παροχή οικονο-
μικών κινήτρων σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις για να αναβαθμίσουν
ενεργειακά τα κτήριά τους και να
εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συ-
στήματα. Κατά το 2021 προχωρή-
σαμε στην προκήρυξη σχεδίων χο-
ρηγιών πέραν των €40 εκατ. και εν-
τός του 2022 το συνολικό ποσό που
θα προκηρυχθεί σε σχέδια θα ξε-
περνά τα €90 εκατ. Συγκεκριμένα,
το 2022 έχει ήδη ανακοινωθεί Σχέδιο
Χορηγιών για ενεργειακή αναβάθ-
μιση επιχειρήσεων, €40 εκατ. και
Σχέδιο για ενεργειακή αναβάθμιση
τοπικών αρχών και φορέων ευρύ-
τερου δημοσίου, €9 εκατ. Θα ακο-
λουθήσουν τον Απρίλιο και Μάιο
τα Σχέδια Χορηγιών για εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκού συστήματος για
φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος,
ύψους €1,5 εκατ., εγκατάσταση ή
αντικατάσταση ηλιακού θερμοσί-

φωνα, ύψους €600 χιλ. και εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών και θερμο-
μόνωση οροφής, με συμπερίληψη
και του virtual net metering, ύψους
€7 εκατ. Το δεύτερο εξάμηνο του
2022 θα επαναπροκηρυχθεί, επίσης,
το Σχέδιο για ενεργειακή αναβάθ-
μιση κατοικιών, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό €35 εκατ.
–Στα καύσιμα κίνησης μπορεί
να μπει πλαφόν στις τιμές λιανι-
κής, όπως υποστηρίζεται από
πολλούς ή μείωσης του φόρου
κατανάλωσης;

–Για να μπει πλαφόν θα πρέπει
να υπάρχει αισχροκέρδεια. Κάτι που
δεν διαπιστώνεται από τους έως τώ-
ρα ελέγχους μας. Ακόμα και να μην
ίσχυε όμως αυτό, η επιβολή πλαφόν
σε πιο χαμηλή τιμή από αυτήν που
ισχύει διεθνώς και που μπορεί να
εξασφαλιστεί από τους προμηθευτές,
θα οδηγούσε σε κατάρρευση της
αγοράς και ανεπάρκεια εφοδιασμού.
Η Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή του υπουργείου μας, παρακο-
λουθεί σε καθημερινή βάση τόσο
τις χονδρικές όσο και τις λιανικές
τιμές πώλησης των καυσίμων και
να είστε σίγουροι πως είμαστε σε
συνεχή επαγρύπνηση και, όπου δια-
πιστωθεί αισχροκέρδεια, είμαστε
έτοιμοι να παρέμβουμε.
–Είναι γεγονός ότι καταβάλλεται
προσπάθεια να τρέξει ο τομέας
των ΑΠΕ. Είστε ικανοποιημένη
από τις επιδόσεις;

–Έγινε μία πολύ καλή αρχή με
την υπερκάλυψη των υποχρεωτικών
μας στόχων για το 2020. Με σκληρή
δουλειά, και παρά τις προκλήσεις
που είχαμε να αντιμετωπίσουμε,
καταφέραμε να ξεπεράσουμε όχι
μόνο τον στόχο του 13% ΑΠΕ στην
τελική κατανάλωση ενέργειας, φτά-
νοντας στο 17%, αλλά και άλλους
επιμέρους στόχους. Φυσικά, οι προ-
σπάθειες όχι μόνο συνεχίζονται
αλλά εντείνονται. Χωρίς, λοιπόν,
να αγνοούμε τις πραγματικότητες,
είμαστε αισιόδοξοι ότι καταφέραμε
με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν,
να δημιουργήσουμε γερές βάσεις
για να μπορέσουμε να πραγματο-
ποιήσουμε πολύ πιο φιλόδοξους
στόχους. 
–Με το υφιστάμενο σύστημα
αποζημίωσης των παραγωγών
ΑΠΕ (κόστος αποφυγής) πιστεύε-
ται πως οι ΑΠΕ μπορούν να συμ-
βάλουν σε προσιτό ηλεκτρικό
ρεύμα στους καταναλωτές;

–Μόνο τα έργα που είχαν ενταχ-
θεί στο Σχέδιο του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, του 2018, δηλαδή έργα που
δεν υπερβαίνουν συνολικά 70 MW,
αποζημιώνονται στο εκάστοτε κό-
στος αποφυγής και αυτό θα ισχύει
μόνο για κάποιους μήνες από τη
λειτουργία της ανταγωνιστικής αγο-
ράς. Η συντριπτική πλειοψηφία των
παραγωγών ΑΠΕ εντάσσονται στη
μεταβατική ρύθμιση και πωλούν
την παραγωγή τους στη βάση δι-
μερών συμβολαίων που υπογράφουν
με προμηθευτές ενέργειας, σε τιμές
που αποφασίζονται μέσω της ιδιω-
τικής αυτής συμφωνίας. Ήδη με τη
λειτουργία της μεταβατικής ρύθμι-
σης της αγοράς ηλεκτρισμού, έχουν
δραστηριοποιηθεί νέοι προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι
έχουν προσφέρει χαμηλότερο κό-
στος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ξεκινάει 
με δύο 
γεωτρήσεις 
η ΕΝΙ-TOTAL
Η υπ. Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου στην «Κ» 

–Είστε ικανοποιημένη από τα
αποτέλεσμα της γεώτρησης στο
«Γλαύκος» 2; 

–Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι
από τις γεωτρητικές και δοκιμα-
στικές εργασίες της γεώτρησης
αξιολόγησης «Γλαύκος-2», οι οποίες
έγιναν με ασφάλεια και χωρίς να
αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλή-
ματα. Η κοινοπραξία ExxonMobil
& Qatar Petroleum έχει συλλέξει
τα δεδομένα που χρειαζόταν και
προχωρά με την αξιολόγησή τους.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
αναμένονται εντός των επόμενων
μηνών.
–Η αξιολόγηση των δεδομένων
της γεώτρησης αφορά τις ποσό-
τητες ή τα χαρακτηριστικά του
κοιτάσματος;

–Αφορά όλα τα χαρακτηριστικά
της ανακάλυψης, συμπεριλαμβα-
νομένων των ποιοτικών χαρακτη-

ριστικών του ταμιευτήρα και των
εκτιμώμενων ποσοτήτων φυσικού
αερίου.
–Πότε θα γίνουν επίσημες ανα-
κοινώσεις για τις ποσότητες;

–Σίγουρα δεν αναμένεται οποι-
αδήποτε ανακοίνωση πριν από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων και των δεδομένων
που λήφθηκαν από τη γεώτρηση
αξιολόγησης, ούτως ώστε τα όποια
στοιχεία ανακοινωθούν να είναι
ακριβή και αξιόπιστα. 
–Γιατί η κοινοπραξία Εni-Total
δεν έχει ξεκινήσει εργασίες;

–Η καθυστέρηση που παρατη-
ρείται οφείλεται στις επιπτώσεις
από τα μέτρα που λήφθηκαν παγ-
κόσμια για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19. Είμαστε σε
συνεχή επαφή με την κοινοπραξία,
η οποία, παραμένοντας δεσμευμένη
στη συνεργασία της με την Κυ-

πριακή Δημοκρατία, αναμένεται
να πραγματοποιήσει δύο ερευνη-
τικές γεωτρήσεις το 2022, με την
πρώτη να είναι προγραμματισμένη
να ξεκινήσει στις επόμενες εβδο-
μάδες.
–Η κυβέρνηση είναι ικανοποι-
ημένη από την πορεία εκμετάλ-
λευσης του κοιτάσματος «Αφρο-
δίτη»;

–Η Άδεια Εκμετάλλευσης δόθηκε
τον Νοέμβριο του 2019 και συμπε-
ριελάμβανε την υποχρέωση από
μέρους της κοινοπραξίας για τη
διαμόρφωση συγκεκριμένου Σχε-
δίου Ανάπτυξης και Παραγωγής.
Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλ-
λάξει τα δεδομένα σε σημαντικό
βαθμό. Από τη μία είχαμε την παν-
δημία, η οποία ουσιαστικά σταμά-
τησε τις ερευνητικές εργασίες, ενώ
στο μεσοδιάστημα είχαμε την από-
κτηση της Noble Energy από την

Chevron και τώρα έχουμε τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, εξελίξεις οι
οποίες επηρέασαν τους σχεδια-
σμούς και για την ανάπτυξη του
«Αφροδίτη». Ωστόσο, δεδομένης
της προσπάθειας που καταβάλλει
η Ε.Ε. για απεξάρτηση από το ρω-
σικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, προ-
σπαθούμε να επισπεύσουμε τις
αποφάσεις της κοινοπραξίας, ώστε
να προχωρήσει η ανάπτυξη του
κοιτάσματος «Αφροδίτη» το συν-
τομότερο δυνατό. Να υπενθυμίσω
επίσης την εργασία που διεξάγεται
εδώ και μήνες από τεχνική επιτρο-
πή, η οποία ορίστηκε στο πλαίσιο
της διμερούς συνεργασίας της κυ-
βέρνησης με την Αίγυπτο, για τον
αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό
αέριο από το κοίτασμα «Αφροδίτη»
στα τερματικά της Αιγύπτου για
αξιοποίηση.

«Δεδομένης της προσπάθειας που καταβάλλει η Ε.Ε. για απεξάρτηση από το
ρωσικό φυσικό αέριο προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις αποφάσεις της κοι-
νοπραξίας, ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη του κοιτάσματος “Αφροδίτη” το
συντομότερο δυνατό». 

Προσπάθειες επίσπευσης ανάπτυξης του κοιτάσματος «Αφροδίτη»

Τη διαβεβαίωση ότι δεν προκύπτει θέμα με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κύπρου ένεκα της ουκρανικής κρίσης δί-
νει στη συνέντευξή της στην «Κ» η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου και εξηγεί γιατί δεν προκύπτει ανάγκη επι-
βολής πλαφόν στα καύσιμα κίνησης.
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Το δικαίωμα στην Υγεία
και τα καλά κούλουμα…
Υγεία είναι η φυσική, σωματική και πνευ-
ματική κατάσταση του ανθρώπου. Η υγεία,
εκτός από σωματική και πνευματική, δια-
κρίνεται σε ατομική και δημόσια υγεία…
Στη δημόσια υγεία και στο δικαίωμα της
ζωής οφείλουμε να παρέχουμε τη συνταγ-
ματική προστασία που της αρμόζει ως βα-
σικό αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας…
Όταν λοιπόν μιλάμε για δημόσια υγεία και
διάφοροι φοβούνται να συμμετέχει το κατ’
εξοχήν θεσμικό όργανο των λειτουργών
υγείας, στο σώμα λήψης των αποφάσεων
για τη δημόσια υγεία, δηλαδή ο ΠΙΣ και ο
πρόεδρός του Πέτρος Αγαθαγγέλου, μας
προκαλεί μεγάλη εντύπωση... Μεγάλη εν-
τύπωση μας προκαλεί και η ευκολία με την
οποία μιλούν κάποιοι για ασυμβίβαστα που
δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει ασυμβί-
βαστο. Θέλει κάποιος να μας πείσει ότι το
ΓεΣΥ δεν έχει αδυναμίες που χρήζουν βελ-
τίωσης; Ή το ΓΕΣΥ είναι η πανοπλία κάποι-
ων για καριέρες;  

••••
Το παρασκήνιο της αποχής
Μέχρι και την τελευταία στιγμή, το ΑΚΕΛ
έστελνε μηνύματα στους βουλευτές του να
παρουσιαστούν όλοι ανεξαιρέτως στην ομι-
λία Ζελένσκι καθότι τρεις νεαροί βουλευ-
τές είχαν εκφράσει τη δυσφορία τους επ’
αυτού. Όλα άλλαξαν αμέσως, όταν ο Ζελέν-
σκι παρουσίασε στην ελληνική Βουλή τον
αγωνιστή του Τάγματος Αζόφ. Το όλο ζήτη-
μα δεν άφησε ασχολίαστο ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έγρα-
ψε λακωνικά «αφορμή βοήθα». 

••••
Το μπάχαλο
Το πράσινο φως πήρε από τη Βουλή το
υφυπουργείο Πολιτισμού, με την αποχή
του ΑΚΕΛ και την πλήρη σύγχυση στο Δη-
μοκρατικό Κόμμα. Σύγχυση, καθώς ο καθέ-
νας ψηφίζει ό,τι θέλει τελικά στο κόμμα
του Κέντρου. Η ολομέλεια της Βουλής είναι
ίσως ο ιδανικότερος τόπος για να διαπιστω-
θεί η απώλεια ελέγχου του Νικόλα Παπα-
δόπουλου για το τι κάνει η κοινοβουλευτική
του ομάδα. Η κύρια εσωκομματική αντιπο-
λίτευση προέρχεται από τον Παύλο Μυλω-
νά και τον Ζαχαρία Κουλία. Οι δύο αυτοί θε-
ωρείται πως είναι με το ένα πόδι εκτός στο
ενδεχόμενο που το ΔΗΚΟ, καταλήξει τελι-
κά σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Πάντως η
διαλυμένη παρέλαση που λέγεται ΔΗΚΟ
εντοπίζεται συχνά.

••••
Η περίπτωση της Άντζελας
Μιλώντας όμως για το υφυπουργείο Πολι-
τισμού, αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του
βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη ο

οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αι-
σθητική Άντζελας Δημητρίου. Την τοποθέ-
τησή του δεν άφησε αναπάντητη η τέως
υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη, η
οποία του σύστησε να αφήσει έξω τη Λαί-
δη. Και όχι δεν ήταν το γνωστό parody ac-
count, αλλά ο πραγματικός λογαριασμός
της γνωστής δικηγόρου. Δεν αφέθηκε βε-
βαίως ασχολίαστο από το parody account,
το οποίο ξέθαψε στιγμιότυπό της τέως
υπουργού να διασκεδάζει, τραγουδώντας
γνωστό άσμα της Άντζελας. Αυτά μόνο στο
κυπριακό πολιτικό σύστημα συμβαίνουν.

••••
Δεν το ξέχασε ο Βότσης
Χάος επικρατεί στο ΔΗΚΟ, όμως, δεν πρέ-
πει να παραγνωρίζουμε την κατάσταση
που επικρατεί στη Δημοκρατική Παράτα-
ξη. Είναι ίσως σύμπτωμα των κομμάτων
του ενδιάμεσου χώρου να σφάζονται με-
ταξύ τους. Εδώ και καιρό ακούγονται φή-
μες για την κακή σχέση ΔΗΠΑ - Συνεργα-
σίας Δημοκρατικών Δυνάμεων, που βγήκε
στο προσκήνιο μετά και την απόφαση Κα-
ρογιάν να παραμείνει στη Βουλή και να
μην παραχωρήσει την έδρα του στον Άγγε-
λο Βότση. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι
η πίκρα του Άγγελου Βότση δεν έχει κατα-
λαγιάσει με την πάροδο του χρόνου. Εν-

δεικτικό, διαδικτυακό poll που έκανε και
μας άφησε εμβρόντητους. «Ήρθε η ώρα. Ο
πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης -
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μά-
ριος Καρογιάν έχει επανειλημμένα δηλώ-
σει ότι η δική του βούληση δεν είναι να πα-
ραμείνει στη Βουλή αλλά να αφιερωθεί
στην Παράταξη. Με την πραγματοποίηση
της βούλησής του, θα εισέλθει στη Βουλή
ο Άγγελος Βότσης πρώτος σε σταυρούς
προτίμησης στη Λεμεσό (αφού ο πρό-
εδρος της Παράταξης εξελέγη χωρίς σταυ-
ρό προτίμησης). Η έρευνά μας σήμερα
έχει το εξής ερώτημα: Θέλετε να ενθαρ-
ρύνετε τον πρόεδρο της Παράταξης να
υλοποιήσει τη δική του βούληση και να
αφιερωθεί στην Παράταξη με αποτέλεσμα
να εισέλθει στη Βουλή ο Άγγελος Βό-
τσης;». Μεταξύ των χρηστών που ψήφισαν
υπέρ της εισόδου Βότσης, είναι βεβαίως
και ο Μαρίνος Μουσιούττας.  

••••
Το φιάσκο
Σε μεγάλο φιάσκο φαίνεται να εξελίσσεται
η υπόθεση με την μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι μόνο το ότι ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά
για τον Δήμο του Ακάμα, αλλά και η περίπτω-
ση του Δήμου Αγλαντζιάς. Η υπόθεση που

φέρεται πως στήνεται στα δικαστήρια είναι
πως η Βουλή δεν έχει το δικαίωμα να απο-
φασίζει για την δημιουργία των Δήμων και
να χωρίζει περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, αν
δηλαδή περάσει, αναμένεται να δούμε την
όλη μεταρρύθμιση να βρίσκεται στον αέρα.
Μία μεταρρύθμιση που όπως διαβεβαίωναν
ήταν στο παρά ένα να υλοποιηθεί και για την
οποία ανέβαλαν δημοτικές εκλογές. Σε όλη
αυτή τη συζήτηση, αίσθηση προκάλεσε η το-
ποθέτηση του Μαρίνου Μουσιούττα στην
Ολομέλεια της Βουλής, όταν τέθηκε η συζή-
τηση για την αναπομπή του Προέδρου. Κά-
λεσε το Σώμα να υπερψηφίσει την αναπομ-
πή για να μην καταρρεύσει η μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βουλευτές πρό-
θυμοι να καταστούν υποχείρια εκβιασμών.
Μιλώντας για πρόθυμους βουλευτές, για
φιάσκο και για θέατρα, ακούσαμε με προσο-
χή τον Κωστή Ευσταθίου να μας λέει εντός
της Ολομέλειας πως μία είναι η ΕΔΕΚ, όσο κι
αν κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν κά-
τι διαφορετικό.

••••
Οι οργανωτικοί
Σε γνωστό καφέ της Λευκωσίας φαίνεται
πως ετοιμάζει το πρώτο πάρτι του ο τέως
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλί-
δης. Όπως λέγεται βρίσκεται στις τελικές

προετοιμασίες μαζί με τον στενό του φίλο
και συνεργάτη Βασίλη Πάλμα. Ένθερμος
υποστηρικτής του είναι όπως μαθαίνει η
στήλη και ο πρέσβης στην Ελλάδα, Κυριά-
κος Κενεβέζος. Μάλιστα, έχει προσλάβει
και πρόσωπα που θα χειρίζονται το οργα-
νωτικό, τα οποία ήταν στο παρελθόν στο
επιτελείο του Γιώργου Λιλλήκα και αργότε-
ρα σε αυτό του Νικόλα Παπαδόπουλου,
όπως οι Νάκης Ρούσου και Γιασεμής Φιλή.

••••
Η περίπτωση Πλατή
Το όνομα του Στέλιου Πλατή ήρθε στο προ-
σκήνιο, βάσει πληροφόρησης δημοσιευμά-
των. Η αλήθεια είναι πως ο γνωστός οικο-
νομολόγος είχε πληρώσει για να διεξαχθεί
έρευνα, με το όνομά του ως πιθανό για τη
συνεργασία ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Σε καμία
ωστόσο περίπτωση δεν συζητήθηκε σοβα-
ρά. Ο κ. Πλατής ρωτήθηκε από την ηγεσία
του ΔΗΚΟ, ωστόσο σημείωσε πως πρώτι-
στος στόχος του είναι η συνεργασία ΑΚΕΛ -
ΔΗΚΟ ούτως ώστε να φύγει από την εξου-
σία ο ΔΗΣΥ. Το όνομά του έπεσε στο τραπέ-
ζι του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, αλλά
έφυγε αμέσως, χωρίς να συμπεριληφθεί
στις συζητήσεις. Αυτά είναι καλό να τα γνω-
ρίζουμε και οι δημοσιογράφοι, πριν αρχί-
σουμε να γράφουμε αλόγιστα ονόματα και
να ευτελίζουμε περισσότερο, την ήδη ξευ-
τιλισμένη διαδικασία της ονοματολογίας.

••••
Το κουστούμι ράφτηκε
Το υφυπουργείο Πολιτισμού παίρνει λοι-
πόν σάρκα και οστά εννέα μήνες προτού
εκπνεύσει η θητεία της παρούσας κυβέρ-
νησης. Ποιος όμως θα αναλάβει το πόστο;
Ονόματα πάνε και έρχονται εδώ και καιρό,
όμως όπως μαθαίνει η στήλη, η θέση του
υφυπουργού είναι ήδη κλειδωμένη για
συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ. του ΘΟΚ το
οποίο έχει και γερές μιντιακές πλάτες. 

Το μεγάλο μας τσίρκο

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΚΕΛ

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ αποχωρεί από την Ολομέλεια της Βουλής για να μην ακούσει την ομιλία Ζελένσκι. Δεν θα τιμούσατε
τον Ζελένσκι με το να παραμείνετε στην αίθουσα σύντροφοι, αλλά θα εκφράζατε τη συμπαράστασή σας στον ουκρανικό λαό που υποφέρει
από τη ρωσική εισβολή.

Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα
του ΑΚΕΛ αποτελεί τον ήρωα της
εβδομάδας, καθώς επέλεξε μπρο-
στά στην ουκρανική κρίση και τις
απώλειες ενός λαού να απέχει. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ένωσε τους Pink Floyd
Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Το λογότυπό τους, με τις ελεύ-
θερες και απλωτές πινελιές, βαμ-
μένο με το ζωηρό μπλε και κίτρινο
της σημαίας της Ουκρανίας: δεν
είναι, βέβαια, κάτι αναπάντεχο –
το συγκρότημα έχει πάρει ξεκάθαρη
αντιπολεμική θέση και σε άλλες
συγκρούσεις της πρόσφατης ιστο-
ρίας. Η κάσα του ντράμερ, Νικ Μέι-
σον, διακοσμημένη με ένα έργο
της Ουκρανής λαϊκής ζωγράφου
Μαρίας Πριματσένκο: άλλη μια
ωραία εικόνα που φανερώνει και
κάτι πιο ζωντανό από άλλη μια τυ-
πική δήλωση συμπαράστασης. Επί-
σης, πλάνα από στρατιώτες που
αποχαιρετούν δακρυσμένοι τα παι-
διά τους, ένα παλιό ουκρανικό πα-
τριωτικό τραγούδι ερμηνευμένο
από έναν Ουκρανό τραγουδιστή
και, βέβαια, ένα από τα γνωστά συ-
ναισθηματικά σόλο του Ντέιβιντ
Γκίλμορ: πλέον δεν χωράει αμφι-
βολία ότι έχουμε να κάνουμε με
ένα καινούργιο κομμάτι και βίντεο
των Pink Floyd, των οποίων τα ενα-
πομείναντα μέλη επανενώθηκαν
προσωρινά, έπειτα από σχεδόν
τριάντα χρόνια, για να στηρίξουν,
όπως μπορούν, τον αγώνα της Ου-
κρανίας ενάντια στη ρωσική ει-
σβολή.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Ντέιβιντ
Γκίλμορ, κιθαρίστας και τραγουδι-
στής της μπάντας (αλλά και ηγέτης
της, στη μετα-Ρότζερ Γουότερς επο-
χή), έμαθε για μια ανάρτηση που

είχε κάνει στο Instagram o Αντρίι
Κλιβνιούκ, τραγουδιστής του ου-
κρανικού ροκ συγκροτήματος Bo-
ombox. Ο Γκίλμορ και οι Boombox
είχαν παίξει μαζί το 2015 στο Λον-
δίνο, σε μια συναυλία αλληλεγγύης
στο διωκόμενο Ελεύθερο Θέατρο
της Λευκορωσίας, όμως αυτή τη
φορά τα πράγματα ήταν πολύ πιο
δύσκολα: έχοντας διακόψει την τε-
λευταία περιοδεία των Boombox
στις ΗΠΑ για να επιστρέψει στη
χώρα του και να πολεμήσει, ο Αντρίι
Κλιβνιούκ εμφανιζόταν στο συγ-
κεκριμένο βίντεο ντυμένος στρα-
τιωτικά, σε ένα ερημοποιημένο
Κίεβο, να ερμηνεύει α καπέλα ένα
ουκρανικό τραγούδι από τα χρόνια
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
με τον υπαινικτικά «φυσιολατρικό»
τίτλο «Ω, το κόκκινο βιβούρνο στο
λιβάδι».

«Σκέφτηκα ότι είναι κάτι αρκετά
μαγευτικό, με το οποίο ίσως θα
μπορούσα να κάνω κάτι», δήλωνε
προχθές στον Guardian ο Ντέιβιντ
Γκίλμορ. «Εχω μια ευρεία πολιτική
πλατφόρμα πάνω στην οποία έχου-

με εργαστεί με τους Pink Floyd όλα
αυτά τα χρόνια. Είναι στ’ αλήθεια
δύσκολο και απογοητευτικό να βλέ-
πεις αυτή την απίστευτα παράλογη
και αδικαιολόγητη επίθεση μιας
μεγάλης δύναμης σε ένα ανεξάρ-
τητο, ειρηνικό, δημοκρατικό έθνος.
Η απογοήτευση του να βλέπεις κάτι

τέτοιο και να αναρωτιέσαι “τι στο
διάολο μπορώ να κάνω” είναι με
έναν τρόπο αφόρητη».

Ο Γκίλμορ, του οποίου τα εγγόνια
έχουν ουκρανική καταγωγή κατά
το ήμισυ, «έβγαλε» το τραγούδι του
Κλιβνιούκ στην κιθάρα, πρόσθεσε
ένα σολιστικό μέρος και αμέσως

τηλεφώνησε στον ντράμερ Νικ
Μέισον, ρωτώντας τον αν συμφωνεί
να παίξουν μαζί το κομμάτι και, 28
χρόνια μετά το «Division Bell» του
1994, να το κυκλοφορήσουν σαν
Pink Floyd, με σκοπό τα έσοδα να
διατεθούν ως ανθρωπιστική βοή-
θεια στην Ουκρανία. Ο Μέισον δέ-

χτηκε χωρίς δισταγμό, και στο εγ-
χείρημα προστέθηκαν ο Νιτίν Σόνι,
που έχει αντικαταστήσει στα πλή-
κτρα τον εκλιπόντα Ρικ Ράιτ, καθώς
και ο Γκάι Πρατ, που έχει αντικα-
ταστήσει τον Ρότζερ Γουότερς: ο
τελευταίος, ιθύνων νους της μπάν-
τας για πολλά χρόνια, έχει πάρει
εδώ και δεκαετίες έναν διαφορετικό
δρόμο, που τις προάλλες τον οδή-
γησε στην απόφαση να διατηρήσει
στις υπηρεσίες streaming της Ρω-
σίας όσα τραγούδια της μπάντας
έχει υπογράψει ο ίδιος – ο Γκίλμορ,
που έχει αποσύρει όσα είναι υπ’
ευθύνη του, δήλωσε «απογοητευ-
μένος» από την κίνησή του.

Αυτά, βέβαια, είναι παλιά ζητή-
ματα, και οι διχόνοιες των Pink Floyd
(που σε μία υπαίθρια συναυλία είχαν
στήσει τα τροχόσπιτά τους σε κύκλο,
με τις πόρτες στο εξωτερικό του,
ώστε να μη συναντιούνται) έχουν
αφήσει εποχή στη μουσική ιστορία.
Το νέο κομμάτι της μπάντας, με τη
συμμετοχή του Αντρίι Κλιβνιούκ
και τον ξεκάθαρα προτρεπτικό τίτλο
«Hey, Hey, Rise Up», κυκλοφόρησε
τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και του-
λάχιστον μέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραμμές είχε πε-
ρίπου 2,5 εκατομμύρια θεάσεις στο
YouTube. Είναι ωραίο; Μικρή ση-
μασία έχει. Στον Κλιβνιούκ, πάντως,
άρεσε: το είδε στο νοσοκομείο, όπου
νοσηλεύεται ως τραυματίας πολέμου.
Και ευχήθηκε, έλεγε ο Γκίλμορ, να
«κάνουν κάτι» με τους Pink Floyd
στο μέλλον.

Ο κιθαρίστας Ντέιβιντ Γκίλμορ και ο ντράμερ Νικ Μέισον επανενώθηκαν ως Pink Floyd (απόντος, φυσικά, του Ρότζερ
Γουότερς) και μαζί με τον Γκάι Πρατ (δεξιά) και τον Νιτίν Σόνι (αριστερά) κυκλοφόρησαν το κομμάτι «Hey, Hey, Rise
Up», που περιλαμβάνει μια ερμηνεία από τον Ουκρανό Αντρίι Κλιβνιούκ.

<<<<<<

Το εμβληματικό
συγκρότημα έχει πάρει
ξεκάθαρη αντιπολεμική
θέση και σε άλλες
συγκρούσεις της
πρόσφατης Ιστορίας.
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Είναι πραγματικά απορίας άξιον. Και
ειδικά μετά από όλα όσα έχουν συμβεί.
Σε τι αναφέρομαι; Σ’ αυτό το σούρτα-
φέρτα μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ και στην
απεγνωσμένη αναζήτηση ενός κοινού
υποψηφίου. Είναι δυνατόν να είσαι σο-

βαρός πολιτικός και να πιστεύεις ότι αυτές οι συναντήσεις
ερμηνεύονται στο μυαλό του σκεπτόμενου πολίτη ως
κινήσεις πολιτικής σοβαρότητας; Είναι δυνατό να είσαι
σοβαρός πολιτικός και να μην αντιλαμβάνεσαι –δεδο-
μένης της δυσπιστίας του κόσμου προς όλα τα κόμ-
ματα– πως το μόνο που μαρτυρεί αυτό το πήγαινε-έλα,
συνοδευόμενο κάθε φορά και από άλλες λίστες ονο-
μάτων, είναι η έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής θέσης
για την επόμενη μέρα αυτού του τόπου;

Είναι δυνατόν να μην τους περνά ούτε ξυστά από
το μυαλό ότι χάνουν και άλλους πόντους από την ήδη
χαμένη τους αξιοπιστία, όταν καθιστούν τόσο προφανές
πως ψάχνουν τρόπους να μαγειρέψουν τα κουκιά τους
σαν ερασιτέχνες μάγειρες που δεν μπορούν καν να
διακρίνουν τα υλικά της συνταγής; Είναι δυνατόν να
πηγαινοέρχονται ονόματα πιθανών υποψηφίων λες
και μιλάμε για έναν διορισμό σε κάποιο Δ.Σ. ενός ημι-
κρατικού οργανισμού και όχι για τον πρόεδρο της
χώρας και ειδικά σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου όλα
αναποδογυρίζονται στον παγκόσμιο χάρτη και επείγεται
ένας ηγέτης που να αρπάξει το μομέντουμ από τα
μαλλιά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό;

Αυτοί σε μια τέτοια διεθνή συγκυρία κρατούν ακόμα
τη γομολάστιχα και το μολύβι στο χέρι για να σβήνουν
και να γράφουν ονόματα και να σκέπτονται και να
συσκέπτονται ώστε να βρουν το κατάλληλο πρόσωπο,
λες και δεν όφειλαν να είναι έτοιμοι από καιρό... Αυτό
τι άλλο μπορεί να καταδεικνύει πέρα από του ότι δεν
ξέρουν τι τους γίνεται; Ή ότι το μόνο τελικά που
ξέρουν να κάνουν είναι αυτό που έκαναν πάντα. Να
παραμένουν εγκλωβισμένοι στα κομματικά στεγανά
και στο κυνήγι των ποσοστών και της εξουσίας, ακόμα
και τώρα που ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του επιδεικτικά
σ’ αυτού του είδους τις κομματικές πρακτικές. Διότι
μόνο όταν το πολιτικό σου όραμα περιορίζεται στην
ανάκτηση των χαμένων σου ποσοστών και στο κυνήγι
της καρέκλας, δεν έχεις επαφή με την πραγματική
πραγματικότητα ώστε να συνειδητοποιήσεις πως το
μόνο που πετυχαίνεις μ’ αυτά τα σούρτα-φέρτα είναι
να αποδεικνύεις πως είσαι χειρότερος από τους χεί-
ριστους. Σε τι είσαι χειρότερος; Στο ότι δεν είσαι καν
σε θέση να προτείνεις το πρόσωπο που θα ηγηθεί
αυτής της αλλαγής που τάχα μου προτείνεις και να
το υπερασπιστείς όχι εξισορροπώντας σαν ακροβάτης
πάνω στα τεντωμένα σχοινιά των διαφορετικών τάσεων
και εντάσεων του κομματικού μηχανισμού, αλλά επι-
δεικνύοντας την τόλμη του πολιτικού που έχει όντως
σοβαρή πρόταση για την επόμενη μέρα του τόπου.

Για το ΔΗΚΟ, κουτσά στραβά να το δεχτώ, γιατί
ανέκαθεν οι συμφεροντολογικοί ελιγμοί ήταν στοιχείο
της ταυτότητάς του. Το δήλωσε άλλωστε και ο αρχηγός
του. Να βρίσκονται πάση θυσία στην εξουσία. Το
ΑΚΕΛ όμως; Είναι μ’ αυτές τις πρόχειρες και άτολμες
πολιτικές πρακτικές που προσβλέπει να πείσει ότι
έχει «αναμορφώσει τον εαυτό του;» και ότι είναι πλέον
σε θέση να ανταποκριθεί στο ζητούμενο της εποχής;
Είναι με το να συνομιλεί με το ΔΗΚΟ που το χωρίζει
το χάος στο Κυπριακό και ειδικά σε αυτό το νέο μο-
μέντουμ; Είναι με το να φτάνει στο θλιβερό σημείο
να συζητά (παρασκηνιακά) δηκοϊκούς υποψηφίους,
λες και δεν έχει καν μετανοήσει για τα τραγικά λάθη
του παρελθόντος του;

Αυτό ερμηνεύεται ως στέρεη πολιτική θέση άξια
εμπιστοσύνης ή ως μια απέλπιδα προσπάθεια που δεν
εμπνέει κανένα αίσθημα ασφάλειας για το τι μέλλει
γενέσθαι; «Για να αλλάξουμε την πραγματικότητα
πρέπει πρώτα να αναμορφώσουμε τους εαυτούς μας»,
μου είχε δηλώσει σε συνέντευξη ο κ. Στεφάνου. Και
πραγματικά διερωτώμαι: Ο τρόπος που πολιτεύεται
σήμερα το ΑΚΕΛ, σε ένα αμήχανο σούρτα-φέρτα, ο
ίδιος το ονοματίζει αναμόρφωση ή παραμόρφωση της
σημερινής Αριστεράς;

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Οι Αμερικανοί έκαναν και με
τη Λευκωσία μια κουβέντα
για στήριξη της Ουκρανίας
«με κάθε δυνατό μέσο», πε-
ριλαμβανομένης και της απο-
στολής ρωσικών όπλων, θέ-

μα που απεκάλυψε η «Κ», την περασμένη
Κυριακή. Η Λευκωσία επιβεβαίωσε την εί-
δηση, κάνοντας λόγο για «βολιδοσκόπηση»
από τις ΗΠΑ, κάτι που έγινε με όλες τις
χώρες της Ε.Ε. και όχι μόνο, προκειμένου
να στηριχθεί η Ουκρανία. Μέχρι εδώ, όλα
καλά.  Ωστόσο, η αξιολόγηση που έκαναν
οι φωστήρες μας ήταν «μάλλον φάλτσα»,
καθώς έβαλαν στην εξίσωση της βολιδο-
σκόπησης των ΗΠΑ, θέμα «αντικατάστα-
σης» μέσω «ανταλλαγμάτων». Προσέγγιση
που «θυμίζει Πολωνία», η οποία στο ίδιο
ακριβώς πλαίσιο, έκανε μια ανάλογη εκτί-
μηση, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να
«προσφέρει» στην Ουκρανία τα πεπαλαι-
ωμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-29 και να
λάβει ως αντάλλαγμα αμερικανικά υπερ-
σύγχρονα αεροσκάφη F-16...

Έτσι ακριβώς και «οι δικοί μας». Είδαν
την αμερικανική βολιδοσκόπηση ως ευ-
καιρία για επιτάχυνση της «απορωσοποί-
ησης» (που ορθώς γίνεται ήδη ελλείψει
ανταλλακτικών) από τα πεπαλαιωμένα ρω-
σικά οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρου-
ράς. Και έκαναν μάλιστα όνειρα όχι μόνο
για αντικατάστασή τους με αμερικανικά
υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, αλλά
και για τερματισμό του εμπάργκο που εξα-
κολουθούν οι Αμερικανοί να επιβάλλουν
κατά της Κύπρου (για lethal weapons).

Όπως ακριβώς ένας αφελής που θεωρεί
ότι μπορεί να «χαρίσει» το παλιό του πο-
δήλατο και ότι η «δωρεά» αυτή θα εκληφθεί
ως εξαιρετική κίνηση, ώστε να δικαιούται
να απαιτήσει ένα υπερηχητικό τζετ. Εν-
δεχομένως και δωρεάν... Τα μυαλά κάποιων
φούσκωσαν τόσο πολύ, ώστε άρχισαν να
κάνουν και «αμυντικές εξισώσεις», όπως
για παράδειγμα: Η Κύπρος θα μπορούσε
δήθεν να παραδώσει στην Ουκρανία τα
ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα
TOR/M1 και BUK-M1-2 και ότι «ο θείος από

το Σικάγο» (βλέπε ΗΠΑ) θα μας τα αντικα-
ταστήσει με το αμερικανικό πυραυλικό
σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, PATRIOT. 

Κανείς από αυτούς που έκαναν τις «εξι-
σώσεις», δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί
ότι ακόμη και για μια ενδεχόμενη δωρεά
ρωσικών οπλικών συστημάτων σε ένα
τρίτο κράτος (όπως η Ουκρανία), απαιτείται
η συγκατάθεση του κατασκευαστή, δηλαδή
της Μόσχας. Και ότι απαιτείται η έκδοση
πιστοποιητικού τελικού χρήστη (end user
certificate), όπως επεσήμανε στην «Κ»,
πηγή με άριστες γνώσεις του θέματος. Συ-
νεπώς, θεωρώ ότι είναι αφέλεια –αν μη τι
άλλο– να πιστεύει κανείς ότι η Μόσχα θα
έδινε τη συγκατάθεσή της για να «δωρί-
σουμε» οπλικά συστήματα στην Ουκρανία
(έστω και πεπαλαιωμένα), γνωρίζοντας ότι
θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της...

Αυτό λέει η κοινή λογική, εάν βεβαίως
υπάρχει. Αν όμως, έστω για χάρη της συ-
ζήτησης, υποθέσουμε ότι το νομικό αυτό
ζήτημα μπορούσε να ξεπεραστεί με κάποιον
τρόπο, ποιος πραγματικά πιστεύει ότι οι

ΗΠΑ θα έμπαιναν στη λογική να άρουν το
εμπάργκο (και για lethal weapons) που
επιβάλλουν κατά της Κύπρου και ότι θα
μας εξόπλιζαν με υπερσύγχρονα αμερικα-
νικά οπλικά συστήματα, αντικαθιστώντας
τον πεπαλαιωμένο ρωσικό μας εξοπλισμό;
Και ποιος θα πλήρωνε το κόστος αντικα-
τάστασης της υποτιθέμενης θωράκισης
της Κύπρου; Μήπως οι Αμερικανοί; Αυτοί
δηλαδή που προτείνουν πλέον την άρση
των κυρώσεων κατά της επιτήδειας ουδέ-
τερης στο Ουκρανικό, Τουρκίας; Συνιστών-
τας μάλιστα την πώληση και μαχητικών
αεροσκαφών F-16 στον Ερντογάν; 

Τις μεγάλες προσδοκίες κάποιων για τη
στάση των ΗΠΑ διέλυσε η ίδια η βοηθός
ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ. Ση-
μείωσε ότι «συζητάμε με τις δημοκρατίες
σε όλο τον κόσμο για τη στήριξη της Ου-
κρανίας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν,
είτε πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια,
είτε για ασφάλεια, είτε για υποστήριξη και
οτιδήποτε άλλο». Υπογράμμισε μάλιστα
ότι «δεν είναι δουλειά των ΗΠΑ να ζητήσουν

από την Κύπρο, αλλά είναι η Κύπρος που
πρέπει να λάβει τις δικές της αποφάσεις
για το τι θέλει και τι μπορεί να κάνει». 

Δηλαδή εάν η Κύπρος θέλει να δωρίσει
τα ρωσικά της όπλα στην Ουκρανία, μπορεί
να το πράξει μόνη της. Ούτε λέξη για
δωρεάν αντικατάσταση με αμερικανικά
όπλα και για άρση του αμερικανικού εμ-
πάργκο. Όλα αυτά, με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα φαντάζουν όνειρα θερινής νυχτός.
Και καλά κάνουν κάποιοι να κατεβούν από
το συννεφάκι τους, να αφήσουν τους Patriot
και να προσγειωθούν, με κάθε έννοια της
λέξης… 

Σημ.: Η Κύπρος αντιμετωπίζει από το 2014
(κυρώσεις κατά Ρωσίας λόγω Κριμαίας) πρό-
βλημα εξεύρεσης ανταλλακτικών, για τα πε-
παλαιωμένα ρωσικά οπλικά συστήματα. Συ-
νεπώς, έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία απο-
ρωσοποίησης των συστημάτων της Εθνικής
Φρουράς. 

Μας είπαν μια κουβέντα οι ΗΠΑ και αρχίσαμε να βλέπουμε Patriot…
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

«Οι νεκροί βρομούσαν από ’να μίλι μακριά,
ήταν ανελέητο το τελευταίο καλοκαίρι» έγραψε
ο Λεύκιος Ζαφειρίου. Το θυμήθηκα βλέποντας
τις ανατριχιαστικές εικόνες από την Μπούτσα.
Άνθρωποι νεκροί με πολιτικά ρούχα. Ένα
πτώμα δίπλα από ένα ποδήλατο, ένα άλλο κα-

λυμμένο με μια κουβέρτα, λίγο πιο πέρα άλλο ένα με κερένιο
πρόσωπο. Κάτι ανάλογο έγινε κι εδώ εκείνο το «ανελέητο
καλοκαίρι». Οι νεκροί βρώμαγαν από ένα μίλι μακριά, γιατί
αφέθηκαν άταφοι στα περβόλια του Καραβά και της Λαπήθου.
Τέλος Αυγούστου μάζευαν ακόμα τουμπανιασμένα πτώματα,
θύματα της αγριότητας ενός εισβολέα που σκότωσε, βίασε,
έκαψε και λεηλάτησε εν ονόματι της υπεράσπισης της μει-
ονότητας. Αν μας θυμίζει κάτι, καλώς μας το θυμίζει. Έτσι
θα έπρεπε τουλάχιστο, καθώς οι αναλογίες της τότε Τουρκίας
με τη σημερινή Ρωσία είναι πολλές. 

«Αυτό είναι γενοκτονία, η εξάλειψη ενός ολόκληρου
έθνους» δήλωσε ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της
Ουκρανίας. Δεν αρέσει σε κάποιους ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι.
Αλλά αναρωτιέμαι, από πότε τέτοιου είδους κρίσεις καθο-
ρίζουν τη διεθνή νομιμότητα; Το μείζον είναι αυτό που
συμβαίνει στην Ουκρανία. Επί του εδάφους. Στη Μαριούπολη,
η οποία μοιάζει πλέον με ερειπιώνα. Με μαύρα κουφάρια
στη θέση των κτιρίων όπου πριν λίγο καιρό έσφυζαν από
ζωή. Δεν έμεινε τίποτε. Μόνο η μυρωδιά του θανάτου και
κάποιες κοφτές πληροφορίες που ακούγονται σαν ριπές
πολυβόλου: 7,1 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, 4,2 εκατομμύρια
πρόσφυγες στο εξωτερικό, εγκλήματα πολέμου κατ’ εντολήν
του Πούτιν. 

Κάποια στιγμή η Ιστορία θα κάνει την αποτίμηση και
θα μάθουμε αν πρόκειται για ένα τρελό, ένα εγκληματία ή
για ένα μεγαλομανή που ονειρεύεται την αναβίωση της
Σοβιετικής Ένωσης με τα χρώματα της Ρωσίας. Έναντι
οιουδήποτε τιμήματος και χωρίς να λογαριάζει ηθική,
νόμους και δίκαιο. Ένας δικτάτορας που στηρίζεται σε μια
κάστα ολιγαρχών. 6.000 νοματαίοι, «ο κύκλος του Πούτιν»,
σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα του Ιδρύματος
Αλεξέι Ναβάλνι λυμαίνονται τη χώρα με την ανοχή ενός
ευνουχισμένου λαού. Η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, βραβευμένη
με Νόμπελ Λογοτεχνίας, ρωτήθηκε από το Βήμα το 2016:
«Είπατε ότι η “κόκκινη αυτοκρατορία” χάθηκε αλλά ότι ο
λεγόμενος “κόκκινος άνθρωπος” εξακολουθεί να υπάρχει.
Πού φαίνεται αυτό σήμερα;». Κι εκείνη απάντησε, προφητικά
δυστυχώς: «Για το ότι έχει επιζήσει ο “κόκκινος άνθρωπος”
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αρκεί να παρακολουθήσετε
λίγο ρωσική τηλεόραση ή να πάτε στη ρωσική επαρχία
και να μιλήσετε με έναν από τους 99% που στηρίζουν τον
Βλαντίμιρ Πούτιν. Και τότε θα μάθετε πως μας περιστοιχίζουν
εχθροί, πως τη Ρωσία πρέπει να τη φοβούνται, πως η Δύση
καταρρέει και η Ρωσία είναι ο σωτήρας της, πως η Κριμαία
είναι δική μας…».

Αυτά όμως θα τα κρίνει, αργά ή γρήγορα, η Ιστορία.
Προς το παρόν καλούμαστε να πάρουμε θέση σε αυτό που
συμβαίνει σήμερα. Τώρα. Απέναντί μας, στις οθόνες μας.
Με τους νεκρούς στην Μπούτσα να βρωμάνε από ’να μίλι
μακριά. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Χωρίς βεβαίως να
ισχυρίζομαι ότι είναι και η μοναδική εικόνα. Φυσικά και
υπάρχει το νεοναζιστικό Τάγμα Αζόφ και όποιος αρνείται
τα εγκλήματα που διέπραξε απλώς εθελοτυφλεί. Φυσικά
και η Ουκρανία δεν είναι ένα κράτος αγγέλων αλλά χρεώνεται
λάθη και δημοκρατικά ελλείμματα που μόνο οι ανιστόρητοι
δεν αναγνωρίζουν. Φυσικά, οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ
εξυπηρετούν τη δική τους ατζέντα, αντιμετωπίζοντας
χώρες όπως η Κύπρος λες και είναι προτεκτοράτα. Τελευταίο
παράδειγμα, το «αίτημά» τους για να δώσουμε τον ρωσικό
οπλισμό μας στους Ουκρανούς έναντι ανταλλάγματος. Όλα
αυτά ισχύουν, όμως όσο σημαντικά κι αν είναι δεν υπερ-
βαίνουν τη μεγάλη εικόνα: την εισβολή σε μια ανεξάρτητη
χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φρικτά εγκλήματα, χιλιάδες
νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες, την καταστροφή
μιας ολόκληρης χώρας. 

Ο Διονύσης Σαββόπουλος το διατύπωσε απλά, αγγίζοντας
την ουσία: «Ζητάμε να σταματήσει αυτός ο Αρμαγεδδών.
Γιατί, όπως όλοι, αγαπούμε την ειρήνη και τον άνθρωπο.
Σαν ενήλικοι που είμαστε και όχι σαν αιώνιοι έφηβοι, -έχει
καταντήσει εντελώς μπανάλ αυτό το κλισέ-, σαν ενήλικοι
λοιπόν, οφείλουμε κάθε φορά να κατονομάζουμε τον εκά-
στοτε βομβαρδιστή της ειρήνης, του ανθρώπου, των λαών». 

Η μεγάλη
εικόνα 

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Αναμόρφωση
ή παραμόρφωση;

Ουκρανοί που ζουν στον Λίβανο ανάβουν κεριά, έξω από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στο Yarzeh, στην
ανατολική Βηρυτό, συμμετέχοντας στη εκδήλωση μνήμης «Je Suis Butcha» στη μνήμη των αθώων θυμά-
των αμάχων, παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων που σκοτώθηκαν στην ουκρανική πόλη, κατά την απο-
χώρηση του ρωσικού στρατού.

Όταν την περασμένη βδομάδα ο
Διονύσης Σαββόπουλος καλούσε
Έλληνες καλλιτέχνες που τραγού-
δησαν γενικά και αόριστα για την
ειρήνη και εναντίον του ΝΑΤΟ να
ενηλικιωθούν καθώς οφείλουν –

και δεν το έκαναν– κάθε φορά να κατονομάζουν
τον εκάστοτε βομβαρδιστή της ειρήνης, του αν-
θρώπου και των λαών, πολλοί ήταν εκείνοι που
συμφώνησαν. Και συμφώνησαν καθώς οι εικόνες
σφαγής αμάχων στην Μπούτσα δεν δίνουν
πολλά περιθώρια ούτε για γενικότητες ούτε για
αοριστολογίες. 

«Κανείς δεν θα μας βάλει το πιστόλι στο κρό-
ταφο να διαλέξουμε ποιον φασίστα προτιμάμε»
μας έλεγε η Έλενα Ακρίτα προ ημερών, όταν
κάποιοι έκαναν λόγο για ισαποστακισμό. «Κα-
τακρίνουμε», συνέχιζε, «και τον Ζελένσκι που
μας κουβάλησε το νεοναζί απόβρασμα και δεν
είπε λέξη για την Κύπρο μην τα χαλάσει με τον
Ερντογάν, αλλά και τον άθλιο εισβολέα Πούτιν».
Προφανώς πολλά είναι εκείνα που θα μπορούσαμε
να πούμε για την πολιτική διορατικότητα Ζε-
λένσκι. Για την απαράδεκτη κίνηση να παρου-
σιάσει στην ελληνική Βουλή μαχητή του τάγματος
Αζόφ και τη σιωπή του σε ζητήματα που για μας
είναι σημαντικό να λεχθούν. 

Μόνο που η ομιλία του στην κυπριακή Βουλή
δεν είναι πράξη στήριξης της δικής του πολιτικής
σταδιοδρομίας και του πολιτικού του προφίλ.
Δεν είναι επικρότηση των πολιτικών του ούτε
και υιοθέτηση των ιδεολογιών του. Είναι μία
συμβολική πράξη τιμής στον ουκρανικό λαό και
τα όσα βιώνει. Είναι η ελάχιστη πράξη αλληλεγ-
γύης προς έναν λαό που προσφυγοποιείται, που
βασανίζεται και που μετρά καθημερινά νεκρούς
εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Όπως άλλωστε
μετρούσαμε κι εμείς εξαιτίας της τουρκικής ει-
σβολής. 

Γενικότητες και αοριστολογίες δεν έχουν
θέση όταν κόσμος χάνει τη ζωή του, τους δικούς
του ανθρώπους, το σπίτι του και το μέλλον του.
Αυτόν ακριβώς τον συμβολισμό αναμέναμε πως
θα αντιλαμβανόταν το ΑΚΕΛ. Πως οι απόψεις,
οι προτιμήσεις ενίοτε και οι ιδεοληψίες δεν μπαί-
νουν πάνω από θέσεις αρχής. Γιατί θέσεις αρχής
έχουν κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν.
Και κατ’ επέκταση θέτουν προτεραιότητες. Όσοι
επιχειρούν να μαζέψουν ψήφους διαμαρτυρίας,
όσοι επιχειρούν να ικανοποιήσουν το λαϊκό αί-
σθημα και το χειροκρότημα ενός μικρού ακρο-

ατηρίου, τότε μετατρέπονται σε κόμματα δια-
μαρτυρίας. Με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται. 

Ένα κόμμα εξουσίας οφείλει να ελίσσεται,
οφείλει να κάνει υπερβάσεις. Κυρίως όμως οφείλει
μέσα από σοβαρές πολιτικές να προλαβαίνει δυ-
σάρεστες καταστάσεις. Αυτό όφειλε να κάνει
το ΑΚΕΛ, αυτό οφείλει να κάνει η αντιπολίτευση
ευρύτερα σε μία περίοδο που η κυβέρνηση χάνει
ολοένα την αξιοπιστία της. Ας φρόντιζε μέσω
κινήσεων να αποτρέψει την παρουσία μαχητή
του τάγματος Αζόφ και νεοφασιστών στην κυ-
πριακή Βουλή. Όχι να απέχει προληπτικά και
υποκριτικά. 

Και βεβαίως αυτή η κίνηση δεν περιορίζεται
την περίπτωση της ομιλίας Ζελένσκι. Υπήρξε
όμως η αφορμή για να ξεσκεπαστεί το μεγάλο
πρόβλημα του ΑΚΕΛ. Που δεν είναι η ρωσολα-
γνεία, όπως βολικά θέλουν να παρουσιάσουν
κάποιοι. Είναι ότι χάνει σιγά σιγά τον ρόλο του
ως κόμμα κυβερνησιμότητας. Όμως, αν το ΑΚΕΛ,
ένα κόμμα κομμουνιστικό σε μία καθαρά συν-
τηρητική κοινωνία, κατάφερε να γίνει κόμμα
εξουσίας αυτό έγινε με πολιτικές υπερβάσεις.
Υπερβάσεις που έστελναν το μήνυμα και στο
εσωτερικό, αλλά κυρίως διεθνώς, ότι μπορεί και
να συζητήσει και να κυβερνήσει.

Το τι εκτυλίσσεται την τελευταία δεκαπεν-
ταετία εντός του ΑΚΕΛ στέλνει το μήνυμα πως
μετακινείται στην ήπια αντίδραση. Ούτε με την
κυβέρνηση, ούτε με τον ενδιάμεσο χώρο, κουρ-
νιάζοντας βολικά στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Μόνο που αν στόχος είναι να αλλάξουν τα κακώς
έχοντα, τόσο διεθνώς όσο στο εσωτερικό, τότε
αυτό δεν θα γίνει με επαναστατική γυμναστική,
ούτε δίδοντας εξετάσεις αριστεροφροσύνης σε
ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. 

Ο πόλεμος κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και
επειδή μας ανησυχεί ότι την επόμενη μέρα εκτός
του ότι θα μετρούμε τις ανθρώπινες ζωές που
χάθηκαν θα έχουμε να αναμετρηθούμε με νεο-
φασιστικά κινήματα, που είτε λέγονται Αζόφ,
είτε Χρυσή Αυγή, είτε ΕΛΑΜ αναμένουμε από
κόμματα με πολιτικές να σταθούν ανάχωμα.
Όχι με εφηβικές εξάρσεις, αλλά με κινήσεις
ουσίας που δίνουν τη δυνατότητα και να ακου-
στούν αλλά και να αλλάξουν πράγματα. Αυτό
θα πρέπει να έχει κατά νου και το ΑΚΕΛ, αν
πράγματι θέλει να διατηρήσει τον ιστορικό του
ρόλο και όχι να θεωρείται ένας αιώνιος έφηβος.  

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι αιώνιοι έφηβοι

economidoum@kathimerini.com.cy
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«Σ τη διάρκεια της ζωής μου
διαμόρφωσα μια ορισμένη
ιδέα για τη Γαλλία. Μου

την εμπνέει το αίσθημα εξίσου με
τη λογική. Oποιο συναίσθημα έχω
μέσα μου φαντάζεται φυσιολογικά
τη Γαλλία, σαν την πριγκίπισσα
των παραμυθιών ή την παρθένο
στις τοιχογραφίες, προορισμένη
σ’ ένα πεπρωμένο σπουδαίο και
ξεχωριστό». Είναι οι πρώτες φρά-
σεις από τα «Απομνημονεύματα»
του στρατηγού Ντε Γκωλ. Ποιος
από τους σημερινούς υποψηφίους
θα τολμούσε να συγκρίνει τη Γαλ-
λία με την πριγκίπισσα των παρα-
μυθιών; Θα ακουγόταν σχεδόν γε-
λοίο. Oπως ακούγεται παράταιρη
και η αντίληψη που είχε ο στρα-
τηγός για την Ευρώπη. Πίστευε
ότι θα έπρεπε να εκτείνεται από
τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια.
Hταν οι σκέψεις ενός από τους αρ-
χιτέκτονες του μεταπολεμικού κό-
σμου. Και μόνον το γεγονός ότι
αυτές οι σκέψεις μάς ξενίζουν είναι
αρκετό για να αντιληφθούμε ότι
ο κόσμος μας έχει αλλάξει ιστορικό
κεφάλαιο. Η μεταπολεμική Ιστορία
έκλεισε τον κύκλο της. Ποιοι θα
γράψουν το επόμενο και πώς θα
το γράψουν; Ο παλιός κόσμος τέ-
λειωσε, όμως ο καινούργιος δεν

έχει ακόμη γεννηθεί. Ο μόνος από
τους υποψηφίους για την προεδρία
που αναφέρεται στον Ντε Γκωλ
είναι ο Ερίκ Ζεμούρ. Του αρέσει η
Ιστορία και θυμάται ακόμη ότι στο
μπακαλορεά είχε πάρει 18. Απ’ τον
Ντε Γκωλ έχει κρατήσει τη μεγάλη
Ευρώπη, που φτάνει έως τα Ου-
ράλια. Μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, αν και την
καταδίκασε, την αιτιολόγησε ιστο-
ρικά. Ο Πούτιν είναι ο διάδοχος
της τσαρικής Ρωσίας, άρα το πε-
πρωμένο του είναι η αυτοκρατορία.
Η αγάπη του για την Ιστορία δεν
τον βοήθησε πολιτικά. Ενώ είχε
ξεκινήσει με ένα θεαματικό 16%
στις δημοσκοπήσεις, δύο μέρες
πριν από τις εκλογές έχει σκαλώσει
στο 8%. Το μόνο που κατάφερε με
την υποψηφιότητά του και την
επιμονή του στο μεταναστευτικό
που απειλεί τη γαλλική ταυτότητα,
είναι να δώσει την πρωτοκαθεδρία
της καθαρόαιμης Δεξιάς στη Μαρίν
Λεπέν.

Πριν από μερικά χρόνια ακόμη
θυμάμαι τον εκπρόσωπο του Εθνι-
κού Μετώπου επί πατρός Λεπέν
σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ηταν
ένα «γομάρι» με ξυρισμένο κεφάλι,
κάτι ανάμεσα σε μποξέρ και πόρτα
σε νυχτερινό κέντρο. Τις προάλλες,

έτυχε να πέσω στην εμφάνιση ενός
εκπροσώπου της Εθνικής Συσπεί-
ρωσης, του κόμματος της Λεπέν.
Χαλαρός, ντυμένος σαν να είχε
βγει για να πιει ένα ποτό, δεν θύμιζε
σε τίποτε την παραδοσιακή ακρο-
δεξιά ακαμψία. Η Λεπέν μπορεί
να κατηγορεί το ΝΑΤΟ και την Ευ-
ρώπη για την Ουκρανία, όμως μι-
λάει για την οικονομία, τα κοινω-
νικά προβλήματα, την ανασφάλεια
και βέβαια το ταυτοτικό ζήτημα.
Κατηγορεί τον Μακρόν για ελιτι-
σμό, ενώ η ίδια εμφανίζεται ως εκ-
φραστής των λαϊκών στρωμάτων.
Η τελευταία δημοσκόπηση της δί-
νει δύο μόλις μονάδες διαφορά
από τον πρώτο Μακρόν· εκείνος
στο 26%, εκείνη στο 25%. Στον
δεύτερο γύρο, όπου πιθανότατα
θα είναι και πάλι αντιμέτωποι, θα
φανεί αν έχει καταφέρει να μην
τρομάζει το εκλογικό σώμα ως
ακροδεξιά, αντανακλαστικό που
έδωσε τη συντριπτική νίκη στον
Μακρόν το 2017.

Ο Μακρόν, που μέχρι πριν από
ένα μήνα ήταν ο αδιαμφισβήτητος
νικητής, τώρα φαίνεται ότι θα
αναγκασθεί να παλέψει για τη δεύ-
τερη θητεία του. Αργησε να ανα-
κοινώσει την υποψηφιότητά του
και του προσάπτουν ότι δυσκο-

λεύτηκε να συνδυάσει τον ρόλο
τού εν ενεργεία προέδρου με τον
ρόλο του υποψηφίου. Η μεγάλη
του στιγμή σε αυτήν την εκστρα-
τεία ήταν οι εργώδεις προσπάθειες
που κατέβαλε όταν ξεκίνησε η ει-
σβολή στην Ουκρανία. Δημιούρ-
γησε προσδοκίες και για την Ευ-
ρώπη και για τον ρόλο της Γαλλίας.
Ενα μήνα μετά, οι προσδοκίες δια-
ψεύσθηκαν. Και αυτό του κόστισε
δημοσκοπικά. Από το 35% έπεσε
στο 26% της πρόθεσης ψήφου.
Παρ’ όλ’ αυτά, θεωρείται ο επικρα-
τέστερος νικητής στον β΄ γύρο.
Σίγουρα έχει μεγαλύτερη δεξαμενή
από τη Λεπέν. Κι όσο κι αν η Βαλερί
Πεκρές δήλωσε ότι δεν θα υπο-
στηρίξει κανέναν από τους δύο
υποψηφίους, το πιθανότερο είναι
ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι
της θα διαλέξουν τον κεντροδεξιό
Μακρόν. Απέναντι στη Λεπέν, ακό-
μη και ένα μέρος των ψηφοφόρων
του Μελανσόν θα επιλέξουν τον
νυν πρόεδρο.

Μένει η αποχή, που εκτιμάται
ότι θα είναι πολύ ψηλή. Η αδια-
φορία, που μάλλον οφείλεται στο
ότι κανένας από τους υποψηφίους
δεν έχει μια «ορισμένη ιδέα για τη
Γαλλία» και κατ’ επέκταση για την
Ευρώπη.

Μια ορισμένη ιδέα για τη Γαλλία και την Ευρώπη
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η αντίδραση της ρω-
σικής πρεσβείας
στην Αθήνα μετά την
απόφαση της κυβερ-
νήσεως να απελάσει
δώδεκα διπλωμάτες

ήταν απλώς αναμενόμενη. Οπως
επίσης και η δήλωση της εκπρο-
σώπου του ρωσικού υπουργείου
Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα,
ότι η Μόσχα θα «απαντήσει κα-
ταλλήλως» στην «εχθρική» κίνηση
της Ελλάδος.

Το γεγονός επιπλέον ότι μεταξύ
των απελαθέντων Ρώσων διπλω-
ματών συγκαταλέγεται και ο γενι-
κός πρόξενος της Ρωσίας, κάθε
άλλο παρά προκάλεσε έκπληξη.

Εδώ και χρόνια, διπλωμάτες
συμμαχικών κυβερνήσεων εξέφρα-
ζαν «ανησυχίες» για την αυξημένη
ρωσική επενδυτική δραστηριοποί-
ηση στη βόρεια Ελλάδα, τη διεισ-
δυτικότητα του Ρωσικού Πατριαρ-
χείου στο Αγιον Ορος και σε ορι-
σμένες μητροπόλεις της Εκκλησίας
της Ελλάδος.

Κάποιοι θα σπεύσουν να ισχυ-
ρισθούν ότι η Θεσσαλονίκη έχει
μετατραπεί εκ νέου σε «φωλιά των
κατασκόπων», όπως συνέβη με την
άφιξη της Στρατιάς της Ανατολής
της Αντάντ υπό τον στρατηγό Σα-
ράιγ, που είχε εγκατασταθεί σε κτί-
ριο υπερμέγεθες της εποχής εκείνης
στη διασταύρωση Εγνατίας και Βε-
νιζέλου, γνωστό στους Θεσσαλο-
νικείς ως «Καραβάν Σεράιγ». Αλλά
δεν είναι σώφρον να αφήνεται η
φαντασία αχαλίνωτη σε μια εποχή
συγχύσεως και ρευστότητος. Αρκεί
ο πόνος της κάθε ημέρας.

Είναι επίσης αληθές ότι η Βαλ-
κανική δεν είναι από τις σταθερό-
τερες περιοχές της Δύσεως. Αλλά
η καταλυτική παρουσία των Αμε-
ρικανών στην περιοχή, όπως και
το γεγονός ότι η Ρουμανία, η Βουλ-
γαρία και η Βόρεια Μακεδονία ανή-
κουν στο ΝΑΤΟ και μετέχουν ενερ-
γώς στη συμμαχία της Δύσεως

εναντίον της Μόσχας, αποτελούν
–κατά την κυβέρνηση– εγγύηση
περί επιτυχούς αντιμετωπίσεως
κάθε αποσταθεροποιητικής από-
πειρας.

Είναι επίσης λογικό και αναμε-
νόμενο ότι σε μια περίοδο υψηλής
εντάσεως και ευθείας αντιπαρα-
θέσεως μεταξύ των ηγετών των
δύο μεγαλυτέρων πυρηνικών δυ-
νάμεων, και εν μέσω της συγχύσεως
που επικρατεί, εξυφαίνονται σε-
νάρια καταστροφής σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.

Δεν είναι η Ελλάς ανυπεράσπι-
στη. Είναι εκτεθειμένη σε κινδύ-
νους, όπως όλες οι χώρες σε Δύση
και Ανατολή, καθώς τα δεδομένα
που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες δεν
υφίστανται. Πολιτική «λαμπράς
απομονώσεως» μπορούσε να ακο-
λουθήσει η αυτοκρατορική Αγγλία
και όχι χώρες μικρές και απολύτως
εξαρτημένες, όπως υπήρξε πάντα
η Ελλάς.

«Μας παρασέρνει η ροή των γε-
γονότων», έλεγε μοιρολατρικά ο
σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ, όταν
οι Νεότουρκοι τον καθαιρούσαν
από τον θρόνο για να τον στείλουν
στη Θεσσαλονίκη εξόριστο στη Βί-
λα Αλλατίνι. Ισχύει και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις.

Συγκρίσεις της Ελλάδος με την
Τουρκία στην παρούσα κρίση και
των πλεονεκτημάτων που άρχισε
ήδη να αποσπά η Αγκυρα δεν έχουν
κανένα νόημα. Διότι απλώς ως χώ-
ρες είναι μεγέθη άνισα, ιστορικά,
γεωγραφικά, στρατιωτικά και οι-
κονομικά.

Η προσπάθεια του προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συνθέσει
σε μία ενότητα δύο αντίθετες πα-
ραδόσεις της χώρας του –την οθω-
μανική και την κεμαλική– προσέ-
δωσε στην Τουρκία νέο δυναμισμό
και βάθος αυτοσυνειδήσεως. Με
αυτόν τον τρόπο μπορεί μια χώρα
να αποκτήσει έρμα και όχι διαγρά-
φοντας ό,τι δεν είναι του συρμού.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Γ ια τη σοφία των αρχαίων Ελ-
λήνων, η έρις (έριδα, φιλονικία,
διένεξη, διαφωνία, ρήξη, διά-

σταση, διχοστασία) δεν είναι σύμ-
πτωμα συμπεριφοράς. Eίναι οντό-
τητα: θεά, αδελφή του Αρη, θεού
του πολέμου. Και ο πόλεμος, «πάν-
των μεν πατήρ εστι, πάντων δε βα-
σιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε
(τους ανέδειξε - κατέδειξε θεούς),
τους δε ανθρώπους, τους μεν δού-
λους εποίησε, τους δε ελευθέρους»
– o πόλεμος αναδείχνει τη διαφορά
δούλων και ελεύθερων ανθρώπων.

Σε αντίθεση με τις παραπάνω
ρήσεις, συμπερασματικές της εμ-
πειρίας - σοφίας των Ελλήνων, οι
άνθρωποι όλων των εποχών μοι-
άζουμε μάλλον αγκιστρωμένοι στη
βεβαιότητα ότι ο πόλεμος είναι «μέ-
γα κακό και πρώτο» (για να παραλ-
λάξω τον Σολωμό). Απειλεί ο πόλεμος
τη βιολογική μας επιβίωση, μπο-
λιάζει την ύπαρξή μας με τον τρόμο
του πιθανότατου θανάτου, τον πα-
νικό της ενδεχόμενης στέρησης
στέγης και τροφής, αγαπητικής συ-
νύπαρξης και φιλίας. Τίποτα δεν
έχει σίγουρη προοπτική με τον πό-
λεμο, τίποτα δεν είναι σταθερό και
ασφαλές, ούτε η αρτιμέλεια, η υγεία,
ο ήρεμος βίος, ούτε η επαγγελματική
επιτυχία, οι κοινωνικές διακρίσεις
(«ο έπαινος του δήμου και των σο-
φιστών, τα δύσκολα και τ’ ανεκτί-
μητα εύγε, η αγορά, το θέατρο, οι
στέφανοι»). Ολα τα απειλεί ο πό-
λεμος, τα καθιστά επισφαλή και
αβέβαια.

Χωρίς εξαίρεση, κάθε πόλεμος
σαρκώνει ένα αναπάντητο «γιατί».
Πηγή - αιτία και μέτρο της απορίας

είναι η οδύνη και ο τρόμος, που
συνοδεύει κάθε απειλή πολέμου.
Και είναι τρόμος ή απειλή, κυρίως
ή μόνο όταν προϋπάρχει εμπειρία
πολέμου – εμπειρία από την «πρώτη
γραμμή» και τα χαρακώματα ή από
το μακελειό με τους βομβαρδισμούς
στα μετόπισθεν. Το «γιατί» αίρεται
μόνο στους πολέμους για λύτρωση
από τη σκλαβιά.

Αυτοί οι πόλεμοι, οι απελευθε-
ρωτικοί, μοιάζει να λιγοστεύουν,
συνεχώς, στον ιστορικό ορίζοντα.
Οχι γιατί μειώνονται οι περιπτώσεις
υποδούλωσης λαών σε ισχυρότε-
ρους, πλουσιότερους, επομένως
και πληρέστερα εξοπλισμένους λα-
ούς. Αλλά επειδή η υποδούλωση
κατορθώνεται αναίμακτα, γίνονται
σκλάβοι οι πολίτες μιας χώρας οι-
κονομικά ανίσχυρης, υποτασσό-
μενοι αυτονόητα σε απρόσωπους
δανειστές. Σε κράτη με κακή δια-
χείριση της οικονομίας τους η υπο-
δούλωση συντελείται με άψογους
τρόπους: οι δανειστές εμφανίζονται
σαν προστάτες και σωτήρες. Μιαν
ωραία πρωία οι πολίτες ξυπνάνε
συνειδητοποιώντας ότι τη ζωή τους
τη διαφεντεύουν κάποιοι αδίστακτοι
και ανάλγητοι δανειστές:

Για να πάνε από το ένα χωριό
στο άλλο ή στην κωμόπολη, θα πλη-
ρώσουν χαράτσι (διόδια), επειδή
τον δρόμο τον έφτιαξαν ξενόφερτοι
αετονύχηδες, που τώρα τον νοι-
κιάζουν στους αυτόχθονες. Για να
έχουν στο πατρογονικό σπίτι τους,
οι αυτόχθονες, νερό τρεχούμενο
και ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να
πληρώνουν επιβήτορα αλλοδαπό,
ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων εξη-

λεκτρισμού και ύδρευσης του χω-
ριού ή της πόλης τους. Το φαγητό
που τρώνε, το νερό που πίνουν, η
τηλεόραση που τους πληροφορεί
και τους διασκεδάζει, οι συγκοινω-
νίες που τους εξυπηρετούν, οι Τρά-
πεζες που κόπτονται να τους δα-
νείσουν, όλα τα χρειώδη για τη στέ-
γαση και διατροφή και ψυχαγωγία
τους, όλα τα αγοράζουν.

Ξέρουν ακόμα ότι και για την
άμυνά τους, την αντίστασή τους
στον πρωτογονισμό και στην απλη-
στία γειτόνων λαών, είναι υποχρε-
ωμένοι να πληρώνουν άλλους, πρό-
σθετους φόρους. Δήθεν για τον εξο-
πλισμό και την άμυνα της δικής
τους πατρίδας των μόλις μονοψή-
φιων εκατομμυρίων, απέναντι σε
γείτονες με δεκαπλάσιο πληθυσμό
και ετσιθελικά επίβουλους έναντι
των Ελλήνων.

Ο Ελληνας ξέρει ότι είχε και έχει
πάντοτε γείτονες δόλιους και άρ-
παγες, αδιάκοπη μέσα στους αιώνες
απειλή. Δεν τους καθιστά εχθρούς
κάποια αντιζηλία, αλλά το μέγα και
αγεφύρωτο χάσμα της διαφοράς
πολιτισμών. Το χάσμα αυτό καταρ-
γήθηκε θριαμβικά μόνο με τους κα-
τακτητές Ρωμαίους, τους μοναδι-
κούς κατακτητές που εθελούσια
αφέθηκαν να κατακτηθούν από
τους κατακτημένους. Ο,τι προέκυψε
από αυτή τη σύνθεση, ο μέγας κό-
σμος της Ελληνορωμαϊκής Οικου-
μένης, ταύτισε τον Ελληνα με τον
Ρωμιό, την «πόλιν» με την «εκκλη-
σία», τη «σωτηρία» με την κοινω-
νούμενη ολοκληρία-ακεραιότητα-
υπαρκτική πληρότητα. Ο Ελληνι-
σμός βρήκε την ηρακλείτεια αρ-

τίωσή του στην ταύτιση του «αλη-
θεύειν» με το «κοινωνείν».

Ακολούθησε ιστορικά η υποταγή
της ελληνορωμαϊκής Οικουμένης
στον ισλαμικό πρωτογονισμό, σε
λαό που λογαριάζει, ακόμα σήμερα,
τη συνύπαρξη μόνο σαν δική του
μονοκρατορία. Παγιδεύτηκε ο Ελ-
ληνισμός στην αφελή ψευδαίσθηση
ότι η ιστορική του επιβίωση θα εξα-
σφαλιζόταν με την προσφυγή στον
άλλον βαρβαρισμό: στον νομικισμό
της παπικής και προτεσταντικής
Δύσης, την κατασφάλιση της συλ-
λογικότητας με συμβάσεις, της δη-
μοκρατίας «δι’ αντιπροσώπων» και
απρόσωπη ψήφο.

Μέσα σε πενήντα χρόνια, η ρήση
- θριαμβικό λάβαρο «ανήκομεν εις
την Δύσιν» αποδείχθηκε τραγωδική
συμφορά: Η ελληνική, από τα πα-
νάρχαια χρόνια, Κύπρος είναι σή-
μερα τριχοτομημένη: Αγγλικές βά-
σεις, τουρκικό κρατίδιο και ελλη-
νόφωνο μικρό υπόλοιπο, αποδε-
δειγμένα ανίκανο για αυθυπερά-
σπιση. Τα Σκόπια έγιναν, επισήμως,
«Μακεδονία». Η Βόρεια Ηπειρος,
αυτονοήτως «Αλβανία». Σούδα, Λή-
μνος, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα,
Στεφανοβίκειο Βόλου – όλα επίσημη
αμερικανική επικράτεια. Βραχονη-
σίδες και ξερονήσια του Αιγαίου,
ουδέτερα διαθέσιμα για μελλοντικές
απαιτήσεις της «ειρηνόφιλης», αλλά
ακόρεστης οθωμανικής λαιμαρ-
γίας.

Να είσαι Ελληνας σημαίνει να
συμβιβάζεις την κομπορρημοσύνη
με την υποτέλεια, τη φιλοπατρία
στα λόγια, με τις δεσμεύσεις ενός
επιβεβλημένου «ανήκομεν».

Το επιβεβλημένο «ανήκομεν»

Ρωσοελληνικά  επίκαιρα

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Νομιμόφρων
αλλά... διαφορετική

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ξεκινάμε με δύο βα-
σικές παραδοχές. Η
Ελλάδα δεν είναι μια
τυπική βορειο- ή κεν-
τρο-ευρωπαϊκή χώρα.
Δεν το λέμε ούτε για

κακό ούτε για καλό. Απλά δεν είναι.
Το γιατί δεν έχει μεγάλη σημασία
και, εν πάση περιπτώσει, είναι ζή-
τημα που πρέπει να λύσουν οι ιστο-
ρικοί, διότι δεν προέκυψε χθες...
Οι εταίροι και σύμμαχοι δεν το κα-
ταλαβαίνουν και αυτό είναι πρό-
βλημα, διότι (α) δυσκολεύονται να
ερμηνεύσουν τις αντιδράσεις μας
και (β) έχουν ανεδαφικές προσδο-
κίες. Το πώς αντιδρούμε, το με τι
θυμώνουμε, το πώς βλέπουμε τη
Δύση ή τη Ρωσία τούς παραξε-
νεύουν. Μπερδεύονται για το αν
είμαστε μια «ανατολική χώρα που
ανήκει στη Δύση», όπως σχολίασε
πρόσφατα ένας Κινέζος φίλος, η
«μια δυτική χώρα κοντά στην Ανα-
τολή».

Η δεύτερη παραδοχή έχει να κά-
νει με το τι είναι σημαντικό για
εμάς. Οι χώρες που έχουν ανοικτά
και ζωτικά προβλήματα στη γειτονιά
τους αντιμετωπίζουν τις συμμαχίες
τους μέσα από την ανάγκη της επι-
βίωσης. Να το πούμε διαφορετικά,
αλλιώς βλέπει το Ισραήλ τις συμ-
μαχίες του και αλλιώς η Ολλανδία.
Για το Ισραήλ θεμιτό είναι ό,τι ενι-
σχύει τα συμφέροντά του και το
προστατεύει απέναντι στις απειλές
που έχει απέναντί του. Το βλέπουμε
ακόμη και τώρα, στο πώς αντιμε-
τωπίζει τις ΗΠΑ και την κρίση στην
Ουκρανία.

Η Ελλάδα «εξαργύρωσε» την ιδι-
αιτερότητα και τη διαφορετικότητά
της στο παρελθόν. Βγήκε, για πα-
ράδειγμα, από τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο μέσα σε έναν ασύλληπτο
διχασμό, με ένα μεγάλο μέρος της
ελληνικής κοινωνίας έτοιμο να δια-
λέξει την άλλη πλευρά του «φρά-
χτη». Αυτό δεν συνέβη λόγω της
γεωπολιτικής μας θέσης, επειδή η
Μόσχα δεν μας ήθελε στο δικό της
στρατόπεδο και η Δύση ήθελε την

Ελλάδα κομμάτι της. Ολο αυτό
«εξαργυρώθηκε» με μια μεγάλη δό-
ση εξάρτησης, αλλά και ένα οικο-
νομικό πρόγραμμα-μαμούθ που
βοήθησε την ανάπτυξη της χώρας.
Ο Ψυχρός Πόλεμος είχε βαρύ κόστος
για ένα κομμάτι της κοινωνίας, έφε-
ρε όμως και ανταλλάγματα.

Τώρα μπαίνουμε σε έναν νέο
Ψυχρό Πόλεμο. Πολύ διαφορετικό,
ασφαλώς. Πολλά έχουν αλλάξει από
τότε. Κανείς, μα απολύτως κανείς
δεν πρέπει και δεν μπορεί να δεχθεί
την εξάρτηση εκείνης της περιόδου.
Από κανέναν και με κανένα αντάλ-
λαγμα. Ούτε η έννοια μιας απόλυτα
μονοδιάστατης εξωτερικής πολι-
τικής μπορεί και πρέπει να είναι
αποδεκτή. Δεν ήταν άλλωστε ποτέ,
ούτε στην καρδιά του Ψυχρού Πο-
λέμου.

Η Ελλάδα θα διαπραγματευθεί
τη θέση της και κάποια ανταλλάγ-
ματα στο νέο περιβάλλον που ξη-
μερώνει. Πρέπει να είναι στο τρα-
πέζι που θα στηθεί την επόμενη
ημέρα, διεκδικώντας ανταλλάγματα
σε όλους τους τομείς.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να φτάνει στα άκρα για να
αποδείξει τη νομιμοφροσύνη της,
ούτε να δικαιολογείται γιατί είναι...
διαφορετική. Εχει, άλλωστε, ευθύνη
ένα μέρος της δυτικής ηγεσίας για
ένα ποσοστό του σημερινού αντι-
δυτικισμού. Η δαιμονοποίηση του
«τεμπέλη Ελληνα» στη διάρκεια
της κρίσης κόστισε και κοστίζει.

Είπαμε όμως, η Ελλάδα και οι
δυτικές ηγεσίες χάνονται συχνά
στη μετάφραση. Ενας Ευρωπαίος
πολιτικός ανησύχησε πρόσφατα
όταν κάποιος του είπε για τις πα-
ράδοξες ελληνικές αντιδράσεις
στην κρίση της Ουκρανίας και την
πιθανότητα να ξαναπεράσει κάποια
στιγμή η χώρα περίοδο πολιτικής
αστάθειας. «Μα νόμιζα τους λύσαμε
το πρόβλημα του χρέους και έχουν
μπει πια σε ένα δρόμο», σχολίασε.
Αναρωτιέμαι ποιος του είπε ότι εί-
μαστε μια βαρετή ή προβλέψιμη
χώρα.

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 10 Απριλίου 2022
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Η βοηθός υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Β. Νούλαντ, στη διάρ-
κεια της επίσκεψής της στην
Τουρκία, μίλησε στην εφημερίδα
«Χουριέτ», 6/4: 

• «Είμαστε βέβαιοι ότι είναι
προς το συμφέρον μας να έχουμε ισχυρές σχέ-
σεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τόσο εμπο-
ρικές όσο και ενεργειακές σχέσεις». 

• «Θα χρειαστεί να γίνουν νέες ανακαλύψεις
αερίου και νέοι αγωγοί στην Ανατολική Με-
σόγειο». Στη Λευκωσία μίλησε για τον EastMed:
«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ ακριβό, μη
οικονομικά βιώσιμο και θα διαρκέσει πάρα
πολύ».

Άλλοι ενεργούν με σχέδια και αποστολές,
άλλοι περνούν τον καιρό τους διακηρύσσοντας
ευχολόγια πάσης φύσεως. Στις 5 Απριλίου στην
Αθήνα συνομιλίες στο πλαίσιο μιας «τριμερούς»
συνάντησης των ΥΠΕΞ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύ-
πρου. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι συνο-
μιλίες «εστιάστηκαν στην περαιτέρω ενδυνά-
μωση της στενής τους συνεργασίας σε διάφο-
ρους τομείς, όπως η ενέργεια, η πολιτική προ-
στασία, η οικονομία και η καταπολέμηση της
τρομοκρατίας με απώτερο στόχο την προώθηση
ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευη-
μερίας στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Είναι το ίδιο ακριβώς ανακοινωθέν που βγαί-
νει μετά από κάθε συνάντηση εδώ και τρία
χρόνια –τουλάχιστον οι υπηρεσιακοί παράγοντες
δεν κουράζονται να γράψουν κάποιο νέο! Είναι
δυνατόν Κύπριος ΥΠΕΞ να συμφωνεί με τη
φράση «προώθηση ειρήνης, ασφάλειας, στα-
θερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Με-
σόγειο» χωρίς καμιά αναφορά στο άλυτο Κυ-
πριακό; Είναι δυνατόν να εκδίδονται ανακοι-
νωθέντα για «ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα,
και ευημερία» ως η Κύπρος να είναι Μάλτα; 

Από την άλλη, η εφημερίδα «Τουρκίγε»
(6/4), σε ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Το Ισραήλ
επέλεξε τον βορρά για τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου», γράφει πως «Ισραηλινοί ειδικοί είναι
της άποψης ότι η εναλλακτική της ΤΔΒΚ είναι
η πιο οικονομική γραμμή για τη μεταφορά
αυτού του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι

εργασίες για τον αγωγό μήκους 450 χλμ., ο
οποίος θα μεταφέρει ισραηλινό φυσικό αέριο
στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, έχουν ξεκινή-
σει».

Σε μια γενικότερη βάση, αν παρακολουθήσει
κάποιος τις συνήθεις παρεμβάσεις στη Λευ-
κωσία (πρόεδρος, αρκετοί κομματικοί παρά-
γοντες, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές) θα
διαπιστώσει ότι συναγωνίζονται ο ένας τον
άλλο για το ποιος ασκεί την πιο επιθετική κρι-
τική στην Τουρκία. Ενώ το αποτέλεσμα αυτής
της προσέγγισης είναι γνωστό, δεν προβλη-
ματιζόμαστε αν πάει κάτι λάθος. Η ρητορεία
αυτή αφήνει παγερά αδιάφορους όλους τους
άλλους, όπως μάς λένε καθημερινά τόσες εξε-
λίξεις. Αν (οι συνομιλητές μας) δεν σηκώνονται
να φύγουν, κλείνουν τα ακουστικά τους. Μας
προσέχουν μόνο όταν μιλάμε για κοινά συμ-
φέροντα, για κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα, πως
η μη επίλυσή του Κυπριακού ακρωτηριάζει
κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην Α. Μεσόγειο
κοκ. Αλλά για να τα πεις, πρέπει να θέτεις από
μόνος σου το ερώτημα: «Ξέρω τι θέλω; Αν δεν
ξέρω εγώ, τότε ποιος άλλος θα ξέρει;» 

Μέσα σε αυτή την πολιτική σύγχυση, χι-
λιάδες Τουρκοκύπριοι την 1/4 οργάνωσαν μα-
ζικές διαδηλώσεις κάτω από τον τίτλο «όχι
στην κοινωνική εξαφάνιση και τη φτώχεια».
Στήριξη στην παναπεργία προσέφεραν τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης. 

Την προηγούμενη ημέρα ο Μ. Τσαβούσογλου
δήλωσε πως «η τουρκική πλευρά έκανε εποι-
κοδομητικές και δημιουργικές ιδέες, καλή προ-
σπάθεια, αλλά η αδιάλλακτη νοοτροπία της
ε/κ πλευράς υπονόμευσε όλες τις προσπάθειες
λύσης. Αυτή η νοοτροπία, που κατέστρεψε το
κράτος εταιρικής σχέσης το 1963, απέρριψε
το σχέδιο Ανάν το 2004. Το 2017 εγκατέλειψε
το τραπέζι στο Κραν Μοντάνα. Τώρα, όταν εί-
παμε «η ομοσπονδία δεν μπορεί να υπάρξει
πλέον» άρχισαν να αγκαλιάζουν αυτό το μον-
τέλο».

Παραδόξως, δεν υπήρξε κάποια αντίδραση
από τον Ν. Αναστασιάδη ή από στενούς συ-
νεργάτες του στις πιο πάνω δηλώσεις Τσα-
βούσογλου. Η Μινέ Ατλί, η νέα πρόεδρος του

Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP)-
Κόμμα που πρόσκειται στον Μ. Ακιντζί, δίνει
μια προοδευτική διάσταση στα πράγματα. Σε
συνέντευξή της σημειώνει πως, 

«Ο Μ. Ακιντζί έκανε ό,τι μπορούσε για τη
λύση του Κυπριακού. Υπεύθυνος για την αρ-
νητική εξέλιξη στη διαδικασία αυτή είναι και
ο Νίκος Αναστασιάδης. Αν αυτός έκανε ένα
βήμα μπροστά, αυτή τη στιγμή θα κάναμε
αυτή τη συνέντευξη σε μια επανενωμένη Κύ-
προ. Όμως δεν ήθελε μια δημοκρατία με δια-
φάνεια και ισορροπίες».

«Όσο πιο πολύ μιλούν για μια λύση δύο
κρατών, τόσο περισσότερο πρέπει να μιλούμε
εμείς για λύση ΔΔΟ. Όσο πιο πολύ μας υπο-
βάλλουν ότι είμαστε Τούρκοι, τόσο πιο πολύ
πρέπει να διεκδικούμε την κυπριακή μας ταυ-
τότητα».

«Στόχος της είναι μια ενωμένη Κύπρος,
σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλ-
λιέργεια της κουλτούρας της ειρήνης. Όχι μια
μονοδιάστατη κοινωνία, αλλά μια πολύχρωμη
κοινωνία με διαφορετικά χρώματα, μυρωδιές».
(Πηγή: «Διάλογος», συνέντευξη στην Ελ. Κων-
σταντίνου), 27/3/22).

Όλα τα πιο πάνω δείχνουν πόσο πολύπλοκα
έχουν γίνει τα πράγματα μετά το Κραν Μοντάνα.
Αλλά και πόσες δυνάμεις στην τ/κ κοινότητα
είναι παρούσες στις προσπάθειες για να μείνει
ανοικτός ο δρόμος για την επίλυση. Η ε/κ κοι-
νότητα έμαθε να μη δρα με βάση την πολυπλο-
κότητα των φαινομένων. Αλλά δυνατότητες
υπάρχουν. Οι ευκαιρίες κτίζονται. Η ρεαλιστική
ανάγνωση της επικαιρότητας δείχνει ότι μετά
τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου, 2023
μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες. Αλλά για να
προκύψουν χρειάζεται η Λευκωσία να εργαστεί
με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού, όχι με
βάση τους πανηγυρικούς της κάθε επετείου.
Οι εξωτερικοί παίκτες αναμένουν να δουν κάποιο
σήμα. Χωρίς επίλυση του Κυπριακού οι αγωγοί
ενέργειας θα τρέχουν ερήμην μας. Χωρίς να
αξιοποιούμε τα σημεία των καιρών, κανένας
δεν θα μας λάβει στα σοβαρά υπόψη!

Ενέργεια, αγωγοί και ευκαιρίες 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η ομιλίαΖελένσκι στη
Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ήταν ακόμα
μια ευκαιρία για την
κυπριακή πολιτική τά-
ξη να δείξει πώς λει-

τουργεί σε διαφορετικό σύμπαν από
τον υπόλοιπο κόσμο και να αναλωθεί
στην προεκλογική μικροπολιτική.
Τα δύο μεγάλα κόμματα άδραξαν
αυτή την ευκαιρία με ζήλο. Και είναι
στη μικροπολιτική μικρότητα ΑΚΕΛ
και ΔΗΣΥ που θα ήταν καλύτερα
να εστιάσουμε, πέρα από την εύκολη
και συναισθηματική αντίδραση για
το ότι για δικούς του λόγους ο Ζε-
λένσκι λανθασμένα δεν αναφέρθηκε
στην τουρκική εισβολή.

Πρώτον, το ΑΚΕΛ έσπευσε να
κοπιάρει την αντιπαράθεση στην
Αθήνα με αφορμή την προβολή μη-
νύματος από Ουκρανό ελληνικής
καταγωγής που δήλωνε μέλος του
ακροδεξιού τάγματος του Αζόφ, ανα-
κοινώνοντας πως δεν θα συμμετείχε

στην Ολομέλεια, αντιγράφοντας το
ΚΚΕ αντί τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερή
αξιωματική αντιπολίτευση της χώ-
ρας, με τον οποία θεωρητικά έχει
ανάλογο ρόλο. Πριν διαφανεί αν το
μήνυμα θα μεταδιδόταν και χωρίς
να διατηρεί την επιλογή να αποχω-
ρήσει μόνο αν αυτό γινόταν. Τη
στιγμή που το ΑΚΕΛ ανέχεται στην
πράξη την ενεργό συμμετοχή του
ακροδεξιού ΕΛΑΜ στις ισορροπίες
της Βουλής. Δεύτερον, ο Αβέρωφ
Νεοφύτου έσπευσε να μη δείξει ηθι-
κή ανωτερότητα και βύθισε το θέμα
στον βούρκο της προεκλογικής,
αναδημοσιεύοντας στο Twitterτην
ανακοίνωση του ΑΚΕΛ με το σχόλιο
«Αφορμή βοήθα» και σχολιάζοντας
αργότερα. «Κάποιοι συνάδελφοι δεν
τίμησαν τη χώρα μας σήμερα, απέ-
χοντας. Θα κάνουμε το παν για να
μην αμαυρωθεί η στάση αρχών της
Κύπρου, εξαιτίας της επιλογής τους».
Θα ήταν καλό αν ο κ. Νεοφύτου
έδειχνε την ίδια ανησυχία και για

την αμαύρωση της στάσης αρχών
της Κύπρου από τους αστερίσκους
που επιχείρησε αρχικά να βάλει η
κυβέρνηση στην υιοθέτηση των
μέτρων. Τρίτο, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης δήλωσε ενοχλημένος για
την μη αναφορά Ζελένσκι στην ει-
σβολή, ενισχύοντας την συναισθη-
ματική αντίδραση του κόσμου, ακο-
λουθώντας για ακόμη μία φορά αντί
να ηγείται. Η στάση αυτή συνεισέ-
φερε και στα όσα ειπώθηκαν για τη
διακοπή –για τεχνικούς λόγους όπως

είπε η ουκρανική πλευρά στην πρό-
εδρο της Βουλής– της σύνδεσης
την ώρα της αναφοράς της Αννίτας
Δημητρίου στην Τουρκία.

Η πρόεδρος της Βουλής ήταν η
μόνη που ήταν προσεκτική στη δια-
σύνδεση των δύο θεμάτων, επιση-
μαίνοντας στον κ. Ζελένσκι την κυ-
πριακή άποψη πως η λογική των
εγγυητριών χωρών είναι απαρχαι-
ωμένη, αν και οι αναλογίες μεταξύ
των δύο περιπτώσεων δεν είναι
ακριβείς. Επίτηδες δεν ξεκίνησα
από τη μη αναφορά Ζελένσκι στην
τουρκική εισβολή. Πρώτον, επειδή
δεν εκλέγουμε τον Ζελένσκι, αλλά
τον Κύπριο Πρόεδρο και τους Κύ-
πριους βουλευτές. Και η αυτοκριτική,
για το ποιους εκλέγουμε και το πώς
σκεφτόμαστε ως Κύπριοι είναι πάντα
πιο χρήσιμη από το να κλαιγόμαστε
για τη στάση των άλλων.

Και δεύτερο, επειδή –για να το
πούμε κυνικά– η Ουκρανία χρει-
άζεται τη συνδρομή, ακόμα και με

ιδιοτελή κίνητρα, της Τουρκίας σε
οπλισμό και διαμεσολάβηση.

Και τρίτο, επειδή σύμφωνα με
ανεπίσημες πληροφορίες που με-
τέδωσε ο Γιώργος Χρυσάνθου του
Alpha στα ΜΚΔ την Παρασκευή, ο
κ. Ζελένσκι είχε δεχθεί συστάσεις
από την τουρκική πρεσβεία στο Κίε-
βο να μη μιλήσει καν στην κυπριακή
Βουλή. Ο μόνος λόγος που μπορούμε
σήμερα να επικρίνουμε τον κ. Ζε-
λένσκι είναι η αυθόρμητη συμπάθεια
και στήριξη των Ελληνοκυπρίων
προς την Ουκρανία που ανάγκασε
την πολιτική τάξη να κινηθεί προς
τη σωστή κατεύθυνση. Και σίγουρα
όχι το ηθικό ανάστημα του ελλη-
νοκυπριακού κατεστημένου που
σύρθηκε διαμαρτυρόμενο από το...
Ντουμπάι για να αντιδράσει στη
ρωσική εισβολή.

Κοινό γνώρισμα της στάσης του
ΑΚΕΛ, του Αβέρωφ Νεοφύτου και
του Προέδρου Αναστασιάδη ήταν
η εξυπηρέτηση των στενών κομ-

ματικών πυρήνων και η επίκληση
στο θυμικό των πολιτών.

Ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα κόμματα
κατάφεραν τις τελευταίες ώρες να
βυθιστούν στον λαϊκισμό και την
προεκλογική αντιπαράθεση, με πρώ-
του επιπέδου ανταλλαγές χαρακτη-
ρισμών στα τηλεοπτικά πάνελ για
τον Ψυχρό Πόλεμο (με ένα παρά-
δειγμα τη συζήτηση Τορναρίτη -
Κουκουμά στον Alpha).

Ναι, είχαμε κάθε λόγο να περι-
μένουμε συγκεκριμένη αναφορά
Ζελένσκι στην εισβολή. Όμως το
ότι αυτή η διασύνδεση γίνεται από
πολύ λίγους εκτός της Κύπρου πρέπει
να μας προβληματίσει για την ειλι-
κρίνειά μας, για το πώς μιλάμε στον
έξω κόσμο, και για το πολιτικό μας
επίπεδο εντός της Κύπρου. Αν υπήρ-
χε κάτι ουσιαστικό να συζητηθεί,
αυτό χάθηκε στο τσίρκο των μικρο-
κομματικών ανοησιών.

Ο Ζελένσκι και η μικροκομματική μικρότητα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Παλαιστίνιοι μουσουλμάνοι περνούν από σημείο ελέγχου της Βηθλεέμ για την προσευχή της Παρασκευής στο τέμενος al-Aqsa στην Ιερουσαλήμ. 

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Η ορολογία «misogynoir» δια-
τυπώθηκε αρχικά το 2008
από την καθηγήτρια Ανθρω-

πιστικών Επιστημών Moya Bailey
και αποτελεί σύμμειγμα των λέξεων
«misogyny» και «noir». Η ορολογία
παρέχει το εννοιολογικό πλαίσιο
για την καλύτερη κατανόηση των
πολλαπλών μορφών βίας που αντι-
μετωπίζουν οι μαύρες γυναίκες-θύ-
ματα θεσμικού ρατσισμού και μι-
σογυνισμού στη βάση μιας δομικής
αποκειμενοποίησης που υποκινείται
και αναπαράγεται από τα ΜΜΕ με
«την κατασκευή της λευκότητας ως
το κυρίαρχο σημαίνον», όπως τονίζει
η ακαδημαϊκός Kalpana Seshadri.
Σε ανάρτησή της η Baileyαναφέρει:
«Εψαχνα να βρω την κατάλληλη
γλώσσα για να περιγράψω την προ-
βληματική εικονοποίηση των μαύ-
ρων γυναικών σε τηλεοπτικά προ-
γράμματα ριάλιτι, για να περιγράψω
την εξωτικοποίησή τους στη μου-
σική και στο σινεμά, για να περι-
γράψω τα προσβλητικά αστεία και
hashtags».

Τρία πρόσφατα παραδείγματα
misogynoir αφηγημάτων από δια-
φορετική θέση στο ίδιο φάσμα. Η
περίπτωση της KetanjiBrownJack-
sonπου δέχτηκε σωρεία σεξιστικών
και ρατσιστικών σχολίων από Ρε-
πουμπλικάνους γερουσιαστές κατά
τη διάρκεια της επικύρωσης της
υποψηφιότητάς της για το αξίωμα
της δικαστού στο αμερικανικό Ανώ-
τατο Δικαστήριο (η Brown Jackson
αναγκάστηκε να υπομείνει ερωτή-
σεις για το αν έχει κάποια προσωπική
ατζέντα στην ενσωμάτωση του Cri-
tical Race Theory στο αμερικανικό
νομικό σύστημα, καθώς επίσης και
κατηγορίες ότι επιδεικνύει προκλη-
τική επιείκεια σε θέματα καταδίκης
εγκλημάτων παιδικής πορνογρα-
φίας). Η περίπτωση των αθλητριών
Serena και Venus Williams και η
δημόσια προσβολή από τη σκηνο-
θέτρια Jane Campion που δήλωσε
ότι ο αγώνας των αδελφών Williams
δεν μπορεί να συγκριθεί με τον δικό
της, καθώς στην εργασία της κα-
λείται να ανταγωνιστεί άντρες και
βεβαίως η περίπτωση της Jada Pin-
kett Smith με ένα προσβλητικό
αστείο για ιατρική πάθηση (λίγες
εβδομάδες μετά την αυτοκτονία της
δωδεκάχρονης Rio Allred στην Ιν-
τιάνα εξαιτίας του μπούλινγκ που
δεχόταν μετά από τη διάγνωσή της
με αλωπεκία) και με το διάσημο πια
χαστούκι που «ακούστηκε σε όλο
τον κόσμο», ένα ιδεολογικό πλαίσιο
που λειτουργεί εις βάρος του πραγ-
ματολογικού, καθώς εδώ μιλάμε για
δυνητικούς μηχανισμούς αποσιώ-
πησης των μαύρων γυναικών.

Κοινός άξονας και στις τρεις πε-
ριπτώσεις είναι η προσπάθεια ελα-
στικοποίησης της βίας και η οριο-
θέτηση του misogynoir ως βάσιμη
κριτική και ως προϊόν κωμωδίας.
Στην περίπτωση της BrownJackson
παρακολουθούμε μια σχηματοποί-
ηση όπου η εξουσία συμπλέκεται
με την έμφυλη βία της πατριαρχίας,
στην περίπτωση των αδελφών Wil-
liamsμια λευκή φεμινίστρια σε επι-

κυριαρχία. Στην περίπτωση της Pin-
kett Smith παρατηρούμε ένα εξαι-
ρετικά πολύπλοκο σχήμα, μια στιγμή
στον χρόνο που δεν μπορεί να απο-
μονωθεί από το κοινωνικοπολιτικό
πλαίσιο, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος
απλουστευτικών αναγνώσεων που
εξυπηρετούν εντέλει το κυρίαρχο
αφήγημα. Εδώ λοιπόν είναι απαραί-
τητη η διαθεματική ανάλυση σε
σχέση με έναν αριθμό θεμάτων:

1) Με την πρόταση νόμου του
2019 «The Crown Act» (Creating a
Respectful and Open World for Na-
tural Hair), που απαγορεύει τις δια-
κρίσεις στην εργασία και στην εκ-
παίδευση. Τόσο σε εταιρικό επίπεδο
όσο και στη βιομηχανία, οι μαύρες
γυναίκες ιστορικά ήταν υποχρεω-
μένες να προσαρμόσουν την εμφά-
νισή τους στην αισθητική νόρμα
του λευκού, ευρωκεντρικού επαγ-
γελματικού περιβάλλοντος (σύμφωνα
με έρευνα της πλατφόρμας Joy Col-
lective, το 95% των μαύρων γυναι-
κών έχουν αντιμετωπίσει ρατσιστι-
κές συμπεριφορές για τα μαλλιά
τους).

2) Με τα αφηγήματα που μιλούν
για αξιοπρεπή και αναξιοπρεπή δια-
χείριση του τραύματος. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση το misogynoir
συνδέεται με την κατασκευή του
σχήματος «θυμωμένη μαύρη γυναί-
κα» και με την απαίτηση όπως υπερ-
παίζουν υπομονετικά μια ευγενική
και συγκαταβατική περσόνα για να
μην πέσουν μέσα στο στερεότυπο
που έχουμε κατασκευάσει για αυτές,
να γελούν όταν δέχονται σεξιστικά
σχόλια, να μη διαμαρτύρονται, να
είναι «αξιοπρεπείς», με την πλάνη
πως με την κωμωδία ή με την ελευ-
θερία του λόγου έρχεται και η υπο-
χρέωση να γυρίσουν και το άλλο
μάγουλο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι τα ΜΜΕ δεν έπαψαν να εκθει-
άζουν την ηρεμία και αυτοσυγκρά-
τηση που επέδειξαν τόσο η Brown-
Jackson όσο και οι αδελφές Wil-
liams.

3) Με το μεθοδολογικό και πραγ-
ματολογικό λάθος μιας δυσανάλογης
οργής και πώς αυτό εργαλειοποιείται
από το λευκό, πατριαρχικό κατε-
στημένο που έσπευσε να κατα-
σκευάσει ιεραρχίες κακοποιητικής
προτεραιότητας μεταξύ σωματικής
και λεκτικής βίας, καθώς και από
λευκές γυναίκες φεμινίστριες που
έγραψαν ότι οι γυναίκες δεν χρει-
άζονται υπεράσπιση αλλά σεβασμό,
σε αντίθεση με μαύρες γυναίκες φε-
μινίστριες όπως η RoxaneGay, συγ-
γραφέας του εμβληματικού «Bad
Feminist», που έγραψε πως έστω κι
αν ήταν απογοητευτική και κακο-
ποιητική η αντίδραση του Smith,
αυτό που χάνεται στο αφήγημα της
λευκότητας είναι το γεγονός πως
αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν
«μια σπάνια στιγμή στην ιστορία
όπου κάποιος υπερασπίστηκε δη-
μόσια μια μαύρη γυναίκα».

Ο κ. Χαράλαμπος Σωφρονίου κατέχει δι-
δακτορικό τίτλο στις Σπουδές Φύλου
(Phd in Gender Studies) από το Πανεπι-
στήμιο του Νότινγκαμ.

Η κατασκευή
του Misogynoir

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

<<<<<<

Το ΑΚΕΛ έσπευσε να κο-
πιάρει την αντιπαράθε-
ση στην Αθήνα με αφορ-
μή την προβολή μηνύ-
ματος από Ουκρανό,
μέλος του ακροδεξιού
τάγματος του Αζόφ.
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Μια βασική θέση των
φιλελεύθερων είναι
ότι δεν μπορεί να
υπάρξει πολιτικός φι-
λελευθερισμός χωρίς
οικονομικό φιλελευ-

θερισμό, χωρίς δηλαδή ελεύθερη
οικονομία της αγοράς. Όπου δεν
λειτουργεί ελεύθερα η αγορά, εκεί
υπάρχει και έλλειμα δημοκρατίας.
Στην ουσία, η ελεύθερη αγορά δεν
εγγυάται μόνο την ομαλή λειτουργία
της οικονομίας, αλλά πρωτίστως
την ομαλή λειτουργία του πολιτικού
πλουραλισμού και του δημοκρατι-
κού πολιτεύματος.

Εκεί έγκειται και η σημαντικό-
τερη διαφορά ανάμεσα στα φιλε-
λεύθερα και στα σοσιαλδημοκρα-
τικά κόμματα. Η σοσιαλδημοκρατία,
ενώ υποστήριζε τις φιλελεύθερες
πολιτικές και κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις, ήταν αντίθετη στην
ελεύθερη αγορά, προωθώντας τη
δημόσια επιχειρηματικότητα, σε
ένα μεγάλο βαθμό μέσω της εθνι-
κοποίησης ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Αυτό διατυπώθηκε και θεωρητικά
από όσους επιχείρησαν να διαχω-
ρίσουν τον πολιτικό από τον οικο-
νομικό φιλελευθερισμό. Ο διαχω-
ρισμός αυτός εδράζεται κυρίως

στην ηθική της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και ισότητας, η οποία, σύμ-
φωνα με τους σοσιαλδημοκράτες,
εκφράζει τη βασική αρχή του πο-
λιτικού φιλελευθερισμού. Ο σοσια-
λιστικός «κρατισμός» θεωρήθηκε
ως ακρογωνιαίος λίθος της κοινω-
νικής προόδου. Τον μύθο αυτό κα-
τέρριψε πολύ νωρίς, πριν καν επι-
κρατήσουν τα σοσιαλιστικά κόμ-
ματα στην Ευρώπη γύρω στα 1980,
ο σοσιαλιστής πολιτικός φιλόσοφος
Νίκος Πουλαντζάς. Στο τέταρτο
μέρος του έργου του «Το κράτος,
η εξουσία, ο σοσιαλισμός» (1978),
με τίτλο «Η παρακμή της δημοκρα-
τίας. Ο αυταρχικός κρατισμός», ο
Πουλαντζάς περιγράφει με εύγλωτ-
το τρόπο πώς μπορεί το σοσιαλι-
στικό εγχείρημα να αποτύχει και
να εκφυλιστεί το πολίτευμα σε έναν
ήπιο ολοκληρωτισμό. Ελλείψει κα-
λύτερου όρου, ο πολιτικός στοχα-
στής ονομάζει την κρατική αυτή
μορφή «αυταρχικό κρατισμό». Ο
όρος αυτός δείχνει τη γενική τάση
μιας μεταβολής που οδηγεί στην
οριστική παρακμή των θεσμών της
πολιτικής δημοκρατίας.

Αποτυπώνει την εντεινόμενη
μονοπώληση από το κράτος του
συνόλου των τομέων της κοινωνι-

κο-οικονομικής ζωής. Αυτή η μο-
νοπώληση συνοδεύεται από έναν
δρακόντειο και πολύμορφο περιο-
ρισμό των λεγόμενων «τυπικών»
ελευθεριών. 

Όπως και στα ολοκληρωτικά
συστήματα, έτσι και στον αυταρχικό
κρατισμό βασικό χαρακτηριστικό
είναι η απουσία πολιτικού πλου-
ραλισμού που οδηγεί στην απρό-
σκοπτη κυριαρχία ενός κόμματος.
Πώς όμως μπορεί αυτό να συμβεί
σε περιβάλλον κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας; Ο Πουλαντζάς πα-
ρακάμπτει τα ιδεολογικά ζητήματα
και εξηγεί ευθύς εξαρχής ότι το Κυ-
ρίαρχο Μαζικό Κόμμα δεν είναι
ένας ιδεολογικός χώρος, αλλά το
σύνολο των ατόμων που επωφε-
λούνται από την άλωση του κρά-
τους, ανεξαρτήτως κόμματος. Είναι
το κόμμα της δημόσιας διοίκησης
και των δημοσίων υπαλλήλων, το
κόμμα του κρατικοδίαιτου καπιτα-
λισμού και των δημόσιων επιχει-
ρήσεων. Το κόμμα αυτό δεν ελέγ-
χεται από τους εκλεγμένους βου-
λευτές του, αλλά από αφανείς κομ-
ματικούς βαρόνους όλων των απο-
χρώσεων. Στέκεται δίπλα και υπάρ-
χει παράλληλα με τον κρατικό μη-
χανισμό, από τον οποίο απομυζά

τον κρατικό πλούτο, στρεβλώνοντας
τις λειτουργίες της δημόσιας υπη-
ρεσίας. Σκοπός του είναι απλά και
κυνικά η άλωση του κράτους. Μά-
ταια θα προσπαθήσει κάποιος να
βρει ιδεολογικό ή άλλο έρεισμα. Το
παράδοξο μάλιστα είναι ότι το κόμ-
μα αυτό λειτουργεί χάρη σε έναν
εθελοδουλικό μηχανισμό χάρη στον
οποίο δεν χρειάζεται να κινητο-
ποιηθεί ιδιαίτερα ο κομματικός ή
ο παρακομματικός μηχανισμός για
να επιβάλει την πρακτική της άλω-
σης του κράτους. Το κυρίαρχο μα-
ζικό κόμμα συγκροτείται, παρατηρεί
ο Πουλαντζάς, από μια διπλής κα-
τεύθυνσης μετακίνηση ψηφοφό-
ρων. Ταυτόχρονα με τους κομμα-
τικούς διορισμούς παρατηρείται
και μια είσοδος στα κομματικά γρα-
φεία δημόσιων υπαλλήλων και λει-
τουργών. Επομένως δεν είναι μόνο
το κόμμα που διεισδύει στην δη-
μόσια υπηρεσία αλλά και η δημόσια
υπηρεσία που εισχωρεί στο κόμμα.
Δημιουργείται έτσι μια κομματι-
κοκρατική οντότητα η οποία κερ-
δίζει διαρκώς τις εκλογές, σε περι-
βάλλον αδιαφάνειας και εκτεταμέ-
νης διαφθοράς. Ανεξάρτητα λοιπόν
από το ποιο επίσημο κόμμα κερδίζει
τις εκλογές, το σκιώδες κυρίαρχο

μαζικό κόμμα είναι μόνιμα στην
εξουσία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια
αυξανόμενη αστυνόμευση τόσο
του χώρου της δημόσιας υπηρεσίας
όσο και του δημόσιου χώρου γενι-
κότερα. Όπως για την ανάληψη
δημοσίου έργου απαιτείται η ένταξη
στην παρακρατική μαφιοκρατία,
έτσι και στο σκιώδες μαφιοκρατικό
σύστημα δεν αρκεί ένας πολίτης
να ανήκει στο κυβερνών κόμμα για
να διοριστεί, πρέπει ταυτόχρονα
να έχει άκρες και στο μαφιοκρατικό
σύστημα. Σε αυτές τις συνθήκες,
η κατάληξη μπορεί να έχει δύο μορ-
φές. Εάν μια χώρα διαθέτει δημο-
κρατική παράδοση με θεσμούς, οι
οποίοι, παρότι παραγκωνίζονται,
δεν παύουν ποτέ να ισχύουν, η
αποκατάσταση είναι εφικτή με σχε-
τικά λιγοστό κόστος για τη δημο-
κρατία. Είτε καθίσταται δυνατή
μια επιχείρηση «καθαρών χεριών»
για να εξυγιανθεί σε κάποιον βαθμό
το σύστημα, είτε η χώρα οδηγείται
σε κρίση και χρεοκοπία, οπότε τα
ηνία της αναλαμβάνουν τελικά νέες
δυνάμεις εξυγίανσης. Εάν όμως αυ-
τό δεν ισχύει, όπως στη Ρωσία του
Πούτιν, χώρα με κατ’ εξοχήν πα-
ράδοση αυταρχισμού της εξουσίας,

τότε το κυρίαρχο μαζικό κόμμα
ταυτίζεται με το επίσημο κόμμα
εξουσίας. Το κόμμα αυτό μπορεί
να επιβάλει έναν εκ των πραγμάτων
μονοκομματισμό, φιμώνοντας ου-
σιαστικά κάθε αντιπολιτευόμενη
φωνή. Η χώρα τότε οδηγείται στον
δεσποτισμό και στην πλήρη αναί-
ρεση των πολιτικών ελευθεριών,
η δε οικονομία της περνάει στα χέ-
ρια του αρχιμαφιόζου της μονο-
κομματικής εξουσίας και στους βα-
ρόνους του. Μια τέτοια δικτατορία
μπορεί να πέσει μόνο εφόσον τα
πλούτη που παράγει η χώρα είναι
αρκετά ώστε να ικανοποιήσουν τις
ορέξεις της κάστας της διευρυμένης
κρατικής διοίκησης, των οικογε-
νειών τους και όσων πρόσκεινται
σε αυτές. Την αρχή δε του τέλους
της σηματοδοτεί η αυξανόμενη
ανάγκη για ενίσχυση των κατα-
σταλτικών μηχανισμών. Κάτι τέτοιο
σημαίνει ότι οι οπαδοί του δικτά-
τορα δεν τον ακολουθούν πλέον
εθελοδουλικά. 

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

Δεσποτισμός και μαφιοκρατία (ΙI)
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Π ολλοί είχαν καλές προθέσεις γύρω από
την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Σίγουρα δεν είναι κα-

θόλου εύκολο. Οι πολιτικοί ζυγίζουν τις προ-
οπτικές έναντι του οικονομικού και πολιτικού
κόστους μιας τέτοιας μεταρρύθμισης. Να αρ-
κεστούν στο τι είναι αρκετό ή στο τι θα μπο-
ρούσε να είναι βιώσιμο εντός ενός μακρύτερου
χρονικού ορίζοντα; Το καλό νέο είναι ότι η
γνώση επί αυτών των θεμάτων είναι μεγάλη.
Η γνώση όμως είναι όσο πολύτιμη, όσο η ικα-
νότητά μας να δράσουμε μέσω της. Αν μιλή-
σουμε με όλους/ες τους/τις υπουργούς Παιδείας
θα μας πουν ότι έχουν εκπονήσει αρκετά
στρατηγικά σχέδια για αλλαγή. Το πρόβλημά
τους είναι στην υλοποίηση. Γιατί; 

Πρώτο, πρόκειται για μια αλλαγή μεγάλης
κλίμακας. Εμπλέκει από τα νηπιαγωγεία μέχρι
τα πανεπιστήμια. Επίσης, όλοι έχουμε περάσει
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, συνεπώς
όλοι έχουμε και μια γνώμη επί του θέματος.
Όλοι υποστηρίζουμε την αλλαγή, μέχρι να
επηρεάσει το δικό μας παιδί ή τα δικά μας
συμφέροντα. Ακόμα και έντονοι υποστηρικτές
της αλλαγής, μπορεί να αλλάξουν γνώμη,
μόλις καταλάβουν τι σημαίνει και τι περιλαμ-
βάνει. Οι νόμοι, οι δομές και οι υποδομές που
πρέπει να αλλάξουν είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου. Από κάτω κρύβονται οι σημαν-
τικότερες δυσκολίες της αλλαγής. Συμφέροντα,
πεποιθήσεις και φοβίες. 

Είναι συνεπώς σημαντικό να καταφέρουν
όσοι θέλουν να επιφέρουν την αλλαγή, να
βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανα-
γνωρίσουν τι πρέπει να αλλάξει, να κτίσουν
μια κοινή κατανόηση και ιδιοκτησία της προ-
σπάθειας. Πρέπει επίσης να αφιερωθούν
πόροι, να κτιστεί η ικανότητα εντός του οι-
κοσυστήματος της εκπαίδευσης, και να δη-
μιουργηθεί κλίμα και κουλτούρα καινοτομίας
και ανάπτυξης παρά της ξερής συμμόρφωσης
με οδηγίες και συστάσεις. Θα πρέπει να αν-
τιμετωπίσουν θεσμικές δομές που κτίστηκαν
γύρω από συμφέροντα των εκπαιδευτικών
παρά των εκπαιδευομένων. Είναι αναμενόμενο
ότι η προώθηση διαφορετικών προτεραιοτήτων
θα επηρεάσει δυσμενώς κάποιες υπο-ομάδες.
Κάποιοι θα χάσουν την επιρροή που ασκούσαν

στην εξουσία κ.α. Συνεπώς είναι λογικό, το
στάτους κβο να έχει πολλούς προστάτες. Η
αλλαγή χρειάζεται ευρεία πολιτική στήριξη. 

Δεύτερο, σε μια τέτοια μεταρρύθμιση υπάρ-
χει ένας μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας σε
σχέση με το όφελός της. Ο βαθμός είναι
έντονος λόγω και των πολλών διαφορετικών
ομάδων που εμπλέκονται: μαθητές, εκπαι-
δευτικοί, γονείς, εργοδότες και συντεχνίες.
Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα που σχετίζεται
με το κόστος, αφού οι δαπάνες για υποδομές
μπορεί να εμπλέκουν διάφορα μέρη, καθένα
να προσπαθεί να μειώσει το δικό του κόστος
και εμπλοκή στις αλλαγές. Μια καθαρά «λο-
γιστική» ανάλυση κόστους-οφέλους είναι
προβληματική, λόγω των πολλών αστάθμητων
παραμέτρων που εμπλέκονται και επηρεάζουν
τη φύση και το μέγεθος των αλλαγών. Η απο-
τελεσματικότητά τους δε είναι μακροχρόνια,
ενώ άρα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν
ξεκάθαρα άμεσα αποτελέσματα. 

Τρίτο, Η αντίσταση στην αλλαγή από τους
εκπαιδευτικούς. Γενικά η κοινωνία εκτιμά
τους εκπαιδευτικούς. Ο καθένας συνήθως θα
υπερασπιστεί τον δάσκαλο του παιδιού του
παρά τα όποια παράπονα από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η κοινωνία δεί-
χνει να εμπιστεύεται περισσότερο τους εκ-
παιδευτικούς παρά τους πολιτικούς. Συνεπώς,
η όποια αντίσταση συνήθως έχει αποτέλεσμα
και αλλαγή χωρίς τη συνεργασία των εκπαι-
δευτικών δεν γίνεται. Έχουν τη δυνατότητα
να εμποδίσουν την προσπάθεια κατηγορώντας
τους πολιτικούς για «πειράματα», «κακά σχε-
διασμένες πολιτικές» κ.ά. Για να είμαστε
δίκαιοι, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν
δίκαιο. Αυτοί είναι που υπομένουν και υπο-
φέρουν πολλές φορές, από αποσπασματικές
και μη καλά μελετημένες αλλαγές που προ-
έκυψαν όχι έχοντας το συμφέρον των εκπαι-
δευομένων στο επίκεντρο. Επίσης πολλές
από αυτές τις αλλαγές αγνόησαν την εμπειρία
και την εμπειρογνωμοσύνη των ίδιων των
εκπαιδευτικών. Άρα, η πιο εύκολη διέξοδος,
είναι η αντίσταση ή/και η αποστασιοποίηση. 

Τέταρτο. Όπως προανέφερα, υπάρχει μια
χρονοκαθυστέρηση, μεταξύ του πότε επενδύεις
και του πότε αποκομίζεις οφέλη από μια τέτοια

μεταρρύθμιση. Αυτό από μόνο του περιπλέκει
το ζήτημα. Οι πολιτικοί κύκλοι είναι σαφώς
μικρότεροι και ενώ μπορεί κάποιος να αναμένει
αλλαγές μέσα σε πέντε χρόνια, οι συστηματικές
αλλαγές και τα σημαντικά οφέλη θα έρθουν
σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Πολλές κυβερ-
νήσεις ζημιώνουν πολιτικά από τις επιδιω-
κόμενες αλλαγές. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος
που πολλές μεταρρυθμίσεις, παγκοσμίως, δεν
αξιολογούνται ως προς την τελική επίδρασή
τους. 

Πέμπτο. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε
και κυβερνούμε το σύστημα. Η δημόσια εκ-
παίδευση εφευρέθηκε κατά τη βιομηχανική
εποχή όπου οι επικρατούσες νόρμες ήταν η
τυποποίηση και η συμμόρφωση. Ήταν αρκετό,
να εκπαιδεύεις τον κόσμο σε ομάδες, μια
φορά στη ζωή τους. Η διδακτέα ύλη αποφα-
σίστηκε από την κορυφή της πυραμίδας και
μεταφέρθηκε μέσω πολλών στρωμάτων μέσα
στην τάξη. Αυτή η δομή, κάνει την αλλαγή
μια πολύ αργή διαδικασία. Ακόμα και τα πιο
ευέλικτα κράτη, αλλάζουν τη διδακτέα ύλη
περίπου κάθε 6-7 χρόνια. Η αλλαγή όμως που
συντελείται σε όλα τα επιστημονικά πεδία
καθιστά αυτό το ρυθμό πολύ αργό. Με λίγα
λόγια, οι ρυθμοί των αλλαγών στις κοινωνίες
μας, ξεπερνούν κατά πολύ τη συστημική μας
ικανότητα να τις προλάβουμε. Και επειδή οι
γρήγοροι ρυθμοί γίνονται γρηγορότεροι, η
ανικανότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων
να επιταχύνουν, τα κάνει να φαίνονται ως
δυσκίνητοι δεινόσαυροι εντελώς ασύνδετοι
με το τι γίνεται στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Θα μείνω ως εδώ. Η εμπειρία και η βιβλιο-
γραφία καταγράφουν τρόπους για να ξεπε-
ραστούν τα πιο πάνω. Θα υπογραμμίσω όμως
το πιο σημαντικό ίσως βήμα που είναι η εμ-
πλοκή των εκπαιδευτικών από τη φάση του
σχεδιασμού. Αν αποτύχουμε να τους εμπλέ-
ξουμε στη φάση του σχεδιασμού, ας μην πε-
ριμένουμε να βοηθήσουν στη φάση της υλο-
ποίησης.

Ο κ. Μενέλαος Α. Μενελάου είναι προϊστάμενος
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ο δρόμος προς
την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ Α. ΜΕΝΕΛΑΟΥ

«Ρε κουμπάρε, φώναξα
τον φίλο μου από τη Συ-
ρία, έφερε και τους
“μαύρους” του, εσάσαν
μας το παλιόσπιτο και
πλήρωσα πολλά λίγα.

Κάθε χρόνο, έφερνα τον κουμπάρο
από τη Χώρα, τον πλήρωνα ένα κα-
ρατέλο λίρες και πριν μπει ο χειμώνας,
ξεκινούσαν να πέφτουν οι σουβάδες
και να τρέχουν τα δώματα». Στην
κουβέντα του καφενέ, οι αποκαλύψεις
δεν είχαν τέλος, για την εκμετάλλευση
ή αλλιώς για την εργοδότηση ποικι-
λοτρόπως αλλοδαπών, οι οποίες συ-
νοδεύτηκαν και από πικάντικες λε-
πτομέρειες. Πικρές αλήθειες, οι οποίες
συνήθως κρύβονται κάτω από χαλί
του καθωσπρεπισμού και της ανήθι-
κης ηθικής της κυπριακής κοινωνίας,
η οποία αρέσκεται να κοροϊδεύει τον
εαυτό της. 

Μετά την πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης, έφθασαν στην Κύπρο χι-
λιάδες άνθρωποι με απίστευτα ακα-
δημαϊκά προσόντα, αλλά και πολλές
εκατοντάδες νεόπλουτοι «άρπαγες»,
με πολλά εκατομμύρια δολάρια στην
τσέπη. Οι μορφωμένοι, με τον ένα ή
άλλο τρόπο, «εκδιώχθηκαν» σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, αφού δεν μπο-
ρούσαν να βρουν δουλειά ή δεν είχαν
την πολυτέλεια να μάθουν ελληνικά.
Γιατροί, εργάζονταν ως νοσοκόμοι,
αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι, ως ερ-
γάτες, αξιωματούχοι ως οδοκαθαριστές
και ούτω καθεξής. Τα χρόνια πέρασαν,
οι λεγόμενοι ολιγάρχες, οι οποίοι ποτέ
δεν έμαθαν ελληνικά, έφεραν τα αμαρ-
τωλά διαβατήρια, ανέτρεψαν με τα
υψηλά επιτόκια τις τράπεζες, έφεραν
το κούρεμα των καταθέσεων και «μέ-
θυσαν» με την ασυδοσία τους αμαρ-
τωλούς Κύπριους, οι οποίοι μια ζωή
έψαχναν για την «αρπακτή». 

Στο νησί των Αγίων και του πα-
ραδείσιου ήλιου, έφθασαν από τις
ανατολικές χώρες και πολλοί ονειρο-
πόλοι του ελληνισμού, οι οποίοι ωστό-
σο δεν είχαν γεμάτες τις τσέπες με
ρούβλια και δολάρια. Με το δυνατό
μυαλό τους και την απίστευτη εργα-
τικότητά τους, κατάφεραν και να μά-
θουν ελληνικά και να ενταχθούν στην
κοινωνία. Ωστόσο, το σύστημα δεν
τους αφήνει να ησυχάσουν, αφού
τους ταλαιπωρεί με τη γραφειοκρατία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με τα
παιδιά τους, τα οποία δύσκολα μπο-
ρούν να πάρουν την υπηκοότητα, με
αποτέλεσμα να πλέκονται σε απί-
στευτες ταλαιπωρίες στις συναλλαγές
τους με τη διοίκηση. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, όπως
αυτές παρουσιάστηκαν κατά την πα-
ρέλαση της 25ης Μαρτίου, όπου παιδιά
με διαφορετικό χρώμα και χαρακτη-
ριστικά, κρατούσαν την κυπριακή
και ελληνική σημαία και με περηφά-
νεια διαλαλούσαν ότι «Έλληνες είναι
όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας»
σύμφωνα και με τον Ισοκράτη. 

Στην Ελλάδα, πριν δύο και πλέον
δεκαετίες, μετανάστευσαν μαζικά
στη χώρα, δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί
- Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και
δεκάδες χιλιάδες Πόντιοι - Έλληνες
από χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, οι οποίοι στην ουσία έκτισαν
τη νέα Ελλάδα. Ανέγειραν τις υποδομές
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004, ενώ κάλυψαν και ένα τεράστιο
κενό σε εργατικά χέρια. Στην Ελλάδα,
με ένα μαγικό και καθόλου οργανω-
μένο τρόπο, οι ομογενείς έμαθαν όλοι
ελληνικά και εντάχθηκαν στην κοι-
νωνία. Σε αυτό το άτυπο εγχείρημα
εντάχθηκαν και πολλοί μετανάστες
από αφρικανικές χώρες, με καλύτερο
παράδειγμα τον παγκόσμιο μπασκε-
τμπολίστα, τον Γιάννη Αντετοκούνμ-
πο. Στη Γερμανία πριν από μερικά
χρόνια έγινε μια μελέτη για το μέλλον
του ασφαλιστικού συστήματος της
χώρας, η οποία κατέληξε σε δύο συμ-
περάσματα. Είτε έπρεπε να «εισά-
γονται» κάθε χρόνο μέχρι και πέντε
εκατομμύρια εργαζόμενοι, είτε να
αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης μέχρι
τα 70 έτη. Οι Γερμαναράδες, οι οποίοι
ξέρουν πολύ καλά το δικό τους συμ-
φέρον, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο
την οικονομική κρίση στα κράτη της
Νότιας Ευρώπης και άρπαξαν τα «δυ-
νατά μυαλά» των φτωχών χωρών.
Ερευνητές, γιατροί, νοσοκόμοι, δι-
κηγόροι, λογιστές αλλά και εκατομ-
μύρια εξειδικευμένοι εργάτες, δου-
λεύουν εδώ και χρόνια στις βιομηχα-
νίες της ισχυρότερης μέχρι στιγμής
χώρας της Ευρώπης. Σε αυτό το άγριο
παιχνίδι, μπήκαν και οι μορφωμένοι
μετανάστες από αιματοβαμμένες χώ-
ρες, όπως η Συρία. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για εργασία στη Γερμανία,
είναι η γνώση της γερμανικής γλώσ-
σας, εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία
υλοποιείται με γενναιόδωρες χορηγίες
του κράτους. Πριν από μερικά χρόνια
ο μακαρίτης Σωκράτης Χάσικος ανέ-
φερε ότι είναι καλό να ενσωματώ-
σουμε πρώτα τους χριστιανούς με-
τανάστες και «έπεσαν για να τον φά-
νε», καλώς ή κακώς, όλοι οι λεγόμενοι
ευαίσθητοι πολίτες για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Σήμερα που γίνεται το
«σώσε» στο Πουρνάρα, με τους Αφρι-
κανούς μετανάστες, η σιωπή και τα
συνθήματα έρχονται να αντικατα-
στήσουν τη λογική. Η επόμενη μεγάλη
μεταναστευτική πρόκληση για την
Κύπρο ακούει σήμερα στο όνομα των
Ουκρανών. Καλό θα είναι, αντί να
στοιβαχθούν οι άνθρωποι αυτοί σε
παραπήγματα, να αρχίσει μια σοβαρή
προσπάθεια να μάθουν ελληνικά και
να ενσωματωθούν στην κυπριακή
κοινωνία, όσοι βεβαίως μπορούν. Και
αυτοί οι πονεμένοι άνθρωποι να αι-
σθάνονται χρήσιμοι και η κυπριακή
Πολιτεία και οικονομία, να καταγρά-
ψουν «κέρδη». 

Κέρδος και όχι ζημιά
οι μετανάστες

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Μια μέρα στην Πλατανιστάσα για καλό σκοπό
Το πρόγραμμα «ΑΝΑΔΑ-ΣΩΖΩ» πραγματοποιείται από το 2010 και είναι μία κοινή δράση της SppMedia και της ΟΠΑΠ Κύπρου

Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Κάθε καινούργιο δέντρο που φυ-
τεύεται είναι ένα βήμα για ένα πιο
ανθρώπινο περιβάλλον, κάθε δέν-
τρο που φυτεύεται είναι ένα ακόμα
χρυσό νόμισμα στον κουμπαρά της
γης και όπως λέει μια παροιμία μας
«Όπου πλάτανος εκεί και νερό»!
Και έτσι φέτος μπορούμε να προ-
σθέσουμε και όπου Πλατανιστάσα,
εκεί και η σκαπάνη των ανθρώπων
της ΟΠΑΠ Κύπρου και του Ομίλου
SppMedia. Πιστοί στο ραντεβού
που δίνουν από το 2010 οι δύο όμι-
λοι, όταν για πρώτη φορά το κοινό
πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης «ΑΝΑΔΑ-ΣΩΖΩ»έγινε πρά-
ξη. Ετσι, νωρίς το πρωί της Τετάρ-
της, 6 Απριλίου, εργαζόμενοι από
τις δύο εταιρίες ξεκίνησαν για την
όμορφη κοινότητα της Πλατανι-
στάσας, στην ορεινή Λευκωσία,
για να δεντροφυτεύσουν περιοχές
την οποία υπέδειξαν οι αρμόδιες
υπηρεσίες, πάντοτε υπό την επί-
βλεψη του Τμήματος Δασών. Η
όμορφη ημέρα και φυσικά ο πρά-
σινος στόχος του προγράμματος
ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το
περιβάλλον του καταπράσινου Τρο-
όδους και των φιλόξενων κατοίκων
της κοινότητας της Πλατανιστάσας,
όπως ορίζει άλλωστε η διαχρονική
παράδοση της Πιτσιλιάς.

Εργασία και χαρά
Η Πλατανιστάσα μάς υποδέχ-

θηκε νωρίς το πρωί, διά του κοι-
νοτάρχη της Σάββα Ε. Μέντζη και
μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πλατανιστάσας, μερικά θερμά λόγια
και αμέσως αναλάβαμε δράση. Ανά
ομάδες και περιοχές ευθύνης που
μας υποδείχθηκαν οι τσάπες και
τα φτυάρια πήραν «φωτιά»... που
το αποτέλεσμά της όμως θα είναι
μία ακόμη πιο πράσινη Πλατανι-
στάσα. Ως το μεσημέρι φυτεύτηκαν
από τους εθελοντές εργαζόμενους
των δύο ομίλων συνολικά 200 δέν-
τρα, 60 άγρια πεύκα, 60 ήμερα πεύ-
κα, 60 δέντρα δάφνης και 20 κέδροι.
Φυσικά, η όπου εργασία και χαρά...
και έτσι μετά το πέρας της δεντρο-
φύτευσης, και όπως μας είχε ανα-
κοινωθεί από τον κ. Μέντζη, ξεκί-
νησε η ξενάγησή μας στην όμορφη
αυτή κοινότητα της Πιτσιλιάς. Ρόλο
ξεναγού ανέλαβε ο ίδιος ο κοινο-
τάρχης, με τον οποίο κατευθυνθή-
καμε στον συντηρημένο Νερόμυλο
της Πλατανιστάσας και επισκε-
φθήκαμε το μικρό μουσείο που
υπάρχει στον χώρο, στο οποίο ο
επισκέπτης μπορεί να μάθει για
την ιστορία του και το πόσο ζωτικής
σημασίας ήταν για την κοινότητα
μία τέτοια υποδομή. Ο Νερόμυλος
της Πλατανιστάσας είναι ένα εξαί-
ρετο δείγμα νερόμυλου, σπάνιας
ομορφιάς. Βρίσκεται σχεδόν ένα
μέτρο πάνω από την κοίτη του πο-
ταμού, στη νότια πλευρά του, απέ-
ναντι από ένα καταπράσινο από
φουντουκιές και καρυδιές, πανέ-
μορφο τοπίο. Θυμίζει στον επισκέ-
πτη τους νερόμυλους, στα διηγή-
ματα του Παπαδιαμάντη. 

Στη συνέχεια περπατήσαμε προς
την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ. Εκεί αντικρίσαμε έναν επίγειο
παράδεισο. Ένας χώρος μαγείας
με την εκκλησία στο κέντρο και
τριγύρω φυτεμένα πολύχρωμα φυτά,

λαχανικά και λουλούδια. Εκεί μας
περίμεναν ο ιερέας του χωριού πα-
τήρ Γεώργιος Κούρρηςκαι η σύζυγός
του και γραμματέας του Κοινοτικού
Συμβουλίου Πλατανιστάσαςκα Χρι-
στίνα Κούρρη. Ο πατήρ Γεώργιος
μας ξενάγησε και μας μίλησε για
την ιστορία της εκκλησίας του Αρ-
χαγγέλουΜιχαήλ. Ο ναός βρίσκεται
στο κέντρο του χωριού, το λεγόμενο
«Μέσα χωριό», στο ύψωμα, και είναι
αφιερωμένη στον Αρχιστράτηγο
των επουρανίων Δυνάμεων, τον
Αρχάγγελο Μιχαήλ, και ειδικότερα,
στο εν Χώναις θαύμα του Αρχάγ-
γελου Μιχαήλ. Η εκκλησία αυτή,
κτίσμα του 19ου αιώνα, ανεγέρθηκε

στη θέση που βρισκόταν άλλη μι-
κρότερη, καταγραφή από αγιογρα-
φίες, του 15ου περίπου αιώνα. 

Πραγματική αξία στη ζωή
Φτάνοντας στο τέλος της ημέ-

ρας, στην πλατεία του χωριού, μας
περίμενε το λεγόμενο «μπούκωμα»,
με τοπικά προϊόντα όπως αλλαντικά
και άλλα εδέσματα και φυσικά σπι-
τική ζιβανία με κεράσι και σαφράν.
Ο κοινοτάρχης του χωριού κ. Μέν-
τζης και η κα Χριστίνα μάς έδειξαν
τι εστί φιλοξενία και πως αγνότητα
και τα απλά πράγματα στη ζωή
είναι αυτό που στο τέλος μένουν.
Φεύγοντας, για ακόμη χρονιά από

τη δράση «ΑΝΑΔΑ-ΣΩΖΩ», θέλον-
τας και μη, μπήκα σε μια διαδικασία
σκέψης για το τι είναι τελικά ση-
μαντικό στη ζωή. Και μου ήλθε
στο μυαλό το ποίημα του Κ.Π Κα-
βάφη «Όσο μπορείς» μιλώντας για
την ζωή του ανθρώπου και συμ-
βουλεύοντας τον: «Μην την εξευ-
τελίζεις πηαίνοντάςτην, /γυρίζοντας
συχνά κι εκθέτοντάς την / στων
σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινήν ανοησία, /ως που
να γίνει σα μια ξένη φορτική».

Μέσα στην καθημερινότητα και
στη γρήγορη ζωή, εύκολα μπορεί
ο άνθρωπος να χάσει το κέντρο
του, τον πραγματικό του εαυτό και

στο τέλος ούτε ο ίδιος να μην τον
αναγνωρίζει. Η φύση αυτό μας προ-
σφέρει, αυτό μας δίνει, μας συνδέει
με τον αληθινό μας εαυτό, με τη
γη, με την αγνότητα, με το φως,
με την αθωότητα, με ένα κομμάτι
του Θεού. Ο λόγος που υπάρχουμε
είναι η φύση, έτσι τέτοιες πρωτο-
βουλίες όπως αυτή της SPPMEDIA
και της ΟΠΑΠ Κύπρου είναι άκρως
σημαντικές.  

Ποια είναι η φύση του ανθρώ-
που; Είμαστε ένα κομμάτι με την
φύση, όσο και εάν προσπαθούμε
να ξεφύγουμε από τις ρίζες, πάντα
εκεί καταλήγουμε. Με το να προ-
σφέρεις πίσω στην φύση, δεν είναι

ανιδιοτέλεια, διότι την ώρα που
προσφέρεις αισθάνεσαι και παίρνεις
άμεσα την ενέργεια της, στην πιο
αγνή μορφή. Όσο έρχεσαι κοντά
στη φύση και όσο της δίνεις το ελά-
χιστο πίσω από τα τόσα πολλά που
σου προσφέρει, αντιλαμβάνεσαι τι
έχει πραγματική αξία, ξεκλειδώνουν
πολλά κομμάτια μέσα στην ψυχή
του ανθρώπου που χάνονται μέσα
στην καθημερινότητα. «ΑΝΑΔΑ-
ΣΩΖΩ», είναι ο τίτλος της δράσης,
τελικά τι είναι αυτό που πραγματικά
σώζουμε, τη φύση ή την ψυχή μας,
κάνοντας αυτή την πράξη; Νομίζω
και τα δύο, τα οποία είναι στενά
συνδεδεμένα.

«ΑΝΑΔΑ-ΣΩΖΩ», είναι ο τίτλος της δράσης, τελικά τι είναι αυτό που πραγματικά σώζουμε, τη φύση ή την ψυχή μας, κάνοντας αυτή την πράξη; Νομίζω και τα δύο, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα.

Ως το μεσημέρι φυτεύτηκαν από τους εθελοντές εργαζόμενους των δύο ομίλων συνολικά 200 δέντρα, 60 άγρια πεύκα, 60 ήμερα πεύκα, 60 δέντρα δάφνης και 20 κέδροι.

Από τον Αρωνα
στο Τρόοδος

Τα προηγούμενα χρόνια εί-
χαν γίνει δεντροφυτεύσεις
στον Άρωνα, τα Λατσιά, τους
Καπέδες, τις περιαστικές πε-
ριοχές της Έγκωμης και Αν-
θούπολης, στο Γέρι, στη Σο-
λέα (για δύο συνεχόμενες
χρονιές) στην Αγία Βαρβάρα
και την Άλωνα. Πέρα από την
ουσιαστική συνδρομή στους
ευρύτερους σχεδιασμούς
της Πολιτείας για αναζωογό-
νηση των δασικών περιοχών
μας, το πρόγραμμα ««ΑΝΑ-
ΔΑ-ΣΩΖΩ» προσθέτει στην
ευαισθητοποίηση των εργα-
ζομένων των δύο εταιριών
σε περιβαλλοντικά θέματα
και εκφράζει την προτεραι-
ότητα που η ΟΠΑΠ Κύπρου
και η SPPMEDIA δίνουν στο
περιβάλλον. Γιατί το κάθε
δέντρο που φυτεύουμε είναι
και μια ελπίδα για τον τόπο
μας και τον πλανήτη ολόκλη-
ρο. Και μια ακόμη καθαρή
ανάσα για τους ανθρώπους
όλης της γης.

Στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της Πλατανιστά-
στας ο ιερέας πατήρ Γεώργιος Κούρρης έχει φτιάξει επί-
γειο παράδεισο. 

Στην πλατεία του χωριού μας περίμενε το λεγόμενο
«μπούκωμα», με τοπικά προϊόντα και φυσικά σπιτική ζι-
βανία με κεράσι και σαφράν.

<<<<<<<

Η όμορφη ημέρα και
φυσικά ο πράσινος στό-
χος του προγράμματος
ήταν σε απόλυτη συμφω-
νία με το περιβάλλον του
καταπράσινου Τροόδους
και των φιλόξενων κα-
τοίκων της κοινότητας
της Πλατανιστάσας.
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Οι κινήσεις Τσίπρα
για αλλαγές
στον ΣΥΡΙΖΑ

Το Ουκρανικό, το νέο σκηνικό
στην Αν. Μεσόγειο και η Αθήνα

Στο πρώτο του συνέδριο, τον 
Ιούλιο του 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
χε κάνει την κυβερνητική στρο-
φή καταψηφίζοντας τροπολο-
γίες που είχε στηρίξει η τότε 
«Αριστερή Πλατφόρμα» για 
ολική διαγραφή του χρέους, 
για έξοδο από την Ευρωζώνη 
και άλλες μονομερείς ενέργει-
ες. Οι συνιστώσες, έστω και με 
αντιδράσεις, διαλύθηκαν εκεί-
νο το καλοκαίρι και οι βάσεις 
για το αναγκαίο άνοιγμα στην 
Κεντροαριστερά είχαν πρωτο-
τεθεί. Το δεύτερο συνέδριο, το 
2016, βρήκε το κόμμα στην κυ-
βέρνηση να περιγράφει στην 
πολιτική του απόφαση το δυ-
σμενές περιβάλλον στο οποίο 
κλήθηκε να αναλάβει τις τύ-
χες της χώρας, καθώς και τον 
εγκλωβισμό του σε ένα μνη-
μόνιο που δεν ήταν δική του 
επιλογή.

Στο τρίτο συνέδριο, που 
ανοίγει αυλαία την Πέμπτη, 
τα πράγματα θα είναι εντε-
λώς διαφορετικά. Ο Αλέξης 
Τσίπρας επιθυμεί να φτιάξει 
ένα νέο κόμμα που όμως θα 
εγκαινιαστεί ένα μήνα μετά, 
στις 15 Μαΐου. Εκείνη την Κυ-
ριακή, εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου, τα μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που θα εγγράφονται μέχρι 
και την ημέρα των εκλογών, 
θα τον εκλέξουν πανηγυρικά 
πρόεδρο. Οι 61.600 ήδη εγγε-
γραμμένοι στους καταλόγους 
της Κουμουνδούρου θα ανα-
δείξουν τη νέα Κεντρική Επι-
τροπή των 300 ατόμων.

Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, με την 
«ντρίπλα» που έκανε, επιχει-
ρεί κατ’ αρχάς να προσελκύ-
σει όσο περισσότερους πολίτες 
μπορεί στην «προεδρική κάλ-
πη» ώστε το τελικό νούμερο 
να είναι σχετικά συγκρίσιμο με 
αυτό του ΚΙΝΑΛ, βάζοντας πα-
ράλληλα τον «αστερίσκο» πως 
στον ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν μόνον 
όσοι έχουν δεσμευτεί να είναι 
μέλη του κόμματος. Και όχι οι 
φίλοι. Η «Κ» από την Παρα-
σκευή είχε δημοσιεύσει πως 
η αρχική πρόταση του Αλέξη 
Τσίπρα, σε αυτή την κατεύ-
θυνση πάλι, ήταν οι κατάλογοι 
των μελών να μείνουν ανοιχτοί 
τόσο για την Κεντρική Επιτρο-
πή όσο και για τον πρόεδρο 
έως τις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες, μετά 
τις διαφωνίες κάποιων στελε-

χών, της «Ομπρέλας» και την 
πρόταση των Γ. Ραγκούση και 
Θ. Θεοχαρόπουλου, παράταση 
αποφασίστηκε να δοθεί μόνο 
στο παραβάν που θα στηθεί 
για τον πρόεδρο. Ηταν μια κί-
νηση καλής θέλησης. Από την 
«Ομπρέλα», αν και δεν είναι ευ-
χαριστημένοι, υποστηρίζουν 
πως έγινε «ένα βήμα πίσω». 
Στη συνεδρίαση οι Ν. Φίλης, 
Ν. Βούτσης, Π. Σκουρλέτης, ∆. 
Βίτσας και Θ. ∆ρίτσας (ο Ευκλ. 
Τσακαλώτος βρισκόταν σε πε-
ριοδεία στη Λάρισα) φέρεται 
να σήκωσαν τους τόνους υπο-
στηρίζοντας πως έγινε εργαλει-
οποίηση των οργανωτικών θε-
μάτων με στόχο τη δημιουργία 
νέων συσχετισμών.

Στις 16 Απριλίου με μυστική 
ψηφοφορία οι 5.000 σύνεδροι 
θα κληθούν να αποφασίσουν. 
Είτε θα στηθούν οι κάλπες στις 
15 του άλλου μήνα για να εκλέ-
ξουν πρόεδρο και Κεντρική 
Επιτροπή είτε, σύμφωνα με 
τη θέση της «Ομπρέλας», το 
καταστατικό δεν θα αλλάξει 

και ο πρόεδρος και η Κ.Ε. θα 
εξακολουθήσουν να εκλέγο-
νται από το συνέδριο.  

«Εχω ιστορική ευθύνη να 
αλλάξω το κόμμα. Το είπα αμέ-
σως μετά τις εκλογές ότι το 
32% είναι εντολή μετασχημα-
τισμού και έχω ιστορική ευθύ-
νη να το κάνω», τόνισε στη δι-
άρκεια της συνεδρίασης του 
Πολιτικού Συμβουλίου ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες. 

Ιδιαιτέρως κρίσιμη για τις 
νέες ισορροπίες θα είναι η ανά-
δειξη της νέας Κεντρικής Επι-
τροπής. Η καινούργια εκλογική 
ηγετική ομάδα θα συγκροτη-
θεί μέσα από τις πρωτιές που 
θα καταγραφούν. Αυτό αφορά 
τους «παλιούς» που θα καταφέ-
ρουν και πάλι να ξεχωρίσουν, 
αλλά και τους «νέους» που θα 
πετύχουν να πλασαριστούν 
αρκετά ψηλά.   

«Το 32% είναι εντολή 
μετασχηματισμού 
και έχω ιστορική 
ευθύνη να το κάνω», 
είπε ο αρχηγός του 
κόμματος στο Πολιτικό 
Συμβούλιο.

Κινητικότητα αναπτύσσεται το τε-
λευταίο διάστημα στα δεξιά του 
πολιτικού φάσματος, με το τε-
λευταίο κομμάτι του παζλ να εί-
ναι η κίνηση του ανεξάρτητου 
βουλευτή Κωνσταντίνου Μπο-
γδάνου. Στην κυβέρνηση παρα-
κολουθούν μεν τι συμβαίνει στον 
χώρο αυτό, αλλά παράλληλα είναι 
εδραιωμένη η πεποίθηση πως οι 
διαρροές προς τα δεξιά υπό την 
πόλωση των εκλογών θα στεγα-
νοποιηθούν. 

Είναι δεδομένο πάντως ότι 
από τη στιγμή που ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει κλείσει κάθε 
σενάριο αλλαγής του εκλογικού 
νόμου, το ποσοστό κάθε κόμμα-
τος αποκτά σημασία, καθώς ο πή-
χυς της αυτοδυναμίας εξαρτάται 
απόλυτα από τα ποσοστά που θα 
συγκεντρώσουν τα κόμματα που 
θα μείνουν εκτός Βουλής. Πριν 
πάμε στην εκλογική ανάλυση 
του πήχυ της αυτοδυναμίας που 
χαράσσει και τη στρατηγική της 
κυβέρνησης, ας δούμε πώς δια-

μορφώνεται η κατάσταση στα 
δεξιά της Ν.∆.  

Ελληνική Λύση

Οι δημοσκοπικές τάσεις δεί-
χνουν το τελευταίο διάστημα 
πως το κόμμα του Κυριάκου Βε-

λόπουλου έχει μια ανοδική τά-
ση. Αυτό δεν εξηγείται μόνο από 
το κύμα ακρίβειας που σαρώνει 
τη χώρα και πλήττει τα πιο λα-
ϊκά στρώματα στα οποία απευ-
θύνεται ο Βελόπουλος, αλλά πι-
θανότατα και από τη θέση του 
κόμματος στον πόλεμο της Ου-
κρανίας. Η Ελληνική Λύση είναι 

το μόνο κόμμα που πήρε τόσο 
ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ρωσί-
ας, συσπειρώνοντας το μειοψη-
φικό μεν, αλλά υπαρκτό ποσο-
στό όσων στηρίζουν τη Μόσχα 
στον πόλεμο που διεξάγει κατά 
της Ουκρανίας. Ετσι, οι τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις δίνουν από 
0,5% έως 1% άνοδο για το κόμ-
μα του Βελόπουλου, που «ψαρεύ-
ει» σταθερά από μια δεξαμενή 
αντίδρασης, όπως έκανε και με 
τα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή από 
τα δεξιά της Ν.∆. είναι το μόνο 
κόμμα που θα βρίσκεται με βε-
βαιότητα στην επόμενη Βουλή.  

Νέο κόμμα

Τις ημέρες που θα διεξάγεται 
το συνέδριο της Ν.∆. –είτε λίγο 
πριν είτε λίγο μετά– αναμένε-
ται να ανακοινωθεί και τυπικά 
η «σύμπραξη» των Μπογδάνου 
- Κρανιδιώτη - Τζήμερου. Το νέο 
κόμμα θα αποτελεί συνένωση 
της κίνησης του Κωνσταντίνου 
Μπογδάνου, Εθνική Συμφωνία, 
με τη ∆ημιουργία, δίνοντας πι-
θανότατα το νέο κόμμα Εθνική 

∆ημιουργία, και θέλει να προ-
σελκύσει δυσαρεστημένους δε-
ξιούς της Ν.∆., ενώ απευθύνεται 
στον «φιλελεύθερο πατριωτικό 
χώρο», όπως είπε ο ίδιος ο κ. 
Μπογδάνος στην παρουσίαση 
της κίνησής του. Η ∆ημιουργία 
από μόνη της λαμβάνει περίπου 
1% στις δημοσκοπήσεις και ελ-
πίζει πως με τη σύμπραξη του 
ανεξάρτητου βουλευτή θα έχει 
ανοδική πορεία.

Κόμμα Κασιδιάρη

Ο καταδικασμένος για συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση 
και σήμερα έγκλειστος στις φυ-
λακές Κορυδαλλού Ηλίας Κασι-
διάρης εμφανίζεται στις τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις γύρω στο 
2%. Το κόμμα που έχει ιδρύσει 
μετά την αποχώρησή του από 
τη Χρυσή Αυγή, με την ονομασία 
Ελληνες, εμφανίζει τελευταία μια 
μικρή άνοδο, βγαίνοντας από τα 
«λοιπά κόμματα». Ο Κασιδιάρης 
«ψαρεύει» από τον πλέον σκληρό 
πυρήνα ακροδεξιών, τους ψηφο-
φόρους της Χρυσής Αυγής, έχο-

ντας από τα τρία κόμματα με δι-
αφορά τις πιο σκληρές θέσεις. 

Εκλογικός πήχυς

Οπως αναφέρθηκε, το ποσο-
στό που χρειάζεται η Ν.∆. για να 
πάρει αυτοδυναμία εξαρτάται 
από τα κόμματα που θα μείνουν 
εκτός Βουλής. Στις τελευταίες 
εθνικές εκλογές το ποσοστό αυ-
τό ήταν 8,1%, ιδιαίτερα υψηλό 
παρά τη μεγάλη πόλωση που 
υπήρξε μετά 4,5 χρόνια διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και 
βοήθησε κομβικά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη να κερδίσει με άνε-
ση την αυτοδυναμία. Με το ίδιο 
ποσοστό κομμάτων εκτός Βου-
λής αλλά τον νέο πλέον εκλογικό 
νόμο που θα ισχύσει στις δεύ-
τερες εκλογές, η Ν.∆. χρειάζε-
ται ποσοστό 38% για να εκλέξει 
151 βουλευτές. Με 10% ποσοστό 
των κομμάτων εκτός Βουλής η 
Ν.∆. θέλει 37,5% για αυτοδυνα-
μία. Με 12% θέλει 37%, με 14% 
πέφτει στο 36,5%.

Πρόκειται ωστόσο για σενά-
ρια που δύσκολα μπορούν να 

γίνουν πραγματικότητα, καθώς, 
αν εξαιρέσουμε τον Μάιο του 
2012 που το πολιτικό σκηνικό 
ήταν σε απόλυτη διάλυση και τα 
κόμματα εκτός Βουλής έφτασαν 
το εκτός πραγματικότητας 19%, 
ουδέποτε τα εκτός Βουλής κόμ-
ματα ξεπέρασαν το 10%. Συνε-
πώς το πιο ρεαλιστικό σενάριο 
για τη Ν.∆. είναι να πλησιάσει 
στις δεύτερες εκλογές το 37% 
και με τα κόμματα εκτός Βου-
λής να ξεπερνούν το 8% να επι-
διώξει την αυτοδυναμία. Για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει κάποια 
μικρά κόμματα να πάρουν πο-
σοστά άνω του 2% αλλά ταυτό-
χρονα να μην μπουν στη Βου-
λή. Σε αυτή την περίπτωση, σε 
συνδυασμό με την πιθανότητα 
να μείνει οριακά εκτός Βουλής 
ο κ. Βαρουφάκης και το κόμμα 
του, ΜέΡΑ25, η Ν.∆. έχει βάσι-
μες ελπίδες με πεντακομματική 
Βουλή να πλησιάσει την αυτο-
δυναμία. Σε περίπτωση ωστόσο 
εισόδου έξι κομμάτων στη Βου-
λή, αυτομάτως η αυτοδυναμία 
καθίσταται αδύνατη.

Με το ποσοστό των 
κομμάτων εκτός Βουλής 
στο 8,1%, όπως το 2019, 
στις δεύτερες κάλπες 
η Ν.Δ. χρειάζεται 
ποσοστό 38% για να 
εκλέξει 151 βουλευτές. 

Οι ζυμώσεις στα δεξιά της Ν.Δ. και ο πήχυς της αυτοδυναμίας

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

Ισχυρή παρουσία στο νέο τοπίο που 
διαμορφώνεται λόγω της πλήρους 
ρήξης των σχέσεων μεταξύ ∆ύ-
σης και Μόσχας διεκδικεί η Αθή-
να με το βλέμμα στραμμένο στη 
γεωπολιτική σκακιέρα της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου αλλά και 
στο ενεργειακό μέτωπο, όπου οι 
εξελίξεις επιταχύνονται λόγω της 
στρατηγικής επιλογής για στα-
διακή απεξάρτηση της Ευρώπης 
από το ρωσικό φυσικό αέριο και 
το πετρέλαιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει προχωρήσει 
στη στρατηγική επιλογή της σύ-
μπλευσης με τη ∆ύση στο «ρωσι-
κό ζήτημα», χωρίς υποσημειώσεις 
και «αστερίσκους». Η κατεύθυνση 
αυτή έχει κρίσιμη σημασία, κα-
θώς η Ευρώπη θα συνεχίσει να 
βρίσκεται τους επόμενους μήνες 
ενώπιος ενωπίω με καθοριστικές 
αποφάσεις για τις σχέσεις της με 
τη Μόσχα. Εχει, όμως, παράλλη-
λα και πολιτική βαρύτητα, καθώς, 
όπως λέγεται, στην πορεία προς 
τις επόμενες εκλογές θα αποτε-
λέσει μία από τις διαχωριστικές 
γραμμές και τα σημεία αντιπαρά-
θεσης μεταξύ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κρίσιμο μέτωπο της απε-
ξάρτησης της Ελλάδας και της 
Ευρώπης από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο, η κυβέρνηση εστιάζει:
• Στη διαμόρφωση των όρων για δι-
ασφάλιση της ενεργειακής  επάρ-
κειας της χώρας, με παράλληλη 
κατά το δυνατόν μείωση του υφι-
στάμενου κόστους για την ελληνι-
κή οικονομία, τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις.
• Στην ανάδειξη της Ελλάδας σε 
ευρύτερο ενεργειακό κόμβο.

Το παζλ

Υπ’ αυτήν την έννοια έχει ση-
μασία η προσέγγιση των ΗΠΑ για 
το ενεργειακό παζλ στην περιο-
χή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Ελλά-
δα –αλλά και η Τουρκία– μπορεί 
και πρέπει να αποτελέσει πυλώνα 
για την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης προμηθεύοντας τις αγο-
ρές της, περιλαμβανομένων των 
Βαλκανίων, μέσω LNG κυρίως, 
αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πηγές 
οι ΗΠΑ επενδύουν: Πρώτον, στο 
γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει 
δυνατότητες επαναεριοποίησης 
LNG, καθώς υπάρχει ήδη ένας 
σταθμός, στη Ρεβυθούσα, ενώ 
αδειοδοτημένοι και ώριμοι προς 
ανάπτυξη είναι ένας στους Αγί-

ους Θεοδώρους στον Σαρωνικό 
και άλλος ένας στην Αλεξανδρού-
πολη. ∆εύτερον, υφίσταται ο αγω-
γός ΤΑΡ που διέρχεται από την 
Αλεξανδρούπολη. Τρίτον, μεγάλο 
τμήμα του παγκόσμιου στόλου 
πλοίων LNG ανήκει στην Ελλάδα. 
Τέταρτον, βρίσκεται σε προχω-
ρημένο στάδιο το πρότζεκτ της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ 
Ελλάδας και Αιγύπτου. 

Οπως λέγεται, για την Ουάσι-
γκτον δεν αποτελεί προτεραιό-
τητα η διευθέτηση των εκκρε-
μοτήτων στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, αλλά να υπάρχουν στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου «ήρεμα νερά», ώστε οι δύο 
χώρες να αποτελέσουν οχήματα 
για την απεξάρτηση της Ευρώ-
πης από το ρωσικό φυσικό αέριο 
που για την ίδια αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα. Υπ’ αυτή την έν-
νοια είναι ευεξήγητο γιατί, όπως 
προκύπτει από τη συνέντευξη 
της υφυπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ στην «Κ», 
ο αγωγός EastMed, που απαιτεί 
χρόνο και μεγάλα κεφάλαια, έχει 
περάσει για την Ουάσιγκτον σε 
δεύτερο πλάνο.

Στη διπλωματική σκακιέρα, με-
τά τις τεκτονικές αναταράξεις που 
έχει προκαλέσει η ουκρανική κρί-
ση, η προσοχή της Αθήνας είναι 
εστιασμένη στις διεργασίες στο 
δυτικό στρατόπεδο, και, σε περι-
φερειακό επίπεδο, στην Τουρκία, 
στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Η 
κυβέρνηση, όπως προαναφέρθη-
κε, θα παραμείνει σταθερή στη 
στήριξη των επιλογών της Ε.Ε. 
και του ΝΑΤΟ, με την κρίσιμη 
υποσημείωση πως οι κυρώσεις 
έναντι της Ρωσίας δεν θα πρέπει 
να είναι τέτοιες που να πλήττουν 
περισσότερο τα συμφέροντα της 
Ευρώπης απ’ ό,τι της Μόσχας. 

Η συγκεκριμένη παράμετρος 
είναι κρίσιμη, καθώς η Ε.Ε. εμφα-
νίζεται και πάλι διχασμένη έναντι 
της προοπτικής για την επιβολή 
εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο 
στο άμεσο μέλλον. Οπως έχει δι-
αφανεί, Γερμανία, Αυστρία και 
Ουγγαρία εμφανίζονται αρνητι-
κές. Ενώ, αντιθέτως, το Παρίσι 
αλλά και χώρες όπως οι Βαλτι-
κές, η Πολωνία, η ∆ανία και η 
Σουηδία κινούνται σε αντίθετη 
κατεύθυνση.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Αθήνα ανιχνεύει το νέο τοπίο που 
δημιουργείται από τη μεγάλη κι-
νητικότητα της Αγκυρας με αφορ-
μή την ουκρανική κρίση και ειδι-
κότερα την επαναπροσέγγισή της 
με την Ουάσιγκτον –και εν μέρει 
με το Ισραήλ– αλλά και τη διαφαι-
νόμενη μεγάλη αναβάθμιση του 
Καΐρου στην περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου. Οπως 
αναφέρουν κυβερνητικά στελέ-
χη, ο βαθμός επαναπροσέγγισης 

της Ουάσιγκτον με την Αγκυρα 
μένει να αποδειχθεί. Οπως πα-
ρατηρούν, η Τουρκία έχει λάβει 
ένα καταρχήν θετικό σήμα για 
την προμήθεια F-16, αλλά παρα-
μένει εκτός προγράμματος των 
F-35, ενώ οι εις βάρος της κυρώ-
σεις παραμένουν ισχυρές. Οι ίδιες 
πηγές προσθέτουν πως η όποια 
μείζονος σημασίας αλλαγή στη 
στάση των ΗΠΑ έναντι της Τουρ-
κίας στο στρατιωτικό πεδίο περ-
νάει από τη Γερουσία, όπου η Ελ-
λάδα διαθέτει ισχυρά ερείσματα. 
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται πως 
η διαμόρφωση ενός «μόντους βι-
βέντι» της ∆ύσης με την Αγκυρα 
καθιστά την τελευταία λιγότερο 
απρόβλεπτη έναντι της Ελλάδας, 
ενώ αυξάνει και τους ελληνικούς 
μοχλούς πίεσης, με κρίσιμο εργα-
λείο τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Αναφορικά με το Ισραήλ, πα-
ρότι η επαναδημιουργία διαύλων 
επικοινωνίας με την Τουρκία δεν 
περνάει απαρατήρητη, εκτιμά-
ται πως οι δεσμοί που έχουν δη-
μιουργηθεί μεταξύ Αθήνας και 
Τελ Αβίβ –με την ενεργό στήριξη 
της Ουάσιγκτον– στα πεδία της 
ενέργειας και της άμυνας είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικοί, όπως δι-
αβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ. 
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο 
μέτωπο των σχέσεων της Ελλά-
δας και της Αιγύπτου. Εξάλλου, 
με την Τουρκία και την Αίγυπτο 
να αποτελούν μεγάλες περιφερει-
ακές μουσουλμανικές δυνάμεις, 
οι μεταξύ τους σχέσεις ουδέποτε 
στον πυρήνα τους θα πάψουν να 
είναι ανταγωνιστικές.

Γιατί οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Πώς ο... συνωστισμός παλαιών και νέων κομμάτων καθώς και ο νέος εκλογικός νόμος επηρεάζουν τις επόμενες εκλογές

Το συνέδριο και η διπλή κάλπη

Η επιλογή Μητσοτάκη 
για σύμπλευση με τη 
Δύση, το μπρα ντε φερ 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
και οι ισορροπίες 
με Τουρκία, Ισραήλ 
και Αίγυπτο.

Η σύμπλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη ∆ύση στο «ρωσικό ζήτημα» έχει πολιτική βαρύτητα, καθώς στην πο-
ρεία προς τις εκλογές θα αποτελέσει μία από τις διαχωριστικές γραμμές και τα σημεία αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Τη λύση που θα υπάρξει στην Ου-
κρανία θα τη μισήσουν όλοι, λέ-
ει στην «Κ» ο Ελληνοαμερικανός 
πρώην διοικητής Ευρώπης του 
ΝΑΤΟ, Τζέιμς Σταυρίδης. Ο Πού-
τιν θα τη μισήσει γιατί θα ξέρει ότι 
απέτυχε να κατακτήσει ολόκληρη 
τη χώρα. Ο Ζελένσκι θα τη μισήσει 
γιατί θα είναι πρόεδρος που έδωσε 
το 15% της κυρίαρχης χώρας του. 
Και η ∆ύση θα τη μισήσει επειδή 
θα πρέπει να υποχωρήσει από τις 
κυρώσεις για να πετύχει τη συμφω-
νία. Ο πρώην ναύαρχος των ΗΠΑ 
εκφράζει την έκπληξή του για τη 
σκληρή αντίσταση, το πνεύμα και 
την επιμονή των Ουκρανών, χαρα-
κτηρίζοντας ντροπιαστική για τη 
Ρωσία την αποτυχία του στρατού 
της. Σημειώνει μάλιστα ότι είμα-
στε μάρτυρες του πρώτου πολέ-
μου του 21ου αιώνα όπου drones, 
αντιαρματικά και φθηνά φορητά 
όπλα καταστρέφουν πανάκριβα 
τανκς και βαριά τεθωρακισμένα 
οχήματα.

 
– Ησασταν στρατιωτικός επι-
κεφαλής του ΝΑΤΟ για αρκετά 
χρόνια. Υπάρχει κάποια συζή-
τηση σχετικά με το αν οι ηγέτες 
του ΝΑΤΟ έπρεπε να αφήσουν 
τους Ουκρανούς να πιστέψουν 
ότι επρόκειτο να εισέλθουν στη 
Συμμαχία, χωρίς ταυτόχρονα να 
προσφέρουν μια συγκεκριμένη 
δέσμευση ασφαλείας. Ποια είναι 
η άποψή σας σχετικά με αυτό;

– Hμουν ο ανώτατος συμμαχι-
κός διοικητής του ΝΑΤΟ από το 
2009 έως το 2013. Eτσι, παρακο-
λούθησα από την πρώτη γραμμή 
αυτή τη συζήτηση και θα σας πω 
πολύ ειλικρινά ότι η Συμμαχία εν-
νοούσε αυτό που έλεγε όταν μιλού-
σε στους Ουκρανούς και σημεί-
ωνε ότι θα έρθει μια στιγμή που 
ενδεχομένως θα μπορούσατε να 
αναδειχθείτε μέλη του ΝΑΤΟ. Και 
ακριβώς όπως και άλλες νέες χώ-
ρες του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, για 
παράδειγμα η Κροατία, η Αλβανία 
και άλλες, θα περάσετε από μια δι-
αδικασία. Επομένως, για τους Ου-
κρανούς ήταν σαφές ότι θα ήταν 
μια χρονοβόρος διαδικασία. Νομί-
ζω ότι αυτό επικοινωνήθηκε πολύ 
δίκαια στους Ουκρανούς, τουλά-
χιστον σε στρατιωτικό επίπεδο, 
και πιστεύω ότι η Συμμαχία ήταν 
ειλικρινής όταν έκανε αυτή την 
πρόταση και επίσης πιστεύω ότι 
ήταν αυτό το σωστό.

 
– Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία μέχρι στιγμής;

– Θα σας αναφέρω τρεις βασι-
κές παρατηρήσεις στο υψηλότερο 
στρατηγικό επίπεδο. Πρώτα απ' 
όλα, όπως πολλοί, έχω εκπλαγεί 
από την αποτυχία της Ρωσίας να 
εδραιώσει αυτή την εκστρατεία. 
Ηρθαν με ένα κακό σχέδιο μάχης. 
Ηταν πολύ διαφοροποιημένοι, πο-

λύ παραπλανημένοι. Οι δυνάμεις 
τους ήταν πολύ διασκορπισμένες. 
∆εύτερον, οι πάρα πολλοί στρατεύ-
σιμοι, οι πάρα πολλοί έφεδροι, η 
έλλειψη ηγεσίας, έπαιξαν σαφώς 
ρόλο σε αυτό. Και τρίτον, η διαχεί-
ριση της υλικοτεχνικής υποδομής. 
Η υποστήριξη των στρατευμάτων 
τους στην πρώτη γραμμή ήταν μια 
παταγώδης αποτυχία. 

Οπότε, πρώτον, με εκπλήσ-
σει το πόσο άσχημα τα πήγε ο 
ρωσικός στρατός και αυτό είναι 
ντροπιαστικό για τη Ρωσία, είναι 
ντροπιαστικό για τον Πούτιν. Και 
πιθανώς μιλάμε για τουλάχιστον 
10.000 νεκρούς Ρώσους στη μάχη. 
Είναι ένα πραγματικό πλήγμα για 
τη φήμη τους ως στρατός. ∆εύτε-
ρον, η αντίπερα όχθη της γραμ-
μής μάχης. Εχω εκπλαγεί από τη 
σκληρή επιμονή και το πνεύμα των 
Ουκρανών. Πολέμησαν απίστευτα 
σκληρά ενάντια σε μια τεράστια 
γειτονική χώρα. Σίγουρα έχουν λά-
βει υποστήριξη από τη Συμμαχία 
και τη ∆ύση, αλλά στάθηκαν και 
με το παραπάνω στο ύψος τους. 
Και τώρα βλέπετε τους Ρώσους 
να αναγκάζονται να αλλάξουν το 
αρχικό τους σχέδιο, το οποίο ήταν 
να σαρώσουν τη χώρα, να αποκα-
θηλώσουν την κυβέρνηση και να 
βάλουν στη θέση της ένα ανδρεί-
κελο. Αυτό απέτυχε εντελώς. 

Το εναλλακτικό σχέδιο τώρα εί-
ναι να συσπειρώσουν τις δυνάμεις 
τους στα νοτιοανατολικά, κατά 
μήκος του Ντονμπάς και να προ-
σπαθήσουν να φτάσουν σε μια 
λύση με διαπραγμάτευση. Αυτή 
είναι η ρωσική άποψη. Ο λόγος 
που οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν το αρχικό σχέδιο 
ήταν επειδή οι Ουκρανοί πολέμη-

σαν τόσο σκληρά και επειδή είχαν 
υποστήριξη. Είμαι πολύ εντυπω-
σιασμένος από το σθένος της Ου-
κρανίας, τη δύναμή της και την 
αποφασιστικότητά της. 

Και τέλος, η Συμμαχία του ΝΑ-
ΤΟ στάθηκε πάρα πολύ καλά. Εδώ 
βλέπουμε όλα τα έθνη μας να παίρ-
νουν περίπου παρόμοιες θέσεις, 
υποστηρίζοντας τους Ουκρανούς, 
μετακινούμε στρατεύματα πιο κο-
ντά στα σύνορα της Ρωσίας, η Γερ-
μανία έχει διπλασιάσει τον αμυ-

ντικό της προϋπολογισμό, κάτι 
αρκετά αξιοσημείωτο. Συνολικά, 
είμαι πολύ ικανοποιημένος από 
την ενότητα που επιδεικνύει η 
συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι 
τα τρία βασικά συμπεράσματα.

 
– Πώς πιστεύετε ότι θα υπάρξει 
τελικά κάποια επίλυση αυτής 
της κατάστασης; Πόσο καιρό πι-
στεύετε ότι θα χρειαστεί για να 
τελειώσει αυτό;

– Λοιπόν, πάντα προσπαθώ να 
κοιτάζω την Ιστορία και να βρω 
ένα παράδειγμα για κάτι παρό-
μοιο. Το πιο κοντινό που μπορώ 
να σκεφτώ είναι το 1939, όταν η 
Σοβιετική Ενωση εισέβαλε στη 
Φινλανδία. Ιδιο σενάριο. Μαζική 
ρωσική εισβολή. Σε μια μικρή χώ-
ρα. Αλλά οι Φινλανδοί πολέμησαν 
σκληρά. Ονομάστηκε Χειμερινός 
Πόλεμος. Πολέμησαν τους Σοβι-
ετικούς μέχρις εσχάτων. Κάποια 
στιγμή εφαρμόστηκε μεγαλύτερη 
ισχύς, αλλά στο τέλος μπήκαν σε 
διαπραγμάτευση. Οταν ολοκλη-
ρώθηκε η διαπραγμάτευση, η Φιν-
λανδία παρέδωσε περίπου το 10% 
της χώρας της, αλλά συνέχισε ως 
κυρίαρχο έθνος, αποδέχθηκε μια 
θέση ουδετερότητας. Και ειλικρι-
νά, νομίζω ότι η σημερινή κατά-
σταση θα μπορούσε να εξελιχθεί 
περίπου έτσι. 

Υπάρχουν πολλά άλλα πιθανά 
ενδεχόμενα εδώ, αλλά θα έλεγα ότι 
υπάρχει 60%-65% πιθανότητα να 
δούμε μια διαπραγμάτευση που θα 
καταλήξει με τον Πούτιν να ελέγχει 
το 10%-15% της Ουκρανίας, αλλά 
η υπόλοιπη Ουκρανία να συνεχί-
ζει ως κυρίαρχο κράτος, ο Ζελέν-
σκι να παραμένει πρόεδρος και οι 
Ουκρανοί να αποφασίζουν ότι γι' 

αυτούς, αυτή τη στιγμή, η ουδετε-
ρότητα έχει περισσότερο νόημα. 
Και πάλι υπάρχουν πολλές άλλες 
πιθανότητες. Και παρεμπιπτόντως, 
όλοι θα μισήσουν τη συμφωνία που 
μόλις περιέγραψα. Ο Πούτιν θα τη 
μισήσει γιατί θα ξέρει ότι απέτυχε 
στον πραγματικό του στόχο να κα-
τακτήσει ολόκληρη τη χώρα. Ο Ζε-
λένσκι θα τη μισήσει γιατί θα είναι 
ο πρόεδρος που έδωσε το 15% της 
χώρας. Και η ∆ύση θα τη μισήσει 
επειδή θα πρέπει να υποχωρήσει 
από κάποιες από τις κυρώσεις για 
να πετύχει τη συμφωνία. Οπότε 
όλοι θα τη μισήσουν, αλλά συνή-
θως έτσι τελειώνουν οι πόλεμοι, με 
κάποιου είδους διαπραγμάτευση 
και συμβιβασμό. Με άλλα λόγια, 
δεν βλέπω πλήρη νίκη για τους 
Ουκρανούς και σίγουρα δεν βλέ-
πω πλήρη νίκη για τους Ρώσους. 
Πιθανότατα οδεύουμε προς μια δι-
απραγμάτευση πάνω στις κατευ-
θύνσεις που περιέγραψα.

 
– Σχετικά με τα καταστροφικά 
σενάρια που έχουν συζητηθεί. 
Πρώτον, ότι ο Πούτιν μπορεί να 
κινηθεί εναντίον άλλων χωρών, 
όπως η Μολδαβία ή ακόμη και 
η Εσθονία. Και δεύτερον, ότι 
υπάρχει πιθανότητα πυρηνικής 
σύγκρουσης. Θεωρείτε ότι κά-
ποιο από αυτά μπορεί να επιβε-
βαιωθεί;

– Νομίζω ότι και τα δύο σε αυτό 
το σημείο έχουν εξαιρετικά χαμηλή 
πιθανότητα να συμβούν. Πιστεύω 
ότι αν ο Πούτιν είχε εκτελέσει το 
αρχικό του σχέδιο, είχε σαρώσει 
την Ουκρανία, είχε εγκαθιδρύ-
σει ένα ανδρείκελο καθεστώς, θα 
έμπαινε στον πειρασμό να συνεχί-
σει στη Μολδαβία, όπου ήδη ελέγ-

χει ένα μέρος της επικράτειας. Θα 
ήταν πειρασμός γι' αυτόν. Νομίζω 
ότι οι πιθανότητες να επιτεθεί ο 
Πούτιν στην Εσθονία ή σε οποια-
δήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ είναι 
εξαιρετικά χαμηλές, επειδή γνωρί-
ζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Η 
Συμμαχία τον ξεπερνάει κατά δε-
καπέντε προς ένα. Εμείς έχουμε 
πλεονέκτημα τέσσερα προς ένα 
σε στρατεύματα. Εχουμε πλεονέ-
κτημα πέντε προς ένα σε πολεμικά 
αεροσκάφη. Εχουμε πλεονέκτη-
μα τέσσερα προς ένα σε πολεμικά 
πλοία. Ο Πούτιν δεν θα ξεκινήσει 
μάχη με χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι σαν 
αυτόν που στο σχολικό προαύλιο 
διαλέγει το αδύναμο παιδί για να 
πάει να το δείρει. Ο Πούτιν δεν 
πρόκειται να κυνηγήσει τα δυνατά 
παιδιά και τα δυνατά παιδιά είναι 
το ΝΑΤΟ. Οπότε νομίζω ότι είναι 
πολύ μικρή η πιθανότητα να προ-
χωρήσει ο Πούτιν παραπέρα. Για 
τον λόγο επίσης ότι ο στρατός του 
έχει τόσο κακές επιδόσεις. 

Οσον αφορά το δεύτερο, το 
ενδεχόμενο πυρηνικής σύγκρου-
σης, και πάλι οι πιθανότητες είναι 
πολύ χαμηλές. Σίγουρα το ΝΑΤΟ 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
πυρηνικά όπλα. Για τον Πούτιν, 
ποιο θα ήταν το πλεονέκτημα; Τι 
θα κέρδιζε; Μια σοβαρή πυρηνι-
κή σύγκρουση θα σήμαινε απο-
κάλυψη. Το τέλος του κόσμου. Ο 
Πούτιν δεν είναι τρελός. ∆εν είναι 
παράλογος. Απ' ό,τι βλέπω, αγα-
πάει την οικογένειά του, αγαπάει 
τη χώρα του, θέλει να παραμείνει 
ζωντανός. ∆εν νομίζω ότι θέλει να 
σηκωθεί και να καταστρέψει τον 
κόσμο. Θα χρησιμοποιούσε ένα 
τακτικό πυρηνικό όπλο; ∆εν το νο-
μίζω. ∆εν θα κερδίσει πραγματικά 
τίποτα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνε-
κούς και τους πυραύλους του για 
να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Θα 
πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλ-
λά η χρήση ενός τακτικού πυρηνι-
κού όπλου στην Ουκρανία θα ξε-
περνούσε το όριο, που νομίζω ότι 
ακόμη και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα 
δίσταζε να ξεπεράσει. 

Να, όμως, για ποιο πράγμα ανη-
συχώ: για τα χημικά όπλα. Τη χρή-
ση νευροπαραλυτικών ουσιών. 
Εχουμε δει τον Πούτιν να εμπλέ-
κεται σε αυτό, τουλάχιστον στο 
παρασκήνιο, στη Συρία, όπου ο 
Μπασάρ αλ Ασαντ έχει σίγουρα 
χρησιμοποιήσει χημικά όπλα. Θα 
μπορούσε ο Πούτιν να τα χρησι-
μοποιήσει αυτά και στη συνέχεια 
να προσπαθήσει να ρίξει την ευθύ-
νη στους Ουκρανούς ή στη ∆ύση; 
Ναι. Για μένα το πιο ανησυχητικό 
σενάριο θα ήταν ο Πούτιν να επι-
λέξει ένα όπλο μαζικής καταστρο-
φής, έναν νευροτοξικό παράγοντα. 
Και θα κλείσω λέγοντας ότι γνω-
ρίζουμε πως νιώθει αρκετά άνετα 
με τη χρήση νευροτοξικών παρα-
γόντων, δεδομένου ότι δηλητη-
ρίασε τον κορυφαίο πολιτικό του 
αντίπαλο Αλεξέι Ναβάλνι. Επομέ-
νως, δεν έχει κανέναν ενδοιασμό 
να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, 
οπότε αυτό είναι το σενάριο για 
το οποίο ανησυχώ περισσότερο.

Τον συμβιβασμό θα τον μισήσουν όλοι
Ο πρώην διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Τζέιμς Σταυρίδης, μιλάει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διεθνείς ισορροπίες
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Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

«Υπάρχει 60%-65% πιθανότητα να δούμε μια διαπραγμάτευση, που θα καταλήξει με τον Πούτιν να ελέγχει το 10%-15% της Ουκρανίας, αλλά η υπόλοιπη Ουκρανία 
να συνεχίζει ως κυρίαρχο κράτος, ο Ζελένσκι να παραμένει πρόεδρος και οι Ουκρανοί να αποφασίζουν ότι γι’ αυτούς η ουδετερότητα έχει περισσότερο νόημα».

– Oταν διάβασα το βιβλίο σας, 
πραγματικά εντυπωσιάστηκα 
από το πόσο διαφορετικό είναι 
το πεδίο της μάχης. Εννοώ τα 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η 
τεχνητή νοημοσύνη, ο κυβερνο-
πόλεμος κ.λπ. Θα μπορούσατε 
να μας πείτε λίγα πράγματα γι’ 
αυτό; Είδατε κάτι από αυτά να 
διαδραματίζεται στην Ουκρα-
νία αυτή τη στιγμή;

– Νομίζω ότι αυτό που βλέ-
πουμε στην Ουκρανία είναι το 
πρώτο κύμα πραγματικού πολέ-
μου του 21ου αιώνα. Και το κο-
ρυφαίο παράδειγμα θα είναι όταν 
θα γράψουμε την Ιστορία εδώ. Ο 
Πούτιν χρησιμοποιεί τανκς και 
βαριά τεθωρακισμένα και τεθω-
ρακισμένα οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού. Τι συνέβη; Οι Ου-
κρανοί κατέστρεψαν αυτές τις 
δυνάμεις με φορητά αντιαρμα-
τικά Javelin που τους προμήθευ-

σαν οι ΗΠΑ, βρετανικά NLAWS 
και άλλα απλά και φθηνά όπλα. 
Eνα τανκ κοστίζει 5-10 εκατ. δο-
λάρια. Eνας από τους πυραύλους 
κοστίζει 100.000 δολάρια. Κάντε 
τον υπολογισμό. Είναι εξαιρετικά 
δαπανηρό. Τα φθηνά όπλα, όπως 
τα επανδρωμένα, που τα χρησιμο-
ποιούν οι ειδικές δυνάμεις, αυτή 
είναι η νέα πολεμική τάση. ∆εν 
είμαι ακόμα έτοιμος να γράψω 
τον επικήδειο για το τανκ. Αλλά 

σίγουρα τα τανκς δεν τα πήγαν 
καλά σε αυτόν τον πόλεμο. 

Και δεύτερον, το αναφέρατε 
ήδη, τα μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη. Αυτά ήταν πανίσχυρα 
στο πεδίο της μάχης. Συνεχί-
ζουν να είναι. Ιδιαίτερα κάποιες 
από τις νέες μορφές μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών που παρέ-
χουν οι HΠΑ, όπως το λεγόμενο 
Switchblade, το οποίο ανεβαί-
νει στον αέρα και κατεβαίνει στο 
αδύναμο σημείο ενός άρματος. 
Και πάλι, πολύ αποτελεσματική 
χρήση των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών. Και τέλος, και αυτό 
με εξέπληξε γιατί δεν το έχουμε 
δει, ο κυβερνοπόλεμος. ∆εν έχου-
με δει τον Πούτιν να τον χρησι-
μοποιεί ακόμη αποτελεσματικά, 
επιθετικά εναντίον των Ουκρα-
νών. Ισως επειδή περιορίζει αυ-
τά τα εργαλεία, επειδή ανησυχεί 
μήπως εμπλακεί σε σύγκρουση 

με τη ∆ύση ή επειδή θέλει να τα 
χρησιμοποιήσει εναντίον της ∆ύ-
σης ως απάντηση στις κυρώσεις. 

Αλλά θα έλεγα ότι η νέα τρι-
άδα του πολέμου στο πεδίο της 
μάχης είναι οι ειδικές δυνάμεις με 
αυτού του είδους τα όπλα υψηλής 
τεχνολογίας, τα μη επανδρωμένα 
οχήματα και το τρίτο σκέλος αυ-
τής της τριάδας είναι ο κυβερνο-
πόλεμος, τον οποίο δεν έχουμε δει 
να χρησιμοποιείται σε αυτόν τον 
πόλεμο, αλλά νομίζω ότι μπορεί 
να προκύψει πριν ολοκληρωθεί. 
Στο βιβλίο μου, το «2034», επειδή 
βέβαια διαδραματίζεται στο έτος 
2034, αυτά είναι τα όπλα που κυ-
ριαρχούν πραγματικά στο πεδίο 
της μάχης. Και πιστεύω ότι μέ-
χρι τότε αυτά θα κυριαρχήσουν.

 
– Η Γερμανία έκανε μια τερά-
στια στροφή όσον αφορά τις 
αμυντικές δαπάνες. Τι γνώμη 

έχετε γι’ αυτό; Βλέπετε επίσης 
κάποιον κίνδυνο στην πορεία 
ότι ίσως υπάρξει αποσύνδεση 
μεταξύ ευρωπαϊκής άμυνας και 
ΗΠΑ; Ή πιστεύετε ότι το ΝΑΤΟ 
θα είναι πάντα κυρίαρχο στο 
παιχνίδι;

– Τίποτα δεν ισχύει για πά-
ντα, και σίγουρα το ΝΑΤΟ δεν 
θα παραμείνει για πάντα. Αλλά 
θα στοιχημάτιζα ότι η Συμμαχία 
θα υπάρχει για τις επόμενες δε-
καετίες, επειδή μοιραζόμαστε αξί-
ες, επειδή τα 30 έθνη σε αυτή τη 
Συμμαχία αυτή τη στιγμή μοιρά-
ζονται αξίες όπως η δημοκρατία, 
η ελευθερία, η ελευθερία του λό-
γου, η ελευθερία του Τύπου, η 
ισότητα των φύλων, η φυλετι-
κή ισότητα. Κοιτάξτε, αυτά δια-
φέρουν σε κάποια από τα έθνη, 
σε ένα βαθμό εδώ, σε άλλο βαθ-
μό εκεί, αλλά αυτές είναι κοινές 
αξίες και νομίζω ότι αυτή είναι η 

βάση αυτής της Συμμαχίας, όχι οι 
αμυντικές δαπάνες ή οι απειλές, 
που βέβαια έχουν σημασία, αλ-
λά αυτές οι κοινές αξίες, και δεν 
βλέπω να αλλάζουν. Και ως εκ 
τούτου πιστεύω ότι η Συμμαχία 
θα συνεχιστεί. 

∆εύτερον, συγχαίρω τους Γερ-
μανούς που αύξησαν τις αμυντι-
κές τους δαπάνες, φτάνοντας στον 
στόχο που η Ελλάδα έχει επιτύχει 
εδώ και δεκαετίες, το 2% του ΑΕΠ 
της να διατίθεται για την άμυνα. 
Είναι ωραίο να καλωσορίζουμε 
τους Γερμανούς στο κλαμπ του 
2%. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό 
και για τη Συμμαχία, να επιτύχου-
με όλοι τον στόχο του 2%. Υπάρ-
χουν ακόμη ορισμένα έθνη στη 
∆υτική Ευρώπη που δεν έχουν 
πλησιάσει αυτόν τον στόχο, αλλά 
ελπίζω ότι τα γεγονότα που εκτυ-
λίχθηκαν τους τελευταίους δύο 
μήνες θα τα αφυπνίσουν.

Το ΝΑΤΟ θα υπάρχει 
για τις επόμενες δεκαε-
τίες. Εχουμε κοινές αξίες 
– αυτή είναι η βάση 
της Συμμαχίας, 
όχι οι αμυντικές 
δαπάνες ή οι απειλές.

Φθηνά όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η νέα πολεμική τάση

Οι πιθανότητες πυρη-
νικής σύγκρουσης είναι 
πολύ χαμηλές. Για μένα 
το πιο ανησυχητικό σε-
νάριο θα ήταν ο Πούτιν 
να επιλέξει ένα όπλο 
μαζικής καταστροφής.

Ο Πούτιν δεν θα ξεκινή-
σει μάχη με χώρα 
του ΝΑΤΟ. Είναι σαν 
αυτόν που στο σχολικό 
προαύλιο διαλέγει 
το αδύναμο παιδί 
για να πάει να το δείρει.
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– Eπειδή είστε στρατη-
γικός στοχαστής, όλα 
αυτά που μόλις συζη-
τήσαμε, θα μπορούσαν 
να τιναχθούν στον αέ-
ρα από την εκλογή του 
Τραμπ ή ενός άλλου 
«Τραμπ» στις ΗΠΑ, ή 
από την απόφαση κά-
ποιων Ευρωπαίων ηγε-
τών να κινηθούν προς 
τη Ρωσία.
– Θα παραθέσω τα λόγια 
του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο 
οποίος είναι το πρόσωπο με 
τις περισσότερες αναφο-
ρές στην Ιστορία, όπως μου 
είπαν. Ο Τσώρτσιλ είπε ότι 
η δημοκρατία είναι η χει-
ρότερη μορφή διακυβέρ-
νησης, εκτός από όλες τις 
άλλες. Που σημαίνει ότι η 
δημοκρατία είναι μπερδεμέ-
νη, είναι αναποτελεσματική. 
Φεύγει το καθεστώς Τσίπρα 
και έρχεται το καθεστώς 
Μητσοτάκη και, είτε υποστη-
ρίζεις τον Τσίπρα είτε τον 
Μητσοτάκη, βιώνεις ανατα-
ράξεις και αλλαγές. Και εδώ 
στις ΗΠΑ, φεύγει ο Τραμπ, 
έρχεται ο Μπάιντεν, υπάρ-
χει αναταραχή. Στη Γαλλία 
υπάρχουν εκλογές, που νο-
μίζω ότι όλοι θα παρακολου-
θήσουμε πολύ στενά. Πιθα-
νότατα θα καταλήξουν στον 
Μακρόν και στη Λεπέν και, 
αν υπάρξει αλλαγή κυβέρ-
νησης, που ελπίζω να μην 
υπάρξει, αλλά εάν υπάρξει, 
θα υπάρξουν αναταράξεις. 
Ετσι είναι η πραγματικότη-
τα της δημοκρατίας. Ομως 
εδώ είναι το θέμα μου: ∆εν 
θα στοιχημάτιζα εναντίον 
της δημοκρατίας. Και αν 
κοιτάξετε τη μακρά διαδρο-
μή της Ιστορίας, ακόμη και 
πριν από 100 χρόνια, υπήρ-
χαν ίσως δέκα-δεκαπέντε 
δημοκρατίες στον κόσμο. 
Σήμερα, υπάρχουν κάπου 
100, ίσως περισσότερες, 
χώρες που είναι δημοκρα-
τικές ή σχεδόν δημοκρατι-
κές. Η Ιστορία προχωράει, 
και θα υπάρξουν πισωγυ-
ρίσματα και οι αυταρχικές 
χώρες θα αντιδράσουν. Η 
Κίνα και η Ρωσία ήταν αυ-
ταρχικά έθνη για χιλιάδες 
χρόνια, δεν είναι κάτι νέο 
αυτό. Αυτό που είναι νέο εί-
ναι η δημοκρατία, και νομί-
ζω ότι αυτό που συμβαίνει 
εδώ στην Ουκρανία, ποντά-
ρει στο στοίχημα της δημο-
κρατίας. Και θα παραμείνω 
σε αυτό το στοίχημα, παρά 
τις αναταράξεις σε κάθε 
έθνος της Συμμαχίας. Συνο-
λικά, η καρδιά της Ιστορίας 
γέρνει προς τη δημοκρατία.

Το στοίχημα
της δημοκρατίας

– Τι πιστεύετε ότι σκέφτεται η 
Κίνα; Τι είδους συμπεράσματα 
βγάζει από αυτή τη σύγκρουση;

– Νομίζω ότι είναι πάντα ση-
μαντικό να μπαίνεις στη θέση 
του άλλου και να σκέφτεσαι «πώς 
μου φαίνεται αυτό;». Και νομίζω 
ότι για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ 
είναι ένα σενάριο που εκτυλίσσε-
ται και θα τον κάνει πιο συντηρη-
τικό ως προς το ενδεχόμενο χρή-
σης στρατιωτικής βίας εναντίον 
της νήσου Ταϊβάν. Πρώτον, παρα-
κολουθεί πόσο σκληρά πολεμούν 
οι Ουκρανοί. Πρέπει να αναρωτιέ-
ται ποιο θα ήταν το σθένος του 
λαού της Ταϊβάν. ∆εύτερον, βλέ-
πει ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
παγκόσμιας οικονομίας επιβάλ-
λει κυρώσεις προς τη Ρωσία. ∆εν 
θέλει τέτοιου είδους κυρώσεις 
να εφαρμοστούν στην Κίνα και 
ας το παραδεχτούμε, πρόκειται 
για ένα πολύ διαφορετικό σχήμα, 
δεδομένου του μεγέθους και της 
κλίμακας της κινεζικής οικονομί-
ας. Πρέπει να βλέπει την ενότητα 
της ∆ύσης και να ανησυχεί κά-
πως για το πώς θα μπορούσε να 
παίξει, αν έκανε μια στρατιωτι-
κή κίνηση εναντίον της Ταϊβάν. 

Και τέλος, πρέπει να ανησυχεί 
για την τεχνολογία για την οποία 
μόλις μιλήσαμε. Η Κίνα, αν έκανε 
μια κίνηση εναντίον της νήσου 
Ταϊβάν, θα ήταν ένας συνδυασμός 
αυτών που συζητήσαμε, αλλά και 
σε ναυτική εκστρατεία, προφα-
νώς επειδή η Ταϊβάν είναι νησί. 
Η δυνατότητα να φτάσει και να 
αγγίξει τα κινεζικά πολεμικά πλοία 
με τους αντιπλοϊκούς πυραύλους, 
νομίζω ότι πρέπει να τον ανησυ-
χεί. Eτσι, για όλους αυτούς τους 
λόγους, νομίζω ότι οι Κινέζοι θα 
συνεχίσουν να κάνουν υπομονή. 
Ελπίζουν ότι με την πάροδο του 
χρόνου θα μπορέσουν να πείσουν 
τους Ταϊβανέζους να ενωθούν μα-
ζί τους. Είναι πιθανό. Από την άλ-
λη πλευρά, νομίζω ότι αυτό που 
συμβαίνει στην Ουκρανία καθιστά 
λιγότερο πιθανό η Κίνα να κάνει 
μια ξαφνική στρατιωτική κίνηση 
εναντίον της Ταϊβάν.

 
– Oμως, έχοντας διαβάσει το βι-
βλίο, θέλω πραγματικά να σας 
ρωτήσω, αν υπάρξει ένα επει-
σόδιο στην Ταϊβάν, ένας απο-
κλεισμός ή μια εισβολή, υπάρ-
χει κάποιο σενάριο στο οποίο οι 
ΗΠΑ θα κέρδιζαν πραγματικά 
μια τέτοια αντιπαράθεση;

– Ναι, υπάρχει τέτοιο ενδεχό-

μενο. Και όπως ακριβώς το δια-
πιστώνουμε στην Ουκρανία, ο 
πόλεμος πολύ συχνά έχει απρό-
βλεπτα αποτελέσματα. Και θα σας 
δώσω ένα τέλειο παράδειγμα από 
την κοινή μας εθνική ιστορία: τη 
μάχη της Σαλαμίνας, όπου μια 
χούφτα Ελλήνων ναυτικών διέ-
λυσε τον περσικό στόλο. Ποιος 
μπορούσε να το προβλέψει αυτό; 
Oσον αφορά μια ναυμαχία σήμερα 
γύρω από την Ταϊβάν, νομίζω ότι 
τα πράγματα θα ήταν αμφίρροπα. 
Νομίζω ότι η Κίνα έχει τεράστιες 
δυνατότητες και επίσης το πλε-
ονέκτημα της έδρας, θα λέγαμε. 
Επιχειρούν κοντά στην ηπειρω-
τική τους χώρα, οπότε μπορούν 
να φέρουν χερσαίους πυραύλους. 
Οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιχειρή-
σουν από τα αεροπλανοφόρα και 
τα πλοία τους ή από μια μακρινή 
βάση όπως το Γκουάμ ή από τα 
νότια της Ιαπωνίας. Επομένως, θα 
ήταν μια αμφίρροπη μάχη. 

Ωστόσο, πιστεύω ότι οι HΠΑ 
θα μπορούσαν να καταφέρουν 
να ανατρέψουν μια κινεζική προ-
σπάθεια στρατιωτικής επίθεσης 
στο νησί. Και παρεμπιπτόντως, 
οι Ταϊβανέζοι είναι πολύ «σκληρά 
καρύδια», θα λέγαμε. Εχουν πολ-
λές άμυνες, είναι πολύ καλοί στον 
κυβερνοπόλεμο, κατασκευάζουν 
τα περισσότερα από τα high-end 
τσιπ στον κόσμο σήμερα, έχουν 
ξεχωριστή κουλτούρα και γλώσ-
σα, και πιστεύω ότι θα πολεμή-
σουν, και μάλιστα σκληρά. Και 
αν οι ΗΠΑ εμπλέκονταν, νομί-
ζω ότι θα είχαμε ένα απρόβλεπτο 
αποτέλεσμα. Αυτός είναι άλλος 
ένας λόγος για τον οποίο οι Κινέ-
ζοι, νομίζω, θα δίσταζαν, επειδή 
δεν είναι σίγουροι για το πώς θα 
εξελιχθεί. Και για τον πρόεδρο Σι 
Τζινπίνγκ που έχει δει τον ρωσι-
κό στρατό να αποτυγχάνει, αυτό 
πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέ-
ρος του μυαλού του: «Πόσο καλές 
είναι οι δυνάμεις μου;». Εδώ είναι 
το θέμα: στον πόλεμο, ποτέ δεν 
ξέρεις πόσο καλές είναι οι δυνά-
μεις σου μέχρι να πέσει η πρώτη 
σφαίρα, μέχρι να φύγει το πρώ-
το βέλος από το τόξο. Τότε είναι 
που ανακαλύπτεις πόσο καλές εί-
ναι πραγματικά οι δυνάμεις σου.

 
– Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέ-
πετε την Τουρκία, διότι παίζει 
πραγματικά και από τις δύο 
πλευρές. Παρέχει μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη στην Ουκρανία 
και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζει 

κυρώσεις προς τη Ρωσία. Ανα-
ρωτιέμαι λοιπόν πώς βλέπετε το 
γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζει 
η Τουρκία αυτή τη στιγμή.

– Νομίζω ότι η Τουρκία, πρώ-
τον, κάνει κάτι καλό, δηλαδή φι-
λοξενεί τις συνομιλίες, και ανε-
ξάρτητα από το πού βρίσκεται 
κανείς στην εξίσωση, όλοι μας 
οφείλουμε να θεωρούμε ότι είναι 
καλό να γίνονται διαπραγματεύ-
σεις. Και έτσι η Τουρκία ανέλα-
βε δράση και προσπαθεί να δη-
μιουργήσει μια ζώνη, ένα μέρος 
όπου οι δύο πλευρές μπορούν να 
συνομιλήσουν. Με ενθάρρυνε 
επίσης η στρατιωτική υποστήρι-
ξη που παρείχε η Τουρκία στους 
Ουκρανούς, η οποία νομίζω ότι 
έκανε πραγματική διαφορά. Θα 
μπορούσαμε να επιστρέψουμε 
σε ένα άλλο οπλικό σύστημα, το 
S-400, το οποίο η Τουρκία αγόρα-
σε από τη Ρωσία, και νομίζω ότι 
αυτό ήταν λάθος και είναι δείγμα 
του ότι η Τουρκία έχει έρθει πο-
λύ κοντά στη Ρωσία. Επομένως, 
ο πρόεδρος Ερντογάν, πράγματι, 
προσπαθεί να παίξει και στις δύο 
πλευρές εδώ, αλλά στο τέλος της 
ημέρας, είμαι βέβαιος ότι η Τουρ-
κία θέλει να είναι μέρος της Συμ-
μαχίας του ΝΑΤΟ και θα συνεχί-

σει να είναι. Ωστόσο, προσωπικά 
θα ανησυχούσα αν η Τουρκία δι-
ολίσθαινε περισσότερο προς τη 
Ρωσία από όσο ήδη έχουμε δει.

 
– Την τελευταία φορά που συ-
ναντηθήκαμε διά ζώσης, θυμά-
μαι ότι κάνατε την πρόβλεψη 
ότι ίσως υπάρξει αντιπαράθε-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Πιστεύετε ότι τώρα, με όσα συ-
νέβησαν στην Ουκρανία, απο-
μακρύνεται αυτό το σενάριο, 
με την έννοια ότι δεν είναι τό-
σο εύκολο για κάποιον να είναι 
αναθεωρητής;

– Συμφωνώ με αυτό το σκεπτι-
κό, ότι αυτό που συμβαίνει στην 
Ουκρανία μειώνει στην πραγμα-
τικότητα τις πιθανότητες μιας 
επιθετικής κίνησης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι κά-
θε έθνος που εξετάζει τα γεγο-
νότα στην Ουκρανία, πρέπει να 
αναγνωρίσει ότι, όπως είπαμε 
και πριν, ο πόλεμος είναι απρό-
βλεπτος. Και μόλις αρχίσεις να 
εκτοξεύεις πυραύλους, οβίδες, 
σφαίρες, δεν ξέρεις πού θα κα-
ταλήξει η σύγκρουση. Και ως εκ 
τούτου, νομίζω ότι αυτό αποτε-
λεί μια προειδοποιητική σημείω-
ση στο μυαλό όλων όσοι επιχει-
ρούν στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Επιπλέον, επειδή οι ΗΠΑ έχουν 
ουσιαστικά αποχωρήσει από τη 
διαμάχη στη Συρία, αυτό αποτε-
λούσε μέρος της ανησυχίας μου 
και του υπολογισμού μου. Είχαμε 
τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, που υπο-
στήριζαν δύο διαφορετικές πλευ-
ρές στον εμφύλιο πόλεμο της 
Συρίας. ∆υστυχώς, ο Μπασάρ 
αλ Ασαντ με την τεράστια βοή-
θεια της Ρωσίας έχει ουσιαστι-
κά κερδίσει αυτόν τον εμφύλιο 
πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ 
στράφηκαν προς άλλα ζητήμα-
τα, την Ουκρανία, τον Ειρηνικό. 
Οπότε νομίζω ότι αυτό μειώνει 

σε κάποιο βαθμό και την έντα-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο.

 
– Και τι συμβουλές θα δίνατε 
στην ελληνική στρατιωτική ηγε-
σία με βάση το βιβλίο, με βάση 
την εμπειρία σας;

– Φυσικά είμαι Ελληνοαμερι-
κανός και έχω τεράστια αγάπη 
για την Ελλάδα, αλλά επιτρέψ-
τε μου να το αφήσω αυτό στην 
άκρη και απλά να πω, ως πρώην 
ανώτατος συμμαχικός διοικητής 
του ΝΑΤΟ, ότι όποτε έβλεπα την 
ελληνική σημαία στον ώμο ενός 
στρατιώτη, ήξερα ότι βρισκόμουν 
μπροστά σε έναν πραγματικό 
επαγγελματία, έναν στρατιώτη, 
έναν ναύτη, έναν αεροπόρο. Ο 
ελληνικός στρατός είναι εξαιρε-
τικός και έχει φανεί επαγγελμα-
τίας σε όλο το φάσμα των επιχει-
ρήσεων του ΝΑΤΟ. Οπότε κατά 
πρώτον, σας ευχαριστούμε. 

Κατά δεύτερον, όλοι οι ανώ-
τεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί 
εξετάζουν πολύ προσεκτικά τη 
σύγκρουση στην Ουκρανία ως 
τακτικιστές και ως στρατηγιστές 
και εξετάζουν, όπως είπαμε, τις 
ειδικές επιχειρήσεις, τα μη επαν-
δρωμένα οχήματα, θα προσθέσω 
και κάτι, που είναι οι θαλάσσιες 
επιχειρήσεις. Σίγουρα η Ελλάδα 
είναι μια ναυτική δύναμη από 
πολλές απόψεις στον εμπορικό 
χώρο, έχει ένα εξαιρετικά ικανό 
ναυτικό. Νομίζω ότι οι θαλάσσι-
ες επιχειρήσεις θα είναι πολύ ση-
μαντικές. Και ο κυβερνοπόλεμος, 
και πάλι, δεν έχει ακόμα μπει για 
τα καλά στο παιχνίδι, αλλά ας εί-
μαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. 
Οσον αφορά τις συμβατικές δυνά-
μεις, νομίζω ότι ο ελληνικός στρα-
τός βρίσκεται εκεί που πρέπει από 
απόψεως δυνατοτήτων. Θα έδινα 
επιπλέον έμφαση, όπως κάνουμε 
και στις ΗΠΑ, σε αυτές τις νέες 
μεθόδους και τρόπους πολέμου.

Το Ουκρανικό
καθιστά λιγότερο
πιθανό να επιτεθεί
η Κίνα στην Ταϊβάν

«Ως πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, όποτε έβλεπα την ελληνική σημαία στον ώμο ενός στρατιώτη, 
ήξερα ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν πραγματικό επαγγελματία. Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ικανό Ναυτικό και ο 
στρατός της βρίσκεται εκεί που πρέπει από απόψεως δυνατοτήτων», λέει ο κ. Σταυρίδης.
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Ο «Τούρκος» ήταν μια μηχανή 
στην Ευρώπη του 1800 που νι-
κούσε τους ανθρώπους στο σκά-
κι. Κάποια στιγμή όμως αποκαλύ-
φθηκε ότι σε κάθε παιχνίδι μέσα 
στη μηχανή μεγέθους μπαούλου 
ήταν κρυμμένος ένας άριστος 
σκακιστής. Αυτή την ιστορία θυ-
μάται ο αναπληρωτής σύμβουλος 
εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Σα-
ντίπ Τσόουντχουρι, ήρωας του βι-
βλίου «2034: Το μυθιστόρημα του 
επόμενου παγκοσμίου πολέμου» 
καθώς αναλογίζεται τις ανεξέλε-
γκτες εξελίξεις μιας σύγκρουσης 
με όπλα τεχνητής νοημοσύνης. 
Πώς όμως ξεκινά ο Γ΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος; Περίπου ως εξής:

«12 Μαρτί ου 2034, 14:47 
(GMT+8), Νό τια Σινική  Θά λασσα

Ακό μη και μετά  από  24 
ολό κληρα χρό νια, εξακολου-
θού σε να εκπλή σσεται κά θε 
φορά  που έ βλεπε τον απέ ραντο 
ωκεανό  να ηρεμεί  από λυτα μέ σα 
σε μια στιγμή , από  τη μια ά κρη 
του ορί ζοντα ώ ς την ά λλη, σαν 
καλοστρωμέ νο τραπεζομά ντηλο. 
Σκέ φτηκε πως, αν εκεί νη τη στιγ-
μή  έ πεφτε μια βελό να κά θετα στο 
νερό , θα διαπερνού σε ή συχα τον 
τερά στιο υδά τινο ό γκο, δί χως η 

πορεί α της να διαταραχτεί  από  
κανέ να ρεύ μα, και θα καρφω-
νό ταν στον βυθό . Πό σες φορέ ς 
στη διά ρκεια της καριέ ρας της 
εί χε βρεθεί , ά ραγε, στη γέ φυρα 
ενό ς πλοί ου, αντικρί ζοντας αυτό  
το θαύ μα της γαλή νης; Χί λιες φο-
ρέ ς; ∆ύ ο χιλιά δες; Τις προά λλες, 
μια νύ χτα που δεν εί χε ύ πνο, εί χε 
ανοί ξει τα ημερολό γιά  της και 
εί χε αθροί σει ό λες τις μέ ρες που 
εί χε περά σει ταξιδεύ οντας στους 
ωκεανού ς, χωρί ς να διακρί νε-
ται το παραμικρό  ί χνος στεριά ς 

στον ορί ζοντα. Το σύ νολό  τους 
αντιστοιχού σε σε σχεδό ν εννέ α 
χρό νια. Η μνή μη της ταξί δεψε σ’ 
αυτά  τα ατελεί ωτα χρό νια, από  
την εποχή  που έ κανε βά ρδιες 
ως σημαιοφό ρος στο ξύ λινο κα-
τά στρωμα ενό ς ναρκαλιευτικού , 
με τον ασθματικό  ή χο των ντιζε-
λοκινητή ρων του στα αυτιά  της, 
ώ ς τα μέ σα της καριέ ρας της, 
ό ταν συμμετεί χε σε ειδικέ ς επι-
χειρή σεις σε διά φορες παρά κτιες 
και παραποτά μιες περιοχέ ς του 
κό σμου, και από  εκεί  στο σή με-
ρα, ό που εί χε υπό  τις διαταγέ ς 
της αυτά  τα τρί α αντιτορπιλικά  
κλά σης Arleigh Burke, που κι-
νού νταν νοτιοδυτικά  με ταχύ τη-
τα δεκαοκτώ  κό μβων, κά τω από  
έ ναν αμεί λικτο, αδιά φορο ή λιο.

»Ο στολί σκος της απεί χε δώ δε-
κα ναυτικά  μί λια από  τον Υφαλο 
Μιστσί φ των νησιώ ν Σπρά τλι, 
αυτού  του μονί μως διαφιλονι-
κού μενου αρχιπελά γους, σε μια 
αποστολή  που ονομαζό ταν κατ’ 
ευφημισμό ν περιπολί α ελεύ θε-
ρης ναυσιπλοΐ ας. Απεχθανό ταν 
αυτή  την ονομασί α, που, ό πως 
και πολλά  ά λλα στη στρατιωτι-
κή  ζωή , εί χε επινοηθεί  για να κα-
λύ ψει τον πραγματικό  σκοπό  της 
επιχεί ρησης, που ή ταν ξεκά θαρα 
η πρό κληση. Τα νερά  ό που έ πλε-

αν αποτελού σαν αδιαμφισβή τη-
τα διεθνή  ύ δατα, τουλά χιστον 
σύ μφωνα με το ισχύ ον δί καιο 
της θά λασσας, αλλά  η Λαϊ κή  
∆ημοκρατί α της Κί νας ισχυρι-
ζό ταν πως επρό κειτο για χωρι-
κά  της ύ δατα. Ο διά πλους του 
αρχιπελά γους Σπρά τλι από  τον 
στολί σκο της ή ταν το ισοδύ να-
μο της οδή γησης με παντιλί κια 
στο αγαπημέ νο γκαζό ν του γεί το-
νά  σου, επειδή  μετακί νησε τον 
φρά χτη του λί γο πιο μέ σα στη δι-
κή  σου ιδιοκτησί α. Και οι Κινέ ζοι 
το έ καναν αυτό  δεκαετί ες τώ ρα 
– μετακινού σαν τον φρά χτη ό λο 
και πιο πέ ρα, ώ σπου στο τέ λος 
θα διεκδικού σαν ολό κληρο τον 
Νό τιο Ειρηνικό .

Ε, λοιπό ν, εί χε έ ρθει η ώ ρα να 
κά νουν μερικά  παντιλί κια στην 
αυλή  τους».

Ευθεία γραφή

Ετσι αρχίζει το «2034» που 
υπογράφουν ο πρώην πεζο-
ναύτης και συγγραφέας Ελιοτ 
Ακερμαν και ο ναύαρχος Τζέιμς 
Σταυρίδης και κυκλοφορεί στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις Κά-
κτος. Πρόκειται για ένα βιβλίο 
με καθαρή, ευθεία γραφή και 
γρήγορο ρυθμό και φιλοδοξεί 
να αποτελέσει μια καλή ψυχα-

γωγική επιλογή, αλλά και, όπως 
σημειώνει στην κριτική της η 
Washington Post, «μια προει-
δοποίηση για τον κόσμο του 
κοντινού μέλλοντος», όπου η 
εξάρτηση από την τεχνολογία 
θα λάβει απόλυτες διαστάσεις. 
Το «2034» είναι ένα θρίλερ για 
το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε 
μια παγκόσμια σύρραξη όπου 
τα όπλα θα μοιάζουν 100 φορές 
πιο καινοτόμα απ’ όσο έμοιαζε 
το αεροπλάνο στον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Κοντά στον Υφαλο Μιστσίφ 
(σε μια ελεύθερη μετάφραση της 
λέξης mischief θα μπορούσαμε 
να τον ονομάσουμε «Υφαλο του 
∆ιαβόλου»), στη Νότια Σινική 
Θάλασσα, η Σάρα Χαντ, πλοίαρ-
χος στο αμερικανικό πολεμικό 
ναυτικό, οδηγεί τον στόλο της 
για να αμφισβητηθεί η κυριαρ-
χία που απλώνει η Κίνα σε αυτές 
τις θαλάσσιες ζώνες. Η πλοίαρ-
χος δεν διοικεί απλά πλοία, αλλά 
θαύματα της τεχνητής νοημοσύ-
νης, προτιμά ωστόσο να καθο-
δηγείται από τη δική της κρίση 
και όχι να επαναπαύεται στους 
αυτόματους πιλότους. Το ίδιο και 
ο Κρις Μίτσελ, ένας πιλότος που 
καπνίζει Marlboro και δεν μπο-
ρεί να αφήσει από τα χέρια του 

το χειριστήριο στο σχεδόν έλλο-
γο, νοήμον, έξυπνο αεροσκάφος 
F-35 καθώς παραβιάζει τον ενα-
έριο χώρο του Ιράν. Την εντολή 
για την ταυτόχρονη πρόκληση 
έχει δώσει η πρώτη γυναίκα πρό-
εδρος των ΗΠΑ, που δεν κατονο-
μάζεται, αλλά έχει εκλεγεί χωρίς 
την υποστήριξη κάποιου κόμμα-
τος. Η επιχείρηση αυτή ξεφεύγει 
από τον έλεγχο και ενεργοποι-
εί μια σειρά από γεγονότα που 
οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο.

Οι ΗΠΑ εγκλωβίζονται σε 
μια δίνη όπου πολεμούν ενα-
ντίον τους δυνάμεις από την Κί-
να, τη Ρωσία, την Ινδία και το 
Ιράν. Πρωτοστατούν στις μάχες 
η τεχνητή νοημοσύνη και οι κυ-
βερνοεπιθέσεις, αλλά οι πραγ-
ματικοί πρωταγωνιστές είναι οι 
άνθρωποι πίσω από τα συστήμα-
τα. Για να ανακτήσουν την πρω-
τοβουλία των κινήσεων και να 
κερδίσουν τον πόλεμο, οι Αμε-
ρικανοί αποφασίζουν να πάρουν 
τα πράγματα στα χέρια τους. Η 
Χαντ καταλήγει σε ένα συμπέ-
ρασμα που μάλλον απηχεί τις 
απόψεις του ναυάρχου Σταυρί-
δη: «∆εν μπορείς να νικήσεις 
την τεχνολογία με περισσότερη 
τεχνολογία. Μπορείς να τη νι-
κήσεις μόνο χωρίς τεχνολογία».   

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο Παγκόσμιος Πόλεμος του 2034
Tου ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά 
από τις εκδόσεις Κάκτος.

  Είμαι βέβαιος ότι η Τουρ-
κία θέλει να είναι μέρος 
της Συμμαχίας του ΝΑ-
ΤΟ και θα συνεχίσει να 
είναι. Ωστόσο,   θα ανησυ-
χούσα αν διολίσθαινε πε-
ρισσότερο   προς τη Ρωσία 
από όσο   ήδη έχουμε δει.
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Χιλιάδες παιδιά τα οποία έφυγαν 
από την Ουκρανία τον τελευταίο 
μήνα και βρίσκονται σε γειτονι-
κές χώρες αλλά και πιο μακριά 
στην Ευρώπη καθημερινά στις 
8.15 ανοίγουν το κομπιούτερ, το 
τάμπλετ ή και το κινητό και «συν-
δέονται» για να κάνουν μάθημα 
online με το σχολείο τους και τη 
δασκάλα τους. 

Από την Πολωνία, την Ουγ-
γαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβα-
κία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και 
τη Γαλλία, οι μαθητές όλων των 
βαθμίδων παρακολουθούν μα-
θήματα με τους δασκάλους και 
τους καθηγητές που έχουν πα-
ραμείνει στην Ουκρανία. Υπάρ-
χουν και περιπτώσεις που οι δα-
σκάλες κάνουν μαθήματα μέσω 
∆ιαδικτύου από τη χώρα στην 
οποία έχουν καταφύγει, όπως 
η Μαρία Ιβαντσένκο, δασκάλα 
πληροφορικής, με την οποία μί-
λησε η «Κ». Εχει έρθει στην Ελ-
λάδα με τους δύο γιους της, 10 
και 5 ετών, οι οποίοι κάνουν μά-
θημα μέσω ∆ιαδικτύου, και ταυ-
τόχρονα η ίδια παραδίδει μαθή-
ματα σε περίπου 300 μαθητές 
που βρίσκονται είτε στην Ουκρα-
νία είτε σε χώρες της Ευρώπης. 
Η οικογένεια διαθέτει μόνο ένα 
κομπιούτερ, οπότε κάθε βράδυ 
υπάρχει διαπραγμάτευση για το 
ποιος θα το χρησιμοποιήσει την 
επόμενη ημέρα και ποιος θα πρέ-
πει να βολευτεί με το κινητό. Η 
8χρονη Βιταλίνα, από την άλλη, 
που ήρθε με τη μητέρα και τη 
γιαγιά της στην Ελλάδα, έχει το 
προνόμιο να χρησιμοποιεί απο-
κλειστικά τον υπολογιστή όσο 
διαρκεί το μάθημά της.    

Το σύστημα της online εκ-
παίδευσης είχε στηθεί λόγω κο-

ρωνοϊού στην Ουκρανία αλλά 
επανενεργοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία των δασκάλων όταν 
ξεκίνησε ο πόλεμος. Καθημερι-
νά στις 9 το πρωί ακριβώς, όλα 
τα παιδιά και οι δάσκαλοι που 
συμμετέχουν στα online μαθή-

ματα σταματούν ό,τι κάνουν 
και τηρούν ενός λεπτού σιγή 
για όσους έχουν χάσει τη ζωή 
τους στον πόλεμο με τη Ρωσία. 
Είναι ένας ελάχιστος φόρος τι-
μής, αλλά και μια συνήθεια που 
λειτουργεί σαν αόρατη κλωστή 
που συνδέει όσους βρίσκονται 
μακριά από την πατρίδα τους, 
διασκορπισμένοι σε όλη την 
Ευρώπη.

Από το Κίεβο στην Αθήνα 

Η Ιρίνα με την κόρη της, Βι-
ταλίνα, και τη μητέρα της και 
γιαγιά του παιδιού, η οποία είναι 
παιδίατρος, ήρθαν στην Αθήνα 
στις 24 Μαρτίου. Ζούσαν στο Κί-
εβο αλλά όταν ξεκίνησε ο πόλε-
μος μετακόμισαν στο Τσερκάσε, 
μια πόλη 180 χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα, για να βρουν ασφά-
λεια. Ομως οι ελπίδες τους δια-
ψεύστηκαν. Οι σειρήνες ηχού-
σαν κάθε μέρα και η οικογένεια 
ζούσε στο υπόγειο. Ετσι απο-
φάσισαν να φύγουν. ∆ιάλεξαν 

την Ελλάδα απλώς γιατί υπήρ-
χαν γνωστοί πρόθυμοι να τους 
φιλοξενήσουν. «Τώρα η μικρή εί-
ναι πιο ήρεμη, επιτέλους κοιμά-
ται και σταμάτησε να αναπηδά 
σε κάθε θόρυβο», λέει η Ιρίνα. 
Τα διαδικτυακά μαθήματα τα 
συνέχισαν την επόμενη μέρα 
από την άφιξή τους στην Αθή-
να, κυρίως γιατί είναι μια μικρή 
νησίδα κανονικότητας. «Ενας 
τρόπος να αλληλοϋποστηριζό-
μαστε και ας είμαστε μακριά ο 
ένας από τον άλλο». 

Οnline μαθήματα ξεκίνησαν 
να γίνονται αμέσως μετά το ξέ-
σπασμα του πολέμου στις περι-
οχές που έπεφταν βόμβες, έτσι 
ώστε τα παιδιά να μην κινδυ-
νεύουν, «όσο αυτό είναι δυνα-
τόν σε μια χώρα που γίνεται 
πόλεμος», λέει η Ιρίνα. Ετσι, 
όταν έφυγαν από το Τσερκάσε 
πήραν μαζί τους και τον υπο-
λογιστή, που τοποθέτησαν σε 
μια γωνιά του σπιτιού, κάτι σαν 
«καινούργιο θρανίο». 

Στη διαδικτυακή τάξη της Βι-
ταλίνα «μπαίνουν» καθημερινά 
18 από τα 32 παιδιά που είχε το 
τμήμα της πριν από τον πόλε-
μο. «∆εν έχουν όλα τα παιδιά 
κομπιούτερ δυστυχώς», εξηγεί 
η Ιρίνα για τις απουσίες. ∆ύο 
συμμαθητές βρίσκονται στην 
Πολωνία και ένας ακόμα στη 
Σλοβενία. Για τους υπόλοιπους 
δεν υπάρχουν σαφείς πληροφο-
ρίες. «Ισως να ξέρει η δασκάλα», 
λέει η Ιρίνα. Τα βασικά μαθήμα-
τα –γλώσσα και μαθηματικά– γί-
νονται τις δύο πρώτες ώρες. Στη 
συνέχεια τα παιδιά κάνουν μου-
σική, κομπιούτερ, αγγλικά κ.ά. 
Ο,τι θα έκαναν και αν τα μαθή-
ματα γίνονταν από κοντά. Στο 
διάβασμα μετά η Ιρίνα κάνει λί-
γο... τα στραβά μάτια. Η 8χρονη 
«μπαίνει» με χαρά για μάθημα 
αλλά έπειτα από λίγο απογοη-
τεύεται, θέλει να γυρίσει στο 
σχολείο της και να παίξει με τα 
άλλα παιδιά. 

«Το όνειρο όλων μας είναι η 

επιστροφή», λέει η Ιρίνα. «Με 
αυτή τη σκέψη κλείνουμε τα μά-
τια το βράδυ και με αυτή ξυπνά-
με το πρωί».

Η Μαρία Ιβαντσένκο με τα 
δύο της παιδιά έφθασαν στην 
Ελλάδα από το Κίεβο στις αρχές 
Μαρτίου. Παλαιότερα ο αδελ-
φός του άνδρα της έμενε εδώ 
και έτσι έχουν φίλους στη χώρα. 
∆ιαμένουν σε μικρό διαμέρισμα 
που έχουν νοικιάσει. 

«Οι δάσκαλοι στην Ουκρα-
νία από την αρχή του πολέμου, 
ίσως και από την επόμενη μέ-
ρα από την έναρξη της εισβο-
λής, ξεκινήσαμε τα online μαθή-
ματα, κυρίως για να φύγουν τα 
παιδιά από τον πόλεμο έστω με 
το μυαλό τους», διηγείται. Οσο 
ήταν στο Κίεβο δίδασκε, αλλά 
και τώρα κάνει μαθήματα μέσω 
Ιντερνετ. «Εχω 26 γκρουπ, πε-
ρισσότερα από 300 παιδιά από 
8 έως 10 χρόνων που βρίσκο-
νται τη στιγμή του μαθήματος 
“σε όλη τη Γη”», περιγράφει η 

δασκάλα πληροφορικής. Στα μα-
θήματά της έχουν ενταχθεί και 
τα παιδιά του διπλανού σχολεί-
ου από αυτό που δίδασκε, το 
οποίο καταστράφηκε από βόμ-
βα. Το ουκρανικό κράτος συ-
νεχίζει να καταβάλλει κανονι-
κά τον μισθό της. Η Μαρία υπό 
αυτές τις συνθήκες δεν είναι 
πολύ αυστηρή αν κάποιος δεν 
έχει διαβάσει. «Ομως είναι πε-
ρίεργο», λέει σκεπτική, «τα παι-
διά θέλουν να κάνουμε μάθημα, 
περισσότερο μάθημα».

Στην πλατεία Βικτωρίας

Ο μεγάλος της γιος, ο Μαξίμ, 
εκτός από τα online μαθήμα-
τα, κάθε Σάββατο πηγαίνει και 
στο σχολείο που έχει οργανωθεί 
στην πλατεία Βικτωρίας. Μια 
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 
άλλα παιδιά. Η Μαρία προσπα-
θεί να είναι προετοιμασμένη για 
κάθε ενδεχόμενο. «Αν δεν τε-
λειώσει γρήγορα ο πόλεμος, θα 
χρειαστεί να πάνε σε ελληνικό 
σχολείο, οπότε καλό είναι να 
μάθουν ελληνικά», λέει με αυ-
στηρό ύφος δασκάλας. «Για τα 
παιδιά αυτά είναι πιο εύκολα, 
μαθαίνουν γλώσσες, προσαρ-
μόζονται». 

Μόλις τελειώνει τη φράση της 
η φωνή της αλλάζει καθώς η ελ-
πίδα αντικαθιστά τον ρεαλισμό, 
τα μάτια της δακρύζουν. «Οταν 
γυρίσουμε πίσω, όσος καιρός και 
να περάσει, θα είναι πιο καλά. 
Γιατί τώρα τα παιδιά μας ξέρουν 
περισσότερα, κατάλαβαν, αγά-
πησαν την Ουκρανία περισσό-
τερο γιατί χρειάστηκε να την 
αποχωριστούν. Ετσι πιστεύω 
ότι θα φτιάξουν μια πιο όμορ-
φη χώρα», λέει, και καταλαβαί-
νω ότι το πιστεύει με όλη της 
την ψυχή. 

Στη διαδικτυακή τάξη της οκτάχρονης Βιταλίνας «μπαίνουν» καθημερινά 18 από τα 32 παιδιά που είχε το τμήμα της 
πριν από τον πόλεμο. ∆εξιά, ο δεκάχρονος Μαξίμ – και η δική του οικογένεια αναζήτησε καταφύγιο στην Ελλάδα.

Τρεις νέοι από την Ουκρανία συν-
δέθηκαν πρόσφατα διαδικτυακά 
με τον καθηγητή του ΑΠΘ Νίκο 
Παναγιώτου. Η Oλγα Τοκαρίουκ, 
η Ολίνα Τσουρανόβα και ο Ρό-
μαν Οσατζούκ, δημοσιογράφοι 
και ερευνητές με εξειδίκευση στη 
διασταύρωση και επαλήθευση ει-
δήσεων, συμμετείχαν σε μια συζή-
τηση με θέμα τον παράλληλο πό-
λεμο που διεξάγεται με τη ρωσική 
εισβολή. Eναν πόλεμο που περι-
λαμβάνει τη διάδοση παραπληρο-
φόρησης, φημών και προπαγάν-
δας. Και οι τρεις έχουν παραμείνει 
στη χώρα τους και συμμετέχουν 
με τον δικό τους τρόπο στην πρώ-
τη γραμμή αυτού του υβριδικού 
πολέμου.

Ο κ. Παναγιώτου είχε βρεθεί 
μαζί τους εν καιρώ ειρήνης. Ως 
πρόεδρος του DCN –ενός παγκό-
σμιου οργανισμού που ασχολεί-
ται με τις ψηφιακές τεχνολογίες 
και έδρα στη Θεσσαλονίκη– είχαν 
δημιουργήσει στην Ουκρανία ένα 
περιφερειακό κέντρο. Πέρυσι είχε 
ταξιδέψει εκεί για να μελετήσουν 
τοn ρόλο των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και το πώς επηρεάζουν 
τους νέους ανθρώπους. Στο πλαί-
σιο αυτό είχαν μελετήσει και το 
φαινόμενο της παραπληροφόρη-
σης στην Ουκρανία. «∆εν είναι 
κάτι που ξεκίνησε ξαφνικά με την 
τωρινή εισβολή. Από το 2014 βλέ-
πουμε μια στρατηγική παραπλη-
ροφόρησης από τη ρωσική πλευ-
ρά, απλά το τελευταίο διάστημα 
έχει εντατικοποιηθεί», εξήγησε 

η Ολγα. Η Ολίνα επιβεβαίωσε πως 
ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι εί-
χαν εντοπίσει με την ερευνητική 
της ομάδα μια σειρά λογαριασμών 
στα κοινωνικά δίκτυα που διέδι-
δαν διαρκώς ψευδείς πληροφορίες 
εναντίον της Ουκρανίας. «Στόχος 
ήταν να πλήξουν ένα ενδεχόμενο 
κίνημα συμπαράστασης των ευ-
ρωπαϊκών χωρών προς τη χώρα 
μας», εξηγεί. 

Οσο για τον τρόπο; Ο Ρόμαν 
έχει εντοπίσει παλιές αλλά και νέ-
ες μεθόδους. «Εχουμε διαπιστώ-
σει πως συχνά κατασκευάζουν οι 
ίδιοι ψεύτικες ειδήσεις υπέρ της 
Ουκρανίας και στη συνέχεια τις 
καταρρίπτουν ως fake news των 
Ουκρανών». Σε ερώτημα της «Κ», 
ο Ρόμαν παρέθεσε μια σειρά από 
παραδείγματα. Ισως το πιο χαρα-
κτηριστικό είναι ένα βίντεο που 
είχε δημοσιευτεί σε μια δημοφι-
λή ρωσική ιστοσελίδα. Στο βίντεο 
απεικονίζεται επίθεση σε αμάχους 
με ρωσικές ρουκέτες που υποτίθε-
ται είχαν αναπαράγει οι Ουκρανοί. 
Από τη ρωσική σελίδα ισχυρίζο-
νταν πως ήταν «fake news» επει-
δή ήταν παλιό –περυσινό– και από 
άσχετη τοποθεσία. Και πράγματι 
είναι, αλλά οι Ουκρανοί ουδέποτε 
το είχαν αναπαράγει. Ενώ το ότι 
το βίντεο είναι παλιό δεν σημαίνει 
πως μια τέτοια επίθεση δεν συμ-
βαίνει και τώρα. «Γενικά η ρωσική 
πλευρά ψεύδεται απροκάλυπτα και 
τα ψέματα είναι τόσο μεγάλα με 
αποτέλεσμα κάποιος να αδυνατεί 
να πιστέψει πως μπορεί να μη λένε 
αλήθεια. Ή δίνουν πολλές εκδοχές 
μιας ιστορίας και δημιουργείται 
ομίχλη για το ποια εκδοχή είναι 
αληθινή», εξηγεί ο Ρόμαν. 

Αυτό που επίσης παρατηρεί εί-
ναι πως πλέον δεν είναι κάποιοι 
άγνωστοι λογαριασμοί που διαδί-

δουν τις αμφιλεγόμενες ειδήσεις, 
αλλά επίσημοι φορείς, όπως για 
παράδειγμα οι ρωσικές πρεσβεί-
ες σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτό έγινε στην περίπτωση της 
Ουκρανής εγκύου στη Μαριού-
πολη. Η φωτογραφία της, που τη 
δείχνει τραυματισμένη και τρο-
μαγμένη μετά τον βομβαρδισμό 
του νοσοκομείου, έκανε τον γύρο 
του κόσμου. ∆υο ημέρες αργότε-
ρα η ρωσική πρεσβεία στο Λον-
δίνο ανακοίνωσε πως επρόκειτο 
για στημένη φωτογραφία. Η Ολγα 
το ερεύνησε για λογαριασμό ενός 
ξένου μέσου στο οποίο εργάζεται 
και ήταν εκείνη που επιβεβαίωσε 
πρώτη πως πράγματι η γυναίκα 
ήταν έγκυος και πως λίγες ημέρες 
αργότερα γέννησε ένα κοριτσάκι 

που το ονόμασε Βερονίκη. Τη συ-
γκεκριμένη φωτογραφία την είχε 
τραβήξει ένας από τους δύο Ου-
κρανούς φωτορεπόρτερ που βρί-
σκονταν τότε στη Μαριούπολη για 
λογαριασμό του Associated Press. 
Πριν από λίγες ημέρες όμως και 
οι δυο αυτοί φωτογράφοι αναγκά-
στηκαν να φύγουν αφού, όπως οι 
ίδιοι δήλωσαν, είχαν γίνει στόχος 
των Ρώσων.

Απειλούνται δημοσιογράφοι

Η Ολγα είχε προβλέψει ότι αυ-
τό θα συνέβαινε και είχε μιλήσει 
εκτενώς για τη μεγάλη δυσκολία 
αυτού του πολέμου: «Οι δημοσιο-
γράφοι απειλούνται ευθέως, κιν-
δυνεύει η ζωή τους. Εχουν ήδη 
σκοτωθεί συνάδελφοί μας. ∆εν 
είναι τυχαίο, ούτε πρόκειται για 
ατύχημα. Ξέρουν πως επιτίθενται 
σε επαγγελματίες. Και το κάνουν 
ώστε τα μεγάλα μέσα ενημέρω-
σης να πουν πως αποσύρουν τα 
συνεργεία τους. Πως είναι πλέον 
επικίνδυνο». Πριν ολοκληρώσει, 
έδωσε το παράδειγμα των δύο φω-
τογράφων της Μαριούπολης. «Εάν 
δεν ήταν εκείνοι, δεν θα γνωρίζα-
με τα όσα δραματικά συνέβησαν 
εκεί», είχε σχολιάσει.

Την ώρα της διαδικτυακής συ-
ζήτησης ξεκίνησαν οι βομβαρ-
δισμοί. Τους ακούγαμε από τη 
σύνδεση της Ολίνα. Η κοπέλα 
αναγκάστηκε να κλείσει την κά-
μερά της και να φύγει μακριά 
από το παράθυρο. Χωρίς εικόνα 
πλέον, συνέχισε να μιλάει αλλά 
ο ήχος έμοιαζε διακεκομμένος. 
Σαν να έχει παύσεις. Γρήγορα 
καταλάβαμε πως δεν έφταιγε η 
σύνδεση, αλλά η συγκινησιακή 
φόρτιση.

Ηταν συζητήσεις σαν και αυ-
τή, που ώθησαν τον κ. Πανα-
γιώτου στο να προτείνει στα 
μέλη του DCN από την Ουκρα-
νία να ξεκινήσουν μαζί μια κα-
μπάνια με σκοπό να αναδεί-
ξουν την αθέατη πλευρά της 
σύγκρουσης. «Μαζεύουμε ιστο-
ρίες καθημερινότητας στον πό-
λεμο. Επιβεβαιωμένες μαρτυρί-
ες απλών ανθρώπων,  που όλες 
μαζί αποτελούν κάτι σαν ένα 
διαδικτυακό ημερολόγιο πο-
λέμου», εξηγεί ο κ. Παναγιώ-
του. Το πρότζεκτ αυτό, κόντρα 
στην παραπληροφόρηση, ονο-
μάζεται «Ηumans for Ukraine». 
Εκατοντάδες άνθρωποι που σε 
μια νύχτα η ζωή τους άλλαξε, 
έστειλαν στη Θεσσαλονίκη τα 
κείμενά τους, μαζί φωτογραφί-
ες ή βίντεο.

«Στις 25 Φεβρουαρίου θα τα-
ξίδευα στο εξωτερικό για να 
παρουσιάσω την τεχνολογική 
μου εταιρεία σε επενδυτές», 
γράφει μια κοπέλα. Κάποια άλ-
λη αφηγείται πως δέκα μόλις 
ημέρες πριν την εισβολή, έκα-
νε διακοπές στη ∆ομινικανή 
∆ημοκρατία και η μοναδική 
απόφαση που έπρεπε να πά-
ρει ήταν σε ποιο εστιατόριο 
θα δειπνούσε με την οικογέ-
νειά της. Κάποιοι στέλνουν κεί-
μενα και φωτογραφίες από το 
μπάνιο όπου κρύβονται ή από 
υπόγεια καταφύγια. Αλλοι είναι 
ήδη στον δρόμο για μια άλλη 
χώρα και βρίσκουν καταφύγιο 
σε εκκλησίες ή προσωρινούς 
προσφυγικούς καταυλισμούς. 
«Είναι επικίνδυνο να φύγεις. 

Είναι επικίνδυνο να μείνεις. 
Ακόμα δεν ξέρω ποιο είναι το 
σωστό», γράφει μια γυναίκα. 
Μια άλλη περιγράφει πως έβα-
λε στην τσάντα της κόρης της 
ένα χαρτάκι με το όνομα και τα 
τηλέφωνά της. «Αυτό είναι αν 
χαθώ», άκουσε την κόρη της 

να εξηγεί σε ένα άλλο παιδάκι. 
Ενα άλλο μικρό αγόρι που κατε-
βαίνει στο υπόγειο με τον θείο 
του, έχουν φτιάξει μια ιστορία 
για το καταφύγιο σαν το μυστι-
κό τους βασίλειο. Οι μεγαλύτε-
ροι προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να παραμείνουν ψύχραιμοι για 
τα παιδιά. Η αλήθεια του πολέ-
μου όμως, όσο και να προσπα-
θείς να την κρύψεις, είναι τρο-
μακτική: «Με το που ξυπνάω 
πιάνω το τηλέφωνό μου για να 
δω αν είναι όλοι ζωντανοί και 
ασφαλείς. Μερικές φορές, ένα 
συντριπτικό συναίσθημα τρό-
μου με αιχμαλωτίζει και παρα-
λύει το σώμα μου. Είναι τόσο 
δυνατό που δεν μπορώ να κου-
νήσω ούτε τα δάχτυλά μου», 
καταλήγει μια αφήγηση.

Βομβαρδισμός
ψεύτικων
ειδήσεων

Ημερολόγιο πολέμου
με τις μαρτυρίες
απλών ανθρώπων

«Εχουμε διαπιστώσει 
πως συχνά κατασκευά-
ζουν οι ίδιοι ψεύτικες ει-
δήσεις υπέρ της Ουκρα-
νίας και στη συνέχεια τις 
καταρρίπτουν ως fake 
news των Ουκρανών».

«Είναι επικίνδυνο 
να φύγεις. Είναι 
επικίνδυνο να μείνεις. 
Ακόμα δεν ξέρω ποιο 
είναι το σωστό».

Κατά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη τραυματίστηκε και 
η εικονιζόμενη έγκυος, η οποία έτυχε να είναι και ηθοποιός. Η ρωσική πρε-
σβεία στο Λονδίνο ανακοίνωσε πως επρόκειτο για στημένη φωτογραφία – 
άρα δεν υπήρξε βομβαρδισμός του μαιευτηρίου. Γρήγορα διαψεύστηκε.
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Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Στις 9 το πρωί ακριβώς, 
παιδιά και δάσκαλοι που 
συμμετέχουν στα online 
μαθήματα σταματούν 
και τηρούν ενός λεπτού 
σιγή για όσους έχουν 
χάσει τη ζωή τους στον 
πόλεμο με τη Ρωσία.

Στα θρανία της... τηλεκπαίδευσης τα παιδιά της Ουκρανίας
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

«Η παραπληροφόρηση από τη ρωσική

πλευρά έχει εντατικοποιηθεί»

Χιλιάδες Ουκρανοί προσπαθούν 
να σώσουν τη ζωή τους κρυμμέ-
νοι σε καταφύγια· κανονικά ή αυ-
τοσχέδια.
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Η Ελλάδα, από την αρχή της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία, τή-
ρησε στάση αρχής, με το βλέμμα 
στραμμένο και στην άλλη πλευρά 
του Αιγαίου και πιο συγκεκριμέ-
να στις κοινές σε αρκετά σημεία 
αντιλήψεις και μεθόδους Ρωσίας 
και Τουρκίας. Η Αθήνα επέλεξε 
εκτός της ανθρωπιστικής βοή-
θειας να στείλει και στρατιωτική 
στην Ουκρανία, αν και αργότερα 
αρνήθηκε την προμήθεια αντιπυ-
ραυλικών συστημάτων στο Κίεβο. 
Παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες 
έχουν συνδράμει περισσότερο και 
ουσιαστικότερα την Ουκρανία, 
βλέπουμε ότι η Μόσχα και δη το 
υπουργείο Εξωτερικών της και 
η εκπρόσωπός του, έχουν βάλει 
στο στόχαστρο την Ελλάδα. Εί-
ναι λογικό, σε μια στιγμή που η 
Ρωσία αναζητεί σωσίβια υποστή-
ριξης στη ∆ύση να απευθύνεται 
στην ελληνική κοινωνία, επικα-
λούμενη τους ιστορικούς, πολι-
τιστικούς και θρησκευτικούς μας 
δεσμούς για να προκαλέσει ρήγ-
ματα, προσδοκώντας ότι η ελληνι-
κή κυβέρνηση θα προσμετρήσει 
τις αντιδράσεις και θα μετριάσει 
την ταύτισή της με τις ΗΠΑ. Μά-
λιστα, το Κρεμλίνο επενδύει στις 
δυνάμεις που βρίσκουν κοινά με 
τη Ρωσία και αντιστρατεύονται 
την υφιστάμενη πολιτική, για να 
προωθήσει τα προπαγανδιστικά 
της μηνύματα. Και πράγματι, βά-
σει των μέχρι τώρα δημοσκοπήσε-
ων, φαίνεται ότι σημαντικό μέρος 
των Ελλήνων προσεγγίζει διαφο-
ρετικά τη θέση μας έναντι της 
Μόσχας, ποσοστό που πιθανόν 
να αυξηθεί μετά την προσβλητι-
κή αστοχία με την ομιλία του ελ-
ληνικής καταγωγής μαχητή του 
Τάγματος του Αζόφ (πολλά μέλη 
του οποίου έχουν νεοναζιστικά 
χαρακτηριστικά). Ούτως ή άλλως, 
είναι συνεχείς οι αναφορές της 
ρωσικής πλευράς στους δεσμούς 
ανάμεσα στους δυο λαούς, για να 
ευαισθητοποιήσουν/συγκινήσουν 
μερίδα της κοινής γνώμης και να 
δείξουν την απόσταση ανάμεσα 
σε αυτή και την κυβέρνηση. Αυ-
τή η κατάσταση θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί αργότερα, ακόμη και 
με ενεργότερη εμπλοκή στοιχεί-
ων ελεγχόμενων από τη Ρωσία 
στα εσωτερικά πολιτικά δρώμε-
να ή και τις επικείμενες κρίσιμες 
εκλογικές αναμετρήσεις. Υπό αυ-
τή την έννοια, η απέλαση των 12 
Ρώσων διπλωματών, εκτός από 
το ότι δείχνει πως η Αθήνα δεν 
κάμπτεται από τις μετρήσεις και 
έχει επιλέξει την ευθυγράμμισή 
της με τον δυτικό κόσμο, απο-
τελεί και προειδοποιητική βολή 
για να πάψει η Μόσχα να ανα-
μειγνύεται στα εσωτερικά μας. 
Είναι εύλογο το ερώτημα, αν από 
εδώ και πέρα θα δοκιμαστούν τα 
ερείσματα/πατήματα της τελευ-
ταίας στη χώρα μας –που έχουν 
αναπτυχθεί ειδικότερα στη Βό-
ρεια Ελλάδα μέσω και εκκλησια-
στικών κύκλων– και κατά πόσο 
θα κρίνει ότι ευνοείται περισσό-
τερο από την παρούσα ρήξη για 
να ενισχύσει τις θέσεις της στο 
εγχώριο σκηνικό ή σε αναζήτηση 
φιλικών προς αυτή χωρών επιχει-
ρήσει να «διορθώσει» τα πράγμα-
τα με την Αθήνα. 

 
Η στάση της  τελευταίας, άλλω-
στε, εξηγείται από την οπτική του 
αγώνα της δημοκρατίας απέναντι 
στον αυταρχισμό, της φιλελεύθε-
ρης τάξης απέναντι στους αναθε-
ωρητές και της προστασίας συ-
νόρων, κυριαρχίας και εδαφικής 
ακεραιότητας απέναντι σε επι-
θετικές δυνάμεις εισβολής. Είναι 
επίσης σαφές ότι η Ελλάδα βλέ-
πει αναλογίες στην επίκληση από 
πλευράς Ρωσίας της προστασίας 
μειονοτήτων, με την αντίστοιχη 
ρητορική της Αγκυρας, η οποία 
επιμένει να βαφτίζει ως τουρκική 
την ελληνική μουσουλμανική μει-
ονότητα της Θράκης. Και μπορεί 
μεν το περιβάλλον αυτή τη στιγμή 

να μην επιτρέπει καμιά επιθετική 
ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, 
ωστόσο, μεσομακροπρόθεσμα 
πρέπει να εξασφαλίσουμε ή τε-
λοσπάντων να επιδιώξουμε την 
εξαργύρωση της αλληλεγγύης που 
απλόχερα προσφέρουμε στην Ου-
κρανία. ∆ιαπιστώνουμε πάντως, 
κυρίως με την αναθέρμανση των 
σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Τουρκία, ότι η 
συνέπεια και η στάση επί τη βάσει 
αρχών δεν επιβραβεύεται πάντα, 
ούτε η ανεύθυνη και αντιπαραγω-
γική συμπεριφορά τιμωρείται με 
τον δέοντα τρόπο. Ομως, επειδή 
ως χώρα έχουμε άλλα χαρακτηρι-
στικά από αυτά της Τουρκίας, εί-
ναι κατανοητό γιατί προκρίνουμε 
μια στάση ευθύνης και αξιοπιστί-
ας, αν όχι προβλεψιμότητας, αλλά 
επουδενί δεν πρέπει να καταλή-
ξουμε να θεωρούμαστε δεδομέ-
νοι από τους εταίρους μας. Γιατί 
σε μια τέτοια περίπτωση, η αξία 
που μας αποδίδεται θα είναι συρ-
ρικνωμένη, λόγω της εκτίμησης 
ότι εμείς θα συνταχθούμε μαζί 
τους σε κάθε περίπτωση.

 
Και δεν μπορούμε παρά να συμφω-
νήσουμε με την πρόθεση της ηγε-
σίας του υπουργείου Εξωτερικών 

να ζητήσει από τη Χάγη τη διε-
ρεύνηση εγκλημάτων πολέμου 
στη μαρτυρική Μαριούπολη, πολύ 
περισσότερο δεδομένης της ιστο-
ρικής ύπαρξης ελληνικού στοι-
χείου στην περιοχή. Από την άλ-
λη, όμως, ο αριθμός απελάσεων 
είναι προβληματικός. Και κόβει 
τις γέφυρες με τη Ρωσία, βάζο-
ντας τις διμερείς σχέσεις σε πο-
ρεία χωρίς επιστροφή. Ο δε ψυ-
χισμός των Ρώσων, όπως και το 
μέγεθός τους, δεν τους επιτρέπει 
να μην απαντήσουν ανάλογα, αλ-
λά και να μας επιφυλάσσουν αρ-
νητικές εκπλήξεις για το μέλλον. 
Στο σκέλος των απελάσεων, ένας 
εκ των γενικών προξένων μας σε 
Αγία Πετρούπολη και Νοβορο-
σίσκ ενδέχεται να απελαθεί, με 
τη δεύτερη περίπτωση να δημι-
ουργεί πρακτικά ζητήματα στους 
Ελληνες ομογενείς που έχουν κα-
ταφύγει στην περιοχή αναζητώ-
ντας προστασία. 

 
Η δε επιλογή του χρόνου, αν και 
ακολούθησε ενέργειες άλλων ευ-
ρωπαϊκών κρατών, είναι πονη-
ρή και επιτρέπει την κριτική ότι 
υπαγορεύτηκε από την κυρία 
Νούλαντ, ενδεχομένως γιατί η 
Ελλάδα δεν συμφώνησε σε άλ-
λες προτάσεις της. Σε κάθε περί-
πτωση οφείλουμε, μετά το πέρας 
των πολεμικών επιχειρήσεων 
της Μόσχας, να επαναφέρουμε 
σταδιακά τις σχέσεις μας σε ένα 
λειτουργικό επίπεδο και να εξα-
ντλήσουμε τα περιθώρια αποτρο-
πής ενεργειών που θα πλήξουν 
τα συμφέροντά μας σε κρίσιμης 
σημασίας ζητήματα, όπως το Κυ-
πριακό και τα ελληνοτουρκικά. 
Στον τουρισμό το ρωσικό απο-
τύπωμα είναι μικρό και η όποια 
ζημία διαχειρίσιμη. Εν τέλει, του-
λάχιστον μετά το 2018, βρισκό-
μαστε σε αντίθετες κατευθύνσεις 
με τη Ρωσία, καθώς διαφωνούμε 
σε περισσότερα ζητήματα απ’ 
ό,τι συμφωνούμε, εντούτοις μια 
οριστική ρήξη θα είναι αμοιβαία 
ζημιογόνος και δεν θα μας φέρει 
πιο κοντά στις ΗΠΑ.         

 
* Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι 
διευθυντής IGA και αναπληρωτής 
καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος.

Τι θα σήμαινε
η ρήξη στις σχέσεις
Ελλάδας - Ρωσίας;

Μετά το πέρας 
των πολεμικών 
επιχειρήσεων της 
Μόσχας οφείλουμε να 
επαναφέρουμε σταδιακά 
τις σχέσεις μας σε ένα 
λειτουργικό επίπεδο.

«Η μάχη του Ντονμπάς θα παρα-
πέμπει σε Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με χιλιάδες άρματα μάχης, τεθω-
ρακισμένα, αεροπλάνα και πυρο-
βολικό». Με αυτά τα λόγια συνό-
ψισε τις προβλέψεις του για την 
εξέλιξη της ρωσικής εισβολής στη 
χώρα του ο Ουκρανός υπουργός 
Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα 
στην υπουργική σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ, την περασμένη Πέμπτη, όπου 
και απηύθυνε έκκληση για στρα-
τιωτική βοήθεια της ∆ύσης «εντός 
ημερών, όχι εβδομάδων». 

Κίεβο και δυτικές πρωτεύου-
σες συμπίπτουν στη βασική τους 
πρόβλεψη: μετά την αναγκαστική 
αναδίπλωση από το Κίεβο και το 
Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, 
τα ρωσικά στρατεύματα ανασυ-
ντάσσονται και ετοιμάζονται για 
μια καταιγιστική εκστρατεία - Αρ-
μαγεδδώνα, με στόχο την κατά-
κτηση ολόκληρου του Ντονμπάς, 
δηλαδή την εκπόρθηση των ου-
κρανικών στρατευμάτων από τις 
περιοχές του Ντονέτσκ και του 
Λουγκάνσκ που ελέγχουν από τον 
εμφύλιο του 2014. Ενόψει της επι-

κείμενης επίθεσης, οι ουκρανι-
κές αρχές απηύθυναν δραματικές 
εκκλήσεις για άμεση αποχώρη-
ση των αμάχων από ολόκληρο 
το Ντονμπάς, «τώρα, γιατί αύριο 
θα είναι πλέον αργά».

Η πρόβλεψη του Κουλέμπα δεν 
αποκλείεται να αρχίσει να επι-

βεβαιώνεται, σε κάποια έκταση, 
πολύ γρήγορα. Από τις αρχές του 
μήνα ο ρωσικός στρατός έχει κα-
ταλάβει το Ιζιούμ, σημαντικό σι-
δηροδρομικό κόμβο βόρεια του 
Ντονμπάς και έχει ήδη αρχίσει να 

κινείται προς νότο. Αμεσος στόχος 
του είναι οι πόλεις Σλοβιάνσκ και 
Κραματόρσκ, που αναγορεύτηκαν 
από το Κίεβο προσωρινές πρω-
τεύουσες των δύο επαρχιών του 
Ντονμπάς, όταν το Λουγκάνσκ 
και το Ντονέτσκ αλώθηκαν από 
τους ρωσόφωνους αυτονομιστές. 
Εδώ το τοπίο είναι πεδινό, με χα-
μηλούς λόφους, πράγμα που ευ-
νοεί την προέλαση των ρωσικών 
τεθωρακισμένων. Παράλληλα, η 
αμείλικτη πολιορκία της Μαριού-
πολης έχει μπει στην τελική φά-
ση της, με τους Ουκρανούς μα-
χητές να έχουν περιοριστεί στο 
τεράστιο βιομηχανικό συγκρό-
τημα Azovstal και την περιοχή 
του λιμανιού. 

Το προφανές σχέδιο των Ρώ-
σων είναι να κλείσουν εν είδει 
τανάλιας τον βασικό όγκο των 
ουκρανικών στρατευμάτων με δι-
πλή κίνηση, νότια του Ιζιούμ και 
βόρεια του Ντονέτσκ. Ωστόσο, το 
δεύτερο μέτωπο είναι πολύ δυ-
σκολότερο για τους εισβολείς, κα-
θώς η διαμόρφωση του εδάφους 
δεν ευνοεί τα τεθωρακισμένα, 

ενώ οι Ουκρανοί έχουν οχυρωθεί 
με πολλαπλές γραμμές άμυνας 
στα οκτώ χρόνια που μεσολάβη-
σαν από τη σύγκρουση του 2014. 
Ισως ο βομβαρδισμός σιδηροδρο-
μικού σταθμού στο Κραματόρσκ, 
την Παρασκευή, με δεκάδες νε-
κρούς, ήταν μια πρόγευση για την 
αγριότητα της νέας καθοριστικής 
φάσης του πολέμου που φαίνεται 
να αρχίζει.

Στο πολιτικό επίπεδο, οι καταγ-
γελίες για αποτρόπαια εγκλήματα 
πολέμου των Ρώσων στην Μπού-
τσα οδήγησαν στην αποπομπή 
της Ρωσίας από το Συμβούλιο Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
σε νέους γύρους κυρώσεων και 
σε καθήλωση των ειρηνευτικών 
διαπραγματεύσεων σε νεκρό ση-
μείο. Η Μόσχα επιμένει να αρνεί-
ται οποιαδήποτε ευθύνη τόσο για 
την Μπούτσα όσο και για το Κρα-
ματόρσκ, γυρίζοντας το δάχτυλο 
προς το Κίεβο, το οποίο κατηγορεί 
για «προβοκάτσιες», χωρίς ωστό-
σο να καταφέρνει να αλλάξει τις 
ζοφερές εντυπώσεις, τουλάχιστον 
στις χώρες της ∆ύσης.

H πολιορκία της Μαρι-
ούπολης έχει μπει στην 
τελική φάση της, με τους 
Ουκρανούς μαχητές να 
έχουν περιοριστεί στο 
βιομηχανικό συγκρότη-
μα Azovstal και την πε-
ριοχή του λιμανιού. 

Α Π Ο Ψ Η

Στο Ντονμπάς θα κριθεί η έκβαση του πολέμου

Ο Στίβεν Πάιφερ έχει αφιερώσει 
την επαγγελματική του ζωή στη 
Ρωσία και στην Ουκρανία. Βε-
τεράνος των κυβερνήσεων του 
Μπιλ Κλίντον και του Τζορτζ 
Μπους του νεότερου, είχε 
εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις 
που κατέληξαν στην υπογρα-
φή του Μνημονίου της Βουδα-
πέστης το 1994, με το οποίο η 
Ουκρανία δέχθηκε να παραδώ-
σει το πυρηνικό της οπλοστάσιο 
στη Ρωσία με αντάλλαγμα εγ-
γυήσεις ασφαλείας από τη Μό-
σχα. Το 1996-1997 ήταν διευθυ-
ντής ρωσικών, ουκρανικών και 
ευρασιατικών υποθέσεων στο 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 
του Λευκού Οίκου, το 1998-2000 
ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στο Κί-
εβο, ενώ την περίοδο 2001-2004 
ήταν βοηθός υφυπουργός Εξω-
τερικών με ευθύνη για τη Ρωσία 
και την Ουκρανία.

Στη συνομιλία που είχαμε μέ-
σω Zoom, ο κ. Πάιφερ, senior 
fellow σήμερα στο Ινστιτούτο 
Brookings και εταίρος στο Κέ-
ντρο ∆ιεθνούς Ασφάλειας και 
Συνεργασίας του Στάνφορντ, 
τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφα-
ση μεταξύ της επιδίωξης του τα-
χύτερου δυνατού τερματισμού 
των εχθροπραξιών και της μέ-
γιστης δυνατής στρατιωτικής 
βοήθειας προς την Ουκρανία. 
«Σε αυτή τη φάση δεν βλέπω 
ενδείξεις ότι η Μόσχα ενδια-
φέρεται για σοβαρές διαπραγ-
ματεύσεις. Και οι Ρώσοι δεν θα 
δείξουν αυτό το ενδιαφέρον μέ-
χρι να συνειδητοποιήσουν ότι 
δεν μπορούν να επιτύχουν τους 
στόχους τους στο πεδίο της μά-
χης. Αυτό είναι ένα επιχείρημα 
υπέρ τού να συνεχίσουμε τη ροή 
των όπλων προς την Ουκρανία, 
που θα επιτρέψει στους Ουκρα-
νούς να επικρατήσουν επί των 
Ρώσων. Μόνο έτσι θα αναγκα-
στούν οι Ρώσοι να οδηγηθούν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων».

Η ∆ύση, όπως λέει, «πρέπει 
να αφήσει τους Ουκρανούς να 
αποφασίσουν» πώς θα χειρι-
στούν τις διαπραγματεύσεις. 
«∆εν πρέπει να τους πιέσει να 
δεχθούν μια κακή συμφωνία, ού-
τε να τους αποτρέψει από το να 
δεχθούν μια συμφωνία που θεω-
ρούν ότι είναι προς το συμφέρον 
τους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα 
πρέπει κάποια στιγμή να πάρει 
κάποιες δύσκολες αποφάσεις. 

Θέλει να σταματήσει το αιματο-
κύλισμα το συντομότερο, αλλά 
θέλει να υπερασπιστεί επίσης 
κάποια ζητήματα αρχής και να 
συνεχίσει να απολαμβάνει τη 
στήριξη του πληθυσμού. Μόνο ο 
ίδιος και η κυβέρνησή του μπο-
ρούν να σταθμίσουν τις αντι-
κρουόμενες αυτές επιταγές».

«Είναι φανερό από το πώς 
αναπτύχθηκε η εισβολή ότι οι 
Ρώσοι είχαν ως στόχο να κατα-
λάβουν τα ανατολικά 2/3 της 
χώρας, στη νοητή γραμμή από 
το Κίεβο έως την Οδησσό. ∆εν 
θεωρώ ότι έχουν τη στρατιωτική 
ικανότητα για κάτι τέτοιο», λέει.

Το πιο πιθανό σενάριο πλέ-
ον, σύμφωνα με τον Αμερικανό 
αναλυτή, είναι ένα παρατεταμέ-
νο τέλμα, «όπου καμία από τις 
δύο πλευρές δεν θα μπορεί να 
επιτύχει μια μείζονα νίκη και 
οι μάχες θα συνεχίζονται για 
εβδομάδες και μήνες».

Το δίλημμα του εμπάργκο

Την Παρασκευή επισημο-
ποιήθηκε το πέμπτο πακέτο 
ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά 
της Ρωσίας, που περιλαμβάνει 
εμπάργκο στις εισαγωγές άνθρα-
κα (με έναρξη ισχύος τον Αύγου-
στο) αλλά όχι στο πετρέλαιο και 
στο αέριο. Ο κ. Πάιφερ αναγνω-
ρίζει ότι η επιλογή του ενεργει-
ακού εμπάργκο ήταν πολύ πιο 
εύκολη για τις ΗΠΑ –«αφορά 
μόνο το 3% των αναγκών μας»–, 
αλλά παροτρύνει την Ε.Ε. «να 
σκεφτεί πιο δημιουργικά» για το 
θέμα. «Το “κλειδί” δεν είναι να 
σταματήσει η ροή υδρογοναν-
θράκων προς τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές, αλλά η ροή πό-
ρων από την Ευρώπη προς τη 
Ρωσία». ∆ύο πιθανές προσεγ-
γίσεις, όπως λέει, είναι η χρή-
ση ανοιχτών καταπιστευτικών 
λογαριασμών (escrow accounts) 
και η επιβολή δασμών στις ρω-
σικές εισαγωγές.

Ο Αμερικανός πρώην αξιω-

ματούχος θεωρεί επίσης πολύ 
σημαντικό να σταλεί το μήνυμα 
στο Κίεβο ότι η Ουκρανία είναι 
ευπρόσδεκτη στην Ε.Ε. «αν συμ-
μορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα». Αυτό το μήνυμα «απουσί-
αζε στα πρώτα 30 χρόνια ζωής 
της ανεξάρτητης Ουκρανίας».

Το ιστορικό

Ανατρέχοντας στο ιστορι-
κό των σχέσεων της ∆ύσης με 
την Ουκρανία στη μετα-ψυχρο-
πολεμική περίοδο, ο κ. Πάιφερ 
υπενθυμίζει ότι «η εταιρική σχέ-
ση που επεξεργαζόμασταν το 
1997 δεν προέβλεπε αναγκαστι-
κά την ένταξη της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ». Το Κίεβο, εξηγεί, 
ήθελε εμβάθυνση των δεσμών 
με τις ΗΠΑ «για να μη βρεθούν 
σε μια έρημη χώρα [no man’s 
land] μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 
Ρωσίας». Η γραμμή τους τότε, 
όπως θυμάται, ήταν ότι δεν διεκ-
δικούν την ένταξη, αλλά «ήταν 
σημαντικό γι’ αυτούς να παρα-
μείνει ανοιχτή η πόρτα και να 
διευκρινιστεί ότι καμία τρίτη 
χώρα δεν θα είχε δικαίωμα βέ-
το επ’ αυτού».

Το 2002 «μας προσέγγισαν 
μυστικά για να βολιδοσκοπή-
σουν την αντίδρασή μας σε 
περίπτωση που ανακοίνωναν 
την πρόθεσή τους να ζητήσουν 
ένταξη στη Συμμαχία», συνεχί-
ζει. Η απάντηση της αμερικανι-
κής πλευράς ήταν ότι θα ήταν 
υποστηρικτική η στάση της Ου-
άσιγκτον, υπό τον όρο ότι το Κί-
εβο θα προωθούσε τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις. 

Σχετικά με το επίσημο ου-
κρανικό αίτημα για Ενταξιακό 
Σχέδιο ∆ράσης στις αρχές του 
2008, θεωρεί ότι το Κίεβο δεν 
το χειρίστηκε καλά: «Οταν κα-
ταθέτεις ένα τόσο ευαίσθητο 
αίτημα, πρέπει πρώτα να έχεις 
κάνει επαφές για να γνωρίζεις 
ποιες θα είναι οι αντιδράσεις». 
Ούτε όμως η κυβέρνηση Μπους 
θεωρεί ότι διακρίθηκε για τους 
χειρισμούς της. Μεταξύ της ου-
κρανικής ανακοίνωσης τον Ια-
νουάριο και της Συνόδου Κο-
ρυφής του Βουκουρεστίου τον 
Απρίλιο «δεν υπήρξε πραγματι-
κή διπλωματική εμπλοκή» για 
να πειστούν τα άλλα μέλη του 
ΝΑΤΟ να στηρίξουν την υποψη-
φιότητα του Κιέβου. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι «το Βερολίνο και 
το Παρίσι στύλωσαν τα πόδια» 
και προέκυψε «το χειρότερο δυ-
νατό αποτέλεσμα», καθώς η Ρω-
σία «δυσαρεστήθηκε έντονα» με 
την ανακοίνωση περί μελλοντι-
κής ένταξης, «αλλά δεν κάναμε 
τίποτα χειροπιαστό» για να γίνει 
πραγματική η προοπτική αυτή.   

Οι Ρώσοι θα διαπραγματευθούν
μόνο αν αισθανθούν ότι χάνουν
Ο Στίβεν Πάιφερ, ειδικός σε ζητήματα Ρωσίας - Ουκρανίας, μιλάει στην «Κ»

Ο Στίβεν Πάιφερ το 1996-1997 ήταν διευθυντής ρωσικών, ουκρανικών 
και ευρασιατικών υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευ-
κού Οίκου, το 1998-2000 ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο, ενώ την πε-
ρίοδο 2001-2004 ήταν βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών με ευθύνη για 
τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ*

Η Δύση δεν πρέπει να 
πιέσει τους Ουκρανούς 
να δεχθούν μια κακή 
συμφωνία, ούτε να τους 
αποτρέψει από το να 
δεχθούν μια συμφωνία 
που θεωρούν ότι είναι 
προς το συμφέρον τους.
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Τον ρόλο της αρτηρίας που πα-
ρακάμπτει τα Στενά με κατεύ-
θυνση προς τις παράκτιες χώρες 
της Μαύρης Θάλασσας και την 
Ανατολική Ευρώπη έχει αναλά-
βει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις τε-
λευταίες 40 ημέρες το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης. Από τις 28 
Φεβρουαρίου και έπειτα, όταν 
αποφασίστηκε να κλείσουν τα 
Στενά για πολεμικά πλοία και τη 
μεταφορά πολεμικού υλικού με 
βάση όλα όσα προβλέπει η Σύμ-
βαση του Μοντρέ, το σχέδιο για 
το οποίο εξαρχής είχε σχεδιαστεί 
η Αλεξανδρούπολη τέθηκε σε 
εφαρμογή. Εκτοτε από το λιμά-
νι έχουν μεταφερθεί προσωπι-
κό και υλικό του ΝΑΤΟ όχι μόνο 
προς τη Ρουμανία και τη Βουλ-
γαρία, αλλά και προς την Πολω-
νία, με τελευταίο παράδειγμα τα 
άρματα μάχης Abrams και τα τε-
θωρακισμένα οχήματα Bradley 
του αμερικανικού στρατού. Τα 
συγκεκριμένα τεθωρακισμένα 
κατέληξαν στη δυτική Πολωνία 
με συνολικά οκτώ σιδηροδρομι-
κούς συρμούς. Ηδη η δίοδος της 
Αλεξανδρούπολης θεωρείται ση-
μαντική και για την αποστολή 
περαιτέρω όπλων και προσωπι-
κού προς την ανατολική πτέρυγα 
του ΝΑΤΟ, όπως υποδηλώνουν 
οι πληροφορίες για ενδεχόμενη 
αποστολή και κάποιων από τα 
20 τεθωρακισμένα Bushmaster 
που δωρίζει η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας προς την Ουκρανία. 
Ούτως ή άλλως, όπως γίνεται σα-
φές από μια σειρά πηγών, από 
την Αλεξανδρούπολη ήδη έχει 
μεταφερθεί και υλικό με τελικό 
προορισμό τις ουκρανικές δυ-
νάμεις. Για όσο καιρό τα Στενά 
παραμένουν κλειστά, το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης θα είναι 

πολύτιμη δίοδος προς τον Βορ-
ρά και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Θράκη

Ο χώρος της Θράκης ως πλέ-
ον εγγύς στη Μαύρη Θάλασσα 
έχει χρησιμεύσει και για τις πρό-
σφατες επιχειρήσεις επιτήρησης 
από αεροσκάφη, τα οποία απο-
νηώθηκαν από το αεροπλανοφό-
ρο «Harry S. Truman». Ωστόσο, 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι 
ο εναέριος χώρος χρησιμοποι-
είται και ως τμήμα του διαδρό-
μου των νατοϊκών UAV RQ-4B 
(Global Hawk) τα οποία πετούν 
σε ύψος 55.000 ποδιών, ξεκινώ-
ντας από τη Σιγκονέλα της Σικε-
λίας. Πετούν μέσω Θράκης στη 
Βουλγαρία, από εκεί ανατολικά 

σε πορεία πάνω από τη Μαύρη 
Θάλασσα, εν συνεχεία επιστρέ-
φουν δυτικά και από τη Ρουμα-
νία, συνεχίζουν παράλληλα με 
τη Μολδαβία και από εκεί προς 
Πολωνία, σε όλο το μήκος των 
συνόρων της χώρας με την Ου-
κρανία, τη Λευκορωσία και τη 
Λιθουανία. Εως εκεί όπου βρί-
σκεται το άνοιγμα Σουβάλκι, ένα 
σημείο το οποίο θεωρείται τρωτό 
από το ΝΑΤΟ διαχρονικά καθώς 
γεωγραφικά βρίσκεται ανάμεσα 
στη Λευκορωσία και στον ρωσι-
κό θύλακο του Καλίνινγκραντ.

Πρακτικά η τριάδα Αλεξαν-

δρούπολη, 110 Πτέρυγα Μάχης 
στη Λάρισα και βάση της Σού-
δας, τις τελευταίες 40 ημέρες 
βρίσκεται υπό διαρκή κινητικό-
τητα, ενώ σε αυτές πρέπει να 
προστεθεί και η βάση της Αν-
δραβίδας, στην οποία τους τελευ-
ταίους μήνες έχουν επανειλημ-
μένως προσγειωθεί, με αφορμή 
διάφορες ασκήσεις, αεροσκάφη 
F-15E της αμερικανικής αεροπο-
ρίας. Σημειώνεται ότι στην 110 
ΠΜ ήδη υπάρχει η δυνατότητα 
για τη στάθμευση αμερικανικών 
UAV τύπου MQ-9. Η συγκεκρι-
μένη πιθανότητα είναι πάντα 

ανοιχτή, ωστόσο η αυτονομία 
που διαθέτουν αυτού του τύπου 
τα ιπτάμενα συστήματα δίνει τη 
δυνατότητα πολύωρων πτήσεων 
χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού ή 
συντήρησης. Ηδη στην αεροπο-
ρική βάση της Λάρισας προχω-
ρούν με ραγδαίο ρυθμό τα έργα 
αναβάθμισης των εγκαταστά-
σεων (επισήμως έχουν εγκριθεί 
τουλάχιστον 35 εκατ. δολάρια 
γι’ αυτόν τον σκοπό), με στελέ-
χη των αμερικανικών ενόπλων 
δυνάμεων να τις επιβλέπουν και 
να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για 
την επέκτασή τους.

Η εξαιρετική σχέση ανάμεσα 
στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον 
στο επίπεδο της στρατιωτικής 
συνεργασίας και οι προοπτικές 
της φάνηκαν και κατά τις επαφές 
που είχε η υφυπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ 
στην Αθήνα, η οποία, άλλωστε, 
στη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στην «Κ» (7/4) αναφέρθηκε σε 
αυτό το σημείο. Την Αθήνα απα-
σχολεί, βεβαίως, το γεγονός ότι 
στην Ουάσιγκτον υπάρχει πλέον 
διάθεση για ταχεία επιδιόρθωση 
των δεσμών με την Αγκυρα. Η 
«Κ» επανειλημμένως τους προη-
γούμενους μήνες είχε υπογραμ-
μίσει ότι η επιχείρηση γοητεί-
ας της Τουρκίας προς μια σειρά 
από χώρες της ευρύτερης περι-
φέρειας (Ισραήλ, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία 
και Αίγυπτος) δεν ήταν αποσυν-
δεδεμένη από τις επιθυμίες της 
Ουάσιγκτον και τις πιέσεις που 
άσκησε (ιδιαίτερα προς την Ιε-
ρουσαλήμ και το Αμπου Ντάμπι), 
στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
κρατηθεί η Αγκυρα στο δυτικό 
στρατόπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 
(αλλά και στην ανάγκη να εξο-
φληθεί με κάποιο τρόπο το περί-
που 1 δισ. δολ. συμμετοχής της 
Τουρκίας στο πρόγραμμα των 
F-35) η αμερικανική κυβέρνη-
ση επιθυμεί να προχωρήσει και 

σε αναβάθμιση τουρκικών F-16. 
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι 
κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο υπό τις παρούσες συνθή-
κες καθώς προϋποθέτει δύο συν-
θήκες: Πρώτον, να αρθεί ο νόμος 
για την αντιμετώπιση των αντι-
πάλων της Αμερικής μέσω κυρώ-
σεων (CAATSA) ή, δεύτερον, να 
εγκριθεί κάτι τέτοιο από το Κο-
γκρέσο. Υπό τις παρούσες συν-
θήκες, στην Ουάσιγκτον και τα 
δύο ενδεχόμενα κρίνονται πολύ 
δύσκολα.

Τα ελληνοτουρκικά

Το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα θα φανεί αν ο «πάγος» 
που έχει μπει στα ελληνοτουρκι-
κά και το Κυπριακό, αφενός ανα-
γκαστικά λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, αφετέρου λόγω της ξε-
κάθαρης επιχείρησης των ΗΠΑ 
να κρατήσει την κατάσταση ήρε-
μη στη νοτιοανατολική πτέρυγα 
του ΝΑΤΟ, θα λειτουργήσει, ή αν 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρή-
σει ότι είναι δυνατόν να πιέσει 
έτι περαιτέρω την κατάσταση 
στο Αιγαίο. Ο αδύναμος κρίκος 
είναι, για ακόμα μια φορά, η Κύ-
προς και για τον λόγο αυτό στη 
Λευκωσία υπάρχει ελάχιστη αι-
σιοδοξία, παρά το γεγονός ότι η 
συζήτηση για την ενέργεια δημι-
ουργεί κάποιες ελπίδες διαλόγου.

Με κομβικό
ρόλο
στις ημέρες
του πολέμου
Πύλη το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Από τις 28 Φεβρουαρίου 
που έκλεισαν τα Στενά 
έχουν μεταφερθεί 
προσωπικό και υλικό 
του ΝΑΤΟ προς 
Ρουμανία, Βουλγαρία 
και Πολωνία.

Ενα από τα 200 άρματα μάχης Abrams του αμερικανικού στρατού έφτασε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με εμπορικό πλοίο.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η πολυεθνική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «Ωρίων 
22», που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και διοργανώθηκε 
από το ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων από Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Κυπριακή ∆ημοκρατία, εντυπωσίασε 
τους Αμερικανούς επιτελείς που την παρακολούθησαν αλλά και συμμε-
τείχαν σε αυτή σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Αποτέλεσμα εί-
ναι ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να προωθήσουν την ένταξη του «Ωρί-
ωνα» σε ευρύτερα σενάρια, στα οποία θα συμμετέχει όλο το ΝΑΤΟ. Εν 
ολίγοις, ο «Ωρίων 23» δεν θα είναι μια πολυεθνική διακλαδική άσκηση 
υπό την αιγίδα της ∆ιοίκησης Ειδικού Πολέμου (∆ΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, αλλά 
θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ασκήσεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή στην εκπαι-
δευτική αφρόκρεμα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. ∆εδομένης, μά-
λιστα, της σημασίας που αποκτά η συζήτηση για τη μελλοντική στρατη-
γική και τακτική τοποθέτηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη 
κίνηση αποτελεί και «ψήφο εμπιστοσύνης» για τη νεοσύστατη ∆ΕΠ. 

Ο «Ωρίων» στο ΝΑΤΟ

Η μερική βελτίωση των μέχρι πρό-
σφατα τεταμένων σχέσεων Ουά-
σιγκτον - Αγκυρας θεωρείται ότι 
είναι αποτέλεσμα της αλλαγής 
εξωτερικής πολιτικής της Τουρ-
κίας και κάποιων υποχωρήσεών 
της σε διπλωματικό και στρατι-
ωτικό επίπεδο με χώρες-συμμά-
χους των ΗΠΑ, όπως με το Ισρα-
ήλ, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, τη 
Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. Aναλυτές εκτι-
μούν πως αυτή η αλλαγή βοήθη-
σε στο άνοιγμα του δρόμου της 
προσέγγισης με την κυβέρνηση 
του Τζο Μπάιντεν.   

Επίσης, οι ίδιοι αναλυτές τονί-
ζουν πως ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία ήταν άλλος ένας σημαντικός 
παράγοντας που βοήθησε προς 
την κατεύθυνση προσέγγισης 
Ουάσιγκτον - Αγκυρας. Οι προ-
σπάθειες της Αγκυρας για δια-
μεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και 
Κιέβου αλλά και η γεωστρατηγι-
κή θέση της Τουρκίας άλλαξαν 
κάποια δεδομένα. Την περασμέ-
νη εβδομάδα, δύο εξελίξεις στην 
τουρκική πρωτεύουσα θεωρήθη-
καν σημαντικές. Σε επιστολή που 
έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο 
Κογκρέσο ανέφερε πως για την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ μια πιθανή 
πώληση μαχητικών αεροσκαφών 
F-16 στην Τουρκία θα ήταν σύμ-
φωνη με τα συμφέροντα εθνικής 
ασφαλείας των ΗΠΑ και θα εξυ-
πηρετούσε τη μακροπρόθεσμη 
ενότητα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η 
επιστολή δεν δίνει διαβεβαιώ-

σεις για πώληση, απλώς εκφράζει 
άποψη για τον θετικό αντίκτυπο 
που θα έχει αυτή η απόφαση στις 
σχέσεις με την Αγκυρα.

Μηχανισμός

Μια ημέρα πριν από την απο-
κάλυψη της επιστολής, με ημε-
ρομηνία 17 Μαρτίου, ανακοινώ-
θηκε πως οι ΗΠΑ και η Τουρκία 
εγκαινίασαν τον «Στρατηγικό 
Μηχανισμό» ΗΠΑ - Τουρκίας. 
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της 
υφυπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, στην 
Αγκυρα. Πάντως, για τον «Στρα-
τηγικό Μηχανισμό» υπήρξαν πο-
λύμηνες διαβουλεύσεις και συνο-
μιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τη-
λεφωνική επικοινωνία του Τζο 
Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν στις 10 Μαρτίου, όταν 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε 
την ικανοποίησή του και για τις 
διαμεσολαβητικές προσπάθει-
ες της Αγκυρας για τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αλλά κυρίως για 
τις προσπάθειες προσέγγισης της 
Τουρκίας με τις χώρες της περιο-
χής. Στις 9 Μαρτίου, ο πρόεδρος 
του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, επι-

σκέφθηκε την Αγκυρα και συ-
ναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Στις 13 Μαρτίου, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης συναντήθη-
κε με τον πρόεδρο της Τουρκίας 
στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτό που τονίζουν οι πολιτι-
κοί αναλυτές είναι ότι η τουρ-
κική κυβέρνηση άλλαξε πολλές 
σταθερές της εξωτερικής πολιτι-
κής της, και σε κάποιες περιπτώ-
σεις έκανε υποχωρήσεις από τις 
διεκδικήσεις της στην περιοχή 

και άλλαξε την έντονα επιθετι-
κή ρητορική της. Το Ισραήλ, η 
Αίγυπτος, η Ελλάδα, τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδι-
κή Αραβία ήταν κάποιες από τις 
χώρες όπου εφαρμόστηκε αυτή 
η αλλαγή. Τα προηγούμενα χρό-
νια, η Αγκυρα είχε οδηγήσει τις 
σχέσεις της με αυτές σε σημεία 
υψηλής έντασης.

Ο έγκυρος πολιτικός αναλυτής 
της εφημερίδας «Ηurriyet», Σε-
ντάτ Εργκίν, σε άρθρο του ανα-

φέρει πως «η κόντρα με τη Σα-
ουδική Αραβία είχε φτάσει μέχρι 
και την Ανατολική Μεσόγειο και 
απειλούσε τα συμφέροντα της 
Τουρκίας στην περιοχή. Η προ-
σγείωση των μαχητικών F-15 της 
Σαουδικής Αραβίας στην Κρήτη 
και οι κοινές ασκήσεις που έκα-
ναν αυτά τα μαχητικά με τα αερο-
σκάφη της Ελλάδας ήταν ξεκάθα-
ρη πρόκληση προς την Τουρκία. 
Οι δύο χώρες είχαν έρθει αντιμέ-
τωπες και στη Λιβύη». Στην Κρή-
τη είχαν προσγειωθεί και μαχη-
τικά των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και είχαν πραγματο-
ποιηθεί πολλές κοινές ασκήσεις 
της Ελλάδας με το Ισραήλ και την 
Αίγυπτο. Η προσπάθεια αποκατά-
στασης διπλωματικών σχέσεων 
και με την Αρμενία έχει στόχο 
και την προσέγγιση του λόμπι 
των Αρμενίων στις ΗΠΑ. Η αλ-
λαγή στρατηγικής από την πλευ-
ρά της Τουρκίας ξεκίνησε με την 
ανάληψη της εξουσίας από την 
κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ενα άλλο σημείο αναγκαστι-
κής αλλαγής στρατηγικής της 
Αγκυρας ήταν το ζήτημα των 
F-35, και παραμένουν ισχυρά τα 
ερωτήματα σχετικά με το τι θα 
συμβεί με τους S-400. Η Τουρκία 
αποδέχθηκε τον αποκλεισμό της 
από το πρόγραμμα συμπαραγω-
γής των F-35, ενώ είχε καταβάλει 
1,4 δισ. δολάρια για την παρα-
λαβή των πρώτων έξι συγκεκρι-
μένων μαχητικών 5ης γενιάς. Η 
επιλογή της να προμηθευτεί το 
ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα 
έφερε την εφαρμογή των κυρώ-
σεων CAATSA. Ο υπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου, θα επισκεφθεί 
την Ουάσιγκτον στις 18 Μαΐου 
για να συναντηθεί με τον Αμερι-
κανό ομόλογό του, Αντονι Μπλίν-
κεν, και να συζητήσουν, μεταξύ 
άλλων, και για το θέμα της αγο-
ράς μαχητικών F-16 Block 70 αλ-
λά και του εκσυγχρονισμού 80 
μαχητικών F-16. Ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν πιστεύει ότι αν ο Τζο 
Μπάιντεν πιέσει το Κογκρέσο 
θα μπορούσε να βρεθεί λύση για 
να δοθεί η έγκριση στην πώλη-
ση των F-16.

Στάδια

Η διαδικασία προσέγγισης της 
Αγκυρας με την Ουάσιγκτον φαί-
νεται ότι θα έχει πολλά στάδια, 
και οι ΗΠΑ αναμένεται να ξε-
καθαρίσουν στην Τουρκία ότι 
πρέπει να πάρει θέση και στις 
σχέσεις της με τη Μόσχα. Ο κ. 
Τσαβούσογλου πριν από δύο 
εβδομάδες είχε δηλώσει πως «οι 
Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσ-
δεκτοι στην Τουρκία». Ομως, η 
απάντηση της Ουάσιγκτον δεν 
άργησε, με την κ. Νούλαντ στη 
συνέντευξή της στην εφημερίδα 
«Hurriyet» να ξεκαθαρίζει πως «η 
Τουρκία κατάλαβε απολύτως πως 
πρέπει να διακόψουμε τη ροή του 
χρήματος προς την πολεμική μη-
χανή του Πούτιν και ότι πρέπει 
να καταβάλει υψηλό τίμημα για 
όσα έχει κάνει στον πόλεμο. Θε-
ωρώ πως τα εδάφη της Τουρκίας, 
ακόμη κι αν δεν συμμετέχει στις 
κυρώσεις, δεν θα πρέπει να με-
τατραπούν σε χώρο συγκέντρω-
σης του μαύρου χρήματος των 
ολιγαρχών. Θα πρέπει να είναι 
πολύ προσεκτική».

Η Αγκυρα αλλάζει σταθερές στην εξωτερική πολιτική της

Προσεγγίζει χώρες με 
τις οποίες είχε τεταμένες 
σχέσεις και αναμένει 
το πράσινο φως από το 
Κογκρέσο για την αγορά 
F-16 Block 70.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στην Τουρκία ότι πρέπει να πάρει σα-
φή θέση στις σχέσεις της με τη Μόσχα. Πάντως, το κλίμα μεταξύ των δύο χω-
ρών βελτιώνεται και αυτό φαίνεται και στην αναμνηστική φωτογραφία Ερντο-
γάν - Μπάιντεν, από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 
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Toυ ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ. Ανησυχία προκα-
λεί η απόφαση της Κίνας να διο-
ρίσει τον απόστρατο αξιωματικό 
της αστυνομίας και εκφραστή 
της σκληρής κομματικής γραμ-
μής ως επικεφαλής της τοπικής 
κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ.

Ο Τζον Λι αναμένεται να εκλε-
γεί στις εκλογές-παρωδία του ερ-
χόμενου μήνα, στις οποίες κατε-
βαίνει χωρίς αντίπαλο. Αναλυτές 
εκτιμούν ότι η επιλογή του Λι, 
ο οποίος ανέλαβε την πάταξη 
του κινήματος υπέρ της δημο-
κρατίας το 2019, δείχνει ότι το 
Πεκίνο θα εστιάσει στην εθνι-
κή ασφάλεια ως προτεραιότητα 
της πολιτικής του απέναντι στο 
Χονγκ Κονγκ.

Ο 64χρονος Λι πέρασε όλη 
την καριέρα του στις δυνάμεις 
ασφαλείας, ενώ διαθέτει πτυχίο 
μάστερ από πανεπιστήμιο της 
Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια 

της θητείας του Λι ως υπαρχη-
γού της παραιτηθείσας διοικη-
τού του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, 
ο εν αναμονή επικεφαλής της 
τοπικής κυβέρνησης επέβαλε 
με σιδηρά πυγμή τον αμφιλεγό-
μενο νόμο εθνικής ασφάλειας, ο 
οποίος προβλέπει την παραπο-
μπή κατοίκων του Χονγκ Κονγκ 
για να δικαστούν στην ηπειρωτι-
κή Κίνα. Ο Λι –όπως και η Λαμ– 
ήταν μεταξύ των πρώτων στελε-
χών της κινεζικής κυβέρνησης, 

εναντίον των οποίων η Ουάσι-
γκτον επέβαλε κυρώσεις για την 
κατάπνιξη του κινήματος υπέρ 
των δημοκρατικών ελευθεριών.

Η κατά γράμμα τήρηση του 
νόμου εθνικής ασφάλειας, εκτι-
μούν παρατηρητές της κινεζικής 
πολιτικής σκηνής, έδωσε την 
ευκαιρία στον Λι να αποδείξει 
την αφοσίωσή του στο Πεκίνο, 
ξεπερνώντας σε διάθεση υποτα-
γής ακόμη και την προκάτοχό 
του, Κάρι Λαμ. 

Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ 
δεν έχουν λόγο για τη σύνθεση 
της τοπικής κυβέρνησης μετά 
την επανένωση της πρώην βρε-
τανικής αποικίας με την Κίνα 
το 1997.

Ο θώκος του «διοικητή» απο-
δίδεται σε έμπιστο πρόσωπο του 
Πεκίνου από ολιγομελή επιτρο-
πή, διορισμένη από το κινεζικό 
κομμουνιστικό κόμμα.

Σκληροπυρηνικός διοικητής στο Χονγκ Κονγκ

Είναι απόστρατος 
αστυνομικός και 
διακρίθηκε για
την αφοσίωσή του
στην κομματική
γραμμή του Πεκίνου.

Ο Τζον Λι αναμένεται να εκλεγεί 
στις εκλογές-παρωδία του ερχόμε-
νου μήνα, στις οποίες κατεβαίνει χω-
ρίς αντίπαλο.
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Η εκστρατεία για τις γαλλικές προ-
εδρικές εκλογές ξεκίνησε αθό-
ρυβα, αλλά τις ημέρες πριν από 
τη διεξαγωγή του α΄ γύρου, που 
λαμβάνει χώρα αυτήν την Κυρια-
κή, έχει προκαλέσει μια βοή που 
αντηχεί σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη. Η Μαρίν Λεπέν, εχθρός της 
Ευρωπαϊκής Eνωσης και φιλικά 
διακείμενη στη Ρωσία του Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, είναι το ξεκάθα-
ρο φαβορί για συμμετοχή στο β΄ 
γύρο της 24ης Απριλίου και βρί-
σκεται πλέον σε απόσταση βολής 
στις δημοσκοπήσεις στη διαφαι-
νόμενη μονομαχία της κατά του 
Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το προγνωστι-
κό μοντέλο του περιοδικού 
Economist, οι πιθανότητες επι-
κράτησης του Γάλλου προέδρου 
την Παρασκευή είχαν μειωθεί 
στο 77%, έναντι ποσοστού άνω 
του 95% δύο εβδομάδες νωρίτε-
ρα. Οι πιθανότητες της κ. Λεπέν 
έχουν αυξηθεί στο 22%, έναντι 
2% στις 21 Μαρτίου. Το μοντέ-
λο τής δίνει περισσότερες από 9 
στις 10 πιθανότητες να προκριθεί 
στον β΄ γύρο. Ο ακροαριστερός 
Ζαν-Λικ Μελανσόν είναι ο μόνος 

άλλος υποψήφιος που θεωρείται 
ότι έχει μη αμελητέα πιθανότητα 
(περίπου 5%) να βρεθεί αντιμέ-
τωπος με τον κ. Μακρόν.

Σε δημοσκόπηση της εταιρεί-
ας Harris τη ∆ευτέρα, η διαφορά 
μεταξύ του κ. Μακρόν και της 
κ. Λεπέν είχε περιοριστεί στις 
τρεις μονάδες (51,5%-48,5%). Την 
Πέμπτη δημοσιεύθηκε η πρώ-
τη δημοσκόπηση (Atlas Politico) 
που δίνει το προβάδισμα στην κ. 
Λεπέν (50,5%-49,5%). Ο μέσος 
όρος των πιο πρόσφατων δημο-
σκοπήσεων δίνει τη νίκη στον 
Γάλλο πρόεδρο με έξι μονάδες. 
Στα μέσα Μαρτίου, η διαφορά 
ήταν 18 ποσοστιαίες μονάδες. 
Στην προηγούμενη αναμέτρησή 
τους, το 2017, ο κ. Μακρόν είχε 
θριαμβεύσει με 66% έναντι 34% 
για την επικεφαλής του Εθνικού 
Συναγερμού, προκαλώντας βα-
θιές ανάσες ανακούφισης στις 
Βρυξέλλες και σε άλλα κέντρα 
του φιλελεύθερου κατεστημένου.

«Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτω-
πη με τη δική της στιγμή Brexit 
και Τραμπ», σημείωνε ο Μιτζ Ραχ-

μάν της Eurasia Group σε ανάλυ-
σή του την περασμένη Τετάρτη. 
«Πιστεύουμε ότι η έκβαση θα εί-
ναι διαφορετική αυτήν τη φορά 
– αλλά αυτό δεν είναι πλέον εξα-
σφαλισμένο».

Η κ. Λεπέν έχει καταφέρει να 
στρέψει τα βλέμματα των ψηφο-
φόρων μακριά από το εξαιρετικά 
προβληματικό ιστορικό της υπο-
στήριξής της για τον Πούτιν (εν 
μέρει εξαιτίας της πιο ανερυθρία-
στα φιλορωσικής στάσης του έτε-
ρου ακροδεξιού υποψηφίου, Ερίκ 
Ζεμούρ). Αντ’ αυτού έχει εστιάσει 
στο ζήτημα της αγοραστικής δύ-
ναμης, που –όπως αναφέρει ο κ. 
Ραχμάν– έχει αναδειχθεί σε πρω-
τεύουσας σημασίας εξαιτίας των 
αυξήσεων των τιμών των καυσί-
μων, του ρεύματος και των τρο-
φίμων τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι δύο αντίπαλοι του β΄ γύρου 
θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους 
στις 20 Απριλίου, στη μοναδική 
τηλεμαχία της προεκλογικής πε-
ριόδου (ο κ. Μακρόν αρνήθηκε 
να συμμετάσχει σε debate έναντι 
των υπόλοιπων βασικών υποψη-

φίων του α΄ γύρου). Στη σκληρή 
τηλεοπτική αντιπαράθεση του 
2017, ο κ. Μακρόν είχε επικρα-
τήσει αποφασιστικά επί της αντι-
πάλου του, βάζοντας τέλος στις 
όποιες ελπίδες της να ανατρέψει 
τις εις βάρος της δημοσκοπήσεις.

Ακόμη και αναλυτές φίλα προ-
σκείμενοι στον κ. Μακρόν υπο-
γραμμίζουν ότι, με τη ρωσική 
εισβολή να διαδέχεται το κύμα 
της «Ομικρον», αντιμετώπισε την 
προεκλογική εκστρατεία ως μια 
ενόχληση που τον αποσπούσε 
από τα πραγματικά του καθή-
κοντα. Ο Γάλλος πρόεδρος ανα-
γνωρίζεται ευρέως ως ο πιο ση-
μαντικός ηγέτης στην Ευρώπη, 
διαπρύσιος κήρυκας της ευρω-
παϊκής αυτονομίας και βασικός 
εμπνευστής του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, που σφράγισε την επιτυχη-
μένη αντίδραση της Ε.Ε. στην 
πανδημία. Η γαλλική οικονομία, 
εν μέρει χάρη στις φιλελεύθερες 
μεταρρυθμίσεις που προώθησε, 
έχει ανακάμψει ταχύτερα από 
άλλες μεγάλες οικονομίες από 
την πανδημική κρίση. Το γαλλι-

κό ΑΕΠ επανήλθε στα προ κρίσης 
επίπεδα ήδη το περασμένο φθι-
νόπωρο και η ταχεία εφαρμογή 
του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της Γαλλίας, 
αξίας 100 δισ., δίνει νέα ώθηση 
στην οικονομική δραστηριότητα, 
παρά το ενεργειακό και πληθωρι-
στικό σοκ που έχει επιδεινωθεί 
λόγω του πολέμου.  

Γνωστός στους επικριτές του 
ως «ο πρόεδρος των πλουσίων», 
ωστόσο, ο κ. Μακρόν δεν έχει 
καταφέρει να αποτινάξει τη μομ-
φή ότι η οικονομική ευημερία 
επί των ημερών του είναι προς 
όφελος των λίγων. Οι μειώσεις 
της φορολογίας του πλούτου και 
του κεφαλαίου έχουν ενισχύσει 
αυτήν την εικόνα. Σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα του Institut 
des Politiques Publiques, η οι-
κονομική του πολιτική, ενώ έχει 
οδηγήσει σε αύξηση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος γενικότερα, 
δεν το έχει αυξήσει για τα οικο-
νομικά ασθενέστερα στρώματα.

Η Αριστερά

Κρίσιμης σημασίας θα είναι 
η στάση των αριστερών ψηφο-
φόρων, σε περίπτωση που ο κ. 
Μελανσόν (που προβλέπεται να 
λάβει το 16% της ψήφου στον α΄ 
γύρο) δεν θα προκριθεί στον β΄ 
γύρο. Οι μισοί ψηφοφόροι του 
ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας 
ισχυρίζονται ότι θα απόσχουν 
από τον β΄ γύρο. Ενας σημαντικός 
αριθμός δηλώνει ότι θα ψηφίσει 
την κ. Λεπέν – όπως και αρκετοί 
ψηφοφόροι της κεντροδεξιάς Βα-
λερί Πεκρές. Το γεγονός αυτό εί-
ναι ενδεικτικό της επιτυχίας της 
κ. Λεπέν να εξυγιάνει την εικόνα 
της, με τη βοήθεια του ακραία ξε-
νοφοβικού κ. Ζεμούρ. 

To πρέσινγκ Λεπέν σε Μακρόν
και ο φόβος γαλλικού... Brexit
Οι Γάλλοι προσέρχονται στις κάλπες με τη σκέψη στο διακύβευμα του β΄ γύρου

Σύμφωνα με τον 
Economist, οι πιθανό-
τητες επικράτησης του 
Γάλλου προέδρου μει-
ώθηκαν στο 77% (από 
95%), ενώ εκείνες της 
Λεπέν αυξήθηκαν στο 
22% (από 2%).

Εφόσον οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, τότε μονομάχοι στον β΄ γύρο θα είναι ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λε-
πέν, οι οποίοι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 20 Απριλίου, στη μοναδική τηλεμαχία της προεκλογικής περιόδου. 

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η κ. Λεπέν δεν τάσσεται πλέον υπέρ της αποχώρησης της Γαλλίας από 
την Ευρωπαϊκή Eνωση και την Ευρωζώνη (θέσεις τις οποίες είχε εγκα-
ταλείψει στον άμεσο απόηχο της εκλογικής ήττας της το 2017). Oμως, οι 
πολιτικές της για τo άσυλο, τα δικαιώματα των μεταναστών και τους τε-
λωνειακούς ελέγχους, η ρητορική περί μη χρηματοδότησης του κοινοτι-
κού προϋπολογισμού και η αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού 
επί του εθνικού δικαίου, όλες υποσκάπτουν τα θεμέλια της λειτουργίας 
της Ε.Ε. Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού τάσσεται επίσης υπέρ 
της εξόδου της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, είναι κατά 
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και κατά της στρατιωτι-
κής βοήθειας για την Ουκρανία. Η εκλογή της, συνεπώς, θα είχε πολύ 
σοβαρές συνέπειες, τόσο για τη συνοχή της Ε.Ε. όσο και για την ενότητα 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Η απειλή για την Ευρώπη
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Τον τελευταίο καιρό, οι οπαδοί 
της Μαρίν Λεπέν, της ακροδε-
ξιάς υποψήφιας στις σημερινές 
προεδρικές εκλογές, «φυλλορ-
ροούν» προς τον ομοϊδεάτη 
και μεγάλο αντίπαλό της Ερίκ 
Ζεμούρ. Η μεγάλη προδοσία, 
ωστόσο, ήλθε εκ των έσω, από 
την ίδια την ανιψιά της, Μα-
ριόν Μαρεσάλ, η οποία πλέον 
συντάσσεται και υποστηρίζει 
τον Ζεμούρ. Η συστράτευσή 
τους και η υποδαύλιση του λα-
ϊκού αισθήματος κατά των με-
ταναστών «γέννησε» μια ρε-
βανσιστική πολιτική, η οποία 
έχει απήχηση στους ψηφοφό-
ρους και υποδεικνύει τη μετα-
στροφή της γαλλικής Ακροδε-
ξιάς. Σήμερα, αυτό το άκρο του 
πολιτικού φάσματος απολαμ-
βάνει τη μεγαλύτερη «πολι-
τισμική» επικράτηση των τε-
λευταίων 75 ετών. Το μέλλον 
του το καθορίζει ο Ζεμούρ και 
οι οπαδοί του και όχι η Μαρίν 
Λεπέν. Ακόμα και έτσι, βέβαια, 
ουδείς πείθεται ότι ο Ζεμούρ 
θα αποστερήσει από τον Εμα-
νουέλ Μακρόν την επανεκλο-
γή στον προεδρικό θώκο. 

Η Μαρεσάλ, με τη σειρά 
της, απέκτησε φήμη όχι μόνο 
ως εκφραστής της ακροδεξιάς 
πολιτικής, αλλά και ως ευσε-
βής ρωμαιοκαθολική. Με ζέ-
ση, άλλωστε, υιοθέτησε την 
ατζέντα των συντηρητικών 
καθολικών, όπως η αντίθεση 
στο δικαίωμα γάμου των ομο-
φυλοφίλων. Οπως και ο Ζε-
μούρ δεν χάνει ευκαιρία να 
καταγγείλει τον φιλελευθερι-
σμό των ΜΜΕ και της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημο-
σκοπήσεις έδειξαν ότι απή-
χηση σε όλους τους συντη-
ρητικούς ψηφοφόρους της 
αστικής, μεσοαστικής και ερ-
γατικής τάξης έχουν οι ανα-
φορές στο μεταναστευτικό και 
κυρίως η εναντίωση στους με-
τανάστες. Αυτό ακριβώς έκανε 
ο Ζεμούρ. Πρόκειται, άλλωστε, 

για έναν ιδεολόγο που οικο-
δόμησε τη σταδιοδρομία του 
πάνω στο εμμονικό αντιμε-
ταναστευτικό του μένος. Αυ-
τό είναι κοινό του σημείο με 
τη Μαρεσάλ, η οποία επανει-
λημμένως έχει εκφράσει την 
ανησυχία της ότι «οι Γάλλοι, 
στο εγγύς μέλλον, θα αποτε-
λούν μειονότητα στη χώρα 
των προγόνων τους».

Παρότι είναι απολύτως βέ-
βαιο ότι ούτε ο Ζεμούρ ούτε 
κανένας άλλος υποψήφιος 
της Ακροδεξιάς θα κερδίσει 
τις εκλογές, η υποψηφιότη-
τά του στοχεύει αλλού: στη 
δημιουργία γερών θεμελίων 
ενός μελλοντικού κινήματος. 
Η Ρωσία του Πούτιν θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί το πρότυ-
πο για τη Γαλλία που ο Ζεμούρ 
και η Μαρεσάλ οραματίζονται: 
ένα δηλαδή συντηρητικό, έν-
θερμα χριστιανικό κράτος, το 
οποίο θα καθοδηγείται από 

έναν ισχυρό ηγέτη, με στενή 
σχέση με την Εκκλησία. Αυτός 
θα επιβάλλει τις παραδοσιακές 
αξίες και θα αντικρούει κάθε 
είδους προοδευτισμό που θα 
βασίζεται στα ανθρώπινα δι-
καιώματα.

Ενα ακόμα πρότυπο της 
«Γαλλίας του μέλλοντος» εί-
ναι για τη Μαρεσάλ και τον 
Ζεμούρ ο Ούγγρος πρωθυ-
πουργός Βίκτορ Ορμπαν, οι 
εκκλήσεις του στην Ε.Ε. για 
διάσωση της ευρωπαϊκής «χρι-
στιανικής κληρονομιάς» και η 
αντίθεσή του στην υπεροχή 
του ευρωπαϊκού δίκαιου, ένα-
ντι του εθνικού, σε θέματα 
ασύλου και μετανάστευσης.

Ο Ζεμούρ επιθυμεί
η Γαλλία να γίνει σαν
τη Ρωσία του Πούτιν
Αλλάζει η Ακροδεξιά στη χώρα

Σήμερα, αυτό το άκρο 
του πολιτικού φάσμα-
τος απολαμβάνει τη 
μεγαλύτερη «πολιτι-
σμική» επικράτηση 
των τελευταίων 
75 ετών.

Της ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΖΕΡΟΦΣΚΙ
THE NEW YORK TIMES

Aνατροπή! Η ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, Μαριόν Μαρεσάλ (αριστερά), 
πλέον συντάσσεται και υποστηρίζει τον μεγάλο αντίπαλο της θείας της 
στον χώρο της Ακροδεξιάς, Ερίκ Ζεμούρ.

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια

Ερευνα για την «Ομικρον»

ΛΟΝΔΙΝΟ. Χάος αναμένεται να 
επικρατήσει σε όλα τα βρετανι-
κά αεροδρόμια. Ηδη οι δύο με-
γαλύτερες βρετανικές αεροπο-
ρικές εταιρείες, η EasyJet και 
η British Airways, ακύρωσαν 
δεκάδες πτήσεις επικαλούμε-
νες ελλείψεις προσωπικού λό-
γω COVID. Σε συνδυασμό με 

την κατακόρυφη αύξηση της 
ζήτησης εισιτηρίων, εξαιτίας 
των σχολικών διακοπών και 
του Πάσχα την επόμενη εβδο-
μάδα, στους αερολιμένες έχει 
δημιουργηθεί εκρηκτική κα-
τάσταση, με χιλιάδες ανθρώ-
πους να αναγκάζονται να πε-
ριμένουν επί ώρες στις ουρές.

ΛΟΝΔΙΝΟ. Μια σαφέστερη ει-
κόνα για τη συμπεριφορά της 
μετάλλαξης «Ομικρον» σκι-
αγραφούν Βρετανοί επιστή-
μονες. Η ομάδα του καθηγη-
τή Τιμ Σπέκτορ, του King’s 
College London, σε έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στο επι-
στημονικό περιοδικό The 
Lancet βασίστηκε στην ανά-
λυση δεδομένων για 69.000 
ανθρώπους που προσβλήθη-

καν από την υπερμεταδοτι-
κή μετάλλαξη. Οπως διαπι-
στώνουν, τα συμπτώματά 
τους ήταν ελαφρύτερα, εί-
χαν 50% λιγότερες πιθανό-
τητες να εμφανίσουν έντο-
νο βήχα, πυρετό, ανοσμία και 
αγευσία συγκριτικά με όσους 
προσβλήθηκαν από τη «∆έλ-
τα», ενώ διέτρεχαν μικρότερο 
κίνδυνο νοσηλείας και ανάρ-
ρωναν δύο ημέρες ταχύτερα.
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«Το ποδόσφαιρο 
είμαι εγώ»; 
Δεν είναι ότι γουστάρει τη δημοσιότητα ή
φλερτάρει με το φακό και το μικρόφωνο. Άμα
με ρωτάς κιόλας, μια φορά που τον άκουσα
καλά κάνει και απέχει. Το θέμα δεν είναι πώς
προβάλλεται ή πώς διαχειρίζεται την δημόσια
εικόνα του. Το θέμα είναι πως τις τελευταίες
μέρες του έχουν χρεώσει πρώην συνοδοιπόροι
του, τις «εφτά πληγές του Φαραώ». Από κρατικά
κονδύλια και εκατομμύρια της Cyta, μέχρι
«κουμπαράτα» και «Φιλιππινέζες έως και «εξα-

γορά σιωπής» με «μαριονέτες» και «άτομα που κάνουν τις
δουλειές του» μέχρι τον «υπόκοσμο που πιέζει»… και τι δεν
του καταλόγισαν οι πρώην συνεργάτες του. Και δεν μιλάμε
για όποιους και όποιους. Άτομα που «μεγαλούργησαν» μαζί
στο χώρο του ποδοσφαίρου του έχουν καταλογίσει έως και
την τρύπα του όζοντος. 

Από τη μια μέλος της αστικής τάξης της Λευκωσίας και
από την άλλη ένας πρώην εστιάτορας, που μέσω των χρόνων
μεγαλούργησε ως μάνατζερ και πρόεδρος ομάδας. Όπως
δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Κούμας, που από ταξιδιωτικός
πράκτορας κατέληξε να είναι ο απόλυτος άρχοντας του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου και άτομο με πρόσβαση στα υψηλά
δώματα των ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ. Όπως και να το κάνουμε δεν
μπορεί μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Όλο και κάπου θα συ-
ναντήθηκαν μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια, ρωτώντας ο ένας
τον άλλο κατά πόσο είναι μάνατζερ παικτών, τεχνικός διευθυντής
ομάδων και πρόεδρος προσφυγικού σωματείου. Ή αντίστοιχα
κατά πόσο διατηρεί εταιρείες του διαχειρίζονται εγχώριες
τηλεοπτικές παραγωγές ή πλασάρουν ποδοσφαιρικά τηλεοπτικά
δικαιώματα σ’ άλλες χώρες; 

Στην τελική, ανεξαρτήτως πως και γιατί, οι δύο πρώην συ-
νεργάτες, του χρεώνουν όλα τα κακά του κόσμου. Αναρωτιέμαι
όμως. Δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη ν’ απαντήσει, επί
του προσωπικού άμα λάχει. Ή θα πρέπει να εκλάβουμε ως
απάντηση του Κούμα την μια και μοναδική ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΚΟΠ επί των εξελίξεων και διαβεβαιώνει το φίλαθλο
κοινό ότι “το Κυπριακό ποδόσφαιρο θα αποβάλει τα κακώς
έχοντα και όσους πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου,
της τάξης και της ηθικής». Άμα είναι να λάβουμε ως απάντηση
στις καταγγελίες την εν λόγω ανακοίνωση, καλό θα ήταν να
διασαφηνιστεί σε όλους, ότι τα «κρατικά κονδύλια» τα «εκα-
τομμύρια της Cyta», τα «κουμπαράτα» και οι «Φιλιππινέζες»,
η «εξαγορά σιωπής», οι «μαριονέτες» και τα «άτομα που κάνουν
τις δουλειές του» δεν αφορούν το ποδόσφαιρο αλλά συγκε-
κριμένο άτομο. Το άθλημα δεν έχει να λογοδοτήσει σε κανένα,
ούτε και η Ομοσπονδία ως οντότητα δεν έχει να δώσει απαν-
τήσεις. Γιατί κάπου μας έχουν μπερδέψει. Ή ενδεχομένως
κάποιοι να έχουν μπερδευτεί από Λουδοβίκεια σύνδρομα με-
τατρέποντας και προσαρμόζοντας «το κράτος είμαι εγώ» σε
«το ποδόσφαιρο είμαι εγώ». 

Προς κύριο Μάζιτς
Κύριε Μίλοραντ Μάζιτς, πρόεδρε της Επιτροπής
Διαιτησίας της ΚΟΠ. Αν μετά από 26 αγωνι-
στικές στο πρωτάθλημα και αρκετά παιγνίδια
στη διοργάνωση του κυπέλλου, τώρα διαπι-
στώσατε πως υπάρχει πρόβλημα στην κυ-
πριακή διαιτησία σε βαθμό που να χρειάζεται
η κάθοδος ξένων διαιτητών, προφανώς άλλης
Επιτροπής Διαιτησίας προεδρεύεις. 

Κύριε Μίλοραντ Μάζιτς, αν φθάσαμε μέχρι
τα τελικά στάδια των δύο φετινών διοργα-

νώσεων, για να πεισθείτε, πως συγκεκριμένους διαιτητές
κακώς τους εμπιστευτήκατε, ορίζοντας τους σχεδόν κάθε
εβδομάδα και σε περισσότερα από ένα παιγνίδια, τότε σαφώς
δίνετε το δικαίωμα στους επικριτές σας, να αμφισβητήσουν
τις ικανότητες ή δυνατότητές σας, να διεκπεραιώσετε με
επιτυχία το εξαιρετικά δύσκολο έργο, ως επικεφαλής της κυ-
πριακής διαιτησίας. Η προκλητική μάλιστα διατήρηση κάποιων
διαιτητών στο προσκήνιο, μετά από σοβαρά λάθη και κατ’
επανάληψη, στην εποχή μάλιστα του VAR, φυσιολογικά δη-
μιουργεί συζήτηση, μαζί και αμφισβήτηση, ως προς τα κριτήρια
αξιολόγησης.

Στην Κύπρο ζούμε και για το κυπριακό ποδόσφαιρο μιλάμε
και δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί κάποιος, πως ο εκάστοτε
πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας είναι ο απόλυτος άρχων
στο χώρο, είναι ο μόνος που αποφασίζει για το ποιοι και σε
ποια συχνότητα σφυρίζουν, ποιοι μένουν εκτός και για πόσο,
ποιοι ανεβαίνουν και ποιοι κατεβαίνουν κατηγορίες. Ούτε
αυτό όμως αποτελεί άλλοθι. Αν οι παρεμβάσεις κύριε Μάζιτς
είναι σε βαθμό που δεν επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεση των
καθηκόντων σας, θα έπρεπε από καιρό να βάζατε σε προτε-
ραιότητα το όνομα και την καριέρα σας και όχι τη θέση και
το μισθό σας. 

Αν όντως, όπως κατ’ επανάληψη τον τελευταίο καιρό τονίζει
ο πρόεδρος της ΚΟΠ, απόλυτος υπεύθυνος για οποιαδήποτε
σημαντική απόφαση για τη διαιτησία είναι ο κύριος Μάζιτς,
τότε οι ευθύνες είναι τεράστιες, η ανάληψη τους από πλευράς
του Σέρβου Αρχιδιαιτητή αγνοείται, όπως αγνοείται και η αν-
τίδραση από την πλευρά του εργοδότη, της ΚΟΠ δηλαδή. Και
ούτε σώζουν την κατάσταση, ούτε καν τη βοηθούν, οι επιλε-
κτικές αναρτήσεις ή αντιδράσεις, κατά καιρούς, από αξιωμα-
τούχους της Ομοσπονδίας, αναλόγως της περίπτωσης και της
ομάδας την οποία εκπροσωπούν στην ΚΟΠ. 

Και το θέατρο του παραλόγου θα ανεβάσει για ακόμη μία
φορά την ίδια παράσταση. Θα τελειώσει η χρονιά με ξένους
διαιτητές, θα ακούσουμε για την πρόοδο και το καλό του πο-
δοσφαίρου στην τελετή βράβευσης των κορυφαίων της ΚΟΠ,
το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε με τις μεταγραφές και από
χρόνου φτου κι’ απ’ την αρχή.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Τα αποτελέσματα της περασμένης
αγωνιστικής στο πρωτάθλημα προ-
κάλεσαν έκρηξη οργής σε δύο πα-
ράγοντες του ποδοσφαίρου μας, του
γενικού αρχηγού του ποδοσφαιρικού
τμήματος του Ολυμπιακού Χριστό-
φορου Τορναρίτη και του προέδρου
της Δόξας Κώστα Χριστοδούλου. 

Αμφότεροι προχώρησαν σε δη-
μόσιες καταγγελίες εναντίον του δι-
αιτητή Βασίλη Δημητρίου και του
προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου
Κούμα. Οι αιχμηρές δημόσιες τοπο-
θετήσεις των δύο αντρών προκάλε-
σαν αντιδράσεις κλυδωνίζοντας το
οικοδόμημα του Κυπριακού ποδο-
σφαίρου. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και
Προστασίας του Αθλητισμού τους
κάλεσε για κατάθεση, η Κυπριακή
Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία εκφράζει την αποφασι-

στικότητά της σε συνεργασία με τους
νομικούς της συμβούλους να τερμα-
τίσει ενέργειες και δημόσιες τοπο-
θετήσεις που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες μέρες και οι οποίες προ-
σβάλλουν πρόσωπα, αλλά και γενι-
κότερα την ΚΟΠ ως θεσμό και ως
ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή, ενώ
Αστυνομία και Γενική Εισαγγελία
παρακολουθούν τις εξελίξεις. 

Ο κ. Τορναρίτης, σε μια από τις
δημόσιες καταγγελίες του, είπε χα-
ρακτηριστικά για τον Βασίλη Δημη-
τρίου πως ήταν σε εντεταλμένη υπη-
ρεσία… «Υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει
αρχηγός, υπαρχηγός, αυτός που τους
διορίζει. Ο Δημητρίου κάνει εφτά
παιχνίδια συνεχόμενα τον Ολυμπιακό
ενώ ξέρουμε ότι είναι σε εντεταλμένη
υπηρεσία». 

Για τον πρόεδρο της ΚΟΠ εξέφρα-
σε την άποψη… «Νομίζω έφθασε η

ώρα ο κ. Κούμας να δώσει παραίτηση,
να μας αδειάσει τη γωνιά. Να πάει
από εκεί που ήρθε. Φτάνει μαζί του.
Τέλος. Αυτός ο άνθρωπος έχει κατα-
στρέψει από τις ρίζες του το κυπριακό
ποδόσφαιρο». Δεν έμεινε μόνο σε
αυτό, την επόμενη ημέρα είπε ακόμη
σοβαρότερα πράγματα για τον πρό-
εδρο της ΚΟΠ: «Η ΚΟΠ αναγνώρισε
την χειραγώγηση και τιμώρησε τον
διαιτητή με δυο μήνες αποκλεισμό,
αντί να τον διώξει διά παντός ως με
είχαν ΨΕΥΔΩΣ διαβεβαιώσει παρου-
σία του Αλέξη Μαυρομάτη και Μάζιτς
- Κούμα. «Έχω δεχτεί πιέσεις από
τον υπόκοσμο να τον φέρω πίσω
ήταν τα λόγια του Κούμα δυο μήνες
μετά».

Παρόμοιου ύφους ήταν και οι το-
ποθετήσεις του κ. Χριστοδούλου κα-
θώς ο Βασίλης Δημητρίου είχε οριστεί
την επόμενη ημέρα του αγώνα Εθνι-

κός-Ολυμπιακός ως επικεφαλής του
VAR στον αγώνα Δόξα-ΑΕΛ και διε-
ρωτήθηκε. «Δεν έπρεπε η ΚΟΠ και
ο κ. Μάζιτς (πρόεδρος Επιτροπής Δι-
αιτησίας) να θέσει εκτός τον κ. Δη-
μητρίου και να βάλει άλλο; Αν θέλουμε
να είμαστε κύριοι και τίμιοι πρέπει
να προσέξουμε». Οι χαρακτηρισμοί
του εναντίον του προέδρου της ΚΟΠ
ήταν ακόμη πιο έντονοι. «Επιτέλους
ο κ. Κούμας πρέπει να αφήσει αυτό
το καημένο το ποδόσφαιρο που το
βλέπει σαν επιχείρηση να κάτσει
σπίτι του. Τα μεγαλύτερα σικέ γίνον-
ται στην ΚΟΠ. Για να προσλάβουν
αποδυτηριούχο κάνουν σικέ. Ο Κω-
στένογλου ήρθε με πολιτική παρέμ-
βαση».

Δεν έφταναν όλα αυτά είχαμε και
ανάρτηση του εκτελεστικού προ-
έδρου του ΠΑΣΠ Σπύρου Νεοφυτίδη,
ο οποίος χαρακτήρισε τις κατηγορίες

εναντίον του προέδρου της ΚΟΠ ως
πολύ σοβαρές, αναφέρθηκε στην
πρόσληψη του Ομοσπονδιακού τε-
χνικού στηριζόμενος στις τοποθε-
τήσεις του κ. Χριστοδούλου περί πο-
λιτικής παρέμβασης, έγραψε για δα-
νεισμό χρημάτων σε ομάδες από την
ΚΟΠ για συμμορίες και διαπλοκή
συμφερόντων. 

Όλα τούτα οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα πως το κυπριακό ποδόσφαιρο
σείεται συθέμελα, καθώς ήρθε και ο
Αρχηγός της Αστυνομίας Στέλιος
Παπαθεοδώρου να δηλώνει την πε-
ρασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια συ-
νεδρίου που διοργανώνεται στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου Integri-
Sport Next, ότι πέντε ύποπτοι αγώνες
από τους 19 (εξετάστηκαν οι 12 και
πρόκειται για αγώνες Β’ κατηγορίας
και κυπέλλου) θα ανοίξουν ποινικές
υποθέσεις. 

Ο Γεν. Εισαγγελέας έχει τον λόγο 
Οι καταγγελίες στο ποδόσφαιρο και η θέση του προέδρου του ΠΑΣΠ Σπύρου Νεοφυτίδη

<<<<<<<

Το κυπριακό ποδόσφαιρο
σείεται συθέμελα, 
καθώς ήρθε και ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας 
Στέλιος Παπαθεοδώρου
να δηλώσει ότι για πέντε 
ύποπτους αγώνες θα ανοί-
ξουν ποινικές υποθέσεις. 

Οι διαιτητικές αποφάσεις της περασμένης αγωνιστικής προκάλεσαν την έκρηξη του γενικού αρχηγού του ποδοσφαιρικού
τμήματος του Ολυμπιακού Χριστόφορου Τορναρίτη. Ο κ. Τορναρίτης, σε μια από τις δημόσιες καταγγελίες του, είπε χαρα-
κτηριστικά για τον Βασίλη Δημητρίου πως ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

Επικοινωνήσαμε με τον κ. Νεοφυτίδη
ζητώντας του να τοποθετηθεί στην
καταγγελία του Κώστα Χριστοδούλου
περί πολιτικής παρέμβασης για πρόσ-
ληψη του κ. Κωστένογλου στην εθνι-
κή. Η θέση του είναι πως πρόκειται
για πολύ σοβαρές καταγγελίες. «Πρέ-
πει επιτέλους να ξεκαθαρίσει στον
κόσμο ποια είναι τα κριτήρια για την
πρόσληψη ομοσπονδιακού και όλων
των υπόλοιπων». Εξέφρασε επίσης
την αντίθεση για τις αδιαφανείς δια-
δικασίες που υπάρχουν στην Ομο-
σπονδία. Κληθείς να εκτιμήσει την
πιθανότητα οι κ.κ. Τορναρίτης και
Χριστοδούλου να είπαν ό,τι είπαν,
εν βρασμώ ψυχής, η θέση του κ. Νε-
οφυτίδη ήταν: «Νομίζω ήταν ήρεμοι.
Αναμένουμε δημοσιογραφική διά-
σκεψη από τον κ. Τορναρίτη τι στοι-
χεία έχει να δώσει». 
-Κύριε Νεοφυτιδη στη δική σας
ανάρτηση αναφέρεστε σε συμ-
μορίες. Kαταπιάνεστε από τις δη-
λώσεις παραγόντων; 

-Ναι όπως το ανέβασα την ανάρ-
τηση μου αφορά τις δηλώσεις των
δύο προέδρων. 
-Είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες.
Σας θυμίζω ότι πολλές φορές στο
παρελθόν φημολογείτο παρουσία
ανθρώπων του υπόκοσμου. Φαν-
τάζομαι τα ξέρετε καλύτερα, ισχύει; 

-Δεν μπορώ να ξέρω καλύτερα.
Εμείς ξέρουμε η μεγαλύτερη ευκαιρία
που παρουσιάστηκε για να καθαρίσει
ο χώρος του ποδοσφαίρου χάθηκε
από τη Νομική Υπηρεσία φέτος από
κακούς χειρισμούς». 
-Αναφέρεστε σε κάτι συγκεκρι-
μένο; 

-Αναφέρομαι στη γνωστή υπόθεση
πρώην διαιτητή; 
-Έχουν φτάσει κοντά σας πλη-
ροφορίες για διαιτητές που μπλέ-
κονται σε στημένους αγώνες; 

-Υπήρχαν οι καταγγελίας μέσω
του Red Button και θα πρέπει να ρω-
τήσετε τον πρόεδρο της Επιτροπής
Δεοντολογίας για το πώς χειρίστηκαν
αυτές τις υποθέσεις. 
-Θέλετε να πείτε ότι υπήρχε σκο-
πιμότητα στο χειρισμό κάποιων
από αυτών από μέρους της Ε.Δ.; 

-Αυτό που λέω επανειλημμένα τα
τελευταία χρόνια δεν υπάρχει η τε-
χνογνωσία και εκπαίδευση, ούτε νο-
μοθεσίες που να επιτρέπουν στην
αστυνομία να προχωρήσει στην εξέ-
ταση καταγγελιών χειραγώγησης
αγώνων. Δυστυχώς, μέσα από αυτή
την αδυναμία δεν μπορούμε να προ-
στατέψουμε το άθλημα.
-Αυτό τι σημαίνει; Ότι το ποδό-
σφαιρο έχει αφεθεί στη μοίρα του; 

-Όχι. Γίνονται κάποιες προσπά-

θειες αλλά θεωρώ αν δεν υπάρξει
στρατηγική από μέρους της Αστυ-
νομίας και της Νομικής Υπηρεσίας
δύσκολα θα καταπολεμήσουμε τη

διαφθορά στο ποδόσφαιρο.
-Η εκτίμησή σας είναι πως η εξυ-
γίανση του ποδοσφαίρου θα πρέ-
πει να έρθει από την Πολιτεία
και όχι από την ίδια την ΚΟΠ; 

-Θα έλεγα από συνδυασμό των
δύο αλλά το σοβαρότερο πρόβλημα
είναι η νομοθεσία έχει τρύπες και
δε βοηθά τις Αρχές. 
-Και πώς αλλάζει; 

-Είναι θέμα του Γενικού Εισαγγε-
λέα να βρει τρόπους έτσι ώστε η
Αστυνομία να εξιχνιάζει έχοντας όλα
εφόδια και εναλλακτικές λύσεις πέραν
της μαρτυρίας, όπως συμβαίνει και
στο εξωτερικό.

<<<<<<<

«Η μεγαλύτερη ευκαιρία
που παρουσιάστηκε 
για να καθαρίσει 
ο χώρος του ποδοσφαί-
ρου χάθηκε από τη 
Νομική Υπηρεσία φέτος
από κακούς χειρισμούς». 

«Χρειάζεται στρατηγική 
από Αστυνομία 
και Νομική Υπηρεσία»

«Δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και εκπαίδευση, ούτε νομοθεσίες που να επιτρέ-
πουν στην αστυνομία να προχωρήσει στην εξέταση καταγγελιών χειραγώγησης
αγώνων» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, ο πλη-
θωρισμός στις ανεπτυγμένες οι-
κονομίες παρέμεινε σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα. Με την έλευση
της πανδημίας στις αρχές του
2020 και τις αρνητικές επιπτώσεις
στις επιχειρήσεις και στα νοικο-
κυριά, οι αρχές επικεντρώθηκαν
στην τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας, μέσω κατακό-
ρυφων αυξήσεων των δημοσιο-
νομικών δαπανών. Παράλληλα,
οι Κεντρικές Τράπεζες υιοθέτησαν
επεκτατικές νομισματικές πολι-
τικές, μέσω της μαζικής αγοράς
περιουσιακών στοιχείων και κυ-
βερνητικών ομολόγων και της
διατήρησης χαμηλών επιτοκίων.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, οι
πολιτικές αυτές δεν οδήγησαν σε
ουσιαστική ένταση των πληθω-
ριστικών πιέσεων.

Ωστόσο, ιδιαίτερα τους τελευ-

ταίους μήνες του 2021, παρατη-
ρήθηκε ραγδαία ανοδική τάση στις
τιμές, η οποία ενισχύθηκε μετά τα
πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρα-
νία και τις συνακόλουθες δυσμενείς
επιπτώσεις στην παραγωγή και
στις τιμές ενεργειακών προϊόντων,
τροφίμων και πρώτων υλών. 

Η ΕΕ εξαρτάται σε υπέρμετρο
βαθμό από τη Ρωσία για την προ-
μήθεια πετρελαίου και φυσικού
αερίου, ενώ εισάγει μεγάλες πο-
σότητες σιτηρών από τη Ρωσία
και την Ουκρανία. Ως επακόλουθο,
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν
στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας
και προμήθειας άλλων βασικών
αγαθών. Μέσα στις σημερινές
συνθήκες, οι δυνατότητες των
κυβερνήσεων να αντισταθμίσουν
τη μείωση της αγοραστικής δύ-
ναμης και να στηρίξουν τις οικο-

νομίες είναι περιορισμένες. Επι-
πλέον, στο πιθανολογούμενο σε-
νάριο που η ΕΕ θα αποφάσιζε άμε-
σο τερματισμό των εισαγωγών
πετρελαίου και φυσικού αερίου
από τη Ρωσία, οι επιπρόσθετες
επιπτώσεις στην οικονομική δρα-
στηριότητα, στην απασχόληση
και στο βιοτικό επίπεδο θα ήταν
τεράστιες. Πλείστοι αναλυτές πι-
στεύουν ότι, σε τέτοια περίπτωση,
ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού
θα ήταν ορατός. 

Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός
έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων δύο δε-
καετιών, τροφοδοτούμενος από
την άνοδο των τιμών εισαγόμενου
πετρελαίου, τροφίμων και πρώτων
υλών. Ο πληθωρισμός έχει ξεπε-
ράσει το 7% το Μάρτιο και ανα-
μένεται να παραμείνει σε υψηλά
επίπεδα, τουλάχιστον κατά τους

επόμενους μήνες με περαιτέρω
επιπτώσεις στην αγοραστική δύ-
ναμη, το κόστος παραγωγής και
κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη.
Ήδη, η Κεντρική Τράπεζα ανα-
θεώρησε το ρυθμό ανάπτυξης για
το 2022 από 4% στο 2%, με πιθα-
νότητα δυσμενέστερων αναθεω-
ρήσεων μελλοντικά, σε περίπτωση
παρατεταμένων πολεμικών ανα-
ταραχών στην Ουκρανία. Περαι-
τέρω, το Υπουργείο Οικονομικών
υπολογίζει ότι κάθε ποσοστιαία
μονάδα αύξησης του πληθωρισμού
στοιχίζει €10 εκ. στα δημόσια τα-
μεία, λόγω αυξημένων επιδομά-
των, επιβαρύνοντας περισσότερο
το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος.

Σ’ ένα τέτοιο δύσκολο περι-
βάλλον, τα διλήμματα για την οι-
κονομική πολιτική είναι μεγάλα.
Παρά τις δημοσιονομικές προ-
κλήσεις, η στήριξη νοικοκυριών

και επιχειρήσεων είναι αναγκαία,
ενδεχομένως με αναπροσαρμογή
των προτεραιοτήτων στα πλαίσια
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας που υπέβαλε η Κύ-
προς στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Παράλληλα, οι συνθήκες επιτάσ-
σουν αναθεώρηση της ενεργει-
ακής μας πολιτικής και πιο ταχεία
προώθηση των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, περιορίζοντας έτσι
την εξάρτηση της Κύπρου από
εισαγωγές πετρελαίου και δημι-
ουργώντας νέες ευκαιρίες για απα-
σχόληση και ανάπτυξη με θετικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της PricewaterhouseCoo-
persInvestment Services.

Ο κίνδυνος υψηλού πληθωρισμού επανέρχεται στο προσκήνιο

Η ακρίβεια
«γονατίζει»
την ένδυση
και υπόδηση
Τρομαγμένοι οι καταναλωτές

Μειωμένη είναι η αγορά ειδών
ένδυσης και υπόδησης, ενώ οι
καταστηματάρχες εκτιμούν ότι
δεν θα υπάρξει αλλαγή ούτε την
περίοδο του Πάσχα. Οι κατανα-
λωτές περιορίζονται στην αγορά
μόνο των απαραίτητων ειδών.
Τους επόμενους μήνες η αγορά
θα λειτουργήσει με μειωμένα απο-
θέματα προϊόντων ως αποτέλεσμα
των καθυστερήσεων στην εφο-
διαστική διαδικασία. Σελ. 4

Επίκειται νέα
αύξηση τιμών
των νεόδμητων
Συνέντευξη Μ. Κυναιγείρου

Το ράλι αυξήσεων των υλικών οι-
κοδομής, θα έχει αντίκτυπο στην
τελική τιμή διάθεσης των και-
νούργιων ακινήτων, αναφέρει ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγ-
γραφής Κτηματομεσιτών Μαρίνος
Κυναιγείρου. Αναφέρεται στις
προκλήσεις του κλάδου, τους πα-
ράνομους μεσίτες και στο Πρό-
γραμμα των διαβατηρίων. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Ακριβότερα υλικά,
ακριβότερες κατοικίες
Οι αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά στην
Ελλάδα έχουν εκτοξεύσει το κόστος μιας
νέας οικοδομής σε περίπου 1.600-1.700
ευρώ/τ.μ., χωρίς να υπολογίζεται η αξία
της γης. Πρόκειται για αύξηση 50%-60%
σε σχέση με πέρυσι και αυτό θα αποτυ-
πωθεί στις τιμές πώλησης νέων κατοι-
κιών. Σελ. 12

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Το πλήγμα
στην ανάπτυξη
θα φθάσει από
1,9 έως 3,8 δισ.

Σελ. 6

Οικονομική δύναμη πυρός έχει η Κύπρος
Συνέντευξη Maliszewski του ΔΝΤ - Να χρησιμοποιηθεί με σύνεση - Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων
Τη θέση ότι έχει απομείνει στην
Κύπρο «δύναμη πυρός» ώστε να
υποστηρίξει συγκεκριμένες ομάδες
που πλήττονται περισσότερο στην
οικονομία ως αποτέλεσμα της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία,
διατύπωσε ο Wojciech Stanislaw

Maliszewski, επικεφαλής της απο-
στολής του ΔΝΤ για την Κύπρο.
Προσθέτει ότι η στήριξη αυτή θα
πρέπει να είναι προσωρινή, στο-
χευμένη και να μην εμποδίζει την
ανακατανομή της εργασίας σε
αναπτυσσόμενους τομείς. Επιση-

μαίνει ότι μεσοπρόθεσμα, μια στα-
διακή δημοσιονομική προσαρμογή
θα πρέπει να στοχεύει στην ανοι-
κοδόμηση των αποθεμάτων ασφα-
λείας, φέρνοντας τον προϋπολο-
γισμό κοντά σε ισορροπία έως το
2024. Τονίζει επίσης ότι οι διαρ-

θρωτικές μεταρρυθμίσεις —για
να ενισχυθεί η διακυβέρνηση, να
γίνει το δικαστικό σύστημα πιο
αποτελεσματικό και να αντιμε-
τωπιστούν τα κενά δεξιοτήτων
και οι αναντιστοιχίες και τα κενά
υποδομής— είναι καίριας σημα-

σίας για τη βελτίωση των προ-
οπτικών ανάπτυξης. Εκφράζει ικα-
νοποίηση για τη μείωση των ΜΕΔ
και τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι πρέ-
πει να προωθηθεί το πλαίσιο των
εκποιήσεων για να μειωθούν πε-
ραιτέρω. Σελ. 3

Κύπρος 2,13% 0,03%

Γερμανία 0,68% 0,02%

Γαλλία 1,25% 0,28%

Ιταλία 2,33% 0,20%

Ισπανία 1,66% 0,12%

Ιρλανδία 1,35% 0,30%

Ελλάδα 2,79% 0,06%

Ην. Βασίλειο 1,72% 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

ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Μόνος δρόμος το LNG για
απεξάρτηση της Ευρώπης
Η μοναδική εναλλακτική της Ευρώπης
για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο είναι η δραματική αύξηση εισαγω-
γών υγροποιημένου φυσικού αερίου, του
LNG. Για να αντικατασταθεί από LNG όσο
ρωσικό αέριο μεταφέρεται μέσω αγω-
γών θα χρειαστούν 112 εκατ. τόνοι LNG
ετησίως. Σελ. 11

Στήριξη σε πληγείσες από τον πόλεμο επιχειρήσεις

ΑΥΞΗΣΗ 171,8%

Εκτινάχθηκε το εμπορικό
έλλειμμα στην Ελλάδα
Οι ανατιμήσεις των ενεργειακών προ-
ϊόντων έχουν εκτοξεύσει και το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
στην Ελλάδα. Το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου σχεδόν τριπλασιάστηκε τον
Φεβρουάριο του 2022 και διαμορφώθη-
κε σε 3,12 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση
171,8%. Σελ. 7

Η Γερμανία επιστρατεύει τις δυνάμεις της για να θωρακίσει με κάθε τρόπο την οικονομία της από τις παράπλευρες απώλειες του πολέμου στην
Ουκρανία. Τελευταία κίνηση αυτοπροστασίας είναι η απόφαση του Βερολίνου να σχεδιάσει πακέτο οικονομικής βοήθειας για όσες γερμανικές
επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και από τις παρενέργειες των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. στη
Ρωσία. Σελ. 10
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΚΑΛΟΥΜ ΠΊΚΕΡΙΝΓΚ

Οταν η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE)
άρχισε να αναδιπλώνεται ως προς
το επιθετικό πρόγραμμα στήριξης
της οικονομίας πέρυσι τον Δεκέμ-
βριο, πίστευε ότι μια δυναμική οι-
κονομία έως το 2022 θα επέτρεπε
στα στελέχη της, που χαράσσουν
τη νομισματική πολιτική της, να
ανακόψουν τον πληθωρισμό άνευ
αποσταθεροποίησης στον επιχει-
ρηματικό κύκλο. Εντούτοις, δεδο-
μένου ότι ο πληθωρισμός έχει εκτι-
ναχθεί αφότου η Ρωσία εισέβαλε
στην Ουκρανία, προξενώντας σο-
βαρό κραδασμό στην εμπιστοσύνη,
μια ήπια προσγείωση θεωρείται δύ-

σκολο να επιτευχθεί. Η Τράπεζα
της Αγγλίας προχώρησε σε αύξηση
του διατραπεζικού επιτοκίου δα-
νεισμού τρεις φορές από τον Δε-
κέμβριο του 2021 και εντεύθεν,
ώστε να επανέλθει στα επίπεδα προ
κορωνοϊού, στο 0,75%. Τον Φε-
βρουάριο άρχισε επίσης να περι-
στέλλει τον ισολογισμό της, παύον-
τας την εκ νέου επένδυση των κρα-
τικών ομολόγων που είχαν λήξει,
καθώς και να πωλεί τα εταιρικά ομό-
λογα, που κατείχε σε περιορισμένη
ποσότητα. Η καθοδήγηση για τις
μελλοντικές κινήσεις της προοιω-
νίζεται αφενός κι άλλες αυξήσεις
στο κόστος δανεισμού, αφετέρου
ότι οι ενεργές πωλήσεις κρατικών
τίτλων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν
μόλις το τραπεζικό επιτόκιο φτάσει
στο 1,0%. Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής υποστηρίξουν μια περαι-

τέρω αύξηση κατά 25 μονάδες βά-
σης τον Μάιο (πιθανόν μεν, όχι βέ-
βαιο δε), αυτό θα άνοιγε τον δρόμο
για ενεργές πωλήσεις κρατικών
ομολόγων κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2022.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία και η διακοπή στη λειτουργία
των κινεζικών λιμανιών εκτιμάται
ότι θα ενισχύσουν τον εισαγόμενο
πληθωρισμό – φαινόμενο που ξε-
κίνησε στα μέσα του 2021 εξαιτίας
των σοβαρών κωλυμάτων από την
πλευρά της προσφοράς διεθνώς με-
τά την ανάκαμψη από την πανδημία.
Σε συνδυασμό, δε, με την εξαιρετικά
ανελαστική αγορά εργασίας και τις
διογκούμενες προσδοκίες για τον
δείκτη του πληθωρισμού, η νέα
ανοδική πορεία του τελευταίου αυ-
ξάνει και τον κίνδυνο δευτερογενών
επιπτώσεων στους μισθούς και στις
εγχώριες τιμές. Αντίθετα, ωστόσο,
το θέαμα του πολέμου και το αυ-
ξανόμενο κόστος ζωής έχουν προ-
καλέσει πτώση της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών. Εν τω μεταξύ,
εάν υπήρχε μια περίοδος αυτοσυγ-
κράτησης εκ μέρους των κατανα-
λωτών που θα διαρκούσε αρκετούς
μήνες, θα οδηγούσε σε ελάττωση
της ζήτησης.

Συν τοις άλλοις θα μπορούσε δυ-
νητικά να εξαλείψει και τον κίνδυνο
ενός πιο επίμονου πληθωρισμού.
Σε έναν ιδανικό κόσμο, η BoE θα
πρέπει να «εξαρτάται από τα δεδο-
μένα» για λίγο και να περιμένει να
δει πώς θα κινείται η οικονομία για
μερικούς μήνες προτού αυξήσει πε-
ραιτέρω τα επιτόκια. Ωστόσο, δεν
έχει πλέον την πολυτέλεια του χρό-
νου. Τώρα πρέπει να πληρώσει το
τίμημα της χαλαρής νομισματικής
πολιτικής της για πολύ μεγάλο χρο-
νικό διάστημα πέρυσι. 

* Ο κ. Κάλουμ Πίκερινγκ είναι οικονο-
μολόγος της Berenberg Bank.

Ψηφιακή γκρίνια 
Σύμβαση ύψους €1,2 δισ. καταλήγει στην βρε-
τανική ΒΤ και αφορά στην παροχή υπηρεσιών
δικτύου «κορμού» προς την ΕΕ για την διαφύ-
λαξη του απόρρητου ευαίσθητων πληροφο-
ριών που ανταλλάσσουν θεσμικοί φορείς της
Ευρώπης. Το έργο προκηρύχθηκε από την Κο-
μισιόν και σύμφωνα με αυτή την εξέλιξη επι-
λέγηκε εταιρεία που δεν προέρχεται από κρά-
τος μέλος της ΕΕ γεγονός που δημιουργεί κρι-
τική και τριγμούς στους κόλπους της Ένωσης.
Η κριτική έρχεται κυρίως από ευρωπαϊκές
εταιρείες που δεν κατάφεραν να κερδίσουν το
συμβόλαιο κάνοντας λόγο για απώλεια της
ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ μέσα από την
συγκεκριμένη επιλογή. Παρόλο που το θέμα
που αναδεικνύουν όσοι δυσαρεστήθηκαν από
το αποτέλεσμα έχει να κάνει με το Brexit, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά ότι τελικά η αποχώρη-
ση των βρετανών από την ΕΕ ήταν χωρίς συνέ-
πειες, σημειώνεται ότι η BT διεκδίκησε και τε-
λικά κέρδισε τον διαγωνισμό μέσω της θυγα-
τρικής της που εδρεύει στο Βέλγιο. 

••••
Ακριβό διαζύγιο 
Η απόφαση της Shell να εγκαταλείψει το επι-
χειρησιακό της πρόγραμμα στην Ρωσία θα κο-
στίσει στην εταιρεία €5 δισ. σύμφωνα με επίση-
μη ανακοίνωση. Η απόσυρση από την ρωσική
αγορά έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των
αγορών ρωσικού πετρελαίου ως  πρώτης ύλης
και την διάθεση της συμμετοχής της σε κοινο-
πρακτικά έργα με την Gazprom. Σημειώνεται
ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει
πετρέλαιο που είχε συμφωνηθεί πριν η Ρωσία
εισβάλει στην Ουκρανία. Μεταξύ των έργων
που θα εγκαταλειφθούν περιλαμβάνεται και η
συμμετοχή της Shell στον Nordstream2. 

••••
Νέα πορεία
Η ισχυρή γερμανική οικονομία στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην φτηνή ενέργεια και στο
χαμηλό εργατικό κόστος. Όσον αφορά στο
πρώτο, η Ρωσία αποτελούσε τον βασικό προ-
μηθευτή και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία
έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Η ανατροπή
αυτή έρχεται μετά που η πανδημία άλλαξε τα
δεδομένα σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση,
η οποία για χρόνια υπήρξε η κινητήρια δύναμη
της εξαγωγικής προσπάθειας των Γερμανών.
Με αυτά τα δεδομένα η ισχυρότερη οικονομία
της Ευρώπης καλείται να χαράξει νέα πορεία,
αν είναι να διατηρήσει τα σκήπτρα, και σύμ-
φωνα με όλες τις εκτιμήσεις η προσπάθεια
δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την ενεργει-
ακή αυτονόμηση της χώρας. 

••••
Εφοδιαστικές επιπλοκές 
Η έκρηξη της εξάπλωσης της Covid19 στην Κί-
να οδηγεί το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμα-

τοκιβωτίων στον κόσμο σε παράλυση. Το λιμά-
νι της Σανγκάης σύμφωνα με πληροφορίες
παρουσιάζει μείωση των δραστηριοτήτων του
κατά 40% σε σχέση με μια εβδομάδα πριν. Η
ανεξέλεγκτη κατάσταση με την πανδημία στην
Κίνα αυτή την περίοδο οφείλεται σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις στην πολύ επιθετική και
άκρως μεταδοτική μετάλλαξη «όμικρον» με
αποτέλεσμα τα lockdowns που επιχειρούνται
να μην έχουν την αποτελεσματικότητα προ-

ηγούμενων ανάλογων αποφάσεων. Όπως εί-
ναι αναμενόμενο η κατάσταση έρχεται να επι-
βαρύνει περισσότερο τα ήδη υφιστάμενα
προβλήματα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές
αλυσίδες.  

••••
Μεγάλο ενδιαφέρον 
Η απόκτηση του 9,2% των μετοχών του Twit-
ter από τον Ίλον Μασκ τον φέρνει στο διοικητι-
κό συμβούλιο της εταιρείας καθώς ο εκκεντρι-
κός επιχειρηματίας κατέχει πλέον τετραπλά-
σιο ποσοστό από τον ιδρυτή της εταιρείας. Η
συναλλαγή που ολοκληρώθηκε την προηγού-
μενη Δευτέρα ανήλθε στα 2,4 δισ. δολάρια κα-
θιστώντας τον Ίλον Μασκ από παθητικό επεν-
δυτή σε διοικητικό σύμβουλο της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες την ιδιότητα αυ-
τή θα κατέχει μέχρι το 2024 ενώ με μεγάλο
ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια όσον
αφορά στην εξέλιξη αυτής της σχέσης. 

••••
Ιστορική εβδομάδα 
Ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία στάθηκε αρ-
κετός για να επηρεαστεί η δυναμική ανάκαμ-
ψη του τομέα των κρουαζιέρων που αναμένε-
ται αυτό το καλοκαίρι μετά την δύσκολη περίο-
δο που πέρασε ο κλάδος κατά την διάρκεια
της πανδημίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Carnival που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία
κρουαζιέρων στον κόσμο, η πρώτη εβδομάδα
Απριλίου κατέγραψε ρεκόρ κρατήσεων καθι-
στώντας την στην καλύτερη εβδομάδα από
την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας. 

Η κατάσταση στην αγορά με την άνοδο των τιμών βασικών προϊόντων όχι μόνο δεν παρουσιάζει
σημάδια εκτόνωσης αλλά αναμένεται και να ενταθεί το επόμενο διάστημα.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Ποσοτική Χαλάρωση
Ποσοτική χαλάρωση κα-
λείται η νομισματική πολι-
τική κατά την οποία η Κεν-
τρική Τράπεζα / Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα προ-
χωρεί σε αγορά χρεογρά-
φων, κυρίως κρατικών

ομολόγων ή άλλων χρηματοοικονομικών
στοιχείων/μέσων από τα χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα, αλλά όχι στην ανοικτή αγο-
ρά. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι συ-
νήθεις νομισματικές πολιτικές κρίνονται
αναποτελεσματικές, η ποσοτική χαλάρω-
ση ενδέχεται να εφαρμοστεί έτσι ώστε
να αυξηθεί η προσφορά χρήματος στην
αγορά και να τονωθεί η οικονομία.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Ο χρόνος πιέζει την
Τράπεζα της Αγγλίας

<<<<<<

Αύξηση πληθωρισμού
και Ουκρανία ανατρέ-
πουν το σχέδιο της
ανώδυνης ανόδου των
επιτοκίων.

Ή τώρα ή ποτέ, 
λέει ο ΟΗΕ για το κλίμα 
Δραστική μείωση κατανάλωσης ορυ-
κτών καυσίμων, ώστε να φθάσει η
παγκόσμια κατανάλωση το μισό της
σημερινής με δίκαιο τρόπο έως το
2030. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο
σύμφωνα με την τελευταία μεγάλη
έκθεση επιστημόνων που ερευνούν
πώς ο πλανήτης θα αποφύγει την
κλιματική κρίση. Η έκθεση της Δια-
κυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ
για την κλιματική Αλλαγή, στο τρίτο
και τελευταίο μέρος της περιγράφει
τα μέτρα που οφείλει να λάβει η αν-
θρωπότητα αν πρόκειται να απο-
φευχθεί η άνοδος της θερμοκρασίας
κατά τουλάχιστον 3 βαθμούς Κελσίου.
«Ή τώρα ή ποτέ», δήλωσε ο επικε-
φαλής της συντακτικής ομάδας, Τζιμ
Σκι. Στο σημείο που έχουμε φθάσει
απαιτούνται δραστικές περικοπές
ρύπων σε όλους τους τομείς, από τη
γεωργία και τις μεταφορές έως την
ενέργεια και τον κτιριακό τομέα. Η
έκθεση αναφέρει ότι οι ρύποι πρέπει
να αρχίσουν να μειώνονται δραστικά
το αργότερο το 2025 και οι περικοπές
να έχουν φθάσει το 50% έως το 2030.
Μέχρι τώρα οι εκπομπές ρύπων που
ευθύνονται για την κλιματική κρίση
κάθε χρόνο αυξάνονται. «Η κλιματική
αλλαγή είναι το αποτέλεσμα ενός αι-
ώνα και πλέον μη βιώσιμης χρήσης
ενέργειας και γης. Ξέρουμε τι πρέπει
να κάνουμε, πώς πρέπει να το κά-
νουμε, τώρα πρέπει να το κάνουμε»
αναφέρει η έκθεση.

«Λένε ψέματα»
Αν όλες οι χώρες τηρήσουν τις δε-

σμεύσεις που έχουν υποβάλει στον
ΟΗΕ, η θερμοκρασία του πλανήτη

θα αυξηθεί κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου,
ένα καταστροφικό σενάριο για τις
ανθρώπινες κοινωνίες και τη φύση.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αν-
τόνιο Γκουτέρες, τόνισε με σκληρή
γλώσσα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να
εφησυχάζουν θεωρώντας ότι υπάρχει
περίπτωση να καταφέρουμε με την
τωρινή πορεία να συγκρατήσουμε
την άνοδο της θερμοκρασίας στον
1,5 βαθμό· «για να το πούμε απλά,
κυβερνήσεις και εταιρείες λένε ψέ-
ματα», είπε.

REUTERS, GUARDIAN

<<<<<<

Μείωση ορυκτών καυσί-
μων, ώστε η παγκόσμια
κατανάλωση να φτάσει
στο μισό της σημερινής
με δίκαιο τρόπο έως το
2030. 

«Η κλιματική αλλαγή είναι το
αποτέλεσμα ενός αιώνα και πλέον μη
βιώσιμης χρήσης ενέργειας και γης»,
αναφέρει η έκθεση.

Πραγματική αναστάτωση προκά-
λεσαν οι υψηλότατες για την επο-
χή και την περιοχή θερμοκρασίες
που σημειώθηκαν τον Μάρτιο
στην Ανταρκτική. Οι εκτάσεις γύ-
ρω από τον Νότιο Πόλο θεωρούν-
ται οι πιο απρόσβλητες από το
φαινόμενο της κλιματικής αλλα-
γής, με την έννοια πως οι πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες αντέχουν, με
την αύξηση του επιπέδου των
θερμοκρασιών να είναι απειροε-
λάχιστο. Μάλιστα, η Ανατολική Αν-
ταρκτική είναι η πιο ψυχρή περιο-
χή του πλανήτη με μέση ετήσια
θερμοκρασία -55° C. Τον Μάρτιο
φέτος καταγράφηκε ένα εξαιρετι-

κά ασυνήθιστο καιρικό φαινόμε-
νο, που οδήγησε σε άνοδο των
θερμοκρασιών έως και 30° C -
40° C πάνω από τις τιμές που συ-
νήθως παρατηρούνται αυτή την
εποχή του χρόνου! Η αιτία βρισκό-
ταν στην επίδραση μιας βαρομε-
τρικής διάταξης, που ονομάζεται
«Ατμοσφαιρικός ποταμός», δηλα-
δή μια σχετικά επιμήκης, στενή και
θερμή περιοχή στην ατμόσφαιρα,
που μεταφέρει σημαντική ποσότη-
τα υδρατμών και θερμότητας από
τις τροπικές περιοχές προς μεγα-
λύτερα γεωγραφικά πλάτη. Το
αποτέλεσμα: στη γαλλοϊταλική
ερευνητική βάση Concordia, σε

υψόμετρο άνω των 3.200 μέτρων,
καταγράφηκε θερμοκρασία -
11,5° C, που είναι νέο απόλυτο
υψηλό ρεκόρ για όλους τους μή-
νες του έτους. Στη ρωσική
βάση Vostok, όπου έχει καταγρα-
φεί το παγκόσμιο ρεκόρ ψύχους -

89,2° C στις 21 Ιουλίου 1983, η
θερμοκρασία ανέβηκε στους -17,7°
C, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ
Μαρτίου πριν από 60 χρόνια ήταν -
32,6° C. Είναι η πρώτη φορά που
παρατηρείται απόκλιση μηνιαίου
ρεκόρ κατά σχεδόν 15° C.

ΥΨΗΛΟΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

«Καύσωνας» στην Ανταρκτική

ΠΑΡΙΣΙ. Μια μεγάλη διεθνής
επιστημονική ομάδα, η οποία
περιελάμβανε και Ελληνες επι-
στήμονες, ανακοίνωσε πως εν-
τόπισε 75 γενετικούς παράγον-
τες που αυξάνουν τον κίνδυνο
για εμφάνιση της νόσου Αλ-
τσχάιμερ. Από αυτές τις περιο-
χές κινδύνου στο DNA, οι 42
βρέθηκαν για πρώτη φορά και
ποτέ έως τώρα δεν είχαν «ενο-
χοποιηθεί» για τη συγκεκριμέ-
νη ανίατη νευροεκφυλιστική
πάθηση. Οι ερευνητές από την
Ευρώπη (μεταξύ των οποίων
Ελληνες επιστήμονες από
ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας και Χα-
ροκόπειο), τις ΗΠΑ και την Αυ-
στραλία, με επικεφαλής τη δρα

Σελίν Μπελεγνκέζ του Ινστι-
τούτου Παστέρ στη Λιλ της Γαλ-
λίας, έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό γενετι-
κής Nature Genetics.

75 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
DNA «ένοχο» για Αλτσχάιμερ

NEO ΔΕΛΧΙ. Εξήντα πέντε μεγάλα
λίθινα αγγεία από ψαμμίτη βρέθη-
καν από αρχαιολόγους σε τέσσε-
ρις περιοχές της πολιτείας Ασάμ
στη βορειοανατολική Ινδία. Σύμ-
φωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα
αγγεία χρησιμοποιούνταν στις αρ-
χαίες ταφικές τελετές. Τα πέτρινα
σκεύη, που χρονολογούνται από
το 400 π.Χ., έχουν διαφορετικά
σχήματα και μεγέθη και είναι ψη-
λά και κυλινδρικά. Παρόμοια ευ-
ρήματα έχουν εντοπιστεί στο Λάος
και στην Ινδονησία. Την ανακάλυ-
ψη έκαναν γνωστοί ερευνητές πα-
νεπιστημίων της Αυστραλίας και
της Ινδίας με δημοσίευσή τους
στην επιθεώρηση Journal of Asian
Archaeology.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Στο φως 65 αγγεία από το 400 π.Χ.
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Στις 12 Απρίλιου 2021 ο Εκτελεστι-
κός Κανονισμός 2021/591 της Επι-
τροπής για την καταχώριση ονο-
μασίας στο μητρώο των προστα-
τευόμενων ονομασιών προέλευσης
και των προστατευόμενων γεω-
γραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι»
(Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)] δη-
μοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να σημειωθεί ότι εναντίον της
αίτησης της Κύπρου για καταχώ-
ριση ονομασίας «Χαλλούμι ΠΟΠ»
είχαν κοινοποιηθεί στην ΕΕ 17 εν-
στάσεις από οργανωμένα σύνολα/
συνδέσμους από χώρες όπως Ηνω-
μένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ηνω-
μένες Πολιτείες, Τουρκία, Νέα Ζη-
λανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όλες απορρίφθηκαν.

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια;
Καμία άλλη χώρα εκτός από την
Κύπρο δεν μπορεί να παράγει τυρί
και να το ονομάζει «Χαλλούμι» ή
με άλλο όνομα που να θυμίζει την
λέξη «Χαλλούμι”. Προσφέρει δη-
λαδή μεγάλη προστασία στους πα-
ραγωγούς στην Κύπρο από προ-
ϊόντα μιμητισμού. Μεγάλη νίκη…
τεράστια! Δυστυχώς, όμως, ένα
χρόνο μετά την θριαμβευτική για
την Κύπρο απόφαση της ΕΕ ακόμη
προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο
για να εφαρμόσουμε τον εκτελε-
στικό κανονισμό. Ας μην μετατρέ-
ψουμε μόνοι μας τη νίκη αυτή σε
…πύρρειο! 

Πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να
ανατρέξει σε πολλές δημοσιεύσεις
στον τύπο από το πρόσφατο (ή

μη) παρελθόν και να βρει τους λό-
γους που ακόμη δεν έχει καταφέρει
η βιομηχανία του τόπου να παράγει
«Χαλλούμι ΠΟΠ» μαζικά. Δεν νο-
μίζω να είναι δόκιμο να τους ανα-
λύσουμε εδώ γιατί σήμερα είμαστε
μπροστά σε ένα γεγονός: το Χαλ-
λούμι είναι πλέον προϊόν με Προ-
στατευόμενη Ονομασία Προέλευ-
σης (ΠΟΠ). 

Υπάρχει περιθώριο για αλλαγές
στις προδιαγραφές του προϊόντος; 

Ναι, αλλά χωρίς αυτές να αλ-
λοιώνουν τον χαρακτήρα του προ-
ϊόντος που μόλις έχει κατοχυρω-
θεί.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
που κάνουν το Χαλλούμι ξεχωρι-
στό; 

Η βασική πρώτη ύλη δηλαδή

το γάλα (το αιγοπρόβειο να υπε-
ρέχει στο μίγμα του αγελαδινού)
που επηρεάζει με τη σειρά του την
γεύση και την οσμή, το ψήσιμο
στον νορό, η προσθήκη αλατιού
και δυόσμου, η χειροποίητη πα-
ρασκευή του που δίνει το χαρα-
κτηριστικό σχήμα (διπλωμένο).
Αυτό το προϊόν θέλουμε να προ-
στατεύσουμε και για αυτό τον λόγο
κατατέθηκε η αίτηση για την πι-
στοποίηση.

Η πιστοποίηση του εθνικού μας
τυριού δίνει την ευκαιρία αλλά και
την υποχρέωση σε όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς για..εξιλέωση
με το να ασκήσει τον πολυπόθητο
ποιοτικό έλεγχο, έτσι ώστε να απο-
κλειστούν προϊόντα εκτός προ-
διαγραφών που πιθανόν να παρά-

γονται και να ονομάζονται «Χαλ-
λούμι».

Ας επικεντρωθούμε όλοι (πα-
ραγωγοί γάλακτος, βιομήχανοι,
κρατικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκοί)
στην προσπάθεια περαιτέρω ανα-
βάθμισης της ποιότητας και της
προστιθέμενης αξίας του προϊόν-
τος μας αλλά και στην ανάδειξη
της αξίας προέλευσής του.

Έχουμε μια  χρυσή ευκαιρία
για εξιλέωση, ας μην την μετατρέ-
ψουμε σε πύρρειο νίκη!

Ο Φώτης Παπαδήμας είναι Αναπληρω-
τής Καθηγητής, Εργαστήριο Επιστήμης
και Τεχνολογίας Γάλακτος, Τμήμα Γεω-
πονικών Επιστήμων, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου.

Χαλλούμι ΠΟΠ  – Πύρρειος νίκη ή ευκαιρία για εξιλέωση;
<<<<<<

Ας επικεντρωθούμε
όλοι στην προσπάθεια
περαιτέρω αναβάθμι-
σης της ποιότητας και
της προστιθέμενης
αξίας του προϊόντος
μας αλλά και στην ανά-
δειξη της αξίας προ-
έλευσής του. 

Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μια οικονομία που εξαρτάται υπερ-
βολικά από έναν τύπο δραστηριό-
τητας ή μια συγκεκριμένη αγορά
θα είναι πιο επιρρεπής σε κραδα-
σμούς, υπογραμμίζει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.

Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Wojciech Stanislaw Maliszewski,
επικεφαλής της αποστολής του
ΔΝΤ για την Κύπρο, μετά την ολο-
κλήρωση του μεταμνημονιακού
ελέγχου που διεξήγαγε από τις 11
έως τις 28 Μαρτίου, σημειώνει ότι
έχει απομείνει στην Κύπρο «δύ-
ναμη πυρός», ώστε να υποστηρίξει
συγκεκριμένες ομάδες που πλήτ-
τονται περισσότερο στην οικονο-
μία ως αποτέλεσμα της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία.

Στο τέλος των επαφών με τις
κυπριακές Αρχές, ο κ. Wojciech
Maliszewski, επικεφαλής της απο-
στολής του ΔΝΤ για την Κύπρο,
τόνισε πως η βασική βραχυπρό-
θεσμη πρόκληση είναι να βαθμο-
νομηθεί μια πολιτική απάντηση
στις οικονομικές επιπτώσεις από
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ση-
μείωσε δε, ότι με τους αυτόματους
σταθεροποιητές να επιτρέπεται
να λειτουργούν, ο προϋπολογισμός
του 2022 παρέχει επαρκή δημο-
σιονομική στήριξη στη βασική
γραμμή. Ωστόσο, μπορεί να χρει-
αστεί πρόσθετη διακριτική υπο-
στήριξη εάν η επίπτωση του σοκ
είναι μεγαλύτερη από την αναμε-
νόμενη. Η στήριξη αυτή θα πρέπει
να είναι προσωρινή, στοχευμένη
και να μην εμποδίζει την ανακα-
τανομή της εργασίας σε αναπτυσ-
σόμενους τομείς. Μεσοπρόθεσμα,
μια σταδιακή δημοσιονομική προ-
σαρμογή θα πρέπει να στοχεύει
στην ανοικοδόμηση των αποθε-
μάτων ασφαλείας, φέρνοντας τον
προϋπολογισμό κοντά σε ισορρο-
πία έως το 2024. Για να μειωθούν
οι χρηματοοικονομικές ευπάθειες,
η αποστολή συνιστά μια πιο δυ-
ναμική εφαρμογή της υπάρχουσας
στρατηγικής απομόχλευσης: άρση
των αβεβαιοτήτων στην εφαρμογή
της στο πλαίσιο αποκλεισμού· βελ-
τίωση του εργασιακού περιβάλ-
λοντος για τις εταιρείες που απο-
κτούν πιστώσεις· και χρήση ερ-
γαλείων εξέτασης και αναδιάρ-
θρωσης για βιώσιμες επιχειρήσεις.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
—για να ενισχυθεί η διακυβέρνη-
ση, να γίνει το δικαστικό σύστημα
πιο αποτελεσματικό και να αντι-
μετωπιστούν τα κενά δεξιοτήτων
και οι αναντιστοιχίες και τα κενά
υποδομής— είναι καίριας σημα-
σίας για τη βελτίωση των προοπτι-
κών ανάπτυξης.

- Πώς κρίνει το ΔΝΤ τις επιπτώ-
σεις του πολέμου στην Ουκρα-
νία στην Κύπρο σε σχέση με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

- Αναμένουμε ότι ο συνολικός
αντίκτυπος θα είναι σημαντικός,
ειδικά στον τουρισμό — ο οποίος
εν μέρει εξαρτάται από αφίξεις
από τη Ρωσία — και σε επαγγελ-
ματικές υπηρεσίες, όπως δικηγό-

ρους και λογιστές, που βασίζονται
σε Ρώσους πελάτες. Αυτοί είναι
σημαντικοί τομείς της κυπριακής
οικονομίας και ο αντίκτυπος στη
δραστηριότητα σε αυτούς τους
τομείς θα έχει δευτερογενείς επι-
πτώσεις σε άλλους.
- Πώς κρίνετε τα μέτρα της κυ-
βέρνησης για να στηρίξει τους
ανθρώπους και την οικονομία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
και αν υπάρχει «δύναμη πυρός»
για να τους στηρίξει ξανά κατά
τη διάρκεια του πολέμου της
Ουκρανίας.

- Ο χειρισμός της πανδημίας
από την κυπριακή κυβέρνηση
υπήρξε εντυπωσιακά επιτυχής: τα
ποσοστά εμβολιασμού είναι υψηλά,
τα τεστ είναι άμεσα διαθέσιμα και
οι πανδημικοί περιορισμοί προ-

σαρμόζονται στις εξελίξεις. Ομοίως,
οι αντιδράσεις της οικονομικής
πολιτικής ήταν επιτυχείς στην
αποτροπή της κατάρρευσης της
παραγωγής και μιας πιο σημαντι-
κής αύξησης της ανεργίας. Δεδο-
μένης της δομής της οικονομίας
της Κύπρου —που εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό
και άλλες υπηρεσίες- είναι αξιο-
σημείωτα επιτεύγματα.

Σε ό,τι αφορά τη «δύναμη πυ-
ρός», η Κύπρος έχει ακόμα. Ο λόγος
του δημόσιου χρέους έχει αυξηθεί
κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
αλλά προβλέπουμε ότι θα είναι σε
πτωτική πορεία, ακόμη και αν λη-
φθεί υπόψη η επιβράδυνση της
ανάπτυξης από τον πόλεμο. Ωστό-
σο, δεν βλέπουμε ακόμη την ανάγ-
κη χρήσης αυτής της δύναμης πυ-
ρός, εκτός από την κανονική υπο-
στήριξη κατά τη διάρκεια της οι-
κονομικής επιβράδυνσης, όπως
οι υψηλότερες δαπάνες για επιδό-
ματα ανεργίας όταν η ανεργία αυ-
ξάνεται. Εάν η οικονομική κατά-
σταση της Κύπρου επιδεινωθεί,
αυτή η δύναμη πυρός μπορεί να
χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά
πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σύ-
νεση. Ορισμένα τμήματα της οι-
κονομίας μπορεί να πληγούν σκλη-
ρά από την επιβράδυνση που σχε-
τίζεται με τον πόλεμο, αλλά άλλοι
τομείς μπορεί να τα πάνε καλά.
Επομένως, είναι σημαντικό να δια-
σφαλίσουμε ότι η υποστήριξη
απευθύνεται σε ομάδες που πλήτ-

τονται περισσότερο, ενώ ταυτό-
χρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτή
η υποστήριξη δεν εμποδίζει τους
εργαζόμενους να μετακινηθούν
από δραστηριότητες που συρρι-
κνώνονται, σε εκείνες που επε-
κτείνονται.
- Πιστεύετε ότι ο τρόπος που
έγινε ο χειρισμός της κατάστα-
σης της RCB Bank ήταν ο κα-
λύτερος δυνατός;

- Η εκκαθάριση των εργασιών
της RCB Bank έγινε πολύ ομαλά.

Επιρρεπής σε κραδασμούς
- Πιστεύετε ότι η Κύπρος πρέπει
να μειώσει σχεδόν στο μηδέν
όλους τους επιχειρηματικούς
δεσμούς με τη Ρωσία;

- Μια οικονομία που εξαρτάται
υπερβολικά από έναν τύπο δρα-

στηριότητας ή μια συγκεκριμένη
αγορά θα είναι πιο επιρρεπής σε
κραδασμούς —ή με άλλα λόγια αν-
τιμετωπίζει υψηλότερους κινδύνους
για την ανάπτυξη— παρά μια πιο
διαφοροποιημένη. Επομένως, είναι
σημαντικό για την Κύπρο να συ-
νεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις που θα διευκόλυναν τη
μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυ-
ξης που θα είναι πιο διαφοροποι-
ημένο και λιγότερο εξαρτώμενο
από συγκεκριμένες αγορές. Η κυ-
βέρνηση έχει ξεκινήσει ένα φιλό-
δοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της Κύπρου και θα θέ-
λαμε να δούμε μια ακόμη ταχύτερη
πρόοδο προς τους στόχους που τί-
θενται σε αυτό το πρόγραμμα.

Εφαρμογή του πλαισίου
- Θέλω να σχολιάσετε τη μείωση
των ΜΕΔ στο κυπριακό τραπε-
ζικό σύστημα. Τι άλλο πρέπει
να γίνει για να είναι πιο αποτε-
λεσματική η μείωση των ΜΕΔ;

- Είμαστε πολύ εντυπωσιασμέ-
νοι από την πρόσφατη πρόοδο
στη μείωση των ΜΕΔ στον τρα-
πεζικό τομέα. Ωστόσο, αυτό επι-
τεύχθηκε με την μεταφορά τους
σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
και η πρόκληση τώρα είναι να δια-
σφαλιστεί ότι τα ΜΕΔ που κατέ-
χουν αυτές οι εταιρείες θα επιλυ-
θούν γρήγορα. Όπως τονίσαμε
στο παρελθόν, αυτό απαιτεί ένα
πλαίσιο που παράγει σωστά κίνη-

τρα για τις τράπεζες ή τις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων και οι οφει-
λέτες να εμπλακούν στην επίλυση
προβληματικών δανείων. Μια τέ-
τοια συνεργασία λείπει εάν οι «κα-
νόνες του παιχνιδιού» σε αυτή τη
διαδικασία δεν είναι ξεκάθαροι.
Το πλαίσιο των εκποιήσεων θέτει
τέτοιους κανόνες και γι’ αυτό πρέ-
πει να εφαρμόζεται με συνέπεια
για να βοηθήσει στην επίλυση του
προβλήματος των ΜΕΔ στην Κύ-
προ. Περαιτέρω βελτιώσεις στο
εργασιακό περιβάλλον για τις εται-
ρείες απόκτησης πιστώσεων και
εξυπηρέτησης πιστώσεων, συμ-
περιλαμβανομένης της πρόσβασής
τους στη βάση δεδομένων του
Κτηματολογίου, είναι επίσης ση-
μαντικές για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ΜΕΔ.
- Ποιες είναι οι μεγαλύτερες
προκλήσεις που υπονομεύουν
τη συμμόρφωσή μας με τους
στόχους της κλιματικής αλλα-
γής;

- Η Κύπρος έχει φιλόδοξους κλι-
ματικούς στόχους. Η επίτευξη αυ-
τών των στόχων μπορεί να είναι
δύσκολη, επειδή απαιτεί σημαν-
τικές επενδύσεις σε πράσινες υπο-
δομές και χρειάζεται να βρεθεί
χρηματοδότηση. Ωστόσο, η μετά-
βαση προς αυτούς τους στόχους
θα βοηθούσε στη βελτίωση της
ενεργειακής ασφάλειας και ανθε-
κτικότητας της Κύπρου – μια ση-
μαντική παράμετρος στην τρέ-
χουσα κατάσταση.

Αναγκαία  η διαφοροποίηση της οικονομίας
ΔΝΤ: Αν η οικονομική κατάσταση της Κύπρου επιδεινωθεί  λόγω πολέμου, έχει «δύναμη πυρός» για μέτρα στήριξης

<<<<<<

Η μετάβαση προς 
τους κλιματικούς 
στόχους θα βοηθούσε
στη βελτίωση της 
ενεργειακής ασφάλειας
και ανθεκτικότητας 
της Κύπρου – μια ση-
μαντική παράμετρος
στην τρέχουσα κατά-
σταση.

<<<<<<

Ο χειρισμός της πανδη-
μίας από την κυπριακή
κυβέρνηση υπήρξε εν-
τυπωσιακά επιτυχής: τα
ποσοστά εμβολιασμού
είναι υψηλά, τα τεστ εί-
ναι άμεσα διαθέσιμα και
οι πανδημικοί περιορι-
σμοί προσαρμόζονται
στις εξελίξεις. 

Ορισμένα τμήματα της οικονομίας μπορεί να πληγούν σκληρά από την επιβράδυνση που σχετίζεται με τον πόλεμο, σημειώνει ο επικεφαλής της αποστολής
του ΔΝΤ για την Κύπρο.

Επιτάχυνση 
μεταρρυθμίσεων
- Ποιες είναι οι μεγαλύτερες
προκλήσεις που υπονομεύουν
τις αναπτυξιακές προοπτικές;
- Αυτό σχετίζεται με το θέμα
που ήδη συζητήσαμε, δηλα-
δή την ανάγκη διαφοροποί-
ησης της οικονομίας προς
διαφοροποιημένες και υψη-
λής προστιθέμενης αξίας
δραστηριότητες. 
Αυτό απαιτεί ταχύτερη εφαρ-
μογή των διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων. Έχει σημει-
ωθεί πρόοδος σε ορισμένους
τομείς, για παράδειγμα οι νό-
μοι κατά της διαφθοράς που
ψηφίστηκαν πρόσφατα θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπι-
ση των επίμονων αδυναμιών
στη διακυβέρνηση. 
Απαιτείται όμως ταχύτερη
πρόοδος σε αρκετούς άλ-
λους τομείς: βελτίωση της
λειτουργίας του δικαστικού
συστήματος, βελτίωση της
εκπαίδευσης και των δεξιο-
τήτων των εργαζομένων και
δημιουργία καλύτερης ψη-
φιακής υποδομής. Πολλές
από αυτές τις πολιτικές περι-
λαμβάνονται στο Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας
της Κύπρου, αλλά θα βοη-
θούσε εάν μπορούσαν να
εφαρμοστούν ακόμη πιο
γρήγορα.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της
πανδημίας, η κατάσταση που
έχουν να διαχειριστούν οι επιχει-
ρήσεις του λιανικού εμπορίου-
πλην των υπεραγορών- για να πα-
ραμείνουν βιώσιμες, παραμένει
μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.
Μετά τα lockdown που μηδένισαν
τον κύκλο εργασιών τους, οι επι-
χειρηματίες του κλάδου ανέμεναν
ότι το 2022 θα αποτελούσε πλέον
μια ευκαιρία για ανάκαμψη, ωστό-

σο το κύμα ακρίβειας που σαρώνει
σε όλα τα αγαθά, αφήνει μικρά πε-
ριθώρια ελπίδας για αλλαγή της
εικόνας. Αυτή την περίοδο η αγορά
είναι εξαιρετικά μουδιασμένη,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο γ.γ.
του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου
Μάριος Αντωνίου, κάνοντας λόγο
για ένα κοκτέιλ ακρίβειας και αβε-
βαιότητας ένεκα του πολέμου, που
οδήγησαν τους καταναλωτές στο
να μαζευτούν και να αρκεστούν
στην αγορά των απολύτως απα-
ραίτητων για το νοικοκυριό. Εν-
δεικτικά είναι τα επίσημα στατι-
στικά στοιχεία του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή που έδειξαν αύξηση
σχεδόν κατά δυο μονάδες και ρυθ-

μό αύξησης του πληθωρισμού κατά
7,1% για τον μήνα Μάρτιο. Σύμ-
φωνα με τα ίδια στοιχεία, η τιμή
των καυσίμων ήταν αυξημένα κατά
23% τον προηγούμενο μήνα, ενώ
όλα σχεδόν τα προϊόντα που εξε-
τάζονται, καταγράφουν ανοδικές
τάσεις στις τιμές τους. Έτσι, «το
διαθέσιμο εισόδημα πλέον τεμα-
χίζεται και ο ηλεκτρισμός, τα καύ-
σιμα και οι τιμές στα είδη πρώτης
ανάγκης απορροφούν ακόμα με-
γαλύτερο μερίδιο από τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό», αναφέρει
ο κ. Αντωνίου. Ως εκ τούτου, τα
ποσά για τα non necessities είτε
δεν μένουν, είτε περιορίζονται σε
μεγάλο βαθμό. 

Οι αυξήσεις
Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον

Μάρτιο, οι τιμές σε ένδυση και
υπόδηση έχουν αυξηθεί αισθητά.
Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι αν-
δρικά παπούτσια, τα οποία τον
Φεβρουάριο πωλούνταν στην τιμή
των 50 ευρώ, τον Μάρτιο στην τι-
μή τους προστέθηκαν άλλα 8 ευρώ.
Η διαφορά του κόστους μεταξύ
Φεβρουαρίου και Μαρτίου, ανέρ-
χεται στο 16%. Κατά 13,4% ακρι-
βότερα ήταν στην αγορά τα παι-
δικά παπούτσια και κατά 10%
ακριβότερα τα γυναικεία παπού-
τσια. Μικρότερες αυξήσεις, αν και
πάλι αισθητές, εντοπίζονται στα
είδη ένδυσης. Τα ρούχα, ανδρικά,

γυναικεία και ακόμη περισσότερα
το βρεφικά/παιδικά, έχουν ακρι-
βύνει κατά μερικά ευρώ σε ένα
μόλις μήνα. Έτσι, ένα βρεφικό
φορμάκι που κόστιζε τον Φεβρουά-

ριο 20 ευρώ, τον Μάρτιο στοίχιζε
22 ευρώ, ένα αντρικό παντελόνι
των 50 ευρώ, η τιμή του ανέβηκε
γύρω στα 54 ευρώ. Σε ποσοστά
αύξησης, όπως φαίνεται και στον
πίνακα, αυτό σημαίνει συν 7,6%
για ανδρικά, 6,6% για γυναικεία
και 10% για παιδικά πριν και μετά
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και
τα δεδομένα δείχνουν ότι έπεται
συνέχεια.

Η ψυχολογία
Ωστόσο, η κατανάλωση δεν

εξαρτάται μόνο από την αγορα-
στική δύναμη των καταναλωτών,
αλλά διαμορφώνεται και από την
ψυχολογία των καταναλωτών. Αυ-
τό το χαρακτηριστικό δεν ευνόησε
ιδιαίτερα την αγορά την περίοδο
των τελευταίων δύο χρόνων. Από
την αρχή της πανδημίας, τα lock-
downs, τα περιοριστικά μέτρα και
τα Safe Pass, ο κόσμος είχε κου-
ραστεί τονίζει στην «Κ» ο γενικός
διευθυντής του Nicosia Mall, Γιώρ-
γος Γεωργίου. Φτάνοντας στο σή-
μερα, φαίνεται ότι από τον Φε-
βρουάριο η αρνητική ψυχολογία
του καταναλωτή, επιδεινώθηκε
ένεκα του πολέμου στην Ουκρα-
νία, ενώ και η αγοραστική του δύ-
ναμη συρρικνώθηκε, άρα, μειώθη-
κε το περιθώριο για έξοδα πέραν
των βασικών προϊόντων, τα οποία
ανεβάζουν περισσότερο ή λιγό-
τερο, την ποιότητα ζωής του κα-
ταναλωτή. 

Τέτοια προϊόντα είναι δυνητικά
οι αγορές σε ρούχα και παπούτσια,
διακοπές, έξοδοι σε χώρους εστία-
σης κ.ο.κ. Έτσι, τις τελευταίες
εβδομάδες, η επισκεψιμότητα στα
εμπορικά κέντρα και τα εμπορικά

καταστήματα και πολύ περισσό-
τερο οι αγορές στο ταμείο, έχουν
μειωθεί σημαντικά. Ως σοβαρή
σκόπελο για την απρόσκοπτη κα-
τανάλωση, θεωρούσαν οι επιχει-
ρήσεις και το safe pass στην εί-
σοδο. Το συγκεκριμένο μέτρο βε-
βαίως παύει να εφαρμόζεται από
τις 18 Απριλίου 2022, μετά την
τελευταία απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου για κατάργηση
του Safe Pass σε λιανικό εμπόριο
και εμπορικά κέντρα (εξαιρούνται
χώροι εστίασης εντός εμπορικών
κέντρων). Αυτό είναι κάτι που
αναμένεται ότι θα ενισχύσει την
επισκεψιμότητα, αλλά δεν μπορεί
να αποτελέσει εγγύηση και για
αύξηση των αγορών. 

Λιγότερο στοκ
Παράπλευρη συνέπεια της πα-

ρούσας εικόνας είναι και η δυ-
σκολία των ιδιοκτητών καταστη-
μάτων να βάλουν παραγγελίες για
νέο στοκ, αφού η ακρίβεια δεν
κτυπά μόνο τις τσέπες των κατα-
ναλωτών αλλά και την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα. Έτσι, οι χονδρέμποροι
και οι προμηθευτές με τα ίδια
ποσά μπορούν πλέον να αγορά-
σουν λιγότερο στοκ σε ρούχα, πα-
πούτσια, τσάντες κ.ο.κ. Θεωρείται
λοιπόν δεδομένο ότι τους επόμε-
νους μήνες η αγορά θα λειτουρ-
γήσει με μειωμένα αποθέματα
προϊόντων αλλά και λιγότερη ποι-
κιλία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα
προϋπήρχε φυσικά, ως μια από
τις οικονομικές παρενέργειες της
πανδημίας, ωστόσο, πλέον, τα
προβλήματα έχουν συσσωρευτεί
και επιδεινώνονται λόγω του πο-
λέμου στην Ουκρανία. 
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Ακρίβεια και ψυχολογία γονάτισαν το λιανικό
Μουδιασμένοι οι καταναλωτές σε non necessity αγορές, περιορίζονται στα άκρως απαραίτητα, ακόμα και για το Πάσχα

ΑΝΔΡΙΚA ΓΥΝΑΙΚΕIΑ ΒΡΕΦΙΚA
ΠΑΙΔΙΚA

ΕΝΔΥΣΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 95,87 97,5 90,52

ΜΑΡΤΙΟΣ 103,2 103,95 99,62

ΑΥΞΗΣΗ 7,6% 6,6% 10%

ΥΠΟΔΗΣΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 89,56 93,33 82,93

ΜΑΡΤΙΟΣ 104,03 102,99 94,06

ΑΥΞΗΣΗ 16% 10% 13,4%

Η αύξηση στις τιμές σε ένδυση και υπόδηση
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Στην προώθηση ανάπτυξης επιχει-
ρηματικότητας από τους νέους
φαίνεται να έχει επενδύσει η Κύ-
προς. Τα τελευταία χρόνια έχουν
παρατηρηθεί σημαντικά βήματα
βελτίωσης της κρατικής στήριξης
στο χώρο της νεανικής επιχειρη-
ματικότητας και της καινοτομίας
μέσω αξιόλογων προγραμμάτων.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το
σχέδιο «Ενίσχυσης Νέας Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας», κον-
δύλι που ανέρχεται συνολικά στα
30 εκ. ευρώ και επιχορηγεί μέχρι
και το 70% των εξόδων μιας νέας
επιχείρησης. Επιπλέον, το σχέδιο
αποσκοπεί και στην προώθηση
της γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας (30-55 χρονών). Στα θετικά
καταγράφεται και το έντονο εν-
διαφέρον που έδειξαν οι νέοι στο
εν λόγω σχέδιο αφού κατατέθηκε
μεγάλος όγκος αιτήσεων, πέραν
των οκτακοσίων, που προδιαγρά-
φει ουσιαστικά την εξάντληση
όλου του κονδυλίου. Είναι εμφανές

πλέον ότι στην Ευρώπη έχει δοθεί
η κατεύθυνση, μέσω χρηματοδο-
τικών προγραμμάτων και αφαί-
ρεση γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών, να δημιουργηθεί  πρόσφορο
έδαφος για τους νέους ώστε να
αναπτύξουν τις δικές τους νέες
επιχειρήσεις.

Γιατί η νεανική επιχειρηματι-
κότητα είναι σημαντική για ένα
κράτος;

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί
το βασικό γρανάζι σε μια οικονομία
ελεύθερης αγοράς τόσο σε οικο-
νομικό όσο και σε κοινωνικό επί-
πεδο, ειδικότερα όταν προέρχεται
από νέους. Η αύξηση του δείχτη
της ανεργίας στις αρχές της δεύ-
τερης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
η βαθιά οικονομική κρίση του
2013 και οι επιπτώσεις της παν-
δημίας είχαν ως αποτέλεσμα την
παγοποίηση της ανανέωσης των
θέσεων εργασίας τόσο στο δημό-
σιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
κάτι που επηρέασε κατά κύριο λό-

γο τους νέους. Κομμάτι της λύσης
του προβλήματος αποτελεί η ανά-
πτυξη νεανικής επιχειρηματικό-
τητας αφού μπορεί να αποτελέσει
αρωγό στη μείωση της ανεργίας,
την ενδυνάμωση της κοινωνικής
συνοχής και στην προσπάθεια
ανανέωσης της αγοράς και επα-
ναλειτουργίας της οικονομίας. 

Πού βρίσκεται η Κύπρος σή-
μερα;

Όπως αρχικά αναφέρθηκε,
έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα

τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη
και προώθηση της επιχειρηματι-
κότητας, κάτι το οποίο φαίνεται
από τα επίσημα αποτελέσματα
στο European Innovation Score-
card (EIS), τον επίσημο πίνακα
αποτελεσμάτων για το επίπεδο
καινοτομίας της κάθε χώρας. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες μετρήσεις
του EIS, από το 2021 η Κύπρος
κατέχει την 13η θέση από τις 27
χώρες της ΕΕ, κάτι που καταγράφει
την σημαντική βελτίωση που έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας αφού το 2014 η Κύπρος
κατείχε την 19η θέση στο σχετικό
πίνακα. Επιπλέον, αν λάβουμε
υπόψη το μακροπρόθεσμο χαρα-
κτήρα των κρατικών σχεδίων που
υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο
χρόνια, προβλέπεται πως τα επό-
μενα χρόνια θα παρατηρηθεί πε-
ρεταίρω βελτίωση της κατάταξης
της Κύπρου. 

Πως θα αναπτυχθεί περαιτέρω
η νεανική επιχειρηματικότητα;  

Για να μπορέσουν οι νέοι όμως
να καινοτομήσουν με νέες επι-
χειρήσεις, πρέπει να αντιμετωπι-
στεί το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν, την εύρεση κε-
φαλαίου. Αυτό ακριβώς προσδο-
κούν να επιτύχουν τα χρηματο-
δοτικά σχέδια του κράτους αφού
είναι δεδομένο πως η επιχορήγηση
της τάξεως του 70% της επιχεί-
ρησης σίγουρα αποτελεί ισχυρό
κίνητρο. 

Εντούτοις, εξασφαλίζοντας τους
αρχικούς οικονομικούς πόρους
δεν εξασφαλίζεται και η βιωσιμό-
τητα μιας νέας δραστηριότητας
αφού βασικό παράγοντα πάντα
θα αποτελεί η ικανότητα ενός
νέου επιχειρηματία στα θέματα
διαχείρισης της επιχείρησης. Ιδα-
νικά, οι νέοι θα πρέπει να λαμβά-
νουν τουλάχιστον τις βασικές γνώ-
σεις στον τομέα της επιχειρημα-
τικότητας στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση ώστε να εφοδιάζονται
με τα σωστά θεμέλια για την ανά-

πτυξη μιας υγιούς επιχείρησης.
Εδώ θα μπορούσε να καθορίσει
σημαντικό ρόλο η αξιοποίηση των
υφιστάμενων επιχειρηματιών στα
ακαδημαϊκά κέντρα. Θέτοντας μια
εθνική στρατηγική για κατάρτιση
των νέων στην επιχειρηματικό-
τητα, οι σημερινοί επιχειρηματίες
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
σε διάφορα ακαδημαϊκά προγράμ-
ματα όπου οι ίδιοι θα λειτουργούν
ως μέντορες, καθοδηγώντας έτσι
τους υποψήφιους μελλοντικούς
επιχειρηματίες ώστε να λάβουν
τις θεμελιώδες γνώσεις που χρει-
άζονται για να αποφύγουν σημαν-
τικά λάθη στην υλοποίηση των
επενδυτικών τους πλάνων. 

Η επένδυση στη νεανική επι-
χειρηματικότητα είναι απαραίτητη
για τον εκσυγχρονισμό και την
βιωσιμότητα της Κύπρου ενώ η
δυνατότητα επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας από τους νέους απο-
τελεί προϋπόθεση επιτυχίας για
το ίδιο το κράτος.

<<<<<<

Μειωμένη η επισκεψι-
μότητα και η κατανάλω-
ση στα καταστήματα έν-
δυσης και υπόδησης,
δεν αναμένεται αλλαγή
ούτε την περίοδο του
Πάσχα.

<<<<<<

Από τον Φεβρουάριο
μέχρι τον Μάρτιο, οι τι-
μές σε ένδυση και υπό-
δηση έχουν αυξηθεί αι-
σθητά, έτσι που ένα
ζευγάρι ανδρικά πα-
πούτσια κοστίζουν 
πλέον περίπου δέκα 
ευρώ ακριβότερα τον
Μάρτιο. 

Η επόμενη μέρα της Κύπρου μέσω της νεανικής επιχειρηματικότητας
<<<<<<

Η δυνατότητα 
επιχειρηματικής
δραστηριότητας 
από τους νέους 
αποτελεί προϋπόθεση
επιτυχίας για το ίδιο 
το κράτος.

Όταν ο χαμηλός κύκλος εργα-
σιών, συνδυάζεται με ψηλά κόστη
ενοικίων, δανείων αλλά και των
αυξήσεων στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος, μια
μικρομεσαία επιχείρηση του λια-
νικού, δύσκολα θα παραμείνει
ανοικτή. Τουλάχιστον, θα προ-
σπαθήσει να αναζητήσει χώρους
δραστηριοποίησης με χαμηλό-
τερα πάγια έξοδα. Ως εκ τούτου,
υπάρχουν αρκετές τέτοιες περι-
πτώσεις καταστημάτων εντός
των εμπορικών κέντρων που
έχουν αντικατασταθεί. Μάλιστα
στην περίπτωση του Nicosia Mall
έχουν αντικατασταθεί 23 κατα-
στήματα τα τελευταία δύο χρόνια.
Όπως αναφέρει ο διευθυντής του
mall, δεν έχει ξαναζήσει ο κλάδος

του λιανικού τόσο μεγάλη και
παρατεταμένη μείωση του κύ-
κλου εργασιών. Σε δυσμενέστερη
θέση βρίσκονται τα εμπορικά
καταστήματα στην ελεύθερη Αμ-
μόχωστο, κάποια εκ των οποίων
δεν ανέβασαν ρολά, μετά τις ακυ-
ρώσεις των ρωσικών κρατήσεων
στα ξενοδοχεία της περιοχής.
«Αν ούτε αυτή την χρονιά ανα-
κάμψει ο τουρισμός, τα πράγματα
θα είναι πολύ δύσκολα», αναφέρει
ο κ. Αντωνίου. Ούτε η περίοδος
του Πάσχα αναμένεται να δώσει
σημαντικές ανάσες στα εμπορικά
καταστήματα, αφού διαχρονικά
η συγκεκριμένη περίοδος δεν
φημίζεται για την εμπορικότητά
της και οι αγορές δεν διαφορο-
ποιούνται σημαντικά. 

Καταστήματα αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο
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Συνέντευξη στον 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία δημιουργείται εκ νέου
ένα κλίμα αβεβαιότητας, με αλυσι-
δωτές επιπτώσεις σε αρκετούς τομείς,
όπως και στον τομέα της κτηματο-
μεσιτίας. Στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγ-
γραφής Κτηματομεσιτών Μαρίνος
Κυναιγείρου σημειώνει πως παρα-
τηρούνται διεθνώς ανατιμήσεις στον
κατασκευαστικό κλάδο. Επισημαίνει
επίσης ότι το ράλι αυξήσεων των
υλικών οικοδομής, που όπως φαίνεται
θα συνεχιστεί και για το επόμενο
διάστημα, θα έχει αντίκτυπο στην
τελική τιμή διάθεσης των καινούρ-
γιων ακινήτων αλλά και επιπλοκές
σε σχέση με κτίρια τα οποία πωλή-
θηκαν «στα χαρτιά» υπό άλλες συν-
θήκες αγοράς και η κατασκευή τους
όμως τώρα θα ξεκινήσει.
- Η αβεβαιότητα που βιώνουμε
την τελευταία διετία πώς έχει
επηρεάσει τους κτηματομεσίτες;

- Προφανώς τα δύο χρόνια της
πανδημίας και οι πρωτόγνωρες συν-
θήκες που δημιούργησαν, επηρέα-
σαν τις εργασίες των κτηματομεσι-
τών όπως και ολόκληρο τον τομέα
των ακινήτων και της ανάπτυξης
γης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να
μην επηρεαστεί, από την στιγμή
που υπήρξαν επιπτώσεις ευρύτερα
στην οικονομία τόσο στην Κύπρο
όσο και διεθνώς. Το 2021 η κατά-
σταση στον τομέα ήταν καλύτερη
και συνέχισε να βελτιώνεται και
κατά τους πρώτους μήνες του 2022
με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες
πωλήσεις σε σχέση με τους αντί-
στοιχους του 2021.  

Μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία δημιουργείται νέο
κλίμα αβεβαιότητας. Οι κυρώσεις

που επιβλήθηκαν στην Ρωσία, μια
αγορά σημαντική για τον κλάδο
στην Κύπρο, δεν αφήνουν κανένα
ανεπηρέαστο. Ακόμα και να σταμα-
τήσει ο πόλεμος, θα χρειαστεί αρ-
κετός καιρός μέχρι να ομαλοποιηθεί
η κατάσταση. Περισσότερο αναμέ-
νεται να επηρεαστεί η αγορά των
πολυτελών ακινήτων, αλλά και οι
περιπτώσεις υπό ανάπτυξη έργων,
τα οποία χρηματοδοτούνταν από
ρωσικά κεφάλαια.
- Αυτή η δύσκολη συγκυρία που
περιγράφετε πώς έχει επηρεάσει
τους επαγγελματίες κτηματομε-
σίτες; 

- Οι επαγγελματίες αδειούχοι κτη-
ματομεσίτες προσαρμόστηκαν στα

νέα δεδομένα και οι περισσότεροι
κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν και
να λειτουργήσαν ικανοποιητικά στις
νέες συνθήκες. Ως Συμβούλιο προ-
σπαθούμε να στηρίζουμε τους αδει-
ούχους κτηματομεσίτες με κάθε δυ-
νατό τρόπο. Για παράδειγμα, πρό-
σφατα αποφασίσαμε την επέκταση
της περιόδου ανανέωσης άδειας για
ένα μήνα, μέχρι το τέλος του Απρι-
λίου. Παράλληλα, συνεχίζουμε την
προσπάθεια για πάταξη της παρά-
νομης κτηματομεσιτείας. Ένα τε-
ράστιο πρόβλημα που δημιουργεί
άνισο ανταγωνισμό για τους επαγ-
γελματίες του κλάδου. Για να γίνει
ενδεικτικό το μέγεθος του προβλή-
ματος, αρκεί να αναφέρουμε πωςκατά

τη διάρκεια του 2021 καταχωρήθη-
καν από το Συμβούλιο συνολικά 485
ποινικές υποθέσεις εναντίον φυσικών
και νομικών προσώπων, που παρα-
βίαζαν τις πρόνοιες του περί κτη-
ματομεσιτών Νόμου 71(ι) του 2010
έως 2017. Επιπρόσθετα έχουν εκ-
δοθεί από τα Δικαστήρια Απαγορευ-
τικά Διατάγματα, τα οποία διατάζουν
και απαγορεύουν στους ενόχους να
ασκούν οποιαδήποτε κτηματομε-
σιτική εργασία χωρίς να κατέχουν
την σχετική από το Νόμο άδεια. Εάν
οι καταδικασθέντες αμελήσουν να
συμμορφωθούν με το εκδοθέν διά-
ταγμα, υπόκεινται σε σύλληψη, η
δε περιουσία τους σε κατάσχεση.

Οι παράνομοι κτηματομεσίτες

συνήθως δρουν μεταξύ αγοραστών
και πωλητών με στόχο να αποκομί-
σουν προμήθεια, αποφεύγοντας τις
υποχρεώσεις των νόμιμων μεσιτών
προς το κράτος. Εκτιμούμε πως η
αξία της παράνομης μεσιτείας  ανέρ-
χεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
ετησίως και οι κρατικές απώλειες
σε αρκετές χιλιάδες. Καλούμε το κοι-
νό να συνεργάζεται μόνο με εγγε-
γραμμένους κτηματομεσίτες.

Στα ύψη τα υλικά
- Πώς αναμένετε να εξελιχθεί η
πορεία αύξησης των τιμών των
κατασκευαστικών υλικών;

- Δυστυχώς το κύμα αύξησης των
τιμών των υλικών αναμένεται να

συνεχιστεί. Λόγω της ενεργειακής
κρίσης αλλά και των αυξήσεων των
τιμών σε διεθνές επίπεδο, αναδει-
κνύεται μια τεράστια ανατίμηση σε
όλο τον κατασκευαστικό και οικο-
δομικό κλάδο. Η συνεχιζόμενη αύ-
ξηση των τιμών -κυρίως στο μετα-
φορικό κόστος, στο ηλεκτρικό ρεύμα,
αλλά και σε πρώτες ύλες όπως είναι
ο σίδηρος και ο χαλκός- θα συνεχίσει
να επηρεάζει τις τιμές πώλησης των
καινούργιων ακινήτων. Καθοριστικός
παράγοντας είναι η χρονική διάρκεια
της αβεβαιότητας που προκάλεσε
ο πόλεμος στην Ουκρανία και πότε
θα ξεκινήσει η εξομάλυνση των
τιμών των πιο πάνω υλικών. 
- Πώς επηρεάστηκε μέχρι τώρα
η αγορά ακινήτων από τις πιο πά-
νω αυξήσεις;

- Είναι γεγονός ότι η αγορά ακι-
νήτων επηρεάζεται σημαντικά από
τις αυξήσεις στα υλικά. Η ραγδαία
αύξηση του κατασκευαστικού κό-
στους είναι κάτι που μας προβλη-
ματίζει όλο και περισσότερο, αφού
οι επιπτώσεις στον κατασκευαστικό
κλάδο είναι ως ένα βαθμό αλληλέν-
δετες και με τις υπηρεσίες των κτη-
ματομεσιτών. Το ράλι αυξήσεων των
υλικών οικοδομής, θα έχει αντίκτυπο
στην τελική τιμή διάθεσης των και-
νούργιων ακινήτων αλλά και επι-
πλοκές σε σχέση με κτίρια τα οποία
πωλήθηκαν «στα χαρτιά» υπό άλλες
συνθήκες αγοράς και η κατασκευή
τους τώρα θα ξεκινήσει. Σε αρχικό
στάδιο δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό τις τιμές των μεταχειρισμένων
ακινήτων, αλλά αν οι αυξημένες
τιμές διαρκέσουν πολύ καιρό, σί-
γουρα θα αυξηθούν οι τιμές όλων
των ακινήτων. 
- Τελικά η κατάργηση του Κυ-
πριακού Επενδυτικού Προγράμ-
ματος έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό τον τομέα;

- Χωρίς να εξετάζουμε αν δικαίως
ή αδίκως καταργήθηκε, σίγουρα
έχει επηρεάσει. Ειδικά τα ακίνητα
μεγάλης αξίας που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Ευτυχώς, φαίνεται πως τα περισ-
σότερα από τα έργα που απευθύ-
νονταν σ’ αυτό το κοινό δεν θα μεί-
νουν αδιάθετα, ωστόσο, κάποια
που βρίσκονταν στο στάδιο του
σχεδιασμού ενδεχομένως να μην
υλοποιηθούν, τουλάχιστον υπό την
αρχική τους μορφή. Δεν υπάρχουν
μαγικές λύσεις για προσέλκυση ξέ-
νων αγοραστών ακινήτων. Θα πρέ-
πει ως χώρα να προσφέρουμε ένα
ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών, τρό-
που ζωής, οικονομικών και φορο-
λογικών κινήτρων, το οποίο θα κα-
θιστά την Κύπρο ένα προορισμό
επιλογής για άτομα υψηλής εισο-
δηματικής στάθμης αλλά και ως πε-
ριφερειακή βάση για διεθνείς εται-
ρείες και τους εργαζομένους τους.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία
αυξητική τάση από διεθνείς εται-
ρείες για να δημιουργήσουν βάση
στην Κύπρο. Κυρίως από εταιρείες
τεχνολογίας.  Αυτή η εξέλιξη έχει
αυξήσει τη ζήτηση για ενοικίαση
γραφειακών χώρων υψηλής ποιότη-
τας αλλά και για διαμερίσματα στα
κέντρα των πόλεων για να στεγα-
στούν οι εργαζόμενοι και οι οικο-
γένειες αυτών των εταιρειών. Λόγω
της μειωμένης προσφοράς είναι λο-
γικό οι τιμές να κινούνται ανοδικά
αλλά σε ελεγχόμενα επίπεδα. Η δια-
φορά είναι πως πλέον το ενδιαφέρον
από εξωτερικό αφορά περισσότερο
σε ενοικίαση ακινήτων παρά σε
αγορά τους και έτσι αντίστοιχα πρέ-
πει να προσαρμοστεί και η στρα-
τηγική των εταιρειών ανάπτυξης
γης για να καλύψουν αυτή τη νέα,
αλλά διαφορετική ζήτηση που υπάρ-
χει από το εξωτερικό.

Σε νέο κλίμα αβεβαιότητας η κτηματομεσιτεία 
Μαρίνος Κυναιγείρου: Το κύμα αύξησης των τιμών των υλικών αναμένεται να συνεχιστεί ακόμη περισσότερο

Σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως ανέρχεται η αξία της παράνομης με-
σιτείας και οι κρατικές απώλειες σε αρκετές χιλιάδες

<<<<<<

Το ράλι αυξήσεων των
υλικών οικοδομής, θα
έχει αντίκτυπο στην τε-
λική τιμή διάθεσης των
καινούργιων ακινήτων.

UNIC Medical Centre

Ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο
που προσφέρει ποιοτικές

υπηρεσίες υγείας για όλους

Η ΤΕΛΕΥΤΑIΑ διετία, μας έχει
αποδείξει πόσο σημαντική είναι
η υγεία. Όλοι έχουμε αναγάγει
την υγεία ως το υπέρτατο ζητού-
μενο και αναζητούμε συνεχώς
τους καλύτερους τρόπους για την
προσωπική μας φροντίδα, αλλά
και για την υγεία των δικών μας
ανθρώπων. Ένα από τα νεότερα
και πλέον σύγχρονα ιατρικά κέν-
τρα στην Κύπρο, στο οποίο όλο
και περισσότερος κόσμος στρέ-
φεται για την φροντίδα της υγεί-
ας του, είναι το University of
Nicosia Medical Centre, το Ιατρι-
κό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας(ΠΛ).

Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο
Το Ιατρικό Κέντρο του ΠΛ δια-

θέτει μοντέρνο εξοπλισμό και λει-
τουργεί σε υπερσύγχρονες εγκα-

ταστάσεις στην οδό Μάρκου Δρά-
κου 8 στην Έγκωμη. Η λειτουργία
του Κέντρου βασίζεται στο διε-
θνές μοντέλο πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και στοχεύει
στην προσφορά μιας ολοκληρω-
μένης, ολιστικής και τεκμηριωμέ-
νης προσέγγισης στη γενική ιατρι-
κή πρακτική. Το Ιατρικό Κέντρο
εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή
κοινότητα αλλά και τους κατοίκους
της ευρύτερης Λευκωσίας.

Στελεχώνεται από πέντε προ-
σωπικούς γιατρούς, ένα καρδιο-
λόγο και επισκέπτες γιατρούς
που καλύπτουν τις ειδικότητες
της παθολογίας, γυναικολογίας,
γαστρεντερολογίας, νευρολο-
γίας, ακτινολογίας, ψυχολογίας,
και διαιτολογίας.

Το Ιατρικό Κέντρο του ΠΛ, σε
συνεργασία με τον Όμιλο Βιοϊα-

τρική, διαθέτει στις εγκαταστά-
σεις του χημείο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασθενών.

Επιπλέον, και για την καλύτερη
και γρηγορότερη εξυπηρέτηση
των ασθενών του, έχει αναπτύξει
διαδικτυακές υπηρεσίες για κρά-
τηση ραντεβού, αίτηση για επα-
νάληψη ιατρικών συνταγών, αίτη-
ση για παραπομπή σε ειδικό για-
τρό ως επίσης και διαδικτυακή
συνάντηση με τον προσωπικό
γιατρό, όταν δεν απαιτείται φυσι-
κή εξέταση.

Δίπλα σας με ένα κλικ
Στην ιστοσελίδα

www.unic.ac.cy/medicalcentre
υπάρχουν όλες οι πληροφορίες
που αφορούν το Ιατρικό Κέντρο
του ΠΛ, και όλες οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που προσφέρει.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Εύσημα για την πρόοδο και την 
ισχυροποίηση της ελληνικής οι-
κονομίας, αλλά και μηνύματα 
για την πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα στο μέλ-
λον, ώστε να εξασφαλίσει την 
εμπιστοσύνη των αγορών και 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-
τα του χρέους της, απηύθυνε 
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας Κλά-
ους Ρέγκλινγκ, σε δηλώσεις του, 
μετά τη συνάντησή του με τον 
υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα.

«∆εδομένης της αβεβαιότη-
τας που αντιμετωπίζουμε τώρα, 
η διατήρηση αυτής της ισχυρής 
θέσης, η συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων και η διατήρηση μιας 
συνετής δημοσιονομικής πολι-
τικής θα είναι τα βασικά καθή-
κοντα στο μέλλον», είπε ο κ. Ρέ-
γκλινγκ.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα παραπά-
νω θα αποτελέσουν σημαντικό 
στοιχείο που θα εξετάσουν οι οί-
κοι αξιολόγησης όταν θα αποφα-
σίσουν αν θα αναβαθμίσουν την 
Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα.

Η οικονομία της χώρας είναι 
διαρθρωτικά πιο ανθεκτική και 
καλύτερα προετοιμασμένη να 
αντιμετωπίσει την πανδημία από 
ό,τι πριν από την κρίση του δη-
μοσίου χρέους, και αυτό έδωσε 
το περιθώριο στην κυβέρνηση να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
της COVID-19, είπε. Επίσης, ση-
μείωσε ότι η ανάπτυξη το 2021 
ήταν από τις ισχυρότερες στην 
Ε.Ε. και ανακτήθηκε το χαμένο 
έδαφος του 2020. «Ο τραπεζικός 
τομέας έχει γίνει ισχυρότερος, με 
μειωμένα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια και υψηλότερες καταθέ-
σεις», πρόσθεσε.

«Τώρα είναι η ώρα να αξιοποι-
ήσουμε την καλή πρόοδο των 
τελευταίων ετών για να επιτα-
χύνουμε τις μεταρρυθμίσεις», 
κατέληξε.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι οι 
εθνικοί στόχοι της χώρας περι-
λαμβάνουν τη διατήρηση υψη-
λών ρυθμών ανάπτυξης, την έξο-
δο από την ενισχυμένη εποπτεία, 
τη σταδιακή μετάβαση σε κα-
θεστώς δημοσιονομικής ισορ-
ροπίας και την απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας. Αναγνώρισε, 
πάντως, ο υπουργός ότι η τρέ-
χουσα γεωπολιτική κρίση και οι 
έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
θολώνουν τις προοπτικές της οι-
κονομίας μας.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Φό-
ρουμ των ∆ελφών ο κ. Σταϊκού-
ρας αποκάλυψε ότι η νέα εκτί-
μηση της κυβέρνησης για τον 
πληθωρισμό της φετινής χρονιάς 
είναι «λίγο υψηλότερη από αυτήν 
του ∆ΝΤ για 4,5%» στο βασικό 
σενάριο. «Θα αναθεωρήσουμε 
τον ρυθμό ανάπτυξης προς τα 
κάτω και τον πληθωρισμό προς 
τα πάνω», είπε. Πάντως, τουλά-
χιστον, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση απέκλεισε το ενδεχό-
μενο νέου μνημονίου.

Η συνάντηση του κ. Ρέγκλινγκ 
με τον κ. Σταϊκούρα έγινε στο 
φόντο της 14ης αξιολόγησης της 
ελληνικής οικονομίας από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Τε-
τάρτη και της προετοιμασίας της 
εξόδου της από την ενισχυμένη 
εποπτεία.

Βιώσιμο το χρέος
Στο θέμα αναφέρθηκε ο επί-

τροπος Οικονομικών Πάολο 
Τζεντιλόνι, από το Φόρουμ των 
∆ελφών, λέγοντας ότι η σχετική 
απόφαση θα ληφθεί τον Ιούνιο 
από τους υπουργούς Οικονομι-
κών. Ο κ. Τζεντιλόνι χαρακτή-
ρισε, εξάλλου, βιώσιμο το ελλη-
νικό χρέος.

Σχετικά με τις αλλαγές που 
κυοφορούνται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας, ο κ. Τζεντιλόνι 
επεσήμανε ότι η κοινή πρότα-
ση Ολλανδίας - Ισπανίας, δύο 
χωρών που ανήκουν θεωρητι-
κά σε αντίθετα στρατόπεδα, δεί-
χνει ότι υπάρχει κοινή βάση για 
συμφωνία.

Ο κ. Τζεντιλόνι εκτίμησε ότι 
δύσκολα θα επικυρωθεί μια πρό-
ταση όπως του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας για αύ-
ξηση του ορίου χρέους από το 
60% στο 100% του ΑΕΠ. Υποστή-
ριξε μια τροποποίηση στους εξής 
άξονες: 1. Πιο σταδιακή μείωση 
του χρέους. 2. Περισσότερο χώρο 
για δημόσιες επενδύσεις και 3. 
Ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων 
που απαιτούνται, κατά το υπό-
δειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ο πληθωρισμός και 9 ακόμη πη-
γές ενδογενών –στην Ελλάδα– 
κινδύνων απειλούν την ελληνι-
κή οικονομία, όπως είπε στην 
ομιλία του στη γενική συνέλευ-
ση των μετόχων της Τράπεζας 
της Ελλάδος ο διοικητής της 
Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος 
επανήλθε στο θέμα του στασι-
μοπληθωρισμού, μιλώντας για 
«μικρό, αλλά όχι αμελητέο» εν-
δεχόμενο.

Για τον πληθωρισμό είπε συ-
γκεκριμένα ότι καθώς φαίνε-
ται να λαμβάνει μονιμότερο χα-
ρακτήρα επιδρά αρνητικά στο 
διαθέσιμο εισόδημα, στην κα-
ταναλωτική και επενδυτική δα-
πάνη, στα περιθώρια κέρδους, 
στις αποδόσεις των περιουσια-
κών στοιχείων, στον πραγμα-
τικό πλούτο, στις τουριστικές 
εισροές και εντέλει στον ρυθμό 
μεγέθυνσης. Παράλληλα, συνέ-
χισε, οδηγεί σε «ομαλοποίηση» 
της νομισματικής πολιτικής και 
άνοδο του κόστους δανεισμού.

Ενδιαφέρον όμως είχε και 
το καμπανάκι που χτύπησε για 
τους ενδογενείς, όπως τους χα-
ρακτήρισε, κινδύνους, απόρροια 
διαρθρωτικής παθογένειας της 
οικονομίας, αλλά και της κρίσης 
χρέους. Σε αυτούς τους κινδύ-
νους συγκαταλέγονται:
1. Το ενδεχόμενο υστέρησης 
στην περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί ισχυρή ανάπτυξη και 
δεν επιταχυνθεί η μεταρρυθ-
μιστική πολιτική.
2. Η απότομη αύξηση του ήδη 
υψηλού λόγου δημόσιου χρέους 
προς ΑΕΠ.
3.Το υψηλό απόθεμα των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων.
4. Η συσσώρευση ιδιωτικού 
χρέους.
5. Η χαμηλή διαρθρωτική αντα-
γωνιστικότητα.
6. Το υψηλό επενδυτικό κενό.
7. Η αδυναμία της εκπαίδευσης 
να παρακολουθήσει τις εξελί-
ξεις στη διεθνή αγορά εργασίας, 
με αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό 
ανεργίας των νέων.
8. Το ενδεχόμενο αδυναμίας 
της δημόσιας διοίκησης για την 
έγκαιρη εκταμίευση των ευρω-
παϊκών πόρων και τυχόν εμπό-
δια διοικητικής φύσεως στην 

υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων.
9. Η μεγάλη καθυστέρηση του 
συστήματος απονομής δικαι-
οσύνης.

Σε 1 μονάδα του ΑΕΠ στο 
βασικό σενάριο έως 2 μονάδες 
στο δυσμενές, δηλαδή σε 1,9 
έως 3,8 δισ. ευρώ υπολογίζει η 
Τράπεζα της Ελλάδος το πλήγ-
μα στην ανάπτυξη φέτος, λό-
γω του υψηλού πληθωρισμού 
και του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Ο κ. Στουρνάρας ανακοί-
νωσε χθες ότι η πρόβλεψη της 
ΤτΕ είναι για ρυθμό ανάπτυξης 
3,8% στο βασικό σενάριο και 
2,8% στο δυσμενές, έναντι αρ-
χικής πρόβλεψης για 4,8%. Για 
τον πληθωρισμό προβλέπεται 
επιτάχυνση στο 5,2% στο βασι-

κό σενάριο και στο 7% στο δυ-
σμενές, έναντι προηγούμενης 
πρόβλεψης για 4,1%.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται 
στην έκθεση, «αρκετές αβεβαιό-
τητες περιβάλλουν τα δύο παρα-
πάνω σενάρια, με αποτέλεσμα 
να ελλοχεύει ο κίνδυνος για επι-
πλέον αρνητικές επιπτώσεις στο 
ΑΕΠ και για ακόμη υψηλότερο 
πληθωρισμό».

Για το έλλειμμα, η κεντρική 
τράπεζα υπολογίζει ότι ήταν –
το πρωτογενές– 6,2% του ΑΕΠ 
το 2021, έναντι πρόβλεψης για 
7% του ΑΕΠ στον προϋπολογι-
σμό. Το χρέος ήταν 193% του 
ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης του 
προϋπολογισμού για 197,1%. 
Ο κ. Στουρνάρας τόνισε, επί-
σης, ότι είναι ζωτικής σημασί-
ας η περαιτέρω αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής αξιολόγησης της 
χώρας.

«Στο νέο περιβάλλον γενι-
κευμένης αβεβαιότητας», είπε, 
«τα περιθώρια παρέμβασης της 
δημοσιονομικής πολιτικής εί-
ναι περιορισμένα. Τα νέα μέ-
τρα στήριξης θα πρέπει να είναι 
προσωρινού χαρακτήρα και κα-
ταλλήλως στοχευμένα».

Ο κεντρικός τραπεζίτης συνέ-
στησε προσεκτικά βήματα πο-
λιτικής για να εμπεδωθεί η ανά-
καμψη, με σταδιακή επαναφορά 
της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Η ελληνική οικονομία είναι 
απαραίτητο να ακολουθήσει πο-
ρεία μεγέθυνσης, τόνισε, προ-
σθέτοντας ότι «οι σημερινές με-
γάλες γεωπολιτικές προκλήσεις 
πρέπει να ιδωθούν περισσότερο 
ως ευκαιρία να επιταχυνθούν 
οι προγραμματισμένες μεταρ-
ρυθμίσεις παρά ως πρόβλημα». 
Ως παραδείγματα ανέφερε τη 
δημιουργία στην Ελλάδα ενός 
μεγάλου πράσινου ενεργειακού 
κόμβου και τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του κράτους.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, 
επεσήμανε ως θετικές εξελίξεις 
την άνοδο των καταθέσεων και 
τη μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, αλλά τόνισε πα-
ράλληλα την ανάγκη ποιοτικής 
και ποσοτικής ενίσχυσης των 
κεφαλαίων τους, που αποτελού-
νται σε μεγάλο βαθμό από ανα-
βαλλόμενους φόρους και προει-
δοποίησε για κίνδυνο νέων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων λόγω 
πανδημίας και πληθωρισμού.

Σημαντικές προκλήσεις στο τρέ-
χον περιβάλλον των μεταβαλ-
λόμενων διεθνών χρηματοπι-
στωτικών συνθηκών έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι ελληνικές 
τράπεζες, όπως επισημαίνει η 
ΤτΕ στην ετήσια έκθεσή της, 
ξεχωρίζοντας μεταξύ αυτών τα 
νέα κόκκινα δάνεια που ενδέ-
χεται να προκύψουν μετά την 
αναμενόμενη απόσυρση των 
κρατικών μέτρων στήριξης λό-
γω πανδημίας, αλλά και εξαιτί-
ας του υψηλού πληθωρισμού.

Το απόθεμα των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων (ΜΕ∆) ανήλ-
θε στο τέλος του προηγούμενου 
έτους σε 18,4 δισ. ευρώ, μειωμέ-
νο κατά 28,8 δισ. ευρώ σε σχέ-
ση με το τέλος του ∆εκεμβρίου 
2020. Εκτός του ότι ως ποσοστό 
των συνολικών δανείων παραμέ-
νει πολύ υψηλότερο (12,8%) του 
μέσου όρου στην Ε.Ε. (2,1%), η 
ΤτΕ επισημαίνει ότι περίπου το 
39% του συνόλου των ΜΕ∆ βρί-
σκεται σε καθεστώς ρύθμισης 
και ήδη υψηλό ποσοστό μεταξύ 
αυτών εμφάνισε πάλι καθυστέ-
ρηση. Εκτιμάται ότι, λόγω της 
πανδημίας αλλά και των επιπτώ-
σεων του υψηλού πληθωρισμού, 
επιπλέον ποσοστό ρυθμισμέ-
νων δανείων ενδέχεται να κα-
ταγραφεί ως ΜΕ∆ το 2022. Απαι-
τείται επομένως εντατικότερη 
προσπάθεια περαιτέρω μείω-
σης των ΜΕ∆, όταν μάλιστα δεν 
έχει ακόμη καταγραφεί η πλή-
ρης επίδραση της πανδημικής 
κρίσης και του πληθωρισμού 

στην ποιότητα του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών, 
υπογραμμίζει η ΤτΕ. 

∆εδομένου επίσης ότι η μεί-
ωση των κόκκινων δανείων 
στους ισολογισμούς των τρα-

πεζών επιτεύχθηκε κυρίως μέ-
σω τιτλοποίησης και μεταβί-
βασης σε funds, το ύψος των 
ΜΕ∆ εξακολουθεί να υφίσταται 
όσον αφορά την πραγματική 
οικονομία και να θέτει μεγάλο 
αριθμό οφειλετών εκτός χρη-
ματοδότησης από το τραπεζικό 
σύστημα, ενώ την ίδια στιγμή 
σε υψηλά επίπεδα παραμένει 
το απόθεμα των κόκκινων δα-
νείων σε ορισμένες μη συστη-
μικές τράπεζες. 

Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, 
μείωση του δείκτη ΜΕ∆ παρα-
τηρήθηκε σε όλες τις κατηγο-
ρίες χαρτοφυλακίων, ενώ εντός 
του επιχειρηματικού χαρτοφυ-
λακίου ο δείκτης για το χαρτο-
φυλάκιο τόσο των ελεύθερων 
επαγγελματιών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων όσο και των μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
παραμένει υψηλός. Καλύτερες 
επιδόσεις παρατηρούνται στο 
χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επι-
χειρήσεων και στο χαρτοφυλά-
κιο των ναυτιλιακών δανείων. 
Με βάση την κλαδική ανάλυση, 
στους τρεις κλάδους με το υψη-
λότερο υπόλοιπο δανείων, δηλα-
δή το εμπόριο, τη μεταποίηση 
και τις κατασκευές, ο δείκτης 
ΜΕ∆ ανήλθε σε 16,7%, 13,1% 
και 20,8%, αντιστοίχως, ενώ σε 
κλάδους συναφείς με τον τουρι-
σμό, όπως των καταλυμάτων και 
της εστίασης, ανήλθε σε 15,4% 
και 31,5%, αντιστοίχως. 

Στις αυξημένες προκλήσεις 
που έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι ελληνικές τράπεζες προστί-
θενται η υποχρέωση των τρα-
πεζών για έξοδο στις αγορές και 
άντληση κεφαλαίων για την κά-
λυψη των ελάχιστων απαιτήσε-
ων για ίδια κεφάλαια και επι-
λέξιμες υποχρεώσεις (MREL), 
η ανάγκη απορρόφησης των 
επιπτώσεων του ∆ιεθνούς 
Προτύπου Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς 9 που επιδρά 
στα κεφάλαιά τους, οι συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής και 
η υιοθέτηση νέων, ψηφιακών 
τεχνολογιών.

∆εδομένης της σχετικά χαμη-
λής ποιότητας των κεφαλαίων 
των τραπεζών, καθώς το μεγαλύ-
τερο μέρος των συνολικών επο-
πτικών ιδίων κεφαλαίων αφο-
ρά αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις (64%), σε συνδυασμό 
με την επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 και 
των απαιτήσεων MREL τα επό-
μενα χρόνια, «απαιτείται ποιοτι-
κή και ποσοτική ενίσχυση της 
κεφαλαιακής βάσης και βελτίω-
ση της οργανικής κερδοφορίας», 
υπογραμμίζει η ΤτΕ. Οπως συ-
μπεραίνει, «οι προκλήσεις αυτές 
απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση 
και εντατικότερη δράση εκ μέ-
ρους των τραπεζών με στόχο 
την περαιτέρω μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, την 
ενίσχυση της κεφαλαιακής τους 
βάσης και την αξιοποίηση της 
αυξημένης ρευστότητας που δι-
αθέτουν για τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τα νέα μέτρα στήρι-
ξης πρέπει να είναι 
προσωρινού χαρα-
κτήρα και στοχευμέ-
να, τόνισε ο κεντρικός 
τραπεζίτης. 

Λόγω απόσυρσης 
των μέτρων 
στήριξης για την 
πανδημία και υψηλού 
πληθωρισμού. 

ESM: Τώρα είναι η ώρα
να επιταχύνουμε
τις μεταρρυθμίσεις

Σε 1,9 έως 3,8 δισ. το πλήγμα
του πολέμου στην ανάπτυξη φέτος

«Καμπανάκι» ΤτΕ για νέα κόκκινα δάνεια

Γ. Στουρνάρας: Πληθωρισμός και 9 εσωτερικοί κίνδυνοι απειλούν την οικονομία

Εύσημα για την 
ισχυροποίηση της 
ελληνικής οικονομίας 
από τον επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού 
Σταθερότητας.

Η διατήρηση μιας συνετής δημο-
σιονομικής πολιτικής θα είναι το βα-
σικό καθήκον στο μέλλον, ώστε να 
εξασφαλίσει η Ελλάδα την εμπιστο-
σύνη των αγορών, τόνισε ο Κλάους 
Ρέγκλινγκ.

«Οι σημερινές μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις πρέπει να ιδωθούν περισσότερο ως ευκαιρία να επιταχυν-
θούν οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις παρά ως πρόβλημα», ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στη γενική 
συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα κόκκινα δάνεια ανήλθαν στο 
τέλος του 2021 σε 18,4 δισ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 28,8 δισ. ευρώ σε 
σχέση με το τέλος του 2020.
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Κατεβάστε την εφαρμογή της
Καθημερινής Κύπρου στο κινητό σας

H No1
ενημερωτική

εφαρμογή
στην Κύπρο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

AKINHTA 2022
Να αγοράσω, να πουλήσω 

ή να περιμένω;
Την Κυριακή 
17 Απριλίου
μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τριπλασιασμό σχεδόν του ελλείμ-
ματος του εμπορικού ισοζυγίου 
έχει προκαλέσει η αλματώδης 
αύξηση των τιμών ενεργειακών 
προϊόντων και πρώτων υλών, σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη εξάρ-
τηση της ελληνικής οικονομίας 
από τις εισαγωγές των παρα-
πάνω, αλλά και τελικών προϊό-
ντων. Ετσι, αν και οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν επίσης σημαντικά –
λόγω βεβαίως και της αύξησης 
των τιμών που πωλούν τα προ-
ϊόντα στη διεθνή αγορά οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις–, οι εισα-
γωγές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς 
είναι περισσότερες σε απόλυ-
τους αριθμούς, αυξήθηκαν σχε-
δόν με τριπλάσιο ρυθμό τον Φε-
βρουάριο. Αν μη τι άλλο, πέρα 
από τις προβλέψεις για μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τις αρχικές εκτιμήσεις, έντονη 
ανησυχία προκαλεί η επιστρο-
φή του μεγάλου ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2022 σε 
3,12 δισ. παρουσιάζοντας αύξη-
ση 171,8%. Εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών, το έλλειμμα 
αυξήθηκε κατά 67,8% σε σύ-
γκριση με τον Φεβρουάριο του 
2021. Στο δίμηνο Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου 2022 το εμπορι-
κό έλλειμμα διευρύνθηκε κα-
τά 131,5% και διαμορφώθηκε 
σε 6,09 δισ. Εξαιρουμένων των 

πετρελαιοειδών το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε 
το πρώτο δίμηνο του 2022 κατά 
75,9% σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021.

Η μεγάλη αυτή αύξηση οφεί-
λεται κυρίως στην αύξηση της 
αξίας των εισαγωγών και λιγό-
τερο στην αύξηση του όγκου 

τους. Η τελευταία, βεβαίως, δεν 
ήταν ευκαταφρόνητη, καθώς 
πέρυσι η οικονομία βρισκόταν 
στις αρχές του χρόνου σε μερι-
κό lockdown. Ενδεικτικά, τον 
Ιανουάριο του 2022 (τελευταίος 
μήνας για τον οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για τον όγκο 
του διεθνούς εμπορίου) η αξία 
των εισαγωγών, συμπεριλαμβα-
νομένων των πετρελαιοειδών, 
ήταν 6,31 δισ. και ο όγκος των 
εισαγωγών 4,8 εκατ. τόνοι. Τον 
Ιανουάριο του 2020 –προ δη-
λαδή πανδημίας– η αξία των 
εισαγωγών ήταν 4,75 δισ. και 
ο όγκος τους 4,84 εκατ. τόνοι. 
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα πλή-
ρωσε τον φετινό Ιανουάριο 1,5 
δισ. παραπάνω από τον Ιανου-

άριο του 2020 για να αγοράσει 
ελαφρώς μικρότερη ποσότητα 
σε σύγκριση με το 2020.

Τον Φεβρουάριο του 2022 η 
συνολική αξία των εισαγωγών 
διαμορφώθηκε σε 6,77 δισ. ευ-
ρώ, καταγράφοντας αύξηση 
66,9% σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο του 2021. Εξαιρουμέ-
νων των πετρελαιοειδών η αύ-
ξηση ήταν 40,4%. Η αξία των 
εξαγωγών διαμορφώθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2022 σε 3,64 
δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 
25,4%. Εξαιρουμένων των πε-
τρελαιοειδών η αύξηση ήταν 
26,4%. Η αύξηση αυτή οφείλε-
ται επίσης σε σημαντικό βαθμό 
στην αύξηση της αξίας των εξα-
γωγών και λιγότερο σε αύξηση 
της αξίας του όγκου τους, κάτι 
το οποίο μπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο μεσοπρόθεσμα την αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων. Πρόσφατα άλλωστε 
στο πλαίσιο της έρευνας για την 
κατάρτιση του ∆είκτη Υπευθύ-
νων Προμηθειών στην ελληνι-
κή μεταποίηση (δείκτης PMI), 
που καταρτίζει η S&P Global, 
επισημάνθηκε ότι τον Μάρτιο 
υποχώρησαν για πρώτη φορά 
σε διάστημα ενός έτους οι νέες 
παραγγελίες που προορίζονται 
για αγορές εκτός Ελλάδας.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου 2022 η αξία των ελλη-
νικών εξαγωγών διαμορφώθηκε 
σε 7,07 δισ. καταγράφοντας αύ-
ξηση 30,2% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2021. 
Εξαιρουμένων των πετρελαιοει-
δών, η αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών το πρώτο δίμηνο του 
2022 ήταν 24,2%. 

Eντονη ανησυχία προκαλεί η επιστροφή του μεγάλου ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Οι συντάξεις θα αυξηθούν το 2023, 
όπως ορίζει ο νόμος και έπειτα 
από «πάγωμα» 12 ετών, επισή-
μανε ο υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος 
Τσακλόγλου, στο πλαίσιο του 7ου 
Οικονομικού Φόρουμ των ∆ελ-
φών, ενώ αναφερόμενος στην 
επικείμενη αύξηση του κατώτα-
του μισθού, ξεκαθάρισε πως θα 
είναι «γενναία αλλά ρεαλιστική».  

Μάλιστα, ο κ. Τσακλόγλου 
αναφέρθηκε και στην πρόθεση 
για περαιτέρω μείωση του μη μι-
σθολογικού κόστους, σημειώνο-
ντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία επηρέασε αρνητικά κάποιες 
αποφάσεις της κυβέρνησης σε 
ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές ει-
σφορές. «Θα θέλαμε να προχω-
ρήσουμε στην περαιτέρω μείω-
σή τους», είπε, τονίζοντας πως η 
διεθνής αβεβαιότητα και οι επι-
πτώσεις της στην ελληνική οικο-
νομία δεν επιτρέπουν αυτήν τη 
στιγμή παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στη δημιουρ-
γία του νέου Ταμείου Επικουρι-
κής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης (ΤΕΚΑ), ο υφυπουργός 
Εργασίας επανέλαβε πως πρό-
κειται για μια μεταρρύθμιση που 
μετριάζει τον δημογραφικό κίν-
δυνο, εξασφαλίζει υψηλότερες 
επικουρικές συντάξεις για τη νέα 
γενιά σε σύγκριση με το σημε-
ρινό σύστημα, ενώ αυξάνει τη 
συνδρομή του ασφαλιστικού συ-
στήματος στην αναπτυξιακή δι-
αδικασία της χώρας, καθώς ση-
μαντικό μέρος των εισφορών θα 
επενδύονται στην ελληνική οι-
κονομία.  

Σχετικά με τις μελέτες που συ-
νόδευαν τον νόμο για την επικου-

ρική ασφάλιση και σε ερώτηση 
αν έχουν καταστεί εκτός πραγ-
ματικότητας μετά την πανδημία 
και τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε πως 
ο μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυ-
ξης όταν έγιναν οι μελέτες ήταν 
πολύ μικρότερος. «Αυτά όλα εί-
ναι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις 
προς τα πάνω και προς τα κάτω. 
Μακροοικονομικά έχουν γίνει 
συντηρητικές εκτιμήσεις γιατί 
θέλαμε να ήμαστε απόλυτα βέ-
βαιοι γι’ αυτό. Μας νοιάζει τι θα 
γίνει δημοσιονομικά, διότι είμα-
στε μια χώρα με μεγάλο χρέος», 
υπογράμμισε.

Οσον αφορά τα επαγγελματι-
κά ταμεία, ο κ. Τσακλόγλου απο-
κάλυψε πως μέσα στο 2022 θα 
υπάρξει νομοθετική παρέμβαση 
και για την επαγγελματική ασφά-
λιση. «Η νομοθεσία για την επαγ-
γελματική ασφάλιση είναι αρκε-
τά παλιά», δήλωσε και επισήμανε 
ότι παρότι ειδικά η ασφαλιστική 
αποταμίευση είναι από τις χαμη-
λότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
οφείλουμε να έχουμε υγιείς και 
διάφανους κανόνες.

Στο υπό κατάρτιση σχέδιο νό-
μου αναφέρθηκε ο υφυπουργός 
και κατά την τοποθέτησή του σε 
ημερίδα που διοργάνωσε η Ελλη-
νική Ενωση Ταμείων Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης, σημειώνοντας 
την ανάγκη ενίσχυσης των αρμό-
διων εποπτικών αρχών και τη με-
τάβαση από το ισχύον κατακερ-
ματισμένο σχήμα σε μια ενιαία 
εποπτική δομή. Ο κ. Τσακλόγλου 
ξεκαθάρισε ότι αποτελεί «μονό-
δρομο» για τη σημερινή πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας 
το θέμα της ενίσχυσης της εμπι-
στοσύνης των πολιτών προς τις 
εναλλακτικές μορφές ασφάλισης.

Αύξηση συντάξεων
το 2023 έπειτα
από «πάγωμα» 12 ετών

Τριπλασιάστηκε το εμπορικό
έλλειμμα τον Φεβρουάριο
Λόγω εκτίναξης των τιμών ενεργειακών προϊόντων και πρώτων υλών

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η μεγάλη άνοδος 
οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση της αξίας 
των εισαγωγών και 
λιγότερο στην αύξηση 
του όγκου τους.
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Σε φάση μετασχηματισμού έχει 
εισέλθει το ελληνικό εμπόριο 
υπό την έννοια κυρίως της με-
γέθυνσης των επιχειρήσεων 
και της σταδιακής μείωσης των 
πολύ μικρών, φαινόμενο στο 
οποίο συντέλεσε κατά βάση 
η δεκαετής οικονομική κρίση 
και αναμένεται να το επιτα-
χύνουν οι αλλαγές στις αγο-
ραστικές συνήθειες που επέ-
φερε η πανδημία, όπως είναι 
για παράδειγμα η «έκρηξη» του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και πι-
θανόν και η επανεμφάνιση, με 
βίαιο μάλιστα τρόπο, του πλη-
θωρισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνε-
ται σε πολύ σημαντικό βαθμό 
στα διαχρονικά στοιχεία για 
την απασχόληση στον κλάδο 
του εμπορίου, τον κλάδο που 
έτσι κι αλλιώς διατηρεί τον χα-
ρακτήρα του μεγαλύτερου ερ-
γοδότη στην ελληνική οικονο-
μία απασχολώντας το 17,9% 
του συνόλου των εργαζομένων. 
Στοιχεία τα οποία δείχνουν μεί-
ωση των αυτοαπασχολουμέ-
νων, οι οποίοι στην πραγματι-
κότητα διατηρούν πολύ μικρές 
εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς 
να απασχολούν προσωπικό, 
και αύξηση των εργοδοτών. 
Την ίδια ώρα καταγράφεται 
μείωση του συνολικού αριθ-
μού των μισθωτών υπαλλή-
λων, αυξάνεται όμως ο μέσος 
όρος εργαζομένων ανά εμπορι-
κή εταιρεία, κάτι που σημαίνει 
μείωση μεν του αριθμού των 
επιχειρήσεων του κλάδου, αλ-
λά αύξηση του μεγέθους όσων 
διατηρούνται «ζωντανές».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία από την έρευνα ερ-
γατικού δυναμικού που διε-
νεργεί η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (β΄ τρίμηνο), ο αριθμός 
των εργοδοτών στον κλάδο του 
εμπορίου (χονδρικό, λιανικό 
και επισκευή αυτοκινήτων) δι-
αμορφώθηκε σε 93.375 άτομα 
το 2021 από 80.230 άτομα το 
2020 και 78.633 άτομα το 2019. 
Πρόκειται για τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό εργοδοτών που εμ-
φανίζεται από το 2009, στην 
αρχή δηλαδή της κρίσης. Ση-
μειώνεται ότι το 2008 και το 
2009 ο αριθμός των εργοδοτών 
στο εμπόριο είχε ξεπεράσει τις 
100.000, για να υποχωρήσει 

σημαντικά στη συνέχεια και να 
μειωθεί δραματικά την τετραε-
τία 2012-2015, στα χρόνια δη-
λαδή της μεγάλης ύφεσης, που 
χαρακτηρίστηκαν από πολλά 
«λουκέτα» σε μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις. Την 
περίοδο εκείνη ο αριθμός των 
εργοδοτών κυμαινόταν μετα-
ξύ 60.000 και 70.000. Από το 
2016 καταγράφεται αύξηση, 
με τον αριθμό τους να βρίσκε-
ται κοντά στις 80.000, ενώ το 
2021 ο αριθμός τους ξεπέρασε 
τις 90.000.

Ο σταδιακός μετασχημα-
τισμός που συντελείται στο 
εμπόριο αποτυπώνεται ακό-
μη καλύτερα στα στοιχεία για 

τους αυτοαπασχολούμενους, 
καθώς ο αριθμός τους μειώ-
νεται συνεχώς από το 2005 κι 
έπειτα. Ετσι, από 225.660 που 
ήταν ο αριθμός των αυτοαπα-
σχολουμένων στον κλάδο του 
εμπορίου το 2005, υποχώρησε 
κάτω από τις 200.000 το 2010 
και πλέον το 2021 έφτασαν να 
είναι 141.395.

Ο αριθμός των μισθωτών 
από την άλλη, ο οποίος εί-
χε υποχωρήσει κάτω από τις 
400.000 το 2011, απόρροια 
των «λουκέτων» στο εμπόριο 
στη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης, άρχισε να αυξάνεται 
από το 2017 κι έπειτα, φτάνο-
ντας μάλιστα στο υψηλότερο 
σημείο το 2020, 450.765 από 
436.737 το 2019. Τούτο οφεί-
λεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στις προσλήψεις στις οποίες 
προχώρησαν εκτάκτως κυρί-
ως οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν τον τεράστιο όγκο εργα-
σίας που προκάλεσε η εκδήλω-
ση της πανδημίας την άνοιξη 
του 2020. Το 2021 ο αριθμός 
των μισθωτών υποχώρησε σε 
432.114, καθώς αρκετές από 

τις προσλήψεις αυτές ήταν ορι-
σμένου χρόνου, ενώ δεν έλει-
ψαν και τα «λουκέτα», αν και 
περιορισμένα λόγω των μέ-
τρων στήριξης, ως επίπτωση 
του πλήγματος που επέφεραν 
τα lockdowns στους περισσό-
τερους κλάδους του εμπορίου.

Ενδεικτικό της συγκέντρω-
σης που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στο εμπόριο και της αύξησης 
του μεγέθους των επιχειρή-
σεων είναι και το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ICAP CRIF για τις εμπορικές 
Α.Ε. και ΕΠΕ, η μέση απασχό-
ληση ανά εταιρεία αυξήθηκε 
σε 44 εργαζομένους/εταιρεία 
το 2020 από 42,4 εργαζομέ-
νους/εταιρεία το 2019. Επι-
πλέον, η διεύρυνση της απα-
σχόλησης προήλθε κυρίως από 
επιχειρήσεις με προσωπικό 
άνω των 250 ατόμων, με την 
απασχόληση εκεί να αυξάνε-
ται το 2020 σε σύγκριση με το 
2019 κατά 5,5%. Οι επιχειρή-
σεις που απασχολούν 50-249 
άτομα και 10-49 άτομα αύξη-
σαν επίσης το προσωπικό τους, 
αλλά με μικρότερο ρυθμό (1,8% 
και 2%, αντιστοίχως).

Κοινωνικές κατοικίες σε νέα ζευ-
γάρια, μισθωτούς, ανέργους αλλά 
και νέους, δάνεια και επιδότη-
ση ενοικίου θα παρέχει ο ΟΑ-
Ε∆, που μετονομάζεται σε ∆η-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(∆ΥΠΑ). Παράλληλα, και στο 
πλαίσιο της βασικής λειτουργί-
ας του, που παραμένει η υλοποί-
ηση πολιτικών για την ενίσχυση 
της απασχόλησης, την καταπο-
λέμηση της ανεργίας και τη μέ-
ριμνα για τους ανέργους, ο νέος 
ΟΑΕ∆ - ∆ΥΠΑ θεσπίζει κριτήρια 
για τη λήψη διαφόρων παροχών 
και προβλέπει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις προκειμένου κά-
ποιος άνεργος να μη χάσει την 
κάρτα ανεργίας. 

Μπαίνουν «κόφτες»
Ετσι, άνεργοι με οικογενει-

ακό εισόδημα άνω των 20.000 
ευρώ θα διαγράφονται από τη 
λίστα των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων του ΟΑΕ∆, ενώ το επίδομα 
ανεργίας θα διακόπτεται αν ο 
άνεργος αρνηθεί τρεις φορές θέ-
ση εργασίας ή κατάρτισης. Πα-
ράλληλα, όμως, θεσμοθετείται 
και το «μπόνους» εργασίας για 
όσους βρίσκουν δουλειά ενόσω 
λαμβάνουν το επίδομα. Αυτές εί-
ναι οι κυριότερες παρεμβάσεις 
του υπουργείου Εργασίας στο 
νομοσχέδιο για τον ΟΑΕ∆ που 

κατατέθηκε στη Βουλή.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνο-

νται επίσης σημαντικές διατάξεις 
για την κατάρτιση, με αυστηρούς 
κανόνες και συνεχή αξιολόγηση 
των παρόχων ως προς την απο-
τελεσματικότητά τους. 

Αναλυτικά, όσον αφορά τις 
παροχές ανεργίας ορίζονται τα 
εξής:
• Ανεργοι με ατομικό εισόδημα 
πάνω από 14.000 ευρώ και οι-
κογενειακό εισόδημα άνω των 
20.000 ευρώ (προσαυξημένο κα-
τά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί) 
δεν θα είναι πλέον δικαιούχοι 
των ωφελημάτων, όπως μοριο-
δοτήσεις, κοινωνικός τουρισμός, 
δωρεάν μετακίνηση, ελεύθερη 
είσοδος σε θεάματα και μουσεία. 
Τα κριτήρια αυτά είναι εκείνα 
που εφαρμόζονται για τη χορή-
γηση του επιδόματος θέρμανσης 
και δεν επηρεάζουν το επίδομα 
ανεργίας, το οποίο θα εξακο-
λουθήσει να χορηγείται χωρίς 
εισοδηματικά κριτήρια, ούτε το 

επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας 
και το βοήθημα για αυτοτελώς 
και ανεξάρτητα απασχολουμέ-
νους, για τα οποία παραμένουν 
οι προϋποθέσεις που προβλέπει 
η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, 
δεν αλλάζει το καθεστώς που δι-
έπει τη χορήγηση του Κοινωνι-
κού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) 
ρεύματος, την έκπτωση ή απαλ-

λαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επί-
δομα θέρμανσης.
• Ο άνεργος θα διαγράφεται για 
δύο χρόνια από το μητρώο του 
ΟΑΕ∆ και θα διακόπτεται η κα-
ταβολή του επιδόματος σε περί-
πτωση που αρνηθεί τρεις φορές 
θέση εργασίας που χαρακτηρίζε-
ται κατάλληλη σε σχέση με τις 
γνώσεις του, την αμοιβή και τον 

τόπο εργασίας. Αντιστοίχως θα 
διαγράφεται από τα μητρώα για 
6 μήνες και θα διακόπτεται η κα-
ταβολή επιδόματος αν ο άνεργος 
αρνηθεί τη συμμετοχή του σε 
πρόγραμμα κατάρτισης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επί-
σης την καταβολή χρηματικού 
μπόνους, το 50% του επιδόματος 
εργασίας μέχρι τη λήξη του, αν 
ο άνεργος βρει εργασία ενόσω 
επιδοτείται από τον ΟΑΕ∆.

Μπόνους της τάξεως των 300 
ευρώ θα λαμβάνουν οι μακρο-
χρόνια άνεργοι που βρίσκονται 
πάνω από 5 χρόνια στη λίστα 
του ΟΑΕ∆ αν συντάξουν ψηφι-
ακό σχέδιο δράσης εξεύρεσης 
εργασίας σε συνεργασία με τον 
εργασιακό σύμβουλο.

Στεγαστική πολιτική
Στο πεδίο της στεγαστικής πο-

λιτικής, και παρότι το αποθεμα-
τικό που υπάρχει στον ΟΑΕ∆, 
ύψους 1,5 με 2 δισ. ευρώ, έχει δη-
μιουργηθεί από εισφορές εργαζο-
μένων και εργοδοτών (για τους 
οποίους η εισφορά έχει πλέον 
καταργηθεί), το υπουργείο Εργα-
σίας εισάγει μια καινοτομία στο 
νομοσχέδιο. Εντάσσει στους δι-
καιούχους στεγαστικής συνδρο-
μής και τους νέους, εκτός από 
τους μισθωτούς και τους ανέρ-
γους. Οπως αποκάλυψε η «Κ», ο 
ΟΑΕ∆ σχεδιάζει εναλλακτικές 
πολιτικές στέγασης, ενώ βάσει 

των διατάξεων του νομοσχεδίου 
θα ενεργοποιήσει και την κατα-
σκευή, ανακατασκευή και πα-
ραχώρηση - ενοικίαση κοινω-
νικών κατοικιών με συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(Σ∆ΙΤ), την επιδότηση ενοικίου 
καθώς και την επιχορήγηση για 
την απόκτηση πρώτης κατοικίας 
με επιδοτούμενα δάνεια.

Συγκεκριμένα, εισάγονται 
ρυθμίσεις που διευκολύνουν τό-
σο την απόκτηση/ανέγερση ακι-
νήτων που θα διατεθούν για τη 
στέγαση εργαζομένων, ανέργων 
και των οικογενειών τους όσο και 
την αξιοποίηση της περιουσίας 
του νέου ΟΑΕ∆ - ∆ΥΠΑ για την 
αύξηση των εσόδων.

Αξιολόγηση στην κατάρτιση
Τέλος, στο νομοσχέδιο, του 

οποίου η συζήτηση στην αρ-
μόδια επιτροπή έχει προγραμ-
ματιστεί για σήμερα, εισάγεται 
πλέγμα ρυθμίσεων στο σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης, με 
αιχμή τη σύνδεση των αμοιβών 
με το αποτέλεσμα. Ετσι, ορίζεται 
ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή 
προς τον πάροχο άνω του 40% 
της αμοιβής ανά ωφελούμενο 
αν ο ωφελούμενος δεν έχει ολο-
κληρώσει την παρακολούθηση 
του προγράμματος και άνω του 
70% αν ο ωφελούμενος δεν έχει 
πιστοποιηθεί επιτυχώς για την 
περάτωση του προγράμματος.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ενδεικτικό
της μεγέθυνσης
των επιχειρήσεων 
είναι ότι αυξάνεται 
ο μέσος όρος 
εργαζομένων ανά 
εμπορική εταιρεία. 

Το επίδομα ανεργίας 
θα διακόπτεται
αν ο άνεργος αρνηθεί 
τρεις φορές
θέση εργασίας
ή κατάρτισης.

Παρά τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και τις συνέπειές του στην 
καταναλωτική εμπιστοσύνη 
των Eυρωπαίων, και όχι μόνον, 
η πληρότητα των αθηναϊκών ξε-
νοδοχείων κατά τον τρέχοντα 
μήνα κινείται κοντά στα επίπε-
δα που είχαν το 2019, και σε κά-
ποιες περιπτώσεις ακόμα υψηλό-
τερα. Αγγίζει το 85%, σύμφωνα 
με έρευνα της «Κ» σε μεγάλες μο-
νάδες. Η αυξημένη ταξιδιωτική 
κίνηση είναι ωστόσο ευδιάκριτη 
τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέ-
ρες στους κεντρικούς δρόμους 
της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στην 
Ερμού, στο Μοναστηράκι αλλά 
και στην παραλιακή.

Σε συντριπτικό ποσοστό, αυ-
τή η τουριστική κίνηση αφορά 
ξένους ταξιδιώτες που αξιοποι-
ούν τις αργίες του καθολικού Πά-
σχα, αλλά ενισχύεται και από την 
σωρευμένη επιθυμία για ταξίδια 
έπειτα από δύο χρόνια πανδημί-
ας και περιορισμών στις μετακι-
νήσεις, αναφέρουν Ελληνες ξε-
νοδόχοι. Επιπλέον αναμένουν 
στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Αττικής να ενισχυθούν περαιτέ-
ρω τις επόμενες εβδομάδες τό-
σο από την έλευση της άνοιξης 
όσο και από τους Αθηναίους και 
τις διακοπές του ορθόδοξου Πά-
σχα. Αυτές οι ροές θα οδηγήσουν 
ψηλότερα και την πληρότητα 
όσων ξενοδοχείων-resorts έχουν 
ανοίξει στην Αττική, σύμφωνα με 
επαγγελματίες του τομέα.

Eτσι μετά την ανάκαμψη που 
σημείωσαν το 2021 τα μεγάλα 
πεντάστερα καλοκαιρινά resorts, 
όπου εκείνα που κατατάσσονται 
στο πιο ψηλό εύρος τιμών και 
ποιότητας υποδομών και υπηρε-
σιών σημείωσαν ακόμα και ιστο-
ρικά ρεκόρ, φέτος έχει έρθει η 
σειρά των μητροπολιτικών ξενο-
δοχείων που συγκριτικά υστέρη-
σαν σημαντικά τα προηγούμενα 
δύο χρόνια στις επιδόσεις τους. 
Ωστόσο, η αβεβαιότητα που προ-
καλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και ακόμα περισσότερο η διά-
βρωση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος των νοικοκυριών από τον 
καλπάζοντα πληθωρισμό ενδέ-
χεται να εκτροχιάσουν αυτή τη 
δυναμική, προειδοποιούν οι πιο 
επιφυλακτικοί μεταξύ των επιχει-
ρηματιών του κλάδου. Πρέπει, 
επίσης, να σημειωθεί πως μαζί 
με την αύξηση των αφίξεων ξέ-
νων ταξιδιωτών στην πρωτεύ-
ουσα αρχίζουν να ενισχύονται 

και οι τιμές των δωματίων στα 
υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία.

Αντίστοιχα δυναμικά κινείται 
και η αγορά των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, αλλά όχι και τα ξενο-
δοχεία χαμηλότερης κατηγορίας 
ή και τα εποχικής λειτουργίας, 
ενός έως τριών αστέρων, που 
βρίσκονται ενώπιον διαρθρω-
τικών προκλήσεων: δηλαδή τη 
μεταφορά της ζήτησης σε υψη-
λότερου επιπέδου και κόστους 
υπηρεσίες που αυτά αδυνατούν 
να προσφέρουν χωρίς σημαντι-
κές επενδύσεις.

Η εν εξελίξει ανάκαμψη της 
ταξιδιωτικής κίνησης στην Ατ-
τική είναι ήδη εμφανής από τα 
στοιχεία του πρώτου τριμήνου 
του ∆ιεθνούς Αερολιμένα Αθη-
νών. Η επιβατική κίνηση εξωτε-
ρικού έως και τα τέλη Μαρτίου 
έχει ανακάμψει στο 61% αυτής 
του 2019. Συγκεκριμένα, τους 

πρώτους τρεις μήνες του τρέχο-
ντος έτους πραγματοποιήθηκαν 
1,8 εκατ. επισκέψεις εξωτερικού 
έναντι 338.000 το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, καταγράφοντας αύξη-
ση της τάξης του 428%. Η συνο-
λική κίνηση διαμορφώθηκε στα 
2,8 εκατ. επιβάτες εσωτερικού 
και εξωτερικού, ήταν δηλαδή αυ-
ξημένη κατά 316,7% σε σχέση 
με πέρυσι το ίδιο διάστημα και 
διαμορφώθηκε στο 64% αυτής 
του αντίστοιχου τριμήνου του 
2019. Οι επιβάτες εσωτερικού 
παρέμειναν κάτω από τα επίπε-
δα του 2019 κατά 28,3%, ενώ οι 
διεθνείς επιβάτες κατά 39,6%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάν-
νη Ρέτσο, επικρατεί συγκρατη-
μένη αισιοδοξία πως η φετινή 
χρονιά θα είναι καλύτερη από 
την περυσινή, παρά τον πόλε-
μο και τις επιπτώσεις που έχει 
στο διαθέσιμο εισόδημα των Ευ-
ρωπαίων. Εφόσον βέβαια δεν 
υπάρξει κάποια αιφνιδιαστική 
περαιτέρω επιδείνωση της κα-
τάστασης στην Ουκρανία και 
δεν παραταθούν επί μακρόν οι 
εχθροπραξίες.

Πληρότητα έως και 85%
τον Απρίλιο σε μεγάλα
αθηναϊκά ξενοδοχεία

Οι μικροί μειώνονται στο εμπόριο
και οι μεγάλοι ισχυροποιούνται

Κοινωνικές κατοικίες σε νέα ζευγάρια και επιδότηση ενοικίου από τον ΟΑΕΔ

Οι αυτοαπασχολούμενοι περιορίστηκαν σε 141.395 το 2021 από 225.660 το 2005

Μετά τα resorts 
ξεκίνησαν
να ανακάμπτουν
και τα μητροπολιτικά 
ξενοδοχεία.

Ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσει στην κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώρη-
ση - ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (Σ∆ΙΤ), στην επιδότηση ενοικίου καθώς και στην επιχορήγηση για την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας με επιδοτούμενα δάνεια.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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Σε αποδυνάμωση του ρυθμού ανά-
πτυξης για την ελληνική οικονο-
μία θα οδηγήσει το υψηλό κόστος 
ενέργειας και ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, επηρεάζοντας αρνητικά 
την αγοραστική δύναμη των νοι-
κοκυριών με χαμηλά εισοδήματα 
και θέτοντας σε δοκιμασία την οι-
κονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος 
της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος 
μιλώντας στο πλαίσιο του Delphi 
Economic Forum, σημειώνοντας 
ότι το στοίχημα για τις τράπεζες 
παραμένει η χρηματοδότηση της 
οικονομίας και η στήριξη της υγι-
ούς επιχειρηματικότητας. Η μείω-
ση του ρυθμού ανάπτυξης προσ-
διορίζεται κατά μία ή ακόμα και 
δύο ποσοστιαίες μονάδες από την 
αρχική εκτίμηση του 5,2%, υπο-
γράμμισε ο διευθύνων σύμβου-
λος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, 
«ό μως δύ σκολα η οικονομική  με-
γέ θυνση του τρέ χοντος έ τους θα 
βρεθεί  κά τω από  το 3%», εκτίμη-
σε. Ο κ. Ψάλτης σημείωσε ό τι η 
αυξημέ νη αβεβαιό τητα αναμέ νε-
ται να έ χει ά μεσες επιπτώ σεις στο 
κό στος δανεισμού , καθώ ς η χώ ρα 
δεν έ χει ακό μη επιτύ χει την επεν-
δυτική  βαθμί δα, ενώ  οι αυξημέ νες 
τιμέ ς ενέ ργειας περιορί ζουν την 
κερδοφορί α και επιβραδύ νουν 
τον επενδυτικό  σχεδιασμό  των 
επιχειρή σεων, εξασθενί ζουν την 
αγοραστική  δύ ναμη των ελληνι-
κώ ν νοικοκυριώ ν, επιβαρύ νουν 
για τρί τη συνεχή  χρονιά  το δη-
μό σιο ταμεί ο στην προσπά θεια 
προστασί ας τους και αποδυνα-
μώ νουν το διαθέ σιμο εισό δημα 
των ευρωπαϊ κώ ν νοικοκυριώ ν και 

συνεπώ ς τον αριθμό  των τουρι-
στικώ ν αφί ξεων και διά ρκειας δι-
ακοπώ ν τους.

Από την πλευρά της Eurobank, 
ο πρόεδρος του ομίλου, Γιώργος 
Ζανιάς, επισήμανε τον κίνδυνο η 
άνοδος των επιτοκίων και η εγκα-
τάλειψη της ποσοτικής χαλάρω-
σης να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους δανεισμού των κρατών 
και υπογράμμισε την ανάγκη η 
χώρα μας να τηρήσει τη δημοσι-
ονομική πειθαρχία στην προοπτι-
κή ανάκτησης της επενδυτικής 
βαθμίδας. Ο διευθύνων σύμβου-
λος της τράπεζας, Φωκίων Κα-
ραβίας, σημείωσε ότι η εξίσωση 
της ενεργειακής πολιτικής πρέ-

πει να επιλυθεί στη βάση τριών 
παραμέτρων, δηλαδή της μετά-
βασης στην πράσινη ανάπτυξη, 
της ενεργειακής ασφάλειας και 
του ενεργειακού κόστους, προ-
ειδοποιώντας ότι οι υψηλότερες 
τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν 
ήδη τις υφιστάμενες πληθωρι-
στικές πιέσεις και «ο κίνδυνος 
του στασιμοπληθωρισμού είναι 
πραγματικός».

Οι διοικήσεις των συστημικών 
τραπεζών που συμμετείχαν στο 
Delphi Economic Forum επέμει-
ναν στον μετασχηματισμό του ελ-
ληνικού τραπεζικού συστήματος 
και στην εισαγωγή της καινοτο-
μίας, καθώς, όπως σημείωσε ο δι-

ευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς σε συ-
ζήτηση που είχε με τον Μάρκο Βε-
ρέμη, πρόεδρο της Upstream και 
εταίρο της BigPi Venture Capital, 
«πάνω από το 95% των συναλλα-
γών διενεργείται πλέον εκτός κα-
ταστημάτων». Ως σημαντική πα-
ράμετρο της νέας εποχής για τις 
τράπεζες ο κ. Μυλωνάς ανέφερε 
τις δυνατότητες αξιοποίησης και 
τις προοπτικές που ανοίγονται 
στο πεδίο της εκμετάλλευσης των 
data, καθώς, όπως υπογράμμισε, 
«οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλη 
ποικιλία στοιχείων για διαφορετι-
κούς κλάδους και διαφορετικούς 
πελάτες». Στο ίδιο πλαίσιο, χαρα-
κτήρισε «επιτακτική την ανάγκη 
συνεργασιών και συμμαχιών με 
εταιρείες fintech», για τις οποίες 
επισήμανε ότι λειτουργούν συ-
μπληρωματικά και όχι ανταγω-
νιστικά των τραπεζών. 

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα 
ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραι-
ώς Γιώργος Χαντζηνικολάου εί-
πε ότι οι ψηφιακές εξελίξεις εί-
ναι καταλυτικές για το τραπεζικό 
σύστημα, καθώς «οι επενδύσεις 
σε τεχνολογία βοηθούν τις τρά-
πεζες στο σκέλος των δαπανών, 
να μειώσουν δηλαδή τα κόστη, 
απλοποιώντας και αυτοματοποι-
ώντας διαδικασίες, ενώ θα πάρει 
περισσότερο χρόνο για να συμβά-
λουν στο σκέλος των εσόδων. Εί-
ναι βέβαιο όμως ότι βρισκόμαστε 
σε ένα νέο, ανταγωνιστικό περι-
βάλλον, αλλά το τραπεζικό σύστη-
μα, σε σχέση με τις fintech, έχει 
το πλεονέκτημα της πίστης, της 
εμπιστοσύνης από τον πελάτη, 
ενώ εξελίσσεται βελτιώνοντας την 
παροχή υπηρεσιών», κατέληξε.

Οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών που συμμετείχαν στο Delphi 
Economic Forum επέμειναν στον μετασχηματισμό του ελληνικού τραπε-
ζικού συστήματος και στην εισαγωγή της καινοτομίας, καθώς πάνω από το 
95% των συναλλαγών διενεργείται πλέον εκτός καταστημάτων.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στοίχημα για τις τράπεζες
η χρηματοδότηση της οικονομίας
Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδυναμώνει την ανάπτυξη, σημείωσαν οι τραπεζίτες

Υπέρ μιας πιο σταδιακής μείω-
σης του χρέους σε σύγκριση με 
τα ισχύοντα σήμερα (1/20 του 
υπερβάλλοντος το 60% του ΑΕΠ 
χρέους κάθε χρόνο), καθώς και 
της εφαρμογής ενός κανόνα δα-
πανών, ώστε ο ρυθμός αύξησής 
τους να μην υπερβαίνει την αύ-
ξηση του ΑΕΠ σε ορίζοντα δεκα-
ετίας, τάχθηκε μεταφέροντας τις 
θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας στο Φόρουμ των 
∆ελφών, ο επικεφαλής οικονο-
μολόγος της, Φίλιπ Λέιν.

Η συζήτηση αφορούσε τον 
ρόλο της δημοσιονομικής πολι-
τικής σε περίοδο υψηλού πληθω-
ρισμού, ενεργειακής κρίσης και 
πολέμου όπως η σημερινή και 
συμμετείχαν επίσης ο επικεφα-
λής οικονομικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης 
και ο διοικητής της Εθνικής Τρά-
πεζας της Κροατίας Μπόρις Βού-
τσιτς. Συντόνιζε η υποδιοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστί-
να Παπακωνσταντίνου.

Γενικότερα, ο κ. Λέιν είπε ότι 
τα κράτη πρέπει να αποφεύγουν 
την προ-κυκλική πολιτική και επι-
καλέστηκε τα χαμηλά επιτόκια 
που ισχύουν σήμερα, καθώς αυτά 
επιτρέπουν ευχερέστερη χρημα-
τοδότηση του χρέους.

Ο κ. Πατέλης σημείωσε ότι η 
κυβέρνηση δίνει έμφαση στην 
προστασία των ευάλωτων και 
στο πλαίσιο αυτό θα συμφωνη-
θεί μια σημαντική δεύτερη αύ-
ξηση μισθού σύντομα. Τα μέτρα 
που παίρνει, είπε, είναι προσω-
ρινά, στοχευμένα και κινούνται 
στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 
σταθερότητας. Παρ’ όλα αυτά 
επισήμανε ότι δεν ξέρουμε πό-
σο προσωρινός θα είναι ο πλη-
θωρισμός.

Στο σημείο αυτό ο κ. Λέιν πα-
ρατήρησε ότι η ΕΚΤ δεν αντιδρά 
στον πληθωρισμό όπως καταγρά-
φεται σήμερα, αλλά έχει μεσο-
πρόθεσμο ορίζοντα. Αν εκδηλω-
θούν δευτερογενείς επιπτώσεις 
στους μισθούς και στις προσδο-
κίες, είπε, τότε θα πρέπει να αντι-
δράσουμε. ∆εν πρέπει, τόνισε, 
ούτε να αντιδρούμε υπερβολικά 
αλλά ούτε και υποτονικά.

Ο κ. Βούτσιτς, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε πως το γεγονός ότι δεν 
έχουν τόση σημασία πλέον οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
όπως παλαιότερα, συγκρατεί τις 

τιμές και ότι η περίοδος αυτή εί-
ναι και μια ευκαιρία για να φύ-
γουμε από τα αρνητικά επιτόκια. 
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι στον 
τομέα της ενέργειας δεν έχουμε 
δει ακόμη τα χειρότερα, καθώς η 
παραγωγή και η προμήθεια φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία δεν 
έχει ακόμη μειωθεί.  

Παρεμβαίνοντας η κ. Παπα-
κωνσταντίνου σημείωσε, συνο-
ψίζοντας τις τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων, ότι «ένα από 
τα διδάγματα της πανδημίας, το 
οποίο αφορά και τις τωρινές κρί-
σεις (ενεργειακή κρίση, πόλεμος 
στην Ουκρανία), είναι ότι τα κοι-
νά σοκ απαιτούν κοινές ευρωπα-
ϊκές λύσεις».

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Υπέρ μιας πιο
σταδιακής μείωσης
του χρέους η ΕΚΤ

Την εφαρμογή ενός 
κανόνα δαπανών 
πρότεινε ο επικεφαλής 
οικονομολόγος 
της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν.
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Η Γερμανία επιστρατεύει τις δυνά-
μεις της για να θωρακίσει με κάθε 
τρόπο την οικονομία της από τις 
παράπλευρες απώλειες του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Τελευταία 
κίνηση αυτοπροστασίας είναι η 
απόφαση του Βερολίνου να σχεδι-
άσει πακέτο οικονομικής βοήθει-
ας για όσες γερμανικές επιχειρή-
σεις έχουν πληγεί από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, καθώς και από 
τις παρενέργειες των κυρώσεων 
που επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. 
στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές προσκεί-
μενες στο γερμανικό υπουργείο 
Οικονομίας, που εκπονεί το σχετι-
κό πακέτο μέτρων, ανάμεσα στα 
μέτρα συγκαταλέγεται ένα πρό-
γραμμα δανείων που θα χορηγεί 
η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα 
KfW αλλά και η άμεση χορήγηση 
οικονομικής βοήθειας. Ειδικότε-
ρα, για όσες επιχειρήσεις θεω-
ρούνται ιδιαίτερης σημασίας για 
το σύστημα θα δοθεί άμεση χρη-
ματική στήριξη, ανάλογη εκείνης 
από το ταμείο οικονομικής στα-
θεροποίησης (WSF) που θέσπισε 
το Βερολίνο εν μέσω του πρώτου 
κύματος της πανδημίας με σκοπό 
την προστασία των γερμανικών 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι με-
σαίες επιχειρήσεις θα μπορούν 

να λάβουν χρηματική ενίσχυση 
ύψους 300.000 ευρώ καθεμία, η 
οποία και θα διανέμεται από το 
πρόγραμμα της Ε.Ε. για την προ-
στασία του κλίματος.

Οι ίδιες πηγές, που προτίμη-
σαν την ανωνυμία, ανέφεραν πως 
το γερμανικό κράτος πρόκειται 
να παράσχει εγγυήσεις για την 
ασφάλιση του 90% των υποχρε-
ώσεων που θα προκύψουν από τα 
δάνεια της KfW. Η εκπρόσωπος 
του υπουργείου δήλωσε, άλλωστε, 
πως είναι σε εξέλιξη οι σχετικές 
συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων 
κλιμακίων της κυβέρνησης. Απέ-
φυγε, ωστόσο, να επεκταθεί σε 
λεπτομέρειες σχετικά με συγκε-
κριμένα μέτρα. Οι τελευταίες αυ-
τές κινήσεις προδίδουν μια γενική 
επιστράτευση και ένα κλίμα συ-
ναγερμού στη μεγαλύτερη ευρω-
παϊκή οικονομία. Μόλις την περα-
σμένη εβδομάδα, όταν η Μόσχα 
απαίτησε να πληρώνουν εφεξής 
οι Ευρωπαίοι το αέριο με ρούβλια 
και το Βερολίνο διέβλεψε κίνδυνο 
να διακοπούν οι ροές του αερίου, 
το υπουργείο Οικονομίας ενεργο-
ποίησε προϋπάρχοντα μηχανισμό 
«έγκαιρης προειδοποίησης» για 
τυχόν ανεπάρκεια ενέργειας και 
αποθεμάτων αερίου. Στόχος αυ-
τού του μηχανισμού είναι αν το 

απαιτήσουν οι συνθήκες, αν δη-
λαδή μειωθούν σημαντικά είτε οι 
ροές είτε τα αποθέματα αερίου, 
να τεθούν σε προτεραιότητα η 
ηλεκτροδότηση και η θέρμανση 
των γερμανικών νοικοκυριών, και 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτός 
ο σκοπός να ανασταλεί προσωρι-
νά η λειτουργία ορισμένων βιο-
μηχανικών μονάδων.

Στην περίπτωση αυτή θα πλη-
γεί αδιαμφισβήτητα η βιομηχα-
νική παραγωγή και η προοπτική 
αυτή έχει εντείνει περαιτέρω την 
ανησυχία για το ενδεχόμενο να 
διολισθήσει η Γερμανία σε ύφε-
ση. Ηδη οι παραγγελίες των γερ-
μανικών βιομηχανιών μειώθηκαν 
τον Φεβρουάριο κατά 2,2% σε 
σύγκριση με εκείνες του Ιανου-
αρίου και ήταν η πρώτη μείωση 
που κατέγραψαν έπειτα από τέσ-
σερις μήνες. Προφανής αιτία ήταν 
η μείωση των παραγγελιών από 
το εξωτερικό, αναπόφευκτο συ-
νεπακόλουθο της αβεβαιότητας 
που έχει προκαλέσει στην Ευρώ-
πη ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η 
μείωση υπερέβη, άλλωστε, και 
τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις 
των οικονομολόγων που συμμε-
τείχαν σε σχετική δημοσκόπηση 
του Bloomberg και προέβλεπαν 

πως οι παραγγελίες θα μειωθούν 
μόνο κατά 0,3%. Οι προβλέψεις, 
άλλωστε, για ανάκαμψη της γερ-
μανικής οικονομίας έχουν ήδη 
περιοριστεί σημαντικά μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
καθώς εκτοξεύθηκαν οι τιμές της 
ενέργειας, ενώ ο αποκλεισμός 
των ρωσικών και των ουκρανι-
κών λιμανιών έχει επιδεινώσει 
το έμφραγμα που έχει προκαλέ-
σει η πανδημία στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Οι οικονομικοί σύμβου-
λοι της γερμανικής κυβέρνησης 
έχουν από την περασμένη εβδο-
μάδα υποβαθμίσει την πρόβλεψή 
τους για τη φετινή ανάπτυξη της 
γερμανικής οικονομίας στο 1,8%, 
από την προηγούμενη εκτίμηση 
για ανάπτυξη 4,6%. Προειδοποίη-
σαν, άλλωστε, ότι είναι πιθανόν 
να διολισθήσει σε ύφεση η γερ-
μανική οικονομία εξαιτίας της 

μεγάλης εξάρτησής της από τους 
ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας. 
Την ανησυχία τροφοδοτεί, άλλω-
στε, ο ασυνήθιστα υψηλός πλη-
θωρισμός σε μια χώρα που, για 
ιστορικούς λόγους, έχει φοβικά 
ανακλαστικά απέναντι στις αυ-
ξήσεις των τιμών. Τον Μάρτιο ο 
δείκτης επιταχύνθηκε περαιτέ-
ρω στο 7,6% καταγράφοντας το 
υψηλότερο ποσοστό αύξησης των 
τιμών από τις αρχές της δεκαετί-
ας του 1990 και την επανένωση 
των Γερμανιών. Εχει, άλλωστε, 
προηγηθεί η συρρίκνωση κατά 
1% που σημείωσε η γερμανική 
οικονομία το τελευταίο τρίμηνο 
του περασμένου έτους, όταν η πα-
ραλλαγή «Ομικρον» προστέθηκε 
στο πλήγμα που είχε προκαλέσει 
στην παραγωγή το έμφραγμα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

BLOOMBERG

Για όσες επιχειρήσεις 
θεωρούνται ιδιαίτερης 
σημασίας θα δοθεί 
άμεση χρηματική 
βοήθεια στο πρότυπο 
της στήριξης 
για την πανδημία.

Στήριξη
σε επιχειρήσεις
που πλήττονται
από τον πόλεμο
Δάνεια με κρατικές εγγυήσεις μεταξύ 

των μέτρων που σχεδιάζει το Βερολίνο

Στη Γερμανία επικρατεί έντονη ανησυχία και λόγω του ασυνήθιστα υψηλού πληθωρισμού σε μια χώρα που, για ιστορικούς λόγους, έχει φοβικά ανακλαστικά 
απέναντι στις αυξήσεις των τιμών. Τον Μάρτιο ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 7,6%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό αύξησης από το 1990.

Η Βρετανία στρέφεται στα πυρηνικά
και στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων

Στην πυρηνική ενέργεια και στα 
αιολικά πάρκα εναποθέτει η Βρε-
τανία τις ελπίδες της για απεξάρ-
τηση από τους ρωσικούς υδρογο-
νάνθρακες, αλλά και γενικότερα 
για την ενεργειακή της αυτάρ-
κεια. Λίγες ημέρες αφότου τα 
βρετανικά νοικοκυριά υπέστη-
σαν το σοκ μιας αύξησης των 
τιμολογίων του ρεύματος κατά 
54%, συνεπακόλουθο της ενερ-
γειακής κρίσης της Ευρώπης αλ-
λά και του πολέμου στην Ου-
κρανία, η κυβέρνηση Μπόρις 
Τζόνσον έδωσε στη δημοσιό-
τητα τη στρατηγική της για την 
ενεργειακή της αυτάρκεια.

Αυτή βασίζεται στον τριπλα-
σιασμό της παραγωγής πυρη-
νικής ενέργειας έως το 2050 με 
απώτερο στόχο σε τρεις δεκαετί-
ες να διασφαλίζει η χώρα το 25% 
των ενεργειακών αναγκών της 
μέσω πυρηνικής ενέργειας. Βα-
σίζεται, επίσης, στην επίσπευση 
της κατασκευής υπεράκτιων αι-
ολικών πάρκων μέσα στη δεκα-
ετία. Ειδικότερα, προβλέπει την 
ανάπτυξη παραγωγικής δυνατό-
τητας για πυρηνική ενέργεια 24 
γιγαβάτ έως το 2050, ενώ σήμε-
ρα έχει μόνο για περίπου 8 γιγα-
βάτ. Επίσης θέτει στόχο μέχρι 
το 2030 να παράγει το 95% της 
ηλεκτρικής ενέργειας από πη-
γές με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, να παράγει μέχρι 
το 2030 50 γιγαβάτ από αιολι-
κή ενέργεια, ενώ ο προηγούμε-
νος στόχος ήταν για 40 γιγαβάτ. 
Θέτει επιπλέον φιλόδοξους στό-
χους για την παραγωγή και χρή-
ση υδρογόνου στα 10 γιγαβάτ 
με τουλάχιστον 50% από αυτήν 
την ενέργεια να παράγεται από 
το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο, 
αυτό δηλαδή που εξάγεται από 
τη διάσπαση του νερού και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Προβλέπει, τέλος, και την ανά-
πτυξη των σχεδίων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στη Βόρεια 
Θάλασσα. «Το σχέδιο αυτό θα 
μειώσει την εξάρτησή μας από 
ενεργειακούς πόρους επιρρεπείς 
στις ευμετάβλητες διεθνείς τιμές, 

τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγ-
ξουμε, και μας δίνει τη δυνατότη-
τα της μεγαλύτερης ενεργειακής 
αυτάρκειας με φθηνότερους λο-
γαριασμούς», τόνισε ο Βρετανός 
πρωθυπουργός κατά την παρου-
σίαση της στρατηγικής του από 
το βήμα του υπουργείου Επιχει-
ρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχα-
νικής Πολιτικής.

Τα σχέδια του Λονδίνου προ-
κάλεσαν την αντίδραση των πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων 
όπως και πολλών πολιτικών 
της αντιπολίτευσης, που επέ-

κριναν την κυβέρνηση ότι δεν 
θα επιτύχει να ανακόψει τις τι-
μές της ενέργειας, καθώς είναι 
περιορισμένα τα μέτρα για την 
προώθηση της αιολικής ενέρ-
γειας και της ηλιακής ενέργει-
ας. Ο εκπρόσωπος του Εργατι-
κού Κόμματος, Εντ Μίλιμπαντ, 
τόνισε πως η στρατηγική αυτή 
«δεν πρόκειται να μειώσει τους 
λογαριασμούς, ούτε να προσφέ-
ρει ενεργειακή ανεξαρτησία στη 
Βρετανία ούτε να αντιμετωπίσει 
την κλιματική κρίση». Οπως, άλ-
λωστε, παραδέχθηκε ο υπουρ-
γός Επιχειρήσεων, Κβάζι Κου-
αρτένγκ, οι πολιτικές αυτές που 
καθόρισε με τη στρατηγική της 
η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
οδηγήσουν σε μείωση των τι-
μολογίων για τα επόμενα του-
λάχιστον 3 με 4 χρόνια, ενώ η 
Βρετανία θα παραμείνει εξαρ-
τημένη στις διεθνείς τιμές του 
φυσικού αερίου. 

BLOOMBERG

Τα τιμολόγια 
ηλεκτρικού ρεύματος 
έχουν αυξηθεί 54%, 
προκαλώντας σοκ 
στα βρετανικά 
νοικοκυριά.

Το βρετανικό σχέδιο βασίζεται στον τριπλασιασμό της παραγωγής πυρη-
νικής ενέργειας έως το 2050.
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Η αποεπένδυση του πετρελαϊκού 
κολοσσού Shell από τη Ρωσία θα 
έχει αποτέλεσμα απώλειες οι οποί-
ες θα κυμανθούν από 4 έως 5 δισ. 
δολάρια, αλλά ωχριούν μπροστά 
στα 25 δισ. δολάρια που θα υπο-
χρεωθεί να διαγράψει σε περιου-
σιακά στοιχεία η ανταγωνίστριά 
της ΒΡ. Αλλωστε, η τελευταία 
έχει σαφώς ευρύτερη ανάμειξη 
σε δραστηριότητες στη Ρωσία. 
Η Shell επιπλέον προειδοποίησε 
τους επενδυτές της ότι η ακραία 
αστάθεια στις τιμές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου το πρώτο τρί-
μηνο τρέχοντος θα επιφέρει πλήγ-
μα στις ταμειακές ροές της. Οπως 
αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά 
του το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Bloomberg, ο ενεργειακός 
όμιλος αποφάσισε ακόμη να θέ-
σει εκτός κυκλοφορίας δύο σκάφη 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου, τα οποία είχε ναυλώ-
σει ρωσική εταιρεία. Στόχος της 
Shell να αποφύγει ενδεχόμενες 
μελλοντικές κυρώσεις ή τη δρι-
μεία κριτική από την κοινή γνώ-
μη. Αρχικώς τα δύο πλοία χρησι-
μοποιούνταν για μεταφορά του 
εν λόγω καυσίμου εντός Ασίας 
και δεν έχουν άμεση σχέση με 
τις κυρώσεις, αλλά, παρά ταύτα, 
η Shell δεν θέλησε να συνεχίσει 
να τα χρησιμοποιεί, όπως ανέφε-
ραν καλά πληροφορημένες πηγές. 
Βάσει δε των στοιχείων, που αφο-
ρούν την παρακολούθηση της πο-
ρείας των σκαφών και τα οποία 
συνέλεξε το Bloomberg, τα δύο 
πλοία «SCF Barents» και «SCF 
Timmerman» βρίσκονταν πλη-
σίον της ακτής της Σιγκαπούρης 
τις τελευταίες εβδομάδες.

Αξίζει να επισημανθεί πως το 
κόστος της απομείωσης για τον 
ολλανδικό όμιλο έρχεται να δεί-
ξει ακόμη πιο εναργώς τον αντί-
κτυπο της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία επί των ενεργει-
ακών κολοσσών. Ανεξαρτήτως 
της εκτίναξης στις τιμές του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου 
και τα υψηλά έσοδα για τον κλά-
δο, ο πόλεμος ανέτρεψε τα σχέ-
διά τους, υποχρεώνοντάς τους 
να προσαρμοστούν σε κολοσσι-
αίες και ιστορικές μεταβολές στις 

ενεργειακές αγορές. Επισημαί-
νεται πως οι ζημίες για τη Shell 
(4-5 δισ. δολάρια) υπερβαίνουν 
την αξία των περιουσιακών της 
στοιχείων σε κοινοπραξίες και 
δραστηριότητες διανομής στη 
Ρωσία, η οποία ανέρχεται σε 3,4 
δισ. δολάρια. Κι ενώ η απομά-
κρυνση των δυτικών ενεργειακών 
ομίλων από τη χώρα ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε σοβαρές οικονο-
μικές βλάβες, αυτοί προσπαθούν 
να ελαχιστοποιήσουν το πλήγ-
μα στη φήμη τους εξαιτίας του 
ότι επενδύουν σε έργα που στη-
ρίζει η Μόσχα. Επιπλέον, έχουν 

τη δυνατότητα να απαντήσουν 
στη χιονοστιβάδα των ερωτημά-
των πώς οι δραστηριότητές τους 
σε έργα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου συμβαδίζει με τα σχέδιά 
τους για τη μείωση των ρυπογό-
νων δράσεών τους.

Πέραν τούτων, η Shell προει-
δοποίησε ότι θα υπάρξουν εκροές 
σχεδόν 7 δισ. δολαρίων εξαιτίας 
της πρωτοφανούς αστάθειας στις 
τιμές εμπορευμάτων στις διεθνείς 
αγορές. Εξάλλου, θα υπάρξει και 
άλλη ζημία στις ταμειακές ροές, 
διότι οι υψηλότερες τιμές ενέρ-
γειας αυξάνουν και τα πρόσθε-
τα κεφάλαια, που χρειάζεται να 
κατατεθούν σε χρηματιστηρια-
κούς οίκους και χρηματιστήρια 
για την κάλυψη μέρους της αξί-
ας των συμβολαίων σε εμπορεύ-
ματα. Τέλος, η τιμή της μετοχής 
της Shell χθες τις πρωινές ώρες 
είχε πτώση 1,5%, αν και από τις 
αρχές του έτους έχει σωρεύσει 
κέρδη της τάξεως του 29%.

BLOOMBERG

Για τη Shell το κόστος 
φθάνει τα 5 δισ. δολ., 
ενώ η BP θα υποχρεω-
θεί να διαγράψει 
σε περιουσιακά 
στοιχεία 25 δισ. δολ.

Κοστίζει η αποχώρηση από τη Ρωσία

Η Shell προειδοποίησε τους επενδυτές της ότι η ακραία αστάθεια στις τι-
μές πετρελαίου και φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος θα επιφέ-
ρει πλήγμα στις ταμειακές ροές της.
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Τις τελευταίες δεκαετίες ζήσαμε μια 
εποχή βελτιστοποίησης. Στο όνομα 
της μεγαλύτερης αποτελεσματικότη-
τας, όλο και περισσότερη παραγωγή 
έχει εξαχθεί από μια δεδομένη ποσό-
τητα πρώτων υλών. Τα στελέχη των 
αμερικανικών ομίλων ήταν εκείνα 
που ενστερνίστηκαν με τον μεγαλύ-
τερο ενθουσιασμό την ιδέα της βελ-
τιστοποίησης. Κάτω από τη σημαία 
της εξασφάλισης αποδόσεων για τους 
μετόχους τους, οι εταιρείες συνήψαν 
συμβόλαια παραγωγής με προμηθευ-
τές στην άλλη άκρη του κόσμου, εξά-
ντλησαν αποθέματα, λειτουργώντας 
βάσει του μοντέλου της παραγωγής 
«ακριβώς εκείνη την ώρα» και αντι-
κατέστησαν τη χρηματοδότηση μέσω 
μετοχών με χρέος. Η βελτιστοποίηση 
ενίσχυσε τα στοιχεία που καθορίζουν 
την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE): 
περιθώρια εταιρικoύ κέρδους, εναλ-
λαγές περιουσιακών στοιχείων και 
μόχλευση. Οι εισηγμένες εταιρείες 
των ΗΠΑ υπερηφανεύτηκαν για τις 
υψηλότερες αποδόσεις στον κόσμο, 
αναφέροντας πως το 2021 είχαν από-
δοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως 
του 17%, σε σύγκριση με μόλις 9% 
για τις αντίστοιχες ιαπωνικές. Ωστό-
σο, όπως ο Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ 
διευκρίνισε στο βιβλίο του «Αντι-εύ-
θραυστο» το 2012, η επιδίωξη της 
βελτιστοποίησης δημιουργεί αστά-
θεια. Τα τελευταία χρόνια, γίναμε 
μάρτυρες μιας σειράς καταστάσεων 
που θα μπορούσαν να περιγραφούν 
ως «κρίσεις βελτιστοποίησης». Η πα-
γκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008 έδειξε ότι οι τράπεζες με χαμη-
λή κεφαλαιοποίηση ήταν υπερβολικά 
εξαρτημένες για τη ρευστότητα από 
τις κεφαλαιαγορές.

Οταν ενέσκηψε η πανδημία του 
κορωνοϊού, πολλές χώρες ανακάλυ-
ψαν ότι τα συστήματα δημόσιας υγεί-
ας τους είχαν πολύ λίγες νοσοκομει-
ακές κλίνες και ανεπαρκή επίπεδα 
προσωπικού για να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση αυτή. Η εισβολή του 
Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει 
αποκαλύψει περαιτέρω τις αδυναμίες 
στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώ-
πης. Οχι μόνο η Γερμανία εξαρτιό-
ταν απελπιστικά πολύ από το ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά η 
χώρα είχε επίσης υποεπενδύσει στον 

στρατό της. Η βελτιστοποίηση έχει 
καταστήσει τον επιχειρηματικό κό-
σμο πιο εύθραυστο. Οι εταιρείες με 
υπερβολικό χρέος είναι ευπρόσβλη-
τες σε μια απροσδόκητη οικονομική 
κάμψη. Η παγκοσμιοποίηση κάνει 
θαύματα, όταν όλα πάνε σύμφωνα με 
το σχέδιο. Αλλά είναι ένα πολύπλοκο 
σύστημα συναλλαγών επιρρεπές σε 
απρόβλεπτες βλάβες. Οπως γράφει 
ο Τάλεμπ, η παγκοσμιοποίηση «επι-
φέρει αστάθεια, προκαλεί πιο ακραία 
γεγονότα ως παρενέργειες... σε ένα 
τόσο περίπλοκο σύστημα, ενώ η δυ-
νατότητα να υπάρξει πρόληψη και 
πρόβλεψη των συνεπειών είναι πολύ 
περιορισμένη». Τα πρόσφατα γεγονό-
τα επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες του. 
Ο εγκλεισμός λόγω πανδημίας διέ-
κοψε τη λειτουργία του παγκόσμιου 
συστήματος τροφοδοτικής αλυσίδας 
και τα προβλήματα που προέκυψαν 
ήταν ακόμα ανεπίλυτα έως τα τέλη 
Φεβρουαρίου, οπότε η Ρωσία εξα-
πέλυσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική 
επιχείρηση στην Ευρώπη από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ημιαγωγοί βρίσκονται σε τέ-
τοια έλλειψη, που η ASM Interna-
tional, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
εταιρεία εξοπλισμού για την κατα-
σκευή των ημιαγωγών, δεν μπορεί 
να τους κρατήσει. Οι περισσότεροι 
από τους ημιαγωγούς του κόσμου 
κατασκευάζονται στην Ταϊβάν, της 
οποίας η ανεξαρτησία απειλείται συ-
νεχώς από την Κίνα. Ο ευκολότερος 
τρόπος για να μειωθεί το ευάλωτο 
και εύθραυστο είναι να δημιουρ-
γηθεί περισσότερο απόθεμα ή χα-
λάρωση στο παγκόσμιο σύστημα. 
Επί παραδείγματι, μετά τη διεθνή 
οικονομική κρίση οι ρυθμιστικές 
αρχές ζήτησαν από τις τράπεζες να 
διατηρούν κατά μέρος περισσότερα 
κεφάλαια. Η κυβέρνηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι 
θα αυξήσει τον αριθμό του διαθέ-
σιμου προσωπικού υγειονομικής 
περίθαλψης σε περιόδους αιχμής 
της ζήτησης στα νοσοκομεία. Η Γερ-
μανία προσπαθεί να κατασκευάσει 
τερματικούς σταθμούς για εισαγω-
γές υγροποιημένου φυσικού αερίου 
και έχει υποσχεθεί να δαπανήσει 
περισσότερα για την άμυνα. Το νέο 
σύνθημα πλέον είναι η «χαλάρωση».

Προσαρμογή στη νέα κατάσταση

Toυ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΤΣΑΝΣΕΛΟΡ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Η απροθυμία που έχουν επιδείξει 
έως τώρα οι Ευρωπαίοι για επι-
βολή κυρώσεων στον ενεργειακό 
κλάδο της Ρωσίας είναι περισσό-
τερο από προφανής και προδίδει 
το εύρος της ενεργειακής εξάρτη-
σης της Ευρώπης από τους ρωσι-
κούς υδρογονάνθρακες. Προδίδει, 
έτσι, και πόσο δύσκολη θα είναι η 
απεξάρτηση από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο για τη Γηραιά Ηπειρο με 
δεδομένο ότι η Ε.Ε. εισάγει από 
τη Ρωσία περίπου το 30% του πε-
τρελαίου και το 40% του φυσικού 
αερίου που καταναλώνει. Ο καθο-
ριστικός ανασταλτικός παράγων 
είναι η ανεπάρκεια εναλλακτικών 
προμηθευτών σε φυσικό αέριο. Ο 
ρωσικός κολοσσός του φυσικού 
αερίου που κατέχει και το μονο-
πώλιο στις εξαγωγές αερίου της 
χώρας, η Gazprom, είναι ουσια-
στικά κυρίαρχη στην παγκόσμια 
αγορά με κριτήριο τη συντριπτι-
κή υπεροχή της ως προς τον όγκο 
της παραγωγής της.

Οπως τονίζει σχετικό ρεπορ-
τάζ των Financial Times, η Gaz-
prom παράγει περισσότερο φυ-
σικό αέριο από το άθροισμα της 
παραγωγής όλων των υπόλοι-
πων ενεργειακών κολοσσών. 
Σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
Wood Mackenzie, το περασμέ-
νο έτος εξόρυξε 540 δισ. κυβι-
κά μέτρα του καυσίμου περισ-
σότερο από όσο παρήγαγαν οι 
BP, Shell, Chevron, ExxonMo-

bil και Saudi Aramco μαζί. Από 
το σύνολο της παραγωγής της, 
τα 331 δισ. κ.μ. καταναλώθηκαν 
εντός Ρωσίας και τα 168 δισ. κ.μ. 
εστάλησαν στην Ευρώπη μέσω 
αγωγών. Το πρόβλημα, επιση-
μαίνει ο Ζιλ Φαρέρ, στέλεχος της 
Mackenzie, είναι πως στις περισ-
σότερες εγκαταστάσεις φυσικού 
αερίου ανά τον κόσμο η παραγω-
γή εξαντλεί τις δυνατότητές της 
και «δεν υπάρχει τίποτε άλλο». 
Σε αντίθεση με την πετρελαϊκή 
βιομηχανία, που παραδοσιακά 
παράγει λιγότερο από την πα-
ραγωγική της δυνατότητα για 
να διατηρεί τον έλεγχο της αγο-
ράς, η βιομηχανία του αερίου τεί-
νει να εξαντλεί την παραγωγική 
της δυνατότητα. Οπως σημειώ-
νει η βρετανική εφημερίδα, η με-
ταφορά και πώληση του αερίου 
προϋποθέτει, άλλωστε, την κα-
τασκευή αγωγών ή εγκαταστά-
σεων υγροποίησης και επομέ-
νως επενδύσεις. Ως εκ τούτου οι 
χώρες που το παράγουν, όπως η 
Ρωσία, τείνουν να αναπτύσσουν 
πρώτα την εγχώρια αγορά τους 
προτού προβούν σε εξαγωγές και 
στις ανάλογες επενδύσεις. ∆εύτε-
ρη μετά την Gazprom σε παρα-
γωγή είναι η κρατική ενεργειακή 
του Ιράν, που πέρυσι παρήγαγε 
291 δισ. κ.μ. αερίου. Τα 280 δισ. 
από αυτά, όμως, καταναλώθηκαν 
εντός του Ιράν, σύμφωνα με τη 
Wood Mackenzie. Τώρα διαφαί-

νεται η προοπτική νέας συμφω-
νίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και 
στη ∆ύση, και θα μπορούσε να 
επιστρέψει στην παγκόσμια αγο-
ρά το ιρανικό αέριο. Για να εξα-
χθεί, όμως, θα απαιτηθούν νέες 
εγκαταστάσεις, για την ανέγερ-
ση των οποίων θα χρειαστούν 
χρόνια.

Πέραν της Ρωσίας, η Ευρώπη 
προμηθεύεται αέριο από τη Νορ-
βηγία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λιβύη 
και την Αλγερία, της οποίας η 
εταιρεία Sonatrach έστειλε πέ-
ρυσι στην Ιταλία και στην Ισπα-
νία 34 δισ. κ.μ. αερίου. Σύμφω-
να με τη συμβουλευτική Energy 
Aspects, η Αλγερία θα μπορούσε 
θεωρητικά να αυξήσει την προ-
σφορά της, αλλά πρώτα θα πρέπει 
να αυξήσει την παραγωγή τόσο 
ώστε να ανταποκριθεί στην εγ-
χώρια ζήτηση. Παράλληλα, το Ιν-
στιτούτο Ενεργειακών Μελετών 
της Οξφόρδης εκτιμά πως η Νορ-
βηγία έχει τη δυνατότητα να αυ-
ξήσει τις εξαγωγές της κατά 5 δισ. 
κ.μ. και το Αζερμπαϊτζάν κατά 3 
δισ. κ.μ. Στην πράξη οι αριθμοί 
αυτοί κατατείνουν στο συμπέ-
ρασμα πως η μοναδική πραγμα-
τική εναλλακτική της Ευρώπης 
είναι η δραματική αύξηση εισα-
γωγών υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, του LNG, που ψύχεται 
και συμπυκνώνεται ώστε να με-
ταφερθεί με πλοία χωρίς τη με-
σολάβηση αγωγών. Οπως εκτιμά 

όμως η Bernstein Research, για 
να αντικατασταθεί από LNG όσο 
ρωσικό αέριο μεταφέρεται μέσω 

αγωγών θα χρειαστούν 112 εκατ. 
τόνοι LNG ετησίως, που ισοδυ-
ναμεί με το 1/3 της παγκόσμιας 

αγοράς του καυσίμου. Και το πε-
ρισσότερο θα πρέπει να προέλθει 
από τις ΗΠΑ. 

Mόνο με LNG η απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο
H απουσία εναλλακτικών προμηθευτών ενισχύει τον ρόλο της Gazprom
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Στη μέγγενη της ακρίβειας έχει ει-
σέλθει το τελευταίο διάστημα ο
κλάδος των κατασκευών, με απο-
τέλεσμα πλέον να απειλούνται ευ-
θέως οι ανεγέρσεις νέων κτιρίων.
Η νέα και απότομη αύξηση των
τιμών των υλικών κατασκευής λό-
γω των συνεπειών του πολέμου
στην Ουκρανία αποτέλεσε τη στα-
γόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για
πολλά έργα και οικοδομές, με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται καθημερινά
ο αριθμός των οικοδομικών επι-
χειρήσεων που επιλέγουν τη λύση
της αναστολής εργασιών ή της
αναβολής έναρξης νέων οικοδο-
μών, έως ότου υπάρξει μια απο-
κλιμάκωση του κατασκευαστικού
κόστους.

Στην αγορά κατοικίας, οι εξε-
λίξεις των τελευταίων εβδομάδων

έχουν εκτοξεύσει το κόστος μιας
νέας οικοδομής σε περίπου 1.600-
1.700 ευρώ/τ.μ., χωρίς να υπολο-
γίζεται η αξία της γης. Πρόκειται
για μια αύξηση της τάξεως του
50%-60% σε σχέση με πριν από
ένα χρόνο. Οπως σημειώνει στην
«Κ» ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Οικοδο-
μικών Επιχειρήσεων Ελλάδας,
«πριν από την πανδημική κρίση,
αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής,
το κόστος κατασκευής κυμαινόταν
μεταξύ 1.000 και 1.200 ευρώ/τ.μ.
για μια ποιοτική νέα κατασκευή.
Σήμερα καλούμαστε να διαχειρι-
στούμε μια συγκυρία κατά την
οποία όχι μόνο έχει εκτοξευτεί το
κόστος των υλικών, αλλά και το
κόστος των εργατικών, λόγω της

μεγάλης ζήτησης εργατοτεχνι-
τών».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ.
Καψιμάλη, στην αγορά των υλικών
παρατηρούνται και φαινόμενα
κερδοσκοπίας και αυθαίρετων αυ-
ξήσεων, που επιδεινώνουν την
κατάσταση. Σοβαρό είναι και το
πρόβλημα των ελλείψεων σε πλει-
άδα υλικών, καθώς πολλά εργο-
στάσια που προμηθεύουν την ελ-
ληνική αγορά δεν είναι σε θέση
να παράσχουν ακριβείς τιμές και
χρόνους παράδοσης λόγω της δια-
τάραξης που έχει δημιουργηθεί
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μόνο τον Φεβρουάριο, ο δεί-
κτης τιμών υλικών κατασκευής
νέων κτιρίων κατοικιών της ΕΛ-

ΣΤΑΤ «σκαρφάλωσε» σε επίπεδο
9% υψηλότερο του αντίστοιχου
μήνα του 2021. Ωστόσο, επιμέρους
κατηγορίες καταγράφουν πολλα-
πλάσια άνοδο. Για παράδειγμα, το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας
ήταν φέτος υψηλότερο κατά 71,4%
(και 9,4% από τον Ιανουάριο!), ενώ
αύξηση κατά 26,1% καταγράφει
και το πετρέλαιο κίνησης. Ο σί-
δηρος οπλισμού έχει αυξηθεί 19%
από πέρυσι, οι χάλκινοι αγωγοί
κατά 17% και τα τούβλα κατά
14,2%.

Στελέχη του κατασκευαστικού
κλάδου αναφέρουν ότι από τις αρ-
χές του Μαρτίου, υλικά όπως οι
πλαστικοί σωλήνες έχουν ανατι-
μηθεί κατά 12%, πέραν της αύξη-

σης κατά 50% που έχουν κατα-
γράψει από τις αρχές του 2021 και
μετά ένεκα της πανδημίας. Αντι-
στοίχως, ο σίδηρος έχει ανατιμηθεί
κατά 20% μόνο από την αρχή του
2022 και μέχρι σήμερα. Συνολικά
όμως από τον περυσινό Ιανουάριο
καταγράφεται αύξηση της τάξεως
του 120%, από 0,55 ευρώ/κιλό σε
1,2 ευρώ/κιλό!

Πρόκειται για μια εξέλιξη που
έχει επηρεάσει όλη την αγορά ακι-
νήτων. Για παράδειγμα, αντίστοιχη
αύξηση του κόστους παρατηρείται
και σε άλλες κατηγορίες κτιρίων.
Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Δη-
μήτρης Ανδριόπουλος, «την πε-
ρίοδο 2018-2019 η κατασκευή ενός
κτιρίου με πιστοποίηση κατά το

πρότυπο LEED κόστιζε περί τα
1.100-1.200 ευρώ/τ.μ. Σήμερα, το
σχετικό κόστος κυμαίνεται από
1.500 έως και 1.750 ευρώ/τ.μ., υπο-
λογίζοντας μόνο τις ανατιμήσεις
της περιόδου της πανδημίας. Εκτι-
μώ ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν
αποκαλυφθεί στην πλήρη έκτασή
τους και οι συνέπειες της Ουκρα-
νίας και δεν αποκλείω το κόστος
ενός ενεργειακά αποδοτικού κτι-
ρίου γραφείων να αγγίξει ακόμα
και τα 2.000 ευρώ/τ.μ.», τονίζει ο
κ. Ανδριόπουλος.

Αυξήσεις καταγράφονται και
στον τομέα των logistics, που έχει
συγκεντρώσει σημαντική επεν-
δυτική δραστηριότητα την τελευ-
ταία τριετία. Σύμφωνα με την Αννα

Αποστολίδου, διευθύνουσα σύμ-
βουλο της Briq Properties ΑΕΕΑΠ,
«η αύξηση του κόστους κατα-
σκευής μιας αποθήκης υψηλών
προδιαγραφών σε σχέση με πέρυσι
διαμορφώνεται σε 17%. Η εταιρεία
ολοκλήρωσε πρόσφατα μια τέτοια
κατασκευή με κόστος 460
ευρώ/τ.μ., ενώ για την επέκταση
που θα ξεκινήσει το προσεχές διά-
στημα το κόστος αυξήθηκε σε 540
ευρώ/τ.μ., κι αυτό μόνο επειδή κα-
τορθώσαμε να οριστικοποιήσουμε
τη σχετική συμφωνία λίγο πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία». Σύμφωνα με την κ. Αποστο-
λίδου, σήμερα το κόστος εκτιμάται
ότι προσεγγίζει τα 600 ευρώ/τ.μ.,
ήτοι 30% υψηλότερα από το 2021.

Στα ύψη το κόστος ανέγερσης ακινήτων
Στα 1.600-1.700 ευρώ/τ.μ. διαμορφώνονται πλέον οι τιμές κατασκευής, από 1.000-1.200 ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν

Με την πάροδο του Μαρτίου έχουμε
ενώπιόν μας τις πρώτες ενδείξεις
του επηρεασμού του πολέμου και
της εφαρμογής των οικονομικών
κυρώσεων κατά των Ρώσων, στον
τομέα της κτηματαγοράς που αφο-
ρά στις αγοραπωλησίες.  Όπως θα
διαπιστώσουμε, τα πράγματα προς
το παρόν είναι καλύτερα από ό,τι
αναμενόταν.  Το τι δεν εξετάζεται
προς το παρόν, είναι οι επιπτώσεις
στην κτηματαγορά από την αύξηση
στο κόστος κατασκευής.

Τον Μάρτιο του 2022 σημειώθη-
καν συνολικά 1.644 πωλήσεις (με-
ταβιβάσεις) ακινήτων.  Σε σχέση
με τον περασμένο Φεβρουάριο αυ-
τές είναι ελαφρώς αυξημένες
(1.524), αλλά πιο σημαντικό είναι
πως σε σχέση με τον Μάρτιο του
2021 είναι πιο αυξημένες αφού
πέρσι σημειώθηκαν 1.406 πωλή-
σεις. 

Σε επίπεδο πωλητηρίων εγγρά-
φων η παγκύπρια εικόνα είναι αρ-
κετά καλή, αφού φέτος κατατέθη-
καν συνολικά 1.102 πωλητήρια έγ-
γραφα, γεγονός που συνιστά 33%
αύξηση σε σχέση με τον περσινό
Μάρτιο.  Θα πρέπει να σημειώσου-
με φυσικά πως ο Ιανουάριος και ο
Φεβρουάριος φέτος είχαν κινηθεί
σε επίπεδα αυξήσεων 67% και 63%
αντίστοιχα, σε σχέση με τους αν-
τίστοιχους μήνες του 2021 και άρα
παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος κι-
νήθηκε ανοδικά, το έκανε με μει-
ωμένη αυξητική δύναμη.  Αυτό
μπορεί να αποδοθεί στην παρούσα

γενική κατάσταση πραγμάτων.
Οι αξίες συναλλαγών τον Μάρτιο

κυμάνθηκαν πέριξ των €362 εκ.
Συγκρινόμενες με τον Μάρτιο του
2021 όπου οι αξίες ήταν πέριξ των
€241 εκ., συνιστούν μια αύξηση
της τάξης του 50% και αυτό δεν
είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γε-
γονός πως και σε σχέση με τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο είναι αυξη-
μένες κατά €54 εκ. περίπου.

Πώς διανέμεται αυτή η συνολική
απόδοση του μήνα μεταξύ των
επαρχιών;

Η Λευκωσία κατέγραψε 488 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €90 εκ.  Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του Μαρ-
τίου 29,7% επί του αριθμού πωλή-
σεων και μερίδιο 24,9% επί της
αξίας συναλλαγών.  Τον Μάρτιο
πέρσι είχε καταγράψει 470 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€78,5 εκ.  Η Λευκωσία κατέγραψε
και 252 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 10% μειωμένα σε σχέση

με τον Μάρτιο του 2021.
Η Λεμεσός κατέγραψε 457 πω-

λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €143,5 εκ.  Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του
Μαρτίου 27,8% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 39,6% επί
της αξίας συναλλαγών.  Τον Μάρτιο
πέρσι είχε καταγράψει 408 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€81,7 εκ.  Η Λεμεσός κατέγραψε
και 366 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 60% αυξημένα σε σχέση

με τον Μάρτιο του 2021.  Άρα η
Λεμεσός τα πήγε εξαίρετα από
κάθε άποψη εντός του Μαρτίου
φέτος.

Η Λάρνακα κατέγραψε 273 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €43 εκ.  Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του Μαρ-
τίου 16,6% επί του αριθμού πωλή-
σεων και μερίδιο 11,9% επί της
αξίας συναλλαγών.  Τον Μάρτιο
πέρσι είχε καταγράψει 251 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των

€31,1 εκ.  Η Λάρνακα κατέγραψε
και 190 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 65% μειωμένα σε σχέση
με τον Μάρτιο του 2021.  Άρα και
η Λάρνακα τα πήγε περίφημα κατά
τον Μάρτιο.

Η Πάφος κατέγραψε 305 πωλή-
σεις με συνολικό όγκο συναλλαγών
πέριξ των €65 εκ.  Είχε μερίδιο στη
συνολική αγορά του Μαρτίου 18,5%
επί του αριθμού πωλήσεων και με-
ρίδιο 18% επί της αξίας συναλλα-
γών.  Τον Μάρτιο πέρσι είχε κα-

ταγράψει 192 συναλλαγές συνο-
λικής αξίας πέριξ των €36,4 εκ.  Η
Πάφος κατέγραψε και 220 πωλη-
τήρια έγγραφα που είναι κατά 54%
αυξημένα σε σχέση με τον Μάρτιο
του 2021.  Η Πάφος είναι άλλη μια
παραθαλάσσια επαρχία που τα πή-
γε εξαιρετικά καλά.

Η Αμμόχωστος κατέγραψε 121
πωλήσεις με συνολικό όγκο συ-
ναλλαγών πέριξ των €20,8 εκ.  Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του
Μαρτίου 7,4% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 5,7% επί της
αξίας συναλλαγών.  Τον Μάρτιο
πέρσι είχε καταγράψει 85 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€13,3 εκ.  Η Αμμόχωστος κατέγρα-
ψε και 74 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 28% αυξημένα σε σχέση
με τον Μάρτιο του 2021.  Συνεπώς
και η Αμμόχωστος κινήθηκε πολύ
θετικά.

Ομολογουμένως τα στοιχεία
Μαρτίου προκάλεσαν θετική έκ-
πληξη.  Η μόνος πτωτικός δείκτης
είναι τα νέα πωλητήρια έγγραφα
που καταγράφηκαν στη Λευκωσία
τα οποία μειώθηκαν κατά 10% σε
σχέση με τον περσινό Μάρτη.  Αυτό
όμως και να το απομονώσουμε δεν
μπορεί να προκαλέσει ανησυχία.
Δεν μπορούμε παρά να αναμένουμε
με ανυπομονησία το τι μας επιφυ-
λάσσει ο Απρίλιος.

Οι κτηματικές επιδόσεις του Μαρτίου

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

<<<<<<

Οι πωλήσεις (μεταβιβά-
σεις) ακινήτων τον
Μάρτιο του 2022 είναι
πιο αυξημένες σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο
μήνα  του 2021.

Οι αξίες συναλλαγών τον Μάρτιο κυμάνθηκαν πέριξ των €362 εκ.  Συγκρινόμενες με τον Μάρτιο του 2021 όπου οι
αξίες ήταν πέριξ των €241εκ., συνιστούν μια αύξηση της τάξης του 50% και αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.

<<<<<<

Αυξάνεται καθημερινά
ο αριθμός των επιχειρή-
σεων που επιλέγουν τη
λύση της αναστολής ερ-
γασιών ή της αναβολής
έναρξης νέων οικοδο-
μών.

Υποχωρεί η ζήτηση
Η άμεση απάντηση των οικοδομι-
κών εταιρειών και των εταιρειών
ανάπτυξης ακινήτων είναι η αναβο-
λή της έναρξης νέων οικοδομών,
τουλάχιστον για τους επόμενους
δύο-τρεις μήνες, με την ελπίδα ότι
έως τότε θα έχει υπάρξει εξομά-
λυνση της κατάστασης στην αγορά
και οι τιμές θα έχουν αποκλιμακω-
θεί. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο το κό-
στος των υλικών, που ωθεί ορισμέ-
νους κατασκευαστές στην αναστο-
λή ανέγερσης νέων κατοικιών. Σύμ-
φωνα με τον κ. Καψιμάλη, έχει επι-
στρέψει η αρνητική ψυχολογία με-
ταξύ των υποψήφιων αγοραστών,
λόγω της ακρίβειας και της πανδη-
μίας, με αποτέλεσμα και το ενδια-
φέρον να έχει αρχίσει να μετριάζε-
ται. Πάντως, όσοι κατασκευαστές
έχουν εξασφαλίσει οικόπεδα σε
ευνοϊκές τιμές, εκτιμάται ότι θα
προχωρήσουν σε νέες ανεγέρσεις,
ιδίως αν αυτές βρίσκονται σε περιο-
χές με υψηλές τιμές και αντίστοιχα
υψηλή ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό,
εκτιμάται ότι θα μετακυλίσουν το
αυξημένο κατασκευαστικό κόστος
στις τιμές πώλησης. Αντιθέτως, σε
περιοχές με χαμηλότερες τιμές
που κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό,
είναι πιθανό να υπάρξει μείωση της
δραστηριότητας.
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Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, η συ-
νέντευξη με τον Χέιρτ Μακ θα ξε-
κινούσε από την Κυψέλη και το 
μικρό παντοπωλείο του Κώστα 
και της Εφης. Από εκεί ο Ολλαν-
δός δημοσιογράφος και συγγρα-
φέας αρχίζει την αφήγησή του 
για την ελληνική περιπέτεια της 
οικονομικής κρίσης, την άπειρη 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη ζημιά που 
προκάλεσε η θητεία του Γιάνη Βα-
ρουφάκη και την κακή συμπερι-
φορά των Βορειοευρωπαίων απέ-
ναντι στην Ελλάδα, στο νέο του 
βιβλίο «Μεγάλες προσδοκίες», 
μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής 
Ιστορίας για τα πρώτα 20 χρόνια 
του 21ου αιώνα.

Η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, όμως, οδηγεί τη συζή-
τησή μας στο άγνωστο Κίρκενες, 
το οποίο επισκέφθηκε ο Μακ το 
2018. Το νορβηγικό χωριό των 
3.500 κατοίκων και το βορειότε-
ρο μη παγωμένο λιμάνι της Ευ-
ρώπης βρίσκεται μόλις 50 χλμ. 
μακριά από τα σύνορα με τη Ρω-
σία και «κάθεται» πάνω σε πλού-
σια κοιτάσματα φυσικού αερίου, 
πετρελαίου και άλλων ορυκτών. 
Το λιώσιμο των πάγων, που δεν 
είναι καλό σημάδι για τον περισ-
σότερο κόσμο, για το Κίρκενες 
μπορεί να αποτελεί ευκαιρία, κα-
θώς θα ανοίξει την πλωτή αρκτι-
κή οδό που θα συνδέει την Ασία 
με την Ευρώπη. Το μικρό λιμάνι, 
όπως γράφει ο Μακ, μοιάζει με 
ένα «εργαστήριο, όσον αφορά τις 
σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρω-
σία». Οσο οι σχέσεις είναι καλές, 
στο Κίρκενες γίνονται κοινοί αγώ-
νες ποδοσφαίρου με την τοπική 
ομάδα του ρωσικού Μούρμανσκ, 
Ρώσοι πηγαίνουν για ψώνια και 
τουρισμό, στα σύνορα οι στρατι-
ώτες χαιρετιούνται. Οταν όμως οι 
σχέσεις ψυχραίνονται, όπως έγι-
νε μετά τη ρωσική προσάρτηση 
της Κριμαίας το 2014 και την επι-
βολή κυρώσεων από τη ∆ύση, η 
Ρωσία ανοίγει παλιές στρατιωτι-
κές βάσεις, κάνει ασκήσεις και οι 
ποδοσφαιρικοί αγώνες κόβονται.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση θα 
είναι αρκετά τεταμένη τώρα, γιατί 
είναι ένα από τα λίγα απευθείας 
σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία», 
μας λέει ο Χέιρτ Μακ για το Κίρ-
κενες. Υπήρχαν, προσθέτει, ση-
μάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 
σε αυτή τη σχέση. Οι διπλωμά-
τες είχαν προειδοποιήσει σχε-
τικά με τον κίνδυνο επέκτασης 
του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία 
και τη Γεωργία στη σύνοδο του 
Βουκουρεστίου το 2008, ο πόλε-
μος των πέντε ημερών Ρωσίας 
- Γεωργίας, η προσάρτηση της 
Κριμαίας λίγα χρόνια αργότερα, 
ήταν όλα, λέει ο Μακ, προειδο-
ποιήσεις μιας σταδιακής κλιμά-
κωσης. «Ειδικά από το 2014 και 

μετά βλέπαμε ότι ο Πούτιν δεν θα 
κάτσει φρόνιμα μακροπρόθεσμα, 
αλλά συνεχίσαμε να συνάπτουμε 
εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, 
να εισάγουμε μεγάλες ποσότητες 
φυσικού αερίου και να γινόμαστε 
ολοένα και πιο εξαρτημένοι – και 
εδώ έπαιξε ρόλο η πολιτική της 
Αγκελα Μέρκελ».

Από μια άλλη σκοπιά ο πόλε-
μος της Ουκρανίας είναι η πιο 
πρόσφατη μιας σειράς από κρί-
σεις που κλήθηκε να αντιμετωπί-
σει η Ευρώπη τις δύο πρώτες δε-
καετίες του 21ου αιώνα, τις οποίες 
καταγράφει και αναλύει στο βι-
βλίο του ο Μακ μέσα από μαρτυρί-
ες απλών ανθρώπων και πλούσιο 
δημοσιογραφικό και ιστορικό υλι-
κό. Σε κάθε κρίση, μας λέει, η Ευ-
ρώπη «μάθαινε» και αντιδρούσε. 
Αλλοτε πιο αργά, όπως στην ελλη-
νική περίπτωση, άλλοτε πιο γρή-
γορα, όπως στην πανδημία. Ποιο 
είναι λοιπόν το μάθημα από την 
ουκρανική κρίση; «Οτι ο καιρός 
των συμβιβασμών και της ήπιας 
ισχύος έχει περάσει. Τώρα είναι 
η ώρα για τη “σκληρή ισχύ” και 
για συγκρούσεις. Είναι μια ρεαλι-
στική αλλά λυπηρή στροφή των 

γεγονότων και του πνεύματος, 
διότι η Ευρώπη βασίστηκε σε αυ-
τές τις αρχές από το 1945, στους 
κανόνες και τους συμβιβασμούς. 
Ηταν ένας ειρηνικός τρόπος να 
ενωθεί η Ευρώπη, ένας τρόπος 
ανεκτικός και κοσμοπολίτικος. 
Η ήπια ισχύς ήταν και μέρος της 
ταυτότητάς της και τώρα αυτό 
σημαίνει ότι θα αλλάξει και η ευ-
ρωπαϊκή ταυτότητα», σημειώνει.

Κανείς δεν μπορεί να πει με 
βεβαιότητα πώς θα τελειώσει ο 
πόλεμος, αλλά ο ίδιος εκτιμά ότι η 
Ουκρανία πρέπει να λάβει το κα-
θεστώς υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
«Είναι μια απαραίτητη χειρονομία 
μαζί με ένα σχέδιο Μάρσαλ για 
την ανοικοδόμηση της χώρας», 
τονίζει, ενώ «στα πιο τρελά του 
όνειρα» βλέπει και τη Ρωσία να 
δίνει χρήματα για αυτόν τον σκο-
πό. «Θα είναι καλό για την Ευρώ-
πη να έχει δίπλα της μια σταθερή 
Ουκρανία, ένα νέο μέλος, αλλά όχι 
με στρατιωτική συνεργασία. Αυτό 
θα ήταν ένας υγιής συμβιβασμός, 
χωρίς να ταπεινωθεί πολύ και η 
Ρωσία», τονίζει.

Ο Μακ βλέπει πάντως ότι αυτό 
που δεν κατάφεραν να κάνουν οι 
διπλωμάτες τα τελευταία 20 χρό-
νια, το έκανε ο Πούτιν σε ελάχι-
στο χρονικό διάστημα. «Η Ευρώ-
πη ενώθηκε και καταλάβαμε ότι 
έχουμε περισσότερα πράγματα 
που μας ενώνουν», λέει και πι-
στεύει ότι αυτή η ένωση πρέπει 
να διευρυνθεί και σε στρατιωτι-
κό επίπεδο. «Ολοι φοβούνται την 

κλιμάκωση, αλλά δεν θέλουν και 
μια επανάληψη του Μονάχου του 
1938 (σ.σ. η αποτυχημένη συμ-
φωνία του Μονάχου). Η Ευρώπη 
προσπαθεί να ισορροπήσει ανά-
μεσα σε αυτή τη συνθήκη. ∆εν 
είναι ένα μικρό βαλκανικό κρά-
τος που πρέπει να διαχειριστού-
με, αλλά μια πυρηνική δύναμη», 
λέει και προσθέτει ότι η Ευρώπη 
δεν ήταν έτοιμη για μια σκληρή 
στρατιωτική κατάσταση. «Πρέ-
πει να αρχίσουμε να συνεργαζό-
μαστε σε στρατιωτικό επίπεδο. 
Το ΝΑΤΟ λειτούργησε για πολλά 
χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να το 
κάνουμε και μόνοι μας. ∆εν είναι 
απίθανο να δούμε σε λίγα χρόνια 
τον Τραμπ ή έναν διάδοχό του 
στον Λευκό Οίκο και πρέπει να 
προετοιμαστούμε για μια διαφο-
ρετική σχέση με τις ΗΠΑ».

Στο βιβλίο του ο συγγραφέας 
αναλύει την άνοδο στην εξουσία 
του Βλαντιμίρ Πούτιν και παρό-
τι τον θεωρεί περισσότερο έξυ-
πνο απ’ ό,τι δείχνει, εκτιμά ότι 
η αυτοκρατορία του βρίσκεται 
σε παρακμή. «Στην ενεργειακή 
στρατηγική είναι έξυπνος, αλλά 
βλέπουμε και μια κακή διαχείριση 
της στρατιωτικής εισβολής. Κάνει 
όλα τα λάθη ενός καθεστώτος σε 
αποδρομή. Μοιάζει με το τέλος 
του σταλινικού καθεστώτος. Είναι 
ένας απομονωμένος ηγέτης και 
μπορεί σε λίγο καιρό να δούμε το 
τέλος του πουτινικού καθεστώ-
τος». Πάντως, δεν ανησυχεί για 
την πολιτισμική απειλή του ρω-
σικού πολέμου. «Κάποιοι συγκρί-

νουν τον Πούτιν με τον Χίτλερ και 
αυτό είναι λάθος. Ο Χίτλερ ήταν 
ο αρχηγός μιας πολύ δυναμικής 
κοινωνίας. Εμένα δεν μου άρεσε 
η Γερμανία του ’30, αλλά ήταν 
δυνατή και καλά οργανωμένη. Η 
Ρωσία είναι το ακριβώς αντίθετο. 
Μια αυτοκρατορία σε παρακμή. 
Για τους δικτάτορες του κόσμου 
μπορεί αυτό που κάνει ο Πούτιν 
να είναι ελκυστικό, αλλά δεν εί-
ναι για κανέναν άλλον. Η Ρωσία 
δεν είναι ελκυστική για κανέναν».

Τροφή για σκέψη
Πριν από αρκετά χρόνια ο Χέ-

ιρτ Μακ έγραψε ένα οδοιπορικό 
για τη Γηραιά Ηπειρο, που τελεί-
ωνε στο έτος 1999 και στο γύρι-
σμα του αιώνα. Οι «Μεγάλες προσ-
δοκίες» του, που κυκλοφορούν 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο σε 
μετάφραση της Ινώς βαν Ντάικ-
Μπαλτά, έρχονται για να συμπλη-
ρώσουν αυτή την εικόνα της Ευ-
ρώπης και να δώσουν τροφή για 
σκέψη στους μελλοντικούς ιστο-
ρικούς. Οπως και στο πρώτο του 
βιβλίο, έτσι και τώρα ο 75χρονος 
συγγραφέας ταξίδεψε σε όλη την 
Ευρώπη ψάχνοντας να καταλάβει 
πού πήγε όλη η αισιοδοξία των 
Ευρωπαίων, που το μόνο που φο-
βόντουσαν την πρωτοχρονιά του 
1999 ήταν ο «ιός του 2000» που 
δήθεν θα κατέστρεφε τους υπο-
λογιστές. Κάπως έτσι καταγράφει 
στο νέο, ογκώδες, βιβλίο του την 
ευρωπαϊκή διεύρυνση, τον φόβο 
της τρομοκρατίας, την τραπεζική 
και οικονομική κρίση, το προσφυ-

γικό ζήτημα, την άνοδο ακραίων 
δυνάμεων, την κλιματική κρίση, 
το Brexit και την πανδημία του 
κορωνοϊού. Οι κρίσεις, λέει, μας 
έκαναν να καταλάβουμε πόσο 
εξαρτημένοι είμαστε ο ένας από 
τον άλλον και δημιούργησαν μια 
συζήτηση στη δημόσια σφαίρα –
με μεγάλες δόσεις σκεπτικισμού 
βεβαίως– για τα ευρωπαϊκά ζητή-
ματα που δεν υπήρχε στις αρχές 
του 21ου αιώνα. Μπορεί στο μέλ-
λον να υπάρχει κάτι διαφορετικό 
που να μην ονομάζεται Ευρωπαϊ-
κή Ενωση, αλλά σίγουρα αυτό θα 
είναι ένα δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα. «Επειδή ζούμε μαζί και 
πρέπει να επιβιώσουμε μαζί».

Αλλάζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα
Ο Ολλανδός συγγραφέας Χέιρτ Μακ μιλάει στην «Κ» για τη ρωσική εισβολή και το τέλος της «ήπιας ισχύος»

Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Το βιβλίο «Μεγάλες προσδοκίες - 
Το όνειρο της Ευρώπης 1999-2021» 
κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκ-
δόσεις Μεταίχμιο.
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Από την αναλυτική ματιά του Χέ-
ιρτ Μακ δεν θα μπορούσε να λείπει 
η ελληνική κρίση, η οποία έχει τη θέ-
ση της στο νέο του βιβλίο.

Η Ρωσία είναι 
μια αυτοκρατορία 
σε παρακμή. 
Για τους δικτάτορες 
του κόσμου μπορεί αυτό 
που κάνει ο Πούτιν να 
είναι ελκυστικό, αλλά δεν 
είναι για κανέναν άλλον. 

«Επειδή ζούμε μαζί, πρέπει να επιβιώσουμε μαζί», λέει ο Χέιρτ Μακ για το μέλλον της Ευρώπης. Η φωτογραφία είναι από διαμαρτυρία στο Βερολίνο κατά 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
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Happy few στον αρχαιολογικό 
χώρο Αμαθούντας
Εγκαινιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας η έκθεση σύγχρονης τέχνης 
του εικαστικού Ανδρέα Καλλή με τίτλο «Happy Few», σε επιμέλεια Νίκης Παπα-
σπύρου και Γιάννη Βιολάρη. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αμαθούντας φιλοξενεί 
για πρώτη φορά μια πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς καλλιτεχνικής σύλληψης 
έκθεση σύγχρονης τέχνης. Με τη χρήση ενός φυσικού υλικού, του θάμνου, ο Αν-
δρέας Καλλή μεταγράφει τους αρχαίους κίονες στο σήμερα. Η συνάντηση της 
σύγχρονης τέχνης με την αρχαιότητα στη δημόσια σφαίρα, ενεργοποιεί και ανα-
δεικνύει τον αέναο και πλούσιο διάλογο γύρω από ζητήματα που αφορούν την 
ιστορία, τη μνήμη, την ταυτότητα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Το βράδυ των 
εγκαινίων ο μουσικός Freedom Candlemaker με τις συνθέσεις και τα τραγούδια 
του, θα παρουσιάσει τη μουσική εκδοχή των κοινών με το εικαστικό έργο σκέ-
ψεων και προβληματισμών. ∆ιάρκεια από 16 Απριλίου έως 20 Μαΐου. Εγκαίνια το 
Σάββατο 16 Απριλίου, ώρα 7:00 μ.μ. Ώρες Λειτουργίας (ωράριο Αρχαιολογικού 
Χώρου): ∆ευτέρα-Κυριακή: 8:30-19:30. Κυριακή του Πάσχα (24/4/22) κλειστά. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 25635226. 

10-16.4.22

Η Fresh Target Theatre 
Ensemble και το Sputnik (in 
orbit) ανεβάζουν το έργο 
«Cyprus Avenue» του David 
Ireland, σε σκηνοθεσία και με-
τάφραση Πάρι Ερωτοκρίτου. 
Γραμμένο το 2016 τo Cyprus 
Avenue έχει αποσπάσει το βρα-
βείο Καλύτερου Νέου Θεατρι-
κού Έργου στο βραβεία Irish 
Times Theatre Awards καθώς 
και το James Tait Black Prize 
for Drama το 2017. Το έρ-
γο πραγματεύεται τα όρια του 
εθνικού εξτρεμισμού και φέρ-
νει στο επίκεντρο την κρίση 
ταυτότητας ενός συνταξιούχου 
άντρα που ζει στο Μπέλφαστ, 
ο οποίος αρχίζει να συνειδητο-
ποιεί τα ψεύδη πάνω στα οποία 
οικοδόμησε την ταυτότητα αλ-
λά και τη ζωή του. Ερμηνεύουν 
οι Κωνσταντίνος ∆ημητρίου, 
Βαρνάβας Κυριαζής, Ντέμπο-
ρα Οντόγκ, Λένια Σορόκου και 
Μαρία Φιλίππου. Παραστάσεις 
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 Απριλί-
ου, ώρα 8:00 μ.μ. και 6:00 μ.μ. 
(Κυριακές). Θέατρο Σπούτνικ 
in Orbit, Άρεως 17, Παλιά Λευ-
κωσία. Πληροφορίες/εισιτή-
ρια SoldOut Tickets, τηλέφωνο 
70007705, 97 830 650.

ΘΕΑΤΡΟ

Cyprus Avenue του David Ireland
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Το κόστος
της θυσίας

«Κ
αλή είναι η ευημερία και η σχετι-
κή ξεγνοιασιά της, αλλά φαίνε-
ται πως στην κρίσιμη στιγμή ο 

δρόμος που σώζει τον κόσμο είναι πάντα 
ένας: η θυσία». Το είπε ο ∆ιονύσης Σαβ-
βόπουλος την περασμένη ∆ευτέρα στο 
«Μουσικό κουτί» του Νίκου Πορτοκάλο-
γλου (ΕΡΤ), που μεταδόθηκε εκτάκτως, 
με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα 
για τους αμάχους και τους πρόσφυγες 
της Ουκρανίας. Ο ∆. Σαββόπουλος ήταν 
από τους πρωτεργάτες της δίωρης αυ-
τής μετάδοσης και το βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά του κατέγραψε με παρρησία το 
μέγεθος και το βάθος αυτού του πολέ-
μου. Τον Αρμαγεδδώνα παράλληλα με 
το «μεγαλείο ζωής» ενός λαού.

Ας κάνουμε μια επίσκεψη στο 1986. 
Χρονιά που ολοκληρώθηκε η «Θυσία» 
του Αντρέι Ταρκόφσκι στη Σουηδία και 
ο ίδιος άφησε την τελευταία πνοή του 
στο Παρίσι, στις 29 ∆εκεμβρίου. Στην 
όγδοη ταινία του, ο αδιαμφισβήτητα 
κορυφαίος δημιουργός, αυτοεξόριστος 
στην Ευρώπη –έφυγε από τη Ρωσία όταν 
οι συνθήκες έγιναν αβίωτες για το έργο 
του– φόρτισε τη λέξη με το περιεχόμενο 
ενός μέλλοντος καταστροφικού και την 
ίδια στιγμή ελπιδοφόρου. Ο κεντρικός 
ήρωας της «Θυσίας», ο Αλεξάντερ, συγ-
γραφέας, ζει μακριά από τον κόσμο, σε 
ένα νησί με τη γυναίκα του, την κόρη 
του και τον μικρό του γιο. Είναι η μέρα 
των γενεθλίων του, τρώει μαζί με την 
οικογένειά του, δέχεται, με τον ταχυ-
δρόμο, ευχετήρια τηλεγραφήματα και 
δώρα. Ξαφνικά, η ταινία μεταφέρεται 
στο άχρονο: θόρυβοι από αεροπλάνα, 
το σπίτι σείεται, αντικείμενα πέφτουν. 
Ονειρο ή ατομικός πόλεμος; Ο Τρίτος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεκινήσει 
και η ανθρωπότητα βρίσκεται λίγο πριν 
από τον αφανισμό της. Αν και άθεος, ο 
Αλεξάντερ θα προσφέρει στον Θεό την 
οικογένειά του, το σπίτι του, ακόμη και 
τον μικρό του γιο προκειμένου να σωθεί 
ο κόσμος. Η έννοια της «θυσίας» για τον 
Ταρκόφσκι θεμελιώνεται πάνω σε ένα 
πνευματικό οικοδόμημα. Προσφορά και 
προσμονή για αναγέννηση. Καταστρο-
φή και ελπίδα. «Ελπίζουμε, ελπίζουμε 
και ξαναγεννιόμαστε». Η αναζήτηση 
εμπεριέχει την αβεβαιότητα.

«Φυσικά έχω συνείδηση του γεγονό-
τος ότι σήμερα η ιδέα της θυσίας δεν 
έχει και τόσο φανατικούς οπαδούς – 
κανένας σχεδόν δεν σκέφτεται να θυ-
σιαστεί για κάτι ή για κάποιον άλλον», 
είχε δηλώσει ο Ταρκόφσκι. Και συνέχι-
ζε σε τόνο δυσοίωνο: «Τα επακόλουθα, 
πάντως, αυτής της απόφασης εξακο-
λουθούν να αποδεικνύονται κρίσιμα και 
αποφασιστικά: εννοώ την απώλεια της 
ατομικότητας προς όφελος ενός ακόμα 
πιο έντονου εγωκεντρισμού, που χα-
ρακτηρίζει αναρίθμητες ανθρώπινες 
σχέσεις, και επίσης τις σχέσεις μεταξύ 
γειτόνων χωρών, προπάντων όμως την 
απώλεια και της τελευταίας δυνατότη-
τας πνευματικής και όχι υλιστικής “προ-
όδου”. Ο άνθρωπος χάνει κάθε ελπίδα 
για αξιοπρεπή ζωή».

Ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος βλέπει στη 
«θυσία» τη μόνη σωτηρία. ∆ιαφορετι-
κά διατυπωμένο το διακύβευμα είναι 
το ίδιο, δεν διαφέρει: κάθε δρόμος που 
προσπαθεί να ανοιχτεί μέσα στη δήωση 
και στην ερήμωση έχει κόστος. Οταν 
τα όρια δεν υπάρχουν και πρέπει να 
τεθούν εξαρχής, όταν η αγία καθημερι-
νότητα, με την τόσο υποτιμημένη ρου-
τίνα της, έχει διαρραγεί, για να ανθίσει 
το δέντρο («Θυσία»), χρειάζεται πίστη 
(οτιδήποτε αυτό σημαίνει για τον καθέ-
να), πεποίθηση ότι αδιαπραγμάτευτες 
αξίες και αναντικατάστατα πρόσωπα 
μπορούν να διασφαλίσουν ένα καλύ-
τερο μέλλον.

Οταν αναφερόμαστε στην ποίηση, 
στο σινεμά ή στη μουσική δεν εννοούμε 
μόνο μια μορφή τέχνης, αλλά και έναν 
ξεχωριστό τρόπο να συνειδητοποιούμε 
τον κόσμο, να συνδεόμαστε με την πραγ-
ματικότητα. «Σκοπός της τέχνης είναι να 
ετοιμάσει τον άνθρωπο για τον θάνατο, 
να οργανώσει και να καλλιεργήσει την 
ψυχή του, κάνοντάς τη να στραφεί στο 
καλό», υποστηρίζει ο Ταρκόφσκι (στο 
βιβλίο του «Σμιλεύοντας το χρόνο»). Και 
όσο κι αν από τη φράση λείπουν τα χρώ-
ματα και ο πανηγυρικός, και κυριαρχεί 
το τετελεσμένο της ύπαρξης, η αφοπλι-
στική αλήθεια της δίνει το μέτρο του 
ανθρώπου. Τόσο ανακουφιστικό. Και 
αυτή η διαδρομή, όμως, δεν κατακτάται 
χωρίς θυσίες.

Ο πλούτος της έγκειται στη «συνάντη-
ση», ακόμη κι αν μοιάζει αταίριαστη, ακό-
μη και αν δεν είναι απρόσκοπτη.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σχολικό θέατρο και ξερό ψωμί 

Τ
ην περασμένη Τετάρτη ένας καλός 
φίλος και εκπαιδευτικός με προ-
σκάλεσε στη θεατρική παράστα-

ση που θα ανέβαζε το σχολείο του στο 
πλαίσιο των 33ων Παγκύπριων Σχολι-
κών Αγώνων Θεάτρου. Συγκεκριμένα 
παρακολούθησα την παράσταση «Οι 
ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον από την Τε-
χνική Σχολή Μακάριος Γ΄, της Λευκω-
σίας. Η αλήθεια είναι ότι είχα καιρό να 
δω, από το 2012, σχολική παράσταση, 
κανονική σχολική παράσταση (έχω δει 
αρκετές επαγγελματικές «σχολικές» πα-
ραστάσεις) και πραγματικά τη χάρηκα 
όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι 
μαθήτριες και οι μαθητές που έλαβαν 
μέρος, οι καθηγητές και οι καθηγήτρι-
ες που σκηνοθέτησαν, έραψαν / επέλε-
ξαν κοστούμια, έφτιαξαν σκηνικά και 
ήταν δίπλα στα παιδιά το καταχάρη-
καν και έδωσαν στο κοινό, φίλους και 
συγγενείς, και αγνώστους τη χαρά της 
συνεύρεσης και της συνάθροισης, μοι-
ράστηκαν το άγχος τους και την αγωνία 
τους με τους θεατές και μετέφεραν φως 
και ελπίδα σε όλους εμάς τους ενήλικες. 
Τουλάχιστον έτσι αισθάνθηκα εγώ. Για 
εμένα ήταν μία τονωτική ένεση, μέσα 
σε όλο αυτόν τον ζόφο της επικαιρό-
τητας, στη χώρα μας και στο εξωτερι-
κό. Τα χαμόγελά τους και η αμηχανία 
τους στην υπόκλιση ήταν ένα μάθη-

μα για όλους εμάς τους μεγάλους που 
από κάτω απολαμβάναμε. Τα νεύματα 
στους φίλους τους, στους καθηγητές 
τους να έλθουν και εκείνοι στη σκηνή 
ήταν αποκαλυπτικά για το τι σημαίνει 
μοιράζομαι και χαίρομαι. Οι ιαχές των 
φίλων τους από την πλατεία ήταν μία 
ακόμη ανταμοιβή. Τα νέα αυτά παιδιά 
που ανέβηκαν στη σκηνή ως ερασιτέ-
χνες ηθοποιοί πήραν μια γεύση του τι 
σημαίνει να κοπιάζεις για ένα αποτέ-
λεσμα και το έπαθλό σου να είναι ένα 
κόκκινο τριαντάφυλλο, ανεξαρτήτως 
αν κερδίσουν στους Αγώνες. Είναι πο-
λύ σπουδαίο πράγμα να κοπιάζεις, να 
ιδρώνεις, να αγωνιάς και να αγωνίζε-
σαι για ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ή 
για ένα ζεστό χειροκρότημα. Προσο-
χή, δεν υποστηρίζω το «Ουκ επ’ άρτω 
μόνω ζήσεται άνθρωπος», φυσικά και 

όχι, αλλά μακάρι σε αυτή την ηλικία να 
μάθουν τα παιδιά αυτά πρωτίστως ότι 
η τέχνη του θεάτρου είναι λυτρωτική, 
για συντελεστές και κοινό. Και για να 
μην παρεξηγηθώ τα ίδια λόγια θα έγρα-
φα για οποιαδήποτε άλλη σχολική πα-
ράσταση τύχαινε να παρακολουθήσω, 
διότι είμαι σίγουρος ότι θα έβγαινα από 
το θέατρο τα ίδια συναισθήματα. 

Βγαίνοντας λοιπόν από το ∆ημοτι-
κό Θέατρο Στροβόλου ανανεωμένος 
και έμπλεος συναισθημάτων θυμήθη-
κα αυτό που είχα ακούσει από μία μα-
θήτρια, πηγαίνοντας στην εξαιρετική 
παράσταση του ΘΟΚ «Θάβοντας τον 
αδελφό μου στο πεζοδρόμιο». Η κοπέ-
λα προπορευόμενη της παρέας της, με 
απίστευτο ενθουσιασμό βάδιζε πολύ 
γρήγορα και έλεγε πόσο ανυπομονού-
σε να αρχίσει η παράσταση... Οι φίλοι 
της τη ρώτησαν: «Εδώ είναι που έρχε-
σαι θέατρο;»... Και η απάντηση χίλια 
καντάρια δροσιάς... «Ναι, και είναι το 
καλύτερο μέρος του κόσμου. Μακάρι 
να ήταν παντού όπως εδώ». 

Να! λοιπόν δύο θεσμοί του θεάτρου 
που αποδεικνύουν πόσο ευεργετική εί-
ναι αυτή η τέχνη, η μία είναι οι Παγκύ-
πριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου και η 
άλλη οι ∆ράσεις του ΘΟΚ και οι νεανι-
κές παραστάσεις. Φαίνεται και η αξία 
του Κυπριακού Κέντρου Θέατρου για 

Παιδιά και Νέους (ASSITEJ Κύπρου). 
Θα πρέπει μέσα σε όλη αυτή τη ζο-

φερή κατάσταση να μπορούμε να βρί-
σκουμε λύσεις που θα μας τραβάνε έστω 
και για λίγο από τον βούρκο της απάν-
θρωπης καθημερινότητας και ένας από 
αυτούς ας είναι η καταφυγή στις τέχνες, 
στο διάβασμα, στη συναναστροφή με 
τους νέους, όπως έκαναν και οι καθη-
γητές των σχολείων που λαμβάνουν μέ-
ρος σε κάθε διαγωνισμό. Και σε αυτούς 
τους καθηγητές οφείλουμε να είμαστε 
ευγνώμονες, όλοι και όλες, είτε έχου-
με παιδιά είτε όχι. Αυτούς τους καθη-
γητές χρειάζεται το σχολείο, δημόσιο 
και ιδιωτικό. Αυτούς τους ανθρώπους 
θέλουμε στα σχολεία και επιτρέψτε μου 
την υπερβολή, αυτούς θέλουμε και ας 
παίρνουμε κόκκινα τριαντάφυλλα, αντί 
για βαθμούς και επαίνους. 

Ας προσπαθήσει λοιπόν η Πολιτεία 
διά του υπουργείου Παιδείας και τώ-
ρα και του υφυπουργείου Πολιτισμού 
να ενισχύσουν αυτές τις προσπάθειες, 
να χαλαρώσουν τις όποιες αντιστάσεις 
υπάρχουν ακόμα από διευθύνσεις σχο-
λείων σε ό,τι έχει να κάνει με την πα-
ρακολούθηση παραστάσεων μαθητών 
ή με τη φιλοξενία παραστάσεων στους 
σχολικούς χώρους.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ 

Ρωμαϊκά Χρόνια. Το ταξίδι συνεχίζεται
Η έκθεση «Ρωμαϊκά Χρόνια. Το ταξίδι συνεχίζεται» της ∆έσπως Φρειδε-
ρίκου παρουσιάζεται στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ μεταξύ 16 Απριλίου και 
25 Μαΐου 2022. Το νέο έργο της ∆έσπως Φρειδερίκου με τίτλο «Ρωμα-
ϊκά Χρόνια. Το ταξίδι συνεχίζεται», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Πό-
λης ΟΠΑΠ, είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της Κύπρου – τη Ρωμαϊκή 
εποχή. Ο χώρος του Θεάτρου Πόλης, με το υπερυψωμένο θεωρείο, δί-
νει στον επισκέπτη την ευκαιρία να παρατηρήσει την έκθεση τόσο από 
κοντά όσο και από ψηλά, έχοντας έτσι πολλαπλές προοπτικές αναγνώ-
σεις των έργων. Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ, τα εγκαίνια της έκθεσης θα γί-
νουν το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 στις 6:00 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει 
μέχρι τις 25 Μαίου 2022. Οδός Τεμπών 10-12, 1016 Λευκωσία. Πληροφο-
ρίες τηλέφωνο 22797400.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Premiere 3 από τη Συμφωνική Ορχήστρα
H Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου καλωσορίζει επί σκηνής τον Κύπριο 
πιανίστα Μανώλη Νεοφύτου και τον μαέστρο Leonardo Catalanotto σε 
έργα Sergei Rachmaninov και Piotr Ilyich Tchaikovsky, δύο κορυφαίων 
συνθετών του ρωσικού μουσικού ρομαντισμού. Το Κοντσέρτο για πιά-
νο αρ. 2 του Rachmaninov, το οποίο πρωτοπαίχτηκε το 1901 με σολίστ 
τον ίδιο τον συνθέτη, αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά κοντσέρτα 
για πιάνο που γράφτηκαν ποτέ. Το έργο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε 
συναισθηματικότητα, αντιθετικές διαθέσεις και εκλεπτυσμένη χάρη, 
με το πιάνο να μετατρέπεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ορχήστρα. 
Παραστάσεις ∆ημ. Θέατρο Λάρνακας, την Τετάρτη 13 Απριλίου, Πάφος 
στο Μαρκίδειο Θέατρο, την Πέμπτη 14 Απριλίου και Σάββατο, στο Θέα-
τρο Παλλάς, την Παρασκευή 15 Απριλίου, ώρα 8:30 μ.μ. 

ΔΙΑΛΕΞΗ

Τέχνη, μνήμη, 

Ολοκαύτωμα
Στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τον αντισημιτι-
σμό, η Πρεσβεία του Ισραήλ σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία της Ελλάδας και τον ∆ήμο 
Στροβόλου, διοργανώνουν την εκδήλωση 
«Τέχνη, Μνήμη, Ολοκαύτωμα - Η συμβο-
λή της τέχνης στη διάδοση της μνήμης του 
Ολοκαυτώματος». Κύριος ομιλητής θα είναι 
ο δρ Λεόν Σαλτιέλ, ιστορικός, επιμελητής 
της έκδοσης «Μη με ξεχάσετε. Τρεις Εβραί-
ες μητέρες γράφουν στους γιους τους από 
το γκέτο της Θεσσαλονίκης». Στη συζήτη-
ση θα συμμετάσχουν η Μάχη ∆ημητριάδου 
Λίνταλ, χορογράφος και η Νάσια ∆ιονυσίου, 
συγγραφέας. Συντονίζει η Χρύστα Ντζάνη. 
∆ευτέρα, 12 Απριλίου, ώρα 7:00 μ.μ. Πολι-
τιστικό Κέντρο του ∆ήμου Στροβόλου, Αρχ. 
Μακαρίου. Απαραίτητη η προκράτηση θέ-
σης στο τηλέφωνο 22470341.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Επιστροφή 
στην πατρίδα
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών 
Κύπρου και ο Όμιλος Φίλων 
∆ημοτικής Βιβλιοθήκης Στρο-
βόλου στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του ∆ήμου Στροβόλου 
για τα 100 χρόνια μνήμης και 
τιμής στη Μικρά Ασία παρου-
σιάζουν το οδοιπορικό «Επι-
στροφή στην πατρίδα» της Άν-
νας Τενέζη (εκδ. «Αρχύτας» σε 
συνεργασία με τον Σ.Π.Ε.Κ.). 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η 
Αφροδίτη Αθανασοπούλου, 
επίκουρη καθηγήτρια, στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και ο Κυ-
ριάκος Ιακωβίδης, λέκτορας 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστο-
ρίας, στο Πανεπιστήμιο «Νεά-
πολις» Πάφου. Καλωσόρισμα 
θα απευθύνουν η πρόεδρος 
του Ομίλου Φίλων ∆ημοτικής 
Βιβλιοθήκης Στροβόλου δρ 
Μαρία Μιχαηλίδου, η πρόε-
δρος του Συνδέσμου κ. Μόνα 
Σαββίδου Θεοδούλου και ο δή-
μαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους . Τετάρ-
τη, 13 Απριλίου, ώρα 7:30 μ.μ. 
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου 
Στροβόλου, στον Στρόβολο.

Οι φίλοι της τη ρώτησαν: 
«Εδώ είναι που έρχεσαι 
θέατρο;»... Και η απάντηση 
χίλια καντάρια δροσιάς... 
«Ναι, και είναι το καλύτερο 
μέρος του κόσμου. Μακάρι 
να ήταν παντού όπως εδώ».



Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Η «Κ» επισκέφτηκε την έκθε-
ση «Please breathe in before 
freefalling» στην γκαλερί 
Marginalia. Μπαίνοντας στους 
χώρους, το κοινό αφήνεται στη δί-
νη των συναισθημάτων και σκέψε-
ων της δημιουργού. Η καλλιτέχνις 
Ανθή Πάφιου και η επιμελήτρια 
Ευαγόρια ∆απόλα μίλησαν στην 
«Κ» για τις ενότητες της έκθεσης, 
για τους προβληματισμούς της ζω-
ής, τους οποίους θέτουν και στο 
κοινό, για το τι είναι ο θάνατος, η 
χαρά, ο πόνος και πώς όλα αυτά 
τα συναισθήματα και ερωτήματα, 
εκθέτοντάς τα, είναι σαν λύτρωση 
και κάθαρση. 

Ξεκινώντας τη συζήτησή μας 
με τη Ανθή, μου εξηγεί ότι η έκθε-
ση χωρίζεται σε δύο ενότητες, «η 
πρώτη είναι η μαύρη περίοδος που 
είναι περσινά μαυρόασπρα έργα 
από μελάνι και γραφίτη που πα-
ρουσιάζουν κάποιες καταστάσεις. 
Την περίοδο που γινόντουσαν τα 
συγκεκριμένα έργα είχα την ανά-
γκη να τελειοποιώ. Τα μεγέθη των 
έργων αυτών είναι Α3 και Α4 και 
όλα είναι δημιουργημένα με πενά-
κι. Είναι καλυμμένες όλες οι επι-
φάνειες, δεν υπάρχει σημείο που 
να μην είναι δουλεμένο, το κάθε 
σχέδιο έχει πάρα πολλά επίπεδα. 
Στα σχέδια αυτά το κοινό βλέπει 
τις σχέσεις αυτών φιγούρων. Πα-
ρουσιάζω μια εικόνα που βγαί-
νει από εμένα, όταν επικοινωνώ 
με κάποια άτομα, είναι η αίσθη-
ση που παίρνω. Μάλλον θα μπο-
ρούσα να πω, χωρίς να είμαι βέ-
βαιη, ότι την ώρα που βιώνουμε 
μια εμπειρία με κάποιον άλλον 
άνθρωπο, εκείνα που παίζουν μέ-
σα μας, που είναι τα άυλα, είναι 

εκείνα τα στοιχεία που αποτυπώ-
νονται στους πίνακες». 

Η επιμελήτρια της έκθεσης 
Ευαγόρια ∆απόλα αναφέρει ότι 
τα μαυρόασπρα έργα μοιάζουν 
να μας φανερώνονται αργά και 

μας κάνουν να αισθανόμαστε σαν 
να συνωμοτούμε σε ένα μυστικό 
τους... «ή λες και παρατηρούμε 
τις καταστάσεις και τις φιγούρες 
που είναι λουσμένες στο σκοτάδι, 
αλλά ορίζονται από το φως, μέσα 
από την κλειδαρότρυπα».

Συνεχίζοντας στη δεύτερη ενό-
τητα που είναι τα έγχρωμα έργα, 
η Ανθή αναφέρει, «μέσα από τους 
έγχρωμους πίνακες με ενδιάφερε η 
έννοια της ελευθερίας, της πίστης 
και πώς συνυπάρχουν μέσα από 
αυτές τις φιγούρες που έχουν δι-
αφορετικούς ρόλους μεταξύ τους. 
Το τι βλέπει ο καθένας είναι αυτό 

που αντικατοπτρίζει τις δίκες του 
απόψεις». Επισημαίνοντας ότι το 
πιο μεγάλο και κεντρικό κομμάτι 
στην έκθεση παρουσιάζει τρεις 
φιγούρες, «ουσιαστικά αυτό που 
θέλω να δείξω στον θεατή είναι να 
τον κάνω να σκεφτεί ποια είναι η 
σχέση τους, δηλαδή ποια είναι η 
κάθε φιγούρα και τι συμβολίζει. 
Για το συγκεκριμένο έργο ανέλυ-
σα τα μοτίβα σε σχέση με το κι-
νησιολογικο λεξι λόγιο της Μάρθα 
Γκράχαμ από τον χώρο. Η οποία 
έχει να κάνει πολύ με την αίσθη-
ση του πόνου, ότι παραδίνομαι, 
εκτίθεμαι γενικότερα».

Αρκετό ενδιαφέρον μου προ-
κάλεσε και ο τίτλος της έκθε-
σης «Please breathe in before 
freefalling», η Ευαγόρια μού εξή-
γησε σχετικά: «Η Ανθή έχει μια μο-
ναδική ικανότητα να δημιουργεί 
μέσα από μια κατάσταση «ελεύθε-
ρης πτώσης» όπου αφήνεται εντε-
λώς στη διαδικασία της. Ενσωμα-
τώνει πλήρως τη δημιουργία και 
δεν αντιστέκεται στις ροές της. 
Εμπνευσμένη από τις καταστά-
σεις της καθημερινότητας, την 
κατάσταση εγκλεισμού από τον 
κορωνοϊό, τη μελαγχολία των νέ-
ων πραγματικοτήτων που βιώνου-

με τα τελευταία χρόνια αλλά και 
την αβεβαιότητα της εποχής, η 
δουλειά της μας μεταφέρει την 
ανάγκη να αναπνεύσουμε, να σκε-
φτούμε, να πάρουμε τον χρόνο 
μας. Το έργο της μας ζητάει να 
αφεθούμε αλλά και να αναλογι-
στούμε τη διάσταση αυτής της 
πραγματικότητας. Έτσι, αυτή η 
κατάσταση ελεύθερης πτώσης που 
ο τίτλος της έκθεσης αναφέρει 
επιτυγχάνεται, όταν η ίδια η δη-
μιουργός και μέσω του έργου της 
ο ίδιος ο θεατής, αφήνεται ολοκλη-
ρωτικά στις σκέψεις, αισθήματα, 
καταστάσεις της παρούσας στιγ-
μής, σε μια κατάσταση έντονης 
συνειδητής παρουσίας που θυμί-
ζει κάποιας μορφής διαφωτισμό».

Θέτοντας διάφορα ερωτήματα 
και προβληματισμούς μέσα από 
τα έργα της, για τη ζωή, για την 
ελευθερία, για τον θάνατο κ.λπ., 
η Ανθή, μιλώντας για την ελευ-
θερία, τόνισε ότι την ελευθερία ο 
άνθρωπος την κερδίζει: «Πιστεύω 
ότι η προσωπική ελευθερία πρέ-
πει να την αναζητάει ο καθένας, 
δεν χαρίζεται, αυτό είναι το μόνο 
ξεκάθαρο. ∆εν χαρίζεται αλλά και 
πρέπει να το θέλεις να είσαι ελεύ-
θερος. ∆ιότι υπάρχει και κόσμος 
που δεν θέλει να είναι ελεύθερος 
με διαφορετικούς τρόπους. Και 
είναι εντάξει και αυτό, διότι όταν 
δεν είσαι ελεύθερος, ίσως νιώθεις 
κάποια ασφάλεια, όταν είσαι ελεύ-
θερος μπορεί να μην έχεις κάποια 
ασφάλεια, διότι είσαι ελεύθερος. 
Για εμένα είναι το ιδεατό να είσαι 
ελεύθερος. Είναι μεγάλη συζήτη-
ση αυτή, γιατί ξεκινά μέσα από 
τις προσωπικές σχέσεις και κατα-
λήγει και σε οδηγεί μέσα στο σύ-
στημα και στις καταστάσεις που 
ζεις καθημερινά». 
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Η συγκρουσιακή φύση της ανθρωπότητας 
Η Ανθή Πάφιου και η Ευαγόρια Δαπόλα μιλούν στην «Κ» για την έκθεση που παρουσιάζουν στην Γκαλερί Marginalia 

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο της 
έκθεσης είναι το υποσυνείδητο, το 
συνειδητό και η υπερσυνείδηση, 
εξηγώντας αυτούς του όρους σε 
σχέση με τη δουλειά της Ανθής η 
επιμελήτρια της έκθεσης λέει: «Το 
υποσυνείδητο οδηγεί την καλλιτέ-
χνιδα στη δημιουργία των συνθέ-
σεων, εικόνων, συναισθηματικών 
καταστάσεων και θεματικών των 
έργων. Το συνειδητό γίνεται ο κα-
ταλύτης στη δημιουργία της, αφού 
ορίζει τα πλαίσιά της. Στο έργο της 
η έμπνευση μπορεί να είναι μια 
μορφή υπερσυνείδησης ή ίσως 
υποσυνείδητου. Το υποσυνείδητο 
είναι η έδρα των συναισθημάτων, 
της φαντασίας, της μνήμης, των 
συνηθειών και της διαίσθησης. Η 
υπερσυνείδηση είναι η ικανότητα 
να αντιληφθούμε πέρα από όσα 
δημιουργεί με τα έργα της, να τα 
κατανοήσουμε και να βιώσουμε 
τους διαλόγους, τις εκπλήξεις και 
τις ανακαλύψεις που νιώθουμε δι-
αχωρίζοντας τι είναι γνωστό και τι 
μένει να ανακαλυφθεί. Αυτό που 
αφυπνίζεται, γίνεται πραγματικό-
τητα και δεν μπορούμε παρά να 
πέσουμε ελεύθερα στα πρότυπα 
της δικής μας σκέψης».

Στη συνέχεια μιλήσαμε για την 
έννοια του θανάτου, ότι είναι η 
μόνη σταθερά στη ζωή του ατό-
μου, η Ανθή μού λέει ότι δεν φο-
βάται τον δικό της θάνατο αλλά 
για τη θέση που θα αφήσει άδεια, 
για τους αγαπημένους της. Όμως 
υπάρχουν εκείνες οι στιγμές της 
απόλυτης χαράς όπως λέει που, 
«είναι η ώρα που νιώθεις ότι δεν 
είσαι θνητός, είναι οι μοναδικές 
στιγμές που νιώθεις ότι ανήκεις 
σε άλλη συχνότητα». Επίσης, η 
σχέση του θανάτου με τη φύση 
είναι ένα θέμα άκρως ενδιαφέρον 
για την ίδια, και όπως λέει είναι 
ένας κύκλος, «όταν κάποιος δει τη 
φύση και την παρατηρήσει το τι 
υπάρχει και πώς γίνεται, εγώ το 
σκέφτομαι ότι η φύση υπάρχει 
διότι δημιουργείται μέσα από τον 
ίδιο τον θάνατο. Το ζώο, ο άνθρω-
πος που πεθαίνει, η φύση, κομ-

μάτι της φύσης ό,τι τροφοδοτεί 
την ίδια τη ζωντανή φύση. Είναι 
ένας κύκλος». 

Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή 
μας με την Ανθή με το θέμα του 
εκτίθεμαι μέσα από την τέχνη, 
όπως είπε στην «Κ», «υπάρχουν 
πίνακες που δεν μπορώ να αντιλη-
φθώ ότι εκτίθενται, μου προκαλεί 
μεγάλη αμηχανία. Είναι όπως να 
είσαι εσύ γυμνός και ο κόσμος το 
βλέπει αυτό και καταλαβαίνει ένα 
κομμάτι που είναι μέσα σου, σαν 
να σε διαβάζει εφ’ όλης της ύλης. 
Αυτό είναι σαν κάθαρση για τον 
καλλιτέχνη, να φύγει από πάνω 
του. ∆ιότι πρέπει τα έργα σου να 
φύγουν από εσένα για να ταξιδέ-
ψουν και να προφέρουν κάτι, εάν 
έχουν κάτι να προσφέρουν. Είναι 
κάτι το λυτρωτικό ταυτόχρονα την 
ώρα που εκτίθεσαι να αφήνεσαι 
στο κοινό». 

Ρώτησα την Ευαγόρια τι πηρέ 
η ίδια από την έκθεση: «Να αφή-

νομαι στη διαδικασία, να αφήνω 
τις σκέψεις μου και τις ιδέες μου 
να με κατακλύσουν χωρίς να φιλ-
τράρω. Να μπορώ να αναπνεύσω 
μέσα από το άγχος της καθημερι-
νότητας και να παραδίνομαι στις 
ροές της. Μου θυμίζει πως πρέπει 
να επανασυνδεθούμε με αυτό που 
σημαίνει να είσαι άνθρωπος: κάτι 
εύθραυστο, έντονα λανθασμένο 
και συνεχώς ταπεινό. Ως επιμελή-
τρια μου υπενθυμίζει να πιστέψω 
και να αγκαλιάσω τη συγκρουσι-
ακή φύση της ανθρωπότητας και 
της δημιουργίας και να αφήνω τον 
εαυτό μου κάποτε να ξεκινά κάτι 
από την αρχή με μια διαισθητική 
διαδικασία χωρίς προκαθορισμέ-
νο ή προβλέψιμο αποτέλεσμα».

● Πληροφορίες: Marginalia 
Gallery η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 20 Απριλίου 2022. Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού 15 ∆, Ε, 2059 Στρόβολος, 
Λευκωσία. Τηλέφωνο 99657080.

Μάλλον θα μπορούσα 
να πω ότι την ώρα 
που βιώνουμε μια 
εμπειρία με κάποιον 
άλλον άνθρωπο, εκείνα 
που παίζουν μέσα μας, 
που είναι τα άυλα, 
είναι εκείνα τα στοιχεία 
που αποτυπώνονται 
στους πίνακες.

Η καλλιτέχνις Ανθή Πάφιου και η 
επιμελήτρια Ευαγόρια ∆απόλα.

Η επιμελήτρια της έκθεσης αναφέρει ότι τα μαυρόασπρα έργα μοιάζουν να μας φανερώνονται αργά και μας κάνουν 
να αισθανόμαστε σαν να συνωμοτούμε σε ένα μυστικό τους.

Μέσα από τους έγχρωμους πίνακες με ενδιάφερε η έννοια της ελευθερίας, 
της πίστης και πώς συνυπάρχουν μέσα από αυτές τις φιγούρες που έχουν δι-
αφορετικούς ρόλους μεταξύ τους, λέει η η Ανθή Πάφιου.

Το συνειδητό γίνεται 
ο καταλύτης στη δημιουργία
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Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

 « Όπως το τοπίο της Αθήνας εί-
ναι ανομοιογενές έτσι και οι χα-
ρακτήρες είναι ετερόκλητοι. Και 
συνυπάρχουν έχοντας αποδεχθεί 
τη διαφορετικότητά τους. ∆ηλα-
δή το δράμα της ταινίας δεν εί-
ναι το δράμα της διαφορετικό-
τητας. Κάθε άλλο. Αυτή είναι 
η πηγή αισιοδοξίας στην ιστο-
ρία» λέει στην «Κ» για την ται-
νία του «Broadway» ο σκηνο-
θέτης Χρήστος Μασσαλάς. Το 
Broadway είναι το σκηνοθετι-
κό ντεμπούτο μεγάλου μήκους 
του Χρήστου Μασσαλά, το οποίο 
επιλέχθηκε να συμμετάσχει στα 
εργαστήρια ανάπτυξης σεναρίου 
του Sundance Screenwriters Lab 
και του Atelier Cinéfondation de 
Cannes, 2019. Η ταινία θα προ-
βληθεί στο 20ό ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
«Κινηματογραφικές Μέρες – Κύ-
προς 2022» στο Θέατρο Ριάλτο 
στη Λεμεσό και στο Ζήνα Πάλ-
λας στη Λευκωσία. 
 –Το «Broadway» είναι το ντε-
μπούτο σας όσον αφορά τις 
ταινίες μεγάλου μήκους, στο 
Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, πό-
σο καιρό την είχατε στο μυα-
λό σας;

–Συνειδητά νομίζω από το 
2014. Τότε δηλαδή άρχισα να 
καταγράφω κάποιες σκέψεις, 
που αποτέλεσαν τη βάση του 
σεναρίου. Αλλά είναι δύσκολο 
να εντοπίσεις το αληθινό σημείο 
εκκίνησης μιας ιστορίας. Μέσα 
στα χρόνια έχεις διάφορες ιδέ-
ες, που δεν ξέρεις τι ακριβώς να 
τις κάνεις. Και κάποια στιγμή, 
για κάποιο μυστηριώδη λόγο, 
έρχεται μια ιδέα και κουμπώνει 
με μια άλλη και γίνεται μια χη-
μική αντίδραση που σκάει σαν 
βόμβα στο μυαλό σου. Και εκεί 
κάπως ξεκινάει η δημιουργική 
διαδικασία.
–Εστιάζετε στην αθέατη πλευ-
ρά της Αθήνας... τι σας οδή-
γησε σε εκείνη την πλευρά; 
Έρχεται σε αντίθεση με το 
λαμπερό «Broadway» που όλοι 
γνωρίζουμε...;

–Ο μύθος του λαμπερού 
«Broadway» δεν υπάρχει χωρίς 
την αθέατη πλευρά του – χωρίς το 
παρασκήνιο. ∆ηλαδή όταν μιλάμε 

για το Broadway δεν μιλάμε μόνο 
για όσα συμβαίνουν επί σκηνής, 
αλλά και για τις παρασκηνιακές 
ίντριγκες της Patti LuPone με την 
Bernadette Peters, για τις δημι-
ουργικές εμμονές του Stephen 
Sondheim, για τον αλκοολισμό 
της Tallulah Bankhead, για το 
πως o Tennessee Williams δεν 
άντεχε την Bette Davis στο ανέ-
βασμα της «Nύχτας του Ιγκουά-
να» και όλα αυτά. Έτσι και η Αθή-
να δεν είναι μόνο η μουσειακή 
ιστορία της, τα μνημεία και το 
φυσικό φως, που τόσοι καλλιτέ-
χνες έχουν εκθειάσει. Είναι και οι 
σκοτεινές στοές, τα παζαρέματα 
της Ομόνοιας, τα night clubs, η 
οδός Φυλής, οι μικροαπατεώνες 
του δρόμου και οι μεγαλοαπατε-
ώνες της εξουσίας. Η Αθήνα εί-
ναι όλα αυτά και όλα αυτά είναι 
το «Broadway».

–Αλήθεια, γιατί «Broadway»;
–Γιατί κάποια στιγμή, καθώς 

έψαχνα για τον χώρο που θα γι-
νόταν το κρησφύγετο της συμ-
μορίας στην ταινία, μια φίλη με 
πήγε να δω το εγκαταλελειμμένο 
Broadway της οδού Πατησίων. 
Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
καλύτερο όνομα για μια ιστορία 
για το «παρασκήνιο» της πόλης, 
για όλους τους λόγους που προ-
ανέφερα.
–Τι φέρνει κοντά όλο αυτό το 
ετερόκλητο πλήθος σε ένα δυ-
στοπικό τοπίο;

–Αρχικά να πω ότι δεν θεωρώ 
ότι το τοπίο της ταινίας είναι δυ-
στοπικό. Αλλά σίγουρα δεν είναι 
εξιδανικευμένο. Θεωρώ πολύ πιο 
ύποπτο και δυσοίωνο ένα σκηνι-
κό όπου όλα μοιάζουν συμμετρι-
κά και καλογυαλισμένα. Όπως 
λοιπόν το τοπίο της Αθήνας εί-

ναι ανομοιογενές έτσι και οι χα-
ρακτήρες είναι ετερόκλητοι. Και 
συνυπάρχουν έχοντας αποδεχθεί 
τη διαφορετικότητά τους. ∆ηλα-

δή το δράμα της ταινίας δεν εί-
ναι το δράμα της διαφορετικό-
τητας. Κάθε άλλο. Αυτή είναι η 
πηγή αισιοδοξίας στην ιστορία. 
Τα συστατικά του δράματος του 
«Broadway» είναι όσο παλιά όσο 
και το αρχαίο θέατρο: τα παιχνί-
δια εξουσίας, η ζήλεια, η ερωτική 
πάλη, η προδοσία.
–Αφορά η ταινία σας τη φθο-
ρά και την εγκατάλειψη, τη 
διαφορετικότητα, αλλά και 
τους παρείσακτους της κοι-
νωνίας; Τι σας ιντριγκάρει σε 
αυτές τις ιδιότητες;

–Όταν ξεκίνησα να δουλεύω 
την ιστορία αυτής της συμμο-
ρίας που φτιάχνει το δικό της 
μικρόκοσμο στα χαλάσματα εί-
χα στο μυαλό μου αυτή την πα-
ροιμία που λέει «τα σκουπίδια 
του ενός είναι ο θησαυρός του 
άλλου». Και το ότι έγραφα αυ-
τό το σενάριο εν μέσω μιας οι-
κονομικής κρίσης σίγουρα δεν 
ήταν τυχαίο. Αλλά δεν με ενδιέ-
φερε να κάνω μια ταινία επικαι-
ρότητας. Ήθελα να αφηγηθώ την 
ιστορία μέσα από κινηματογρα-
φικά είδη, ίσως με πιο έντονη 
την επιρροή του «φιλμ νουάρ». 
Και αυτό, πάλι, δεν ήταν τυχαίο. 
Μπορεί σήμερα όταν σκεφτόμα-
στε τα «φιλμ νουάρ» να έχουμε 
στο νου μας κάποιες στυλιστι-
κές τάσεις και αισθητικούς κώδι-
κες, αλλά στην πραγματικότητα 
οι ταινίες εκείνες (που τότε τις 
ονόμαζαν απλώς «γκανγκστερι-
κές» ή «ταινίες εγκλήματος») εί-
χαν προκύψει στον απόηχο του 
μεγάλου οικονομικού Κραχ και 
αποτύπωναν μια κοινωνία σε αξι-
ακή μετάβαση. Οπότε η νουάρ 
διάσταση του «Broadway» δεν 
ήταν για μένα απλώς μια σινε-
φιλική παρόρμηση.
–Ποιο είναι το σινεμά που 
ονειρεύεστε; Φτάσατε κοντά 
με το «Broadway»;

–Το «Broadway» είναι ένα 
πρώτο βήμα προς την κατεύθυν-
ση που ανέφερα προηγουμένως. 
Έχω δρόμο ακόμη. Αλλά μπορώ 
να πω ότι η ταινία που είχα στο 
μυαλό μου και η ταινία που τε-
λικά φτιάξαμε είναι πολύ κοντά.

Η διαφορετικότητα είναι πηγή αισιοδοξίας
Ο σκηνοθέτης Χρήστος Μασσαλάς μιλάει στην «Κ» για το «Broadway», που θα προβληθεί στις Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου

«Δεν με ενδιέφερε να κάνω μια ταινία επικαιρότητας. Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία μέσα από κινηματογραφικά είδη, ίσως με πιο έντονη την επιρροή του “φιλμ νουάρ”», λέει για το «Broadway» ο σκηνοθέτης Χρήστος Μασσαλάς.

–Είναι οι άνθρωποι του 
«Broadway» η κοινωνία μας, 
κινηματογραφικά ιδωμένη; 

–Είναι και δεν είναι. ∆εν μπο-
ρώ να πάρω όλη την κοινωνία 
στον λαιμό μου. Αλλά σίγουρα 
είναι η δική μου ερμηνεία του 
κόσμου μέσα από τις προσλαμ-
βάνουσες και τις εμπειρίες μου. 
Το κατά πόσον ο κόσμος της ται-
νίας καθρεφτίζει την κοινωνία θα 
το κρίνουν καλύτερα οι θεατές.
–Κρύβουν οι χαρακτήρες σου 
τις αλήθειες και τις ανασφά-
λειές τους κάτω από ένα χα-
λί ή είναι ειλικρινείς με τους 
εαυτούς τους; 

–Οι  χαρακτήρες  του 
«Broadway» υποδύονται ρόλους 
μέσα στους ρόλους. Είναι σαν 
τις ματριόσκες. Ποτέ δεν είσαι 
σίγουρος για τις αληθινές προ-

θέσεις τους ή για το τι κρύβεται 
από κάτω. Πιστεύουν τόσο πολύ 
στους ρόλους που παίζουν που γί-
νονται οι ρόλοι τους – όπως ένας 
ηθοποιός που για να πείσει με 
την ερμηνεία του πρέπει πρώτα 

να το πιστέψει ο ίδιος. Και αυτό 
θεωρώ ότι μάλλον έχει μεγαλύ-
τερη σημασία, αυτό που επιλέ-
γεις να κάνεις και αυτό που τε-
λικά κάνεις πράξη. Ο «βαθύτερος 
εαυτός» είναι ο εσωτερικός σου 
αντίλογος, αλλά ό,τι και να σκέ-
φτεσαι, όποιες και αν είναι οι δεύ-
τερες σκέψεις σου, αυτό που τελι-
κά έχει αντίκτυπο είναι η πράξη. 
Και ειδικά στο σινεμά, που είναι 
ένα μέσο που καταγράφει πρω-
τίστως τα «φαινόμενα», οι χαρα-
κτήρες προσδιορίζονται μέσα από 
τις πράξεις τους.
–Σε συνέντευξή σας είπατε 
ότι το «Broadway» χαρακτη-
ρίζεται από την αγγλική λέξη 
movie, το εννοείτε ως μία κα-
τάθεση ιδεολογική;

–Αυτό το είχα πει με την έν-
νοια ότι θεωρώ το «Broadway», 

πέρα από τις όποιες καλλιτεχνι-
κές αξιώσεις, μια ταινία ψυχαγω-
γική. ∆ηλαδή όσο και αν αναλύ-
ουμε την ταινία, όσες ερμηνείες 
και αν δώσουμε, δεν θέλω να χά-
σω το πρώτο, πιο αγνό επίπεδο 
θέασης. Είναι λίγο σαν αυτό που 
είπα πιο πριν για τους χαρακτή-
ρες. Όπως δεν θεωρώ τις σκέ-
ψεις πιο αληθινές από τις πρά-
ξεις των χαρακτήρων, έτσι και 
δεν θεωρώ τις βαθύτερες ερμη-
νείες και αναλύσεις της ταινίας 
πιο σημαντικές από την πρώτη 
ανάγνωση που μπορεί να κάνει 
ένας πιο ανυποψίαστος θεατής. 
Η ταινία είναι πρωτίστως ένα 
ψυχαγωγικό όχημα, για όποιον 
θέλει να μπει και να κάνει τη 
βόλτα του. Τα υπόλοιπα είναι για 
όποιον έχει τον χρόνο να ασχο-
ληθεί παραπάνω. 

Θεωρώ το «Broadway», 
πέρα από τις όποιες 
καλλιτεχνικές αξιώσεις, 
μια ταινία ψυχαγωγική.
Οσο και αν αναλύουμε 
την ταινία, δεν θέλω 
να χάσω το πρώτο, πιο 
αγνό επίπεδο θέασης.

Δεν θα μπορούσε 
να υπάρχει καλύτερο 
όνομα για μια ιστορία 
για το «παρασκήνιο» 
της πόλης, από 
το εγκαταλελειμμένο 
Broadway της 
οδού Πατησίων.

 Ο «βαθύτερος εαυτός» 
είναι ο εσωτερικός σου 
αντίλογος, αλλά ό,τι και 
να σκέφτεσαι, αυτό που 
τελικά έχει αντίκτυπο 
είναι η πράξη.

Οι χαρακτήρες υποδύονται ρόλους μέσα στους ρόλους, είναι σαν τις ματριόσκες

Ειδικά στο σινεμά, που είναι ένα μέσο που καταγράφει πρωτίστως τα «φαι-
νόμενα», οι χαρακτήρες προσδιορίζονται μέσα από τις πράξεις τους.

Το «Broadway» είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Χρήστου Μασσαλά, , το οποίο επιλέχθηκε να συμμετάσχει στα εργαστήρια ανάπτυξης 
σεναρίου του Sundance Screenwriters Lab και του Atelier Cinéfondation de Cannes, 2019.



Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

Κυριακή 10 Απριλίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η   ●   5

Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οπωσδήποτε το τοπίο της χώρας 
έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 
χρόνια, έτσι με αφορμή την κυ-
κλοφορία του βιβλίου «Η Εγκατά-
λειψη και Φθορά του Κυπριακού 
Τοπίου» από τις Εκδόσεις Εν Τύ-
ποις, του αρχιτέκτονα Ανδρέα Φι-
λίππου, μιλήσαμε με τον συγγρα-
φέα σχετικά με την ανάπτυξη και 
πόσο αυτή επηρεάζει το φυσικό 
τοπίο. Ο κ. Φιλίππου τονίζει πως 
είναι καλό που ο άνθρωπος προ-
οδεύει, αλλά θα πρέπει πάντοτε 
να έχει κατά νου τι θυσιάζουμε 
στον βωμό της ανάπτυξης. Όσον 
αφορά την ίδια την έκδοση, αυ-
τή, όπως λέει ο κ. Φιλίππου είναι 
αφιερωμένη στους λαϊκούς τεχνί-
τες της Κύπρου, οι οποίοι άφησαν 
πίσω τους μία πολύ σημαντική 
παρακαταθήκη. Να σημειώσου-
με πως το σημερινό βιβλίο είναι 
συνέχεια των δύο προηγούμε-
νων του Ανδρέα Φιλίππου, των 
«Βυζαντινή Αρχιτεκτονική στα 
Βουνά του Τροόδους» το 2006 και 
«Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική της 
Κύπρου» το 2013.
–Πώς ξεκινήσατε να σχεδιάζε-
τε; Στο βιβλίο σας υπάρχουν 
340 έγχρωμα σκίτσα από κτή-
ρια και άλλες υποδομές.

–Για μένα το σχέδιο ήταν κάτι 
το πολύ ιδιαίτερο. Από το πανε-
πιστήμιο, μέχρι και σήμερα ακό-
μα εξακολουθώ να έχω μαζί μου 
τετράδια σκίτσου... και συνεχώς 
σχεδιάζω, ό,τι μου έκανε εντύ-
πωση... Το 1960 μετά τις σπου-
δές που επέστρεψα στην Κύπρο 
άρχισα να αποτυπώνω συνεχώς 
διάφορα τοπία. Εκείνο που ώθη-

σε όλα αυτά που υπάρχουν στο 
βιβλίο είναι αποτέλεσμα μελέτης 
της λαϊκής αρχιτεκτονικής και 
σχεδιάζοντας κάτι το καταλαβαί-
νεις καλύτερα... Στο τελευταίο 
μου βιβλίο, υπάρχουν σκίτσα που 
κάποια έγιναν πριν από σαράντα 
και βάλε χρόνια τα συρτάρια μου 
είναι γεμάτα. Αυτά τα 340 είναι 

μια προσπάθεια ευαισθητοποίη-
σης του κόσμου, για να καταλάβει 
ο κόσμός την αξία και την ομορ-
φιά της λαϊκής τέχνης, και φυσι-
κά τα διδάγματα που μπορούμε 
να πάρουμε από αυτά. 
–Πολλά από τα κτήρια που 
έχετε απεικονίσει στέκουν 
ακόμα... Ήταν σοφός ο λαϊ-
κός τεχνίτης... 

–Η έκδοση αυτή είναι αφιε-
ρωμένη στους λαϊκούς τεχνίτες, 
οι οποίοι μας άφησαν μία σημα-
ντική παρακαταθήκη πράγματα 
που σήμερα μόνο να τα θαυμάζει 
μπορεί κανείς. Έλυναν προβλή-
ματα με έξυπνους τρόπους, χω-
ρίς ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά 
με την παρατήρηση και με την 

εμπειρία. ∆είτε για παράδειγμα τις 
ξυλόστεγες εκκλησίες του Τροό-
δους, που είναι φτιαγμένες χωρίς 
καρφιά. Μελετώντας όλες αυτές 
τις τεχνικές των παλαιότερων έχω 
μάθει πάρα πολλά, και κυρίως να 
αναλύω και να σκέφτομαι με τον 
τρόπο σκέψης τους... Ο Κύπριος 
λαϊκός τεχνίτης έχει επιτελέσει 
θαύματα.
–Είχατε στο Γυμνάσιο και δά-
σκαλο τον Αδαμάντιο Διαμα-
ντή...

–Ο Αδαμάντιος ∆ιαμαντής για 
μένα ήταν σαν ένας δεύτερος πα-
τέρας, κατά κάποιον τρόπο. Μας 
πήρε από το χέρι και μας δίδαξε 
πώς πρέπει να συμπεριφερόμα-
στε, αλλά και πώς πρέπει να βλέ-

πουμε. Μας εκπαίδευε στο πώς 
θα μπορούμε να κρατήσουμε την 
εικόνα του τοπίου και του εναλ-
λασσόμενου σκηνικού. Αυτό μας 
βοήθησε όλους τους μαθητές του 
πάρα πολύ. 
–Πώς κρίνετε τη σημερινή 
πρόοδο;

–Φυσικά και ο άνθρωπος πρέ-
πει να προοδεύει, αλλά ένα πράγ-
μα το οποίο παραγνωρίσαμε είναι 
το ίδιο μας το παρελθόν. Βλέπεις 
τον μαρασμό της υπαίθρου, την 
εγκατάλειψη, τις κατασκευές 
που δεν συνάδουν με τον περι-
βάλλοντα χώρο. Ορισμένες από 
τις κατασκευές που σήμερα εί-
ναι εγκαταλελειμμένες θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν, αφού 

μπορούν να ζήσουν για ακόμα 
πάρα πολλά χρόνια. Η πρόοδος 
συνεχίζει, αλλά πλέον προσωπικά 
σκέφτομαι πως η πρόοδος σε ένα 
σημείο άφησε πίσω της και ένα 
«νεκροταφείο», διότι προοδεύο-
ντας και δημιουργώντας κατα-
στάσεις ξεχνάς ό,τι σε εξυπηρέ-
τησε παλαιότερα και μάλιστα σε 
σημαντικό βαθμό. Γενικά, έχουμε 
παραγνωρίσει τις αξίες της ίδιας 
της ζωής και της τέχνης στη ζωή 
του ανθρώπου. 
–Η σημερινή ανάπτυξη είναι 
βιώσιμη; 

–Το πού θα φτάσει η σημερινή 
τεχνολογία είναι άγνωστο πού θα 
καταλήξει... Στην τόση μας μανία 
να αναπτύξουμε τη γη, φτάσαμε 
στο σημείο να χτίζουμε ακόμα 
και μέσα στη θάλασσα ή να κα-
τασκευάζουμε νησιά... Κανείς δεν 
γνωρίζει ποια θα είναι η συμπερι-
φορά αυτού του χώρου που δημι-
ουργούμε... Θα πρέπει να δούμε τι 
μας προσφέρει η πρόοδος, αλλά 
και τι αφήνει πίσω μας.
–Πόσο έχει καταστραφεί το 
φυσικό τοπίο στην Κύπρο; 

–Τελείως, το έχουμε καταστρέ-
ψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι 
θέμα ειλικρινείας, αν θέλετε, προς 
τα υλικά, προς τον τόπο, αλλά και 
προς τις ανάγκες μας. Εμείς αυ-
τή τη στιγμή δεν χτίζουμε διότι 
έχουμε ανάγκη, χτίζουμε για να 
κάνουμε επίδειξη. Στα περισσό-
τερα σπίτια που χτίζουμε το 60% 
του χώρου είναι άχρηστο. Χτίζου-
με και δημιουργούμε χώρους υπο-
δοχής σαν να υποδεχόμαστε κάθε 
μέρα 100 άτομα. Έτσι, το πρώτο 
θύμα είναι το ίδιο το τοπίο... και 
το πιο ευάλωτο πλέον είναι αυτό 
της υπαίθρου.

«Χτίζουμε για να κάνουμε επίδειξη»
O αρχιτέκτονας Ανδρέας Φιλίππου λέει στην «Κ» πως έχουμε ξεχάσει ό,τι μας εξυπηρέτησε θετικά στο παρελθόν

MASTERS
HELLENIC BANK
TENNIS ACADEMY

11-16 April 2022

SPONSORS

REPUBLIC OF CYPRUS
DEPUTY MINISTRY OF TOURISMD

Κανείς δεν γνωρίζει ποια 
θα είναι η συμπεριφορά 
αυτού του χώρου 
που δημιουργούμε... 
Θα πρέπει να δούμε 
τι μας προσφέρει 
η πρόοδος, αλλά και 
τι αφήνει πίσω μας.

Το βιβλίο «Η Εγκατάλειψη και Φθο-
ρά του Κυπριακού Τοπίου», όπως λέ-
ει ο κ. Φιλίππου, είναι αφιερωμένο 
στους λαϊκούς τεχνίτες της Κύπρου.

«Μελετώντας τις τεχνικές των παλαιότερων έχω μάθει πάρα πολλά, και κυρίως να αναλύω και να σκέφτομαι με τον 
τρόπο σκέψης τους. Ο Κύπριος λαϊκός τεχνίτης έχει επιτελέσει θαύματα»  λέει ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Φιλίππου.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η τέχνη
της ζωγραφικής 
και η αίσθηση 
της όσφρησης

Ενιο Μορικόνε, μουσική που θα μείνει

Το Μουσείο Πράδο, στη Μαδρίτη, 
παρουσιάζει ένα έργο ζωγραφικής 
υψηλού συμβολισμού και μεγάλης 
αισθητικής και καλλιτεχνικής αξί-
ας, σε μία από τις αίθουσες του κτι-
ρίου Βιγιανουέβα έως τις 3 Ιουλίου. 
Είναι μια έκθεση ενός έργου, αλλά 
η αφηγηματική δύναμη είναι μεγά-
λη και η σύνδεση με άλλες ιστορίες 
ισχυρή. Ανήκει στη σειρά εκθέσε-
ων «Η σημασία ενός πίνακα», που 
επικεντρώνεται σε ένα έργο κάθε 
φορά. Στο προσκήνιο είναι τώρα το 
έργο του Γιαν Μπρίγκελ του πρε-
σβύτερου σε συνεργασία με τον 

Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, δημιουρ-
γία της περιόδου 1617-18, μέρος 
της σειράς έργων με θέμα τις πέντε 
αισθήσεις. Τώρα οι προβολείς είναι 
πάνω στην αίσθηση της όσφρη-
σης, σε ένα έργο γεμάτο φυτά, άν-
θη και αισθησιασμό, στο οποίο ο 
Ρούμπενς (που ήταν φίλος με τον 
Μπρίγκελ) ζωγράφισε τις αλληγο-
ρικές φιγούρες. Ο Μπρίγκελ ήταν 
από τους πρώτους που είχαν ει-
δικευθεί στη ζωγραφική λουλου-
διών. Το Πράδο συνεργάζεται με 
την εταιρεία αρωμάτων Puig με 
σκοπό τη δημιουργία νέων αρω-

μάτων εμπνευσμένων από φυτά 
που απεικονίζονται στο έργο του 
Μπρίγκελ και του Ρούμπενς. Αρώ-
ματα από σύκα, άνθη πορτοκα-
λιάς, νούφαρα, αλλά και λιγότερο 
προφανή φυτά, που όμως βρίσκο-
νταν σε συνταγές αρωμάτων του 
1500 και του 1600. Ο Γκρεγκόριο 
Σόλα, κορυφαίος αρωματοποιός 
της Puig, έχει δημιουργήσει ήδη 
δέκα νέα αρώματα με έμπνευση 
από αυτό το έργο ζωγραφικής του 
Πράδο. Ενα από αυτά πήρε το όνο-
μα «Γάντια» και αναπαράγει μια 
συνταγή του 1696 που βασιζόταν 

στη μυρωδιά των γαντιών αρω-
ματισμένων με άμπερο, το οποίο 
έχει προέλευση εκκρίσεις φάλαι-
νας! Υπάρχουν όμως και τα πιο 
προφανή, από άνθη και φυτά που 
αυτομάτως μας συνδέουν με την 
αρωματοποιία. Το θέμα του πίνα-
κα είναι ένας ουτοπικός κήπος, 
μια Εδέμ αισθήσεων, με σπάνια 
δέντρα και φυτά. Παραπέμπουν 
στον κήπο της Ισαβέλας Κλάρας 
Ευγενίας και του συζύγου της, που 
έμεναν στις Βρυξέλλες στις αρχές 
του 17ου αιώνα. (Ο Μπρίγκελ έζη-
σε για πολλά χρόνια στις Βρυξέλ-

λες και στην Αμβέρσα.) Ο κήπος 
αυτός ήταν η πηγή έμπνευσης. 
Αλλά ο Μπρίγκελ γέννησε έναν 
ολόκληρο κόσμο. Απεικονίζονται 
πάνω από 80 φυτά αλλά και πολ-
λά ζώα, μια ωδή στο βασίλειο των 
ζώων και των φυτών. Ενα κυνη-
γόσκυλο ή μια μοσχογαλή έχουν 
θέση, όπως θέση έχουν και αντι-
κείμενα που έχουν σχέση με την 
όσφρηση, αρωματισμένα γάντια, 
μπουκάλια, αποστακτήρια και κά-
θε φύσεως δοχεία. Ενας κόσμος 
που ορίζεται και που δοξάζει την 
όσφρηση.

Ο γιος διευθύνει τα έργα του πατέ-
ρα. Και φαντάσου ότι εδώ μιλάμε 
για τα έργα του Ενιο Μορικόνε. 

Κρατάω στα χέρια μου δίσκο 
με συλλογή από σουίτες για βιολί 
και ορχήστρα που βασίζονται σε 
κινηματογραφικές μουσικές του 
μεγάλου μετρ του είδους: Ennio 
Morricone. Cinema Suites for 
Violin and Orchestra (εταιρεία: 
Outhere music) και σκέφτομαι ότι 
το σημερινό σημείωμα θα έπρεπε 
να το γράψει ο Γιώργος Χαρωνί-
της. Είναι ο άνθρωπος που γνω-
ρίζει ίσως καλύτερα από κάθε άλ-
λον τη μουσική του Μορικόνε στη 
χώρα μας και σίγουρα τον αγαπά-
ει πιο πολύ απ’ όλους μας. Ομως, 
ειδικά ο δίσκος, με την Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento, και 
τον Αντρέα Μορικόνε, γιο του 
σπουδαίου συνθέτη, να διευθύ-
νει (στο βιολί ο Μάρκο Σερίνο), 
ήταν μεγάλη παρηγοριά για τον 

κύριο Γκρι αυτόν τον τελευταίο 
δύσκολο μήνα. Οι εξαίσιες δια-
σκευές των κινηματογραφικών 
μουσικών θεμάτων, ο τόσο χαρα-
κτηριστικά ιταλικός, μεσογειακός 
ήχος περασμένων δεκαετιών, με 
την ατμόσφαιρα μιας απουσίας ή 
μιας λύπης να διαπερνάει τις συν-
θέσεις, συνδέθηκαν μέσα μου, με 
την αγωνία και τη θλίψη των μα-
χόμενων Ουκρανών. Ισως επειδή 
είναι παράξενος ο τρόπος με τον 
οποίο επικοινωνεί η μουσική: δί-

χως σύνορα, δίχως γλώσσα, δίχως 
όρια εντέλει διεμβολίζει τον χρό-
νο και τον χώρο και αψηφά τις 
ίδιες τις καταστάσεις μέσα από 
τις οποίες γεννήθηκε. 

Βέβαια, στην περίπτωση του 
Μορικόνε είναι δύσκολο να απο-
συνδέσεις αυτό που ακούς από τη 
δύναμη της μουσικής που έγραψε 
για τις ταινίες του Σέρτζιο Λεόνε 
ή του Τζουζέπε Τορνατόρε ή για 
την «Αποστολή» (μεγάλη προσω-
πική αδυναμία του κυρίου Γκρι). 

Για παράδειγμα, στη Σουίτα 
Τζουζέπε Τορνατόρε, που περι-
λαμβάνεται στον εν λόγω δίσκο, 
δυσκολεύεσαι να μη νοσταλγή-
σεις το «Σινεμά ο Παράδεισος». 
Η νοσταλγία της νοσταλγίας, με 
άλλα λόγια. 

Ομως η μουσική του Μορικόνε 
μοιάζει συχνά να υπερβαίνει το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφηκε. 
Και σήμερα, τόσες δεκαετίες από 

τότε που την πρωτάκουσες σε κά-
ποια αίθουσα κινηματογραφική ή 
πιο μοναχικά, μπροστά στο βίντεο 
του σπιτιού σου, είναι δυνατόν να 
συνδέσεις αυτά τα τόσο ανθεκτι-
κά στον χρόνο μουσικά θέματα 
με ό,τι μπορεί να σε αγγίζει πιο 
πολύ. Κυρίως, με ό,τι μπορεί να 
σε πονάει.

Η κοντσερτάντε μορφή των 
μουσικών αυτών, με το σόλο βιο-
λί του Σερίνο (προσωπική επιλογή 
του συνθέτη), είναι ένα πρότζεκτ 
που δούλευε επί σειρά ετών ο ίδιος 
ο Μορικόνε. Τους έδωσε την τελι-
κή μορφή τη χρονιά που πέθανε, 
το 2020. Συνεπώς δεν είναι απλώς 
μια «διασκευή». Είναι γνήσιος, αυ-
θεντικός Μορικόνε ο ήχος. Η γλυ-
κύτητα της μουσικής του πάντως 
δεν είναι ανώδυνη, στρογγυλή. 
Φωτίζει χαμένη νιότη, χαμένους 
έρωτες, μέχρι και χαμένες χώρες. 
Είναι μουσική που θα μείνει.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Πλήγμα στα μνημεία
Η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει 
σημαντικές ζημιές στην πολιτι-
στική κληρονομιά της Ουκρανί-
ας, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
UNESCO. Εχουν καταγραφεί φθο-
ρές και καταστροφές σε 53 πολιτι-
στικούς θησαυρούς, ανάμεσά τους 
σε 29 εκκλησίες, 16 ιστορικά κτί-
ρια, τέσσερα μουσεία και τέσσερα 
μνημεία, όλα καταγεγραμμένα ως 
παγκόσμια κληρονομιά. Περισ-
σότερο από κάθε άλλη πόλη έχει 
πληγεί το Χάρκοβο. Η Ουκρανία 
έχει επτά μνημεία στον κατάλο-
γο της UNESCO. 

ΑΠΩΛΕΙΑ
Πατρίκ Ντεμαρσελιέ
Κορυφαίος στον τομέα του, ο 
Γάλλος φωτογράφος μόδας και 
πορτρετίστας Πατρίκ Ντεμαρ-
σελιέ πέθανε σε ηλικία 79 ετών 
και με τον θάνατό του προκάλε-
σε ένα νέο βλέμμα πάνω στην 
παρακαταθήκη του. Υπήρξε ο 
προσωπικός φωτογράφος της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα και είχε 
συνεργαστεί με τα κορυφαία 
περιοδικά της εποχής του. Είχε 
δεχθεί κατηγορίες για σεξουα-
λική παρενόχληση από μοντέ-
λα, κατηγορίες τις οποίες είχε 
αρνηθεί.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Αννα Νετρέμπκο
Επιχειρεί να διασώσει τη φήμη της 
η διάσημη Ρωσίδα σοπράνο μετά 
τη διακοπή της 20ετούς συνερ-
γασίας της με τη Μετροπόλιταν 
Οπερα της Νέας Υόρκης. Εμφα-
νίσεις της στη Γερμανία ακυρώ-
θηκαν επίσης. Η Νετρέμπκο, που 
φέρεται να είναι υποστηρίκτρια 
του Πούτιν, έκανε νέες δηλώσεις 
με την πρόθεση να ανασκευά-
σει προηγούμενες. «∆εν ανήκω 
σε κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε 
συνδέομαι με κάποιον ηγέτη στη 
Ρωσία» – δήλωση που και πάλι 
κρίθηκε ανεπαρκής.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Η Ιαπωνία στην Αγγλία
Η Βασιλική Συλλογή (Royal 
Collection Trust) διαθέτει ορι-
σμένα αριστουργήματα ιαπωνι-
κής τέχνης, πολλά από τα οποία 
ήταν δώρα προς τη βασίλισσα 
Βικτωρία και τους βασιλείς που 
ακολούθησαν (Εδουάρδος, Γεώρ-
γιος) έως την Ελισάβετ. Η νέα έκ-
θεση στο Queen’s Gallery φέρ-
νει κοντά πάνω από 150 έργα 
τέχνης, που φωτίζουν όλες τις 
πτυχές (διπλωματικές, πολιτικές, 
καλλιτεχνικές) ανάμεσα στον 
ιαπωνικό και στον βρετανικό 
κόσμο. 

ΖΥΡΙΧΗ
Το δεύτερο φύλο
Εβδομήντα (και πλέον) χρόνια από 
την έκδοση του βιβλίου της Σι-
μόν ντε Μποβουάρ «Το δεύτερο 
φύλο», μία έκθεση σύγχρονης 
τέχνης διερευνά τρόπους προ-
σέγγισης, αντιπαράθεσης ή δι-
αλόγου με το αρχικό έργο. Με 
επιμέλεια της Σοφί Μπερεμπί, 
η Hauser & Wirth παρουσιάζει 
την έκθεση στην γκαλερί της 
Ζυρίχης με στόχο να προκαλέ-
σει νέα σκέψη πάνω σε θέματα 
φύλου, ισχύος και ταυτότητας 
μέσα από τα νέα μέσα της σύγ-
χρονης τέχνης. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ennio Morricone. Cinema Suites for Violin and Orchestra (εταιρεία: 
Outhere music): ορχηστρικές σουίτες βασισμένες στην κινηματογρα-
φική μουσική του Ενιο Μορικόνε. 

«Η όσφρηση» (1617-1618). Μαδρίτη, Εθνικό Μουσείο του Πράδο, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς και Γιαν Μπρίγκελ ο πρεσβύτερος.   

Η γλυκύτητα της μουσι-
κής του δεν είναι ανώ-
δυνη. Φωτίζει χαμένη 
νιότη, χαμένους έρωτες, 
χαμένες χώρες. Είναι 
μουσική που θα μείνει.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
όταν λέω άλφα, ποίηση
εκδ. ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2019, σελ. 68

«Τ
ι είναι ποίηση;» Το διαχρο-
νικό αυτό ερώτημα έγινε 
και από τον φιλόσοφο 

Ντερριντά, ο οποίος έδωσε μία 
απάντηση στο ιταλικό περιοδικό 
«Poesia», τον Νοέμβριο του 1988, 
και μέρος της απάντησης αυτής 
–μαζί με την ερώτηση– χρησιμο-
ποιεί η συγγραφέας ως το καθο-
ριστικό motto για το πρώτο ποι-
ητικό βιβλίο της με τίτλο «όταν 
λέω άλφα», τίτλο εμπνευσμέ-
νο από τον όρο «αποδόμηση», 
που ήταν το κύριο θέμα που εί-
χε απασχολήσει τον φιλόσοφο, 
χωρίς ωστόσο αυτός να έχει δώ-
σει έναν τελικό ορισμό για την 
αποδόμηση. Να ένα μέρος της 
απάντησής του: «Είμαι μια υπα-
γόρευση, προφέρει η ποίηση, 
αποστήθισέ με, καθαρόγραψέ 
με, γρηγόρεψε και περιφρούρα 
με, κοίτα με, υπαγορευμένη και 
υπαγόρευση, μπροστά στα μάτια 
σου: μουσικός ήχος από ταινία, 
νεκρώσιμη αγρυπνία, φωτεινή 
ατραπός, φωτογραφία της γιορ-
τής που πενθεί».

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο 
στον πατέρα της, τον οποίο έχα-
σε από την επάρατη νόσο. Οι 
τέσσερις ελεγείες που έγραψε 
γι’ αυτόν, στην ενότητα με τίτ-
λο «Εσύ», αποτελούν μία από τις 
έξι ενότητες, που συνθέτουν το 
σώμα του βιβλίου, οι οποίες δεν 
είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Η 
λέξη κλειδί, πιστεύω, για την 
προσέγγιση της ποίησης αυτής 
της συλλογής είναι η λέξη «απο-
δόμηση».

Η Αναστασία Ονουφρίου είναι 
μαθηματικός με σπουδές στα Πα-
νεπιστήμια Κρήτης και Κύπρου 
(Bsc & Msc αντίστοιχα), τώρα 
όμως, ταξιδεύει εκτός από τα μα-
θηματικά και γύρω από τη σφαί-
ρα της ποίησης. Ένας καθηγητής 
μας στο Πανεπιστήμιο, μάς έλε-
γε: «Τα μαθηματικά περιέχονται 
σε μια σφαίρα και σεις περιφέρε-
στε συνεχώς γύρω από αυτήν και 
αγωνίζεστε να βρείτε τη μικρή 
τρυπούλα για να μπείτε μέσα και 
να τα γνωρίσετε». Κάτι ανάλογο, 
νομίζω, είναι και η ποίηση: περι-
έχεται σε μια σφαίρα, μόνο που 
οι πιο πολλοί υποψήφιοι ποιη-
τές δεν ψάχνουν για τη μικρο-

σκοπική οπή –την 
«πεπατημένη» θα 
έλεγα– για να τους 
οδηγήσει στον κό-
σμο της ποίησης, 
ανοίγει, ο καθένας 
–αν μπορέσει, τε-
λικά– μια μυστική, 
μικροσκοπική δική 
του και εισέρχεται. 

“Θε μου, ξεμί-
στευε!” Αυτή η 
φράση μου ήρθε 
στον νου όταν άρ-
χισα να διαβάζω τη 
συλλογή της Ανα-
στασίας Ονουφρίου. Το λένε 
στην Κρήτη –εκεί όπου σπού-
δασε– και θέλει να πει, «Θεέ μου 
κράτα με μακριά, όσο γίνεται πιο 
μακριά, από αυτά τα παράξενα 
που διαβάζω ή βλέπω. Ούτε που 
το βάζει ο νους μου να ρωτήσω 
ποια δύναμη αόρατη κινεί το 
χέρι αυτής της ποιήτριας, που 
γράφει τούτους τους υπέροχους 
στίχους. Ούτε ρωτώ τι διάβασε 
πριν, ποιους δασκάλους είχε και 
τι σκοπό έχει για να μας εκπλή-
ξει στη συνέχεια». Από τα πρώτα 
κιόλας ποίηματά της, ήμουν σί-
γουρος ότι αυτή η ποιήτρια έχει 
ήδη εισέλθει θριαμβευτικά στη 
σφαίρα, από την ολόδική της, μο-
ναδική οπή αφού έχει διατρήσει 
τη σκληρή επιφάνεια της σφαί-

ρας της Ποίησης, 
και δεν είναι πολ-
λοί που το επιτυγ-
χάνουν.

Όπως είπαμε, 
η συλλογή απαρ-
τίζεται από έξι ενό-
τητες: «Ημιτελές 
εγχειρίδιο για έρω-
ντες»”, «Άνθρωποι 
– ταξιδευτής», «Πί-
σω στο σπίτι», «Οι 
λέξεις», «Εσύ» και 
«Εκεί έξω», που πε-
ριέχουν συνολικά 
σαράντα ποιήμα-

τα, τα πιο πολλά στην πρώτη ενό-
τητα, από την οποία ανθολογώ 
ένα ποίημα με τίτλο «Άρτος και 
θεάματα», από το οποίο παρα-
θέτω εδώ μερικούς στίχους: Τα 
ρωμαϊκά μου σκουλαρίκια απομι-
μήσεις / με τον τρόπο που ακούν 
την ένταση στις λέξεις / σαν γυρ-
νώ μονάχη νύχτες στις ρυτιδια-
σμένες πόλεις / ψάχνουν στα 
ερείπειά μου / να βρούνε άκακο 
φαΐ απ’ τους κάδους / με τραβούν 
από τ’αυτί σαν τη δασκάλα / μου 
πετάνε το χωνάκι παγωτό απ’ τα 
χέρια / και με στέλνουν να χορέ-
ψω μες στα Κολοσσαία την κα-
ραγκούνα».

Η σύνδεση της λέξης κλει-
δί «αποδόμηση», πολλές φο-
ρές φαίνεται και από τον τίτλο 

του ποιήματος π.χ. στο ποίημα 
«ερωτ(ηματ)ικό» αλλά και αλ-
λού, και με αυτό δεν ισχυρίζο-
μαι ότι τα ποιήματα έχουν μό-
νο μία πρόσληψη. «Τόσα χρόνια 
στο διδάσκουν / ξεμαθαίνεις / ο 
έρωτας –ένα πράγμα που δεν 
έχει σημασία– μία έννοια που 
ανασύρεται αυτόβουλα / που ο 
καθένας ανασύρει απ’ το σημείο 
του / ενώνει τη ζωή του ενίοτε 
με αυτό / αποτελεί / το σύνορο / 
για ν’ αναπνέουν τα πάντα / το 
σύνορο που ολοένα ευρύνεται».

Τα μαθηματικά είναι η επιστή-
μη της ακρίβειας. ∆εν υπάρχει 
τίποτα το περιττό στις μαθημα-
τικές διατυπώσεις. Καθαρότητα 
σκέψης, ακόμα κι αν το θέμα εί-
ναι... λέξεις:  «Μ’ αρέσει να μα-
ζεύω απ’ τους ανθρώπους τις λέ-
ξεις τους / να τις πηγαίνω βόλτα 
με το νου μου όπου κι αν θέλω / 
να περιμένουν σε ουρές ταμείων 
/ να μπαίνουν σε μονοπάτια μέσα 
στο δάσος που θέλεις να χαθείς 
και βρίσκεις ξέφωτα ... Μ’ αρέ-
σει να κλέβω απ’ τις λέξεις τους 
ανθρώπους τους».

∆εν γνωρίζω αν είμαι ο αρμό-
διος, αλλά έστω κι αν δεν κατα-
τάσσομαι εκεί, καλωσορίζω την 
Αναστασία Ονουφρίου στον γα-
λαξία της Ποίησης. Στο ποιητικό 
της πρόσωπο, αναγνωρίζω την 
Τατιάνα του T. S. Eliot.

Η Λιάνα Σακελλίου γεννήθηκε 
στην Αθήνα και σπούδασε Αγγλι-
κή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, συνεχίζοντας μεταπτυ-
χιακές σπουδές στη Βρετανία και 
στην Αμερική. Εχουν κυκλοφορή-
σει 22 βιβλία της με ποιήματα, με-
λέτες και μεταφράσεις στην Ελλά-
δα, στη Γαλλία, στη Ρουμανία και 
στις ΗΠΑ. Είναι καθηγήτρια δημι-
ουργικής γραφής και αμερικανι-
κής λογοτεχνίας στο Τμήμα Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιήματά 
της έχουν μεταφραστεί σε δέκα 
γλώσσες και έχουν εμφανιστεί σε 
διεθνείς ανθολογίες και περιοδικά. 
Τελευταία έργα της είναι οι ποιητι-
κές συλλογές «Sequentiae» (Αθή-
να, Gutenberg, 2021) και «Portrait 
Before Dark» (Texas, St. Julian 
Press, 2022).
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Τις «19 επιστολές» της Κάθλιν Μακ-
γκούκεϊ, τις οποίες απευθύνει στον 
Θάνατο απαριθμώντας τη γοητεία 
της ζωής και πιστεύοντας πως «Η 
ιστορία μου ήταν ιδιωτική τότε. Νό-
μιζα πως δεν θα με έβρισκες ποτέ».
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Μετά τις αλλεπάλληλες φωτιές του 
καλοκαιριού κοντά, πολύ κοντά στη 
γειτονιά μου, και τώρα που πάλι 
μαίνεται ο πόλεμος, μάλλον θαυ-
μάζω τη Σκάρλετ Ο’ Χάρα στο «Οσα 
παίρνει ο άνεμος». Επιβιώνει του 
αμερικανικού εμφυλίου και μέσα 
στην καμένη γη (το μόνο που της 
απέμεινε) της αμερικανικής Γεωρ-
γίας ξεκινά με τα ίδια της τα χέρια 
να φυτεύει την Τάρα για να σωθεί.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. 
Ποιους συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Πρέπει όμως να είναι συνομή-
λικοι, ας πούμε στην τρυφερή 
ηλικία των 65. Φόκνερ και Χέ-
μινγουεϊ· Χίλντα Ντούλιτλ και 
Λόρενς· Καβάφη, Γουίτμαν 
και Πεσόα· Εμερσον 
και Ντίκινσον· Τσέχωφ 
και Λέβερτοφ και Ρίλ-
κε· και τη Γουλφ με 
την Πλαθ μαζί μου 
στην κουζίνα για να 

με βοηθούν να σερβίρουμε τα εδέ-
σματα.
 
Η «Sequentiae» υπακούει πιο πο-
λύ στη λογική της ποιητικής σύν-
θεσης παρά στην κλασικότροπη 
συλλογή ποιημάτων;
Είναι ποιητικό ορατόριο. Αποτελεί-
ται από πέντε μέρη και καθένα έχει 
τη δική του μορφή και γεωμετρι-
κό σχήμα ανάλογα με το περιεχό-
μενό του. Πέντε φωνές (περσό-
νες) αφηγούνται τη δημιουργία και 
την ιστορία ενός έργου τέχνης του 
16ου αιώνα.
 
Η διακριτική μα δραστική θρη-
σκευτική αύρα που διαπνέει το 
έργο έχει ως μυστική έμπνευσή 
της τι ακριβώς;  
Στις 26 ∆εκεμβρίου 1566 εκδίδεται 
από τις βενετικές αρχές του Χάνδα-
κα άδεια στον ∆ομήνικο Θεοτοκό-
πουλο να πουλήσει πίνακα αντί του 
ποσού των 70 δουκάτων. Ο δημι-
ουργός αναχωρεί για ένα μεγάλο 
ταξίδι που θα τον οδηγήσει σε πε-
ριπέτειες του νου και της ψυχής, 
ενώ η εικόνα του κάνει κι αυτή ένα 
παράλληλο ταξίδι. Ισως ο πίνακας 
που πουλήθηκε να ήταν η εικόνα 
της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ισως 
όχι. Μ’ ενδιαφέρει όμως η εικό-
να της Κοίμησης που ζωγράφισε ο 
∆.Θ. κατά την ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση και μαζί τα δύο στοιχεία 
–κυήματα της παθιασμένης φαντα-
σίας του ∆ομήνικου– που αποκαλύ-
πτω στους στίχους μου.

AΛΕΚΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ
Οι επόμενοι εμείς 
εκδ. Ευρασία-Στιγμός, 2021, σελ. 93

 

Α
ν υποθέσουμε –και δικαιού-
μαστε βάσιμα να υποθέσου-
με– ότι ο Αλέκος Λούντζης 

(γενν. 1978) είναι ο συνεπέστερος 
επίγονος του Βύρωνα Λεοντάρη 
(1932-2014), θα διαβάσουμε την 
υπό συζήτηση συλλογή και ως 
απάντηση στη μεταπολεμικό-
τητα, όπως μας τη συστήνει ως 
ποιητική στάση η Αγγέλα Γιώτη 
(«Μεταπολεμικές δοκιμές πολι-
τικού λυρισμού», εκδ. Αλεξάν-
δρεια, 2021). Η αναγνώστρια και 
ο αναγνώστης εισπράττουν, από 
τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο 
στίχο ενός –κατά σημεία ίσως 
υπερβολικά– πυκνού βιβλίου, 
ένα μαχητικό πνεύμα που αυ-
τοπροσδιορίζεται χωρίς αυτα-
πάτες ενώ αντιστέκεται γενναία 
στη νοσταλγία. Η όποια ήττα έχει 
προηγηθεί (ή εμπεριέχεται και 
στη φύση των πραγμάτων) είναι 
για τον ποιητή εκ πρώτης όψεως 
μια υπόθεση συντελεσμένη και 
χωνεμένη. Σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, όμως, τη συζητά μανιω-
δώς και με χίλιους τρόπους. Στο 
χαλί που υφαίνει με τα δύο αυ-
τά νήματα, της παραδοχής και 
της διέγερσης που αυτή προκα-

λεί αντί, ίσως, κάποιας γαλήνης, 
πλέκει με μαεστρία τα λόγια και 
τις βιογραφίες των παλαιών ποι-
ητών, από τον Κάλβο μέχρι τον 
Ρίλκε, από τον Ναμπόκοφ μέχρι 
τον Σεφέρη, από τον Εγγονόπου-
λο και τον Αναγνωστάκη μέχρι 
τον Σαββόπουλο και τον Μακρή 
(η λίστα θα μπο-
ρούσε να μακρύ-
νει), με τους οποί-
ους βρίσκεται σε 
επίμονη συζήτη-
ση. Καθώς τους 
απευθύνεται, δι-
ατηρεί ακέραιη 
την αμφιθυμία 
του χαρισματι-
κού εφήβου που, 
αρχίζοντας να χά-
νει το άγουρό του 
χρώμα, εξακολου-
θεί να κρίνει και 
να οργίζεται, δεί-
χνοντας ωστόσο 
πως ήδη γνωρίζει και να συμφιλι-
ώνεται χωρίς να συμβιβάζεται. Ο 
Λούντζης μοιάζει, κατά τούτο, να 
αντιλαμβάνεται και να προτείνει 
τον ποιητή/την ποιήτρια ως μια 
φιγούρα μετέωρη, προμηθεϊκή, 
αενάως σε κατάσταση ωρίμανσης 
που δεν πρόκειται να ολοκληρω-
θεί. Ισως λοιπόν η λέξη «μαχη-
τικό» που αποδώσαμε πιο πάνω 

στο ποιητικό του πνεύμα θα ήταν 
καλύτερο να αντικατασταθεί από 
ένα «προπάντων μάχιμο».

Η ποιητική του φόρμα, με 
ξεχωριστή μουσικότητα, λεπτή 
χρήση παραδοσιακών μέσων, 
καλά συγκερασμένη με την πε-
ζολογία, απηχεί αυτό το μάχιμο 

πνεύμα που όλα 
θέλει να τα χωνέ-
ψει μέσα του και 
όλα να τα αφήσει 
πίσω του. ∆εν εί-
ναι άραγε αυτό 
ένα αυτονόητο 
σημείο των και-
ρών (μας); Από 
την άποψη αυτή, 
και η πιο ανυπο-
ψίαστη αναγνώ-
στρια/ης θα συ-
ντονιστούν με 
ποιήματα αυτής 
της καλοφτιαγ-
μένης συλλογής. 

Ξεχωρίζω ανάμεσά τους το «Ξε-
κούρδιστο πορτοκάλι». Ακόμη 
και αγνοώντας την εικαζόμενη 
συνομιλία Εγγονόπουλου - Ανα-
γνωστάκη (με διακύβευμα μια 
ποιητική διαπραγμάτευση του 
Εμφύλιου), στην οποία το ποίη-
μα αναφέρεται (ο προσεκτικός 
και επαρκής υπομνηματισμός 
καθιστά, πάντως, αυτό όπως και 

άλλα ποιήματα του βιβλίου φιλι-
κά στον χρήστη) δύσκολα δεν θα 
παρασυρθεί κανείς στη δίνη των 
στίχων. Συστήνω ανεπιφύλακτα 
να διαβαστούν «φωναχτά» για 
να γίνει αισθητή η ομορφιά της 
κατασκευής τους: «∆εν είχαμε 
ως απόψε δει/ νεράκι στο κατώ-
φλι μας/Μα ξέραμε/πως κατά βά-
θος/δεν έχει πόρτα ο βυθός//Και 
πέρασε η νύχτα τις όχθες των 
σπιτιών/και χώρισαν οι όχθες/
τον ύπνο των παιδιών/σε δικό 
τους/και σε δικό μας//κι εστάθη ο 
ύπνος με μάτια ανοιχτά/Μα ποιος 
με πόνο θα μιλήσει για όλα αυ-
τά;». Το ποίημα θα μπορούσε και 
να τελειώσει εδώ, αν ο Λούντζης 
δεν επέλεγε τα δυο νήματα στα 
οποία αναφέρθηκα. Σπεύδει λοι-
πόν να αλλάξει αμέσως το ύφος, 
επιτρέποντάς μας να διακρίνου-
με την προγραμματική αμφιθυ-
μία του ανάμεσα στη φουρτούνα 
και στη γαλήνη: «Γιατί ούτ’ εδώ/
στις άνυδρες πλημμύρες/σ’ όσα 
μοιάζουν με πόλεμο ή μοιάζουν 
μεταξύ τους/σε κουκλοθέατρο/
γενέθλια σε κλουβί//δεν είναι 
για γραφή απ’ τη μεριά αυτή/
Ισως ούτε από την άλλη/...». «Οι 
βέβηλοι», γράφει αλλού («∆ημο-
σθένους πέτρα»), «έρχονται απ’ 
το αρχαίο σκοτάδι/κι ας έχουν τα 
μούτρα μας στο ξέφωτο».

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Το στοίχημα της μάχιμης ποίησης

Θε μου, ξεμίστευε

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η λέξη κλειδί, πιστεύω, για την προσέγγιση της ποίησης αυτής της συλλογής είναι η λέξη «αποδόμηση».

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗ ΛΙΑΝΑ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ

ετ Ο  Χάρα στο «Οσα 
ος». Επιβιώνει του 
μφυλίου και μέσα 
(το μόνο που της

αμερικανικής Γεωρ-
τα ίδια της τα χέρια
Τάρα για να σωθεί.

τε ένα δείπνο. 
ραφείς καλείτε, 
θνεώτες;
α είναι συνομή-
στην τρυφερή 
Φόκνερ και Χέ-
α Ντούλιτλ και 
η, Γουίτμαν 
ρσον 
σέχωφ
και Ρίλ-
φ με 
μου 
α να

πτω στους στίχους μου.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Μια νεράιδα στο δασάκι
εικονογράφηση: 
Μαρίνα Γιάννου Ερωτοκρίτου

Μια ιστορία του Αντώνη Κατσαρού βασισμέ-
νη σε αληθινές ιστορίες, που ξυπνάει αναμνή-
σεις από τις δύσκολες ημέρες που πέρασε ο 
τόπος μας το 1974. Το 1974, άνθρωποι απ’ όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου ήρθαν πρό-
σωπο με πρόσωπο με τον Αττίλα. Η οικογένεια 
της Αγγελικής βρήκε προστασία στο ∆ασάκι της Άχνας. Εκεί θα γνωρί-
σει τη νεράιδα του δάσους, που θα δώσει στην Αγγελική μία σημαντι-
κή αποστολή και θα τη βοηθήσει μαζί με τα άλλα παιδιά να μη χάσουν 
την παιδικότητά τους. Παρά τον πόνο της απώλειας, οι κάτοικοι του 
καταυλισμού με την πίστη τους στον Θεό, τόλμη και αυτοπεποίθηση, 
καταφέρνουν να ορθοποδήσουν και να αναγεννηθούν. Ένα παρα-
μύθι για μικρούς και μεγάλους βασισμένο σε αληθινές ιστορίες, που 
ξυπνάει αναμνήσεις από τις δύσκολες ημέρες που πέρασε ο τόπος 
μας. Ο συγγραφέας γεννήθηκε την 12η Σεπτεμβρίου του 1977 στην 
Κόρινθο όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στη 
Χαλκίδα και το 2005 παντρεύτηκε και μετακόμισε μόνιμα στην Κύπρο, 
όπου ζει και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Ξεκίνησε τα συγγραφικά 
του βήματα από πολύ μικρή ηλικία, εμπνευσμένος από μία σειρά πα-
ραμυθιών, που του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του. Στην Κύπρο, όμως, 
μεγάλωσε η όρεξή του για τη συγγραφή και ξεκίνησε να στέλνει κεί-
μενά του σε εφημερίδες, περιοδικά και εκδοτικούς οίκους. Κείμενά 
του έχουν εκδοθεί σε συλλογές διηγημάτων σε Κύπρο, Ελλάδα και 
Αμερική. Η πρώτη προσωπική του συλλογή διηγημάτων «Χτύποι της 
Νύχτας» κυκλοφόρησε το 2016. Το παραμύθι του «Μια Νεράιδα στο 
∆ασάκι», για μικρούς και μεγάλους, με θέμα την τουρκική εισβολή και 
την προσφυγιά του 1974 κυκλοφόρησε το 2020. Το συγγραφικό στυλ 
του Αντώνη δεν μπαίνει σε «καλούπια». Αν και η βάση του είναι η φα-
ντασία, μπορεί να κινηθεί από το ένα είδος στο άλλο, χωρίς να βάζει 
περιορισμούς στον εαυτό του.  Το ebook διανέμεται από την εφαρμογή 
Read Library. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και τον 
συγγραφέα του στο www.read-library.com.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο
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Στις 25 Αυγούστου 1968, οκτώ 
πολίτες της ΕΣΣ∆ διαδήλωσαν 
στην Κόκκινη Πλατεία της Μό-
σχας εναντίον της εισβολής 
των δυνάμεων του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας στην Πράγα. Τα 
προχειροφτιαγμένα πλακάτ τους 
έγραφαν: «Κάτω τα χέρια από 
την Τσεχοσλοβακία», «Λευτε-
ριά στον Ντούμπτσεκ», «Ντροπή 
στις δυνάμεις κατοχής», «Για τη 
δική σας και τη δική μας ελευ-
θερία». Η διαδήλωση κράτησε 
μόλις δυο-τρία λεπτά. Αμέσως 
τους διαδηλωτές περικύκλωσαν 
πράκτορες της KGB με πολιτικά, 
φωνάζοντας «Παράσιτα!» και 
«Εβραίοι!», τους χτύπησαν και 
τους οδήγησαν στο Τμήμα.

Eνας από αυτούς, ο Πάβελ Λιτ-
βίνοφ, 81 ετών σήμερα, έδωσε 
πρόσφατα συνέντευξη στη δη-
μοσιογράφο Κάθι Γιανγκ. Η συ-
ζήτησή τους δημοσιεύθηκε στον 
αμερικανικό ενημερωτικό ιστό-
τοπο The Bulwark στις 30 Μαρ-
τίου. Μεταφέρουμε εδώ ορισμέ-
νες από τις εξαιρετικά διαυγείς 
σκέψεις του για το ολοκληρωτι-
κό καθεστώς του Πούτιν και για 
τα αίτια της βάρβαρης ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Λιτβίνοφ βρίσκει ομοιότη-
τες ανάμεσα στην πρόσφατη ει-
σβολή και στην επέμβαση των 
Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβα-
κία το 1968. Και στις δύο περι-
πτώσεις, «ο πραγματικός στόχος 
ήταν να εξουδετερωθεί η απειλή 
από μια γειτονική χώρα. Η απει-
λή δεν ήταν στρατιωτική. Στον 
πυρήνα του φόβου [που αισθά-
νεται ο εισβολέας], βρίσκεται η 
εξής σκέψη: πώς είναι δυνατόν 
αυτοί οι άνθρωποι, τους οποί-
ους περιφρονούμε και λιγάκι, 
οι οποίοι δεν μιλάνε καν καλά 
ρωσικά, να γίνουν ξαφνικά μια 
ευρωπαϊκή χώρα; Κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε θανάσιμο πλήγμα 
για ολόκληρη τη σοβιετική αλ-
λά και την αυτοκρατορική ρω-
σική παράδοση. Ο Μπρέζνιεφ 
το ήξερε αυτό. Μπορεί να μην 
ήταν σε θέση να βάλει στη σει-
ρά δυο λέξεις έτσι που να βγά-
ζουν νόημα, αλλά την αλήθεια 
αυτή την αντιλαμβανόταν, την 
ένιωθε μέσα του, και ουδέποτε 
την αμφισβήτησε. Και ο Πούτιν 
την αντιλαμβάνεται». 

Ας θυμηθούμε στο σημείο 
αυτό τη διατύπωση του Μπρέζ-
νιεφ στο 5ο συνέδριο του πο-
λωνικού Εργατικού Κόμματος 
τον Νοέμβριο του 1968: «Oταν 

δυνάμεις εχθρικές προς τον σο-
σιαλισμό, είτε στο εξωτερικό εί-
τε στο εσωτερικό, προσπαθούν 
να ανακόψουν την πορεία μιας 
σοσιαλιστικής χώρας και να την 
εκτρέψουν προς το καπιταλιστι-
κό σύστημα, αυτό παύει να απο-
τελεί πρόβλημα του λαού της 
χώρας αυτής αλλά αφορά όλες 
τις σοσιαλιστικές χώρες». Αυ-
τό ακριβώς ήταν το περιβόητο 
«δόγμα Μπρέζνιεφ», το οποίο 
στην πράξη υπερέβαινε τόσο το 
σύνταγμα της ΕΣΣ∆ όσο και την 
εθνική κυριαρχία των συμμάχων 
της στο Σύμφωνο της Βαρσοβί-
ας και ουσιαστικά κατοχύρωνε 
την επικυριαρχία της ΕΣΣ∆ στην 
Ανατολική Ευρώπη.

«Γιατί η Ουκρανία και γιατί 
τώρα;» συνεχίζει τη σκέψη του 
ο Λιτβίνοφ. «Υπάρχουν πολλοί 
λόγοι, αλλά ο κυριότερος είναι 
ότι μια ελεύθερη χώρα δεν μπο-
ρεί να επιβιώσει δίπλα σε μια 
ανελεύθερη» – ιδίως αν οι δύο 
χώρες συνδέονται με τόσο στε-
νούς δεσμούς. Ο Λιτβίνοφ υπο-
γραμμίζει το γεγονός ότι οι μισοί 
Ουκρανοί έχουν συγγενείς στη 

Ρωσία, πάρα πολλοί δε πολίτες 
της Ουκρανίας εργάζονται στη 
Ρωσία σε εποχικές δουλειές. «Η 
σκέψη ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυ-
τοί οι εργάτες, ξαφνικά θα γίνουν 
ελεύθεροι Ευρωπαίοι είναι προ-
φανώς αφόρητη». Θα μπορούσαν 
άραγε οι διαδηλώσεις στη Ρωσία 
να επηρεάσουν άμεσα τις εξελί-
ξεις; Ο Λιτβίνοφ ζυγίζει προσε-
κτικά το ερώτημα: «Νομίζω ότι 
ρόλο θα παίξουν πρωτίστως η 
αντίδραση της Ουκρανίας και η 
σχέση της Ρωσίας με τη ∆ύση. 
Εκτός πια κι αν οι διαδηλώσεις 
μεγαλώσουν περισσότερο από 
ό,τι μπορεί κανείς τώρα να φα-
νταστεί και εξελιχθούν σε μια 
φεβρουαριανή επανάσταση» – 
αναφορά στην αστική επανάστα-
ση του Φεβρουαρίου του 1917, 
που σήμανε το τέλος της ρωσι-
κής μοναρχίας.

Την ημέρα που ο Λιτβίνοφ μί-
λησε διαδικτυακά με την Κάθι 

Γιανγκ, στις 22 Μαρτίου, έγινε 
γνωστό ότι το Ανώτατο ∆ικα-
στήριο της Ρωσίας επικύρωσε 
την απόφαση της κυβέρνησης 
Πούτιν να κλείσει το Μεμόριαλ, 
την οργάνωση που ιδρύθηκε το 
1989 με σκοπό να διατηρήσει 
τη μνήμη των διώξεων και της 
καταπίεσης στα χρόνια της σο-
βιετικής εξουσίας και να εξα-
κολουθήσει να υποστηρίζει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Λιτ-
βίνοφ υπογράμμισε μια συμβο-
λική λεπτομέρεια: Το Ανώτατο 
∆ικαστήριο στεγάζεται στο ίδιο 
κτίριο όπου κάποτε διεξήχθη «η 
πρώτη μεγάλη δίκη αντιφρονού-
ντων» της σοβιετικής περιόδου. 
Πράγματι, η δίκη των συγγραφέ-
ων Αντρέι Σινιάφσκι και Γιούλι 
Ντανιέλ το 1966 υπήρξε κομβική 
για την ανάπτυξη του κινήμα-
τος των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην ΕΣΣ∆. «Ηταν η πρώτη 
μεγάλη υπόθεση», λέει ο Λιτβί-

νοφ. «Και τώρα αυτή είναι η τε-
λευταία, που κλείνει την πόρτα 
ενός ολόκληρου κινήματος, μιας 
και το Μεμόριαλ ακολουθούσε 
την παράδοση της υπεράσπισης 
του δικαιώματος στην ελευθερία 
του λόγου».

Ο Λιτβίνοφ αποτελούσε ιδι-
αίτερη περίπτωση αντικαθε-
στωτικού, καθώς προερχόταν 
από οικογένεια μπολσεβίκων 
και ήταν γέννημα θρέμμα της 
σοβιετικής νομενκλατούρας. Ο 
παππούς του, Μαξίμ Λιτβίνοφ, 
χρημάτισε υπουργός Εξωτερι-
κών και πρεσβευτής της ΕΣΣ∆ 
στις ΗΠΑ επί Στάλιν. Ο Πάβελ 
μεγάλωσε λατρεύοντας τον Στά-
λιν. Μόνο μετά τον θάνατο του 
τελευταίου, ο έφηβος Πάβελ άρ-
χισε σιγά σιγά να αμφιβάλλει για 
τον Πατερούλη και το σύστημα 
που τον είχε δημιουργήσει. Από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’60, 
συμμετείχε ολόψυχα στο κίνημα 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αισθανόμενος ιδεολογική συγγέ-
νεια όχι μόνο με τα αντίστοιχα 
κινήματα του 20ού αιώνα στις 
χώρες της ∆ύσης ή τον αντια-
ποικιακό αγώνα του Γκάντι και 
την αρχή της μη βίας, αλλά και 
με τον πολιτικό φιλελευθερισμό 
του 19ου αιώνα. Ακόμα και το κε-
ντρικό σύνθημα της διαδήλωσης 
στην Κόκκινη Πλατεία –«Για τη 
δική σας και τη δική μας ελευ-
θερία»– είχε αντληθεί από μια 
φράση του Ρώσου φιλελεύθε-
ρου Αλέξανδρου Χέρτσεν, την 
οποία είχε απευθύνει ως πρό-
ποση σε Πολωνούς πολιτικούς 
εξόριστους. «Το νόημα της φρά-
σης», εξηγεί ο Λιτβίνοφ, «ήταν 
να υπογραμμίσει το γεγονός ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία 
σε μια χώρα που καταπατά την 
ελευθερία μιας άλλης».

Εξορία στη Σιβηρία
Για τη συμμετοχή του στη 

διαδήλωση της Κόκκινης Πλα-
τείας, ο Λιτβίνοφ καταδικάστη-
κε σε πέντε χρόνια εξορία στη 
Σιβηρία. Το 1974, μόλις εξέτι-
σε την ποινή του, εγκατέλειψε 
την ΕΣΣ∆ και εγκαταστάθηκε 
στην Αμερική μαζί με τη σύζυ-
γό του Μάγια Ρουσακόφσκαγια 
και τα δύο παιδιά τους. Εργά-
στηκε ως καθηγητής φυσικής 
μέχρι το 2007, οπότε πήρε σύ-
νταξη, και παράλληλα παρέμεινε 
δραστήριος υπερασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πα-
ρακολουθεί το ζήτημα της Ου-
κρανίας και είναι σε επαφή με 
συγγενείς και φίλους του στη 
Ρωσία. Εκνευρίζεται όταν διαβά-
ζει αναλύσεις που ρίχνουν στο 
ΝΑΤΟ και στη ∆ύση το φταίξιμο 
για την εισβολή του Πούτιν και 
θεωρεί πως οι χειρισμοί του Τζο 
Μπάιντεν είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση, ενώ εκφράζεται με 
ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τον 
πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε αντίθεση με άλλους εκ-
πατρισμένους Σοβιετικούς, ο 
Λιτβίνοφ δεν αισθάνθηκε την 
ανάγκη να ταυτιστεί πολιτικά με 
συντηρητικούς κύκλους. Αντί-
θετα, αποφεύγει συνειδητά τη 
λέξη «αντικομμουνιστής», ακρι-
βώς γιατί παραπέμπει σε συγκε-
κριμένες οργανώσεις της αμερι-
κανικής ακροδεξιάς. Ερωτηθείς 
το 1977 από τον Νταν Ράδερ του 
CBS για τις πολιτικές του πεποι-
θήσεις, δεν δυσκολεύτηκε να 
απαντήσει: «Πιστεύω στη δη-
μοκρατία και στην ελευθερία». 
Στις μέρες μας επιμένει: «Ποτέ 
δεν φοβήθηκα ότι η δημοκρατία 
μπορεί να πεθάνει. Μπορεί να 
χαθεί σε μερικές χώρες ή σε με-
ρικές ιστορικές περιόδους. Ποιος 
όμως περίμενε ότι η Ουκρανία 
θα έκανε στροφή 180 μοιρών, 
ενώ η Ρωσία θα παρέμενε κολ-
λημένη στη Σοβιετική Ενωση;». 
Εντέλει είναι πεπεισμένος πως 
«αν ο κόσμος μας επιβιώσει, θα 
επιβιώσει μόνο με δημοκρατία. 
Και δεν το λέω αυτό γιατί αγαπώ 
τη δημοκρατία αλλά γιατί αντι-
κειμενικά η δημοκρατία είναι το 
μόνο σύστημα που μπορεί να δι-
αχειριστεί τον σύγχρονο κόσμο. 
Ισως θα είναι μια σοσιαλιστική 
δημοκρατία. Πιστεύω πως θα 
έχει αρκετά μεγάλες δόσεις κρά-
τους, αλλά δεν θα φτάσει στις 
τρομαχτικές δυστοπίες που πε-
ριγράφουν οι συντηρητικοί».

Ο Λιτβίνοφ καταλήγει: «Βασι-
κά είμαι αισιόδοξος». Κάνει μια 
μικρή παύση και τροποποιεί κά-
πως τη λεζάντα που θα έβαζε ο 
ίδιος κάτω από τη φωτογραφία 
του: «Αισιόδοξος ρεαλιστής».

 
* Ο κ. Γιώργος Τσακνιάς είναι ιστορικός.

«Δεν μπορεί να υπάρξει 
ελευθερία σε μια χώρα 
που καταπατά την ελευ-
θερία μιας άλλης», λέει 
ο εμβληματικός ακτιβι-
στής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΣΣΔ.

«Ο κόσμος
θα επιβιώσει
μόνο χάρη
στη δημοκρατία»
Ο Πάβελ Λιτβίνοφ για Ρωσία και Πούτιν

Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΚΝΙΑ*

«Ποιος περίμενε ότι η Ουκρανία θα έκανε στροφή 180 μοιρών, ενώ η Ρωσία θα παρέμενε κολλημένη στη Σοβιετική Ενωση;», λέει ο Πάβελ Λιτβίνοφ. 
Στη φωτογραφία, Ουκρανοί πρόσφυγες καταφθάνουν στο Πρζέμισλ της Πολωνίας, λίγες ημέρες μετά την εισβολή.
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Σήμερα ο Πάβελ Λιτβίνοφ είναι 81 ετών. Πρόσφατα έδωσε συνέντευξη στην 
Κάθι Γιανγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στον αμερικανικό ιστότοπο The Bulwark.

Από αριστερά, μωρό από την Ουκρανία στην αγκαλιά εθελόντριας στα σύνορα με τη Ρουμανία, η εμβληματική, πλέον, πολυκατοικία στο Κίεβο που δέχθηκε χτύπημα πυραύλου, οπλισμένοι πολίτες έτοιμοι να υπερασπιστούν τις γειτονιές τους.
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ΒΟΛΦ ΒΟΝΤΡΑΤΣΕΚ
Αυτοπροσωπογραφία με ρώσικο πιάνο
μτφρ. Ελίζα Παναγιωτάτου
εκδ. Αντίποδες, 2021, σελ. 215

«Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πια 
μόνο στα μυθιστορήματα», σχο-
λιάζει κάπου ο αφηγητής. «Είναι 
οι θλιμμένοι». Υπαρξιακά θλιμμέ-
νοι, όχι συγκυριακά. Οι άνθρωποι 
στους οποίους η θλίψη αποτελεί 
στοιχείο προσωπικότητας και έν-
δειξη ακόμα και αξιοπρέπειας. Ο 
αφηγητής είναι ένας Γερμανός 
συγγραφέας που ζει στη Βιέννη, 
όπως και ο Βολφ Βόντρατσεκ (γεν. 
1943) που υπογράφει αυτό το σύ-
ντομο και ποιητικό μυθιστόρημα, 
«Αυτοπροσωπογραφία με ρώσι-
κο πιάνο». Ο Βόντρατσεκ είναι 
σημαντικό πρόσωπο για τα σύγ-
χρονα γερμανικά γράμματα (και 
για το ποιητικό του έργο) και τον 
διαβάζουμε για πρώτη φορά στα 
ελληνικά, με ένα βιβλίο που γνώ-
ρισε πολύ καλή υποδοχή και στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο. 

Ο αφηγητής, λοιπόν, συνα-
ντά τυχαία στο βιεννέζικο κα-
φέ La Gondola τον «θλιμμένο» 
Σουβόριν, άλλοτε μεγάλο πιανί-
στα στα χρόνια της σοβιετικής 

Ρωσίας, μόνιμα εγκατεστημένο 
στην αυστριακή πρωτεύουσα. 
Ο «γερο-Ρώσος» θα του αφηγη-
θεί αποσπασματικά τη ζωή του, 
θα μεταφέρει τις εικόνες του, τις 
ιδέες, τις σκέψεις του, τη μακρι-
νή εποχή του. Θα ακολουθήσουν 
επόμενες συναντήσεις, στο ίδιο 
μοτίβο. Για τον αφηγητή η πα-
ρουσία του Σουβόριν γίνεται στα-
διακά απαραίτητη, χωρίς αυτόν 
είναι ένας φτωχός παρατηρητής 
χωρίς αντικείμενο, ένας συγγρα-
φέας χωρίς θέμα, αλλά και ένας 
άνθρωπος χωρίς αφορμές για να 
εξασκήσει τη σκέψη του, αφού οι 
ιστορίες του Σουβόριν φαίνεται 
πως λειτουργούν ως αφετηρίες 
για αναστοχασμό.

Αναμνήσεις 
Η ζωή του Σουβόριν στο αφη-

γηματικό παρόν αποτελείται από 
τυπικές πράξεις, απαγορεύσεις 
των γιατρών και, κυρίως, τις ανα-
μνήσεις του: της αγαπημένης συ-
ντρόφου, της μητέρας, των φίλων, 
των ανεκπλήρωτων ονείρων, της 
καριέρας του, της Μόσχας. Σε μια 
από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές των 
συνειρμικών ταξιδιών του περι-
γράφει πώς η σταδιοδρομία του 
συγκρούστηκε με την άρνησή 
του να δέχεται το χειροκρότημα 

του κοινού. «Προτού σταματήσει 
καλά καλά να αντηχεί η τελευ-
ταία νότα, ακολουθούν αμέσως 
φωνές, θόρυβος, επευφημίες. Ού-
τε μια στιγμή σιωπής, ούτε μισό 
δευτερόλεπτο. (...) Τι είδους άν-
θρωποι είναι αυτοί, που μετά από 
μια σονάτα του Σούμπερτ, την τε-
λευταία του σε σι ύφεση μείζονα 
για παράδειγμα, που την ολοκλή-

ρωσε δύο μήνες πριν τον θάνατό 
του, ξεσπάνε σε πανηγυρισμούς;»  

Αυτή η «ιδιοτροπία» του Σου-
βόριν αποκτά και μια κωμική διά-
σταση, αφού ο Βόντρατσεκ χρη-
σιμοποιεί αυτό το εύρημα για να 
παρωδήσει τις εμμονές του σοβι-
ετικού καθεστώτος. Η ενόχληση 
του Σουβόριν για το χειροκρότη-
μα γίνεται γνωστή στους ανθρώ-
πους του Κόμματος, με συνέπεια 
να τον επισκεφθεί ένας κρατικός 
υπάλληλος και να του θυμίσει ότι 
η τέχνη ανήκει στον λαό και ότι 
εκείνος, ως μουσικός, οφείλει να 
υπηρετεί και να δείχνει αλληλεγ-
γύη για «τους απλούς ανθρώπους, 
για τις εργαζόμενες μάζες». 

«Η Βιέννη είναι γεμάτη Ρώ-
σους, νέους και γέρους, ζωντα-
νούς και πεθαμένους, πλούσιους 

και φτωχούς», γράφει κάπου ο 
Βόντρατσεκ. Αλλού σημειώνει: 
«Στη Βιέννη σχηματίζει κανείς 
την εντύπωση ότι υπάρχουν μό-
νο δύο είδη Ρώσων, εκατομμυρι-
ούχοι και μουσικοί». Το μυαλό πη-
γαίνει σε εκείνο το παραλήρημα 
του Μπέρνχαρντ για τους Ρώσους 
πρόσφυγες στη Βιέννη στους «Πα-
λιούς δασκάλους». Η βιεννέζικη 
αύρα του Μπέρνχαρντ καλύπτει 
την αφήγηση, μαζί με τη ρυθμι-
κή μελαγχολία των πεζογραφη-
μάτων της Μπάχμαν. Συνοδεία 
βεβαίως ενός πλήθους ιστοριών 
για μεγάλους συνθέτες, η μουσι-
κή των οποίων μοιάζει να φέρνει 
ισορροπία στην ακατάστατη σκέ-
ψη του Σουβόριν. 

Εξαιρώντας όμως τα πρόσωπα 
που ζωντανεύουν στις αναμνήσεις 

του, αυτός και ο αφηγητής είναι 
επί της ουσίας τα μοναδικά πρό-
σωπα της ιστορίας. Ο μεταξύ τους 
διάλογος συχνά αφομοιώνονται 
από τις αφηγήσεις, το πρώτο πρό-
σωπο χάνει την ιδιότητά του – ο 
καμβάς της αυτοπροσωπογραφί-
ας γίνεται καθρέφτης. Το δίπολο 
σπάει μόνο για κάποιες σελίδες 
πριν από το τέλος, όταν εντελώς 
απρόσμενα εμφανίζεται ο τσελί-
στας Χάινριχ Σιφ, υπαρκτό πρό-
σωπο, ο οποίος εντάσσεται στη 
μυθοπλασία με την ιδιότητα ενός 
παλιού γνωστού του Σουβόριν. Οι 
σελίδες με τον Σιφ, οριακά αυτο-
τελείς, μοιάζουν να λειτουργούν 
με όρους μουσικής σύνθεσης, σαν 
μια αιφνίδια αλλαγή ρυθμού πριν 
από το κλείσιμο. Ο αναγνώστης 
στο τέλος ίσως ανατρέξει στην 
πρώτη σελίδα, εκεί που ρητά ανα-
φέρεται ότι «η τέχνη δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα και δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα γι’ αυτό» – η ζωή 
την ξεπερνάει. Ο χρόνος την ξε-
περνάει. Οι άνθρωποι και οι ανά-
γκες τους, οι συγκυρίες. Τι ρόλο 
παίζει η τέχνη στον τρόπο που 
θυμόμαστε; «Στο τέλος αντί για 
τις συναυλίες θυμάται κανείς τα 
δωμάτια των ξενοδοχείων».

«Στη Βιέννη σχηματίζει 
κανείς την εντύπωση
ότι υπάρχουν
μόνο δύο είδη Ρώσων, 
εκατομμυριούχοι 
και μουσικοί».

«Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, που μετά από μια σονάτα του Σούμπερτ, την τελευταία του σε σι ύφεση μείζονα για 
παράδειγμα, που την ολοκλήρωσε δύο μήνες πριν τον θάνατό του, ξεσπάνε σε πανηγυρισμούς;»

Ο Βολφ Βόντρατσεκ υπογράφει 
ένα σύντομο, περίτεχνο και ποιητικό 
μυθιστόρημα.

Του ΑΘΩ ΔΗΜΟΥΛΑ

Ο πιανίστας
που αρνιόταν
το χειροκρότημα
Η πρώτη εμφάνιση στα ελληνικά

γράμματα ενός σημαντικού λογοτέχνη
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ΤΡΟΜΟΥ (2022)
Σκηνοθεσία: Τι Γουέστ
Ερμηνείες: Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, 
Μπρίτανι Σνόου, Μάρτιν Χέντερσον

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ενα μικρό καλτ διαμαντάκι μας έρ-
χεται αυτή την εβδομάδα από τον 
χώρο του καλού αμερικανικού σι-
νεμά και την περίφημη εταιρεία 
παραγωγής Α24. Ο ειδικός του τρό-
μου, Τι Γουέστ («The House of the 
Devil»), μιξάρει εδώ την ταινία σλά-
σερ με τις απαρχές της «πικάντι-
κης» βιντεοταινίας σε ένα πραγμα-
τικά απολαυστικό σύνολο. 

Βρισκόμαστε στο 1979 και μια 
παρέα νέων, καθένας με τις δικές 
του φιλοδοξίες, αποφασίζει να γυ-

ρίσει ένα φιλμ πορνό κάπου στο 
επαρχιακό Τέξας. Για τον σκοπό 
αυτό φτάνουν σε ένα απομονω-
μένο αγρόκτημα και αμέσως πιά-
νουν... δουλειά. Οταν ωστόσο οι 
ηλικιωμένοι οικοδεσπότες ανακα-
λύπτουν τα σχέδιά τους, τα πράγ-
ματα παίρνουν τρομακτική τροπή.

Ο Τι Γουέστ έχει στη διάθεσή 
του ένα ταλαντούχο καστ, προε-
ξάρχουσας της αιθέριας Μία Γκοθ 
(«Suspiria»), το οποίο και ζωντα-
νεύει με άνεση τη μάλλον τυπι-
κή ιστορία του. Την παρέα νέων 
που γνωρίζουν τον τρόμο σε ένα 
απομονωμένο μέρος την έχουμε 
βέβαια ξαναδεί, και με μεγάλη επι-

τυχία μάλιστα, σε ταινίες όπως, 
π.χ., το «Cabin in the Woods» του 
Ντρου Γκοντάρ. ∆ιαλέγοντας ακρι-
βώς αυτό το πρότυπο και προσθέ-
τοντας ρεαλισμό δίπλα στο μαύρο 
χιούμορ, ο Γουέστ αποτίει φόρο 
τιμής στο είδος, ενώ ταυτόχρο-
να ξεκλειδώνει επόμενα επίπεδα 
ερμηνείας.

Καθένας από τους πρωταγω-
νιστές του έχει κατά νου διαφο-
ρετικές εκδοχές του αμερικανι-
κού ονείρου: άλλος θέλει να πιάσει 
την καλή μπαίνοντας στην αγορά 
της ερωτικής βιντεοταινίας, άλ-
λος φιλοδοξεί να γίνει σπουδαίος 
σκηνοθέτης και μια τρίτη είναι 
πεπεισμένη πως έχει τη στόφα 
της μεγάλης σταρ. Κοινός παρο-
νομαστής τους η λάμψη και η ορ-
μή των νιάτων, η οποία έρχεται 
σε τρανταχτή αντίθεση με τους... 
ετοιμόρροπους –αλλά τελικά πολύ 
επικίνδυνους– οικοδεσπότες τους. 
Οταν οι τελευταίοι θα γίνουν ξε-
κάθαρα εχθρικοί, θα ξεκινήσει ένα 
φεστιβάλ σπλάτερ και βίας, από 
αυτά που θα λάτρευε ο Κουέντιν 
Ταραντίνο.

Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντι-
κό στοιχείο, που πρέπει να επι-
σημανθεί, είναι η προσοχή στη 
λεπτομέρεια. Οι δημιουργοί δεν 
αρκούνται να δηλώσουν πως το 
φιλμ εκτυλίσσεται στο 1979, αλλά 
φροντίζουν να ανασυνθέσουν την 
ατμόσφαιρα της εποχής με κάθε 
τρόπο· από τα κουτάκια της μπί-
ρας και τις διαφημίσεις μέχρι τον 
θρησκόληπτο κήρυκα που απευ-
θύνει μύδρους από τηλεοράσεως 
κατά της «σεξομανούς νεολαίας». 
Ο Τι Γουέστ παρατηρεί σχετικά: «Ο 
λόγος που οι περισσότερες ταινίες 
δεν έχουν πολύ δουλεμένο σχεδια-
σμό παραγωγής είναι γιατί απαιτεί 
πολλή δουλειά για κάτι που μόνο 
λίγοι θα εκτιμήσουν. Είμαι μέρος 
αυτού του μικρού αριθμού ανθρώ-
πων, ήθελα να πιστέψω ότι είμαι 
εκεί στ’ αλήθεια».

Οι αγώνες μας ���
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Σενέζ
Ερμηνείες: Ρομέν Ντιρίς,
Λετίσια Ντος, Λούσι Ντιμπέι

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
αυτή την εβδομάδα επιλέγου-
με ένα φιλμ του Βέλγου Γκιγιόμ 
Σενέζ, τον οποίον αρκετοί έχουν 
συγκρίνει κινηματογραφικά και 
με τους αδελφούς Νταρντέν. Ο 
Ολιβιέ, πατέρας δύο μικρών παι-
διών, δουλεύει σκληρά σε κάποιο 
εργοστάσιο της επαρχιακής Γαλ-
λίας και έρχεται αντιμέτωπος 
σχεδόν καθημερινά με εργασι-
ακές αντιξοότητες. Τα πράγμα-
τα ωστόσο θα γίνουν πολύ χει-
ρότερα όταν η σύζυγός του θα 
εγκαταλείψει ξαφνικά την οικο-
γενειακή εστία, αφήνοντάς του 
τη φροντίδα των παιδιών. Εκεί-
νος ξεκινά έναν σκληρό αγώνα 
προκειμένου να ανταποκριθεί σε 
όλες του τις υποχρεώσεις. Ο Ρο-
μέν Ντιρίς είναι πολύ καλός στον 
κεντρικό ρόλο ενός ανθρώπου ο 
οποίος καλείται να ισορροπήσει 
ανάμεσα στο προσωπικό και στο 
συλλογικό, στις επιθυμίες και 
στα «πρέπει». Ο Σενέζ κάνει εδώ 

ρεαλιστικό σινεμά, δίχως ιδιαί-
τερες εκπλήξεις, αλλά με ευαι-
σθησία και εύστοχη κοινωνική 
παρατήρηση στον πυρήνα του.

Windfall ���
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Τσάρλι Μακ Ντάουελ
Ερμηνείες: Τζέσι Πλίμονς,
Λίλι Κόλινς, Τζέισον Σίγκελ

Με μία από τις ελαφρώς αλλόκο-
τες, αρκετά διαφορετικές από 
τις συνηθισμένες, ιστορίες που 
μας φέρνει κατά καιρούς το 
Netflix, θα ασχοληθούμε αυτή 
την εβδομάδα. Ο Τσάρλι Μακ 
Ντάουελ, ο οποίος στο παρελθόν 
είχε συμμετοχή σε σειρές όπως 
τα «Legion» και «Tales from the 
Loop», σκηνοθετεί εδώ ένα λιτό 
φιλμ με έντονες κοινωνικές προ-
εκτάσεις και αστεράτο –αν και 
ολιγομελές– καστ. Ο Τζέισον Σί-
γκελ («How I Met Your Mother») 
υποδύεται έναν αγνώστων λοι-
πών στοιχείων άνδρα, ο οποίος 
εισβάλλει στην εξοχική βίλα ενός 
ζάπλουτου μεγιστάνα της τεχνο-
λογίας. Τα πράγματα, ωστόσο, θα 
περιπλακούν όταν ο τελευταίος 
(Τζέσι Πλίμονς) μαζί με τη σύζυ-

γό του (Λίλι Κόλινς) θα καταφτά-
σουν απροσδόκητα στο σπίτι, πέ-
φτοντας πάνω στον διαρρήκτη. 
Τελικά εκείνος θα αποφασίσει να 
τους κρατήσει αιχμαλώτους, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει ακόμη 
μεγαλύτερο ποσό για την απε-
λευθέρωσή τους.

Η αλλόκοτη ατμόσφαιρα που 
αναφέραμε, με τη συνδρομή και 
της μουσικής, είναι φανερή εξαρ-
χής, όπως και το λεπτό χιούμορ 
που χρησιμοποιείται εδώ. Είναι 
χαρακτηριστικό πως, αρχικά 
τουλάχιστον, ο εισβολέας δεν 
έχει καν όπλο, όμως το ζευγά-
ρι είναι πρόθυμο να υπακούσει 
τις εντολές του. Στην πορεία οι 
τρεις τους θα ανοίξουν μια αρ-
κετά ενδιαφέρουσα συζήτηση 
πάνω στον πλούτο, στην προ-
έλευσή του και στις κοινωνικές 
συμβάσεις, που αυτός ενισχύει ή 
καταργεί. Τα πάντα βέβαια είναι 
εξαιρετικά στυλιζαρισμένα και ο 
σχολιασμός δεν προχωράει σε 
μεγάλο βάθος, ωστόσο η 90λε-
πτη διάρκεια κυλάει αβίαστα, 
έχοντας και στοιχεία για να κρα-
τήσει κανείς, σίγουρα περισσό-
τερα από την πλειονότητα των 
ταινιών του Netflix.

Επάνω, Τζέισον Σίγκελ, Λίλι Κό-
λινς και Τζέσι Πλίμονς στην ταινία 
«Windfall» του Netflix. Κάτω, ο 
Ρομέν Ντιρίς πρωταγωνιστεί στο 
φιλμ «Οι αγώνες μας», που είναι 
διαθέσιμο στο Cinobo.

Ενας διαρρήκτης χωρίς όπλο, αλλά με πειθώ

Από το πορνό
στο σλάσερ...
ένα φιλμ δρόμος
Θρίλερ με «πικάντικα» στοιχεία

από τον ειδικό του τρόμου Τι Γουέστ

Μια παρέα νέων αποφασίζει να γυρίσει ένα φιλμ πορνό κάπου στο επαρχιακό Τέξας. Ωστόσο, όταν οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ενός απομονωμένου αγρο-
κτήματος ανακαλύπτουν τα σχέδια των επισκεπτών τους, τα πράγματα παίρνουν τρομακτική τροπή (στη φωτ., η Μπρίτανι Σνόου).

HOME CINEMA

07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση -  (Ε) 
 Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
 Εκπομπή για τα ζώα.
11.30 Χρυσές συνταγές 
  Mε τη Μαριλένα Ιωαννίδου. 
12.00 Βrand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
15.00 Μουσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες 
 Ντοκιμαντέρ.
16.30 Χρονογράφημα, ΙV
 Ντοκιμαντέρ.
17.00 Εκείνη & εκείνοι 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.50 Πολιτιστικό ημερολόγιο
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια  
 Σειρά εποχής.
19.20 Ειρήνη Πάσι
  Κωμωδία εποχής. 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
21.30 Παραδοσιακή βραδιά
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Destroyer
  Αστυνομική ταινία, 

με τους Νικόλ Κίντμαν, 
Τόμπι Κέμπελ, κ.ά. 

01.00 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
01.45 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.45 Αμύνεσθαι περί 
 πάτρης - (Ε)
03.30 Σπίτι στη φύση - (E) 
04.00 Εκείνη & εκείνοι - (E)

07.30 Έλα κι εσύ - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα
08.00 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Μπόμπι και Μπιλ 
 γ. Το θαυμαστό ταξίδι
 του Νιλς Χόλγκερσον 
 δ. Γκάρφιλντ
 ε. Μini Pet Pals
 στ. Ο Μπο ταξιδεύει
 ζ. Τα Στρουμφάκια
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη - (Ε) 
15.30 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
16.00 Μανώλης και Κατίνα-(E) 
 Kωμική σειρά.
16.30 Ιστορίες του χωρκού-(E)
 Κωμική σειρά.
17.00 Baywatch, VIΙ - (Ε)
 Περιπετειώδης σειρά.
17.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
18.30 Σε προσκυνώ 
 γλώσσα, ΙΙ
19.30 Σελίδες ιστορίας
19.40 EIΔHΣEIΣ (στην Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (στην Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (στη νοηματική)
21.05 O κύριος & το όπλο ����
 (The old man & the gun).  
 ∆ραματική ταινία, 
 με τους Ρόμπερτ  
 Ρέντφορντ, 
 Κέισι Άφλεκ, κ.ά. 
22.30 Εurovision 
 Flashback - (Ε)
23.20 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
00.10 EIΔHΣEIΣ - (Ε)

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Οδοιπορικό.
07.00   Roomies
  Ψυχαγωγική εκπομπή 

με τις Κατερίνα Ζαρίφη,  
Ντορέττα Παπαδημητρί-
ου και Μαρία Σολωμού.

08.00   Αστέρας Ραχούλας - (Ε)
 Κωμική σειρά.
08.45    24 ώρες - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ,
09.50 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή
 με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 Χ-Factor (Auditions) - (Ε)
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά, με τους  
 Παναγιώτα Βλαντή,  
 Ιεροκλή Μιχαηλίδη, κ.ά.
15.40 The Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα, ΙΧ
 Κωμική σειρά.
18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον Alpha
  Ψυχαγωγική εκπομπή.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Η γη της Ελιάς
  Κοινωνική σειρά, με τους 

Πασχάλη Τσαρούχα, Αντι-
γόνη Κουλουκάκου, κ.ά.

22.10 Χ-Factor - (Auditions)
 Talent show.
00.15 Συμπεθέροι 
 απ’ τα Τίρανα
 Κωμική σειρά.
01.15 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
 στον Alpha - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.05 O κύριος & το όπλο 21.00 Η γη της Ελιάς

06.30 Ο κόσμος 
 να χαλάσει - (E)
08.00 Mamma Mia - (E)
 Kωμική σειρά.
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα
 Kωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου
 Kωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilώri - (E)
 Kωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
  Ενημερωτική εκπομπή, 
 με τη Φωτεινή Γεωργίου.
12.50 Θα βρεις τον 
 δάσκαλό σου - (Ε)
 Kωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 Ο πόλεμος 
 των άστρων - (E)
 Κωμική σειρά.
16.50 5 Χ 5  - (E)
 Τηλεπαιχνίδι. 
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5 - (E)
 (Συνέχεια)
18.40 ROUK ZOUK Special
 Tηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Ελλάδα έχεις ταλέντο
 Talent show. 
23.00 Η φάρμα
 Reality περιπέτειας.
01.10 Εγκλήματα - (E)
 Ελληνική κωμική σειρά.
02.00 Αντίστροφη μέτρηση 
02.50 Έρωτας κλέφτης - (E)  

05.30 Tώρα ό,τι συμβαίνει
  Ενημερωτική εκπομπή 

με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.50 ΟPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τη Μαριλού Παντάκη. 
16.15 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.
17.15 Επιπλογκουρμεδιές, ΙΙ
  Εκπομπή μαγειρικής με τον 

Σταυρή Γεωργίου
18.00 OMEGA NEWS
18.15 MasterChef 2022 -  
 MasterClass
 Eκπομπή μαγειρικής.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Φανταστικά ζώα: 
 Τα εγκλήματα   
 του Γκρίντελβαλντ
 (Fantastic Beasts: The  
 Crimes Of Grindelwald).  
 Περιπέτεια φαντασίας, 
 με τους Έντι Ρέντμεϊν,  
 Τζόνι Ντεπ, κ.ά.           
23.30 Ένα τραγούδι ακόμα
  Ένα μουσικό ταλέντο 

συναντάει ένα από τα 
μεγαλύτερα ονόματα 
της ελληνικής μουσικής. 
Ενορχηστρωτής ο συνθέ-
της Γιώργος Θεοφάνους.

01.30 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι.
02.30 ΟPEN Weekend - (E)

06.30 Love It - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
07.30 Θεία Λειτουργία 
 Απευθείας μετάδοση 
 από τον Ιερό Ναό Αγίου 
 Προκοπίου Μετόχιον 
 Ιεράς Μονής Κύκκου.
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής με την 

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 ωρίς περιστροφές- (E)
 Με τον Γιάννη Καρεκλά.
13.30 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
14.30 Κάτι ξαναψήνεται - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή
 μαγειρικής.
16.00 ΒΒQ Stories 
 Eκπομπή μαγειρικής,  
 με τον Αλέξανδρο 
 Παπανδρέου.
17.00 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή.
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Όλα Γκουντ
 (Συνέχεια)
19.10 H πεθερά 
 Κωμική σειρά.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
 Παιχνίδι επιβίωσης,
 με τον Γιώργο Λιανό.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller  - (Ε)
01.30 Όλα Γκουντ - (Ε)

06.00 Κάτι να καίει
07.50 Οι εραστές του ονείρου
09.25 Φωνάζει ο κλέφτης
10.50 Ο νικητής
12.20 Ο παραγιός μου 
 ο ραλίστας
13.55 Ο εχθρός του λαού
15.35 Μερικοί το 
 προτιμούν κρύο
17.10 Το ανθρωπάκι
18.40 Όταν λείπει η γάτα
20.00 Κάτι να καίει
21.55 Οι εραστές του ονείρου
23.35 Η κόρη του ήλιου
01.10 Λαός και Κολωνάκι

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST
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21.15 Ελλάδα έχεις ταλέντο 23.30 Ένα τραγούδι ακόμα 21.00 Surviror 22.45 L.A. Confidential

20.00 Κάτι να καίει

07.50 Παιδικό παραμύθι.
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι Σ/Κ
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.25 Ξένη ταινία
00.05 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
13.00 Έξυπνες αγορές
14.00 Ασημένια φεγγάρια
15.35 Έξυπνες αγορές
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
22.00 Η προδοσία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

07.40 Τηλεαγορά
08.00 Ελληνική ταινία
09.25 Ελληνική ταινία
11.15 Τηλεαγορά
12.00 Made in Cyprus - (E)
13.00 Ελληνική ταινία
14.30 Τηλεαγορά
15.35 Ελληνική ταινία
17.00 Τηλεαγορά
19.00 Ξένη ταινία
21.00 Ξένη ταινία    
23.00 Ξένη ταινία
01.30 Ξένη ταινία

06.00 Jiu Jitsu
07.45 One Night In Istanbul
09.30 Best Sellers
11.30 McKellen: Playing 
 The Part
13.10 Death Of A Cheerleader
14.45 The Hurt Locker
17.00 Jiu Jitsu
19.00 Under Siege
21.00 Supernova 
22.45 L.A. Confidential
01.05  How To Train Your 

Husband

Οι δημιουργοί 
δεν αρκούνται να 
δηλώσουν πως το φιλμ 
εκτυλίσσεται στο 1979, 
αλλά φροντίζουν
να ανασυνθέσουν την 
ατμόσφαιρα της εποχής.
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Στο ξεκίνημα του «Μόμπι Ντικ», ο 
Χέρμαν Μέλβιλ μιλάει για μια λα-
χτάρα για τη θάλασσα που κρύ-
βεται μέσα σε όλους μας. Λέει 
πως, αργά ή γρήγορα, λίγο ώς πο-
λύ, ζωντανεύει, και τότε θέλουμε 
να ακολουθήσουμε το κάλεσμά 
της και να ταξιδέψουμε μέσα της. 
Ισως το ίδιο συνέβη πριν από τρία 
χρόνια και στον φωτογράφο Γιώρ-
γο Τατάκη, όταν έφτασε μέχρι το 
Γιβραλτάρ για να επιβιβαστεί σε 
ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο και 
να μπαρκάρει πάνω του με προ-
ορισμό το Σουέζ της Αιγύπτου. 

Εχοντας εστιάσει τα τελευ-
ταία χρόνια τον φακό του σχε-
δόν αποκλειστικά στην εγχώρια 
λαογραφία, αυτός ο πρώην μη-
χανικός έχει πλέον καθιερωθεί 
και διακριθεί παγκοσμίως ως κά-
ποιος με ισχυρό αισθητήριο για 
το ανθρώπινο πορτρέτο και ένα 
σχεδόν εμμονικό πάθος για την 
ένδυση και τις μορφές μέσα από 
τις οποίες αυτή μπορεί να κωδικο-
ποιήσει τα ήθη, τα έθιμα και την 
αίσθηση ενός τόπου. Η ασπρό-
μαυρη λαογραφική του τυπολογία 
φτιάχνει κάδρα που ξεφεύγουν 
από τον φωτογραφικό χώρο και 
εισέρχονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή της προσωπογραφίας. Στο 
μεγάλο εγχείρημά του να κατα-
γράψει τις παραδοσιακές φορε-
σιές της χώρας μας (ένα πρότζεκτ 
που έχει ονομάσει «Καρυάτις» και 
στο οποίο έχει πιστά αφοσιωθεί 
τα τελευταία δύο χρόνια) οι γυ-
ναίκες της Καρπάθου φαντάζουν 
σαν μυθολογικές θεότητες ενώ οι 
χωριανές της χιώτικης ενδοχώρας 
σαν ηρωίδες σε κάποιο έπος που 
γράφεται καθημερινά, όταν ο φα-
κός ανθρωπολόγων-εξερευνητών 
σαν αυτόν δεν είναι εκεί. 

Ο Τατάκης ταξιδεύει ανά την 
Ελλάδα για να μας μεταφέρει τα 
πειστήρια ενός θαύματος που, 
αφανές στους περισσότερους από 
εμάς, ζει και αναπνέει καθημερινά 
σε μικρούς θυλάκους της επαρχί-
ας, μακριά από τα αστικά κέντρα 
και την γκρίζα ενδυματολογική 
τους ομοιογένεια. Απ’ άκρη σ’ 
άκρη στη χώρα, όποιες και αν 
είναι οι παραλλαγές στις τοπικές 
τελετουργίες, θέλει με τις εικόνες 
του να μας δείξει πως υπάρχουν 
κοινά χρώματα. «Βρίσκει κανείς 
ομοιότητες ακόμα και ανάμεσα 
σε διονυσιακά και χριστιανικά 
μας έθιμα, και αυτό συμβαίνει 
επειδή οι άνθρωποι πάντα είναι 
άνθρωποι, με παρόμοιες ευαισθη-
σίες και ανάγκες. Η δουλειά μου 
αποπειράται να αποτυπώσει την 
ικανότητα των ανθρώπων να έρ-
χονται κοντά παρά τις διαφορές 
τους», θα πει ο ίδιος. 

Παρόμοια συμπεράσματα φαί-
νεται πως αποκομίζει και κατά τη 
θαλασσινή εμπειρία του ανάμε-
σα στο Στενό του Γιβραλτάρ και 
στη διώρυγα του Σουέζ, ζώντας 
ανάμεσα σε ένα πλήρωμα απο-
τελούμενο σχεδόν αποκλειστικά 
από Ουκρανούς και Ρώσους. Μαζί 
τους κάνει ένα μόνο κομμάτι του 
συνολικού ταξιδιού του φορτη-
γού, που είχε ξεκινήσει από τη 

Νέα Ορλεάνη (όπου φορτώθη-
καν στους επτά αποθηκευτικούς 
χώρους του σπόροι σόγιας) με 
τελικό προορισμό το Πακιστάν. 
«Αν πετούσα μια πέτρα με όλη 
μου τη δύναμη από τη γέφυρα, 
δεν νομίζω ότι θα κατάφερνα να 
φτάσω έως την τρίτη αποθήκη. 
Η συνολική χωρητικότητα του 
πλοίου είναι ογδόντα πέντε χι-
λιάδες τόνοι, και τώρα μεταφέ-
ρουμε εβδομήντα δύο χιλιάδες» 
γράφει, εντυπωσιασμένος από 
τα μεγέθη του πλωτού γίγαντα, 
σε ένα προσωπικό ημερολόγιο 
που κρατάει καθημερινά εν πλω. 
Η περιγραφή ρουφάει τον ανα-
γνώστη και τον μεταφέρει πά-
νω σε καταστρώματα, μέσα σε 
μηχανοστάσια και καμπίνες και 
κάτω από φινιστρίνια, που όλα 
τους γίνονται μια απροβάριστη 
θεατρική σκηνή για να παίξουν 
αυτοί οι Ρώσοι και Ουκρανοί ένα 
λιγομίλητο ναυτικό έργο σε εν-
νιά μικρές πράξεις – όσες και οι 
ημέρες του ταξιδιού. Η λεκτική 
καταγραφή του Τατάκη, χιουμο-
ριστική, αυτοσαρκαστική, συχνά 
φιλοσοφική και διορατική και 

πάντοτε πλούσια σε ανθρώπινα 
πορτρέτα, σε κάνει να συμπεραί-
νεις πως δεν ήταν μόνο τα κλικ 
της μηχανής του που έφτιαξαν 
μια ιστορία πάνω από τη Μεσό-
γειο, αλλά και η πένα του. 

Ομως, ο πρώτιστος στόχος 
του ήταν να μπουν σε εικόνες 
οι χαρακτήρες, το πλήρωμα, οι 
ρόλοι, οι σκέψεις και οι ανησυχίες 
του. Αυτή η συλλογική ναυτιλια-
κή προσωπογραφία (που από το 
πλούσιο σώμα των περίπου εκα-
τό τελικών εικόνων της, κάνουμε 
εδώ μια μικρή μόνο επιλογή) φαί-
νεται πως μοιράζεται έναν κοινό 
στοχασμό με την «Καρυάτιδα»: 
και στα δύο πρότζεκτ οι φορε-
σιές (που τώρα γίνονται «στο-
λές») είναι φετίχ και σύμβολα που 
προδίδουν ρόλους και ταυτότη-
τες, ενώ ταυτόχρονα τα κύματα 
της θάλασσας, όπως συμβαίνει 
στην «Καρυάτιδα» με τις τοπι-
κές μυθολογίες, ενώνουν τους 
ανθρώπους. Μέσα στα σπλάχνα 
του καραβιού, πάνω από τη με-
γάλη Μεσόγειο, ο Αντόν από τη 
Ρωσία που έχει υπηρετήσει σε 
πυρηνικό παγοθραυστικό και κα-

τοικεί κατά μήκος του ποταμού 
Βόλγα, είναι φτιαγμένος από τα 
ίδια υλικά με τον Αντονι από την 
Ουκρανία, που «έχει κούρεμα α 
λα Μπιτλς» και έχει μόλις ξεκι-
νήσει, μέσα στη μικρή του κα-
μπίνα, να ζωγραφίζει (ή να «προ-
σπαθεί να ζωγραφίσει», όπως, 
πειράζοντάς τον, λέει ο Ρώσος 
συνάδελφός του). Το πλήρωμα, 
στα πορτρέτα που έφτιαξε ο Τα-
τάκης, αποτυπώνεται μυθικό και, 
ενώ οι πιο πολλές σκηνές είναι 
σκηνοθετημένες, μοιάζουν φυ-
σικές. Κοιτώντας τες, αν και ξέ-
ρουμε ότι κάποιος έχει δεχθεί 
τις υποδείξεις του φωτογράφου 
για να καθίσει σε δεδομένο ση-
μείο και να πάρει συγκεκριμένη 
πόζα, τελικά ξεχνάμε πως πίσω 
από αυτό που βλέπουμε υπάρχει 
διαδικασία, επιτήδευση και πρό-
θεση. Η κατά τα άλλα σιωπηλή 
καθημερινότητα του πληρώμα-
τος, μέσα στη ματιά του φωτο-
γράφου-σκηνοθέτη, γίνεται, έστω 
και για μια στιγμή, κάτι φαντα-
σμαγορικά θρυλικό. Ο κάθε ένας 
από αυτούς τους Ρώσους και Ου-
κρανούς ακτινοβολεί σαν ένας 
άγνωστος άγιος της θάλασσας, 
ενώ ο ίδιος ο φωτογράφος απο-
κτά με τη σειρά του μια δική του 
αίγλη μέσα στη μικρή πλωτή κοι-
νωνία, ίσως επειδή, όπως σημει-
ώνει ο ίδιος, θυμίζοντας κάποια 
λόγια του Βαν Γκογκ: «Οι ναυτι-
κοί έχουν σε εκτίμηση αυτούς 
που κάνουν καλά πορτρέτα, γιατί 
τα θέλουν για τις γυναίκες τους 
στη στεριά».

Ο νυχτερινός ουρανός
Είναι όμως και οι αιχμηρές 

στιγμές που η σκοπιά του φω-
τογράφου ταξιδεύει πέρα από τις 
μονάδες και τους χαρακτήρες και 
πηγαίνει προς το συλλογικό και 
το οικουμενικό. Σε κάποιο σημείο 
του ημερολογίου κάνει συλλογι-
σμούς αγναντεύοντας, αναπό-
φευκτα, τον νυχτερινό ουρανό: 
«Βλέποντας όλα αυτά τα αστέρια 
με τέτοια διαύγεια, μου φάνηκε 
φυσικό που οι παλιοί ναυτικοί 
μπορούσαν να βρουν τη θέση 
τους και την κατεύθυνσή τους 
με αυτά. Είναι σαν να έχεις ένα 
χάρτη συνεχώς πάνω από το κε-
φάλι σου. ∆εν μπορούσες πια να 
βρεις την παραμικρή σπιθαμή 
ουρανού που να μην είναι ντυ-
μένη με άστρα», γράφει κάπου, 
ενώ αλλού συλλογίζεται κάτι εξί-
σου αναπόφευκτο, όντας σε πο-
λυήμερο πλου μαζί με πλήρωμα 
από δύο χώρες της πρώην ΕΣΣ∆: 
«Χθες το απόγευμα συζητούσαμε 
για τον κομμουνισμό στην Ρωσία 
με τον πρώτο αξιωματικό. Απ’ 
ό,τι φαίνεται, οι σημερινοί Ρώσοι 
προτιμούν τον καπιταλισμό. “Ο 
κομμουνισμός πάει”, μου είπε, 
“τελείωσε και δεν ξανάρχεται”. 
Προσπαθώντας να κάνω λίγο τον 
δικηγόρο του διαβόλου, παρατή-
ρησα ότι ίσως η ιδέα του κομμου-
νισμού per se να μην είναι και 
τόσο άσχημη. “Τα ιδεώδη πολι-
τεύματα”, με διέκοψε, “χρειάζο-
νται ιδανικούς ανθρώπους – και 
κάτι τέτοιο δεν υπάρχει”».  

 tatakis.com

Η περιγραφή ρουφάει 
τον αναγνώστη και
τον μεταφέρει πάνω
σε καταστρώματα,
μέσα σε μηχανοστάσια
και καμπίνες και κάτω 
από φινιστρίνια.

«Τα ιδεώδη πολιτεύματα 
χρειάζονται ιδανικούς 
ανθρώπους – και κάτι 
τέτοιο δεν υπάρχει», 
είπε ο Ρώσος πρώτος 
αξιωματικός
για τον κομμουνισμό.

Ο Αντονι, ο Ουκρανός δεύτερος αξιωματικός, στη γέφυρα του πλοίου.
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Ο μάγειρας του πλοίου στον προθάλαμο των φρέσκων τροφίμων. Φορώντας τις στολές βύθισης.

Ο Αντονι χρησιμοποιεί τον εξάντα στο κατάστρωμα.
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O Ά  μηχανικός στον πίνακα ελέγχου του μηχανοστασίου.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Αγνωστοι «άγιοι» της θάλασσας
Ο φωτογράφος Γιώργος Τατάκης ταξίδεψε με ελληνικό φορτηγό πλοίο και απαθανάτισε το πλήρωμά του: Ρώσους και Ουκρανούς

Ο λοστρόμος στο κατάστρωμα, με μια μάνικα στα χέρια.
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ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Από την Άνδρο, την Κρήτη μέχρι την Κύπρο στρώνουμε τραπέζι 

στην ύπαιθρο με σουβλιστά, αντικριστά, πίτες και γλυκά.
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