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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Δεν προσπαθούμε
απλώς παλεύουμε
Η Παναγιώτα Παπαγεωργίου
μιλά για τον ρόλο της Ενριέττα
Λέβιτ, που υποδύεται στην πα-
ράσταση «Silent Sky». «Μια γυ-
ναίκα κωφή, η οποία κατάφε-
ρε, παρ’ όλες τις αντίξοες συν-
θήκες, να ανοίξει τον δρόμο
για την αποκωδικοποίηση και
την καταμέτρηση του διαστή-
ματος», αναφέρει. Ζωή σελ. 3

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενας Γερμανός στην Ευρύχου του 1878
Ο Γερμανός Franz Von Loher, ο οποίος την ημέρα του Πάσχα
του 1878 βρέθηκε στην Ευρύχου, στο βιβλίο του «Cyprus 
Historical And Descriptive» διηγείται τις εντυπώσεις του και τα
έθιμα του Πάσχα.  Ζωή σελ. 1

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Αν χάσουμε πλοία 
πολύ δύσκολα θα
τα ανακτήσουμε

Την εκτίμηση ότι σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία
οι κυρώσεις κατά της
Ρωσίας καλύψουν όλα
τα πλοία ρωσικών συμ-
φερόντων, το κυπριακό

νηολόγιο θα έχει απώλειες 10%, δια-
τυπώνει ο υφυπουργός Ναυτιλίας
Βασίλης Δημητριάδης. Αυτό μετα-
φράζεται σε 120-150 πλοία. Τονίζει
ότι αν η Κύπρος χάσει πλοία δύσκολα
θα τα επανακτήσει. Επισημαίνει,
ωστόσο, ότι η κατάσταση τώρα είναι
διαχειρίσιμη. Οικονομική σελ. 4

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Τουρκικό φρένο 
στην επιστολή για ΜΟΕ
Στο ψυγείο μέχρι νεωτέρας, λόγω
τουρκικής υπαιτιότητας, μπαίνει η
επιστολή την οποία ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης προσανατολιζόταν να
στείλει στην τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά, προκειμένου να επισημοποιήσει
την πρότασή του για ΜΟΕ. Σελ. 4

Η Τουρκία θα πάρει
την πλευρά του νικητή
Ο Τζέφρεϊ Μάνκοφ μιλά στην «Κ»
Η Τουρκία θα εξαντλήσει τα περιθώρια τη-
ρώντας αποστάσεις από το ΝΑΤΟ και τη
Ρωσία για να διατηρήσει τη φιλοδοξία της
ως ανεξάρτητης περιφερειακής δύναμης,
τονίζει στην «Κ» ο διακεκριμένος ερευνητής
στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμυνας των
ΗΠΑ, Τζέφρεϊ Μάνκοφ. Σελ. 20

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πώς βυθίστηκαν
τα σχέδια
για εμπάργκο 
και στα λιμάνια
Μη γενόμενη λόγω έλλειψης ομοφωνίας
θεωρεί η Λευκωσία τη συζήτηση για
επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας και στα σκάφη ρωσικών συμφε-
ρόντων. Η Κύπρος κατέθεσε ανησυχίες
μαζί με τη Μάλτα και την Ελλάδα για
την απαγόρευση ελλιμενισμού πλοίων
ρωσικών συμφερόντων στην ΕΕ, οδη-
γώντας στη μη συζήτηση και στην υιο-
θέτηση μόνο του μέτρου για τα πλοία
με ρωσική σημαία. Σελ. 6

ΡΩΣΙΑ

Τα πολιτικά
σινιάλα μέσω
Κατεχομένων 
Στην απουσία του Κυπριακού, το σημείο
εξυπηρέτησης Ρώσων πολιτών στα Κα-
τεχόμενα αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοι-
χείο αξιολόγησης στο πώς θα λειτουρ-
γήσει, επί του πρακτέου. Κι ως εκ τούτου,
καθίσταται ένα ενδιαφέρον εργαλείο
εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων για
τη ρωσική εξωτερική πολιτική σε σχέση
με τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο
– και δη το Κυπριακό. Σελ. 5

Ο εθνικός κατώτατος μισθός στην Κύπρο
έχει κλειδώσει στα 950 - 960 ευρώ μικτά
το μήνα. Πλέον, όλα τα επαγγέλματα θα
έχουν αυτό το ποσό ως τον κατώτατο μισθό
που θα δικαιούται να λάβει ένας εργαζό-
μενος. Εκτός μένουν οι εργάτες γεωργίας,
οι οικιακές βοηθοί και οι ναυτικοί. Το ποσό
αυτό αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς, εν-

δεχομένως σε ένα χρόνο από τη θέσπιση
του κατωτάτου. Το ποσό των 950 - 960 ευρώ
προκύπτει ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου
μισθού που ισχύει για την Κύπρο. Δεν ανα-
μένονται σημαντικές αντιδράσεις από την
εργοδοτική πλευρά καθότι οι μισθοί που
δίνουν οι πλείστοι βρίσκονται κοντά στο
ποσό αυτό. Οικονομική σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

ΑΠΕ

Σχέδιο «πράσινης»
νεκρής ζώνης 
Σχέδιο μετατροπής της πράσινης
γραμμής σε πάρκο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας προς όφελος και
των δυο κοινοτήτων έχει η κυβέρνη-
ση, αν και ακόμη βρίσκεται σε αρχι-
κό στάδιο προετοιμασίας. Σελ. 5 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Εξυπνα» όπλα
αλλάζουν τον πόλεμο
Τα «έξυπνα» όπλα αποδεικνύονται
πολύ πιο αποτελεσματικά από μονά-
δες που θεωρούνταν η αιχμή του
δόρατος. Η ουσιαστική απόδειξη του
ισχυρισμού αυτού αφορά το πολύ
ακριβό τίμημα που έχουν πληρώσει
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σελ. 18

ΜΑΞΙΜΟΥ

Νέο πακέτο
στήριξης νοικοκυριών
Με στόχο να δημιουργήσει δυνατό
δίχτυ προστασίας έναντι των συνε-
πειών του πολέμου στην Ουκρανία
και των πληθωριστικών πιέσεων που
αυτός έχει πυροδοτήσει, θα κινηθεί
η κυβέρνηση μετά το Πάσχα. Σελ. 16

Η πραγματική
Ανάσταση

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει,
που οι κίνδυνοι συνεχώς αυξάνονται
και τα όρια της ηθικής αμφισβητούν-
ται, τι είναι το μείζον; Η προσήλωση
σε θέσεις αρχών. Η υπεράσπιση της
ελευθερίας μιας χώρας όπως είναι η
Ουκρανία από την βίαιη ρωσική ει-
σβολή. Το ανάχωμα σε ακραίες πο-
λιτικές και λαϊκίστικες ρητορικές
όπως αυτές της Μαρίν Λεπέν, η οποία
διεκδικεί την εξουσία σε μία καθαρά
δημοκρατική χώρα όπως είναι η Γαλ-
λία. Το να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η
αλλαγή. Με τις μικρές και τις μεγάλες
μας δυνάμεις. Σε αυτό τον ευμετά-
βλητο κόσμο, ας ξεκινήσει ο καθένας
τον δικό του αγώνα. Για να μετου-
σιωθεί σε πραγματικότητα το αληθινό
μήνυμα του Πάσχα. Μόνο έτσι θα
επέλθει η πραγματική Ανάσταση.

Το βλέμμα
της Ευρώπης
στο Παρίσι
Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν
Λεπέν μονομάχησαν πριν από
πέντε χρόνια για την προεδρία
στη Γαλλία. Αυτή την Κυριακή
θα δώσουν εκ νέου τη μάχη, με
τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν
πως η κούρσα θα είναι πολύ
στενή. Το μέλλον της Γαλλίας,
αλλά και ολόκληρης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την επι-
λογή που καλούνται να κάνουν
τα 49 εκατομμύρια πολιτών της
Δημοκρατίας στον δεύτερο και
αποφασιστικό γύρο των προ-
εδρικών εκλογών. Και αυτό για-
τί οι ακραίες θέσεις Λεπέν, μα-
ζί με την στενή σχέση που έχει
με το Κρεμλίνο, ενισχύουν τον
φόβο στην Ε.Ε. Το διακύβευμα
λοιπόν είναι αν θα επικρατήσει
ο λαϊκισμός και το σκοτάδι με
την ψήφο Λεπέν ή αν θα συνε-
χίσει ο Μακρόν, ο οποίος φιλο-
δοξεί να κερδίσει στο διεθνές
παιχνίδι την ηγετική θέση που
είχε άλλοτε η Μέρκελ. Σελ. 22

Στα 950 - 960 ευρώ ο κατώτατος μισθός
«Κλείδωσε» και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα

Οι τρεις του ΑΚΕΛ που έμειναν
δύο και ο Μάιος του Νίκου
Πώς επικράτησαν Αχιλλέας-Μαυρογιάννης και η εξαγγελία του τέως ΥΠΕΞ 

Eνα απόλυτο χάος εκτυλίχθηκε τη βδομάδα
που πέρασε στην Εζεκία Παπαϊωάννου,
καθώς ονόματα υποψηφίων γράφονταν
και σβήνονταν. Ενώ μέχρι την Τρίτη ο επι-
κρατέστερος διαφαινόταν πως ήταν –προς
μεγάλη έκπληξη πολλών– ο Στέλιος Πλατής,
το σκηνικό άλλαξε άρδην, μετά από ένα
εικοσιτετράωρο. Οι λόγοι ποικίλλουν και

συνδέονται με τις θέσεις του στην οικο-
νομία. Πλέον, Αχιλλέας Δημητριάδης και
Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι το δίδυμο
που θα συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο
του ΑΚΕΛ μετά το Πάσχα, με το κόμμα να
ξεσκονίζει τα βιογραφικά και να ψάχνει
τυχόν σκελετούς στην ντουλάπα προτού
κλειδώσουν υποψηφιότητες. Την ίδια στιγ-

μή, πάντως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δου-
λεύει αθόρυβα για την εξαγγελία του, που
υπολογίζεται το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Μάη. O τέως υπουργός Εξωτερικών έχει
μαζέψει εθελοντές με τους οποίους γυρίζει
τις επαρχίες, στρώνει το προεκλογικό του
πρόγραμμα και έχει βρει τον σύμβουλο
επικοινωνίας του. Σελ. 7, 8
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΟΡΤΗ: Η επέτειος του
Αγίου Γεωργίου, πολι-
ούχου της Αγγλίας, ως
και η κατ’ αυτήν συμπί-
πτουσα επέτειος των
γενεθλίων του Σαίξπηρ
εωρτάσθη μεγαλοπρε-
πώς εις όλην την χώραν.
Η γενέτειρα του Σαίξ-
πηρ, το Στράτφορντ επί
του Αβον, απετέλεσε το

κέντρον των εορτών, η δε γραφική μικρά πόλις είχεν εορτασίμως
διακοσμηθή διά την υποδοχήν των αντιπροσώπων 70 εθνών.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Τηλεγραφούν εκ Βερολίνου ότι ο υπουργός των Οικο-
νομικών κ. Ντύτριχ εδήλωσε τα εξής: «Η Γερμανία επιδιώκει την ορι-
στικήν και τελειωτικήν εκκαθάρισιν του πολέμου. Το χρεωστάσιον
Χούβερ εκπνέει την 1ην Ιουλίου. Αλλά μετά την ημερομηνίαν ταύτην
η Γερμανία θα παύση να πληρώνη. Το γεγονός ότι εγώ, ως υπουργός
των Οικονομικών, προβαίνω εις τοιαύτην δήλωσιν, χωρίς εκ τούτου
να προκύψουν διεθνείς περιπλοκαί, αποδεικνύει ότι οι πολιτικοί
όλων των χωρών ήρχισαν να αντιλαμβάνωνται την δημιουργηθείσαν
κατάστασιν».

ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο υπουργός των Οικονομικών είχε χθες επανειλημμένας
συνεργασίας μετά των αρμοδίων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρί-
ου και του κ. Πρωθυπουργού, κατά τας οποίας εξητάσθη η κατάστα-
σις των δημοσίων οικονομικών και ο προϋπολογισμός της τρεχούσης
χρήσεως 1932-33, εν σχέσει με την σταθεροποίησιν της δραχμής.
Ιδιαιτέρως απησχόλησε τους συσκεφθέντας η υπηρεσία του δημοσί-
ου χρέους, το ποσόν της οποίας, αιρομένης της σταθεροποιήσεως
της δραχμής, θα αυξηθή, αναλόγως με την αύξησιν της τιμής της
χαρτίνης λίρας. Κατά την ληφθείσαν απόφασιν, εις τον νέον προϋπο-
λογισμόν θα αναγραφή, πλην των τακτικών πιστώσεων διά την κατα-
βολήν των τόκων και των εξωτερικών δανείων, και έκτακτος τοιαύτη
υπό τον τίτλον «συναλλαγματική διαφορά», το ποσόν της οποίας θα
ανέλθη εις 700-800 εκατομμύρια.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
24.4.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Είναι στραβός ο γιαλός ή στραβά
αρμενίζουμε γιατρέ;» ρώτησα την
Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ κι εκείνη, με το βάρος
της επιστημοσύνης και των ψυχια-
τρικών της περγαμηνών, μου
απάντησε ψυχρά: «This is Cyprus
μάνα μου. Αν αισθάνεσαι ότι η
πραγματικότητα ξεπερνά τις αντο-
χές σου, το ημερολόγιο είναι ένας
καλός τρόπος για να εκτονώσεις
την απελπισία και τα δυσοίωνα συ-
ναισθήματα».

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, η Νε-
οφύτα Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ πληρώνεται 60 ευρώ την
ώρα για να βλέπει το ποτήρι μισο-
γεμάτο. Εγώ πάλι, που πληρώνω
μια ζωή το ΡΙΚ αγόγγυστα ως φορο-
λογούμενη, μ’ όλα αυτά που συμ-
βαίνουν στο ευαγές ίδρυμα βλέπω
πλέον το ποτήρι εντελώς άδειο.
Πώς αλλιώς να αισθάνομαι όταν
διαφημίζουν ανερυθρίαστα εκπομ-
πή με φιλοξενούμενο κάποιον που
καταδικάστηκε για δεκασμό και δω-
ροληψία; «Ο Σάββας Βέργας μας
συστήνει τη δεύτερη σύζυγό του
και τον τέταρτο γιο του». Lifestyle
επιπέδου Τηλεβόα! Αυτό είναι το
ΡΙΚ που μας έταξαν ότι θα γίνει BBC
όταν έκοβαν τις διαφημίσεις; Ντρο-
πή αγαπημένο μου ημερολόγιο.  

«Εκείνη & Εκείνοι», δημοσιογρα-
φία από τα πανέρια των προσφο-
ρών. Αν θέλουν πάντως να το τερ-
ματίσουν εκεί στο ΡΙΚ μπορούν να
συνεχίσουν με τον Λουρουτζιάτη,
τον Ρίκκο και τ’ άλλα παιδιά ώστε ν’
απογειωθεί το υπερθέαμα. Μια άλ-
λη ιδέα επίσης είναι να αφηγηθεί ο
τέως Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσό-
στομος τη δική του δικαστική περι-
πέτεια προς τέρψιν του φιλοθεάμο-
νος κοινού. A propos, ας σημειωθεί
ότι ανήμερα της Λιτάνευσης του
Αγίου Λαζάρου ο ευφάνταστος τέ-
ως Μητροπολίτης τίμησε τον Χάρη
Γεωργιάδη. Είναι εντυπωσιακό σε
ποια επικοινωνιακά μονοπάτια μπο-
ρεί να οδηγήσει η αγωνία επιβεβαί-

ωσης έναν πολιτικό αγαπημένο μου
ημερολόγιο.

Αφού βρισκόμαστε στον κατήφο-
ρο, ας απολαύσουμε και την κατρα-
κύλα του ογκόλιθου της άκρας δε-
ξιάς Ανδρέα Θεμιστοκλέους: «Συγ-
χαρητήρια στον πρώτο Υφυπουργό
Πολιτισμού κ. Γιάννη Τουμαζή, για
τον τιμητικό διορισμό του.  Ελπίζω
σύντομα να προωθήσει το Σύμφω-
νο Συμβίωσης μεταξύ Ελλήνων και
Τούρκων της Κύπρου, ώστε να επι-
τευχθεί η πολυπόθητη ειρηνική συ-
νύπαρξη και συμβίωση και συνακό-
λουθα, η επανένωση». Και καλά ο
πρώην ΔΗΣΥ, τέως ΕΛΑΜ και νυν
ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από το

κοινοβούλιο. Το ΔΗΚΟ τι ζόρι τρα-
βά, αγαπημένο μου ημερολόγιο,
για να το θέσω λαϊκά ώστε να το κα-
τανοήσει και ο γίγαντας της λαϊκής
Δεξιάς Ζαχαρίας Κουλίας; 

Όπως επεσήμανε και η αριστερή
(με την καλή έννοια) πτέρυγα του
καρέ: «Θέλουν οι απορριπτικοί να
κρυφτούν και η χαρά δεν τους αφή-
νει». Γιατί το ΔΗΚΟ, επάνω στην
πρεμούρα του να εκφράσει την
απογοήτευσή του για τον διορισμό
Τουμαζή, θυμήθηκε τη «διοργάνω-
ση της παράνομης συναυλίας στην
Αρχαία Σαλαμίνα». Έτσι είναι αυτά
τα πράγματα αγαπημένο μου ημε-
ρολόγιο. Όταν έχεις τον πολιτισμό

στο DNA σου φαντάζεσαι την «Αντι-
γόνη» ως συναυλία. (λ)Άθως Αντω-
νιάδη, ζούμε για να σ’ ακούμε!

«Το χιούμορ είναι ο τρόπος για να
βλέπεις το ποτήρι πάντοτε μισογε-
μάτο» τόνισε η Νεοφύτα Νεοφύτου
Φρίντενσμπουργκ με το ειδικός βά-
ρος της επιστημονικής της αυθεν-
τίας. Αφού φυσικά προηγουμένως
έλαβε τα 60 ευρώ cash, χωρίς από-
δειξη, με την μεγαθυμία μιας κυ-
ρίας που μπορεί να κρατά αποστά-
σεις από τα λασπόνερα της πολιτι-
κής. Με χιούμορ λοιπόν ανάγνωσα
και τον διορισμό του νέου διαπραγ-
ματευτή καθότι, όπως εύστοχα επι-
σήμανε ο εγγονός της Ευγενίας της

Καλαμαρούς: «Ο Νίκαρος τρολάρει
το ΑΚΕΛ και του τη βγαίνει από τα
αριστερά». Chapeau Πρόεδρε! 

Σε αντίθεση με τον Νίκαρο, το χιού-
μορ δεν αποτέλεσε ποτέ το ισχυρό
χαρτί του πουλέν της εκσυγχρονιστι-
κής Δεξιάς Μιχάλη Σοφοκλέους. Αν
και αυτό δεν θα ήταν τόσο πρόβλημα,
εάν απόφευγε το πλατσούρισμα στα
απόνερα του λαϊκισμού. Ιδού λαμπρό
δείγμα γραφής: «Εύχομαι να μην
ισχύει ότι ο Ελληνικής καταγωγής Μι-
χαήλ έπεσε υπερασπιζόμενος τη Μα-
ριούπολη από το Ρωσικό ιμπεριαλι-
σμό. Δεν ξέρω ποια ιδεολογία ασπα-
ζόταν, δεν τα ρωτάς αυτά στον πόλε-
μο. Ξέρω τη μικρότητα και την απαν-

θρωπιά με την οποία τον “τίμησαν”
πολιτικοί σε Ελλάδα και Κύπρο».

Η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, πάλι,
απώλεσε εκτός από το χιούμορ και
την ψυχραιμία της όταν διαπίστωσε
ότι τα προεδρικά της όνειρα κατα-
κρημνίστηκαν εν μια νυκτί. Έπειτα
από τόσες δημοσκοπήσεις που την
έφερναν πρώτη στις προτιμήσεις
των αριστερών ψηφοφόρων, είδε
ξαφνικά τον Μαυρογιάννη να την
βγαίνει από τα δεξιά. Η αντίδρασή
της καταγράφηκε με 392 λέξεις – πι-
στολιές στο Facebook. Για την ιστο-
ρία, επίσημη αιτιολόγηση του ξεσπά-
σματος ήταν η παραίτηση Μαυρο-
γιάννη από τη θέση του διαπραγμα-
τευτή. Μια ακόμα τρικυμία στο ποτή-
ρι αγαπημένο μου ημερολόγιο…

Το μανιφέστο της Ερατώς ενθου-
σίασε την Νεοφύτα Νεοφύτου
Φρίντενσμπουργκ. «Πρόκειται για
τη δικαίωση της Μεθόδου!» θριαμ-
βολόγησε. «Της ποιας;» τόλμησα να
ερωτήσω η αδαής. «Της Μεθόδου
Εκτόνωσης!». «Του τύπου;», ψέλλι-
σα. «Τύπου Ζουγανέλη, Κλαίω κι
οδηγώ στην Αττική οδό…». «Μιλάτε
με γρίφους γερόντισσα». «Να γρά-
φεις Ιουλία. Να γράφεις ό,τι σε θλί-
βει κι ό,τι σε εξοργίζει. Και κάθε
φορά που γράφεις να ρίχνεις μια
λοξή ματιά στα μικρά, τα επουσιώ-
δη και τ’ ανώδυνα. Μόνο έτσι θα
επιπλεύσουμε στον αφρό της ζωής
αγαπητή μου».

Έτσι κι εγώ ξεχώρισα την viral φω-
τογραφία του Εμανουέλ Μακρόν με
το ανοιχτό πουκάμισο και το δασύ-
τριχο στήθος. Την έδειξα στο καρέ
και το δωμάτιο μύρισε κολόνια Old
Spice. «Αρσενικό παλαιάς κοπής»
είπε η Κουλλίτσα, ξυπνώντας ανα-
μνήσεις από το sexiness της νεότη-
τάς μας με τη μορφή του Σον Κόνε-
ρι. Για μια στιγμή, φευγαλέα έστω,
είδα το ποτήρι μισογεμάτο αγαπη-
μένο μου ημερολόγιο.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Eργο Κύπριου γλύπτη στα Χανιά
Το μνημείο της γενοκτονίας και ξεριζωμού Ελλή-
νων Μικράς Ασίας 1922 του Κύπριου γλύπτη Πα-
ναγιώτη Πασάντα βρίσκεται στην πλατεία Μετα-
πολιτεύσεως στη συμβολή των οδών Κισάμου και
Μάρκου Μπότσαρη στα Χανιά της Κρήτης. Το σύμ-
πλεγμα που φιλοτέχνησε ο γλύπτης παριστάνει
μία Μικρασιάτισσα μάνα, η οποία κρατάει από το
χέρι το παιδί της και στην αγκαλιά της έχει ένα άλ-
λο της παιδί. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγι-
ναν στις 19 Σεπτεμβρίου 2009, από τον τότε δή-
μαρχο Χανίων Κυριάκο Βιρβιδάκη. Επί του μνη-
μείου υπάρχει επιγραφή που αναγράφει: «Μνη-
μείο γενοκτονίας και ξεριζωμού Ελλήνων Μικράς
Ασίας, 1922. Μικρά Ασία, ψυχής πατρίδα». Το
μνημείο είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο
και έχει ύψος 2,70 μέτρα και 97 εκατοστά πλάτος.
Το πρόπλασμα από γύψο του συμπλέγματος βρί-
σκεται στο Μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου στεγάζεται
και η Μόνιμη Συλλογή Κειμηλίων του Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού, με κειμήλια τα οποία συγκέν-
τρωσε ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου.

Ενας Κάνθος στην Πινακοθήκη Χανίων 
Στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, μεταξύ των
πολλών και ενδιαφερόντων έργων που εκτίθεν-
ται, υπάρχει και ένα χαρακτικό του Τηλέμαχου
Κάνθου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ξυλογρα-
φία με τίτλο «Ο Γεροκαβαλάρης», χρονολογίας
του 1971 και είναι αριθμημένο έργο, με αριθμό 4
και οι διαστάσεις του είναι 24,5 x 52 εκ. Ο Τηλέ-
μαχος Κάνθος είναι ένας από τους πιο σημαντι-
κούς Κύπριους χαράκτες. Γεννήθηκε στην Άλω-
να το 1910 και σπούδασε ζωγραφική και χαρακτι-
κή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας τα έτη 1929 έως 1932 και 1934 έως το 1938,
με δασκάλους του τους Ο. Αργυρό, Δ. Μπισκίνη,
Σ. Βικάτο, Κ. Παρθένη και Γ. Κεφαλληνό. Από τη
δεκαετία του 1940 έως το τέλος της ζωής του
ήταν ένα δραστήριο μέλος της πολιτιστικής κίνη-
σης της Κύπρου. Απεβίωσε στη Λευκωσία το
1993.

Οδός Δημητρίου και Καραολή στα Χανιά
Ο δημοτικός σύμβουλος Χανίων Γεώργιος Κοτσο-
λάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Χανίων στις 17 Μαΐου 1956, μετά τον απαγχονισμό
των Καραολή και Δημητρίου από τους Άγγλους
στις 10 Μαΐου 1956, πρότεινε να τιμηθούν οι δύο
ήρωες «δι’ επωνυμίας δύο οδών της πόλεως ως
Καραολή και Δημητρίου. Ως τοιαύτας προτείνω την
οδόν Νόελ, δι’ ης είχε τιμηθή ο Άγγλος Ναύαρχος
του ναυλοχούντος επί του λιμένα μας Αγγλικού
Στόλου κατά το τέλος της επαναστάσεως και έτι
μίαν άλλην οδόν, δι’ ης ετιμήθη ένας Έλλην την
εθνικότητα, αλλά Τούρκος υπάλληλος ο Φωτιάδης

Πασάς ή αν αυτό είναι ανέφικτον την οδόν Πάσλεϋ
[...]». Τελικά, μετά από συζήτηση και τη προτάσει
του δημάρχου Χανίων Α. Μουντάκη και του δημο-
τικού συμβούλου Ιωάννη Βαλυράκη η οδός Νόελ
μετονομάσθηκε σε Καραολή και Δημητρίου. Η
οδός βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της παλιάς πό-
λης, στην είσοδο του παλιού λιμανιού.

Το μνημείο της γενοκτονίας και ξεριζωμού Ελλήνων Μικράς
Ασίας 1922 του Κύπριου γλύπτη Παναγιώτη Πασάντα βρίσκεται
στην πλατεία Μεταπολιτεύσεως στη συμβολή των οδών Κισάμου
και Μάρκου Μπότσαρη στα Χανιά της Κρήτης.

Στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
βρίσκεται η ξυλογραφία του Τηλέ-
μαχου Κάνθου με τίτλο «Ο Γεροκα-
βαλάρης» του 1971.

Το δασύτριχο στήθος του Μακρόν ξύπνησε ένοχες αναμνήσεις στις κυρίες του καρέ, καθώς το αρχετυπικό sexiness του Σον Κόνερι στοίχειωνε τη γηρα-
λέα τους λίμπιντο. 
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Η Λεπέν είναι το ίδιο επικίνδυνη

Μ ετά την ήττα του 2017, η
Μαρίν Λεπέν δεν εξαφανί-
στηκε, απλώς προετοίμασε

την επόμενη προσπάθεια κατάλη-
ψης της εξουσίας, που απειλεί να
μετατρέψει τη Γαλλία σε ανελεύ-
θερη χώρα. Η Λεπέν προσποιείται
ότι είναι μια κανονική πολιτικός,
αλλά παραμένει επικίνδυνη όπως
πάντα. Για το καλό των μειονοτήτων
και της ίδιας της Γαλλίας, δεν πρέπει
να επικρατήσει. Αν η Λεπέν τώρα
μοιάζει να βρίσκεται πιο κοντά στο
πολιτικό κέντρο, είναι γιατί το πο-
λιτικό κέντρο προσομοιάζει πιο πο-
λύ σε αυτήν. Στην προηγούμενη
αναμέτρηση, η Λεπέν είχε κατέβει
με σκληρή δεξιά πλατφόρμα εναν-
τίον των μεταναστών και των Γάλ-
λων μουσουλμάνων, υπό το πρό-
σχημα της προστασίας της δημό-
σιας τάξης. Το γεγονός ότι κατέλαβε
τη δεύτερη θέση, το 2017, ώθησε
σχεδόν όλα τα κόμματα να υιοθε-
τήσουν τμήματα της ρητορικής

της. Σήμερα η Λεπέν στρέφει την
προσοχή της σε πιο καθημερινά
ζητήματα, όπως το κόστος της ενέρ-
γειας και της διαβίωσης, θεωρώντας
ότι στα ζητήματα μετανάστευσης,
ιθαγένειας και «εθνικής ταυτότη-
τας» έχει ήδη κερδίσει.

Αυτή η αλλαγή δεν συνέβη από
τη μια μέρα στην άλλη. Επί 30 χρό-
νια, η γαλλική πολιτική συζήτηση
επικεντρώνεται σε θέματα ταυτό-
τητας αντί πιο πιεστικών ζητημά-
των, όπως η υγεία, η κλιματική αλ-
λαγή, η ανεργία και η φτώχεια. Εκ-
μεταλλευόμενη τα αισθήματα πα-
ρακμής από τα τέλη της δεκαετίας
του 1960 –καθώς η Γαλλία είχε
χάσει την αυτοκρατορία των αποι-
κιών της–, η Ακροδεξιά έγινε ισχυρή
πολιτική δύναμη.

Ο πατέρας της Λεπέν, Ζαν-Μαρί,
ίδρυσε το Εθνικό Μέτωπο το 1972,
υποστηρίζοντας ότι ο χιλιόχρονος
ευρωπαϊκός χριστιανικός πολιτι-
σμός απειλείται από τη μετανά-

στευση μουσουλμάνων από τη Βό-
ρεια Αφρική. Εν συνεχεία, με την
άνοδο της ισλαμικής τρομοκρατίας,
όλοι οι μουσουλμάνοι θεωρήθηκαν

ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αν-
τιθέτου. Την τελευταία δεκαετία,
η συζήτηση έχει περάσει σε άλλο
επίπεδο. Το θέμα δεν είναι πλέον

ότι μια χούφτα άνθρωποι ανάμεσα
στα 6 εκατομμύρια μουσουλμάνων
της Γαλλίας μπορεί να συνιστούν
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια,
αλλά ότι όλοι οι Γάλλοι μουσουλ-
μάνοι, και μόνο με την ύπαρξή
τους, αποτελούν απειλή για τις αξίες
της «παραδοσιακής Γαλλίας». Οι
πολιτικοί χρησιμοποίησαν την έν-
νοια του κοσμικού κράτους για να
περιορίσουν τη θρησκευτική ελευ-
θερία, προς όφελος μιας αντι-μου-
σουλμανικής ατζέντας. Αυτή η δια-
δικασία είναι που επέτρεψε τη με-
τατροπή της Λεπέν σε «σοβαρής».

Ρατσιστική ιδεολογία
Αλλά κάτω από το επίχρισμα κα-

νονικότητας, η βάρβαρη ρατσιστική
ιδεολογία που διακινεί το κόμμα
της παραμένει ανέπαφη. Η Λεπέν
σκοπεύει να εξαρτήσει την πρό-
σβαση στη στέγη, στην εργασία
και στις κοινωνικές παροχές από
το αν κανείς είναι «αυτόχθων Γάλ-

λος» ή «άλλος», να περιορίσει τη
χορήγηση υπηκοότητας μόνο σε
όσους έχουν «αφομοιωθεί» και να
απαγορεύσει τη μαντίλα σε δημό-
σιους χώρους.

Ο,τι κι αν γίνει την Κυριακή, η
Λεπέν δεν θα εξαφανιστεί. Ως Γαλ-
λίδα μουσουλμάνα πολίτης, γεν-
νημένη και μεγαλωμένη στη Γαλλία,
φοβάμαι για τη χώρα μου. Γιατί
είναι η χώρα μου, όπως είναι και η
χώρα της κ. Λεπέν και του κ. Μα-
κρόν. Την ίδια στιγμή που οι πολι-
τικοί ζητούν από τους μουσουλμά-
νους να ασπασθούν τις «ρεπουμ-
πλικανικές αξίες», οι ψηφοφόροι
μπορεί να εκλέξουν μια πολιτικό
της οποίας η ιδεολογία παραβιάζει
το τρίπτυχο της ελευθερίας, της
ισότητας και της αδελφοσύνης. Σε
αυτή την ειρωνεία συμπυκνώνεται
το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που θα
μπορούσε να είναι η Γαλλία και σε
αυτό που είναι.

The New York Times

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Στο ψυγείο μέχρι νεωτέρας, λόγω
τουρκικής υπαιτιότητας, μπαίνει
η επιστολή την οποία ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης προσανατολιζόταν
να στείλει στην τουρκοκυπριακή
πλευρά, προκειμένου να επισημο-
ποιήσει την πρότασή του για Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θεωρεί ότι η εμπρηστική συμπε-
ριφορά του Ερσίν Τατάρ και της
Άγκυρας δεν επιτρέπει ούτε για λό-
γους ουσίας, αλλά ούτε και για λό-
γους σημειολογίας, να προχωρήσει
«αυτή τη χρονική στιγμή» στην
αποστολή της επιστολής, διά της
οποίας επεδίωκε να δρομολογήσει
εξελίξεις στο Κυπριακό, με σημείο
εκκίνησης την επιστροφή της πε-
ρίκλειστης Αμμοχώστου και αν-
ταλλάγματα τη λειτουργία του λι-
μανιού της πόλης και του παράνο-
μου αεροδρομίου Τύμπου, «υπό
προϋποθέσεις». Όπως είναι σε θέση
να γνωρίζει η «Κ», η Λευκωσία έχει
ήδη ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι υπό
το φως των εμπρηστικών θέσεων
Τατάρ, τόσο δημοσίως, όσο και
στην πρόσφατη κοινωνική συνάν-
τηση με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, η Ελληνοκυπριακή πλευρά
δεν είναι σε θέση «επί του παρόν-
τος» να προχωρήσει στην αποστολή
της επιστολής, αφήνοντας ανοικτό
το ενδεχόμενο για διαφοροποίηση
της στάσης της, εάν και εφόσον η
Τουρκοκυπριακή πλευρά αποφα-
σίσει να υιοθετήσει εποικοδομητική
συμπεριφορά. 

Η προεργασία
Συγκλίνουσες πληροφορίες της

«Κ» αναφέρουν ότι η Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά είχε κάνει την απα-
ραίτητη «προεργασία» για την απο-
στολή επιστολής-πρότασης για
ΜΟΕ, κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είχε ενημερώσει και

το Λονδίνο, στο πλαίσιο συνάντη-
σης με τον εκπρόσωπο του Φόρεϊν
Όφις, Ajay Sharma. Ωστόσο, η προ-
κλητική εμμονή Τατάρ, για ανα-
γνώριση «κυριαρχικής ισότητας»,
με εμπρηστικές μάλιστα δηλώσεις,
που περιλαμβάνουν και απειλές,
ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια
εισβολή όπως το 1974 δεν θα επα-
ναληφθεί, λειτουργούν εκ των πραγ-
μάτων αποτρεπτικά, δυναμιτίζοντας
κάθε προσπάθεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, δεν υπάρχει κανένα σημείο
συνεννόησης μεταξύ Ελληνοκυ-
πριακής και Τουρκοκυπριακής πλευ-
ράς, καθώς ακόμη και σε στιγμές
που ο Ερσίν Τατάρ δεν λειτουργεί
εμπρηστικά… φροντίζει να τον
«συμπληρώνει» ο Εργκιούν Ολγ-
κιούν, παρεμβαίνοντας στις συζη-
τήσεις και προβάλλοντας ακόμη
πιο ακραίες θέσεις.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι

σε όλα τα επίπεδα, η τουρκική πλευ-
ρά εμφανίζεται κάθετα αρνητική
να συναινέσει στην επαναφορά
του Κυπριακού σε τροχιά διαπραγ-
ματεύσεων ή/και να συζητήσει
ΜΟΕ στα οποία περιλαμβάνεται
και η επιστροφή της περίκλειστης
Αμμοχώστου. Εμφανίζεται έτοιμη
να συζητήσει μόνο θέμα διαμοι-
ρασμού υδρογονανθράκων, υιοθε-
τώντας όμως και στην περίπτωση

αυτή, πολιτική «πρόταξης» και θέ-
τοντας στην «πρώτη γραμμή» την
αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας. 

Η τουρκική πάντως εμπρηστική
συμπεριφορά εκτρέφεται τόσο
από το Λονδίνο (Ajay Sharma),
όσο και από τον ειδικό αντιπρό-
σωπο του γενικού γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών, Κόλιν Στιούαρτ.
Και οι δύο, «μ’ ένα στόμα, μια φω-
νή», ζήτησαν από τη Λευκωσία

να στηρίξει την Τουρκοκυπριακή
πλευρά, συναινώντας στη νομι-
μοποίηση του παράνομου αερο-
δρομίου Τύμπου και του λιμανιού
της Αμμοχώστου, «καταπίνοντας»
την επιστροφή της περίκλειστης
πόλης, που αποτελεί το βασικό θέ-
μα στο κάδρο των ΜΟΕ, που επι-
χειρεί να οικοδομήσει η Ελληνο-
κυπριακή πλευρά. Με άλλα λόγια,
και οι δύο επίσημοι, υιοθετούν

κοινή γραμμή και «όλως τυχαίως»,
ζητούν από την Ελληνοκυπριακή
πλευρά να αυτοακυρωθεί, παρα-
χωρώντας «δώρα» προς την τουρ-
κική πλευρά, τα οποία κινούνται
στη σφαίρα των τουρκικών επι-
διώξεων, χωρίς σαφές αντάλλαγμα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά καλείται απλώς να
αναμένει μια ενδεχόμενη «χειρο-
νομία» της τουρκικής πλευράς, η

οποία αφού πάρει τα «δώρα» (και
συνεπώς υλοποιήσει τους στόχους
της), τότε «ίσως» ξανακοιτάξει το
ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας, όπως μας λένε Βρε-
τανία και ΟΗΕ…

Όπως δημοσιεύσαμε την περα-
σμένη Κυριακή, οι περίεργες, αν
μη τι άλλο, θέσεις του ειδικού αν-
τιπροσώπου του γ.γ. ΟΗΕ, προκά-
λεσαν την αντίδραση του ΥΠΕΞ
Γιαννάκη Κασουλίδη, ο οποίος είπε
στον κ. Στιούαρτ ότι «δεν είμαστε
ανόητοι να πέσουμε σε μια τέτοια
παγίδα», ξεκαθαρίζοντας ότι χωρίς
επιστροφή της περίκλειστης πόλης
της Αμμοχώστου, δεν υπάρχει κα-
νένα θέμα προς συζήτηση και δη
ζήτημα παραχώρησης «δώρων»
προς την τουρκική πλευρά. 

Ευθύνη για την εκτροφή του
θράσους της τουρκικής πλευράς
έχει και η Ε.Ε., η οποία στο πλαίσιο
του «εγγράφου επιλογών» που είχε
ετοιμάσει τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, από τις υποτιθέμενες «κυρώ-
σεις» κατά της Τουρκίας, σέρβιρε
τελικά διαμοιρασμό των υδρογο-
νανθράκων στην Κύπρο, ρίχνοντας
νερό στον μύλο των τουρκικών
στοχεύσεων.

Με την εν λόγω αναφορά, κύκλοι
της Ε.Ε. προσδοκούν ότι θα οδη-
γήσουν την τουρκική πλευρά στο
τραπέζι, ενώ αναμένουν από τη
Λευκωσία να «επιδείξει κατανόη-
ση», συναινώντας και στον διαμοι-
ρασμό των υδρογονανθράκων…
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρ-
κική πλευρά ενημέρωσε ξένους με-
σολαβητές ότι είναι έτοιμη να συ-
ζητήσει ΜΟΕ, με σημείο εκκίνησης
το ζήτημα των υδρογονανθράκων.
Ωστόσο, ακόμη και στο ζήτημα αυ-
τό, διευκρίνισε προς διπλωματικούς
κύκλους της Ε.Ε. ότι η όποια συμ-
φωνία ακόμη και για διαμοιρασμό
υδρογονανθράκων, θα πρέπει να
γίνει λαμβάνοντας υπόψη τους «τύ-
πους» μεταξύ δύο κυριάρχων ον-
τοτήτων στο νησί. 

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι ο διορισμός του Μενέλαου Με-
νελάου στη θέση του διαπραγμα-
τευτή της Ελληνοκυπριακής κοι-
νότητας (μετά την αποχώρηση
Μαυρογιάννη, ένα μήνα πριν τη
λήξη του συμβολαίου του), προ-
κάλεσε την αντίδραση της τουρ-
κικής πλευράς. Όπως είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, η Τουρκο-
κυπριακή κοινότητα διατύπωσε
εντονότατα παράπονα για τον διο-
ρισμό του κ. Μενελάου προς επι-
κεφαλής πρεσβείας στην Κύπρο
(ενός εκ των πέντε μονίμων μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας). Σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς της
Τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν
γνώριζε ούτε για τον διορισμό Με-
νελάου, ούτε ποιος είναι, ούτε και
τι πρεσβεύει στο Κυπριακό. 

Η τουρκική εκδήλωση δυσφο-
ρίας εντάσσεται στο πλαίσιο της
γενικότερης εμπρηστικής συμπε-
ριφοράς που υιοθετείται (βλέπε
πιο πάνω) σε όλα τα επίπεδα, για
προφανείς λόγους τακτικής. Προ-

κειμένου να συνεχίσει την απο-
στασιοποίησή της από κάθε προ-
σπάθεια δημιουργίας κινητικότη-
τας στο Κυπριακό, υιοθετώντας
μια πολιτική «πρόταξης», που προ-
σβλέπει σε ικανοποίηση του στό-
χου «κυριαρχικής ισότητας». 

Επίσης, το θέμα του διορισμού
Ελληνοκυπρίου διαπραγματευτή
αφορά αποκλειστικά την Ε/κ κοι-
νότητα, δεν αφορά τους Τουρκο-
κυπρίους και ως εκ τούτου δεν
νοείται να εκφράζουν άποψη, πό-
σω μάλλον δυσφορία. Σε κάθε πε-
ρίπτωση και επί της ουσίας, ο κ.
Μενελάου είναι γνωστός τόσο στα
Ηνωμένα Έθνη, όσο και στην
τουρκική πλευρά από τη συμμε-
τοχή του στη διαπραγματευτική
ομάδα της Ε/κ κοινότητας για αρ-
κετά χρόνια.

Τρεις όροι συμφωνήθηκαν μεταξύ
Λευκωσίας-Μόσχας για τη λειτουρ-
γία γραφείου στα κατεχόμενα, το
οποίο θα παρέχει εξυπηρέτηση για
προξενικά ζητήματα σε Ρώσους
πολίτες που διαμένουν στο ψευ-
δοκράτος. 

Δημόσια τοποθέτηση από πλευ-
ράς της Μόσχας ότι δεν αναγνωρίζει
την παράνομη οντότητα των κα-
τεχομένων και ότι θα συνεχίσει να
ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Το θέμα αυτό φαίνεται να
ρυθμίζεται από την διευκρινιστική
δήλωση της Πρεσβείας της Ρωσίας
στη Κύπρο, ως αποτέλεσμα του δη-
μοσιεύματος της «Κ», που έφερε
το θέμα στη δημοσιότητα. 

Το γραφείο στα κατεχόμενα θα
λειτουργήσει χωρίς σύμβολα, ση-

μαίες κλπ, ως ένα σημείο εξυπη-
ρέτησης Ρώσων πολιτών. 

Οποιεσδήποτε επαφές με την
Τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα γί-
νονται από την Πρεσβεία της Ρω-
σίας στη Λευκωσία και όχι από το
γραφείο που θα λειτουργήσει στο

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου (με
αποκλειστικό αντικείμενο την εξυ-
πηρέτηση Ρώσων πολιτών).

Οι όροι συζητήθηκαν στις αρχές
Ιανουαρίου μεταξύ του ΥΠΕΞ Γιαν-
νάκη Κασουλίδη με τον Πρέσβη της
Ρωσίας στην Κύπρο, ΣτανισλάβΟσά-
τσι, ενώ το θέμα είχε εγερθεί και
κατά το ταξίδι του τέως ΥΠΕΞ Νίκου
Χριστοδουλίδη στην Μόσχα. Ση-
μειώνεται ότι σε αντίθεση με τις
Βρετανία και ΗΠΑ, η Ρωσία συμ-
βουλεύθηκε και συμφώνησε με τη
Λευκωσία τους όρους λειτουργίας
του γραφείου στα κατεχόμενα. Ωστό-
σο, το χρονικό σημείο υλοποίησης,
εν μέσω Ουκρανικού και υπό το φως
των ευρωπαϊκών κυρώσεων με τις
οποίες ευθυγραμμίστηκε η Λευκω-
σία, δεν παύει να παραπέμπει σε
εύλογους συνειρμούς.  

Η Λεπέν σκοπεύει να εξαρτήσει την πρόσβαση σε στέγη, εργασία, κοινωνι-
κές παροχές από το αν κανείς είναι «αυτόχθων Γάλλος».

Τουρκικό φρένο στην επιστολή για ΜΟΕ
Ενημερώσαμε ΗΠΑ ότι ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δεν την αποστέλλει όσο Τατάρ-Άγκυρα λειτουργούν εμπρηστικά 

<<<<<<

Οι θέσεις του ειδικού αν-
τιπροσώπου του γ.γ.
ΟΗΕ προκάλεσαν την
αντίδραση του ΥΠΕΞ
Γιαννάκη Κασουλίδη, ο
οποίος είπε στον κ. Στι-
ούαρτ ότι «δεν είμαστε
ανόητοι να πέσουμε σε
μια τέτοια παγίδα».

Θύμωσαν για τον Μενελάου… Τρεις όροι για το ρωσικό γραφείο 
<<<<<<

Η Τουρκοκυπριακή
κοινότητα διατύπωσε
εντονότατα παράπονα
για τον διορισμό του
Μενέλαου Μενελάου
προς επικεφαλής πρε-
σβείας στην Κύπρο
(ενός εκ των πέντε μονί-
μων μελών του ΣΑ). 

<<<<<<

Αν και η Μόσχα συμφώ-
νησε με τη Λευκωσία
τους όρους λειτουργίας
του γραφείου, το χρονικό
σημείο υλοποίησης, εν
μέσω Ουκρανικού, δεν
παύει να παραπέμπει σε
εύλογους συνειρμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι η εμπρηστική συμπεριφορά του Ερσίν Τατάρ και της Άγκυρας δεν επιτρέπει
ούτε για λόγους ουσίας, αλλά ούτε και για λόγους σημειολογίας, να προχωρήσει «αυτή τη χρονική στιγμή» στην απο-
στολή της επιστολής.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα σημαντικό βήμα προκειμένου
να αξιοποιηθεί μια τεράστια έκταση
που παραμένει κλειστή, ένα μέρος
της από τον Δεκέμβριο του 1963,
και στο σύνολό της από την τουρ-
κική εισβολή και εντεύθεν, ετοι-
μάζεται να κάνει η κυβέρνηση.
Πρόκειται για τη νεκρή ζώνη μή-
κους 178 και πλέον χιλιομέτρων
που οριοθετεί από το 1974 και μετά
τις ελεύθερες από τις κατεχόμενες
περιοχές της Κύπρου.

Έχοντας υπόψη τα σοβαρά προ-
βλήματα που έχουν προκύψει κατά
διαστήματα με την επιτήρηση της
γραμμής αντιπαράταξης, τα σοβαρά
περιστατικά- κάποια από αυτά με
ανθρώπινες απώλειες- καθώς και
τις προκλήσεις των κατοχικών δυ-
νάμεων με την παρεμπόδιση ελ-
ληνοκυπρίων ιδιοκτητών να καλ-
λιεργήσουν περιουσίες τους, δίπλα
ή εντός της νεκρής ζώνης, στα σκα-
ριά βρίσκεται μια μεγάλη επένδυση
αξιοποίησης της νεκρής ζώνης.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες
πηγές της «Κ», δυο τουλάχιστον
Υπουργεία καθώς και συναρμόδιες
υπηρεσίες προετοιμάζουν το έδα-
φος προκειμένου ένα κομμάτι της
νεκρής ζώνης, σε πρώτη φάση, να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος εγκατά-
στασης συστημάτων παραγωγής
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ). Συγκεκριμένα οι πληροφο-
ρίες της «Κ» δείχνουν τη νεκρή
ζώνη ως την περιοχή που έχει όλες

τις προϋποθέσεις να μετατραπεί
σε ένα τεράστιο ηλιακό πάρκο με
φωτοβολταϊκά συστήματα για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
προς όφελος και των δυο κοινοτή-
των. Κομβικής σημασίας για το μέλ-
λον του εγχειρήματος θεωρείται ο
μήνας Μάιος, εντός του οποίου θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη καθο-
ριστική σύσκεψη των αρμόδιων
Υπουργείων και υπηρεσιών προ-
κειμένου να τεθούν οι βάσεις υλο-
ποίησης των σχεδιασμών που φαί-
νεται να έχουν γίνει σε κυβερνητικό
επίπεδο.

Οι προοπτικές
Οι πηγές της «Κ» επιμένουν πως

η χρησιμοποίηση της νεκρής ζώνης
ως χώρου παραγωγής ηλιακής ενέρ-
γειας βρίσκεται στα αρχικά στάδια.
Στη σύσκεψη, που θα πραγματο-
ποιηθεί τον ερχόμενο μήνα, τα βα-
σικά Υπουργεία που θα λάβουν μέ-

ρος είναι το Ενέργειας και Εσωτε-
ρικών και ενδεχομένως και το Άμυ-
νας για λόγους που έχουν νακάνουν
με ευαίσθητα ζητήματα ασφάλειας
της γραμμής αντιπαράταξης. Η
προοπτική εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών συστημάτων εντός της
νεκρής ζώνη προκύπτει και από
την ανάγκη επίτευξης των εθνικών
στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
για αύξηση των ποσοστών διείσ-
δυσης στις ΑΠΕ μέχρι το 2030. Επί
του προκειμένου το ποσοστό συ-
νεισφοράς της νεκρής ζώνης στις
ΑΠΕ θα ξεκαθαρίσει μετά την πρώ-
τη ευρεία σύσκεψη, που θα πραγ-

ματοποιηθεί και εφόσον εκπονηθεί
μελέτη για τις περιοχές που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Στην κυβέρνηση βλέ-
πουν πως η παραγωγή ΑΠΕ εντός
της νεκρής ζώνης μπορεί να δώσει
και πάλι προοπτικές σε περιουσίες
οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλ-
λευτες από το 1974 και μετά. 

Η επένδυση
Σύμφωνα με τις σκέψεις που φαί-

νεται να έχουν γίνει, η εμπλοκή
του κράτους στην ανάπτυξη φω-
τοβολταϊκών θα περιορισθεί σε κα-

θαρά διαδικαστικά θέματα αδει-
οδότησης. Η σύσκεψη του Μαΐου,
λένε οι πληροφορίες της «Κ», θα
ασχοληθεί πρώτισταμε το αν υπάρ-
χει δυνατότητα εγκατάστασης φω-
τοβολταϊκών, σε ποια τμήματα της
νεκρής ζώνης μπορούν να αναπτυχ-
θούν, καιποιο είναι το ιδιοκτησιακό
στάτους των περιοχών αυτών. Επί-
σης θα εξετασθεί εάν υπάρχει κρα-
τική γη εντός της νεκρής ζώνης και
αν αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Απαντήσεις στα βασικά ζητήματα
θα κληθεί να δώσει το Υπουργείο
Εσωτερικών, από το οποίο θα ζη-
τηθεί σχετική μελέτη, τόσο για τα

εν δυνάμει σημεία αξιοποίησης όσο
και για ζητήματα που αφορούν κρα-
τική γη. Εάν και εφόσον δεν προ-
κύψουν ανυπέρβλητα εμπόδια, οι
ιδιοκτήτες ιδιωτικών περιουσιών
εντός της νεκρής ζώνης θα μπορούν
να παραχωρήσουν τη γη τους για
επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων.
Στην περίπτωση κρατικής γης το
ζητούμενο είναι αν θα προκύψει η
ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων
προκειμένου να μπορεί να παρα-
χωρηθεί σε ιδιώτες. Αυτό το οποίο
είναι ξεκάθαρο από τώρα, είναι πως
το όλο εγχείρημα θα έχει την σφρα-
γίδα του ιδιωτικού τομέα.

Του ΓΙAΝΝΗ ΙΩAΝΝΟΥ

Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ,
σε μια δήλωσή του περί της αναγνώρισης
των αποσχισθεισών περιοχών του Λουγ-
κάνσκ και του Ντονέτσκ, χρησιμοποι-
ούσε ως βάση της επιχειρηματολογίας
του για το προηγούμενο του ατέρμονου
διαλόγου (σ.σ. μεταξύ Κιέβου και Μόσχας)
το Κυπριακό, η αναφορά του στην Τουρ-
κική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου
–χωρίς τα εισαγωγικά- προκαλούσε δυ-
σφορία στη Λευκωσία. Το timing της
δήλωσης την «25η ώρα» της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, στις 25.02,
ακολούθησε η συνέντευξη, τρεις ημέρες
μετά, του Ρώσου πρέσβη στη Λευκωσία,
κ. Στάνισλαβ Οσάτσι, που μέσα από το
τηλεοπτικό δίκτυο του ΣΙΓΜΑ έκανε τη
δήλωση για τους Ρώσους τουρίστες που
θα πάνε στα Κατεχόμενα επειδή «η Λευ-
κωσία πυροβολεί τα πόδια της» στο ζή-
τημα των κυρώσεων. Η αμηχανία στις
σχέσεις Ρωσίας-Κύπρου κάθε φορά που
τα Κατεχόμενα μπαίνουν στην εξίσωση
δείχνει να αποτελεί ποιοτικό χαρακτη-
ριστικό τα τελευταία χρόνια –με τον πό-
λεμο στην Ουκρανία να αποτελεί σημείο
καμπής, όχι μόνο για τις σχέσεις Δύσης-
ΕΕ-Μόσχας, αλλά και για το πως η Λευ-
κωσία προσλαμβάνει πτυχές αυτής της
σχέσης, σε μια συγκυρία μάλιστα που
το Κυπριακό δεν διανύει και την καλύ-
τερη περίοδό του. 

Η μαύρη γάτα στο δωμάτιο
Ο πολύπειρος Ρώσος διπλωμάτης στην

αντιπροσωπεία της Ρωσίας στην ΕΕ,
Βλαντίμιρ Τσιζόφ, όταν κλήθηκε να απαν-
τήσει στη δήλωση Λαβρόφ για την μη
χρήση του όρου «λεγόμενη» για την
«Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύ-
πρου» αναφέρθηκε σε μια παλιά ρωσική
έκφραση, το «να μην αναζητείται η μαύρη
γάτα στο σκοτεινό δωμάτιο, ειδικά αν
δεν είναι εκεί».

Με την ίδια έκφραση ο κ. Τσιζόφ διέ-
ψευδε και τα περί ανοίγματος προξενικού
σημείου στα Κατεχόμενα που αποκάλυψε

η «Κ» με ρεπορτάζ της την περασμένη
εβδομάδα. Με τον Ρώσο πρέσβη στη
Λευκωσία κ. Οσάτσι να διαψεύδει το ρε-
πορτάζ όχι ως προς την ουσία του ανοίγ-
ματος σημείου εξυπηρέτησης των Ρώσων
πολιτών, μόνιμα διαμενόντων στα Κα-
τεχόμενα, αλλά σε σχέση με τις αντι-
δράσεις που το δημοσίευμα προκάλεσε
στη δημόσια σφαίρα και την συζήτηση
σε σχέση με το Ουκρανικό –που πολώνει
την κοινή γνώμη σε Κύπρο κι Ελλάδα.
Εύλογα γεννάται το ερώτημα του ποια
είναι τελικά «η μαύρη γάτα στο σκοτεινό
δωμάτιο» της ρωσικής εξωτερικής πο-
λιτικής σε σχέση με το Κυπριακό και την
αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»; Η απάντηση
εκτείνεται, φυσικά, πέραν του αν το κτή-
ριο παροχής προξενικής βοήθειας της
Ρωσίας στα Κατεχόμενα θα είναι «προ-
ξενείο», «προξενικό σημείο» ή «κέντρο
εξυπηρέτησης πολιτών» μιας και το θέμα
χρονολογείται από τον Ιανουάριο του
2021 ή ακόμη και παλιότερα (από το
2016) όπως ανάρτησε στο διαδίκτυο ο
πρώην ΓΔ του ΥΠΕΞ πρέσβης κ. Αλέξαν-
δρος Ζήνων, όταν αποκάλυψε πως ο Ρώ-
σος Πρέσβης τον είχε βολιδοσκοπήσει
για άνοιγμα προξενείου και το απέρριψε.
Το θέμα φυσικά εκτείνεται και πέραν
του whataboutism της κυπριακής δη-
μόσιας σφαίρας για το αν στα Κατεχόμενα
λειτουργούν –όπως συμβαίνει- αντιπρο-
σωπείες κι άλλων χωρών (π.χ. του ΗΒ ή
της Γερμανίας).

Ακριβώς γιατί πέραν του ζητήματος
της αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ» από την
Μόσχα, που ποτέ δεν τέθηκε, το κρίσιμο
ερώτημα εδώ είναι πως θα παρέχεται η
προξενική αρωγή (consular assistance),
με καλά ενημερωμένες πηγές να ανα-
φέρουν στην «Κ» πως στη περίπτωση
δυτικών χωρών η παροχή προξενικής
βοήθειας γίνεται χωρίς να παρακάμτονται
οι κρατικές χωρητικότητες της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Στη κατεχόμενη Κύπρο εξάλλου πέραν
του γραφείου υποστήριξης της ΕΕ δια-
τηρούν αντιπροσωπείες το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και οι ΗΠΑ (πληροφορίες), η Ιταλία
(πληροφορίες για ζητήματα βίζας), η Αυ-

στραλία (πληροφορίες για βίζα), η Γαλλία
(για πολιτιστικά θέματα) και η Γερμανία
(πληροφορίες) –χωρίς κανένα εξ αυτών
να παρέχει προξενική αρωγή σε πολίτες
της εκτός των πρεσβειών τους στη Κυ-
πριακή Δημοκρατία. 

Πολλαπλά σινιάλα
Το γεγονός πως η Ρωσία επανήλθε

να εξετάσει το άνοιγμα προξενικού ση-
μείου ρωτώντας την Λευκωσία αν έχει
αλλάξει κάτι μετά τον πόλεμο ως προς
την αλληλοκατανόηση που επιτεύχθηκε
για το θέμα τον Ιανουάριο του 2021 έχει
σημειολογία ως προς την αποστολή πο-
λιτικών σινιάλων –μέσω Κύπρου- σε πολ-
λαπλούς αποδέκτες εντός κι εκτός. Να
υπενθυμίσουμε πως το ζήτημα της εξυ-
πηρέτησης Ρώσων πολιτών χρονολογείται
μάλιστα αρχικά από την επίσκεψη του
Ρώσου ΥΦΥΠΕΞ στη Κύπρο, Αλεξάντερ
Γκρούσκο, στη Κύπρο, τον Δεκέμβριο
του 2018 όπου και τέθηκε για πρώτη
φορά το ζήτημα της εξυπηρέτησης Ρώσων
πολιτών που διαμένουν στις περιοχές
της κατεχόμενης Κύπρου –με το ζήτημα
της δημιουργίας ενός σημείου εξυπηρέ-
τησής τους στη νεκρή ζώνη να προκύπτει
ως τρόπος πρακτικής επίλυσης. 

Έμπειροι παρατηρητές ωστόσο βλέ-
πουν, πέραν της στάσης αρχών στο Συμ-
βούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ σε σχέση με
το Κυπριακό, μια μετατόπιση της ρωσικής
στάσης ως προς τον τρόπο εργαλειοποί-
ησης των Κατεχομένων για να στέλλουν,
σε μια κρίσιμη διπλωματικά συγκυρία

λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά
και πέραν αυτού:

• Μηνύματα προς την Άγκυρα, που
εκτείνονται πέραν του ρόλου της τελευ-
ταίας στο Ουκρανικό και σε άλλους τομείς
των διαμερισματοποιημένων, μετά το
2016, σχέσεών τους (π.χ. Συρία).

• Να υπενθυμίζουν το ενδιαφέρον
τους, σε γεωπολιτικό επίπεδο, για τις
εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ως
ενός υποσυστήματος που μετά το 2015
και την επέμβαση στη Συρία επανήλθαν
δυναμικά. 

• Να διατηρούν την πίεση στην Λευ-
κωσία, ένα μικρό κράτος της ΕΕ, σε σχέση
με το καθεστώς επιβολής κυρώσεων της
τελευταίας υπό το βάρος της κρίσης στις
σχέσεις Ρωσίας-Βρυξελλών.

Σε κάθε περίπτωση, και στην απουσία
του Κυπριακού, το σημείο εξυπηρέτησης
Ρώσων πολιτών στα Κατεχόμενα αποτελεί
ένα ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο για
να αξιολογήσει κανείς –αν κι εφόσον
ανοίξει σύντομα- στο πώς θα λειτουρ-
γήσει, επί του πρακτέου, τα επόμενα
χρόνια. Κι ως εκ τούτου καθίσταται ένα
ενδιαφέρον εργαλείο παρακολούθησης
κι εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων
για την ρωσική εξωτερική πολιτική σε
σχέση με τις εξελίξεις στην ανατολική
Μεσόγειο –και δη το Κυπριακό. Και ζη-
τήματα αμηχανίας στη Λευκωσία ανα-
φορικά με τις συμβολικές ή επικοινω-
νιακές πτυχές εκ μέρους της Μόσχας σε
σχέση με το Κυπριακό θα εξακολουθή-
σουν να υφίστανται. 

Τα σινιάλα
Μόσχας μέσω
Κατεχομένων
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και
ο βηματισμός στις ρωσοκυπριακές σχέσεις

Προλειαίνουν το έδαφος για «πράσινη» νεκρή ζώνη
Σχέδιο μετατροπής του χώρου σε πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος και των δυο κοινοτήτων

Ρωσία, Τουρκία
και Κατεχόμενα
Η ανθεκτικότητα στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας
μετά το συμβάν με την κατάρριψη ρωσικού
αεροσκάφους στη Συρία αλλά και την κρίση
στις σχέσεις Άγκυρας-Δύσης μετά το 2016 απο-
τελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που υπό το
βάρος του πολέμου στην Ουκρανία δεν επη-
ρεάστηκε άμεσα. Το καταδεικνύουν τόσο οι
διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας για
διαμεσολάβηση στο Ουκρανικό όσο και η
αγαστή συνεργασία Μόσχας-Άγκυρας παρά το
γεγονός πως η δεύτερη στηρίζει στρατιωτικά
και πολιτικά το Κίεβο και προχώρησε με το
κλείσιμο των Στενών, σε ένα χρονισμό με συμ-
βολισμούς για την Δύση αλλά με καμιά πρακτική
σημασία για την εξέλιξη του πολέμου. Ωστόσο,
η Άγκυρα πολύ προσεκτικά απέφυγε  να εφαρ-
μόσει κυρώσεις προς τη Μόσχα που θα επη-
ρέαζαν τις οικονομικές της σχέσεις με την
Ρωσία σε μια κρίσιμη συγκυρία για την δική
της –σε κρίση- οικονομία. Ενώ η τάση Ρώσων
ολιγαρχών να βρίσκουν καταφύγιο στη Τουρκία
ή μέσω Τουρκίας προκειμένου να αποφύγουν
το πλέγμα συνεπειών από τις κυρώσεις της Δύ-
σης αποτελεί μια αυξανόμενη τάση που είδαμε
τον τελευταίο μήνα. Το κρίσιμο ερώτημα που
προκύπτει εδώ είναι αν ο γεωγραφικός χώρος
των Κατεχομένων, που πρακτικά λόγω της
απουσίας αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους
της ΚΔ αλλά και της «μαύρης τρύπας» που
αυτός εμπεριέχει ως προς την μη διεθνή ανα-
γνώριση της «ΤΔΒΚ» θα μπορούσε να αποτελέσει
το πεδίο εγκατάστασης Ρώσων υπηκόων, με
αυξητικές μάλιστα τάσεις όσον αφορά τα δη-
μογραφικά δεδομένα –λόγω και της παραχώ-
ρησης υπηκοοτήτων από το ψευδοκράτος σε
πέραν των 2.500 ατόμων τα τελευταία χρόνια.
Πληροφορίες της «Κ» από τα Κατεχόμενα κάνουν
λόγο για την παρουσία τουλάχιστον 14.000 Ρώ-
σων υπηκόων, αριθμός που μέχρι το τέλος του
χρόνου θα μπορούσε να αυξηθεί με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την μόνιμη παρουσία τους,
εκτός των 40.000 Ρώσων ή ρωσικής καταγωγής
πολιτών στις ελεύθερες περιοχές, για τη Κύπρο
ολιστικά. Στο δε ζήτημα επενδύσεων, ανάπτυξης
γης αλλά και σε πτυχές που εδράζονται επί του
Περιουσιακού, μια τέτοια εξέλιξη θα αποκτούσε
ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια –ιδίως αν δεν
υπάρξει στο Κυπριακό κάποια προσπάθεια επί-
λυσης στο εγγύς μέλλον και το κακό σενάριο
της παγίωσης της διχοτόμησης επικρατήσει. 

Οι σχέσεις Ρωσίας-Κύπρου, σε κάθε περί-
πτωση, δεν βρίσκονται εξαιτίας του Κυπριακού
σε κάποια πορεία χειροτέρευσης ή βελτίωσης
και επ΄ουδενί δεν τίθεται ζήτημα αναγνώρισης
της «ΤΔΒΚ» εκ μέρους της Μόσχας. Ο πόλεμος
στην Ουκρανία, ωστόσο, επιταχύνει τις εξελίξεις
σε μακροσκοπικό επίπεδο κι αναπόφευκτα και
στις ρωσοκυπριακές σχέσεις θα δημιουργήσει
επιμέρους προσαρμογές και νέες προκλήσεις
–που εκτείνονται σε όλο το φάσμα των επιμέρους
στοιχείων τους πέραν των Κατεχομένων (κυ-
ρώσεις της ΕΕ, ανάκληση διαβατηρίων Ρώσων
υπηκόων, εξοπλιστικά, οικονομία, εκκλησιαστικά
ζητήματα με φόντο τις αρχιεπισκοπικές, κ.ο.κ.). 

Από την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Ρώσο
Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. 

<<<<<<

Το έργο βρίσκεται σε αρ-
χικό στάδιο προετοιμα-
σίας προκειμένου να δο-
θούν απαντήσεις σε βα-
σικά ζητήματα, όπως εί-
ναι το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς καθώς και οι πε-
ριοχές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Ενεργειακή επένδυση
με διττές προοπτικές
Μια ενδεχόμενη αξιοποίηση της νεκρής ζώνης ως
πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός
από τον αντικειμενικό σκοπό που είναι η αύξηση
του ισοζυγίου ΑΠΕ, πιστεύεται πως θα έχει θετικό
πρόσημο και σε ευαίσθητα ζητήματα της πράσινης
γραμμής, όπως είναι η επιτήρηση και η κάλυψη κά-
ποιων κενών που υπάρχουν κατά μήκος της. Όπως
επισήμαναν στην «Κ» αρμόδιες πηγές, η στοχευμέ-
νη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών θα μπορούσε να λει-
τουργήσει στην επιτήρηση της πράσινης γραμμής
και την παρεμπόδιση των παράνομων ροών από τις
κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, ως φυ-
σικό εμπόδιο. Το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα το
αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θεωρεί
την πράσινη γραμμή το αδύνατο σημείο μέσω του
οποίου επιτυγχάνεται η παράνομη είσοδος στα
εδάφη που ελέγχει η Δημοκρατία. 

Εκτός από τον ουσιαστικό χαρακτήρα του έργου που είναι η ενίσχυση του ισοζυγίου παραγωγής
ΑΠΕ, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, πιστεύεται πως θα κλείσει και κενά που
υπάρχουν κατά μήκος της πράσινης γραμμής.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ

Think global, act local

Μ ε αφορμή τις προεδρικές
εκλογές στη Γαλλία, πολλοί
αναλυτές γράφουν ότι η κυ-

ρίαρχη αντίθεση στις σύγχρονες
δημοκρατίες δεν είναι ανάμεσα σε
Δεξιά και Αριστερά, αλλά είναι ανά-
μεσα σε εθνικιστές και διεθνιστές,
ή πατριώτες και κοσμοπολίτες, ή
στους οπαδούς της κλειστής και της
ανοιχτής κοινωνίας – υπάρχουν
πολλές παραλλαγές, χρωματισμένες
από την ευρύτερη κοσμοθεωρία
του σχολιαστή.

Μια εκδοχή αυτού του νέου δί-
πολου, που αναδείχθηκε μετά τη
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008,
είναι η αντίθεση ανάμεσα στη προ-
στασία της εγχώριας παραγωγής
και στο ανοιχτό διεθνές εμπόριο.
Ετσι, παρόλο που οι Ρεπουμπλικανοί
ήσαν υπέρ της ελευθερίας των συ-

ναλλαγών για πολλά χρόνια, ο Τραμπ
έγινε πρόεδρος υποσχόμενος υψηλή
προστασία με δασμούς για πολλούς
κλάδους της αμερικανικής οικονο-
μίας. Η Λεπέν λέει ότι προέχει η
απασχόληση στη γαλλική βιομηχα-
νία απέναντι στην ευρωπαϊκή συ-
νεργασία και ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος ότι θα ήθελε να διασωθεί «κά-
θε θέση εργασίας» στη ΛΑΡΚΟ. Οι
πολιτικοί τους αντίπαλοι λένε ότι
το διεθνές εμπόριο μειώνει το κόστος
ζωής για όλους και ότι δίνει ευκαιρίες
για νέες δουλειές με καλύτερες αμοι-
βές από αυτές που θα είχαν οι ερ-
γαζόμενοι αν έμεναν στις παλιές
εκείνες που χάνονται από τον αν-
ταγωνισμό.

Από την εποχή Ρίγκαν και Θά-
τσερ και μέχρι πριν από 15 χρόνια,
στις μεγάλες δημοκρατίες το ελεύ-

θερο εμπόριο ήταν ταυτισμένο με
τα δεξιά κόμματα και η προστασία
με τα πιο αριστερά – όχι παντού,
γιατί η σοσιαλδημοκρατία στις μι-
κρότερες χώρες της Βόρειας Ευρώ-
πης ήταν πάντα υπέρ της ανοιχτής
οικονομίας. Μετά το 2008 πολλά
δεξιά κόμματα, βλέποντας τη λαϊκή
τους βάση να υποφέρει, έγιναν συν-
τηρητικά και στην οικονομία, θέ-
λησαν δηλαδή να διατηρήσουν συγ-
κεκριμένες θέσεις εργασίας και όχι
γενικά τα εισοδήματα της μεσαίας
τάξης. Εμεινε το φιλελεύθερο Κέντρο
να προωθεί τον μετασχηματισμό
της οικονομίας με νέες τεχνολογίες
και με έναν παγκόσμιο καταμερισμό
παραγωγής με κριτήρια ανταγωνι-
στικότητας.

Σε αυτό το Κέντρο εντάσσεται
ο Μακρόν, αλλά και ο Μητσοτάκης,

ίσως και ο Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι με την άλλη πλευρά, αυτή που
θέλει να επιστρέψουμε στις προ δε-
καπενταετίας καλοπληρωμένες θέ-
σεις με τη χαμηλή παραγωγικότητα.
Ηδη, όμως, το φιλελεύθερο Κέντρο
αναγκάζεται να μετριάσει την προ-
σήλωσή του στην παγκοσμιοποίηση.
Οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Κίνας
και σήμερα η επιθετικότητα της
Ρωσίας του Πούτιν έδειξαν ότι οι
παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής
είναι εύθραυστες. Οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις, που μέχρι πρόσφατα
άπλωναν παντού το δίκτυο των προ-
μηθειών τους, τώρα επιδίδονται στο
onshoring: να φέρουν μεγαλύτερο
μέρος της παραγωγής τους πίσω
στη Δύση και να βρουν προμηθευτές
κοντά στα δικά τους εργοστάσια.
Ο Μακρόν, ο Σολτς και οι Βρυξέλλες

σχεδιάζουν βιομηχανική πολιτική
σε ευρωπαϊκή κλίμακα για απεξάρ-
τηση από τις άλλες δυνάμεις.

Παραμένει όμως η άλλη μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στο Κέντρο και
στους συντηρητικούς των δύο
άκρων. Οι μεν σχεδιάζουν με βάση
τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στο
κλίμα, στην άνοδο των οικονομιών
της Ανατολής, οι δε απλώς αμύνονται
σε αυτά. Οι μεν επενδύουν σε ερ-
γοστάσια μικροκυκλωμάτων και νέ-
ων εμβολίων, ακόμα κι αν είναι σε
διπλανή ευρωπαϊκή χώρα, οι δε ελ-
πίζουν να μπορούν να εξάγουν αυ-
τοκίνητα στην Αφρική με το ίδιο
εργατικό δυναμικό και τα ίδια ερ-
γοστάσια που είχαν πριν από είκοσι
χρόνια.

Σε εμάς η διχογνωμία φαίνεται
στην παιδεία. Οι μεν σχεδιάζουν

πώς θα έχουν οι νέοι δεξιότητες για
όλο το φάσμα της παραγωγής του
παρόντος και του μέλλοντος, οι δε
θέλουν να έχουμε άφθονους νομι-
κούς και φιλολόγους, και ας βρει το
κράτος πώς θα ζήσουν.

Σκέφτομαι το σύνθημα των οι-
κολόγων της δεκαετίας του ’70: think
global, act local. Εδώ, στον τόπο
μας, πρέπει να παράγουμε τα πιο
βασικά προϊόντα, μαζί με τους δη-
μοκρατικούς γείτονές μας, για να
έχουμε την απαραίτητη κλίμακα.
Αλλά πρέπει να κοιτάμε σε όλο τον
κόσμο, να βλέπουμε τις τάσεις του
μέλλοντος, να ανταλλάσσουμε ιδέες
και γνώσεις με όλους. Χωρίς φόβο,
με λογισμό και με όνειρο.

Ο κ. Αρίστος Δοξιάδης είναι εταίρος στο κε-
φάλαιο επενδύσεων τεχνολογίας Big Pi.

Του ανταποκριτή μας στις
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Μη γενόμενη λόγω έλλειψης ομο-
φωνίας θεωρεί η Λευκωσία τη συ-
ζήτηση για επέκταση των κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας και στα σκά-
φη ρωσικών συμφερόντων, και όχι
μόνο για τα σκάφη με ρωσική ση-
μαία, με διπλωματικές πηγές να
απορρίπτουν πως η Κύπρος (μαζί
με την Ελλάδα και τη Μάλτα και
ορισμένες άλλες χώρες) έβαλαν
βέτο στο συγκεκριμένο μέτρο.

Στη συζήτηση που έγινε τις προ-
άλλες σε επίπεδο μόνιμων αντι-
προσώπων στις Βρυξέλλες, τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν
ενώπιόν τους, στο πλαίσιο του πέμ-
πτου πακέτου κυρώσεων που τελικά
ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου, την
συμπερίληψη και του ναυτιλιακού
τομέα στις κυρώσεις. Η Γαλλική
Προεδρία καθώς και η Κομισιόν
πρότειναν οι κυρώσεις στον τομέα
της ναυτιλίας να περιλάβουν τόσο
τα σκάφη με ρωσική σημαία, όσο
και σκάφη ρωσικών συμφερόντων.
Όπως αντιλαμβάνεται η «Κ», πράγ-
ματι Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα
(μαζί με μερικές άλλες χώρες, μεταξύ
τους και η Ουγγαρία) ήγειραν ζη-
τήματα για το πώς ένα εμπάργκο
στα σκάφη ρωσικών συμφερόντων
θα μπορούσε να εφαρμοστεί, κλεί-
νοντας έτσι το συγκεκριμένο ζή-
τημα χωρίς να υπάρξει συνέχισή
του, πόσο μάλλον ψηφοφορία στην
οποία το μέτρο θα μπορούσε να
μπλοκαριστεί.

Swift και πιέσεις
Τα δημοσιεύματα σε σχέση με

το θέμα εντάσσονται στη συνηθι-
σμένη πολιτική στις Βρυξέλλες
όπου οι χώρες που ζητούν ισχυρό-
τερα μέτρα (κυρίως οι ανατολικές
και οι Βαλτικές) επιχειρούν να ασκή-
σουν πιέσεις στα υπόλοιπα μέσω
του Τύπου. Σε αντίθεση πάντως
με την συζήτηση για αποκοπή ρω-

σικών τραπεζών από το Swift, όπου
η Κύπρος ήταν μεταξύ των χωρών
που εντάχθηκαν στο στρατόπεδο
της Γερμανίας για εφαρμογή του
μέτρου σε επόμενο στάδιο (όπως
και έγινε), στη συζήτηση για τα
σκάφη ρωσικών συμφερόντων η
Κύπρος ήταν πράγματι ένα από τα
κύρια κράτη που διαφώνησαν, σε
μια ομάδα με ειδική εξάρτηση από
τον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό που
τελικά έγινε ήταν η απαγόρευση
ελλιμενισμού σε σκάφη με ρωσική
σημαία, μέτρο που σύμφωνα με τα
όσα επισημαίνει η κυπριακή πλευρά
περιέχει δικλείδες ώστε να μην
τύχει εκμετάλλευσης από ρωσικές
εταιρείες που ενδεχομένως θα άλ-
λαζαν τη σημαία τους για παρά-
καμψη των κυρώσεων.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν
στην «Κ» πως η Κύπρος είχε κάνει
βήματα πριν τη συζήτηση για κυ-
ρώσεις στη ρωσική ναυτιλία, καθώς
από τον Μάρτιο προχώρησε σε
ανάκληση άδειας ελλιμενισμού για
ρωσικά πολεμικά πλοία στη Λεμεσό,
δεδομένης της εισβολής στην Ου-
κρανία αλλά και της χρήσης του
λιμανιού από αμερικανικά και γαλ-
λικά πλοία. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα και τη
Μάλτα, ήγειραν τις επιφυλάξεις
τους κατά τη συζήτηση των μέτρων
στο στάδιο της διερεύνησης του
ποια μέτρα θα ήταν εφικτό να συμ-
φωνηθούν από τους 27.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές,
η διεύρυνση του μέτρου σε όλα τα
σκάφη ρωσικών συμφερόντων θα
επηρέαζε πολύ περισσότερο όλες
τις εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο, ενώ για να
εφαρμοστεί θα έπρεπε να συμφω-
νηθεί ένας πολύ συγκεκριμένος
ορισμός για το τι αποτελεί «ρωσικό
συμφέρον». Αν και δεν αποκλείεται
η συζήτηση για το μέτρο αυτό να
επανέλθει, και πάλι θα πρέπει να
συζητηθούν και να οριστούν οι πα-
ράμετροι του τι αποτελεί πλοίο ρω-

σικών συμφερόντων.Το μέτρο όπως
τελικά υιοθετήθηκε απαγορεύει
ταυτόχρονα στα πλοία με ρωσική
σημαία να αλλάξουν νηολόγιο ώστε
να προσπεράσουν τις κυρώσεις, με
ισχύ που συμπίπτει με την έναρξη
της εισβολής στην Ουκρανία.

Αστερίσκοι και διαβατήρια
Όσον αφορά την ανάγκη για

ακύρωση κυπριακών διαβατηρίων
Ρώσων που βρίσκονται στον κα-
τάλογο των κυρώσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η Κομισιόν έχει
στείλει σαφές μήνυμα ζητώντας
συγκεκριμένα την ακύρωση «χρυ-
σών» διαβατηρίων και θεωρήσεων
σε Ρώσους και Λευκορώσους που
έχουν κατονομαστεί. Οι Βρυξέλλες
έχουν παραδεχθεί πως δεν γνωρί-
ζουν επίσημα πόσα από αυτά τα
άτομα έχουν πάρει διαβατήριο ή
βίζα της ΕΕ με αυτόν τον τρόπο,
και παραπέμπουν στα κράτη μέλη
για εφαρμογή της απόφασης.

Η Λευκωσία απαντώντας παρα-
πέμπει στην ακύρωση αριθμού δια-
βατηρίων από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, με την τελευταία ομάδα
ακυρώσεων να ανακοινώνεται στις
8 Απριλίου. Σύμφωνα με κυβερνη-
τική πηγή η διαδικασία έχει εν

μέρει «αυτοματοποιηθεί» με το
Υπουργείο Εσωτερικών να παρα-
κολουθεί τις λίστες κυρώσεων και
να παραπέμπει όσα ονόματα επω-
φελήθηκαν των προγραμμάτων για
επενδυτές στο Υπουργικό για ανά-
κληση. Οι σκόπελοι πάντως όσον
αφορά την στάση της Κύπρου στις
κυρώσεις κατά της Ρωσίας φαίνον-
ται να έχουν ξεπεραστεί, καθώς με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο η συζή-
τηση στους τομείς που την αφορούν
(οικονομικό, αερομεταφορές, ναυ-
τιλία) έχει κλείσει. 

Ειδικά στις αερομεταφορές, παρά
τις δηλώσεις που έγιναν για επι-
φυλάξεις που κατέθεσε η Κύπρος
και τις δημόσιες δηλώσεις που έγι-
ναν από τους Υπουργούς Εξωτερι-
κών (με διπλωματικό τρόπο) και
Συγκοινωνιών (λανθασμένα), δεν
υπάρχει τρόπος και περίπτωση
ακύρωσης της απαγόρευσης πτή-
σεων από τη Ρωσία, όπως έγραψε
πριν από εβδομάδες η «Κ».Η μεγάλη
συζήτηση αφορά πλέον την επιβολή
ή όχι κυρώσεων, περνά πλέον στην
ενέργεια, και ειδικότερα στο πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπου
η Κύπρος δεν έχει ρωσικές εξαρ-
τήσεις (στο πρώτο) και δεν έχει ει-
σαγωγές (στο δεύτερο).

Σκόνταψαν
στον ορισμό
των «ρωσικών
συμφερόντων»
Το παρασκήνιο γύρω από την απαγό-
ρευση ελλιμενισμού ρωσικών πλοίων

Πετρέλαιο,
μαζούτ και Κύπρος
Το επόμενο βήμα όσον αφορά
τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
αφορά την επιβολή περιορι-
σμών και στις εισαγωγές πετρε-
λαίου, αν και μάλλον όχι και φυ-
σικού αερίου, παρά τις πιέσεις
που ασκεί η Γαλλική Προεδρία
λόγω των αντιρρήσεων κυρίως
της Γερμανίας. Στις Βρυξέλλες
και στις πρωτεύουσες φαίνεται
να διαμορφώνεται η συναντίλη-
ψη πως το πετρέλαιο είναι ο
επόμενος στόχος των κυρώσε-
ων καθώς ο όγκος του εμπορίου
μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στον συγ-
κεκριμένο τομέα είναι πολύ με-
γαλύτερος - και ως εκ τούτου η
απαγόρευση των εισαγωγών θα
έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυ-
πο στο Κρεμλίνο - ενώ δεν
υπάρχει ο ίδιος βαθμός εξάρτη-
σης όπως η εξάρτηση χωρών
όπως η Γερμανία από το φυσικό
αέριο. Η συζήτηση αναμένεται
να ενταθεί μετά τις γαλλικές
εκλογές ειδικά σε περίπτωση
επανεκλογής του Εμανουέλ Μα-
κρόν, αν και την κατάσταση θα
περιπλέξει η συνεχιζόμενη προ-
εκλογική ενόψει των βουλευτι-
κών στη χώρα τον Ιούνιο. Ήδη ο
Γάλλος υπουργός Οικονομικών
Μπρούνο Λεμέρ έχει τονίσει
πως η ΕΕ θα πρέπει να θέσει την
απαγόρευση εισαγωγών πετρε-
λαίου ως προτεραιότητα ακρι-
βώς λόγω του μεγέθους της
συγκεκριμένης αγοράς, και ανα-
φέρει πως η Γαλλία προσπαθεί
να πείσει τους εταίρους. Αυτή η
συζήτηση είναι μια από τις λίγες
τις οποίες η Κύπρος παρακολου-
θεί χωρίς ιδιαίτερο άγχος καθώς
η χώρα μπορεί να εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τις εισα-
γωγές πετρελαίου για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας
(ενώ δηλαδή αναπτύσσουμε τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
προς το παρόν καίμε ακόμα...
μαζούτ), αλλά το πετρέλαιο αυτό
δεν προέρχεται από τη Ρωσία. Η
Κύπρος εισάγει πετρέλαιο κυ-
ρίως από χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και, όπως ανέφερε
ενδεικτικά σε πρόσφατη συνέν-
τευξή της στην «Κ» η υπουργός
Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, το
2020 μόλις το 1,5% του συνόλου
των εισαγωγών καυσίμων στην
Κύπρο αφορούσε κάρβουνο και
υγραέριο από τη Ρωσία, τα καύ-
σιμα κίνησης προέρχονται από
Ελλάδα και Ισραήλ και τα καύσι-
μα για παραγωγή ηλεκτρισμού
προέρχονται από διάφορες χώ-
ρες που δεν περιλαμβάνουν τη
Ρωσία.

<<<<<<

Η Κύπρος κατέθεσε ανη-
συχίες μαζί με τη Μάλτα
και την Ελλάδα για την
απαγόρευση ελλιμενι-
σμού πλοίων ρωσικών
συμφερόντων στην ΕΕ,
οδηγώντας στη μη συζή-
τηση και στην υιοθέτηση
μόνο του μέτρου για τα
πλοία με ρωσική σημαία.

<<<<<<

Δεν επηρεάζεται η Κύ-
προς από πιθανή συζή-
τηση για κυρώσεις σε
πετρέλαιο και αέριο. 

<<<<<<

«Αυτοματοποιημένη»
πλέον η ανάκληση δια-
βατηρίων ατόμων στη
λίστα κυρώσεων.

Η Λευκωσία από τον Μάρτιο προχώρησε σε ανάκληση άδειας ελλιμενισμού για ρωσικά πολεμικά πλοία στη Λεμεσό,
δεδομένης της εισβολής στην Ουκρανία αλλά και της χρήσης του λιμανιού από αμερικανικά και γαλλικά πλοία. 
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Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το 2017, ο Άντρος Κυπριανού
καλούσε εκτάκτως τα ΜΜΕ σε συ-
νέντευξη Τύπου στην Εζεκία Πα-
παϊωάννου ανακοινώνοντας το
ναυάγιο μεταξύ του ΑΚΕΛ και του
Μάικ Σπανού, πολλοί θεώρησαν
πως ήταν μία από τις μεγάλες ήττες
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η απόγνωση ήταν έκδηλη από το
χλωμό πρόσωπο του Άντρου Κυ-
πριανού και από το γεγονός ότι ο

κατά τα άλλα προσιτός στα ΜΜΕ
γ.γ. του ΑΚΕΛ είχε απαγορεύσει δι-
ευκρινιστικές ερωτήσεις. Από τις
μεγάλες ήττες καθώς η επιλογή Σπα-
νού θεωρήθηκε εκ των υστέρων
επιπόλαιακίνησηαπό ΑΚΕΛικάστε-
λέχη. Οι δύο μεριές δεν είχαν συ-
ζητήσει άλλωστε διεξοδικά βασικές
θέσεις για να διαπιστώσουν εγκαίρως
τις διαφορές, ούτε η γραμματεία
μπήκε στον κόπο να ξεσκονίσει τον
πρότερο βίο του κ. Σπανού προτού
τον παρουσιάσει στα συλλογικά όρ-

γανα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή
για το κόμμα της Αριστεράς καθώς
διαπιστωνόταν πως λίγο πριν την
κρίσιμη μάχη, έμενε χωρίς επιλογές,
καταφεύγοντας στην θαλπωρή και
την γνωστή συνταγή Σταύρου Μαλά.
Όλο αυτό το χάος της προηγούμενης
πενταετίας ήθελε με κάθε τρόπο να
αποφύγει ο Στέφανος Στεφάνου,
ξεκινώντας από νωρίς και το ψάξιμο
και τη συζήτηση με τα κόμματα του
ενδιάμεσου χώρου. Παρά τις δια-
βεβαιώσεις ότι το ΑΚΕΛ θα βρει εκεί-

νη την υποψηφιότητα που θα νικά,
στον δρόμο για τον εκλεκτό βρέθη-
καν πολλά εμπόδια, πολλές ανατρο-
πέςκαι προέκυψαν αρκετές ατυχίες.
Δύο ονόματα βρίσκονται στη λίστα
των επιλογών του, αυτό του Αχιλλέα
Δημητριάδη και του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη, καθώς ο Στέλιος Πλατής,
ο οποίος είχε μέχρι και τις αρχές
της βδομάδας δυναμική, υποχώρησε
απότομα, μετά τις αντιδράσεις πο-
λιτικών κύκλων.  Στοίχημα για το
ΑΚΕΛ είναι μία υποψηφιότητα τόσο

όσο χρειάζεται ΑΚΕΛική για να συ-
σπειρώσει το κόμμα, αλλά και υπο-
ψηφιότητα που να βγαίνει εκτός
του κομματικού βραχίονα για να
μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κερ-
δίσει της κεντρώες ψήφους, παίρ-
νοντας έτσι το εισιτήριο για τον β’
γύρο.Μέχρι και την τελική απόφαση
το κόμμα είναι έτοιμο να ξεσκονίσει
το βιογραφικό, τον πρότερο βίο και
να ανακαλύψει τυχόν σκελετούς
στις ντουλάπες που μπορεί να φέ-
ρουν εκ νέου το κόμμα σε δυσκολία. 

Το short list των δύο εκλεκτών του ΑΚΕΛ
Αχιλλέας Δημητριάδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης αποτελούν τις τελικές προτάσεις του κόμματος με τα θετικά και τα αρνητικά τους 

Το ναυάγιο με το ΔΗΚΟ κινητο-
ποίησε το ΑΚΕΛ να προχωρήσει
σε έντονες διαβουλεύσεις με τα
υπόλοιπα κόμματα. Στην Πορεία
Χριστοδούλας ο Στέφανος Στεφά-
νου ζήτησε από τον Γιάννο Λακ-
κοτρύπη να διευθετήσει αμέσως
συνάντηση και αυτή έγινε σε φι-
λικό επίπεδο την περασμένη Τρίτη.
Ο Στέφανος Στεφάνου του έθεσε
δύο ονόματα, αυτό του Αχιλλέα
Δημητριάδη και του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη σημειώνοντας πως απο-

τελούν τον προσανατολισμό του
κόμματος και ζητώντας του να εκ-
φράσει άποψη για τα δύο ονόματα.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ απέφυγε
να τοποθετηθεί για τους δύο πο-
λιτικούς άνδρες και επέμεινε στο
δεύτερο σκέλος της πρότασής του
για κυβέρνηση ευρύτερης αποδο-
χής. Η σκέψη του Μάριου Καρο-
γιάν είναι να διερευνηθεί το έδαφος
της κυβέρνησης ευρύτερης απο-
δοχής με τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ,

ΕΔΕΚ, Οικολόγοι. Εκεί μπορούν
να οργανωθούν δύο τραπέζια όπου
το πρώτο θα επικεντρωθεί σε προ-
γραμματικές συγκλίσεις και το
άλλο στην υποβολή ονομάτων από
τα οποία θα αποκλείονται κομμα-
τικοί αξιωματούχοι. Την ίδια δια-
δικασία όπως εξήγησε ο Μάριος
Καρογιάν στον Στέφανο Στεφάνου,
θα κάνει και με τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου με τον οποίο έχουν ήδη
κλείσει συνάντηση μετά το Πάσχα.
Θα θέσει εκ νέου την πρότασή του

για κυβέρνηση ευρύτερης αποδο-
χής ζητώντας από τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου στην ουσία να αποσυρθεί
και να βρουν άλλο υποψήφιο από
κοινού, με ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ.
Ο Στέφανος Στεφάνου πάντως ρώ-
τησε τον Μάριο Καρογιάν αν προ-
τίθεται μαζί με τα υπόλοιπα κόμ-
ματα (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ) να στηρίξουν
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον
Πρόεδρο της ΔΗΠΑ να ξεκαθαρίζει
πως δεν είχε καμία απολύτως επα-
φή με τον τέως υπουργό Εξωτερι-

κών. Πάντως το ΑΚΕΛ έχει ήδη
βάλει τα δικά του χρονοδιαγράμ-
ματα στο τραπέζι, καθώς μετά το
πρώτο δεκαήμερο μέχρι και το τέ-
λος του Μάη θα συνέλθουν οι κομ-
ματικές ομάδες βάσης για συζή-
τηση και μυστική ψηφοφορία επί
της πρότασης της Κεντρικής Επι-
τροπής. Την Κυριακή 5 Ιουνίου
θα πραγματοποιηθεί η Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ για λήψη
της τελικής απόφασης για τις προ-
εδρικές εκλογές. 

Τα χρονοδιαγράμματα του ΑΚΕΛ και οι συναντήσεις 
<<<<<<

Μάριος Καρογιάν και
Στέφανος Στεφάνου εί-
χαν τετ α τετ, συζητώντας
τα δύο τελικά ονόματα.

<<<<<<

Το ΑΚΕΛ έχει ξεκινήσει
ήδη μελέτη για τον πρό-
τερο βίο, το ιστορικό και
ενδεχόμενους σκελετούς
στο ντουλάπι των δύο εν
δυνάμει υποψηφίων. 

Αν κάποιος ξύπνησε το προεδρικό
μικρόβιο στον Αχιλλέα Δημητριά-
δη, αυτό είναι το Πολιτικό Γραφείο
του ΑΚΕΛ το 2017. Μέλη της γραμ-
ματείας τού είχαν κάνει κρούσει
για το short list υποψηφιοτήτων
και είχε χάσει παρά μία ψήφο από
τον Σταύρο Μαλά όταν το όνομα
των δύο μπήκε στη ψηφοφορία
του Πολιτικού Γραφείου. Λίγο με-
τά τις προεδρικές εκλογές είχε
ξεκινήσει τις δημόσιες παρεμβά-
σεις, αλλά και παρασκηνιακές
επαφές που καταδείκνυαν πως
ενδιαφέρεται να μπει στην κούρ-
σα των προεδρικών εκλογών το
2023. Οι κινήσεις του ΑΚΕΛ να
ψάχνει άλλο εκλεκτό πέντε χρόνια
αργότερα, φαίνεται πως δεν πτόη-
σαν τον γνωστό νομικό ο οποίος

ξεκαθάρισε πως θα μείνει μέχρι
τέλους στην κούρσα και θα είναι
ανεξάρτητος. 

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης, γιος
του δημάρχου Λευκωσίας Λέλλου
Δημητριάδη και γνωστός για τις
νομικές νίκες του, έχει σύμφωνα
με το ΑΚΕΛ το κατάλληλο αφή-
γημα ενός καθωσπρέπει υποψη-
φίου. Ένα προφίλ που μπορεί να
μιλήσει στην αστική Λευκωσία
–που υπολείπεται το ΑΚΕΛ- αλλά
να ικανοποιήσει τα προοδευτικά
ένστικτα του ΑΚΕΛικού ακροα-
τηρίου. Το γεγονός ότι εκπροσώ-
πησε τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο
Μοδινό στο ΕΔΑΔ και κατάφερε
την αποποινικοποίηση της ομο-
φυλοφιλίας στην Κύπρο θεωρείται
σημαντικό κομμάτι για το ΑΚΕΛ
και τις θέσεις του στην κοινωνία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Και στο Κυπριακό, ωστόσο, τα
δύο μέρη φαίνεται να συμπλέουν
πλήρως ενώ σημαντικές θεωρούν-
ται οι νίκες του στην υπόθεση
Τιτίνας Λοϊζίδου αλλά και στο πε-
ριουσιακό.

Οι υποστηρικτές
Ο ίδιος έχει την στήριξη της

Πρωτοβουλίας για την Αμμόχωστο
και την στήριξη της βουλεύτριας
του Κινήματος Οικολόγων Αλε-
ξάνδρας Ατταλίδου (είχε μιλήσει
πρόσφατα ανοικτά υπέρ της υπο-
ψηφιότητας Δημητριάδη σε στε-
λέχη του ΑΚΕΛ) ενώ τόσο ο Χα-

ράλαμπος Θεοπέμπτου όσο και
ο Γιώργος Περδίκης (ήταν συμ-
μαθητές στο σχολείο) βλέπουν
θετικά τον ίδιο. Από πλευράς του
ΑΚΕΛ, ένθερμος υποστηρικτής
του ήταν από την αρχή οι Του-
μάζος Τσελεπής, Χάρης Καράμα-
νος, Νίκος Ιωάννου ενώ θετικά
βλέπει την υποψηφιότητά του η
Ελένη Μαύρου και ο Χρύσανθος
Ζαννέτος.

Τα ζητήματα
Όμως όσο κι αν στο ΑΚΕΛ θε-

ωρείται η ασφαλής επιλογή, θε-
ωρείται παράλληλα μία αναβίωση
της υποψηφιότητας Μαλά. Έχει
πιθανότητες να φτάσει μέχρι τον
β’ γύρο, όμως υπάρχουν επιφυ-
λάξεις για το κατά πόσο μπορεί
να κερδίσει. Οι λόγοι ποικίλλουν.
Αυτό που φαίνεται πως προβλη-
ματίζει ΑΚΕΛικούς κύκλους είναι
η νομικιστική προσέγγιση του
Κυπριακού από πλευράς του. Η
μονοθεματικότητα φέρεται να
μην κερδίζει έδαφος σε μία κοι-
νωνία που έχει ήδη απαξιώσει
την  πολιτική.

Αυτός ήταν και ο λόγος των
γενικότερων επιφυλάξεων στο
να υποστηριχθεί από την αρχή
καθώς το περιουσιακό από μόνο
του δεν κερδίζει εκλογές. Μάλιστα
οι καταγγελίες που δέχεται από
πολιτικούς κύκλους ότι έχει αξιο-
ποιήσει προς δικό του οικονομικό
όφελος τον πόνο των Βαρωσιω-

τών, θεωρείται πως μπορεί να
προκαλέσει πρόβλημα στην υπο-
ψηφιότητά του. Ήδη στα πηγα-
δάκια της Πινδάρου συζητούν τα
περί εκπροσώπησης Τ/κ στο
ΕΔΑΔ, που ενδεχομένως να αξιο-
ποιηθεί πλήρως στον προεκλογικό
εναντίον της υποψηφιότητας Δη-
μητριάδη.

Ο ίδιος μπορεί να συσπειρώσει
το ΑΚΕΛ, χωρίς να δημιουργεί
προστριβές, μπορεί να κερδίσει
την στήριξη προοδευτικών δυ-
νάμεων. Το ερώτημα είναι πόση
δυναμική περαιτέρω μπορεί να
αποκτήσει στον β΄ γύρο αν τελικά
προκριθεί ούτως ώστε να εκλεγεί.
Στο ΑΚΕΛ κάνουν ήδη τα μαθη-
ματικά και στα δύο σενάρια. Στο
σενάριο με ανθυποψήφιο τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, υπολογίζεται
πως οι υποστηρικτές του Νίκου
Χριστοδουλίδη αλλά και το ΔΗΚΟ
θα στηρίξουν τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ. Στελέχη του ΔΗΚΟ έχουν
ξεκαθαρίσει πως ο Αχιλλέας Δη-
μητριάδης δεν αποτελεί επιλογή
για το κόμμα εδώ και καιρό, ενώ
οι συναγερμικοί ψηφοφόροι του
Νίκου Χριστοδουλίδη θα προτι-
μήσουν μία δεξιά υποψηφιότητα
όπως αυτή του κ. Νεοφύτου.

Στο σενάριο όπου ο ανθυπο-
ψήφιός του θα είναι ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, εκτιμάται ότι ο ΔΗ-
ΣΥ θα στραφεί προς τον πρώην
στενό συνεργάτη του Νίκου Ανα-
στασιάδη και δηλωμένο Συνα-

Η είδηση της παραίτησης του Ανδρέα
Μαυρογιάννη από τη θέση του δια-
πραγματευτή, δεν αποτέλεσε κε-
ραυνό εν αιθρία. Ο ίδιος είχε ξεκα-
θαρίσει άλλωστε από τον Φεβράρη
που πέρασε σε συνέντευξή του στον
Ανδρέα Κημήτρη στο ΡΙΚ και στην
«Κ» πως στο ενδεχόμενο που δεν
υπάρξουν κάποιες αλλαγές, τότε δεν
έχει λόγο να παραμείνει στη θέση
του διαπραγματευτή. Η χρονική
συγκυρία, το γεγονός δηλαδή ότι
την ίδια στιγμή είχε προταθεί από
στο Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ,
ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει
εκείνες τις φωνές που θέλουν όλο
αυτό να συνδέεται με τις προεδρικές
εκλογές. Η αλήθεια βεβαίως είναι

πως αν και το όνομά του ήταν επι-
κρατέστεροόταν άνοιγε η προεδρο-
λογία, υποχώρησε διακριτικά καθώς,
όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, κανείς
δεν τον γύρεψε. Οι καταστάσεις και
το ναυάγιο με το ΔΗΚΟ-που έβλεπε
αρνητικά μία τέτοια υποψηφιότη-
τα- τον επαναφέρει δυναμικά. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, γνω-
στός διπλωμάτης, διευθυντής του
γραφείου τριών υπουργών Εξωτε-
ρικών, ήταν μεταξύ άλλων μόνιμος
αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ορ-
γανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης
στη Γαλλία και μόνιμος αντιπρόσω-
πος της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Μία
επαγγελματική πορεία που συνδέεται
με το Κυπριακό αλλά και με σοβαρές
διασυνδέσεις σε όλους τους πολιτι-
κούς χώρους. Η καλή γνώση του στο
κυπριακό, η στενή επαφή του με
ΑΚΕΛικά στελέχη επί εποχής Χρι-
στόφια και το γεγονός ότι κινείται
δύο κλικ πιο σκληρά στο Κυπριακό
από τον Αχιλλέα Δημητριάδη, θεω-
ρείται εντός του ΑΚΕΛ πως μπορεί
να συμβάλει στη συνοχή του κόμ-
ματος αλλά παράλληλα να αλιεύσει
ψήφους από άλλες δεξαμενές. Ισχυρό
σημείο στο αφήγημά του ήταν η επι-
τυχημένη προεδρία της Ε.Ε. η οποία
σύμφωνα με κομματικές πηγές του
προσέδωσε σοβαρή εμπειρία στη
διακυβέρνηση του τόπου καθώς η
επίβλεψη όλων των υπουργείων ορι-
ζοντίως τον είχε μετατρέψει εκείνο
το εξάμηνο σε έναν μικρό κυβερνήτη.
Στα θετικά του σημεία μπαίνει και
το γεγονός ότι χαίρει εκτίμησης στο

εξωτερικό και στα διεθνή φόρα. Την
υποψηφιότητα Μαυρογιάννη μπορεί
να μην βλέπει θετικά η ηγεσία του
ΔΗΚΟ, υπάρχει ωστόσο μία μερίδα
της βάσης που δεν αποκλείει κάτι
τέτοιο. Ιδιαίτερα εκείνη η βάση που
επιθυμεί συνεργασία με το ΑΚΕΛ.
Πολύ καλές σχέσεις διατηρεί με το
Κίνημα Οικολόγων με τους οποίους
είχε συχνές επαφές για ενημέρωση
γύρω από το Κυπριακό και συνεπώς
οι Πράσινοι δεν πρόκειται να προ-
αποκλείσουν κάτι τέτοιο. Θετικά
βλέπει την υποψηφιότητά του η
Άννα Θεολόγου και σίγουρα ο Στέλιος
Πλατήςκαθώς, όπως είπε στην «Κ»,
είναι έτοιμος να τον στηρίξει. Εντός
του ΑΚΕΛ βλέπουν θετικά την υπο-
ψηφιότητά του οι Γιώργος Λουκαϊδης
–μετά και την απόρριψη της πρό-
τασής του για Πλατή- Χρίστος Χρι-
στοφίδης που τον πρότεινε, Πανίκος
Χάμπας, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος
Γεωργίου.

Όσο όμως κι αν ο Μαυρογιάννης
έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριά-
ζουν στο ΑΚΕΛ, υπάρχουν πολλές
επιφυλάξεις για την θέση του ως
διαπραγματευτή. Όπως σημειώνεται,
καίγεται το κύριο χαρτί που θα είχε
το ΑΚΕΛ απέναντι στην υποψηφιό-
τητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Δεν θα
μπορούν να καταγγέλλουν δηλαδή
τον τέως υπουργό Εξωτερικών για
ευθύνες στο Κυπριακό τη στιγμή
που ο υποψηφιός τους ήταν δια-
πραγματευτής του Νίκου Αναστα-
σιάδη και παρών στο κρίσιμο δείπνο
του Κραν Μοντάνα που οδήγησε

στο ναυάγιο. Τα περί ευθύνης Μαυ-
ρογιάννη για το Κυπριακό είναι κάτι
που απασχολεί ιδιαιτέρως την Εζεκία
Παπαϊωάννου, γιατί είναι το κύριο
όπλο με το οποίο θέλουν να κτυπή-
σουν και τον Αβέρωφ Νεοφύτου
αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Έστω κι αν ο ίδιος έχει αποκαλύψει
ότι ο Πρόεδρος μίλησε ανεπίσημα
για λύση δύο κρατών, ότι έχει αυξηθεί
η αναξιοπιστία της χώρας και έχει
προειδοποιήσει για τα τετελεσμένα
στην Αμμόχωστο, η μακρά παρουσία
του στη θέση του διαπραγματευτή
φέρεται να απασχολεί. Ήδη στο
ΑΚΕΛ έχουν αρχίσει να κάνουν μα-
θηματικά για κάθε σενάριο. Ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης ξεκινά ήδη με
την απώλεια ενός ποσοστού από
τον προοδευτικό χώρο, δεδομένου
ότι ο Αχιλλέας Δημητριάδης θα μείνει
μέχρι τέλους. Αυτό ενδεχομένως να
του στοιχίσει το εισιτήριο για το β΄
γύρο. Υπάρχει ωστόσο η πεποίθηση
πως αν ο έμπειρος διπλωμάτης δια-
σφαλίσει το εισιτήριο, τότε υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες προσέλ-
κυσης ψηφοφόρων από τον ευρύτερο
χώρο του κέντρου σε σχέση με τον
Αχιλλέα Δημητριάδη. Θεωρείται,
πως στην περίπτωση που ο ανθυ-
ποψήφιοςείναι ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης η μάχη θα είναι δύσκολη, όχι
όμως τόσο δύσκολη στο σενάριο
που ανθυποψήφιοςείναι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου καθώς οι ψηφοφόροι Χρι-
στοδουλίδη και ιδιαίτερα ο κεντρώος
χώρος θα συσπειρωθεί γύρω από
την υποψηφιότητά του. 

ΑΧΙΛΛEΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗΣ

Ο νομικός του περιουσιακού
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΑΝΔΡEΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙAΝΝΗΣ

Ο έμπειρος διπλωμάτης
με ευρωπαϊκή προϋπηρεσία 

<<<<<<

Το νομικό κομμάτι του
Αχιλλέα, η έμφαση στα
ανθρώπινα δικαιώματα
και η περίπτωση Μαλά. 

<<<<<<

Η διπλωματική πείρα
Μαυρογιάννη, το ατού
της Προεδρίας της Ε.Ε.
και το αγκάθι της δια-
πραγμάτευσης. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης διακριτικά και μεθοδικά έχει κτίσει ήδη την καμ-

πάνια του και είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη με ή χωρίς το ΑΚΕΛ.

Το όνομα του Ανδρέα Μαυρογιάννη θεωρείτο πως είχε αποχωρήσει από την
προεδρολογία, αλλά πλέον μπαίνει δυναμικά στο τραπέζι της Εζεκία.  
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Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Με την εκτίμηση ότι κρυπτόμενος
δοξάζεται αλλά θα καταποντιστεί
εμφανιζόμενος, η Πινδάρου και
στελέχη που περιβάλλουν την  υπο-
ψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου ανα-
μένουν πότε τελικά θα εξαγγείλει
ο Νίκος Χριστοδουλίδης για να ξε-
κινήσει ο προεκλογικός και να δια-
πιστώσουν κατά πόσο με την εξαγ-
γελία του θα αρχίσει να χάνει δυ-
ναμική ή αν θα ενισχυθεί. Οι ημε-
ρομηνίες δίνουν και παίρνουν,
ωστόσο, ο τέως υπουργός Εξωτε-
ρικών φαίνεται να μη βιάζεται να
βγει στο προσκήνιο. Και αυτό γιατί
στο παρασκήνιο κτίζει το προεκλο-
γικό του πρόγραμμα, βρίσκει άτομα
και πυρήνες σε κάθε επαρχία και
κάνει επαφές. Όλη αυτή η μυστι-
κότητα του προεκλογικού, η άγνοια
για το ποιοι βρίσκονται γύρω του
και τι ετοιμάζει τελικά έχει ήδη αρ-
χίσει να προκαλεί εκνευρισμό στην
Πινδάρου, που βλέπει πως βάσει
δημοσκοπήσεων δεν πέφτει η δη-
μοτικότητά του. 

Η επικοινωνία
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Μάη φέρεται να είναι η περίοδος
κατά την οποία ο τέως υπουργός
Εξωτερικών θα εξαγγείλει, όμως
δεν αποκλείεται να γίνει και αργό-
τερα, δεδομένου ότι η αναβολή δεν
τον βλάπτει. Όπως αναφέρουν πο-
λιτικοί κύκλοι, γίνεται μία σημαν-
τική προετοιμασία και δουλειά για
το τι θα πει αλλά και το ποιοι θα
τον περιβάλλουν. Σύμβουλος επι-
κοινωνίας του Νίκου Χριστοδουλίδη
είναι ο Γιώργος Φλέσσας και αυτό
έχει τη δική του σημασία. Προερ-
χόμενος από τον χώρο της Δεξιάς,

μέλος του επιτελείου του Κωνσταν-
τίνου Μητσοτάκη αλλά και δρα-
στήριος στην καμπάνια του Γιαν-
νάκη Κασουλίδη το 2008. Αξίζει να
σημειωθεί πως είχε στενή συνερ-
γασία με τον σύμβουλο επικοινω-
νίας του Αβέρωφ Νεοφύτου Πάνο
Τσιρίδη στο παρελθόν. Δεν απο-
κλείεται στην πορεία να προστε-
θούν βεβαίως κι άλλα ονόματα, ενώ
έντονη θα είναι η παρουσία των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης στον
προεκλογικό του και οι έρευνες. 

Στην πρώτη του εμφάνιση, δεν
θα υπάρχουν γνωστά πρόσωπα γύ-
ρω του, αλλά όπως σημειώνουν
ασφαλείς πηγές, μία ομάδα προ-

σώπων και κυρίως νέων.Έχει, όπως
σημειώνεται, αρκετούς εθελοντές
ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσει
μία συγκεκριμένη ομάδα που θα
τον εκπροσωπεί στα πάνελ, απο-
φεύγοντας έτσι την εμπλοκή κομ-
ματικών στελεχών. Ποιο όμως θα
είναι το στίγμα της προεκλογικής
του;

• Μία υπερκομματική υποψηφιό-
τητα, με την ελπίδα για στήριξη
πέραν του ενός κόμματος. 

• Αποφυγή των συγκρούσεων. 
• Εμπλοκή της νεολαίας και κατ΄

επέκταση να περάσει το μήνυμα
πως γύρω του περιστοιχίζονται πρό-
σωπα που υπό άλλες περιστάσεις
δεν θα οδηγούνταν στην κάλπη. 

Ο τέως υπουργός Εξωτερικών
έχει ήδη μπει στη διαδικασία με-
λέτης ερευνών, focus group και
δημοσκοπήσεων και με δεδομένο
ότι η δημοτικότητά του δεν πέφτει
–παρά το γεγονός ότι έχει χάσει
από τον Γενάρη δημόσιο βήμα- δεν
βιάζεται να εξαγγείλει. Η εκτίμηση
που υπάρχει είναι ότι όσο πιο γρή-
γορα ξεκινήσει, τόσο περισσότερες
θα είναι οι επιθέσεις που θα δεχτεί
συντεταγμένα από τον ΔΗΣΥ και
κατ’ επέκταση θα έχει την μεγάλη
πιθανότητα να υποστεί φθορά. Φαί-
νεται πάντως πως δεν έχει εγκα-
ταλείψει την ελπίδα, ότι μπροστά
στη χαμηλή δημοτικότητά του Συ-
ναγερμικούΠροέδρου, ο τελευταίος

θα αναδιπλωθεί, ίσως να πιεστεί
και από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και να αποσυρθεί στηρί-
ζοντας τον τέως υπουργό Εξωτε-
ρικών. Από την άλλη, ένα τέτοιο
σενάριο θεωρείται επιστημονικής
φαντασίας για την Πινδάρου. 

Το περιβάλλον Χριστοδουλίδη
εκτιμά πως η απουσία κόμματος γύ-
ρω από την υποψηφιότητά του, έχει
θετικά και αρνητικά. Το αρνητικό
έχει να κάνει με την έλλειψη της
οργανωτικής δομής που ακολουθεί
ένα κόμμα. Ως αντιστάθμισμα, έχει
ήδη πυρήνες σε κάθε επαρχία (στην
επαρχία Πάφου για παράδειγμα
έχουν χωριστεί 17 διαμερίσματα)
που δουλεύουν και οργανώνονται

για την κάλπη αλλά και για προσω-
πικές επαφές του κ. Χριστοδουλίδη
με την βάση. Το θετικό της απουσίας
κόμματος, είναι αυτό που αναλύει
και μεγάλη μερίδα του ΔΗΣΥ. Ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης δεν θέλει σε
καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως
δούρειος ίππος της αντιπολίτευσης
έναντι του κόμματός του. Εκτιμούν
πως ίσως να πλήξει το υπερκομμα-
τικό προφίλ που θέλει να κτίσει η
εμπλοκή ενός κόμματος στον προ-
εκλογικό του. Αυτός είναι και ο λόγος

που κρίνεται ως το καλύτερο σενάριο
η στήριξη Χριστοδουλίδη από τρία
περίπου κόμματα (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ,
ΔΗΠΑ). Το πόσο κάτι τέτοιο είναι
εφικτό, είναι βεβαίως ανοικτό. Το
σίγουρο πάντως είναι πως ο Νίκος
Χριστοδουλίδης θέλει να κερδίσει
τον ενδιάμεσο χώρο και τους ψη-
φοφόρους και αυτό επιβεβαιώνεται
από την επιλογή Νάκη Ρούσου και
Γιασεμή Φιλή να χειρίζονται το ορ-
γανωτικό. Υπενθυμίζεται πως αυτά
τα δύο πρόσωπα ήταν στο οργανω-
τικό του Γιώργου Λιλλήκα το 2013,
μετέπειτα στη Συμμαχία Πολιτών,
μετακινήθηκαν στο επιτελείο Νικόλα
Παπαδόπουλου το 2018 και στη συ-
νέχεια στο ΔΗΚΟ. 

Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μέχρι και την αρχή της Μεγάλης
Βδομάδας, το όνομα του οικονο-
μολόγου Στέλιου Πλατή, ήταν, αν
όχι το επικρατέστερο, ένα όνομα
από τις τρεις επιλογές του ΑΚΕΛ
για το χρίσμα του υποψηφίου για
τις προεδρικές του 2023. Ο αυτο-
δημιούργητος εκατομμυριούχος
εργάζεται εδώ και μήνες στο πα-
ρασκήνιο, αξιοποιώντας τις γνω-
ριμίες του στα κόμματα αλλά και
τις διασυνδέσεις του για την επί-
τευξη συμφωνίας μεταξύ των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης, με στό-
χο όπως υποστήριζε την «πολυπό-
θητη» αλλαγή διακυβέρνησης. Είχε
παίξει ενεργό ρόλο παρασκηνιακά
για την εξεύρεση ενός κοινού υπο-
ψηφίου που θα στηρίξει η αντιπο-
λίτευση. 

Από προτείνων...
Πώς όμως από προτείνων κατέ-

ληξε προτεινόμενος και για λίγα ει-
κοσιτετράωρα το φαβορί του ΑΚΕΛ,
είναι ένα ζήτημα το οποίο ηγέρθη
έντονα στα κομματικά πηγαδάκια.
Η αλήθεια είναι πως μία έρευνα δη-
μοσκοπήσεων που είχε μέσα το
όνομά του ήταν η πρώτη ένδειξη
που κατέδειξε πως ο κ. Πλατής έβλε-
πε θετικά και το ενδεχόμενο υπο-
ψηφιότητάς του. Κάπως έτσι το
όνομά του έπεσε στο Πολιτικό Γρα-

φείο του ΑΚΕΛ από μέλος της γραμ-
ματείας. Μία πρόταση ρηξικέλευθη,
όπως ανέφεραν κομματικά στελέχη,
και σε αυτό το πλαίσιο υπήρξαν αρ-
κετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου
οι οποίοι είδαν με ενδιαφέρον μία
τέτοια πρόταση. Ο ίδιος ο Στέλιος
Πλατής, μιλώντας στην «Κ», επιβε-
βαίωσε πως το όνομά του βρισκόταν
στην λίστα, σημείωσε, ωστόσο, ότι
σέβεται τη διαδικασία που ακολου-
θείται εντός του ΑΚΕΛ και πως θε-
ωρεί τον εαυτό του «ένα γρανάζι
στη μηχανή για να πετύχει η αλ-
λαγή». Στην περίπτωση που θα ήταν
ο εκλεκτός, τότε θα επρόκειτο για
μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα. 

Τα τηλεφωνήματα
Έτσι, μετά την τελευταία συνε-

δρίαση του Πολιτικού Γραφείου
του ΑΚΕΛ, το όνομα του Στέλιου
Πλατή βρέθηκε αρκετά ψηλά στη
λίστα υποψηφίων που είχε καταρ-
τιστεί κερδίζοντας διαρκώς έδαφος.
Όλα αυτά, όμως, μέχρι την περα-
σμένη Τρίτη, όπου τα δεδομένα
άλλαξαν άρδην και το όνομα του
γνωστού οικονομολόγου άρχισε
να ξεθωριάζει. Τι μεσολάβησε; Κατ’
αρχάς ο γ.γ. του ΑΚΕΛ άρχισε να
λαμβάνει τηλεφωνήματα ανθρώπων
με ρόλο και λέγειν στο πολιτικό
σκηνικό που διαφωνούσαν με την
επιλογή. Κάποιοι έθεταν το ζήτημα
ότι ο Στέλιος Πλατής ήταν υποψή-

φιος βουλευτής με τον ΔΗΣΥ, άλλοι
την μετακίνησή του στο επιτελείο
Νικόλα Παπαδόπουλου το 2018
(ήταν επικεφαλής της οικονομικής
πολιτικής) και την επιλογή του «κα-
νένα» στον β’ γύρο και κυρίως πολ-
λοί έκρουσαν τον κώδωνα για τις
θέσεις του στην οικονομία που θα
προκαλούσε πλήγμα στο βεβαρη-
μένο ιστορικό του κόμματος. 

Σε  ό,τι αφορά τον ΔΗΣΥ, ο Στέ-
λιος Πλατής ξεκαθάρισε στην «Κ»
ότι οι γονείς του ήταν Συναγερμικοί.
Αυτός, όπως υποστηρίζει, ακολού-
θησε αλλά όταν ήρθε η ώρα που
αντιλήφθηκε ότι οι θέσεις του ΔΗΣΥ
δεν του ταιριάζουν, αποχώρησε.
Αρκετοί είναι αυτοί που του κατα-
λογίζουν και μια επικίνδυνη ρητο-
ρική σε σχέση με την παραμονή
στην Ευρωζώνη την δύσκολο πε-
ρίοδο του κουρέματος, ενώ ένας
ακόμα λόγος που φρέναρε την υπο-

ψηφιότητα Πλατή εικάζεται ότι
είναι και η προτίμηση που δείχνουν
επιχειρηματίες με τεράστια οικο-
νομική ισχύ στο πρόσωπο άλλου
υποψηφίου.

Η περίπτωση Μαυρογιάννη
Έτσι, από το βράδυ της περα-

σμένης Τρίτης και μετά που ο Στέ-
λιος Πλατής φιλοξενήθηκε στο ρα-
διόφωνο του «Πολίτη» και στη Κα-
τερίνα Ηλιάδη αλλά και στην εκ-
πομπή της Κάτιας Σάββα στον Al-
pha, δύο εμφανίσεις που σίγουρα
δεν τον ευνόησαν μιας και δεν δό-
θηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις σε
καυτά θέματα όπως το Κυπριακό,
οι επιλογές για το ΑΚΕΛ από τρεις
έγιναν δύο. Όπως όλα δείχνουν, η
ηγεσία του κόμματος θα προχω-
ρήσει τις κομματικές διεργασίες
θέτοντας επί τάπητος δύο ονόματα
του προσφάτως παραιτηθέντος

διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη και του γνωστού νομικού
Αχιλλέα Δημητριάδη, ο οποίος έχει
εξαγγείλει ήδη την ανεξάρτητη
υποψηφιότητά του. Αξίζει πάντως
να σημειωθεί πως ο Στέλιος Πλατής,
μιλώντας στην «Κ», πρότεινε τον
Ανδρέα Μαυρογιάννη ως μία κοινή
υποψηφιότητα ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ, χωρίς
να ξεκαθαρίζεται αυτή την ώρα αν
θα τον στηρίξει ως υποψήφιο απο-
κλειστικά του ΑΚΕΛ. 

Πάντως, ο προβληματισμός των
ηγετικών στελεχών της Αριστεράς
είναι έντονος γύρω από τον υπο-
ψήφιο που θα επιλεχθεί. Αν και η
υποψηφιότητα Μαυρογιάννη φέ-
ρεται να κερδίζει έδαφος, μιας και
είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη βάση
του κόμματος με την πορεία του
ως επικεφαλής της Κυπριακής Προ-
εδρίας της ΕΕ το 2012. Βέβαια δεν
θα μπορεί να αποφύγει την κριτική

σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του
στο Κυπριακό μέχρι σήμερα, ωστό-
σο η υποψηφιότητά του μπορεί να
στηριχτεί στον δεύτερο γύρο και
από το ΔΗΚΟ.

Το ζητούμενο όμως είναι να πε-
ράσει ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ στο
δεύτερο γύρο, προνόμιο που δείχνει
να διαθέτει ο Αχιλλέας Δημητριάδης.
Ο δικηγόρος κερδίζει την εύνοια
λόγω των θέσεών τουστο Κυπριακό,
όμως δυσκολεύει να πείσει για την
οικονομία, ένα επίσης σημαντικό
θέμα που καίει τον μέσο αριστερό
ψηφοφόρο. Ο κ. Δημητριάδης φέ-
ρεται σύμφωνα και με τις δημοσκο-
πήσεις να περνάει ευκολότερα στο
δεύτερο γύρο, αλλά εκεί δεν μπορεί
να κερδίσει την εύνοια των άλλων
κομμάτων της αντιπολίτευσης για
τον προφανή λόγο: τις θέσεις του
στο Κυπριακό.

Πάντως, τα στελέχη του ΑΚΕΛ
διαμηνύουν πως τίποτα δεν έχει τε-
λειώσει και πως όλα βρίσκονται στο
τραπέζι των συζητήσεων με γνώ-
μονα πάντα τον υποψήφιο που μπο-
ρεί να εκλεγεί και να φέρει την πο-
λυπόθητη αλλαγή. Την ίδια ώρα δια-
μηνύουν ότι οι διεργασίες στο κόμμα
πάνε σύμφωνα με τους αρχικούς
σχεδιασμούς και βρίσκονται μέσα
στα χρονικά πλαίσια, τα όποια έχουν
οριστεί υπενθυμίζοντας ότι απλά ο
Αβέρωφ Νεοφύτου βιάστηκε να
εξαγγείλει την υποψηφιότητά του.

Πώς η τριάδα
του ΑΚΕΛ
μετατράπηκε
σε δίδυμο 
Το παρασκήνιο της δυναμικής
που απέκτησε ο Πλατής και οι λόγοι
που βρέθηκε απότομα εκτός συζήτησης 

Ενας αθόρυβος προεκλογικός για τον Νίκο
Οι λόγοι που η εξαγγελία καθυστερεί, η επικοινωνιακή του ομάδα και τα επόμενα βήματα 

<<<<<<

Η έρευνα που συμπερι-
λάμβανε τον Πλατή, η
πρόταση στήριξής του
από μέλος της γραμμα-
τείας και τα τηλεφωνή-
ματα δυσαρέσκειας που
ανέτρεψαν το παιχνίδι.

<<<<<<

Ο Στέλιος Πλατής είχε
προτείνει τον Ανδρέα
Μαυρογιάννη για υπο-
ψήφιο κοινής αποδοχής
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ.

<<<<<<

Στόχος η παρουσία μίας
ομάδας στα ΜΜΕ και η
αποφυγή παρέλασης
κομματικών στελεχών αν
τελικά τoν στηρίξουν. 

<<<<<<

Σύμβουλος επικοινω-
νίας του Νίκου Χριστο-
δουλίδη είναι ο Γιώργος
Φλέσσας, που ήταν μέ-
λος του επιτελείου Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη
αλλά και στην καμπάνια
του Ιωάννη Κασουλίδη.

Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας Στέλιος Πλατής ήταν μέχρι τις αρχές της βδομάδας το φαβορί στην Εζεκία Πα-
παϊωάννου, ωστόσο η οικονομική ρητορική του φέρεται να του στοίχισε.

Τα πολιτικά
πρόσωπα
Το σίγουρο βεβαίως είναι ότι
κοντά του βρίσκονται πολιτικά
πρόσωπα, ενώ αρκετοί είναι
εκείνοι που βρίσκονται σε
διαβούλευση μαζί του. Μετα-
ξύ τους ο τέως υφυπουργός
παρά τω Προέδρω Βασίλης
Πάλμας, ο Λακκοτρύπης, ο
Κώστας Καδής στο παρασκή-
νιο, ενώ θετικά λέγεται πως
βλέπει την υποψηφιότητά του
και ο Πρόδρομος Προδρόμου
από την κυβερνώσα παράτα-
ξη. Θετικά βλέπουν την υπο-
ψηφιότητά του στελέχη της
ΔΗΠΑ, αλλά και ο Πρέσβης
στην Αθήνα Κυριάκος Κενε-
βέζος. Πολύ κοντά του βρί-
σκεται ο γ.γ. του ΔΗΚΟ Άθως
Αντωνιάδης ενώ θετικά βλέ-
πουν την υποψηφιότητά του
και άλλα στελέχη του ΔΗΚΟ,
όπως οι Σενέκκης, Κουλίας,
Μυλωνάς, Σαββίδης.  Τη δική
του σημασία είχε και το πρό-
σφατο γεύμα του τέως
υπουργού Εξωτερικών με τον
Βασίλη Πάλμα που φέρεται
να είναι ο επικεφαλής της
καμπάνιας, μαζί με τον τέως
υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο
Ιωάννου. Πέραν πάντως των
πολιτικών στελεχών, δεν περ-
νά απαρατήρητη η στήριξη
που εισπράττει από τον στενό
περίγυρο Αναστασιάδη στη
Λεμεσό, κάτι που έχει ήδη
ενοχλήσει τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου, αλλά και η στήριξη
από την Εκκλησία. Στοίχημα
για τον Νίκο Χριστοδουλίδη
είναι η εμπλοκή νέων στον
προεκλογικό του, καθώς το
ενδεχόμενο κινητοποίησης
της νέας γενιάς, η οποία απέ-
χει, θεωρείται πως θα του δώ-
σει σημαντικό ποσοτικό αλλά
και ποιοτικό προβάδισμα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να παρατείνει την εξαγγελία καθώς φαίνε-
ται πως δεν τον βλάπτει η μυστικότητα. Αντιθέτως, προκαλεί εκνευρισμό
στην Πινδάρου.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 

«Σήμερα, κατεβαίνοντας από το αυ-
τοκίνητο, ένιωσα αυτή την κρυά-
δα που έρχεται από τα βουνά της 
Τουρκίας, που μια καθαρή χειμω-
νιάτικη ημέρα τα βλέπαμε από την 
Κερύνεια –τότε ήταν μια ειδυλλι-
ακή εικόνα της Μικράς Ασίας, η 
οποία άλλαξε εντελώς το 1974, με 
το πραξικόπημα και την εισβολή 
των Τούρκων» μου λέει η Τιτίνα 
Λοϊζίδου, η Ε/κ που στις 18 ∆εκεμ-
βρίου 1996 κέρδισε την προσφυγή 
που είχε κάνει κατά της Τουρκίας 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Ε∆Α∆) 
για στέρηση περιουσίας και παρα-
βίαση του δικαιώματός για ειρηνι-
κή απόλαυση της περιουσίας και 
χρήση της περιουσίας της.

Αμέσως η κουβέντα μάς οδηγεί 
στο σπίτι του παππού Σπύρου (βλ. 
ένθετο της Καθημερινής «Επτά 
Ημέρες» με ημ/νία 17/07/1994): «Το 
σπίτι που μεγάλωσα, μαζί με τη δί-
δυμη αδελφή μου και τη μεγαλύ-
τερή μας αδελφή, το πατρικό του 
πατέρα μας στην Κερύνεια, ήταν 
ανοικτό σε όλους, Ε/κ και Τ/κ». Πο-
λύ σημαντική παρουσία στη ζωή 
της, εκτός από εκείνη του πατέ-
ρα ήταν και αυτή του παππού της 
Σπύρου Χαραλαμπίδη.

Ο παππούς της Τιτίνας Λοϊζί-
δου ήταν γιατρός και το μεγάλο 
σπίτι, πάνω από 150 χρόνων, στην 
Πάνω Κερύνεια ήταν κέντρο για 
όλους: «Η εμπειρία μου στην πό-
λη μου ήταν η συνύπαρξη Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». 
Η κα Λοϊζίδου πήγε για τελευταία 
φορά στην Κερύνεια στις 7 Ιουλί-
ου 1974... «μόλις είχα τελειώσει τη 
Σχολή Ξεναγών –είχαμε μετακομί-
σει στη Λευκωσία από το 1972, λό-
γω της εργασίας του συζύγου μου. 
Εκείνη την ημέρα είχα έντονο το 
αίσθημα της ανασφάλειας, γιατί 
είχαν υπάρξει πολλές βομβιστικές 
επιθέσεις από την ΕΟΚΑ Β΄.

Καθίσαμε στο λιμάνι, στο κα-
φενείο Βράχα, συζητώντας με τον 
πατέρα μου, ο οποίος είχε πολεμή-
σει στην Αλβανία κατά τον Β΄ ΠΠ 
ως γιατρός, μας είπε εκείνη τη μέ-
ρα “να μη ζήσετε ποτέ πόλεμο..”. 
πού να ήξερε ότι μετά από λίγες 
μέρες, στις 20 Ιουλίου ως γιατρός 
και ως αντιδήμαρχος της Κερύ-
νειας θα έμενε αιχμάλωτος στην 
πόλη του...». Ο πατέρας της Τιτί-
νας Λοϊζίδου (Ξάνθος Χαραλαμπί-
δης, γιατρός και αντιδήμαρχος της 
πόλης εκείνη την περίοδο) έμει-
νε εγκλωβισμένος στο ξενοδοχείο 
Dome της πόλης και ελευθερώθηκε 

τον Απρίλιο του 1975. «Με αυτά τα 
λόγια φύγαμε από την Κερύνεια, 
από, και έκτοτε, 47 χρόνια μετά 
ακόμα δεν επιστρέψαμε. Στις 20 
Ιουλίου, στις έξι το πρωί λάβαμε 
το τηλεφώνημα από τον πατέρα 
μου με τα λόγια «κάμετε ό,τι μπο-
ρείτε, γίνεται εισβολή» και μετά 
κλείσανε οι γραμμές...

«Women Walk Home»

Η Τιτίνα Λοϊζίδου συμμετείχε 
σε όλες τις μεγάλες πορείες δια-
μαρτυρίας των Κυπρίων γυναικών 
ενάντια στην τουρκική κατοχή, 
οι οποίες οργανώθηκαν μετά την 
εισβολή... Οι σπουδές στη Σχολή 
Ξεναγών και η αδικία που αισθα-
νόταν για ό,τι είχε συμβεί στην πα-
τρίδα της την έκαναν να δηλώσει 
συμμετοχή στην πρώτη που διορ-
γανώθηκε, το 1975: «Είχα μόλις τε-
λειώσει τη Σχολή Ξεναγών και είδα 
μία ανακοίνωση από μια ομάδα της 
Λευκωσίας που καλούσε κόσμο να 
λάβει μέρος σε μια πορεία.

Σκέφτηκα αμέσως ότι θα μπο-
ρούσα να λάβω μέρος, αφού ήθελα 
να δείξω με τον τρόπο μου ότι δεν 

δέχομαι την κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί με την εισβολή. Ως 
απόφοιτος της Σχολής Ξεναγών μού 
ανέθεσαν να συνοδέψω μια ομάδα 
γυναικών από την Ελλάδα, που θα 
ερχόταν στην Κύπρο για ένα συ-
νέδριο που θα διεξαγόταν εδώ με 
αφορμή τη διακήρυξη του έτους της 
Γυναίκας από τα Η.Ε. Στην πορεία 
θυμάμαι μία λαοθάλασσα, 30.000 
γυναίκες απ’ όλον τον κόσμο, για 
να πορευθούμε προς την Αμμόχω-
στο». Η κα Λοϊζίδου μού υπενθυμί-
ζει πως η ιδέα για τις πορείες των 
γυναικών άρχισε αποκλειστικά από 
κάποιες μη Κύπριες, παντρεμένες 
με Κύπριους, ήταν η Helen Σωτη-
ρίου η γιατρός, η Νταϊάνα Μαρ-
κίδου, η Ρέιτσελ Μιχαηλίδου, οι 
οποίες κάθονταν πίνοντας καφέ, 
και είπαν: «Γιατί δεν ξεκινάμε να 
πάμε στα σπίτια μας;» και έτσι βγή-
κε το «Women Walk Home». Αυτή 
η πρώτη πορεία, μού λέει η κα Λο-
ϊζίδου άλλαξε τη ζωή της και τον 
τρόπο σκέψης της... «μ’ έφερε σε 
μιαν άλλη διάσταση αντιμετώπισης 
της κατάστασης στην Κύπρο, ότι 
έπρεπε να γίνει κάτι. Συμμετείχα 

με στόχο την επανένωση της Κύ-
πρου, ν’ αποδείξω ότι η Τουρκία 
μάς εμποδίζει να πάμε στα σπίτια 
μας. Το 1988 έγιναν δύο πολύ ση-
μαντικές πορείες.

Αυτή του Άρωνα που ήλθαμε σε 
σύγκρουση με τα Η.Ε. –δεν ήταν 
σκοπός μας η αντιπαράθεση μαζί 
τους και η άλλη στον Άγιο Παύ-
λο, που ήταν επιτυχημένη πορεία. 
Αφήστε τους πολιτικούς που περί-
που μας έβγαζαν σχεδόν τρελές...» 
και συνεχίζει: «Αυτή η ομάδα των 
γυναικών άρχισε να οργανώνει τις 
πορείες πιο συστηματικά, ώσπου 
φτάσαμε στις πορείες στα Λύμπια 
και στην Άχνα, στις 19 Μαρτίου 
1989». Σε αυτή την πορεία, στα 
Λύμπια, η Τιτίνα Λοϊζίδου συνε-
λήφθη, και για ακόμη μία φορά 
αισθάνθηκε την κατάφωρη αδι-
κία που τόσος κόσμος υπέστη, να 
μην μπορεί να πάει στο σπίτι του, 
στην περιουσία του... «Η ταπείνω-
ση που νιώθεις όταν περνάς από 
τον όχλο... και το αδιέξοδο που 
ένιωσα ήταν μεγάλο, κάνουμε πο-
ρείες, συλλαμβανόμαστε, τι γίνεται 
από εδώ και πέρα;»... 

Νίκη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ήμουν πάντα πολύ προσεχτική. Είχα συναίσθηση ότι ήταν μια ατομική προσφυγή, ταυτόχρονα όμως ήταν και της Κύπρου

«Ήταν μια νίκη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και της Κύπρου. Ένιωσα δικαιωμένη, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, ήταν τόσο πολύ άδικο να 
βλέπω τον παππού μου πρόσφυγα, το 1974. Ένιωσα ότι δικαίωνα και τον πατέρα μου, τους Κερυνειώτες όλους» λέει η Τιτίνα Λοϊζίδου.

Πώς πάρθηκε όμως η απόφαση της 
Τιτίνας Λοϊζίδου να προσφύγει στο 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων για να διεκδικήσει 
αποζημίωση για στέρηση περιου-
σίας, καθώς και το δικαίωμα της 
επιστροφής της περιουσίας της; 
Τη ρωτάω αν συνδέεται με το επάγ-
γελμα του ξεναγού... άλλωστε στην 
πρώτη πορεία αυτό το επάγγελμα 
έπαιξε τον ρόλο του... «Κι όμως συν-
δέεται» μου απαντάει: «Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου των ξενα-
γών στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο 

του 1989 ετέθη το θέμα πώς θα 
λειτουργεί το επάγγελμα του ξε-
ναγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση... 
Τότε έγινε έντονη συζήτηση από 
τους Βρετανούς, οι οποίοι ήθελαν 
να ιδρύσουν ευρωπαϊκή ομοσπον-
δία ξεναγών. Είχα ακούσει ότι ο 
κ. Αχιλλέας ∆ημητριάδης νεαρός 
δικηγόρος μελετούσε το ευρωπα-
ϊκό κεκτημένο και πήγα να πάρω 
συμβουλή στο ενδεχόμενο που η 
Κύπρος θα έμπαινε στην Ε.Ε. τι γί-
νεται με το επάγγελμά μας... Τότε 
ο κ. ∆ημητριάδης με παρακίνησε 

και για την προσφυγή στο Ε∆Α∆. 
Το συζήτησα με τον σύζυγό μου 
και τον πατέρα μου... αλλά την τε-
λική απόφαση την πήρα όταν μου 
είπε ο πατέρας μου: “θα βάλεις κι 
εσύ το τουβλούδι σου”. Αρχίσαμε 
λοιπόν με τον κ. ∆ημητριάδη τον 
αγώνα, που ακόμα συνεχίζεται...». 
Αισθανθήκατε ποτέ πως θέτατε σε 
κίνδυνο το κυπριακό πρόβλημα; τη 
ρώτησα: «Ναι, πάντοτε ήμουν πο-
λύ προσεχτική. Είχα συναίσθηση 
ότι ήταν μια ατομική προσφυγή, 
αλλά ταυτόχρονα ήταν και της Κύ-

πρου. Γι’ αυτό έλεγα πάντοτε στον 
Αχιλλέα πως όταν αισθανθεί πως 
δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
σταματήσουμε. Αντιμετώπισα τη 
νομική διάσταση του Κυπριακού, 
γιατί διακυβευόταν η υπόσταση 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, αφού 
ήταν θέμα της τουρκικής εισβολής, 
κατοχής και καταπάτησης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων». Η Τιτίνα 
Λοϊζίδου το 1996 δικαιώθηκε και το 
1998 το Ε∆Α∆ διέταξε την καταβο-
λή αποζημίωσης, η οποία της δόθη-
κε το 2003... και τη ρωτώ αν τότε 

αισθάνθηκε ότι νίκησε τον Αττίλα: 
«Κατ’ αρχάς ένιωσα ευγνώμων για 
το σύστημα, γιατί ακούστηκα, και 
εν τέλει νικήσαμε. Ένιωσα ότι αυτή 
η υπόθεση ανήκει σε όλους του Κύ-
πριους, Ε/κ και Τ/κ, για καταπάτη-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ήταν μια νίκη των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Ένιωσα δικαιωμένη, σε 
ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, 
ήταν τόσο πολύ άδικο να βλέπω τον 
παππού μου πρόσφυγα, το 1974, 
έναν άνθρωπο με τόση προσφορά 
στην πόλη του. Ένιωσα ότι δικαί-

ωνα και τον πατέρα μου, τους Κε-
ρυνειώτες όλους». Κουραστήκατε 
να διεκδικείτε;... και η απάντηση 
μάλλον αναμενομένη: «Όχι, ακόμα 
έχουμε δρόμο... Είμαι διατεθειμένη 
να το πάρω μέχρι τέλους». Η Τουρ-
κία πρέπει ακόμα να συμμορφω-
θεί πλήρως με την απόφαση του 
1996 σχετικά με τα ατομικά και 
γενικά μέτρα, τα οποία πρέπει να 
εφαρμόσει, ώστε να ικανοποιήσει 
το δικαίωμα της κας Λοϊζίδου να 
απολαμβάνει την περιουσία της 
στην Κερύνεια.

«Θα βάλεις κι εσύ το τουβλούδι σου» μου είπε ο πατέρας μου

Ο παππούς έμενε στο μεγά-
λο σπίτι με τη βοηθό του και 
τα τρία της παιδιά, έφυγε από 
την Κερύνεια στα 84 του χρό-
νια, από το σπίτι όπου Ε/κ και 
Τ/κ πάντοτε ήταν ευπρόσδε-
κτοι, ένα σημείο αναφορά για 
τους Κερυνειώτες, που έσωζε 
ζωές... Λίγες μέρες μετά τις 
20 Ιουλίου πήρα ένα μήνυ-
μα ότι ο παππούς βρίσκεται 
στην Κυθρέα (κωμόπολη που 
καταλήφθηκε κατά τη δεύτε-
ρη φάση της εισβολής, τον 
Αύγουστο του 1974). Αμέσως 
πήγα με τον σύζυγό μου και 
τον βρήκαμε κάτω από ένα 
δέντρο... και η οικογένεια 
που τον φιλοξενούσε από σε-
βασμό του είχαν παραχωρή-
σει ένα σιδερένιο κρεβάτι... 
τον είχα μαζί μου για ενάμι-
ση χρόνο... Η παρουσία του 
παππού με τη γέννηση του 
γιου μου, αλλά και ο πατέρας 
μου ως εγκλωβισμένος ήταν 
μια σταθερή αναφορά της 
Κερύνειας με την ελπίδα ότι 
θα επιστρέφαμε... Γι’ αυτούς 
έκανα την προσφυγή.

Ο πρόσφυγας 
παππούς...

Η «Κ» θέλει τη συνεργασία σας για να ανακαλύψει και άλλους ενδιαφέροντες ανθρώπους ώστε να φιλοξενηθούν σε αυτή τη σελίδα. Στείλτε τις ιδέες σας στο email gevma@kathimerini.gr

Με την κα Λοϊζίδου συναντηθή-
καμε στο καφέ του ξενοδοχείου 
Hilton Park, σε μία ήσυχη γωνιά 
του, παραγγέλνοντας δύο σκέτους 
καφέδες, άλλωστε λόγω υποχρε-
ώσεων αμφοτέρων είχε συμφωνη-
θεί η συνάντησή μας να διαρκέσει 
μία περίπου ώρα... Φυσικά, χωρίς 
κανείς μας να κοιτάξει το ρολόι του, 
η κουβέντα μας ξεπέρασε τις δύο 
ώρες, μιλώντας για την Κερύνεια, 
αρχαιολογία και ιστορία, την πορεία 
γυναικών, αλλά και σχολιάζοντας 
την επικαιρότητα και τις προεκτά-
σεις της στο Κυπριακό. Και ενώ εί-
χαμε βολευτεί στη θαλπωρή της 
συζήτησής μας, ξαφνικά μία παρέα 
ανδρών άρχισε να συζητάει έντονα 
για τις τρέχουσες πολιτικές εξελί-
ξεις... και τότε καταλάβαμε ότι η 
ώρα πια είχε περάσει, είχε φτάσει 
η ώρα του μεσημεριανού γεύματος.

Η συνάντηση

Ιούλιος ’74 
Επισκέπτεται για 
τελευταία φορά την 
Κερύνεια. 

1975
Λαμβάνει μέρος 
στην 1η Πορεία Γυ-
ναικών.

1989 
Συμμετέχει και συλ-
λαμβάνεται στην 
Πορεία Γυναικών 
στα Λύμπια.

1996
Κερδίζει στο Ε∆Α∆ 
την υπόθεση 
Loizidou Vs Turkey.

1998
Το Ε∆Α∆ διατάζει 
την Τουρκία να κα-
ταβάλει αποζημι-
ώσεις.

2003
Η Τουρκία συμμορ-
φώνεται με την 
απόφαση του Ε∆Α∆ 
και αποζημιώνει 
την κα Λοϊζίδου για 
τη μη χρήση της πε-
ριουσίας.

2005 
Αρχίζει η συζήτη-
ση στην Επιτροπή 
Υπουργών του Συμ-
βουλίου της Ευρώ-
πης για απόδοση 
της περιουσίας της. 

2021
Αποτυγχάνει η προ-
σπάθεια εκ μέρους 
της Τουρκίας για 
κλείσιμο της υπό-
θεσης και συνεχίζει 
μέχρι σήμερα.

Τιτίνα Λοϊζίδου, Κερυνειώτισσα - ξεναγός

Οι σταθμοί της
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Η ταπείνωση που νιώ-
θεις όταν περνάς από τον 
όχλο... και το αδιέξοδο 
που ένιωσα ήταν μεγάλο, 
κάνουμε πορείες, συλ-
λαμβανόμαστε, τι γίνεται 
από εδώ και πέρα;»...

Τελευταία φορά που βρέ-
θηκα στην Κερύνεια ήταν 
τον Ιούλιο του 1974, και 
μετά από 47 χρόνια ακό-
μα δεν επιστρέψαμε...
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ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πυρήνας 
της οικογενειακής 
ιστορίας
Οπου κι αν βρισκόμουν στον κόσμο, 
κάθε Πάσχα γύριζα στο σπίτι. Ή 
έπαιρνα το Πάσχα μαζί μου στην 
Υδρα, στην Ανάφη, ή  πολύ πιο 
μακριά, σε μια αυλή στην Αστό-
ρια, θυμάμαι, μια άλλη στο Σικάγο, 
με τους Αμερικανούς γείτονες να 
φρίττουν με το θέαμα του σουβλι-
στού αρνιού. Ο παππούς μου έσκα-
βε τον λάκκο παλιά, τον θυμάμαι 
σκυφτό και ηλιοκαμένο στο κτήμα 
του Αμαρουσίου με την τσάπα και 
το φτυάρι και τον ιδρώτα να στάζει 
από τις φαβορίτες. Οι αμυγδαλιές, 
οι παπαρούνες, οι πασχαλιές στην 
πιο φλύαρη στιγμή τους. 

∆εν μου αρέσει η νοσταλγία, 
τη θεωρώ σημάδι γήρατος. ∆εν θα 
ήθελα να με πάρει ένας άνεμος και 
να με απιθώσει δίπλα σ’ εκείνη τη 
σούβλα ή στον Ασημακόπουλο για 
τσουρέκι πλεξούδα με αυγό. Ομως 
αυτή η συγκεκριμένη γιορτή, πιο 
πολύ παγανιστική, παρά χριστια-
νική κατά τη γνώμη μου, είναι ο 
βαθύς πυρήνας της οικογενειακής 
μου ιστορίας. Χάρη στη μεγάλη μας 
επιθυμία και εφευρετικότητα –της 
ευρύτερης οικογένειας πρόπερσι 
και των καλών μας φίλων πέρυσι– 
στήσαμε πτυσσόμενα τραπέζια, 
ανά τρεις ή τέσσερις. Ψήσαμε, δεν 
σουβλίσαμε. Τσουγκρίσαμε τα αυ-
γά μας. Το φάντασμα του πατέρα 
μου εμφανίστηκε όπως κάθε χρόνο 
και έψαλε στην Αγία Αικατερίνη, 
μια εκκλησία που δεν έχω επισκε-
φτεί από τότε που πέθανε, αλλά η 
οποία λειτουργεί ακόμη στο μυαλό 
μου. Η σιωπή έδινε στο κελάηδημα 
των αηδονιών την ποιότητα που 
η μεγάλη μας ποιήτρια ονόμαζε 
«ασεβή ευθυμία πουλιών». 

∆εν μου έλειψε κάτι ακραιφνώς 
πασχαλινό. Η ζωή μού έλειψε, έτσι 
όπως τη ζούσαμε, όταν τη θεωρού-
σαμε ασφαλή και δεδομένη. Το Πά-
σχα, επειδή ακριβώς ευαγγελίζεται 
μια επίμονη ζωή, είναι σαν μια γε-
ρή τσιμπιά στο χέρι: τσιμπιόμαστε 
για να δούμε αν υπάρχουμε. Ή για 
να παραφράσω τον Ρέιμοντ Κάρ-
βερ, για ποιο πράγμα μιλάμε όταν 
μιλάμε για τη ζωή; Ε, λοιπόν, μιλά-
με για το άγγιγμα και τις μυρωδιές 
και το γλυκό μεθύσι πάνω στο πα-
τημένο χαμομήλι. Μιλάμε κυρίως 
για μια ταυτολογία που η φύση μάς 
υπενθυμίζει με την παραφορά της 
αυτές τις μέρες: ζωή είναι η κατά-
φαση στη ζωή.

 
Η κ. Αμάντα Μιχαλοπούλου είναι 
συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο 
με τίτλο «Μπαρόκ» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη.

 

ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ

Να θέλω να 
φιλήσω, αλλά τι; 
ΚΝ 95;
Το ομολογώ και γελάω τώρα: τόσο 
γελοία (δύο) Πάσχα δεν έχω ξα-
νακάνει κι εύχομαι να μην τα ξα-
ναζήσω. Ειδικά το πρώτο, το πριν 
από τα εμβόλια, τότε που βλέπαμε 
στην τηλεόραση τους νεκρούς να 
στοιβάζονται στα ιταλικά φορτηγά 
κι έτρεμε το φυλλοκάρδι μας, το ξα-
ναπαίζω καρέ καρέ στο κεφάλι μου 

και γελάω. Με βλέπω να βγαίνω 
από το σπίτι μου ύπουλα σαν τον 
πράκτορα 000, να το κόβω με τα 
πόδια για το σπίτι της αδελφής μου 
για τον υγιεινό εορτασμό (όχι αρνί, 
μη μας εντοπίσει κανένα ελικόπτε-
ρο στη βεράντα και αρχίσει να μας 
μετράει) και να υπολογίζω νοερά 
τα χιλιόμετρα μη βγουν πολλά και 
πέσω σε απαγορευμένη ζώνη. Να 
φτάνω μετά, να μπαίνω στο ασαν-
σέρ και να βγαίνω σε μια βεράντα 
γεμάτη μασκοφόρους λες και ήμα-
σταν reunion παλιών συμμαθητών 
του Ζορό. Να θέλω να φιλήσω, αλ-
λά τι να φιλήσω; ΚΝ 95; Να θέλω 
να τσουγκρίσω αυγό, αλλά να φο-
βάμαι να πλησιάσω σε απόσταση 
πρόσκρουσης μην και σπάσει το 
φράγμα του ανοσοποιητικού μου 
και μου επιτεθεί ο ύπουλος ιός. Τι 
να σας λέω τώρα... Ηταν να μην 
μπούμε στην παράνοια και να μην 
αρχίσουμε να πλένουμε τις ντομά-
τες με οινόπνευμα, μετά εύκολα 
σε παίρνει η κατηφόρα η μεγάλη. 

Τέλος πάντων, τέλος καλό όλα 
καλά, που λέει και ο Σαίξπηρ. Τώρα 
–έπειτα από τρία εμβόλια και μια 
πρόσφατη νόσηση χωρίς συμπτώ-
ματα– αφήνουμε το παρελθόν πίσω 
μας και ετοιμάζουμε σακίδια για τα 
φαράγγια της Ιορδανίας. Ναι, μάλι-
στα με παρέα, επιτρέπεται. Ετοιμοι 
να τα σπάσουμε – κι αυτό επιτρέ-
πεται. Και το φιλί της αγάπης επι-
τρέπεται. Αυτό που δεν επιτρέπε-
ται με τίποτα είναι να εξοκείλει το 
αεροπλάνο μας και να κάνει ανα-
γκαστική προσγείωση στη Σαγκάη!

 
Η κ. Λένα Διβάνη είναι καθηγήτρια 
της Νομικής Αθηνών και συγγραφέας. 
Το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο 
«Ονειρεύτηκα τη Διδώ» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη. 

 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ

Μου λείπει 
το λειψό 
εκείνο Πάσχα
Μου λείπει το Πάσχα εκείνο που δεν 
ήταν Πάσχα. Για μια φορά αραί-
ωσαν οι πανίσχυρες ομάδες των 

συγγενών και των πιστών, μισοδια-
λύθηκαν. Θυμάμαι την αμηχανία 
τους. Οι εκκλησίες και οι ξενώνες 
πολυτελείας τέθηκαν εκτός λει-
τουργίας. Οι εκδρομές ματαιώθη-
καν. Στα οικογενειακά φαγοπότια 
μια ανησυχία μετρίαζε τη χυδαιό-
τητα της ακατάσχετης κρεατοφα-
γίας. Μου λείπει το εμποδισμένο 
εκείνο Πάσχα! Ηταν εξαιρετικό: 
μια κατάσταση εξαίρεσης που ’χε 
τη δική της έκτακτη ποιότητα, αυ-
τήν που εκμαιεύει ο φόβος. Νιώθω 
παράξενα που μου λείπει το λειψό 
εκείνο Πάσχα. Και αναρωτιέμαι 
γιατί το νοσταλγώ σήμερα, που όλα 
μοιάζουν να ’χουν αποκατασταθεί;  

Γιορτές σαν τα Χριστούγεννα 
και το Πάσχα, την Καθαρά ∆ευ-
τέρα και τα νεοελληνικά τριήμε-
ρα, είναι γιορτές της πλειοψηφίας. 
Ηθη, έθιμα και τελετές απ’ το πα-
ρελθόν μπορεί να ’χουν απολέσει 
τους συμβολισμούς και τη σημασία 
που λέγεται πως έφεραν κάποτε, 
όμως ποτέ δεν έχασαν τη μαζικό-
τητά τους. Εκείνο, λοιπόν, το Πά-
σχα της πανδημίας η πλειονότητα 
βρέθηκε για πρώτη φορά σε θέση 
ανημπόριας. ∆υνάμεις ισχυρότε-
ρες την εμπόδιζαν να διαχειριστεί 
τον εποχικό χρόνο και χώρο κατά 
τα ειωθότα: Οχι, δεν θα γιόρταζε 
ο Ελληνας το Πάσχα του όπως το 
θέλει! Και το Πάσχα του, εδώ που 
τα λέμε, πόση σχέση έχει με το 
πνευματικό περιεχόμενο που του 
αποδίδουν; Ανέκαθεν οι μαζώξεις 
των πασχαλινών εορτών μού φαί-
νονταν αταίριαστες με τη μοναξιά 
του Χριστού, αν δεν την υπονο-
μεύουν κιόλας. Οσο πιο κοσμικά 
και οικεία γίνονται τα μυστήρια 
και τα σύμβολα, οι αλληγορίες και 
οι εικόνες, τόσο ατονεί η ικανότη-
τά τους να μας ξαφνιάζουν. Τι με 
ξαφνιάζει ακόμη; Η άβυσσος, όπου 
μπορεί να φτάσει η μοναξιά ενός 
προσώπου· κι όχι η πανηγυρική 
ανάσταση και δικαίωσή του, λες 
και μόνον η άβυσσος είναι πραγ-
ματική, ενώ η ανάσταση ένα αμφί-
βολο συμπλήρωμα που δεν πείθει 
αληθινά (πολύ θα ’θελα βέβαια να 
πειστώ). Σε κάθε περίπτωση, το 
Πάσχα εκείνο που δεν ήταν Πά-
σχα έμοιαζε να φτάνει βαθύτερα 
απ’ όλα τα προηγούμενα και πιθα-
νόν απ’ τα επόμενα, επειδή ακρι-

βώς ήταν ένα Πάσχα χωρίς κόσμο 
κι εκκλησία. Συχνά, όταν εμπο-
δίζεις κάτι να συμβεί, ενισχύεις 
την υπόστασή του. Η τελετή που 
δεν λαμβάνει χώρα καθίσταται μ’ 
έναν τρόπο παρούσα, πάντως πιο 
παρούσα από μια εκχυδαϊσμένη 
εκδοχή της.

Θυμάμαι που με εκλεκτούς συμ-
φοιτητές είχαμε περάσει τρεις ή 
τέσσερις Μεγάλες Παρασκευές 
κατασπαράσσοντας κρέατα. Θέ-
λαμε να πάμε ενάντια στο ρεύμα 
και είχαμε επιλέξει, μεταξύ άλλων, 
την οδό της βλασφημίας. Ομολο-
γουμένως, το κότσι εκείνο της Με-
γάλης Παρασκευής είχε ιδιαίτερη 
γεύση. ∆εν γνωρίζαμε, τότε, ότι ο 
βλάσφημος διασταυρώνεται συ-
χνά με τον πιστό, πως γίνονται και 
συνοδοιπόροι γιατί βαδίζουν τον 
ίδιο δρόμο των συμβόλων. Ακό-
μη και η βλασφημία είναι κάπο-
τε πιο χριστιανική από την υπο-
κριτική κατάνυξη των δύο ωρών. 
Εννοώ τους ανθρώπους που συ-
χνάζουν στις εκκλησίες τη Με-
γάλη Παρασκευή και το Μεγάλο 
Σάββατο, ενώ στην καθημερινή 
ζωή δηλώνουν παντελώς αναρ-
μόδιοι για τους ανθρώπους γύρω 
τους, δουλειά τους είναι κυρίως 
να περνούν καλά. Με πόσο βολικό 
τρόπο γίνεται η ψυχή του άλλου 
μια υπόθεση επαγγελματική, κάτι 
που αναθέτουμε στους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας... Εμείς δεν 
φέρουμε ευθύνη! Στις εκκλησίες, 
αυτή η νοοτροπία της εγωιστικής 
βολής συνυπάρχει για λίγες ώρες 
με ό,τι απομένει από αλλοτινά μυ-
στήρια που στον καιρό τους δεν 
υπήρξαν διόλου βολικά. Καθετί 
που μας ζητεί ν’ αλλάξουμε τον 
εαυτό μας εξημερώνεται εντέλει, 
ώστε τα πάντα συνυπάρχουν σ’ 
ένα χλιαρό μάγμα για λόγους κοι-
νωνικούς. Αντιθέτως, το Πάσχα 
της πανδημίας είχε χαρακτήρα. 
Σε ωθούσε να παρακάμψεις τη 
ρουτίνα των εορτών και να κινη-
θείς ενστικτωδώς προς μια αρχή 
που ’χει λησμονηθεί.

 
Ο κ. Νικήτας Σινιόσογλου είναι 
ερευνητής στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 
και συγγραφέας. Το τελευταίο του βιβλίο 
με τίτλο «Ο καρπός της ασθενείας μου» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

Τελικά, θέλω 
να είμαι ένα 
μικρό παιδί
Είναι Μεγάλη Τετάρτη, απόγευμα, 
κάθομαι στον καναπέ του σαλο-
νιού περιμένοντας την ανάστασή 
μου. Είμαι γαλήνιος, σίγουρος για 
όσα θα ακολουθήσουν, απέχω μό-
νο λίγες ημέρες από την επανεκκί-
νηση μιας ολοένα επαναλαμβανό-
μενης ζωής, ενός ζωικού κύκλου 
που μου εξασφαλίζει την αθανα-
σία. Εχω μια ισχυρή επιθυμία να 
είμαι μόνος μπροστά σε αυτό το 
μεγάλο επερχόμενο γεγονός, επι-
τρέπω μόνο σε δύο πλάσματα που 
λατρεύω, τις δύο γάτες μου, να 
είναι παρούσες στο μεταφυσικό 
αυτό μυστήριο της επιστροφής 
μου στον κόσμο των ζωντανών. Οι 
μέρες περνούν μέσα σε μια ατμό-
σφαιρα προσωπικής, υπαρξιακής 
κατάνυξης, όσο πλησιάζει εκείνη 
η ώρα βουτάω όλο και βαθύτερα 
στο μυστήριο. Και με αυτή την έλ-
λειψη αίσθησης του πραγματικού 
χρόνου, έρχεται η πολυπόθητη 
στιγμή της ανάστασης. Σηκώνο-
μαι με αργές κινήσεις απ’ τη θέση 
μου, είμαι έτοιμος.

Ωστόσο, καθώς βρίσκομαι 
σε εκείνο το σημείο, στο μέσον 
ενός παραληρηματικού οράμα-
τος, έντρομος συνειδητοποιώ ότι 
υπάρχει κάτι που έχω παρακάμψει. 
Η σταύρωση! Κάτι δεν έχω κάνει 
σωστά ή μάλλον πολλά. Και η πρώ-
τη αντίδραση ενός ανθρώπου που 
ανακαλύπτει ξαφνικά ότι δεν μπο-
ρεί να λυτρωθεί είναι να ανοίξει 
την πόρτα και να τρέξει όσο πιο 
μακριά μπορεί, όμως όταν φτάνω 
ώς εκεί, βλέπω ότι η πόρτα είναι 
κλειδωμένη, είμαι εγκλωβισμένος, 
είμαι περιορισμένος σε μια ασαφή 
συνθήκη. Θα υπακούσω και θα πα-
ραμείνω μέσα, δεν έχω άλλωστε 
συμπτώματα, θα δαγκώσω τα χεί-
λη μου και θα κάνω υπομονή, είμαι 
ασκημένος να επιδεικνύω μια αξι-
οζήλευτη ευελιξία, μπορώ άλλωστε 
να τρέχω μέσα στο σαλόνι, γύρω 
απ’ τα έπιπλα, μπορεί κανείς να 
επινοήσει μια ζωή όταν δεν έχει 

μια καλύτερη. Μα και πάλι, εκεί 
που έχω την ψευδαίσθηση ότι έχω 
αποκτήσει πλέον μια ροή, που έχω 
την υποψία ότι αργά ή γρήγορα θα 
αναστηθώ, ακούω έναν ανατριχια-
στικό συριστικό θόρυβο να απειλεί 
την ησυχία της νύχτας.

Ο θόρυβος γιγαντώνεται, πολ-
λαπλασιάζεται, γεννάει τρόμο και 
απελπισία, ώσπου ο τοίχος καταρρέ-
ει, το σπίτι δέχεται επίθεση, ακούω 
σειρήνες, αδιάκοπα, ακόμη και όταν 
πλέον είμαι θαμμένος κάτω από 
έναν ασχημάτιστο σωρό, το τσιμέ-
ντο τρυπάει το σώμα και τον εγκέ-
φαλό μου. Μα είναι Πάσχα, δε θα 
έπρεπε να είμαι εδώ, τι δουλειά έχω 
στον μέσον αυτής της καταστρο-
φής, θέλω να είμαι ένα μικρό παι-
δί που περιμένει το καλοκαίρι, ένα 
λουλούδι που περιμένει να ανθίσει, 
μα αν το σκεφτεί κανείς καλύτερα, 
δεν είναι τελικά και τόσο παράξε-
νο, όταν μπλέκεις με ανθρώπους 
όλα είναι πιθανά, γιατί οι άνθρω-
ποι έχουν αδύναμη μνήμη, περι-
μένουν μόνο το θαύμα, χωρίς να 
το πιστέψουν, ελπίζουν στην καλή 
τους τύχη χωρίς να την προκαλέ-
σουν, προσδοκούν την Ανάσταση, 
χωρίς να σταυρωθούν.

 
Ο κ. Δημήτρης Σωτάκης είναι 
συγγραφέας. Το νέο του βιβλίο με τίτλο 
«Μισή καρδιά» κυκλοφορεί σε λίγες 
ημέρες από τις εκδόσεις Κέδρος. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Να βρεθώ 
με ανθρώπους 
αγαπημένους
Το Πάσχα μού δημιουργούσε από 
παιδί πολύ ανάμεικτα συναισθή-
ματα, από τη μία ευφορία, αφού 
μου έδινε την ευκαιρία να βρεθώ 
με ανθρώπους αγαπημένους, από 
την άλλη, πάντα μια μελαγχολία, 
μη με ρωτήσετε γιατί, ακόμη δεν 
έχω δώσει απάντηση. Η πανδημία 
άλλαξε, αναγκαστικά, τις πασχα-
λινές μου συνήθειες, έμεινα στην 
Αθήνα τα προηγούμενα δύο χρό-
νια, περνώντας τις γιορτινές ημέ-
ρες αρκετά μοναχικά, με κάποιες 
λίγες συναντήσεις με φίλους, κι 
αυτές με μεγάλη επιφύλαξη και 
φόβο μην κολλήσω τον περίφημο 
κορωνοϊό.

Φέτος που τα πράγματα έχουν 
κάπως βελτιωθεί, θα μπορούσα 
να πάω στη γενέτειρά μου, στη 
Θεσσαλονίκη, να πάω να γιορτά-
σω με την οικογένειά μου και τους 
συμπατριώτες φίλους μου, όμως οι 
επαγγελματικές μου υποχρεώσεις 
δεν το επιτρέπουν. Και μου στοι-
χίζει πολύ, συνειδητοποιώ τώρα 
που γράφω αυτές τις γραμμές, μου 
έχουν λείψει τόσο οι αγαπημένοι 
μου άνθρωποι. Και δεν πειράζει, ας 
με έπιανε και η γνωστή πασχαλινή 
μελαγχολία, θέλω τόσο να τους δω. 
Θέλω να πνίξω στα φιλιά και στις 
αγκαλιές τους ανθρώπους που αγα-
πώ, δεν αντέχω άλλο να φοβάμαι 
να αγγίζω τους άλλους, να αντιμε-
τωπίζω ανθρώπους αγαπημένους 
μου ως υποψήφιους μεταδότες του 
κορωνοϊού. Αυτόν τον φόβο για 
τους άλλους που μου έχει προκα-
λέσει η πανδημία, δεν τον αντέχω 
πια, θέλω να τον ξεριζώσω από μέ-
σα μου, θέλω να σφίξω στην αγκα-
λιά μου, μέχρι ασφυξίας, όλους τους 
ανθρώπους που αγαπώ. 

 
Ο κ. Γιάννης Μόσχος είναι καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

Πάσχα 2022, γιορτάζοντας την «ελευθερία»
Παρέες, φιλιά, αγκαλιές – Ανθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών εξομολογούνται όσα τους έλειψαν τα τελευταία δύο χρόνια

Σύμφωνα με το έθιμο στο Λεωνίδιο, μετά το Χριστός Ανέστη χιλιάδες «καντηλάκια» ανάβουν στον ουρανό. 
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Παραίτηση με προεκτάσεις
Η κίνηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη να
υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση
του Ε/κ διαπραγματευτή προκάλεσε σω-
ρεία αντιδράσεων. Αφενός για τις προεκτά-
σεις στο Κυπριακό, δεδομένου ότι ο έμπει-
ρος διπλωμάτης είχε εξομολογηθεί προ
μηνών στην «Κ» πως θα παραιτηθεί αν δια-
πιστώσει το επόμενο χρονικό διάστημα ότι
το Κυπριακό θα εξακολουθήσει να βρίσκε-
ται σε στασιμότητα. Αφετέρου για την χρο-
νική συγκυρία. Χρονική συγκυρία δεδομέ-
νου ότι το όνομα του Ανδρέα Μαυρογιάννη
είχε μπει στο τραπέζι του Πολιτικού Γρα-
φείου του ΑΚΕΛ ως εν δυνάμει υποψή-
φιος. Το όνομά του ακουγόταν εντόνως
εδώ και καιρό, ωστόσο, πρώτη φορά μπαί-
νει στο short list των συλλογικών οργάνων.
Σοβαρός, μετρημένος διπλωμάτης, γνώ-
στης του Κυπριακού, το ΑΚΕΛ δεν φοβάται
τυχόν παρεκτροπές. Αυτό το οποίο προβλη-
ματίζει το ΑΚΕΛ είναι η κριτική που θα δε-
χτεί το κόμμα πως αποτελούσε τον κύριο
διαχειριστή του Κυπριακού τα τελευταία
δέκα χρόνια και κατ’ επέκταση έχει ευθύ-
νη. Όπως σημειώνεται από την Εζεκία Πα-
παϊωάννου το «ήταν απλώς τεχνοκράτης»
δεν βοηθά. Επί του παρόντος πάντως φαί-
νεται να αποκτά δυναμική ανάμεσα στα μέ-
λη του Πολιτικού Γραφείου. 

••••
Η ενόχληση Μαρκουλλή
Η είδηση παραίτησης Μαυρογιάννη ταρα-
κούνησε την Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και ενδια-
φερόμενη για τις προεδρικές εκλογές με
την Αντιπολίτευση (κύκλοι του περιβάλλον-
τός της είχαν βολιδοσκοπήσει το ΔΗΚΟ και
η ίδια πρόσφατα εξέφρασε στο ΑΚΕΛ την
ετοιμότητά της), τον επέκρινε για την από-
φασή του να παραιτηθεί καθώς αυτό στέλ-
νει το μήνυμα πως η πλευρά μας δεν ενδια-
φέρεται για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μέ-
χρι και τις προεδρικές εκλογές. «Ο κ. Μαυ-
ρογιάννης είναι διαπραγματευτής για το
Κυπριακό, διορισμένος από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη από τον Σεπτέμβριο του
2013», είπε με νόημα η πρώην υπουργός
Εξωτερικών σημειώνοντας ότι αν επιρρί-
πτονται ευθύνες για τη διολίσθηση του Κυ-
πριακού οι ευθύνες αυτές δε μπορεί παρά
να αγγίζουν και όλους όσοι βρίσκονται στο
πλάι του. « Όλοι όσοι στήριξαν τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη κατά και μετά το Κραν Μοντα-
νά είναι συνυπεύθυνοι και δε μπορεί με
μια παραίτηση όταν βρισκόμαστε πραγματι-
κά στο χείλος του γκρεμού να απαλλαχ-
θούν από τη δική τους ευθύνη που είναι τε-
ράστια». 

••••

Ο νέος διαπραγματευτής
Πάντως, επειδή η κυρία Μαρκουλλή προ-
φανώς και ανησυχεί για το τι μήνυμα δί-
δουμε προς τα έξω, να σημειώσουμε πως ο
διάδοχος του κ. Μαυρογιάννη, ο Μενέλαος
Μενελάου υπήρξε μέλος της διαπραγμα-
τευτικής ομάδας για το Κυπριακό, τόσο επί
προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου, όσο και
επί Δημήτρη Χριστόφια. Οι διπλωματικοί
κύκλοι έχουν να πουν τα καλύτερα για τις
διπλωματικές ικανότητες Μενελάου, τις
γνώσεις του αλλά και γενικότερα για την
προσωπικότητά του. Όπως μαθαίνει η στή-
λη, προέρχεται από τους κύκλους του
ΑΚΕΛ, με πολλούς να διερωτώνται τι ση-
μαίνει η επιλογή του από πλευράς Αναστα-
σιάδη. Προφανώς ως υπηρεσιακός δεν θα
μπορούσε να αρνηθεί και σίγουρα με στά-
σιμο το Κυπριακό δεν αναμένεται να γίνουν
πολλά. Σίγουρα καταγράφεται το γεγονός
ότι ενώ το ΑΚΕΛ επιμένει να ψαρεύει Κεν-

τροδεξιά, ο Αναστασιάδης είναι πάντοτε
έτοιμος να αξιοποιήσει τα ικανά πρόσωπα
της Αριστεράς για δικό του όφελος.

••••
Η περίπτωση Πλατή
Αίσθηση σε όλους τους πολιτικούς κύ-
κλους είχε προκαλέσει η δυναμική που
αποκτούσε την περασμένη βδομάδα η υπο-
ψηφιότητα Στέλιου Πλατή. Ο αυτοδημιούρ-
γητος εκατομμυριούχος με τις ρηξικέλευ-
θες θέσεις στην οικονομία είχε προκαλέσει
την γοητεία του κοινοβουλευτικού εκπρο-
σώπου Γιώργου Λουκαΐδη, ενώ άλλα μέλη
του Πολιτικού Γραφείου είπαν γιατί όχι; Οι
αντιδράσεις πάντως δεν άργησαν με πολι-
τικά πρόσωπα να σημειώνουν πως τυχόν
υποψηφιότητά του θα ενισχύσει την ήδη
βεβαρημένη άποψη ότι το ΑΚΕΛ δε μπορεί
να κυβερνήσει καθώς ο γνωστός οικονομο-

λόγος έχει αμφιλεγόμενες θέσεις στην οι-
κονομία. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο αναδι-
πλώθηκαν ατάκτως. 

••••
Το γεύμα
Γεύμα με τον στενό του συνεργάτη και επι-
κεφαλής της προεκλογικής του καμπάνιας
όπως λέγεται είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
με τον Βασίλη Πάλμα. Το γεύμα έγινε σε
γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας. Αυτό
που προκάλεσε αίσθηση είναι το γεγονός
ότι στην παρέα συμμετείχε και ο τέως
υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Ήδη η φημολογία δίνει και παίρνει για το
ενδεχόμενο συνεργασίας τους στις προ-
εδρικές εκλογές, με την Πινδάρου να τελεί
υπό παράκρουση. Επί του παρόντος, ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης έχει οργώσει την Κύ-
προ και φαίνεται να έχει σημαντικό έρει-

σμα στα εθνικόφρονα σωματεία και στη
λαϊκή δεξιά. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο
από την Πινδάρου η οποία παραδέχεται
πως τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτόν
τον προεκλογικό. Ιδιαίτερα όταν στελέχη
που βρίσκονταν κοντά στον κ. Νεοφύτου
πλέον τηρούν αποστάσεις ασφαλείας. 

••••
Ο πολιτισμός του ΔΗΚΟ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαν οι άνθρω-
ποι του πολιτισμού τον διορισμό του Γιάννη
Τουμαζή στο υφυπουργείο Πολιτισμού. Ιδι-
αίτερα όταν η επικρατούσα αντίληψη ήθε-
λε τη θέση κλειδωμένη σε στέλεχος μεγά-
λου καναλιού. Η αλλαγή της απόφασης του
Νίκου Αναστασιάδη έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Ενδιαφέρον ωστόσο έχει και ο τρό-
πος που επέλεξε να αντιμετωπίσει τον εν
λόγω διορισμό το ΔΗΚΟ. Όχι μόνο αντέ-
δρασε αλλά θυμήθηκε και την παράσταση
που έγινε επί προεδρίας του στον ΘΟΚ, στα
Κατεχόμενα. Αφού οι πολιτιστικές ευαι-
σθησίες είναι τόσες στο ΔΗΚΟ, ίσως να
ήταν καλό να αντιλαμβάνονται πως επρό-
κειτο για παράσταση και όχι για συναυλία
όπως ανοήτως έγραψαν στην ανακοίνωση.

Γράφουν και σβήνουν ονόματα στην Εζεκία

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΥΓΕIΑΣ

Ο Στέφανος Στεφάνου δεν ανέμενε πως ο δρόμος για τις προεδρικές θα ήταν τόσο ανηφορικός και με τόσα εμπόδια.

Το υπουργείο Υγείας και η διάκριση
που έκανε εναντίον των ομοφυλό-
φιλων ατόμων, καθώς στην ιστοσελί-
δα του Κέντρου Αίματος αναφερό-
ταν ο αποκλεισμός των ομοφυλόφι-
λων ανδρών εκτός αν έχει περάσει
διάστημα 12 μηνών από τη σεξουα-
λική επαφή με άλλον άνδρα. Αυτό
ίσχυε πριν από πολλά χρόνια στο
εξωτερικό λόγω της ανησυχίας για
μετάδοση του ιού του AIDS, απαλεί-
φθηκε όμως σε πολλές χώρες. 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ /  Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Οι πόλεμοι των θρησκειών «εν καιρώ ειρήνης»
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν εί-
ναι ο πρώτος στην Ιστορία που
φέρνει αντιμέτωπους χριστιανούς.
Και μάλιστα ομόδοξους χριστια-
νούς: Ορθόδοξοι εναντίον Ορθο-
δόξων. Ούτε καν η Μεγάλη Εβδο-
μάδα δεν έπεισε τον εισβολέα
Βλαντιμίρ Πούτιν να «προσφέρει»
μερικούς «ανθρωπιστικούς δια-
δρόμους» στους μελλοθάνατους
της Μαριούπολης ή του Χάρκοβου,
ώστε να σωθούν έστω λίγοι άμα-
χοι, ή να αποφασίσει μια προσωρι-
νή ανακωχή. Για να κηδέψουν οι
ζωντανοί τους νεκρούς τους, παι-
διά, συζύγους, αδέρφια, εγγόνια,
χωρίς τον φόβο ότι θα τους τσακί-
σει κι αυτούς κάποιος πύραυλος με
το Ζ πάνω του, αδέσποτος ή, το πιο
πιθανό, οδηγημένος από νου θη-
ρίων. Και για να πάνε στην εκκλη-
σία της γκρεμισμένης γειτονιάς
τους, να παρακολουθήσουν τα άγια
πάθη. Ταυτιζόμενοι μαζί τους πε-
ρισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
φορά.

Πώς αποφάσιζαν οι Ελληνες και οι
Τρώες, ομόθρησκοι πλην με τους
θεούς του Ολύμπου μοιρασμένους
επίσης σε εμπόλεμα στρατόπεδα,
να ρίξουν στον ύπνο για λίγες μέ-
ρες τα όπλα τους, ώστε να τιμή-
σουν τους γενναίους νεκρούς
τους, ίσως και για να στοχαστούν
το μάταιο του πολέμου; Κάπως
έτσι. Από τους χίλιους και έναν
τρόπους που είχε στη διάθεσή του
ο ποιητής της «Ιλιάδας» να ολοκλη-
ρώσει το έπος του, προτίμησε τον
πιο παράδοξο ίσως για ένα τραγού-
δι του πολέμου, αλλά και τον πιο
φιλάνθρωπο: την επικήδεια ειρή-
νη, με άδηλο ακόμα το τέλος των

συγκρούσεων και το όνομα των νι-
κητών. Ο Εκτορας μόλις έχει σκο-
τωθεί από τον σκληρότατο Αχιλλέα
και ο Ομηρος δίνει τη δυνατότητα
στον ενδοξότερο ήρωα των Ελλή-
νων να μετανιώσει έμπρακτα για
την ασεβή ωμότητά του. Η σκηνή
συγκαταλέγεται στις συγκλονιστι-
κότερες της οικουμενικής ποίησης.
Εκλιπαρεί συντετριμμένος ο Πρία-
μος, ο πατέρας του Εκτορα (στη
μετάφραση του Δ.Ν. Μαρωνίτη):
«“Μέρες εννιά είναι απαραίτητες
να τον μοιρολογήσουμε / στο σπίτι,
η δέκατη να γίνει η μέρα της τα-
φής, της μακαριάς / για τον λαό, η
ενδέκατη να του σηκώσουμε τύμ-
βο στο μνήμα, / και η δωδέκατη
στον πόλεμο ξανά να μπούμε, αν
βέβαια / το φέρει η ανάγκη”. /
Εδωσε αμέσως την απάντηση ο
θείος Αχιλλέας: “Αυτά θα γίνουν,
γέροντα, όπως εσύ τα θέλησες, / κι
εγώ τον πόλεμο τον σταματώ, όσον
καιρό ορίζεις”».

Η κρίσιμη στιγμή για τις θρησκείες
έρχεται όταν από τις σελίδες της
ιστορίας περνούν ηττημένες στις
σελίδες της μυθολογίας. Οταν δη-
λαδή οι θεοί τους, έκπτωτοι πια,
και ας λατρεύονταν σαν παντοκρά-
τορες και αθάνατοι, χαρακτηρίζον-
ται πλάσματα του επινοητικού αν-
θρώπινου νου και δεν τιμώνται ως
δημιουργοί του ανθρώπινου εί-
δους και του σύμπαντος κόσμου. 
Το μέλλον δεν μπορούμε να το
γνωρίζουμε, σήμερα πάντως ο χρι-
στιανισμός (και ο εβραϊσμός και ο
ισλαμισμός) είναι ιστορική θρη-
σκεία. Γεννάει όμως στους πιστούς
του (και μάλιστα τους επίσημους
και ισχυρούς) περισσότερο αληθι-

νά, ειλικρινή και απτά αισθήματα
απ’ ό,τι γεννάει το δωδεκάθεο
στους φιλολογικούς επισκέπτες
του; Τα ευαγγέλια ρυθμίζουν τη
ζωή όσων τα πιστεύουν (ή λένε ότι
τα πιστεύουν) αποφασιστικότερα
απ’ ό,τι ρυθμίζουν τη ζωή των ανα-
γνωστών τους τα ομηρικά έπη; Ας
μη θεωρήσουμε δεδομένη την
απάντηση. Ο Πούτιν πάντως, που
στο ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδο-
μάδας των Ορθοδόξων διέταξε σα-
ρωτική επίθεση στο Ντονμπάς, πε-
ρίμενε να τελειώσουν οι Χειμερι-
νοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Κίνα
πριν εισβάλει στην Ουκρανία.
Μπορεί να του το είχαν ζητήσει οι
σύμμαχοί του οι Κινέζοι, σύμφωνα
με τις τότε υποθέσεις των διεθνών
αναλυτών και των κατασκοπευτι-
κών οργανώσεων. Μπορεί απλώς
να μην είχε ολοκληρώσει την πο-
λεμική του προετοιμασία. Οπως

και να ’χει, οι προπαγανδιστές του
τον δοξολόγησαν σαν σεβαστικό
τηρητή της ολυμπιακής εκεχειρίας,
ταυτισμένης ως γνωστόν με τον
Δία. 

Ξαναέχουν πολεμήσει Ορθόδοξοι
με Ορθοδόξους. Αρκούν ως μαρτυ-
ρία οι δικοί μας εμφύλιοι, στα χρό-
νια της Επανάστασης και στη δε-
καετία του 1940. Αλλά και οι Ελλη-
νες με τους ομόδοξούς τους Βούλ-
γαρους έχουν πολεμήσει, και οι
Σέρβοι με τους Βούλγαρους, το
1885 και στον Β΄ Βαλκανικό. Και
βεβαίως Καθολικοί με Ορθοδόξους
(στη συλλογική μνήμη η Φραγκο-
κρατία, στις ποικίλες εκφάνσεις
της, αποτυπώθηκε σαν εξίσου
επώδυνη και βάναυση με την
Τουρκοκρατία), και Καθολικοί με
Προτεστάντες, όπως στους θρη-
σκευτικούς πολέμους που συντά-

ραξαν τη Γαλλία τον 16ο αιώνα. Οι
εν Χριστώ αδελφοί έχουν χρησιμο-
ποιήσει ποικίλες προφάσεις,
αφορμές και συμφέροντα για να
χωριστούν και να συγκρουστούν
μέχρι θανάτου, σε έναν διαρκή
θρησκευτικό εμφύλιο.  

Σκέφτεται κανείς ότι από όλη την
Καινή Διαθήκη, το χωρίο που, απο-
σπασμένο από το συγκείμενό του,
συναρπάζει τους εκάστοτε ισχυ-
ρούς της χριστιανοσύνης, ανεξαρ-
τήτως των δογματικών τους διαφο-
ρών, και γίνεται οδηγός και λάβαρό
τους, βρίσκεται στο κατά Ματθαίον
ευαγγέλιο. Εκεί ο Ιησούς προειδο-
ποιεί τους δώδεκα μαθητές του:
«Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ει-
ρήνην επί τη γην· ουκ ήλθον βαλείν
ειρήνην, αλλά μάχαιραν». Ισως να
το έχει ακούσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν,
σε κάποια από τις επισκέψεις του
στον Αγιον Ορος, διά των οποίων
αυτοσκηνοθετείται σαν προστάτης
των απανταχού Ορθοδόξων, περί-
που όπως αυτοσκηνοθετείται σαν
προστάτης των απανταχού μου-
σουλμάνων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, πολιτικά ομόδοξος και σύμμα-
χός του. Πνευματικές ανησυχίες...
Εχει ιδιαίτερη σημασία η μεταφρα-
στική επιλογή της Βιβλικής Εται-
ρίας στο συγκεκριμένο χωρίο. Πα-
ραθέτω: «Μη νομίσετε πως ήρθα
για να επιβάλω αναγκαστική ομό-
νοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν
ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια αλ-
λά διαίρεση». Αυτό ως προοίμιο
της εξήγησης που δίνει ο Χριστός:
«Πραγματικά, ο ερχομός μου έφε-
ρε το διχασμό του ανθρώπου με
τον πατέρα του, της θυγατέρας με
τη μάνα της, της νύφης με την πε-

θερά της. Κι έτσι εχθροί του αν-
θρώπου είναι οι δικοί του». Σαν να
φοβάται την κυριολεξία, η ομάδα
της Βιβλικής Εταιρίας, που παραδί-
δει την Καινή Διαθήκη στην επίση-
μη μεταφραστική εκδοχή της, προ-
τιμά την περιφραστική απόδοση: η
λέξη «ειρήνη» αποδίδεται ως
«αναγκαστική ομόνοια», με άδηλη
την εξήγηση και τη σκοπιμότητα
της προσθήκης του επιθέτου
«αναγκαστική», η δε «μάχαιρα»
μετριάζεται σε «διαίρεση».

Οι Πούτιν αυτού του κόσμου, και
γενικά όσοι εκκλησιαστικοί, στρα-
τιωτικοί και πολιτικοί χριστιανοί
ηγέτες έλαμψαν στο στερέωμα
του φαρισαϊσμού και του ταρτου-
φισμού, στο πέρασμα του χρόνου,
προτιμούν την κυριολεξία. Τη μά-
χαιρα. Τη ρομφαία. Είτε τους πι-
στούς «κατώτερων θεών και θρη-
σκειών» πολεμούν, για να τους εκ-
χριστιανίσουν εξολοθρεύοντάς
τους, όπως στην Αφρική, την Αμε-
ρική και την Αυστραλία, είτε ομό-
θρησκούς τους. Αλλά ρομφαίες
κρατούν στα χέρια τους και οι
ηγούμενοι των άλλων δύο αβραα-
μικών θρησκειών, του ισλαμισμού
και του εβραϊσμού, όπως φάνηκε,
για πολλοστή φορά, στην Ιερουσα-
λήμ, πριν από μία εβδομάδα, οπότε
και συνέπεσε το Πέσαχ (Πάσχα)
των Εβραίων με το Ραμαζάνι των
μουσουλμάνων και οι επιστρατευ-
μένοι Θεοί «συνομίλησαν» διά της
φονικής βίας. Λέμε «οι πόλεμοι
των θρησκειών» πλην με τον φόβο
ότι, οικουμενικά και διαχρονικά,
ακόμα και οι θρησκείες της ειρή-
νης εννοούνται και βιώνονται σαν
θρησκείες του πολέμου.

«Ανθρωποι της θάλασσας» του Στρατή Βογιατζή. Από τη φωτογραφική έκ-
θεση «Θαλασσινά τοπία» των Στράτου Καλαφάτη και Στρατή Βογιατζή στην
Ιταλία με τη συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
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Εδώ και δύο χρόνια ερχόμαστε αντιμέτωποι
με ανατροπές ικανές να μας κλονίσουν
συθέμελα. Είτε υπενθυμίζοντάς μας την
ευθραυστότητα της ίδιας της ύπαρξής
μας, είτε την βαρβαρότητα του ανθρώπου.
Πρώτα, η πανδημία με χιλιάδες νεκρούς,

μετά ένας πόλεμος που ακόμα αφήνει πίσω του εκατομ-
μύρια καταστραμμένες ζωές. Το τραύμα απλώνεται, βα-
θαίνει και αιμορραγεί. Κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο,
βροντοφωνάζουν τα γεγονότα όταν τα δεις με καθαρό
μάτι, απαλλαγμένο από τις πεποιθήσεις του Εγώ σου.
Ο καταιγισμός των πληροφοριών, όμως, η εύκολη πρό-
σβαση σ’ αυτές και η ψευδαίσθηση ότι μέσω αυτών με-
τατρεπόμαστε σε γνώστες των πάντων, μας αφήνει κα-
θηλωμένους στην ίδια θέση, ανίκανους προς ουσιαστική
μετατόπιση και “συγκλονισμένους” χωρίς συθέμελο
κλονισμό. Με την πλάνη πως είμαστε πλέον σε θέση
να αντιλαμβανόμαστε το όλον, ενώ στην πραγματικότητα
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος πεθαίνει και
μεις δεν καταφέρνουμε να το αντιληφθούμε. Ο κόσμος
διασχίζει τις θάλασσες για να σωθεί και μεις δεν κατα-
φέρνουμε να το αντιληφθούμε. Ο κόσμος είναι χαμένος
και ο πλανήτης καταστρέφεται και μεις δεν καταφέρνουμε
να το εννοήσουμε.

Όπως γράφει και η νομπελίστρια συγγραφέας Όλγα
Τοκαρτσούκ “δυσκολευόμαστε να δούμε πως ο κόσμος
γίνεται μια συλλογή από πράγματα και επεισόδια, μια
νεκρή έκταση όπου περιφερόμαστε μοναχικοί, σκορπι-
σμένοι εδώ και εκεί, περιορισμένοι από ένα ακατανόητο
πεπρωμένο, από μια αίσθηση ότι είμαστε παιχνιδάκια
των ισχυρών δυνάμεων της ιστορίας ή της τύχης. Η πνευ-
ματικότητά μας είτε χάνεται, είτε γίνεται επιφανειακή
και ιεροτελεστική. Ή αλλιώς καταλήγουμε μόνο ακόλουθοι
απλών δυνάμεων-φυσικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών-που μας τραβολογάνε από δω και από κει σαν να
είμαστε ζόμπι. Και σε ένα τέτοιο κόσμο πράγματι είμαστε
ζόμπι”. Μέσα σ’ αυτό τον καταιγισμό των πληροφοριών
τα ουσιαστικά μηνύματα χάνουν το περίγραμμά τους
και διαλύονται στην μνήμη μας σαν κάτι το εξωπραγματικό.
Και η επικινδυνότητα είναι πως όχι μόνο δεν το συνει-
δητοποιούμε αλλά θεωρούμε πως έχουμε το προνόμιο
να αναγνωρίζουμε την αλληλεξάρτηση και συνδεσιμότητα
των γεγονότων και να αποκτούμε την αίσθηση του όλου.
Το να καταφέρεις όμως να μην βλέπεις τον κόσμο απο-
σπασματικά και να αποκτάς την αίσθηση του όλου-
γράφει η Τοκαρτσούκ- είναι ένα εντελώς διαφορετικό
είδος ευθύνης για τον κόσμο επειδή γίνεται φανερό πως
κάθε χειρονομία “εδώ” συνδέεται με μια χειρονομία
“εκεί”, πως μια απόφαση που πάρθηκε στο ένα μέρος
του κόσμου θα έχει επιπτώσεις σε ένα άλλο μέρος του
και πως η διαφοροποίηση ανάμεσα στο “δικό” μου και
στο “δικό” σου έχει αρχίσει να γίνεται συζητήσιμη.

Κι αυτό ακριβώς είναι που μας υπαγορεύει η εποχή
μόνο που για να αρχίσουμε να το κατανοούμε χρειάζεται
να ξεπεράσουμε τα όρια του Εγώ μας και να περάσουμε
πίσω από την γυάλινη οθόνη μέσα από την οποία βλέπουμε
τον κόσμο και μέσα στην οποία ο κόσμος καθίσταται
δισδιάστατος. Με άλλα λόγια, μας χρειάζεται μια άλλη
μορφή θέασης την οποία μόνο η επανασύνδεσή μας με
το μυστήριο μπορεί να μας την προσφέρει. Με εκείνο
που μας υπερβαίνει και μας υπενθυμίζει πως όσο παρα-
μένουμε κλεισμένοι στην φυλακή του

Εγώ το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να απομακρυ-
νόμαστε όλο και περισσότερο από τον εξανθρωπισμό
μας. Συμμετέχοντας και μεις στον περιορισμό του κόσμου
στο επίπεδο ενός αντικειμένου που μπορεί να τεμαχιστεί,
να χρησιμοποιηθεί και να καταστραφεί. Μας χρειάζεται
λοιπόν η πίστη στο μυστήριο για να ξαναγίνουμε από
ζόμπι, άνθρωποι. Η πίστη σ’ αυτό που δεν εξηγείται, που
βρίσκεται πάνω από μας και συνιστά την απόλυτη αλήθεια.
Την αλήθεια της αγάπης. Γιατί… “εάν ταις γλώσσαις
των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη
έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον”…
Κι’αυτή είναι η εποχή που οφείλουμε να πλησιάσουμε
όσο το δυνατόν πιο κοντά σ’ αυτή την αλήθεια. Γιατί οι
ταφόπλακές μας που περνούν μπροστά στα μάτια μας,
μάς υπαγορεύουν κάθε μέρα πως όλα τα υπόλοιπα είναι
μάταια. Εντελώς μάταια.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης
«παραιτήθηκε» ένα μήνα πριν
τη λήξη του συμβολαίου του,
από τη θέση του διαπραγμα-
τευτή της Ελληνοκυπριακής
πλευράς, ελλείψει εξελίξεων

στο Κυπριακό και στο ζήτημα των ΜΟΕ.
Εξελίξεις, οι οποίες ωστόσο απουσιάζουν
εδώ και μερικά χρόνια, αλλά ο κ. Μαυρο-
γιάννης δεν είχε αισθανθεί την ανάγκη να
«παραιτηθεί», συνεχίζοντας να διατηρεί τη
θέση του, με το αζημίωτο βεβαίως. Αν και
το περασμένο καλοκαίρι, είχε αναγνωρίσει
ότι «δεν νοείται η ύπαρξη διαπραγματευτή
χωρίς διαπραγματεύσεις» («Πολίτης»), πα-
ρέμεινε στη θέση του. 

Αυτό όμως που ενισχύει τα ερωτηματικά,
είναι γιατί επέλεξε να αποχωρήσει στις 15
Απριλίου και δεν περίμενε να φύγει ένα
μήνα αργότερα, όταν θα λήξει το συμβόλαιό
του; Το πρώτο που θα μπορούσε να σκεφτεί
κάποιος είναι ότι στον έναν αυτό μήνα που
θα διαρρεύσει, το ΑΚΕΛ αναμένεται να απο-
φασίσει το όνομα του υποψηφίου του για

την προεδρία της Δημοκρατίας και ο κ.
Μαυρογιάννης, ο οποίος φλερτάρει εδώ και
χρόνια με την προοπτική αυτή, επιθυμούσε
να προσθέσει στον τίτλο του διαπραγματευτή
της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, τη λέξη
«παραιτηθείς», για προφανείς λόγους.

Όμως, «παραιτηθείς» ή όχι, ο κ. Μαυρο-
γιάννης ήταν ο στενότερος συνεργάτης
του Προέδρου Αναστασιάδη, στο Κυπριακό.
Και προφανώς, στην διάρκεια των εννέα
αυτών ετών που εκτελούσε τα καθήκοντα
του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, δεν
διαφωνούσε επί της ουσίας με τις θέσεις
που μετέφερε. Διότι αν διαφωνούσε, θέλω
να πιστεύω ότι θα είχε αν μη τι άλλο την
ευθιξία να παραιτηθεί προ πολλού και δεν
θα έμενε να μας σερβίρει την παραίτησή
του, ένα μήνα πριν λήξει το συμβόλαιό του
και ενώ το ΑΚΕΛ αποφασίζει τον υποψήφιό
του.

Το τελευταίο πάντως έτος, ο κ. Μαυρο-
γιάννης έκανε κάποιες προσπάθειες απο-
στασιοποίησης από τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, τις οποίες προφανώς θα επιχειρήσει

να κεφαλαιοποιήσει, εάν και εφόσον είναι
τελικά υποψήφιος του ΑΚΕΛ, στις προεδρικές
εκλογές. Ας τις δούμε:

Δήλωσε ο κ. Μαυρογιάννης («Πολίτης»)
ότι «μας λείπει η πειθώ. Να αποδείξεις στον
συνομιλητή σου πως πέρα από την υπερά-
σπιση των συμφερόντων σου και της ιδέας
επανένωσης του τόπου, είσαι αξιόπιστος
και σοβαρός…». Προσθέτοντας σε άλλο
σημείο ότι «…καλώς ή κακώς, εγώ λέω
κακώς δεν είμαστε πάρα πολύ αξιόπιστοι.
Και είναι γεγονός ότι η δική μας πλευρά
δεν έχει καταφέρει να πείσει τη διεθνή κοι-
νότητα».  Δηλαδή, ο κ. Μαυρογιάννης, ο
κατ΄εξοχήν συνομιλητής της Ελληνοκυ-
πριακής πλευράς, συμμετείχε σε μια προ-
σπάθεια εννέα ετών, στην διάρκεια της
οποίας παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να
αποδείξει στον συνομιλητή του ότι είμαστε
αξιόπιστοι και σοβαροί. Και ενώ διαπίστωνε
την έλλειψη αξιοπιστίας και σοβαρότητας,
της Ελληνοκυπριακής πλευράς την οποία
κατ΄εξοχήν εκπροσωπούσε και συνεπώς
εξέφραζε, παρέμεινε στη θέση του. Παραι-

τείται όμως τώρα, έναν μήνα πριν τη λήξη
του συμβολαίου του και ενώ το ΑΚΕΛ θα
αποφασίσει τον υποψήφιό του… 

Το περασμένο καλοκαίρι, ενώ η Τουρκία
εξήγγειλε το «πιλοτικό άνοιγμα» τμήματος
της περίκλειστης Αμμοχώστου και μήνες
αφότου άνοιξε παραλία της πόλης, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης διεμήνυσε ότι ανησυχεί πάρα
πολύ. Και πρόσθεσε ότι αν δεν γίνει κάτι
«χθες», πολύ σύντομα θα είναι πάρα πολύ
αργά και για την περίκλειστη πόλη αλλά
και για τη λύση του Κυπριακού. Πολύ φο-
βάμαι ότι η έκφραση «ανησυχίας» από τον
κατ΄εξοχήν χειριστή του Κυπριακού στην
Ελληνοκυπριακή κοινότητα, δεν μπορεί να
εκληφθεί ως επαρκής έκφραση πολιτικής,
όταν πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει
τα πρώτα βήματα εποικισμού και του Βα-
ρωσιού. 

Ανάλογη τακτική ακολούθησε και στο
ζήτημα της επιδίωξης του τέως ΥΠΕΞ Νίκου
Χριστοδουλίδη να επιβάλει κυρώσεις κατά
της Τουρκίας, λόγω Βαρωσιού και ΑΟΖ. Εκ
των υστέρων και αφού η προσπάθεια δεν

απέδωσε, ο κ. Μαυρογιάννης δήλωσε στην
«Κ» ότι «οι κυρωσεις και τα μετρα ειναι ενα
εργαλειο, μεταξυ αλλων, και μαλιστα
αμφιβολου η περιορισμενης αποτελεσμα-
τικοτητας απο μονες τους, με βαση τη συσ-
σωρευμενη εμπειρια της διεθνους κοινοτη-
τας». 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παρεμ-
βάσεων του κ. Μαυρογιάννη, είναι η απουσία
εμπρόθεσμης και προληπτικής παρέμβασης
και η τακτική της εκ των υστέρων κριτικής,
από την οποία απουσιάζει οποιαδήποτε εν-
δεχόμενη δική του ευθύνη. Στο πλαίσιο
μιας εκπρόθεσμης παρέμβασης, η οποία
προφανώς δεν εξυπηρέτησε την προσπάθεια
της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε στο Κυ-
πριακό, ούτε στο ζήτημα της Αμμοχώστου,
αλλά ούτε στο ζήτημα των κυρώσεων. Όποι-
ος επιθυμεί να γίνει πρόεδρος, οφείλει να
είναι έτοιμος να σπάσει αβγά, όχι μόνο σή-
μερα, λόγω Πάσχα. Και κυρίως να αναλάβει
και την ευθύνη της ομελέτας. 

Οι εκπρόθεσμες παρεμβάσεις του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

«Καυκάς γειτόνοι» έγραψε κάποιος στο Twitter
και ήταν μια από τις λίγες φορές που αισθάνθηκα
άβολα στα 30 τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη
δουλειά. Μάλλον γιατί εμείς που βιοποριζόμαστε
από τη δημοσιογραφία και δεν δημοσιολογούμε
γενικώς και αορίστως μάθαμε να λειτουργούμε

με κάποιους κανόνες. Τα social media όμως δεν υπακούουν
ούτε σε κανόνες, ούτε σε δεοντολογία, παρά μόνο στο θυμικό.
Κάπως έτσι λοιπόν, αν δεν βουτάμε τις λέξεις στο μυαλό μας
προτού ποστάρουμε, μπορεί να βρεθούμε αίφνης εκτεθειμένοι
σε μια τοξική καταιγίδα παρέα με κάτι απίθανους τύπους που
υπό άλλες συνθήκες δεν θα ανταλλάσσαμε ούτε καλημέρα. 

Το φαινόμενο της υποχώρησης της λογικής έναντι του συ-
ναισθήματος δεν είναι καινούριο. Δεν το επικαλούμαι ως πα-
ρηγοριά, όμως, αυτή η θλιβερή ιστορία ξεκίνησε δεκαετίες
πριν από την άνοδο των social media, από την δεκαετία του
1980 κιόλας, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που δημοσίευσε
η Huffington Post. Από τότε, βρίσκουμε ψήγματα της «κουλ-
τούρας ακύρωσης» (cancel culture), τον εξοστρακισμό δηλαδή
όποιων εκφέρουν επωνύμως άποψη η οποία αντιβαίνει στην
πολιτική ορθότητα. Πρόκειται για μια νέα μορφή λογοκρισίας
που στα χρόνια της επικυριαρχίας των κοινωνικών δικτύων
γιγαντώθηκε. Η εξέλιξη του φαινομένου είναι ακόμα πιο ανη-
συχητική καθώς η τοξικότητα διαχέεται παντού μολύνοντας
τον κοινωνικό ιστό. Σε σημείο που σκέφτομαι ότι ο στίχος του
Μαγιακόφσκι για την τέχνη που «δεν πρέπει να αντανακλά
σαν τον καθρέφτη μα σαν φακός να μεγεθύνει», στην εποχή
μας επιδέχεται εναλλακτικής ανάγνωσης. Με τα social media
να μηναντανακλούν σαν τον καθρέφτη μα σαν παραμορφωτικός
φακός να μεγεθύνουν την πραγματικότητα: Αυτόν τον νέο
κόσμο, που τρέφεται από την απολυτότητα της μιας και μο-
ναδικής αλήθειας.

Είναι λες και το διαδίκτυο γέμισε με αυτόκλητους «μπάτσους»
οι οποίοι εκτονώνουν την οργή τους σε όποιον κατά την άποψή
τους δεν συμμερίζεται τη δική τους άποψη. Το ζήσαμε με την
πανδημία όπου ο κανιβαλισμός των αντιεμβολιαστώνξεπέρασε
κάθε προηγούμενο. Το ζούμε με τον πόλεμο της Ουκρανίας
όπου η μη καταδίκη των Ρώσων θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως.
Προσωπικά έχω τοποθετηθεί με σαφήνεια και για τα δύο
θέματα μέσα από τις στήλες μου: Αφενός ότι τάσσομαι με την
επιστήμη θεωρώντας τα εμβόλια αναγκαία και τις θεωρίες συ-
νωμοσίας καταγέλαστες. Και αφετέρου ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία είναι αποτέλεσμα μιας βάρβαρης εισβολής και πα-
ραβίασης του διεθνούς δικαίου. Με αυτές τις «περγαμηνές»
λοιπόν, αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμαι να υπερασπιστώ την
αντίθετη άποψη. Ακόμη και την «μη άποψη», οποιαδήποτε
άποψη τέλος πάντων εκφράζεται από τον οιονδήποτε στο
πλαίσιο μιας δημοκρατικής κουλτούρας όπου όλα έχουν θέση
εκτός από την ρητορική μίσους. 

Θα παραμείνω στην πιο πρόσφατη τοξική καταιγίδα, το
Ουκρανικό, επικαλούμενος ένα παράδειγμα από τη δική μας
Ιστορία. Αναφέρομαι στο έγκλημα της τουρκικής εισβολής
όπου και τότε άνθρωποι σκοτώθηκαν, βιάστηκαν και προ-
σφυγοποιήθηκαν. Και ήταν δικοί μας αυτοί οι άνθρωποι,
σάρκα από τη σάρκα μας. Να θυμίσω ότι κάποιοι, σε ανύποπτο
χρόνο, μίλησαν για τα εγκλήματα και της δικής μας πλευράς.
Ήταν οι ίδιοι που κράτησαν χαμηλούς τόνους όταν ένας ελ-
ληνοκύπριος διαδηλωτής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ανεβαί-
νοντας στο ιστό για να κατεβάσει τη σημαία του εισβολέα.
Οι ίδιοι που προτάσσοντας την ανάγκη για λύση επιχειρη-
ματολογούν ακόμα και σήμερα ότι πρέπει να πρυτανεύσει η
λογική και όχι το συναίσθημα. Η τοξική καταιγίδα που διαρκεί
τόσα πολλά χρόνια ώστε έγινε πλέον αρρωστημένη συνήθεια,
μοίραζε αφειδώλευτα πιστοποιητικά εθνικής καθαρότητας
και μιλούσε για «ισαποστάκηδες» και «ναιμεναλλάκηδες»
στην καλύτερη των περιπτώσεων, «ελληνόφωνους τούρκους»
στην χειρότερη. Αυτό κατά την άποψή μου είναι η επιτομή
του εκφασισμού. Ο στραγγαλισμός της αντίθετης άποψης.
Μια ανέξοδη πλειοδοσία πατριωτισμού, η οποία ανατροφοδοτεί
τα πολιτικά πάθη εν ονόματι της πολιτικής ορθότητας που
εκφράζει η κυρίαρχη άποψη.

Η δημοκρατία δεν είναι αλά κάρτ. Ούτε η αλήθεια είναι
μοιρασμένη σε άσπρο – μαύρο. Οι δε κατακτημένες βεβαιότητες
είναι το καταφύγιο των ανιστόρητων. Επικαλούμαι ξανά τα
αυτονόητα αφού στο απέραντο φρενοκομείο των social media
κινδυνεύουμε πλέον να τρελαθούμε όλοι. Λίγη περισσότερη
ψυχραιμία και λίγο λιγότερη αυτοαναφορικότητα δεν έβλαψε
ποτέ κανέναν. 

Τοξικές
καταιγίδες

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Ζόμπι
ή άνθρωποι;

Πολίτες του Παναμά διαμαρτύρονται για την επίσκεψη Μπάιντεν και Μπλίνκεν στην χώρα, αλλά και
τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του Παναμά Λορεντίνο Κορτίζο. 

Όταν τον Μάιο του 2017, ο Εμα-
νουέλ Μακρόν εκλεγόταν Πρό-
εδρος της Γαλλίας, ο γαλλικός Τύ-
πος πανηγύριζε, πως τα δημοκρα-
τικά αντανακλαστικά και το φως,
είχαν νικήσει τον φασισμό, το

σκοτάδι και τον λαϊκισμό.
Είχαν νικήσει το σκοτάδι, καθότι η Μαρίν

Λεπέν έχανε εκείνη την κρίσιμη μάχη. Η εκ-
πρόσωπος του λαϊκισμού, της ακραίας ρητο-
ρικής και της ξενοφοβίας, διεκδικούσε τότε
έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. και ενί-
σχυε τον φόβο για τους μετανάστες. Ήταν με
λίγα λόγια η συνέχεια του τότε Αμερικανού
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, των υποστηρικτών
του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ορμπάν
στην Ουγγαρία ενώ οι σχέσεις της με το Κρεμ-
λίνο προκαλούσαν από τότε σοβαρή ανησυχία. 

Όμως ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχόταν μία
νέα σελίδα στους Γάλλους το 2017 ενώ,  όπως
υπογράμμιζε εκείνη τη νύχτα, νικήτρια ήταν
η Γαλλία. Ήταν όμως νίκη της Γαλλίας εκείνο
το αποτέλεσμα ή ένα πενταετές διάλειμμα,
για να επανέλθει με άλλο προσωπείο στο προ-
σκήνιο ο λαϊκισμός;

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναγνώριζε τον θυμό,
την απογοήτευση των Γάλλων που απείχαν ή
στήριξαν Λεπέν, όμως έκανε ελάχιστα για να
τους κερδίσει.  Υποτίμησε το καθόλου αμελητέο
34% που έλαβε τότε η Μαρίν Λεπέν και της
έδωσε άπλετο χρόνο, να διορθώσει την εικόνα
της και να επανασυστηθεί στην κοινωνία.  

Μία αναγεννημένη Λεπέν, αν κρίνει κανείς
από το γεγονός ότι  εγκατέλειψε το αίτημα
εξόδου από την Ευρωζώνη που απομάκρυνε
τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, διατήρησε
τις αποστάσεις από τον Ακροδεξιό πατέρα της
και  κάμνει άνοιγμα στην Αριστερά. Ένα αρι-
στερό άνοιγμα με το αφήγημα της νίκης κατά
του ελιτισμού. 

Σε όλο το rebranding της Λεπέν και κατ’
επέκταση το lifestyle του φασισμού υπήρξαν
βεβαίως πρόθυμοι νεροκουβαλητές. Πολιτικά
πρόσωπα που αγνόησαν τον κίνδυνο, ενώ τα
ΜΜΕ με ευκολία έφτιαξαν την εικόνα της, δη-
μοσιοποιώντας πτυχές της προσωπικής της
ζωής, των παιδικών της βιωμάτων και των δυ-
σκολιών της . Μία Λεπέν ανθρώπινη και main-
stream. 

Πού θα οδηγήσει λοιπόν η κανονικοποίηση
της Λεπέν; Εμείς ελπίζουμε πως κι αυτή τη
φορά θα αποφευχθεί η εκλογή της. Όμως την

επόμενη μέρα θα πρέπει να γίνει ανάγνωση
του ποιοι έθρεψαν το τέρας που λέγεται Λεπέν.
Οι πολίτες δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Δε μπο-
ρούν πλέον να πουν πως δεν ήξεραν.  Γιατί
όσο παρηκμασμένο κι αν είναι το πολιτικό
σύστημα, η ψήφος στη Λεπέν και στους ομοίους
της δεν αποτελεί επιλογή. Ο φασισμός είναι
φασισμός, ο λαϊκισμός λαϊκισμός, η μισαν-
θρωπιά μισανθρωπιά. Όσο rebranding κι αν
τους γίνει, η μισανθρωπιά  και ο άκρατος λαϊ-
κισμός θα βγουν με την εκλογή τους στην επι-
φάνεια. 

Ευθύνη για όλο αυτό έχει και το υφιστάμενο
πολιτικό σύστημα. Που άλλοτε αγνόησε, άλλοτε
θώπευσε και άλλοτε υποτίμησε αυτό τον κίν-
δυνο. Ανασκευάζοντας αυτό το τέρας του λαϊ-
κισμού. 

Το τέρας του λαϊκισμού απειλεί σήμερα  το
οικοδόμημα της Ευρώπης και όπως φαίνεται
ανησυχεί και την Λευκωσία καθώς όπως λένε
αποτελεί τον δούρειο ίππο της Ρωσίας στην
Ευρώπη. Το τι θα γίνει στην Γαλλία δε μπορούν
να το ελέγξουν προφανώς, μπορούν όμως να
αποτελέσουν έστω και σήμερα ανάχωμα στον
εγχώριο φασισμό.  Γιατί όσο τα ΜΜΕ προβάλ-
λουν τις προσωπικές στιγμές των βουλευτών
του ΕΛΑΜ, όσο η Αννίτα Δημητρίου δέχεται
ανενόχλητα τις ψήφους του ακροδεξιού κινή-
ματος για να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής,
όσο ο ΔΗΣΥ κάνει συμφωνίες μαζί τους, όσο
οι πολιτικές τους στην παιδεία υιοθετούνται
και όσο ο υπουργός Εσωτερικών ακολουθεί
πλήρως την πολιτική τους στο μεταναστευτικό
τότε ο φασισμός κανονικοποιείται και στην
Κύπρο. Και σήμερα ίσως να είναι τέταρτη δύ-
ναμη, αύριο, με την εμφανή υιοθέτηση μέρους
των πολιτικών τους, ίσως να απειλεί και τη
δική τους πολιτική επιβίωση. 

Και επειδή ο κίνδυνος του φασισμού απα-
σχολεί το κομματικό σύστημα –πλην εξαιρέ-
σεων- αποκλειστικά 100 μέρες πριν τις εκλογές,
ας ελπίσουμε πως την επομένη των προεδρικών
εκλογών της Γαλλίας, θα σκεφτούμε μία σοβαρή
στρατηγική αποδυνάμωσης των δικών μας
λαϊκιστών. Γιατί το σκοτάδι της πολιτικής
τους, παραμένει σκοτάδι, όσο γκλίτερ κι αν
χυθεί, όσο mainstream κι αν παρουσιαστούν.
Ας ελπίσουμε λοιπόν πως το σκοτάδι τους,
δεν θα το βρούμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο
μπροστά μας.    

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η κανονικοποίηση των Λεπέν

economidoum@kathimerini.com.cy
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Τ ο αποτέλεσμα των γαλλικών
εκλογών αφορά το μέλλον
της Ευρώπης. Η Γαλλία είναι

η μία από τις δύο ηγέτιδες δυνάμεις
της Ευρωπαϊκής Eνωσης και η πεν-
ταετία Μακρόν απέδειξε ότι έχει
και τη φιλοδοξία, αλλά και τις προ-
οπτικές, να εγκαταλείψει το χλωμό
παρελθόν της στη σκιά της Γερ-
μανίας που σημάδεψε την πρό-
σφατη Ιστορία της. Μετά την απο-
χώρηση του Μιτεράν και του Κολ
από την ενεργό πολιτική, την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική την ανέλαβε μια
γενιά που δεν είχε ζήσει τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχε την
εμπειρία των ερειπίων που αποτέ-
λεσαν έναν από τους βασικούς πυ-
λώνες της συγκρότησής της. Η κα-
τάρρευση των καθεστώτων του
υπαρκτού σοσιαλισμού τής δημι-
ούργησε την ψευδαίσθηση ότι η
κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο
δεύτερος πυλώνας της συγκρότη-
σής της, ήταν το fatum της Ιστορίας
της. Η Ευρωπαϊκή Ενωση, στο κα-
θεστώς της παγκοσμιοποίησης,
ήταν ένα πάμπλουτο λούνα παρκ
ειρήνης και δημοκρατίας. Οι πό-
λεμοι και οι κρίσεις ήταν για τους
άλλους. Η αμφισβήτησή της αφο-
ρούσε μόνον περιθωριακές δυνά-
μεις που νοσταλγούσαν τα ερείπια,

όπως κάποτε τα αγάπησαν οι με-
γάλοι ρομαντικοί.

Η ζωή στην Ευρώπη, σε σχέση
με τη ζωή στον υπόλοιπο κόσμο,
ήταν ιστορική πολυτέλεια. Αυτή
την πολυτέλεια που ζήλευαν οι
Ρώσοι μετά την κατάρρευση του
σοβιετικού καθεστώτος. Την ίδια
πολυτέλεια που επιθυμούσαν οι
εξαθλιωμένοι πληθυσμοί της Μέ-
σης Ανατολής, του Αφγανιστάν,
του Μπανγκλαντές, του Πακιστάν
και της υποσαχάριας Αφρικής. Η
Ευρώπη με τη ναρκισσιστική της
αυτοπεποίθηση είχε κλείσει τις
εθνοτικές και θρησκευτικές δια-
φορές στα βιβλία της Ιστορίας. Η
ήττα του σερβικού εθνικισμού την
επιβεβαίωσε. Η αισιοδοξία της την
έκανε να πιστέψει πως και όλος ο
υπόλοιπος κόσμος αργά ή γρήγορα
θα γινόταν σαν κι αυτήν. Ο δια-
φωτισμός απέκτησε ιδεολογικά
χαρακτηριστικά με τελεολογική
προοπτική.

Είναι πρώτη φορά που η σύγ-
κρουση στη Γαλλία γίνεται γύρω
από την Ευρώπη. Οι παραδοσιακές
πολιτικές δυνάμεις της Δεξιάς και
της Αριστεράς, όσες διαφορές κι
αν είχαν, ποτέ δεν αμφισβήτησαν
τον ρόλο της Γαλλίας στην Ευρώπη.
Το 2017 η Λεπέν και η γαλλοκεν-

τρική πολιτική της ηττήθηκαν με
πάταγο. Σήμερα διεκδικεί την προ-
εδρία με αξιώσεις που θα της επι-
τρέψουν, ακόμη κι αν τη χάσει,
να ενδυναμώσει την παρουσία της
στις κοινοβουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου.

Θα μου πείτε, πριν από τη Λε-
πέν, στην Αγγλία ο Φάρατζ και ο
Τζόνσον κατάφεραν να επιτύχουν
το Brexit. Η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία απέδειξε πως η
Μεγάλη Βρετανία μπορεί να μην
είναι μέλος της Ενωσης, όμως πα-
ραμένει απολύτως εναρμονισμένη
με την υπόλοιπη Ευρώπη απέναντι
στον καινούργιο πόλεμο με τον
ολοκληρωτισμό. Δεν είναι η περί-
πτωση της Λεπέν και του Ζεμούρ
στη Γαλλία. Και οι δύο, με το διόλου
αμελητέο εκλογικό ποσοστό τους,
αν τους είχε δοθεί η δυνατότητα,
όπως όλα δείχνουν θα είχαν αφήσει
την Ουκρανία στο έλεος του Πού-
τιν. Η στάση της Αγγλίας στον πό-
λεμο της Ουκρανίας αποδεικνύει
ότι η Ευρώπη δεν περιορίζεται
στην περίφημη γραφειοκρατία
των Βρυξελλών. Είναι μια ήπειρος
με κοινό πολιτισμό. Και η Αγγλία
είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτού
του πολιτισμού. Εξ ου και το πα-
ράδοξο. Η ευρωπαϊκή κοινή είναι

τα αγγλικά, η γλώσσα μιας χώρας
που έχει αποκοπεί διοικητικά από
την Ενωση. Διοικητικά αλλά όχι
πολιτισμικά.

Λέμε ότι η Ευρώπη μετά τον πό-
λεμο στην Ουκρανία δεν θα είναι
ίδια με την Ευρώπη πριν από την
εισβολή του Πούτιν. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να σταματήσει να αμελεί
την άμυνά της ή την εξωτερική
πολιτική της. Σημαίνει όμως και
κάτι ακόμη που μέχρι στιγμής δεν
μοιάζει να το συνειδητοποιεί. Κι
αυτό το «κάτι» είναι η πολιτισμική
της ταυτότητα. Γιατί ο Ελληνας νη-
σιώτης μοιράζεται τον ίδιο πολιτι-
σμό με τον Γερμανό επιχειρηματία.
Κι ας ζουν διαφορετικά, κι ας τρώνε
διαφορετικά, κι ας μη βλέπουν την
Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Ομως
και οι δύο βλέπουν την Ευρώπη.

Πολιτισμικά η σημερινή Ευρώπη
είναι ένα σύμπλεγμα ενοχών και
μαζοχιστικής αυτοκατάκρισης στο
όνομα της πολιτικής ορθότητας.
Σαν να φοβάται το παρελθόν της
και τις αξίες του. Αν πραγματικά
θέλουμε η Ευρώπη να ανακτήσει
τον χαμένο δυναμισμό της στον
νέο πόλεμο ανάμεσα στη δημο-
κρατία και στον ολοκληρωτισμό,
οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την
πολιτισμική της αναγέννηση.

Υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός;
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εκεί στον ομφαλό της
Γης, τους Δελφούς,
το 361 π.Χ. οι ιερείς
του Απόλλωνα είχαν
ανακοινώσει στον
απεσταλμένο του αυ-

τοκράτορα Ιουλιανού τη ληξιαρχική
πράξη θανάτου του αρχαίου ελλη-
νικού πολιτισμού.

«Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσε
δαίδαλος αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει
καλύβην, ου μάντιδα δάφνην, ουδέ
παγάν λαλέουσα. Απέσβετο και λά-
λον ύδωρ», έχουμε διδαχθεί ότι
ανέφερε ο χρησμός της μάντιδος
Πυθίας.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο
χρησμός δεν ήταν παρά τέχνασμα
μεταγενέστερο Βυζαντινών λογίων.
Ενδεχομένως έχουν δίκαιο. Αλλά
και εάν ακόμη πρόκειται περί αυ-
τού, η ακρίβεια και η δραματικό-
τητα της εκφοράς του είναι αναμ-
φίβολα αξεπέραστη.

Ούτως ή άλλως μία νέα αντίληψη
περί ζωής και προορισμού του αν-
θρώπου είχε αρχίσει να κυριαρχεί
μετά τη διδασκαλία, τη Σταύρωση
και την Ανάσταση του Θεανθρώ-
που. Ηταν η ύψιστη ανατροπή.

Αξιο μνείας ασφαλώς ότι η νέα
πανανθρώπινη θρησκεία, που στην
κυριολεξία σάρωσε τις δοξασίες
του αρχαίου κόσμου, πέρασε στην
Ευρώπη από τον ενδιάμεσο χώρο
που συνδέει την Ανατολή με τη Δύ-
ση. Από το έδαφος δηλαδή της ση-
μερινής Ελλάδος, με όχημα επικοι-
νωνίας τη γλώσσα την ελληνική.

Η ιστορία έχει εν ολίγοις ως
εξής: Το έτος 50 μ.Χ. ο Παύλος και

ο Σίλας, ορμώμενοι από τους Φι-
λίππους, όπου ετελέσθη η πρώτη
βάπτιση στον χριστιανισμό μιας
εύπορης εμπόρου πορφύρας της
Λυδίας, και έπειτα από μια κοπια-
στικότατη πορεία έξι ημερών, έφθα-
σαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμπτωση ασφαλώς, αλλά ίσως
όχι μόνον, ότι η πρώτη επιστολή
που έγραψε ο Παύλος –στην ελλη-
νική, όπως και όσες ακολούθησαν–
εστάλη προς τους Θεσσαλονικείς.

Σε μια εποχή που τα τρία συ-
νοπτικά ευαγγέλια και το Κατά
Ιωάννην δεν είχαν καν οριστικώς
διαμορφωθεί και ούτε φυσικά κυ-
κλοφορήσει, οι επιστολές του Παύ-
λου προς τις διάφορες Εκκλησίες
ήταν τα μόνα κείμενα, γραμμένα
στην ελληνική κοινή, που αναφέ-
ρονταν στο κήρυγμα του Ιησού
και ταυτοχρόνως διαμόρφωναν
και τη δογματική της νέας θρη-
σκείας.

Στην Α΄ Επιστολή προς Θεσσα-
λονικείς ο Παύλος αναφέρεται στη
σημασία της Αναστάσεως και της
Δευτέρας Παρουσίας. Περίφημο
είναι το χωρίο της όπου ο Παύλος
γράφει: «Ει γαρ πιστεύομεν ότι Ιη-
σούς απέθανεν και ανέστη, ούτω
και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά
του Ιησού άξει συν αυτώ».

Πέρασαν κάποιοι αιώνες πριν
κάποιοι εμβριθέστατοι περί τα ελ-
ληνικά Πατέρες της Εκκλησίας
αξιοποιήσουν την αρχαιοελληνική
σοφία και τη διαλεκτική της μέθοδο
για να διερευνήσουν το μήνυμα
της νέας θρησκείας.

Την εποχή του Παύλου, η Σταύ-
ρωση του Ιησού και η Ανάστασή
Του ήταν για μεν τους Ιουδαίους
«παράδοξον» και για τους εθνικούς
σοφούς «μωρία», όπως ο ίδιος δια-
πίστωσε λίγο αργότερα, όταν απη-
ύθυνε το κήρυγμα της Αναστάσεως
στους σοφούς των Αθηνών.

Αυτά συνέβαιναν τότε. Στη ση-
μερινή συγκυρία, όπως και πάλι
είχε γράψει ο Παύλος, κυρίαρχο
είναι το αίσθημα ότι «έξωθεν μάχαι,
έσωθεν φόβοι», αφού η Ορθοδοξία
και εκκλησιαστικώς σπαράσσεται.
Καλή Ανάσταση, λοιπόν, σε όλους,
όπως και εάν την εννοεί κανείς.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Δ εν είναι αυτονόητο (ούτε εύ-
κολο) να ξεχωρίζουμε την
εμπειρία του πραγματικού

από ψυχολογικά υποκατάστατα
της πραγματικής εμπειρίας. Να
διακρίνουμε την πραγματικότητα
από την ψευδαίσθηση.

Παράδειγμα κοινότοπο, τα ερω-
τικά βιώματα. Ανθρωποι «νιώθουν»
ερωτευμένοι, ζουν την ευφροσύνη
της ερωτικής συναρπαγής, σίγου-
ροι για την αλήθεια, την πραγμα-
τικότητα των βιωμάτων τους. Και
σε σύντομο χρόνο η μεθυστική
πληρότητα έχει χαθεί, η οπτική
έχει ριζικά μεταβληθεί. Ηταν έκρη-
ξη επιπόλαιων αισθημάτων (μια
ψευδαίσθηση), όχι η πραγματικό-
τητα του έρωτα.

Παράδειγμα δεύτερο: τα θρη-
σκευτικά βιώματα. Αδιατάρακτες
βεβαιότητες μεταφυσικών πεποι-
θήσεων, εξάρσεις κατάνυξης, με-
ταρσιώσεις συγκινησιακής έντα-
σης. Και αν «εξαίφνης» η υγεία ρα-
γίσει, επέρχεται ανεπίσχετη η αγω-
νία του θανάτου – πραγματική εμ-
πειρία πρόγευσης του τέλεια άγνω-
στου, του τέλεια άσχετου, του από-
λυτα μοναχικού. Ηταν ψευδαίσθη-
ση ο θησαυρισμός των μεταφυσι-
κών βεβαιοτήτων, των θρησκευ-
τικών εξάρσεων, των πνευματικών
συγκινήσεων; Σε ποια πραγματι-
κότητα αναφέρονται τα θρησκευ-
τικά βιώματα, όταν η προοπτική
του θανάτου βιώνεται δίχως γα-
λήνη ελπίδας για μετάβαση σε κάτι
οικείο και ποθητό;

Τα παραδείγματα θα μπορούσαν

να πληθυνθούν: ποια πραγματι-
κότητα βιώνει ο φανατικός μιας
ιδεολογίας, ο θυσιαστικά στρατευ-
μένος σε πολιτική παράταξη, ο
γενναίος πολεμιστής παράλογου
πολέμου; Ποιο το κριτήριο διάκρι-
σης της πραγματικής φιλίας από
την ψυχολογική εξάρτηση, της αυ-
τοπροαίρετης υπακοής από την
εξασφαλιστική της αβουλίας πει-
θαρχία;

Ακόμα και πράξεις έσχατης αυ-
τοθυσίας είναι ενδεχόμενο να υπη-
ρετούν ένα υπερτροφικό υπερεγώ:
«Εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά
μου, εάν παραδώ το σώμα μου ίνα
καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω».

Είναι ενδεχόμενο η γνώση να
εξαντλείται στην κατανόηση πλη-
ροφοριών, που αντιπροσωπεύουν
διανοητικές μόνο συλλήψεις. Είναι
πιθανό να υποκαθιστά η κατανόη-
ση με κοινά αποδεκτές σημασίες,
την απουσία εμπειρίας σχέσεων
με τα σημαινόμενα, την απουσία
μετοχής σε διαπροσωπικές σχέσεις
κοινωνίας της γνώσης. Πώς θα
αποφύγουμε την ταύτιση των ση-
μαινομένων με μόνη την αυτονό-
μηση των σημαινόντων σε νοητά
είδωλα; Πώς θα διακριθεί η εμπει-
ρική αναφορά στο υπαρκτό, αλλά
μη αισθητό, από την ψυχολογική
ανάγκη να εκδεχόμαστε ως υπαρ-
κτό το ανύπαρκτο;

Μας ζητούν: «Μίλησέ μας για
τον Μέγα Αλέξανδρο». Ανακαλούμε
αμέσως όλες τις πληροφορίες (από
διαβάσματα, ακούσματα, θεάματα)
που συγκροτούν τη μνημονική

μας εικόνα του Μεγαλέξανδρου,
ενδεχομένως επενδύουμε στις πλη-
ροφορίες και ατομικά συναισθή-
ματα. «Μίλησέ μας για τη μητέρα
σου». Τώρα στις μνημονικές εικό-
νες επενδύεται μια βιωμένη, άμεση
αναφορά, η ανάκληση αμοιβαι-
ότητας σχέσεων, η εμπειρία της
γνωστικής αμεσότητας. «Μίλησέ
μας για τον Θεό». Αν ανακαλούμε
μνημονικές εικόνες νοητικών μόνο
πληροφοριών και ατομοκεντρικών
ψυχολογικών βιωμάτων, τότε η
γλώσσα φανερώνει ότι μιλάμε για
κάτι ανύπαρκτο.

Ας σταθούμε σε ένα παράδειγμα
αντίθετης προς την αφελή ευπιστία
ακρότητας. Στον άνθρωπο που εκ-
δέχεται ως υπαρκτό και πραγμα-
τικό, μόνο ό,τι γίνεται προσιτό
στην αισθητή πιστοποίηση. Ο άν-
θρωπος αυτός αυτοκαταδικάζεται
να αγνοεί την πραγματικότητα
που δηλώνεται με σημαίνοντα ανυ-
πότακτα στη σταθερή περιγραπτή
προφάνεια, στην «ευκλείδεια» ανα-
παραστατική μας ικανότητα. Να
αγνοεί την πραγματικότητα που
δηλώνεται και κοινωνείται με τη
γλώσσα της Τέχνης (της ποίησης,
της αλληγορίας) – να αγνοεί σήμερα
τη γλώσσα της κβαντικής φυσι-
κής.

Ο «δυϊσμός σωματιδίου-κύμα-
τος», η «ατοπική ολιστική διασύν-
δεση στοιχειωδών σωματιδίων»,
ο «χώρος των δέκα(!) διαστάσεων,
όπου κινούνται οι αφετηριακές
διεγέρσεις του κβαντικού πεδίου»,
η κίνηση του ηλεκτρονίου «προς

τα πίσω στον χρόνο» (κίνηση που
το ηλεκτρόνιο το καθιστά ποζι-
τρόνιο), η ταυτόχρονη διέλευση
του ίδιου φωτόνιου από δύο δια-
φορετικές σχισμές πολωτή, κ.λπ.
κ.λπ. Είναι παραδείγματα από γλωσ-
σικά σημαίνοντα που δεν παρα-
πέμπουν σε σημαινόμενα προσιτά
στην αισθητή σχέση, ούτε σε αλ-
ληγορίες, ούτε σε αυθαίρετα πλά-
σματα της νόησης. Είναι ενδείξεις
πιστοποίησης δεδομένων της πραγ-
ματικότητας ανυπότακτων στην
αισθητή ή αναπαραστατική μας
αντίληψη.

Ονομάζουμε «Θεό» την αιτιώδη
αρχή του είναι και του γίγνεσθαι,
τον «λογικό» τρόπο, που μας επι-
τρέπει να αναφέρουμε σε αυτόν
την «προσωπική» (έλλογη και κοι-
νωνούμενη) αιτία των όντων και
γινομένων. Ο ίδιος, ως αιτία του
είναι και του γίγνεσθαι, ούτε είναι
ούτε γίγνεται – δεν σημαίνεται με
τις σημασίες της ύπαρξης ή της
ανυπαρξίας, του όντος ή του μη
όντος.

Η αναφορά μας στον Θεό γίνεται
δυνατή μόνο χάρη στον τρόπο με
τον οποίο ενεργείται η ύπαρξή μας
(η ύπαρξη του κτιστού) ως λογική
κλήση σε δυνατότητα έλλογης
σχέσης μαζί του. Η σχέση ενερ-
γείται με δεδομένη την απερινόητη
διαφορά της κτιστής από την άκτι-
στη ενέργεια, χωρίς να αίρεται για
τον κτιστό άνθρωπο η εμπειρία
της γνωστικής αμεσότητας, της
αναφορικής (ως και πραγματικά
ερωτικής) αμοιβαιότητας.

Πατείται ο θάνατος θανάτω;

Η ύψιστη ανατροπή

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πασχαλιάτικη εκεχειρία
στην τοξικότητα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Υπάρχει δικαιολογη-
μένη και αυθεντική
οργή σε ένα μεγάλο
μέρος της κοινωνίας.
Δεν χωράει καμία αμ-
φιβολία γι’ αυτό. Ερ-

χονται όμως στη συνέχεια οι έμποροι
της οργής και κάνουν τη δουλειά
τους. Την υποδαυλίζουν, τη φουν-
τώνουν, βιοπορίζονται πουλώντας
θυμό. Το ζήσαμε μία φορά στα χρόνια
των μνημονίων. Η κοινωνία υπέφερε,
το μίσος πούλαγε και κάποιοι κέρ-
διζαν. Προφανώς, δεν τους ένοιαζε
αν η χώρα θα πήγαινε στη δραχμή
και αν η Ελλάδα θα κατρακυλούσε
και άλλο· μια δουλειά έκαναν...

Το ίδιο έργο ανεβαίνει τώρα. Η
τοξικότητα ξεχειλίζει στον δημόσιο
διάλογο, ειδικά στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Οι θεωρίες συνωμοσίας
δίνουν και παίρνουν. Οι βρισιές το
ίδιο. Κάποιος αρρωσταίνει και από
κάτω ο «χορός» τον καταριέται. Τα
πολιτικά συνθήματα έχουν αντικα-
τασταθεί από γηπεδικό λεξιλόγιο.
Για όσους νοιάζονται για τον τόπο
δεν έχει σημασία εάν οι βρισιές
έχουν στόχο τον Τσίπρα, τον Μη-
τσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη. Αυτό
που προβληματίζει και ανησυχεί εί-
ναι ότι σπρώχνουν τον «πάτο» όλο
και πιο κάτω.

Οι ψύχραιμοι παρατηρητές βλέ-
πουν επίσης ότι τώρα το πάνω χέρι

στο τοξικό κομμάτι του διαλόγου
έχει πάρει το πολύ ακραίο δεξιό φά-
σμα της πολιτικής. Πράγμα λογικό,
γιατί η αριστερή αντισυστημικότητα
δοκιμάστηκε και απογοήτευσε. Ο
δρόμος στρώθηκε από τα ακραία,
χυδαία συνθήματα της προηγούμε-
νης εποχής, για να έλθει κάτι ακόμη
πιο ακραίο. Στο στόχαστρο βρίσκον-
ται πια όλοι. Ετσι είναι πάντοτε, το
γράφουμε καιρό, όποιος χαϊδέψει
το κτήνος του άκρατου λαϊκισμού
θα έλθει η ώρα του να τον δαγκώσει
και τον ίδιο.

Αλλοι –μεταφυσικά αισιόδοξοι–
παρατηρητές επιμένουν πως όλος
αυτός ο «θόρυβος» προκαλείται από
μια μειοψηφία που ξέρει να κάνει
φασαρία και ζημιές, αλλά δεν επη-
ρεάζει τη μεγάλη πλειονότητα της
κοινής γνώμης. Θεωρούν ότι παρα-
δίνουμε σημασία στον ντόρο που
κάνουν.

Θα τους άκουγα, αν δεν έβλεπα
πόσο προσάναμμα έχει μαζευτεί για
μία ακόμη φορά στο πάτωμα της
ελληνικής κοινωνίας. Η κρίση της
ακρίβειας συμπιέζει αφόρητα μεγάλα
κοινωνικά στρώματα, που «δεν βγαί-
νουν». Μαγικές λύσεις δεν υπάρ-
χουν.

Μέρες που είναι, σκεπτόμουν να
διατυπώσω την ευχή ότι οι εθισμένοι
στην τοξικότητα θα μπορούσαν να
επιβάλουν μια πασχαλιάτικη εκε-
χειρία. Το κάνουν ακόμη και αντί-
παλοι στρατοί σε συνθήκες πιο
άγριες και πιο πολωμένες. Και εν
πάση περιπτώσει, και εκεχειρία να
μην υπάρξει μπορούμε όλοι οι υπό-
λοιποι, ό,τι και αν πιστεύουμε, όσο
και αν διαφωνούμε σε όλα, να αγ-
καλιαστούμε στο πρώτο μας «ελεύ-
θερο» Πάσχα έπειτα από δύο χρόνια,
να γιορτάσουμε και να πάρουμε μια
ανάσα. Αφήνοντας ίσως και το κι-
νητό στην άκρη για μερικές ώρες...
Καλή Ανάσταση!

<<<<<<

Ο δρόμος στρώθηκε από
τα ακραία, χυδαία συν-
θήματα της προηγούμε-
νης εποχής, για να έλθει
κάτι ακόμη πιο ακραίο.
Στο στόχαστρο βρίσκον-
ται πια όλοι.

<<<<<<

Στη σημερινή συγκυρία,
όπως και πάλι είχε γρά-
ψει ο Παύλος, κυρίαρχο
είναι το αίσθημα ότι
«έξωθεν μάχαι, έσωθεν
φόβοι», αφού η Ορθοδο-
ξία και εκκλησιαστικώς
σπαράσσεται.
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Ο διαπραγματευτής χωρίς δια-
πραγματεύσεις Α. Μαυρογιάννης
υπέβαλε την παραίτησή του στον
ΠτΔ- «ελλείψει κινητικότητας
στο εθνικό μας θέμα». Όμως, ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μ.

Πελεκάνος διευκρίνισε ότι «θα παραμείνει στο
πόστο του έως και τις 15 Μαΐου, όπως προνοεί
και το σχετικό συμβόλαιο που έχει υπογράψει».
Τόσο απλά. «Παραιτείται» με την λήξη του
συμβολαίου του! Γιατί όμως ανακοινώνει «πα-
ραίτηση» αφού δεν είναι παραίτηση; Για να
κάνει λίγο θόρυβο γύρω από το όνομά του ενό-
ψει ζυμώσεων για τις προεδρικές.

Τρεις γενικότερες παρατηρήσεις: 
• Ο Α. Μαυρογιάννης υπηρέτησε και δικαιο-

λόγησε όλες τις πολιτικές Αναστασιάδη. Αφού
δικαιολόγησε ακόμα και την στροφή στα «δύο
κράτη» (μάς είπε πως ήταν μια απλή «ιδεο-
θύελλα), τώρα έχει υπέρτερες φιλοδοξίες: να
υπηρετήσει (και αυτός) τον τόπο από την θέση
προέδρου! 

• Παραιτείται «ελλείψει κινητικότητας στο
εθνικό μας θέμα». Αλλά αυτό συμβαίνει από
το καλοκαίρι του 2017. Πώς θα πείσει ότι τώρα
την βλέπει; Ανέλαβε η εφημερίδα ο «Πολίτης»
να μάς το εξηγήσει: «Η απουσία εξελίξεων στο
Κυπριακό επιβεβαιώθηκε την περασμένη βδο-
μάδα» με την επίσκεψη Νούλαντ στη Λευκωσία!
Ενώ προφανώς τα προηγούμενα 4,5 χρόνια η
κινητικότητα έτρεχε αδιάκοπα! Μέσα σε ελά-
χιστο χρόνο ο «Πολίτης» του έδωσε μιαν πρω-
τοσέλιδη συνέντευξη. Προ μηνός πρωτοσέλιδες
δηλώσεις για το φυσικό αέριο. Για ισορροπία
έβαλε τον «διαπραγματευτή μας» μαζί με τον
εμπειρογνώμονα Χ. Έλληνα. Πρωτοσέλιδα
(17/4) η λεγόμενη παραίτηση και ιστορικό δια-
φόρων δηλώσεών του. 

• Ο Ν. Αναστασιάδης μετά την παραλαβή
της επιστολής παραίτησης εξέφρασε «τις
θερμές ευχαριστίες του στον Α. Μαυρογιάννη
για την άψογη, έντιμη και ειλικρινή συνεργασία
που καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους συ-
νεργασίας». Προσθέτει: «Μαζί βίωσαν ελπίδες
και απογοητεύσεις που δημιουργούσαν άλλοτε
η πρόοδος και άλλοτε οι συχνές υπαναχωρήσεις
από τουρκοκυπριακής πλευράς». Ωστόσο, παρά

τις βολές Αναστασιάδη, δεν βρίσκω κάποια
«υπαναχώρηση» από πλευράς Ακιντζί στα
πέντε χρόνια της ηγεσίας του. Είναι ο ίδιος
Ακιντζί που επέδειξε συνέπεια λόγων και έργων,
ενώ κατέθεσε Χάρτη για το εδαφικό και στήριξε
με εντιμότητα το Πλαίσιο Γκουτέρες. Αλλά εί-
χαμε πλήθος από υπαναχωρήσεις Αναστασιάδη
με την πλήρη στήριξη Μαυρογιάννη- δύο
κράτη, απροσδιόριστη αποκεντρωμένη, προ-
εδρικό σύστημα, επιστροφή στο σύνταγμα
του 1960, απόρριψη του πλαισίου Γκουτέρες,
διάλυση του διαπραγματευτικού τοπίου. Σε
όλα τα πιο πάνω οι Ν. Αναστασιάδης και Α.
Μαυρογιάννης είχαν, πράγματι, «άψογη, έντιμη
και ειλικρινή συνεργασία». Ο συγγραφέας Μ.
Δρουσιώτης, στο βιβλίο του «Έγκλημα στο
Κραν Μοντάνα», (σελ 61) γράφει πως «ο Ανα-
στασιάδης θεωρούσε τον Μαυρογιάννη υπο-
τακτικό και τον αποκαλούσε Φιλιππινέζα,
επειδή μπορούσε να υπηρετήσει το ίδιο πιστά
οποιονδήποτε Πρόεδρο».

Θεωρώ ότι ο τόπος δεν χρειάζεται αργό-
σχολους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ για να συνεχίσει
να παραμένει στάσιμος. Η συντεχνία δεν έχει
κάτι άλλο να προσφέρει-εκτός από φόβο, κα-
ταγγελία και ήξεις αφήξεις. Δοκιμάστηκαν.
Κρίθηκαν. Αποδείχθηκαν ελάχιστοι. Επιπρό-
σθετα ο διαπραγματευτής Α. Μαυρογιάννης
αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλιών
στο Κραν Μοντάνα με εγκύκλιό του στις
11/7/2017 διέταξε τις Τεχνικές Επιτροπές να
τερματίσουν τη δράση τους με το απίστευτο
σκεπτικό «για να αποφευχθεί η μετατροπή
του έργου τους σε μια διαδικασία εξομάλυνσης
που θα λειτουργήσει ως υποκατάστατο της
λύσης»...

Ο Ν. Αναστασιάδης σε απαντητικό σχόλιο
του στον διαπραγματευτή υποστήριξε πως «η
αδυναμία επιτυχούς έκβασης των συνομιλιών
οφείλετο στην αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς
και όχι σε λάθη ή παραλείψεις των Ελληνοκυ-
πρίων, πολύ δε περισσότερο στα όποια τυχόν
λάθη από πλευράς του κ. Μαυρογιάννη». Εκ-
πληκτικός κυνισμός από την πλευρά Αναστα-
σιάδη. Γενικά και αόριστα «όχι σε λάθη των
Ελληνοκυπρίων», ή τυχόν λάθη του διαπραγ-
ματευτή (του). Βγάζει ο ίδιος τον εαυτό του έξω

από το κάδρο των ευθυνών μιλώντας «για λάθη
των Ε/Κ» ή του διαπραγματευτή (του). 

Ο Ν. Αναστασιάδης το τελευταίο χρονικό
διάστημα «διατάζει» τον πλανήτη να οριοθε-
τήσει την ΑΟΖ ανάμεσα στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία και την Τουρκία. Διατάζει τις γύρω
χώρες που να κινηθούν. Κάνει συσκέψεις για
τα ίδια θέματα κάθε τόσο. Μαθαίνουμε σε επα-
νάληψη τις ίδιες αποφάσεις που μάθαμε πριν
λίγο καιρό όπως συμβαίνει με το μεταναστευτικό
ή το ΓεΣΥ. Όλα αυτά δεν τα κάνει τυχαία. Δεν
προκύπτουν από διάθεση να πει κάτι-αφού
δεν έχει. Τότε γιατί όλα αυτά; 

1. Με τις καθημερινές δηλώσεις του μπλο-
κάρει την υποψηφιότητα Α. Νεοφύτου. Δεν
της αφήνει ζωτικό χώρο να κινηθεί, αφού κάθε
μέρα πρωταγωνιστεί ο ίδιος με τις δηλώσεις
του. 

2. Αποσυντονίζοντας την υποψηφιότητα
Νεοφύτου, δίνει άπλετο χώρο στον τέως ΥΠΕΞ
Ν. Χριστοδουλίδη να κάνει αυτός παιχνίδι με
κινήσεις «χαμηλής πολιτικής» (τσάγια, δείπνα,
συναντήσεις κλπ) 

3. Ενώ στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ
ο Ν. Αναστασιάδης μίλησε υπέρ Α. Νεοφύτου,
με έργα κάνει το αντίθετο. Με τις συνεχείς
παρεμβάσεις του βοηθά τον τέως ΥΠΕΞ να
κρύψει την πολιτική του ένδεια σε προτάσεις. 

4. Η εκλογική μάχη το 2023 έχει ένα κεντρικό
νόημα: την καταδίκη μιας διεφθαρμένης, μιας
σάπιας διακυβέρνησης και όχι την συνέχισή
της με «τρίτη θητεία Αναστασιάδη» με άλλο
όνομα (Χριστοδουλίδης) ή με παραλλαγή των
ιδεών της στο Κυπριακό (όπως Μαυρογιάννης).
Ο τελευταίος δεν είναι ένας «τεχνοκράτης»,
όπως τον εμφάνισε στο τηλεοπτικό ΡΙΚ στέλεχος
του ΑΚΕΛ, αλλά είναι ένας τεχνοκράτης των
τεχνασμάτων της μη λύσης.

5. Το «στοίχημα του 2023» καθορίζεται σε
λίγες μέρες. Σημαντικές, πλειοψηφικές δυνάμεις
μπορεί να εκφραστούν με διαφορετικό τρόπο.
Από την δυνατότητα να διαβάσουμε το διακύ-
βευμα αυτής της συγκυρίας θα κριθεί το απο-
τέλεσμα των ζυμώσεων αυτών. Είτε παραλλαγή
Αναστασιάδη είτε προοδευτική αλλαγή.

Εκλογικά και παράδοξα
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τίποτα δεν γεμίζει τις
στήλες των εφημερί-
δων, η ροή των ιστο-
σελίδων και τον τη-
λεοπτικό χρόνο κα-
λύτερα από δηλώσεις

του εκάστοτε Προέδρου της Δημο-
κρατίας για το Κυπριακό. Οι δηλώ-
σεις μπορούν να γίνουν στο περι-
θώριο κάθε συνάντησης και εκδή-
λωσης, από σημαντική κατ’ ιδίαν
με ξένο αξιωματούχο ή με τον εκά-
στοτε Τ/κ ηγέτη, μέχρι και μπαί-
νοντας ή βγαίνοντας από κάποιο
στρατόπεδο όπου ο Πρόεδρος πήγε
να τσουγκρίσει αυγά και να πιει μια
ζιβανία με τους κληρωτούς για τις
γιορτές και για ένα καλό, ανθρώπινο,
πλάνο.

Ο Πρόεδρος κάνει τις δηλώσεις
του, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες
που ελπίζει να ληφθούν από τη διε-
θνή κοινότητα, ή που προτίθεται
να θέσει ο ίδιος στην διεθνή κοι-

νότητα, παραπέμπει στη συνεχι-
ζόμενη αδιαλλαξία και άτεγκτη στά-
ση της άλλης πλευράς, και τα ΜΜΕ
ψάχνουν πώς μπορούν να αναδο-
μήσουν τις δηλώσεις, τι να προτά-
ξουν ως τίτλο, ώστε να δικαιολογηθεί
ο χώρος και ο χρόνος που θα τους
δοθεί. Οι δηλώσεις αυτές δεν χρει-
άζεται να λένε κάτι νέο ή έστω εν-
διαφέρον για το Κυπριακό, φτάνει
να δίνει την εντύπωση πως το εθνι-
κό ζήτημα παραμένει στο ραντάρ
της πολιτικής τάξης, έτσι ώστε οι
πολίτες να αφήσουμε το βάρους
και τις ευθύνες πάνω της και να συ-
νεχίσουμε με τη ζωή μας. 

Το αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ
ως πρόβλημα όπως την έλλειψη αε-
ροπορικής συνδεσιμότητας: μας
εκνευρίζει όταν χρειαστούμε να
ταξιδέψουμε, αλλά δεν επηρεάζει
την καθημερινή ζωή. Ελπίζουμε
πως κάποια μέρα θα βρεθούν κά-
ποιες λύσεις, αλλά μέχρι τότε η ζωή

συνεχίζεται.
Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, στα

τραπέζια επαναλαμβάνεται η ευχή
«καλό Πάσχα να φτάσουμε». Και
μαζί της, η κάποτε ειλικρινής ευχή
«τζαι του χρόνου στα σπίθκια μας»,
μια ευχή που εκφέρεται πλέον από
τους εκτοπισμένους και τους απο-
γόνους τους με μια σημαντική δόση
σαρκασμού. Όχι προς την ίδια την

ευχή, αλλά προς τους ίδιους τους
εαυτούς τους που πίστεψαν κάποτε
αφελώς πως το πρόβλημα τους ήταν
προτεραιότητα για τον κόσμο, για
τις μητέρες πατρίδες, για την ίδια
την κυβέρνησή τους.

Οι δηλώσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη από το Τσέρι τις προάλλες
περιέχει όλα τα γνωστά στοιχεία
ενός καλού πακέτου δηλώσεων για
το Κυπριακό, που προσφέρονται
ως τίτλοι για όποια/ όποιο δουλεύει
στη ροή μιας ιστοσελίδας. 

Ελπίδα για πρωτοβουλία όχι μόνο
της ΕΕ, αλλά και των ΗΠΑ, και βε-
βαίως και του ΟΗΕ, ρε κουμπάρε,
μιας και πιάσαμε τα ευχολόγια. Σκο-
πός του Προέδρου, αναφέρει, ήταν
να ζητήσει από την ΕΕ να αναλάβει
πρωτοβουλία πριν την εισβολή στην
Ουκρανία, όμως τώρα που ΗΕ και
ΗΠΑ θέλουν να αξιοποιήσουν την
Τουρκία, είναι ευκαιρία και για αυτές
να βοηθήσουν. Αναφορά σε κάποιες

πολιτικές δηλώσεις από πλευράς
της Τουρκίας οι οποίες γίνονται για
άλλους σκοπούς και δεν θα μας επη-
ρεάσουν, για να εκφράσει ο Πρό-
εδρος την ευχή ο Τούρκος ομόλογός
του να εννοεί αυτά που λέει. Υπεν-
θύμιση πως χρειάζεται ένα βιώσιμο
και λειτουργικό κράτος μετά τη λύ-
ση, και πως η Τουρκία μπορεί να
επωφεληθεί στις σχέσεις της με
την ΕΕ αν υπάρξει πρόοδος στο Κυ-
πριακό. Και τέλος, προσγείωση στην
πραγματικότητα, με την υπενθύμιση
πως η Τουρκία δεν θα αναλάβει κά-
ποια πρωτοβουλία πριν τις εκλογές
της (λες και επρόκειτο να αναλάβει
η Κυπριακή Δημοκρατία πριν ή
μετά τις εκλογές).

Πέρα από τις καθιερωμένες δη-
λώσεις, τις οποίες όσοι παρακολου-
θούν ακόμα το Κυπριακό μπορούν
να αναλύουν σε πολλαπλάσιες στή-
λες (σαν αυτήν) και για ώρες επι-
πρόσθετου τηλεοπτικού χρόνου,

καλό είναι να δούμε την πραγμα-
τικότητα επί του εδάφους.

Η διαίρεση, η κατοχή 37% του
εδάφους και η ζωή πολιτών της Κύ-
πρου σε ένα ανελεύθερο καθεστώς
συνεχίζεται, φέρνοντας μαζί τους
τον κίνδυνο της τοπικής και περι-
φερειακής αστάθειας, την ανισότητα
και τη στασιμότητα σε πολλά άλλα
προβλήματα. Οι πολίτες της γενιάς
της εισβολής φεύγουν, τα παιδιά
τους που επίσης εκτοπίστηκαν
έχουν εγγόνια, τα εγγόνια τους που
μεγάλωσαν στο τέλος της περιόδου
όταν το Κυπριακό ήταν ακόμα στην
παλιά του φάση, σύντομα θα έχουν
δικά τους εγγόνια. Και αυτά τα εγ-
γόνια που έρχονται χρειάζονται μια
πολιτική ηγεσία που να μπορεί να
πει και να προτείνει κάτι παραπάνω
από την πολιτικαντική εκδοχή του
«τζαι του χρόνου στα σπίθκια μας».

Τζαι του χρόνου στα σπίθκια μας
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Γυναίκες στο Μεξικό διαμαρτύρονται και ζητούν δικαιοσύνη καθώς τα ποσοστά εξαφανισμένων γυναικών στη χώρα, ολοένα και αυξάνονται.

www.larkoslarkou.org.cy
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Eνα από τα σημαντι-
κότερα στοιχεία
στην ιστορία των αλ-
γορίθμων είναι η
δουλειά του μαθη-
ματικού Χέρμπερτ

Ρόμπινς (1915-2001) o οποίος, με-
ταπολεμικά, στο πανεπιστήμιο του
Κολούμπια προσπάθησε να δώσει
την απάντηση στο κλασικό ερώ-
τημα του «ληστή με τα πολλά χέρια»
-των στοχαστικών μοντέλων. Φαν-
ταστείτε να είστε τζογαδόρος, δη-
λαδή, και να έχεις απέναντί σου
κουλοχέρηδες. Ποια στρατηγική
ακολουθείς για να μην χάσεις τα
κέρματά σου; O Ρόμπινς πρότεινε
μια λύση, έναν αλγόριθμο ουσια-
στικά, όπου απέναντι σε δύο κου-
λοχέρηδες τυποποιείται στη λογική
του «κερδίζουμε-μένουμε/χάνου-
με-αλλάζουμε».

Διαλέγουμε ένα κουλοχέρη στη
τύχη και συνεχίζουμε να τραβάμε
όσο μας πληρώνει. Αν κάποια φορά
τραβήξουμε και δεν μας πληρώσει,
δοκιμάζουμε στον άλλο κουλοχέρη.
Ο Ρόμπινς απέδειξε, μαθηματικά,
από το 1952 ότι η εν λόγω στρα-
τηγική έχει, εγγυημένα, καλύτερη
απόδοση από την τύχη. Πως το
απέδειξε αυτό ο Ρόμπινς; Yπενθυ-
μίζοντάς μας πως το «κερδίζουμε-
μένουμε» είναι στοιχείο μιας βέλ-
τιστης στρατηγικής που εξισορρο-
πεί, όπως σε κάθε τι στη ζωή, το
πεδίο μεταξύ αναζήτησης και εκ-
μετάλλευσης μιας συνθήκης. Ο
Ρόμπινς όμως απέδειξε και κάτι άλ-
λο: Πως το «χάνουμε-αλλάζουμε»
είναι τελείως διαφορετικό. Και πως
το να αλλάζεις κάθε φορά που χά-
νεις, ακόμη και κουλοχέρη, είναι
βεβιασμένη κίνηση. 

Η επιστήμη βέβαια προχώρησε
πολύ μετά τον πρωτοπόρο Ρόμπινς
(π.χ. ο Ρίτσαρντ Μπέλλμαν του
RAND πήγε την σκέψη του Ρόμπινς
παραπέρα) αλλά το πρόβλημα του
«ληστή με τα πολλά χέρια» τόσο
στο θεωρητικό επίπεδο (θεωρία πι-
θανοτήτων) όσο και στην εμπειρική
καθημερινότητα παρέμεινε και πα-
ραμένει άλυτο. Ακόμη και στην
σύγχρονη εποχή μας, ιδίως στο πε-
δίο του machine learning, οι στρα-
τηγικές βελτιστοποίησης –που  δεν
επιλύουν το πρόβλημα- έχουν εμ-
πλουτιστεί σημαντικά και, φυσικά,
βασίζονται στο μοντέλο του «κερ-
δίζουμε-μένουμε/χάνουμε-αλλά-
ζουμε».

Φανταστείτε τώρα το πολιτικό
σύστημα στη Κύπρο σαν έναν «λη-
στή με τα πολλά χέρια». Είστε κά-
ποιος που θέλει να αναλύσει το πως
οι δυναμικές του πρώτου και του
δεύτερου γύρου των προεδρικών
εκλογών του 2023 θα διαμορφωθούν
στην βάση του «κερδίζουμε-μένου-
με/χάνουμε αλλάζουμε».

Ο ΔΗΣΥ διεκδικεί μια τρίτη κυ-
βερνητική θητεία με την υποψη-
φιότητα του προέδρου του που δεν
έχει ιδιαίτερη δυναμική ως προς
την δημοφιλία της. Ένας πρώην
υπουργός του ΔΗΣΥ κατεβαίνει αυ-
τόνομα λόγω δημοφιλίας χτίζοντας
προφίλ ανεξάρτητου ενώ ήταν ορ-
γανικό μέλος των κυβερνήσεων

του ΔΗΣΥ για 9 χρόνια. Το ΔΗΚΟ
επιθυμεί να είναι με την πλευρά
του νικητή, ανεξαρτήτως πολιτικής
ακολουθίας, και το ΑΚΕΛ, απομα-
κρυσμένο για χρόνια από την εξου-
σία, στοχεύει στο να αλλάξει το κυ-
βερνητικό παράδειγμα –αποτυγ-
χάνοντας ωστόσο στο να βρει ενιαίο
έδαφος με το ΔΗΚΟ προκειμένου
να έχει μια κοινή υποψηφιότητα.
Για τον ψηφοφόρο-παίκτη στον
κουλοχέρη του πολιτικού μας συ-
στήματος η λογική παραμένει, ορ-
θολογιστικά, του να τραβάει το χέρι
που τόσα χρόνια τράβαγε κι αν κερ-
δίζει να παραμένει. Το αν έχασε,
προφανώς, θα τον κάνει να αλλάξει
χέρι χωρίς ωστόσο αυτή η κίνηση,
με τους ίδιους όρους ορθολογισμού,
να είναι ορθή –από στρατηγικής
σκοπιάς. Ακριβώς γιατί η πολιτική
απογοήτευση, σε αυτό το πολιτικό
παίγνιο, δεν σηματοδοτεί απαραί-
τητα πως το νέο παράδειγμα που
θα προκύψει θα είναι επιτυχημένο.
Ωστόσο με τις εκλογικές διαδικασίες
συμβαίνει πάντα –στις δημοκρα-
τίες- ο κόσμος, συμπεριφορικά, να
κινείται προς την κατεύθυνση του
να δοκιμάζει κάτι καινούργιο. Ιδίως
στην εποχή μας που τόσο το «κερ-
δίζουμε-μένουμε» -η κομματική πί-
στη δηλαδή- βρίσκεται σε υποχώ-
ρηση αλλά και που το «χάνουμε-
αλλάζουμε» διατηρεί, σε κάποιες
εκλογικές ομάδες, ανθεκτικότητα
–όπως όταν δεν αλλάζεις το αγα-
πημένο σου εστιατόριο, όταν μια
ή δυο φορές σε απογοητεύσει επει-
δή π.χ. το φαγητό ή το σέρβις είχαν
αστοχίες. 

Οι προεδρικές του 2023 θα είναι
μια ωραία αναπαράσταση του αλ-
γόριθμου Ρόμπινς, «κερδίζουμε-
μένουμε/χάνουμε-αλλάζουμε» αλλά
κι ένα δυνατό τεστάρισμά του, όχι
ως προς την επί της αρχής επαλή-
θευση αλλά ως προς την εκλογική
συμπεριφορά του σώματος. Το πρό-
βλημα του κυπριακού πολιτικού
συστήματος παραμένει άλυτο, «ανε-
λαστικό» με μαθηματικούς όρους
που λέμε. 

Η κυπριακή πολιτική είναι όντως,
μεταφορικά, «ένας ληστής με πολλά
χέρια» που δημιούργησε μετά το
΄74 ένα τέρας δυσπιστίας, κακιστο-
κρατίας, πελατειακών σχέσεων,
συντήρησης και μετριότητας που
ανέδειξε την πολιτική όχι σε εργα-
λείο εξυπηρέτησης των συμφερόν-
των των πολιτών της Κύπρου αλλά
σε μέσο προσωπικής ανάδειξης,
πλουτισμού και της εξουσίας ως
λαφύρου. 

Ένας... κουλοχέρης. Ωστόσο αν
ο αλγόριθμος είναι σωστός, και συ-
νήθως στη μαθηματική επιστήμη
τα θεωρήματα είναι για να ισχύουν,
τόσο ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ όσο
και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ, θα είναι
–εκτός απροόπτου- στον δεύτερο
γύρο των προεδρικών. Θα επανέλ-
θω, τότε, για να παραδεκτώ αν όν-
τως τα υπολόγισα σωστά ή να επι-
σημάνω το λανθασμένο του υπο-
λογισμού μου. 

Ο κουλοχέρης
του 2023
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

<<<<<<

Οι δηλώσεις αυτές δεν
χρειάζεται να λένε κάτι
νέο ή έστω ενδιαφέρον
για το Κυπριακό, φτάνει
να δίνει την εντύπωση
πως το εθνικό ζήτημα
παραμένει στο ραντάρ
της πολιτικής τάξης.
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Την αγωνία για το
εκλογικό αποτέλεσμα
μετά την αναμέτρη-
ση ανάμεσα στον χα-
ρισματικό ευρωπαϊ-
στή απερχόμενο

Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel
Macron και στην αντίπαλό του,
την ακροδεξιά υποψήφια Marine
Le Pen, τη μοιράζονται οι πολίτες
της Ευρώπης. Αντίπαλον δέος των
υπέρμαχων της Ευρωπαϊκής ιδέας,
η εθνικιστική και αντιδραστική
ιδεολογία της Le Pen δεν απέχει
ιδιαίτερα από του πατέρα της, Je-
an-Marie Le Pen. Ακόμη και η εκ
του πονηρού συγκάλυψη του δόγ-
ματός της πίσω από έναν αριστε-
ρο-δεξιό λαϊκισμό έχει τις ρίζες του
στους τακτικισμούς του πατέρα
της, ο οποίος, όπως και όλοι οι φα-
σίστες μιμητές του Μουσολίνι, δεν
δίσταζε να αλλάζει ιδεολογία κάθε
δεκαετία για να ενστερνίζεται κάθε
φορά ό,τι είναι εκλογικά χρήσιμο.
Όταν το 1972 ίδρυσε από κοινού
με τον Léon Gaultier, πρώην Un-
tersturmführer των Waffen-SS, το
Εθνικό Μέτωπο (Front National),
ο Jean-Marie Le Pen πρέσβευε εθνι-
κιστικές, αντισημιτικές, εξτρεμι-
στικές και ξενοφοβικές ιδέες. Υπο-

στήριζε μια πολιτική καταπολέμη-
σης της μετανάστευσης, ήταν οπα-
δός της εθνικής προτίμησης και
θιασώτης της αναζωογόνησης της
δημογραφίας μέσω της γεννητικό-
τητας. Η κάλυψη των λόγων του
και η έμφαση στην ιδεολογία του
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
σχετικά με τα ζητήματα της μετα-
νάστευσης και της ανασφάλειας
ευνόησε την ανάδειξη αυτών των
θεμάτων στη δημόσια συζήτηση
από τις αρχές της δεκαετίας του
1980. Σε αυτό το γεγονός παρέπεμπε
και ο νεολογισμός «λεπενοποίηση
των πνευμάτων» (lepénisation des
esprits), στη σταδιακή δηλαδή απο-
δοχή από το γαλλικό εκλογικό ακρο-
ατήριο όλων ή μέρους των θεμάτων
που ανέπτυξε ο Jean-Marie Le Pen.
Αυτός που εισήγαγε στην πολιτική
συζήτηση τον όρο αυτό δεν ήταν
άλλος από τον γερουσιαστή και νο-
μικό Robert Badinter, υπουργό Δι-
καιοσύνης της πρώτης κυβέρνησης
Mitterrand και εισηγητή στο γαλ-
λικό κοινοβούλιο του νόμου για
την κατάργηση της θανατικής ποι-
νής. Ο Badinter χρησιμοποίησε
τον όρο στις 4 Φεβρουαρίου 1997,
κατά τη διάρκεια των κοινοβου-
λευτικών συζητήσεων για τον νόμο

Debré για τη μετανάστευση. 
Στην αρχή της καριέρας του, η

πολιτική του Le Pen ήταν εχθρική
προς τις υποχρεωτικές εισφορές
και τις οικονομικές παρεμβάσεις
του κράτους, τασσόταν υπέρ των
ιδιωτικοποιήσεων και της μείωσης
του αριθμού των δημοσίων υπαλ-
λήλων, επέκρινε τη δράση των
«μαρξιστικών συνδικάτων» προ-
τείνοντας ένα αυστηρό πλαίσιο για
το δικαίωμα στην απεργία. Οι προ-
τεραιότητές του παρέμειναν οι ίδιες
και κατά την προεκλογική εκστρα-
τεία του 1988, όταν κατήγγειλε ένα
«γραφειοκρατικό, δημοσιονομικό
και σοσιαλιστικό κράτος». Από τη
δεκαετία του 1990 και μετά όμως,
απομακρύνθηκε από το νεοφιλε-
λεύθερο μοντέλο που υπερασπιζό-
ταν μέχρι τότε. Εξέφρασε έντονες
επιφυλάξεις για το ελεύθερο εμπό-
ριο και την παγκοσμιοποίηση, κα-
ταγγέλλοντας την κυριαρχία του
«μοντιαλισμού» (mondialisme). Το
θέμα αυτό κυριαρχούσε εφεξής
στις ομιλίες του, ενώ απουσίαζε
όλο και περισσότερο ο πύρινος λό-
γος κατά της μετανάστευσης και
των «ξένων». Αν και παραδοσιακά
ακροδεξιός, κατά τη διάρκεια των
προεδρικών εκλογών του 1995, ο

Le Pen πρώτευσε στις δημοσκο-
πήσεις στις εργατικές τάξεις, κερ-
δίζοντας την υποστήριξη σημαν-
τικού αριθμού πρώην αριστερών
ψηφοφόρων. Την εποχή εκείνη, το
δόγμα του και οι τακτικές του κόμ-
ματός του καταγγέλθηκαν από πολ-
λούς αναλυτές ως «αριστερισμο-
λεπενισμός» (gaucho-lépénisme).  

Επομένως, όσο κι αν η Le
Pen επιχειρεί να συγκαλύψει την
ιδεολογία της, το όνομα και τη νο-
μενκλατούρα του κόμματός της,
στον πυρήνα του λόγου της θα πα-
ραμένουν οι μουσολινικοί τακτι-
κισμοί του πατέρα της. Το σημερινό
διακύβευμα όμως είναι πολύ πιο
σημαντικό. Ο λεπενισμός απειλεί
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές αξίες, την ασφά-
λεια και την ευημερία των Ευρω-
παίων πολιτών. Όταν αντίστοιχα
οι πατέρες του αμερικανικού Συν-
τάγματος υπερασπίζονταν τη συν-
ταγματική μετατροπή των ΗΠΑ σε
μια ενιαία ομοσπονδιακή κοινότητα,
τόνιζαν τη χρησιμότητα της Ένω-
σης για την πολιτική ευημερία και
την ανεπάρκεια της υφιστάμενης
συνομοσπονδίας στη διατήρηση
της Ένωσης. Προέβαλαν την ανα-
γκαιότητα μιας δραστήριας κεν-

τρικής κυβέρνησης για την επίτευξη
του στόχου αυτού. Σημείωναν την
απόλυτη συμμόρφωση του προτει-
νόμενου ομοσπονδιακού Συντάγ-
ματος στις αληθινές αρχές του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος και την
ομοιότητα του νέου Συντάγματος
με τα ιδιαίτερα Συντάγματα των
ανεξάρτητων πολιτειών. Τέλος, έδι-
ναν έμφαση στην επιπρόσθετη
ασφάλεια για το πολίτευμα, την
ελευθερία και την ιδιοκτησία που
προσέφερε το νέο Σύνταγμα (Ο
Φεντεραλιστής, 1). Ταυτόχρονα,
προειδοποιούσαν για την αδυναμία
των πολιτειών να αντιμετωπίσουν
μόνες τους τις ξένες απειλές και
επιρροές. Όταν στην επίσημη προ-
εκλογική συζήτηση των υποψηφίων
στις 20/04/2022 η Le Pen υπερα-
σπίζεται τα δάνεια του κόμματός
της από ρωσική τράπεζα προσκεί-
μενη στον Πούτιν, λέγοντας ότι
δεν είχε άλλη επιλογή, τότε αντι-
λαμβάνεται εύκολα ο Ευρωπαίος
πολίτης το μέγεθος του προβλή-
ματος.

Γράφει ο John Jay: «Μέχρι πρό-
τινος αποτελούσε αποδεκτή και
αδιαμφισβήτητη άποψη ότι η ευη-
μερία του λαού της Αμερικής εξαρ-
τιόταν από τη συνέχιση της στα-

θερής ενότητάς του, και οι επιθυ-
μίες, οι προσευχές και οι προσπά-
θειες των καλύτερων και σοφότε-
ρων πολιτών μας έτειναν διαρκώς
προς αυτόν το σκοπό. Τώρα όμως
εμφανίζονται πολιτικοί που επιμέ-
νουν ότι η άποψη αυτή είναι εσφαλ-
μένη και ότι, αντί να αναζητούμε
την ασφάλεια και την ευημερία
στην ένωση, θα έπρεπε να την ανα-
ζητήσουμε στη διαίρεση των Πο-
λιτειών σε ξεχωριστές συνομο-
σπονδίες ή κυριαρχίες» (Ο Φεντε-
ραλιστής, 2). Σήμερα, ο λεπενισμός
εκφράζει τον κοινωνικό και εθνικό
κατακερματισμό της Ευρώπης, την
υποδούλωσή της στα αλλότρια συμ-
φέροντα, την υποβάθμιση της ποι-
ότητας της δημοκρατίας, την έκ-
πτωση των ατομικών ελευθεριών
και των θεσμών του ευρωπαϊκού
κράτους δικαίου. Το δίλημμα είναι
πλέον ξεκάθαρο και δεν αφορά
μόνο τη Γαλλία: ευρωπαϊκό Σύν-
ταγμα ή λεπενοποίηση της Ευρώ-
πης. 

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν.
καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και εταίρος του ερευνητικού κέντρου
«Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του
Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Η ώρα του ευρωπαϊκού συντάγματος (ΙI): Ευρωπαϊσμός και «λεπενοποίηση» 
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Τ ο Παρίσι έχει διακοπές από
τους μόνιμους κατοίκους του.
Μόνον οι τουρίστες περιφέ-

ρονται ανέμελοι απολαμβάνοντας
το θρόισμα των πλατανιών, τα χρώ-
ματα και τα αργόσυρτα πήγαιν’-
έλα στο ποτάμι. Εδώ είναι Τετάρτη
του Πάσχα – Μεγάλη Τετάρτη στην
Ελλάδα. Οσοι Παριζιάνοι βρίσκον-
ται στην πόλη γνωρίζουν το απο-
ψινό πρόγραμμα. Θα παρακολου-
θήσουν το ντιμπέιτ που θα κρίνει
το αποτέλεσμα της Κυριακής. Ο
Ντε Γκωλ ήταν εκείνος που έδωσε
στη θέση εργασίας του προέδρου
την –τεράστια– ισχύ που έχει μέχρι
σήμερα. Ο ίδιος βέβαια, ως φιλό-
πατρις, στο Ελιζέ επέμεινε να πλη-
ρώνει όλους τους λογαριασμούς
που με συνέπεια κρατούσε η γυ-
ναίκα του και αρνήθηκε μια κηδεία
δημοσία δαπάνη. Η ημέρα των
προεδρικών εκλογών είναι το ραν-
τεβού ενός άντρα με τον λαό του,
όπως είπε. Πριν από πέντε χρόνια,
ο νεότερος ηγέτης από την εποχή
του Ναπολέοντα μπήκε στο μέγαρο
που είχε χτιστεί για έναν ευγενή
τον 18ο αι. Σήμερα, ενδέχεται να
υποδεχτεί την πρώτη γυναίκα με
τις θηλυκές γάτες της, που αν κερ-
δίσει θα πάψει να συγκατοικεί με
την παιδιόθεν φίλη της.

Ακολουθώ σε μια σχεδόν ευθεία
πορεία μια διαδρομή, τουριστική
μεν, συμβολική δε. Από την Αψίδα
του Θριάμβου με το μνημείο του
Αγνωστου Στρατιώτη όπου πρώτα
εκεί –ως είθισται– ο πρόεδρος θα

αποτίσει φόρο τιμής, κατηφορίζω
τα Ηλύσια Πεδία. Στο τέλος στρίβω
αριστερά για το Ελιζέ. Θέλω να
καταλήξω στο Μουσείο του Λού-
βρου, αλλά κοντοστέκομαι. Καμιά
τριανταριά τουρίστες φωτογρα-
φίζουν την κλειστή σιδερένια πόρ-
τα που φρουρείται. Ενας από τους
έξι οπλισμένους ενστόλους πλη-
σιάζει τα κιγκλιδώματα και αρχίζει
να περπατάει με ύφος βασιλικό
κουνώντας τη δεξιά παλάμη σαν
τη βασίλισσα της Αγγλίας. Τι πε-
ρίεργη κίνηση. Ισως πιστεύει ότι
φρουρεί τη συσπειρωτική φιγούρα
του μονάρχη. Μήπως βιάστηκαν
οι Γάλλοι να απαλλαγούν από τους
βασιλιάδες τους; Αγνοούν ότι μπο-
ρεί να έχεις βασιλεία και να πα-
ραμένεις δημοκράτης; «Κατά βάθος
οι Γάλλοι δεν ήθελαν να τον σκο-
τώσουν», ήταν η απάντηση του
Μακρόν σε μια συνέντευξη ανα-
φερόμενος στον τελευταίο, τον
Λουδοβίκο τον ΙΣΤ΄. Αυτή μπορεί
να ήταν η σκέψη που έκανε το
2016, είχε μόλις ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του για την πρώτη
θητεία και η πρώτη επίσκεψη ήταν
στη βασιλική του Σεν Ντενί, όπου
είναι θαμμένη σύσσωμη η βασιλική
οικογένεια. Τη νίκη τη γιόρτασε
με ομιλία στη βασιλική κατοικία,
το Λούβρο, και στη συνέχεια άνοιγε
τακτικά το παλάτι των Βερσαλλιών
για συναντήσεις. Η Λεπέν, από
την άλλη, δήλωσε την επιθυμία
της «να διοικήσει τη Γαλλία» όπως
«μια μητέρα της οικογένειας». Μια

φράση που παραπέμπει στον αστι-
κό κώδικα, θεσπισμένο το 1804
από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
Εκεί βρίσκεται αρκετές φορές η
φράση «ο σωστός πατέρας της οι-
κογένειας». Για την Ιστορία, χρει-
άστηκαν δύο αιώνες για να σβηστεί
η έκφραση και να αντικατασταθεί
με τον νόμο «για την πραγματική
ισότητα μεταξύ αντρών και γυναι-
κών». Ενδεχομένως η Λεπέν να
κλείνει το μάτι στον φεμινισμό,
αλλά, κυρίως, ασχολείται με την
πατριωτική παρελθoντολογία.

Παρακολουθώ τους υποψηφίους
ντυμένους με την προεδρική πε-
ριβολή τους. Μπλε κοστούμι εκεί-
νος, μαύρο σακάκι που αφήνει να
φανεί η ανοιχτόχρωμη μπλούζα
εκείνη. Χωρίς μανικετόκουμπα
και το γαλλικό του ρολόι, σύμβολα
πλούτου που θα χάσει πόντους αν
τα επιδείξει, με πιο φωτεινό μακι-
γιάζ και χαμόγελο εκείνη, μια ει-
κόνα που θα κερδίσει πόντους αν
προβάλει. Τον προσφωνεί συχνά
με το ονοματεπώνυμό του, ενώ
εκείνος αποκλειστικά με το επίθετο
υπογραμμίζοντας την ακροδεξιά
καταβολή της. Οι συμβολισμοί
ήταν πολλοί, όπως και συχνή η
χρήση των λέξεων «λαός» και «πα-
τριωτισμός». Ηταν ένα αναμενό-
μενο ντιμπέιτ, όπου η αγοραστική
δύναμη, οι συντάξεις, οι μαντίλες
και η Ευρώπη σκιαγραφούν δύο
κόσμους που έχουν αντικαταστή-
σει τον άξονα Αριστερά - Δεξιά.
Το σύμπαν των ενδυναμωμένων

και των αποκαρδιωμένων, του άγ-
χους και της αυτοπεποίθησης. Είχε
ψεύτικα χαμόγελα, ειρωνεία, τρι-
κλοποδιές. Κυρίως είχε το παγκο-
σμιοποιημένο χαρακτηριστικό της
αγωνίας ζωγραφισμένο στα πρό-
σωπα των εθισμένων στην εξουσία.
Αγωνία επιβολής, αγωνία προβο-
λής, αγωνία να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων, αγωνία να μη
χάσουν. Λιγοστοί είναι οι Γάλλοι
επισκέπτες στη γοτθική εκκλησία
των βασιλικών τάφων και η έκθεση
για τα διακόσια χρόνια από τον
θάνατο του Ναπολέοντα είχε λι-
γότερη από την αναμενόμενη απή-
χηση. Η νοσταλγία και τα σύμβολα
είναι ευπρόσδεκτα όταν κάνουν
τη δουλειά. Οι προεδρικές εκλογές
είναι η προσωπική ανάγκη ενός
άντρα ή μιας γυναίκας για ραντε-
βού κυρίως με την ευφορία της
δύναμης, έπειτα με τον λαό. Πώς
φτάνεις εκεί; Ο φιλόσοφος Paul
Ricoeur, που επηρέασε τον Μα-
κρόν, συνήθιζε να λέει: «Δεν ξέρεις
πότε είναι τύχη και πότε πεπρω-
μένο». Οσο για τους Παριζιάνους,
όταν επιστρέψουν στη πόλη, σύμ-
φωνα με τον Μπαλζάκ, θα παρα-
πονιούνται για τα πάντα, θα ανέ-
χονται τα πάντα, θα επιθυμούν τα
πάντα, θα γεύονται τα πάντα, θα
αισθάνονται τα πάντα με πάθος
και θα εγκαταλείπουν τα πάντα
με εκπληκτική ευκολία.

Η κ. Ελεάννα Βλαστού
είναι συγγραφέας.

Η νοσταλγία, τα σύμβολα και ο εθισμός
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ / ΤΗΣ ΕΛΕΑΝΝΑΣ ΒΛΑΣΤΟΥ

Χριστός Ανέστη και
ο χείμαρρος του θεϊ-
κού φωτός πλημμυ-
ρίζει τον ουρανό, τη
γη και τα καταχθόνια.
Η παραδείσια χαρά

βασιλεύει και συνέχει όλους τους
ανθρώπους, φτωχούς και πλούσιους,
αρρώστους και υγιείς, καταφρονη-
μένους και δοξασμένους. Ο ανθρώ-
πινος πόνος και ο φόβος, κονιορ-
τοποιούνται μπροστά στο μυστήριο
της νίκης επί του θανάτου. Ο φόβος
του πολέμου στην Ουκρανία, ο τρό-
μος των νεκρών και των προσφύ-
γων, μεταποιούνται σε ελπίδα ζωής.
Το άγχος της οικονομικής στενό-
τητας και τα τελευταία διαβολικά
τεχνάσματα του κορωνοϊού, δια-
λύονται μπροστά στην παντοδυ-
ναμίας του Λυτρωτή. Η χαμερπής
ταπεινότητα της καθημερινής κου-
τοπονηριάς μεταβάλλεται σε πλη-
σμονή σοφίας και σε προσφορά
αγάπη. Η σκληροκαρδία των αν-
θρώπων, μετατρέπεται σε γλυκό
χαμόγελο. Τα εχθρικά καρφώματα,
μεταβάλλονται σε αδελφικά φιλιά.
Το καταραμένο μίσος, μετατρέπεται
σε ευλογημένη αγάπη. Το σκότος
της κόλασης εξαφανίζεται, μπροστά
στο φως του παραδείσου. Τα επίγεια
ενώνονται με τα επουράνια. Η ασυγ-
κράτητος χαρά της Αναστάσεως
βασιλεύει σε όλη την πλάση και σε
όλα τα ανθρώπινα όντα. Ο άνθρω-
πος οδηγείται από το κατ’ εικόνα
στο καθ’ ομοίωσιν και γίνεται κατά
χάριν Θεός.

Χριστός Ανέστη και στους σύγ-
χρονους αναζητητές του Πάσχα,
οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως τη
χαμένη αθωότητα των παιδικών
τους αναμνήσεων. Σε όλους αυτούς
που νομίζουν ότι με την επίδειξη,
τα μακρινά ταξίδια, τις συνεχείς
εναλλαγές τόπων, με το εγωιστικό
κλείσιμο στον εαυτό τους, με τη
μίζερη αντίδραση στη χάρη του
Θεού, θα καταφέρουν να εκδικη-
θούν την μεγαλύτερη αδυναμία
τους, δηλαδή να πολύ απλά, να
μπορέσουν να αγαπήσουν και να
αγαπηθούν. Μόνο με την έξοδο
από το εγώ και τη συνάντηση του
εσύ, μόνο με το θάψιμο του εγωι-
σμού και την ανάδειξη της ταπεί-
νωσης, μπορεί ο άνθρωπος να βιώ-
σει το μυστήριο της Ανάστασης
του Χριστού. Μόνο με το άπλωμα
του χεριού στον άλλο, μόνο με το
άγγιγμα των ψυχών, μόνο με αγάπη
που δεν αναζητά ανταπόδοση, μόνο
τότε έρχεται η ανάπαυση του σώ-
ματος, η ειρήνη στην ψυχή και η
αληθινή ευτυχία.

Χριστός Ανέστη και οι θεατρι-
νισμοί και οι υποκρισίες, όλων αυ-
τών οι οποίοι τάχα παλεύουν για
το καλό μας, αλλά κατά κανόνα χω-
ρίς εμάς, αποκαλύπτονται και τί-
θενται στο περιθώριο. Με την Ανά-

σταση του Χριστού το πλάσμα του
Θεού, από άτομο μεταπλάθεται σε
πρόσωπο. Από μοναξιασμένη μο-
νάδα, μεταποιείται σε αγαπητική
κοινωνία. Η κολασμένη ύπαρξη με-
ταμορφώνεται σε παραδείσια και
φωτοφόρα μορφή. Η έξοδος από
το «καβούκι» του εγωισμού, οδηγεί
στον αληθινό παράδεισο. Ο Χριστός
γίνεται η πορεία, η μέριμνα, η ανάγ-
κη, το νόημα, η ελπίδα, η βεβαι-
ότητα, η παρηγοριά, η γνώση, το
θεμέλιο, ο στόχος, ο πόνος, ο έρω-
τας, η αγάπη και τελικά η υπέρλογη
χαρά του ανθρώπου.

«Χριστός Ανέστη χαρά μου»,
έλεγε ο άγιος παππούλης της Ρωσίας
και όλου του κόσμου, ο Άγιος Σε-
ραφείμ του Σάρωφ. Η Ανάσταση
του Χριστού και η νίκη επί του θα-
νάτου, γεννά την αληθινή χαρά.
«Χαρά μου», το ζητούμενο για κάθε
άνθρωπο, στο μυστήριο της ζωής
και του θανάτου. Ζωή χωρίς χαρά,
είναι ζωή κολασμένη. Ζωή χωρίς
Χριστό, είναι ζωή που οδηγεί στον
θάνατο. Η συνάντηση με τον άλλο,
τον διπλανό, τον αδελφό, ακόμη
και με τον εχθρό, φέρνουν τελικά
την αληθινή χαρά. Αυτή είναι και
η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στους
αγίους από τους αμαρτωλούς αν-
θρώπους. Οι άγιοι ζώντας εν Χριστώ,
βλέπουν παντού τη χάρη και τα
θαύματα του Θεού. Ευφραίνονται
βιωματικά και όχι χαζοχαρούμενα.
Ο παράδεισος αρχίζει από αυτή τη
ζωή και συνεχίζεται στην άλλη,
στην ατελεύτητο, την πλημμυρι-
σμένη από χαρά και φως.

Χριστός Ανέστη στην πανήγυρι
των πανηγύρεων, όπου «θανάτου
εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την
καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αι-
ωνίου απαρχής, και σκιρτώντες
υμνούμεν τον αίτιον». Νικητές του
θανάτου και νικητές στη ζωή, πο-
ρευόμαστε όλοι οι πιστοί στην καινή
κτίση, στην άνω Ιερουσαλήμ, στην
παραδείσια βιωτή, υμνούντες και
δοξολογούντες, το νικητή του Θα-
νάτου, τον δωρεοδότη Αναστάντα
Χριστό.

Μακριά από άγχη και μικρότη-
τες, από πάθη και αμαρτίες, πλήρως
ανακαινισμένοι οι άνθρωποι, ολό-
λαμπροι εν ειρήνη, ανακράζουν
το Χριστός Ανέστη. Διαχρονικά
και καθεχρονικά, αιώνια και παν-
τοτινά, στην αέναη παραδείσια
μυστηριακή κίνηση, αναβοώμεν:
«Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυν-
θώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους
περιπτυξώμεθα. Είπωμεν, αδελφοί,
και τοις μισούσιν ημάς συγχωρή-
σωμεν πάντα τη Αναστάσει, και
ούτω βοήσωμεν Χριστός ανέστη
εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πα-
τήσας, και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος».

Χριστός Ανέστη και
η χαρά βασιλεύει

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Μετά τη μάχη του συνεδρίου 
και πριν από τον γρίφο της 
συγκρότησης των ψηφοδελ-
τίων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά 
του μία ακόμα κρίσιμη Κυ-
ριακή. Η 15η Μαΐου θα εί-
ναι ο οδηγός για τη μετέπει-
τα πορεία της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Η δεδομένη 
επανεκλογή του Αλέξη Τσί-
πρα και η ανάδειξη της νέας 
Κεντρικής Επιτροπής είναι 
μια εσωκομματική διαδικα-
σία που κρύβει πολλές παγί-
δες, ζυμώσεις, νέες συγκρού-
σεις μεταξύ των τάσεων και 
απαιτεί κινητοποίηση του 
μηχανισμού της Κουμουν-
δούρου. 

Η προσέλευση στην κάλ-
πη του προέδρου έχει πάρει 
χαρακτήρα δημοσκόπησης 
μετά την καταληκτική ομι-
λία του Αλέξη Τσίπρα στο 
συνέδριο. Ανέβασε ψηλά τον 
πήχυ, και στην Κουμουνδού-
ρου μιλούν για μια γιορτή της 
δημοκρατίας. Hδη σχεδιά-
ζονται και σχετικές καμπά-
νιες που θα φέρουν τον κό-
σμο στα 500 παραβάν που θα 
στηθούν σε όλη την Ελλάδα. 
Προτιμούν, ωστόσο, από την 
αξιωματική αντιπολίτευση 
να μη μιλούν με αριθμούς. 
Τα μέλη είναι 60.600, εκ των 
οποίων 40.500 προσήλθαν 
να ψηφίσουν για τους συνέ-
δρους. Ο διπλασιασμός τους 
θα αποτελέσει σίγουρα επι-
τυχία, καθώς γνωρίζουν κα-
λά πως από το ΚΙΝΑΛ και 
τη Ν.∆. θα επιχειρηθεί να 
γίνει σύγκριση με τις δικές 
τους διαδικασίες. Χαμόγελα 
θα επικρατήσουν και αν το 
νούμερο των μελών αυξηθεί 
κατά αρκετές χιλιάδες, κα-
θώς θα ερμηνευθεί ως ψήφος 
εμπιστοσύνης στη «νέα αρ-
χή» και στην «πολιτική αλλα-
γή» που υποσχέθηκε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. ∆εν υπάρχει 
θέμα μη στήριξης του Αλέξη 
Τσίπρα από τη συντριπτική 
πλειοψηφία της μειοψηφίας, 
αλλά αυτό θα πρέπει να απο-
δειχθεί στην πράξη. 

Για την Κεντρική Επιτρο-
πή τα πράγματα είναι πιο πο-
λύπλοκα. Η «Ομπρέλα» από 
την πρώτη στιγμή έκανε σα-
φές πως δεν σκοπεύει να πα-
ραδοθεί στο 76% των «προ-
εδρικών». Τα στελέχη της 
εξηγούσαν στην «Κ» πως η 
τροπολογία για την αυτοπρό-
σωπη παρουσία, που προ-
κάλεσε τη φασαρία με τους 
«προεδρικούς», δεν ήρθε από 
τον ουρανό. Ηταν γνωστή, 
είχε μπει στις οργανώσεις, 
είχε συζητηθεί και είχε τεθεί 
σε ψηφοφορίες. Η πλειοψη-
φία επιμένει πως επιχειρήθη-
κε να αλλοιωθεί η βούληση 
του Σώματος από την αποχώ-
ρηση πολλών συνέδρων της 
περιφέρειας. Το χάσμα ανά-
μεσα στα δύο ρεύματα έχει 
μεγαλώσει, η πόλωση το ίδιο 
και ο προβληματισμός είναι 
διάχυτος. 

Οι «προεδρικοί» επιθυ-
μούν στη νέα Κεντρική Επι-
τροπή των 300 μελών (775 
υποψήφιοι) να διατηρήσουν 
την ισορροπία του 76%-24%. 
Από τη μειοψηφία θέλουν να 
κάνουν την ανατροπή και 
να βγάλουν από πάνω τους 
την κατηγορία της «φοβικό-
τητας» στο άνοιγμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και οι δύο τάσεις φέ-
ρεται να έχουν φτιάξει ένα 
προσχέδιο για τα πρόσωπα 
που θα υποστηρίξουν ανά 
περιφέρεια, με την εξίσω-
ση βέβαια να μην είναι τό-
σο απλή. Η ποσόστωση άν-
δρες - γυναίκες στο 50%, τα 
μέλη της διεύρυνσης που θα 
πρέπει να συμμετέχουν κα-
τά 20% (60 στους 300), αλλά 
και ο περιορισμός των βου-

λευτών (15% για την Αττική, 
20% για την περιφέρεια) κά-
νουν ακόμα πιο δύσκολη την 
εξίσωση και είναι σίγουρο ότι 
κάποια πολύ γνωστά στελέ-
χη θα μείνουν εκτός. 

Για παράδειγμα, στην Ατ-
τική συνολικά 25 μέλη της 
Βουλής - Ευρωβουλής έχουν 
βάλει υποψηφιότητα για την 
Κ.Ε., όμως το πολύ 22 θα πά-
ρουν το εισιτήριο. Οι πρωτιές 
θα παίξουν πολύ σημαντικό 
ρόλο για την κατάρτιση των 
ψηφοδελτίων αλλά και για 
τα ισχυρά πρόσωπα που θα 
είναι στη νέα ηγετική ομά-
δα ανεξαρτήτως τάσεων. Και 
βέβαια από εκεί θα προκύψει 
το νέο Πολιτικό Συμβούλιο. 
Το ευέλικτο όργανο που συ-
νεδριάζει συνεχώς και καθο-
ρίζει την πολιτική γραμμή 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οσον αφορά τον γραμμα-
τέα της Κεντρικής Επιτρο-
πής, κανείς δεν έχει θέσει 
θέμα αλλαγής του ∆ημήτρη 
Τζανακόπουλου. Η θητεία 
του και από την πορεία των 
εγγραφών θεωρείται επιτυ-
χημένη, ενώ η διοργάνωση 
του συνεδρίου άφησε πολύ 
καλές εντυπώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι μια απόφα-
ση που αφορά το νέο όργα-
νο έπειτα από πρόταση που 
θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, 
ο οποίος δεν έχει λειτουρ-
γήσει με «τασικά» κριτήρια 
έως τώρα. Χωρίς να υπάρχει 
κάποια σχετική πληροφορία, 
σε περίπτωση που ο προσα-
νατολισμός του είναι να προ-
χωρήσει σε κάποια αλλαγή, 
δεν θα ήταν έκπληξη αν το 
νέο Νο 2 του κόμματος προ-
ερχόταν από τους «συμμά-
χους» που προσέγγισαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Μια τέτοια 
πρώτη κίνηση έχει γίνει άλ-
λωστε με την τοποθέτηση 
του Θανάση Θεοχαρόπουλου 
στη θέση του διευθυντή της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η δύσκολη μάχη
για τη νέα
Κεντρική Επιτροπή

Είναι σίγουρο ότι, 
εξαιτίας των κριτηρί-
ων, γνωστά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ θα 
μείνουν εκτός (50% 
ποσόστωση ανδρών - 
γυναικών, 20% 
των μελών να 
προέρχονται από 
τη διεύρυνση κ.λπ.).

Είτε μιλάει κανείς για ενίσχυση 
του στίγματος αυτονομίας είτε 
για ελιγμούς, το ΚΙΝΑΛ παίζει τα 
δικά του χαρτιά στην προεκλογι-
κή σκακιέρα. Το τελευταίο, αυτό 
του «τρίτου πρωθυπουργού» που 
έριξε στο τραπέζι ο Νίκος Ανδρου-
λάκης πριν από μία εβδομάδα, 
ήρθε να ολοκληρώσει έναν κύ-
κλο κινήσεων των τριών πρώτων 
κομμάτων και το βέβαιο είναι ότι 
έπεται –ενδεχομένως παρατετα-
μένη– συνέχεια, σε μια ιδιαίτερα 
σύνθετη προεκλογική περίοδο. 
Οπως εκτιμούσε στην «Κ» έμπει-
ρο στέλεχος, άλλωστε, δεν πρό-
κειται για... πυροτέχνημα, αλλά 
για μια στρατηγική κατεύθυνση 
την οποία η Χαρ. Τρικούπη φαί-
νεται ότι «θα ακολουθήσει επιθε-
τικά». Αυτή είναι η μία όψη του 
νομίσματος και αφορά ευρύτερα 
το πολιτικό σκηνικό.

Τα «αντισώματα» απέναντι 
στις συμπιεστικές τάσεις Ν.∆. 
και ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν αποτελούν 
το μοναδικό στοίχημα για τον 
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Μια εξίσου 
σύνθετη πρόκληση συνιστά και 
η διαχείριση της συζήτησης περί 
συνεργασιών με το βλέμμα στο 
εσωκομματικό πεδίο. Ασφαλώς 
δεν πρόκειται για κάτι καινούρ-
γιο, μιας και ανάλογες εξισώσεις 
είχε κληθεί να λύσει στις εκλογές 
του 2019 και η Φώφη Γεννημα-
τά. Οποιος θυμάται άλλωστε τις 
εξελίξεις εκείνης της περιόδου, 
μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι 

η Χαρ. Τρικούπη δεν θύμιζε απά-
νεμο λιμάνι.

Τρία χρόνια μετά, ο Νίκος Αν-
δρουλάκης έχει ισάριθμα βασικά 
όπλα στη φαρέτρα του, που δεν 
διέθετε η προκάτοχός του. Πρώ-
τον, μια νωπή και καθαρή εντολή 
από τις εκλογές του ∆εκεμβρίου, 
που αναμένεται να μεταφραστεί 
και σε κυριαρχία στο προσεχές 
συνέδριο. ∆εύτερον, δύο αντι-
πάλους (Μητσοτάκης, Τσίπρας) 
που έχουν ήδη εισπράξει πρω-
θυπουργική φθορά και, τρίτον, 

μια διευρυμένη και διαφορετική 
ποιοτικά βάση. «Το ΚΙΝΑΛ έχει 
απορροφήσει ένα νέο ρεύμα εκα-
τέρωθεν δυσαρεστημένων, το 
οποίο καλείται να “καβαλήσει”, 
ντύνοντάς το όμως με σαφείς 
πολιτικές προτάσεις», εξηγούσε 
το ίδιο στέλεχος, περιγράφοντας 
επί της ουσίας ένα πιο πρόσφορο 
«έδαφος αυτονομίας», όχι μόνο 
απέναντι σε Μαξίμου και Κου-
μουνδούρου, αλλά με το βλέμ-
μα και στη νέα κομματική βάση 
που διαμορφώνεται, πάνω στην 
οποία η Χαρ. Τρικούπη επιχειρεί 
να οικοδομήσει το αφήγημα του 
τρίτου πόλου.

Από την άλλη πλευρά, μπο-
ρεί οι εκλογικές δεξαμενές να 
μεταβάλλονται και ο ηγετικός 
πυρήνας να άλλαξε, ωστόσο το 
εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ παραμένει 
ίδιο, με τις ίδιες ιδιομορφίες και 
αντίρροπες τάσεις. Από τις δια-
φωνίες περί συνεργασιών στο 
Φόρουμ των ∆ελφών (που απο-
κάλυψε το «Θεωρείο» της «Κ») 
έως τις τρεις διαφορετικές θέσεις 
στη Βουλή για την άρση ασυλί-
ας του Παύλου Πολάκη, τα ίχνη 
ανομοιογένειας επανέρχονται 
στην επιφάνεια. Πολλώ δε μάλ-
λον όταν στο τραπέζι τίθεται το 
μείζον θέμα πιθανών συμμαχι-
ών και με δεδομένο ότι όσο αρ-
ραγής παραμένει η «αντιδεξιά» 
πτέρυγα, εξίσου σταθερή είναι 
και η «αντι-ΣΥΡΙΖΑ». Είναι βέ-
βαιο άλλωστε ότι τόσο η κυβέρ-
νηση όσο και η αξιωματική αντι-
πολίτευση επενδύουν και στον 

εσωκομματικό παράγοντα όσο 
κλιμακώνουν την πίεση προς τη 
Χαρ. Τρικούπη.

Τα παραπάνω συνθέτουν συ-
νεπώς μια διπλή εξίσωση και για 
τη νέα ηγεσία, καθώς εκτός από 
τις κινήσεις ευρύτερα στο προε-
κλογικό «ναρκοπέδιο», θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται, σε ένα βαθ-
μό, και οι εσωτερικές ισορροπί-
ες. Προς το παρόν, ισχυρές ανα-
ταράξεις δεν έχουν καταγραφεί 
και σε αυτό σημαντικό ρόλο έχει 
παίξει η δημοσκοπική άνοδος. 
Ωστόσο, το συνέδριο της 20ής 
Μαΐου δεν αποκλείεται να απο-
τελέσει πεδίο ενός πρώτου μπρα 
ντε φερ, καθώς η κάθε πλευρά 
είναι βέβαιο ότι θα στείλει τα δι-
κά της μηνύματα.

Τα ψηφοδέλτια

Υπό αυτό πρίσμα, πιο μακρο-
πρόθεσμα, ένα θέμα που θα μπο-
ρούσε να απασχολήσει είναι η 
σύνθεση της επόμενης Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ. 
Αν δηλαδή, μετά τις πρώτες εκλο-
γές, τεθεί προς τη Χαρ. Τρικούπη 
ζήτημα για συμμετοχή σε κυβέρ-
νηση συνεργασίας, το ερώτημα 
ποιοι βουλευτές θα απαρτίζουν 
τη νέα Κ.Ο. της παράταξης εν-
δεχομένως να αποκτήσει πολύ 
ισχυρό ειδικό βάρος, σχετικά με 
το πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα 
κληθεί να διαχειριστεί αυτή την 
πρόταση. Ενας παράγοντας που 
δεν αποκλείεται να ληφθεί υπό-
ψη και στην εν εξελίξει διαμόρ-
φωση των ψηφοδελτίων. 

Ασκήσεις ισορροπίας εντός και εκτός ΚΙΝΑΛ

Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Με προσανατολισμό να δημιουρ-
γήσει το ευρύτερο δυνατό δίχτυ 
προστασίας έναντι των συνεπει-
ών του πολέμου στην Ουκρανία 
και των έντονων πληθωριστικών 
πιέσεων που αυτός έχει πυροδο-
τήσει θα κινηθεί η κυβέρνηση 
μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, 
στον απόηχο της χορήγησης του 
βοηθήματος των 200 ευρώ στους 
πλέον ευάλωτους και της αύξησης 
του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 
τραπέζι θα βρεθούν –υπό την αί-
ρεση ότι δεν θα υπερβαίνουν τις 
αντοχές της οικονομίας– τα εξής:
– Η νέα, ουσιαστικότερη, παρέμ-
βαση στις τιμές της ενέργειας, 
εάν επιβεβαιωθούν τα αρνητικά 
σενάρια, σύμφωνα με τα οποία 
η Ευρωπαϊκή Ενωση θα περιο-
ριστεί τελικώς σε ήσσονος ση-
μασίας κινήσεις. Κατά τις ίδιες 
πηγές, το πιθανότερο είναι η πα-
ρέμβαση να πραγματοποιηθεί 
στις τιμές χονδρικής και όχι με 
μοχλό τις επιδοτήσεις της κα-
τανάλωσης.
– Η μείωση του ΦΠΑ σε λίγα 
αλλά «εμβληματικά» προϊόντα, 
όπως το ψωμί και το γάλα. Κρί-
σιμο στο συγκεκριμένο πεδίο 
είναι τα οφέλη από το μέτρο, 
εάν τελικώς υιοθετηθεί, να δια-
σφαλίζεται ότι θα φθάνουν στον 
καταναλωτή.
– Η αύξηση ορισμένων προ-
νοιακών επιδομάτων, ώστε να 
ακολουθήσουν τις πρόσφατες 
ανακοινώσεις του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη για 
τον κατώτατο μισθό. Ενδεικτικά 
αναφέρονται το ελάχιστο εγγυ-
ημένο εισόδημα και το επίδομα 
αναπηρίας. 

Τον ανωτέρω προσανατολι-
σμό της κυβέρνησης επιβάλλει 
η «ανίχνευση» του διεθνούς αλ-
λά και του εσωτερικού τοπίου, 
στη σκιά των συνεχιζόμενων 
εχθροπραξιών στην Ουκρανία. 
Το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβά-
νεται ότι οι ιδιαίτερα υψηλές τι-
μές ρεύματος και φυσικού αερίου 

δεν πρόκειται να υποχωρήσουν 
άμεσα. Ακόμη και εάν ο πόλεμος 
τελειώσει σε σύντομο χρόνο –
παρότι τούτο δεν διαφαίνεται 
επί του παρόντος–, οι συνέπει-

ες θα παραμείνουν τουλάχιστον 
για όλο το 2022, άρα η παρέμβα-
ση στήριξης των καταναλωτών 
υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 
ουσιαστική και να έχει διάρκεια. 
Επίσης, η κυβέρνηση κρατάει 
«μικρό καλάθι» για το εύρος των 
κινήσεων τις οποίες μπορεί να 
αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση 
και αντιλαμβάνεται πως το πιθα-
νότερο είναι να υποχρεωθεί να 
κινηθεί μονομερώς, όπως έχει 
προαναγγείλει κατ’ επανάληψη 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Οπως λέγεται, η Γερμανία δεν 
φαίνεται διατεθειμένη να συναι-
νέσει σε ένα ευρωπαϊκό πακέτο 
στήριξης έναντι των ανατιμήσε-
ων στην ενέργεια, όπως έπραξε 
κατά την περίοδο της πανδημί-

ας, ειδικά καθώς εκτιμάται πως 
οι ευρωπαϊκές οικονομίες –περι-
λαμβανομένης της ελληνικής– 
θα συνεχίσουν να κινούνται με 
θετικό πρόσημο αναφορικά με 
τους ρυθμούς ανάπτυξης. Πα-
ράλληλα, η Γαλλία εμφανίζεται 
να κινείται με τη σχετική ασφά-
λεια που της παρέχει η αξιοποί-
ηση της πυρηνικής ενέργειας. 
Υπό αυτή την έννοια, η λήψη, 
εντός του επόμενου μήνα, απο-
φάσεων σε εθνικό επίπεδο, που 
θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιού-
νιο, το πιθανότερο είναι να κα-
ταστεί για τον κ. Μητσοτάκη μο-
νόδρομος. Εξάλλου το έλλειμμα 
του 2021 είναι τελικά μικρότερο 
του αναμενομένου, δημιουργώ-
ντας πρόσθετο δημοσιονομικό 
χώρο, ενώ θετική ήταν η εικόνα 
στο μέτωπο των εσόδων κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μη-
τσοτάκης είναι σαφές πως θα 
οδηγήσει τη χώρα στις επόμε-
νες εκλογές προτάσσοντας το 
κοινωνικό πρόσωπο της Ν.∆., 
όπως αναδείχθηκε αρχικά κατά 
την πανδημία και τώρα με την 
ενεργειακή κρίση. Στο Μέγαρο 
Μαξίμου εκτιμούν πως η ανάδει-
ξη των πολιτικών της τετραετίας, 
σε αντιδιαστολή με την «περιπέ-
τεια» της διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μπορεί να οδηγήσει τη Ν.∆. 
στον στόχο της αυτοδυναμίας 
στις δεύτερες εκλογές, που θα 
διεξαχθούν με σύστημα ενισχυ-
μένης αναλογικής. Πόσο μάλλον 
που το ΚΙΝΑΛ, όπως τονίζεται 
χαρακτηριστικά, επιμένει να λέ-
ει «τι δεν θέλει και όχι τι θέλει», 
προϊδεάζοντας για ένα σκηνικό 
έντονης πολιτικής αστάθειας εάν 
καταστεί ρυθμιστής των εξελί-
ξεων. Μάλιστα, ορισμένοι στο 
κυβερνητικό στρατόπεδο ανα-
φέρουν πως το νέο κοινωνικό 
πακέτο που επεξεργάζεται η κυ-
βέρνηση, σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη ιδιαίτερα θετική 
τουριστική περίοδο, διαμορφώ-
νουν «παράθυρο ευκαιρίας» για 
εκλογές το φθινόπωρο και όχι 
στο τέλος της τετραετίας.

Στα σκαριά το νέο πακέτο 
στήριξης των νοικοκυριών
Οι σχεδιασμοί μετά το επίδομα στους πλέον ευάλωτους και τον κατώτατο μισθό

Τα «αντισώματα» στις εκατέρωθεν πιέσεις και η στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη

Στοίχημα η προσέλευση στις κάλπες 

Τον Μάιο οι αποφάσεις 
για την ενέργεια – 
Στο τραπέζι και πάλι 
ο ΦΠΑ στα τρόφιμα 
και η αύξηση του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, εάν 
το επιτρέπουν οι αντοχές 
της οικονομίας. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφές πως θα οδηγήσει τη χώ-
ρα στις επόμενες εκλογές προτάσσοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Ν.∆., όπως 
αναδείχθηκε αρχικά κατά την πανδημία και τώρα με την ενεργειακή κρίση.
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Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Οσον αφορά τον γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής, την απόφα-
ση θα λάβει το νέο όργανο έπειτα 
από πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. 
Για την ώρα, κανείς δεν έχει θέ-
σει θέμα αλλαγής του ∆ημήτρη 
Τζανακόπουλου.
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Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ 

Στο εσωτερικό του κόμματος, ο Νί-
κος Ανδρουλάκης καλείται να διαχει-
ριστεί τις διαφορές της «αντιδεξιάς» 
και της «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» πτέρυγας.
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Η καθίζηση των ποσοστών της 
κυβερνητικής συμμαχίας AKP-
MHP αναγκάζει τον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν να προετοιμάσει 
το έδαφος για την επιστροφή 
στην πατρίδα τους πολλών Σύ-
ρων προσφύγων που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί 
στην Τουρκία.

Στην ομιλία του την περασμέ-
νη Τρίτη ο κ. Ερντογάν δήλωσε 
ότι «προετοιμάζουμε την εθελο-
ντική και περήφανη επιστροφή 
των Σύρων αδελφών μας στη χώ-
ρα τους». Ενώ ο κυβερνητικός 
εταίρος του Ντεβλέτ Μπαχτσε-
λί ζήτησε να απαγορευθεί η εί-
σοδος στην Τουρκία όσων προ-
σφύγων επισκεφθούν τη Συρία 
κατά τη διάρκεια της θρησκευ-
τικής γιορτής των μουσουλμά-
νων (σ.σ. Μπαϊράμι) στις αρχές 
Μαΐου. «Πρέπει να σκεφτούμε 
τη δημογραφική θέση μας και 
το μέλλον της χώρας μας», δή-
λωσε χαρακτηριστικά!

Γεγονός που έρχεται σε πλή-
ρη αντίθεση με τις θέσεις που 
εξέφραζε ο Τούρκος πρόεδρος 
μέχρι και πριν από λίγες εβδο-
μάδες. Ο κ. Ερντογάν τον πε-
ρασμένο Μάρτιο δήλωσε πως η 
Αγκυρα «δεν θα διώξει από τη 
χώρα κανέναν πρόσφυγα» και 
είχε απαντήσει στις πιέσεις των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης 
που κατηγορούσαν τον πρόεδρο 
της Τουρκίας για το άνοιγμα των 
συνόρων και την υποδοχή των 
προσφύγων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας 
χαρακτήριζε «αδέλφια» τους 
Σύρους πρόσφυγες και στις 15 
Μαρτίου είχε δηλώσει ότι «θα 
συνεχίσουμε να τους φιλοξενού-
με, δεν θα τους απομακρύνουμε 
από τη χώρα».

Ηδη εκατοντάδες χιλιάδες Σύ-
ροι έχουν πάρει την τουρκική 

ιθαγένεια. Ομως τις τελευταίες 
ημέρες υπάρχουν αναφορές «πα-
γώματος» αυτής της διαδικασί-
ας, ενώ απορρίπτονται και πολ-
λές αιτήσεις ανανέωσης αδειών 
παραμονής!

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν 
πως αυτή η «στροφή» της τουρ-
κικής κυβέρνησης μπορεί να 
προκαλέσει ένα νέο προσφυγι-
κό κύμα προς την Ελλάδα, καθώς 
πολλοί Σύροι οι οποίοι δεν θα 
θέλουν να επιστρέψουν στη χώ-
ρα τους και δεν θα έχουν τη δυ-
νατότητα να παραμείνουν στην 
Τουρκία, ίσως επιχειρήσουν να 
περάσουν στην Ευρώπη.

Κάποιοι από αυτούς έχουν 
αντιταχθεί στο καθεστώς του 
Μπασάρ Αλ Ασαντ, ενώ κάποιοι 
άλλοι δεν επιθυμούν να πάνε 
στη Συρία, της οποίας μεγάλο 
μέρος των υποδομών έχει ισο-
πεδωθεί.

Η εφημερίδα Cumhuriyet 
υποστηρίζει ότι ο κ. Ερντογάν 
υποχρεώθηκε να ταυτιστεί με 
τις απόψεις του προέδρου του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
ο οποίος είχε κατηγορήσει την 
κυβέρνηση ότι «γέμισε τη χώρα 
με Σύρους πρόσφυγες». Εκτιμή-
σεις έμπειρων πολιτικών αναλυ-
τών αναφέρουν πως με την πα-
ρουσία 5 εκατομμυρίων Σύρων 
προσφύγων, ο πληθυσμός των 
οποίων αυξάνεται καθώς γεν-
νούν περισσότερα παιδιά από 
τους Τούρκους, η ήττα της κυ-
βέρνησης στις εκλογές θεωρού-
νταν σίγουρη.

Τα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Τουρκία, η 
αυξημένη ανεργία και η αύξη-
ση της εγκληματικότητας δημι-
ούργησαν μεγάλες αντιδράσεις 
στους ψηφοφόρους της Κωνστα-
ντινούπολης, όπως και στους 
κατοίκους των πόλεων που βρί-
σκονται κοντά στα σύνορα με 
τη Συρία.

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 

ξεκάθαρα πως οι Τούρκοι πολί-
τες αντιδρούν περισσότερο στα 
ζητήματα της οικονομίας, της 
δικαιοσύνης και του προσφυγι-
κού. Η κυβέρνηση διαπίστωσε 
πως αυτό οδηγεί σε κύμα αντι-
δράσεων και γι’ αυτό αλλάζει 
πολιτική», αναφέρει ο πρόεδρος 
εταιρείας δημοσκοπήσεων Μεχ-
μέτ Αλί Κουλάτ.

Ο πολιτικός αναλυτής της 
εφημερίδας Birgun Ιμπραήμ 
Βαρλί σε άρθρο του ισχυρίζεται 
πως «η κυβέρνηση του AKP χρη-
σιμοποίησε τους πρόσφυγες ως 
εργαλείο της νεο-οθωμανικής 
πολιτικής και είχε ελπίδες για 
την ανατροπή του καθεστώτος 
της Συρίας. Τους χρησιμοποίησε 
και ως εργαλείο παζαρέματος με 
την Ευρώπη. Η Αγκυρα έλαβε 6 
δισεκατομμύρια και προσπάθησε 
να πάρει την απαλλαγή της βίζας 
για Τούρκους πολίτες. Παράλλη-

λα, τους εκμεταλλεύθηκε και ως 
φθηνό εργατικό δυναμικό».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία της ∆ιεύθυνσης Μετανά-
στευσης της Τουρκίας, στη χώ-
ρα ζουν 3,7 εκατομμύρια Σύροι 
πρόσφυγες. Ωστόσο τουρκικά 
μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως 
υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες 
άλλοι που ζουν δίχως άδεια πα-
ραμονής και γι’ αυτό υπολογί-
ζουν πως ο πληθυσμός των Σύ-
ρων φτάνει τα 4 εκατομμύρια.

Τα επίσημα στοιχεία ανα-
φέρουν ότι 540.000 Σύροι ζουν 
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
462.000 στην πόλη Γκαζίαντεπ. 
Ενα εκατομμύριο είναι τα παι-
διά Σύρων προσφύγων, τα οποία 
είναι κάτω των 10 ετών και δεν 
έχουν δει ποτέ τη χώρα τους!

Ο κ. Κιλιτσντάρογλου σε ομι-
λία του στο Κοινοβούλιο ανέφε-
ρε ότι «η κυβέρνηση κάποτε έλε-
γε πως θα φτάσουν στο τέμενος 
Εμεβί (στη ∆αμασκό) και θα προ-
σευχηθούν εκεί με τους νικητές. 
Ξαφνικά συνέβη το αντίθετο και 
είδαν πως στην Τουρκία ήρθαν 
3,8 εκατομμύρια Σύροι. Στις 15 
Μαρτίου, ο πρόεδρος δήλωσε 
πως δεν θα τους διώξει ποτέ! 
Ομως είδε τις δημοσκοπήσεις, 
διαπίστωσε πως πολλοί θέλουν 
την απομάκρυνση των προσφύ-
γων και εντός ολίγων ημερών 
άλλαξε πολιτική. Μα πώς “τα 
γυρίζεις έτσι;”».

Ενας επιπλέον παράγοντας 
που θα παίξει σημαντικό ρόλο 
στις προεδρικές εκλογές του 
2023 είναι η στάση των Κούρ-
δων της Τουρκίας και το μέλλον 
του φιλοκουρδικού κόμματος 
HDP. «Στις εκλογές ρόλο-κλει-
δί έχουν οι Κούρδοι», αναφέρει 
σε άρθρο του στην εφημερίδα 
Oksihen ο έμπειρος δημοσκόπος 
και πολιτικός αναλυτής Μπε-
κίρ Αγιρντίρ και τονίζει πως «θα 
παίξουν τον καθοριστικό ρόλο».

Στις προεδρικές εκλογές θα 
ψηφίσουν 62 εκατομμύρια Τούρ-
κοι πολίτες και τα 12 εκατομμύ-
ρια, δηλαδή το 20%, είναι κουρ-
δικής καταγωγής. Σύμφωνα με 
τον κ. Αγιρντίρ, το φιλοκουρδι-
κό κόμμα HDP σε όλες τις δη-
μοσκοπήσεις έχει ένα πάγιο πο-
σοστό 12% και η υποστήριξη η 
οποία θα δώσει ενδέχεται να 
καθορίσει τον μελλοντικό πρό-
εδρο της χώρας. Ο ίδιος υπενθυ-
μίζει πως ο πρόεδρος του HDP 
Σελαχατίν Ντεμιρτάς παραμέ-
νει φυλακισμένος, όπως έχουν 
καθαιρεθεί από τα καθήκοντά 
τους εκατοντάδες εκλεγμένοι 
δήμαρχοι του HDP και έχουν 
φυλακιστεί, γεγονός που απο-
μακρύνει τους Κούρδους ψη-
φοφόρους από την κυβερνητική 
συμμαχία AKP-MHP. «To ΑΚP 
έχει χάσει την εμπιστοσύνη των 
Κούρδων που κάποτε το ψήφι-
ζαν και σήμερα αν κάνει κάποιο 

άνοιγμα σε αυτούς, δύσκολα θα 
το πιστέψουν», αναφέρει.

«∆ιαπιστώνουμε πως η κυ-
βέρνηση δεν βλέπει τις αλλαγές 
στην κοινωνία των Κούρδων και 
δύσκολα θα υποχωρήσει από τις 
πολιτικές της ασφάλειας της χώ-
ρας. Ισως κλείσουν και το ΗDP. 
Ομως οι Κούρδοι θα ψηφίσουν 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 
όπως την αναγνώριση και τον 
σεβασμό στην εθνική ταυτό-
τητά τους. Αν απαγορευθεί το 
HDP, ίσως μποϊκοτάρουν και τις 
εκλογές. Το σίγουρο είναι πως 
η ένστασή τους στην παρούσα 
κατάσταση θα είναι καθοριστι-
κός παράγοντας στις εκλογές».

Εμπειροι δημοσιογράφοι της 
Τουρκίας υποστηρίζουν πως στις 
δημοτικές εκλογές του 2019 
στην Κωνσταντινούπολη η νί-
κη έκπληξη του Εκρέμ Ιμάμο-
γλου ήρθε και με την υποστήρι-
ξη των Κούρδων που ζουν στην 
Κωνσταντινούπολη.

Σήμερα, οι περισσότερες δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν πως το 
ποσοστό της κυβερνητικής συμ-
μαχίας AKP-MHP βρίσκεται στα 
επίπεδα του 38%-40% και της 
συμμαχίας των έξι κομμάτων 
της αντιπολίτευσης, που επί-
σημα δεν συμμετέχει το φιλο-
κουρδικό ΗDP, βρίσκεται στο 
45%-47%. Για την εκλογή του 
προέδρου το αναγκαίο ποσοστό 
είναι το 50,1%.

Κίνδυνος νέου
προσφυγικού
από τη στροφή
Ερντογάν
«Επιστρέφει» Σύρους στην πατρίδα τους

Το φιλοκουρδικό HDP
σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις
έχει ποσοστό 12%
και η υποστήριξη
η οποία θα δώσει 
ενδέχεται να καθορίσει
τον μελλοντικό πρόεδρο.

«Προετοιμάζουμε την εθελοντική και περήφανη επιστροφή των Σύρων αδελφών μας στη χώρα τους», είπε σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντο-
γάν. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως πολλοί Σύροι οι οποίοι δεν θα θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους ίσως επιχειρήσουν να περάσουν στην Ευρώπη.
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Του ανταποκριτή μας

στην Κωνσταντινούπολη

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Με αφορμή τον δεύτερο γύρο της 
προεδρικής εκλογής στη Γαλλία, 
αλλά και τα συνέδρια των τριών 
βασικών ελληνικών κομμάτων που 
διεξάγονται αυτή την εποχή, το 
ένα μετά το άλλο, έχει σημασία 
να επισημάνει κανείς τον ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ρόλο που παίζει η 
διάρθρωση των κομματικών συ-
στημάτων, όπως και ο χαρακτή-
ρας αλληλεπίδρασης που υπάρχει 
μεταξύ των κομμάτων.

 
Πρώτα απ’ όλα, το σίγουρο είναι ότι 
τα κόμματα δεν πέφτουν από τα 
δέντρα. Την ύπαρξή τους καθορί-
ζουν οι σημαντικές διαιρέσεις που 
υπάρχουν σε μια κοινωνία, ενώ η 
σταθερή παρουσία τους εξαρτάται 
φυσικά από την απήχησή τους και 
πάλι στην κοινωνία. Στην πολιτι-
κή επιστήμη πάντως είναι κοινός 
τόπος ότι κόμματα, με την κυριο-
λεξία του όρου, δημιουργούν μόνο 
οι κοινωνικές συνθήκες με βάση 
τις υπάρχουσες ιστορικές σε μια 
χώρα σημαντικές διαιρετικές το-
μές. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι πα-
ρά «εκλογικοί σχηματισμοί» που 
μετέχουν σε κάποιες εκλογές, μέ-
χρι να εξαφανιστούν.

 
Το τελευταίο όμως ακούγεται κά-
πως αφοριστικό και πρέπει να 
εξηγηθεί. Οπως τονίστηκε προη-

γουμένως, η σταθερή παρουσία 
των κομμάτων είναι πάντοτε υπό 
τη δοκιμασία της απήχησής τους 
σε όρια που βεβαιώνουν οι εκλο-
γές και σίγουρα τα κομματικά συ-
στήματα δεν είναι «παγωμένα». 
Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
δηλαδή έκτακτες συνθήκες ή και 
ιδιαίτερες συγκυρίες, μην ξεχνά-
με επίσης ότι η ηγεσία παίζει πά-
ντα μεγάλο ρόλο, με τις οποίες 
προϋπάρχοντα κόμματα μπορεί 
να υποκατασταθούν. Αυτό είναι 
πάντοτε πιθανό, αλλά δεν είναι 
όμως καθόλου πιθανό να υπάρ-
χει στον ίδιο πολιτικό χώρο που 
ορίζουν οι διαιρετικές τομές πα-
ραπάνω από ένα κόμμα. Το παρά-
δειγμα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με 
την πάλαι ποτέ «Ενωση Κέντρου» 
στις εκλογές της περιόδου 1977-
1981 είναι χαρακτηριστικό, όπως 

χαρακτηριστικά είναι επίσης και 
τα πολλά παραδείγματα διαφόρων 
σχηματισμών που περιδιαβαίνουν 
προσωρινά μόνο εκλέγοντας βου-
λευτές (για να μην πάμε πιο πίσω 
στον χρόνο, ας θυμηθούμε τις πέ-
ντε πιο πρόσφατες περιπτώσεις 
των ΑΝΕΛ, Χ.Α., ∆ΗΜΑΡ, Ποτάμι, 
Ενωση Κεντρώων).

 
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα κομμα-
τικά συστήματα θεμελιώνονται 
στην κοινωνική δομή, με κατά βά-
ση έναν εκπρόσωπο στους χώρους 
που ορίζουν οι διαιρετικές τομές 
ή όποια άλλα νεότερα θέματα που 
δικαιολογούν την παρουσία κομ-
μάτων, η ιστορική εμπειρία και 

η διαμορφωμένη πολιτική κουλ-
τούρα αποτελούν επίσης βασικές 
μεταβλητές που διαφέρουν μεν 
από χώρα σε χώρα, αλλά καθορί-
ζουν παντού τον τύπο του πολιτι-
κού πλουραλισμού μιας κοινωνίας.

 
Με αυτή την έννοια, η Γαλλία, που 
απασχολεί δικαιολογημένα την 
τρέχουσα επικαιρότητα, διαθέτει 
από πολλά χρόνια ένα πολυκομ-
ματικό-διασπασμένο σύστημα, 
στο οποίο όμως τα διάφορα μέρη 
συζητούν και συνεργάζονται. Οχι 
μόνο από παράδοση, αλλά και λό-
γω του εκλογικού συστήματος των 
δύο γύρων που καθιερώθηκε με-
τά το 1958 στη λεγόμενη Πέμπτη 

Γαλλική  ∆ημοκρατία με σκοπό να 
αντιμετωπιστεί ριζικά η απίστευτη 
αστάθεια που υπήρχε με εφαρμο-
γή αναλογικής στις προηγούμενες 
περιόδους.

 
Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου δη-
λαδή ισχύει ουσιαστικά για κάθε 
βουλευτή, που θα εκλεγεί με από-
λυτη πλειοψηφία σε μονοεδρικές 
περιφέρειες. Υπάρχει επομένως 
πολιτική κουλτούρα συνεργασιών, 
παρότι το εκλογικό σύστημα είναι 
εντέλει πλειοψηφικό. Ενα σύστη-
μα, δηλαδή, που αναγκάζει να γί-
νουν συμμαχίες, αλλά αποδίδει στο 
τέλος καθαρές πλειοψηφίες. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές του 2017 οι 
υποψήφιοι του νέου κόμματος που 
ίδρυσε ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί 
με τους υποψηφίους του συνεργα-
ζόμενου Φρανσουά Μπαϊρού συ-
γκέντρωσαν συνολικά στον πρώτο 
γύρο 32,3% των ψήφων, έφτασαν 
στο 49,1% στον δεύτερο γύρο και 
τελικά αντιπροσώπευσαν το 60,6% 
των εδρών.

 
Στην Ελλάδα, αντίθετα, δεν υπάρχει 
καμία απολύτως ουσιαστική πα-
ράδοση και κουλτούρα συνεργα-
σιών, ενώ και το κομματικό μας 
σύστημα κάθε άλλο παρά πολυ-
άριθμο μπορεί να θεωρηθεί. Εί-
ναι στην ουσία ένα σταθερά στον 
χρόνο σύστημα τριών κομμάτων, 

το οποίο έχει εύστοχα χαρακτηρι-
στεί στην ελληνική πολιτική επι-
στήμη «πολωμένος αλλά και πε-
ριορισμένος πολυκομματισμός», 
είτε «πολωμένος και ασύμμετρος 
τρικομματισμός».

 
Εννοείται όμως ότι στην ορολογία 
αυτή (που οφείλουμε στον Γιώργο 
Μαυρογορδάτο και τον Ηλία Νι-
κολακόπουλο, διατυπωμένη εδώ 
και πάνω από 30 χρόνια) το φως 
πέφτει στην έννοια της πόλωσης. 
Στη μεγάλη δηλαδή «πολιτική 
απόσταση» που υπήρχε και εξα-
κολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στα 
κόμματα, χωρίς καθόλου γέφυρες 
και με έντονη αντιπαλότητα.

 
Ομολογουμένως, όταν σκέφτεται 
κανείς ότι ένα τέτοιο κομματικό 
σύστημα θα εκπροσωπηθεί στις 
επόμενες εκλογές σε συνθήκες 
απόλυτης αναλογικής, αντιλαμ-
βάνεται, αν μη τι άλλο, πόσο ανα-
γκαία είναι για το πολιτικό μας 
σύστημα τα λιγότερα στερεότυ-
πα και στη συμπεριφορά και στον 
σχεδιασμό. Ειδικά σε εποχές κρί-
σιμες και μεταβατικές όπως είναι 
η σημερινή.

 
* Ο κ. Πάνος Σταθόπουλος είναι 
δρ Πολιτικών Επιστημών, διευθυντής 
Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει καμία απολύτως 
ουσιαστική παράδοση 
και κουλτούρα 
συνεργασιών, ενώ
και το κομματικό μας 
σύστημα κάθε άλλο 
παρά πολυάριθμο 
μπορεί να θεωρηθεί.

Α Π Ο Ψ Η

Η διάρθρωση και η αλληλεπίδραση στα συστήματα των κομμάτων

Γ. Μαύρος και Ιω. Ζίγδης, οι τελευταίοι αρχηγοί της Ε∆ΗΚ. Το ΠΑΣΟΚ εξαφά-
νισε την πάλαι ποτέ Ενωση Κέντρου στις εκλογές της περιόδου 1977-1981.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ*
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Πριν από λίγες ημέρες ο Τζέιμς 
Σταυρίδης σε εκτενή συνέντευ-
ξή του στην «Κ» περιέγραψε με 
συνοπτικό, αλλά κυρίως εύληπτο 
και κατανοητό τρόπο αυτό που η 
ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τους 
τελευταίους δύο μήνες στην Ου-
κρανία: έναν διαφορετικό πόλεμο 
από εκείνον που φαντάζονταν οι 
περισσότεροι. Πρόκειται για μια 
σύγκρουση όπου όπλα ακόμα και 
λίγων εκατοντάδων δολαρίων 
καταστρέφουν ακριβά συστήμα-
τα εκατομμυρίων, όπου η χρήση 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(UAV) αποτελεί προϋπόθεση και 
όχι προαίρεση για την επιτυχή 
ολοκλήρωση μιας αποστολής, 
όπου οι τακτικές του πολέμου σε 
ξηρά, αέρα και θάλασσα, όπως 
ήταν αντιληπτές στο παρελθόν, 
γίνονται παρανάλωμα του πυρός. 
Τα «έξυπνα» όπλα αποδεικνύο-
νται πολύ πιο αποτελεσματικά 
από μονάδες που άλλοτε θεωρού-
νταν η αναγκαία αιχμή του δό-
ρατος κάθε επιθετικής δύναμης.

Η πλέον ουσιαστική απόδειξη 
του ισχυρισμού αυτού αφορά το 
πολύ ακριβό τίμημα που έχουν 
πληρώσει οι ρωσικές ένοπλες 
δυνάμεις και κυρίως ο τομέας 
των τεθωρακισμένων και των 
αερομεταφερόμενων μονάδων 
από τις δυνάμεις εδαφικής άμυ-
νας της Ουκρανίας. 

Χρησιμοποιώντας μια ευρεία 
γκάμα μικρών αντιαρματικών 
όπλων και διασκορπισμένοι σε 
μικρές ομάδες οκτώ έως δώδε-
κα ατόμων, κατάφεραν να καθυ-
στερήσουν και τις περισσότερες 
φορές να ανακόψουν την προ-
έλαση των ρωσικών αρμάτων 
μάχης. Οι ουκρανικές δυνάμεις 
διέθεταν εγχώριας κατασκευ-
ής «Stugna-P», σοβιετικής επο-
χής «RPG-18» (όπως αυτά που 
έστειλε στις αρχές του πολέμου 
και η Ελλάδα) και αμερικανικούς 
«Stinger». Κατά τη διάρκεια του 

πολέμου οι ουκρανικές δυνά-
μεις παρέλαβαν (και εξακολου-
θούν να παραλαμβάνουν) ποσό-
τητες αμερικανικών «Javelin», 
βρετανικών «Ν-LAW» και εσχά-
τως αντιαρματικών drones τύ-
που «Switchblade». Οι πύραυλοι 
που εκτοξεύονται από αυτές τις 
πλατφόρμες είναι σχεδιασμένοι 
με τέτοιον τρόπο ώστε να απο-
φεύγουν και τα πιθανά αντίμε-
τρα που μπορεί να διαθέτουν τα 
τεθωρακισμένα. 

Στην περίπτωση των ρωσικών 
αρμάτων μάχης, το καταστροφι-
κό έργο των αντιαρματικών πυ-
ραύλων υποβοήθησε ένα θεωρη-
τικό πλεονέκτημα των T-90, το 
σύστημα αυτόματης αναγόμω-
σης βλημάτων που στην πραγ-

ματικότητα λειτούργησε ως πα-
γίδα θανάτου. 

Στην περίπτωση των Javelin 
και N-LAW, τα πλεονεκτήματα 
έναντι του κινούμενου στόχου 
είναι ακόμα μεγαλύτερα. Κατ’ 
αρχάς διότι είναι προγραμματι-
σμένοι να χτυπούν το άρμα μά-
χης από πάνω, όπου η θωράκιση 
είναι συνήθως λιγότερο ισχυρή. 
Ο Javelin ζυγίζει 22,5 κιλά και 
ο N-LAW 12,5 (με τους πυραύ-
λους), και έχουν μέγιστη εμβέ-
λεια τέσσερα και ένα χιλιόμετρο 
αντιστοίχως. 

Ο ουκρανικής κατασκευής 
Stugna-P/Skif κατευθύνεται με 
λέιζερ και έχει μέγιστη εμβέ-
λεια πέντε χιλιόμετρα. Πρόκει-
ται, ωστόσο, για ένα πολύ πιο 
βαρύ σύστημα, καθώς ζυγίζει 
100 κιλά και προϋποθέτει παρα-

κολούθηση του στόχου μέχρι τη 
στιγμή του τελικού πλήγματος, 
ως εκ τούτου είναι πολύ πιο απο-
τελεσματικός όταν μεταφέρεται 
από όχημα. 

Αντιθέτως, όσον αφορά  τους 
Javelin και N-LAW από τη στιγμή 
που ο χειριστής τους εντοπίσει 
τον στόχο και τους εκτοξεύσει, 
μπορεί εν συνεχεία να αποχω-
ρήσει από τη θέση του, καθώς οι 
πύραυλοι κινούνται εν συνεχεία 
δίχως την ανάγκη κατεύθυνσης 
(πρόκειται για το περίφημο χα-
ρακτηριστικό «fire and forget»). 
Λιγότερο εξελιγμένοι αλλά πολύ 
πιο ελαφροί (2,6 κιλά μαζί με τη 
ρουκέτα) είναι οι εκτοξευτήρες 
ρουκετών RPG-18, με εμβέλεια 
λίγων εκατοντάδων μέτρων, αλ-
λά δυνατότητα να καταφέρουν 
συντριπτικό πλήγμα ακόμα και 
σε άρματα μάχης με ενισχυμένη 

θωράκιση, όπως τα ρωσικά Τ-90. 
Εμπειροι αναλυτές υποστη-

ρίζουν ότι αυτή η επιχειρησια-
κή αποκάλυψη, ότι δηλαδή ένα 
καλά οπλισμένο πεζικό σε ευέ-
λικτη διάταξη άμυνας μπορεί να 
καταφέρει συντριπτικά πλήγ-
ματα στον επιτιθέμενο, ίσως 
να μην ήταν δυνατή αν οι ου-
κρανικές δυνάμεις μπορούσαν 
να ενισχυθούν με μεγαλύτερα 
όπλα από αντιαρματικά, η χρή-
ση των οποίων δεν απαιτεί ιδι-
αίτερη εκπαίδευση. Εν ολίγοις, 
αν οι ουκρανικές δυνάμεις διέθε-
ταν δυτικού τύπου κύρια συστή-
ματα μάχης (όπως αεροσκάφη, 
άρματα μάχης, αντιαεροπορικά 
συστήματα), ίσως η σύγκρουση 
να αποκτούσε διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά. Ωστόσο, η πρώτη 
φάση του πολέμου στην Ουκρα-
νία ουσιαστικά οδήγησε στην 

καθήλωση του επιτιθέμενου με 
τη χρήση όπλων πολύ οικονο-
μικότερων και εντέλει αποτε-
λεσματικότερων από τα βαριά 
ρωσικά συστήματα.

Το 2022 δεν είναι 1956 

Στρατιωτικοί με εμπειρία ανα-
φέρουν στην «Κ» ότι στην έως 
τώρα σύγκρουση έχει, επίσης, 
παρατηρηθεί ότι οι ρωσικές δυ-
νάμεις έχουν προβεί σε ολιγωρί-
ες τακτικής, οι οποίες πηγάζουν 
από συνδυασμό υποτίμησης του 
αντιπάλου και λανθασμένης ανά-
γνωσης των συνθηκών. Οπως 
σημειώνουν, οι Ρώσοι στο πρώτο 
σκέλος του πολέμου επιχείρησαν 
να κάνουν προέλαση αρμάτων 
μάχης ανάλογη με εκείνες που 
πραγματοποίησαν οι Σοβιετικοί 
για να καταπνίξουν τις εξεγέρ-
σεις της Βουδαπέστης (1956) και 

της Πράγας (1968). Βασικό χαρα-
κτηριστικό εκείνων των προελά-
σεων ήταν, βεβαίως, ότι κατευθύ-
νονταν κατά δυνάμεων που δεν 
είχαν τη στρατιωτική συγκρό-
τηση των ουκρανικών χερσαί-
ων δυνάμεων, αλλά και ότι δεν 
συνοδεύονταν από πεζικό. Στην 
εισβολή της Ουκρανίας μετά τις 
24 Φεβρουαρίου, τα ρωσικά Τ-72 
και Τ-90, δίχως την επαρκή προ-
στασία από μονάδες του πεζικού, 
μετατράπηκαν σε κινούμενους 
στόχους για τις ευέλικτες ομά-
δες των Ουκρανών. Η έλλειψη 
επαρκούς κάλυψης από το πεζικό 
οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό 
και στην πολιτική απόφαση του 
Βλαντιμίρ Πούτιν να μην κηρύ-
ξει γενική επιστράτευση, αλλά 
να αρκεστεί στις υφιστάμενες 
δυνάμεις στην ουκρανική μεθό-
ριο των περίπου 186.000 ανδρών. 

«Εξυπνα» όπλα
που αλλάζουν
τον πόλεμο 
Τακτικές μάχης που θεωρούνταν

δεδομένες «κάηκαν» στην Ουκρανία

Oι αμερικανικοί αντιαρματικοί πύραυλοι Javelin είναι σχεδιασμένοι να χτυπούν το άρμα μάχης από πάνω, όπου συνήθως η θωράκιση είναι λιγότερο ισχυρή. 
Kοστίζουν περίπου 230.000 δολάρια ο εκτοξευτής και 78.000 δολάρια κάθε πύραυλος.

Από αριστερά: τουρκικής κατασκευής «Bayraktar ΤΒ-2» με κόστος αγοράς μεταξύ 2 και 4 εκατ. δολαρίων, drones τύπου Switchblade οπλισμένα με αντιαρ-
ματική κεφαλή (6.000 δολάρια) και ουκρανικής κατασκευής αντιαρματικό Stugna-P/Skif. Κάθε βολή του δεν κοστίζει πάνω από 20.000 δολάρια.

Οι μελετητές της στρατηγικής εί-
ναι διαρκώς εγκλωβισμένοι στη 
διανοητική άσκηση της μόνιμης 
προσπάθειας της επίθεσης να βρει 
τρόπους να καταβάλει μια καλά 
οργανωμένη άμυνα. Οι περισσό-
τεροι εκτιμούν ότι κάθε φορά ο 
επιτιθέμενος, παρά τις επανει-
λημμένες αποτυχίες, κατορθώνει 
να επιτύχει τον στόχο του. Ετσι 
έγινε τον 15ο και 16ο αιώνα όταν 
οι επιτιθέμενοι επιχειρούσαν να 
ρίξουν τα τελειότερα (έως τότε) 
οχυρωματικά έργα που είχαν γίνει 
ποτέ. Ετσι έγινε και μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα πολυ-
βόλα κατέστησαν την προέλαση 
του ιππικού πρακτικά άχρηστη. 

Το κόστος που καλείται να κα-
ταβάλει ο επιτιθέμενος τόσο σε 
ζωές όσο και σε χρήμα είναι τε-
ράστιο, και ίσως το πλέον ενδει-
κτικό παράδειγμα να είναι η βύθι-
ση της ναυαρχίδας «Μόσχα» του 
ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θά-
λασσα. Σε αυτή την περίπτωση 
δύο τουρκικής κατασκευής UAV 
των ουκρανικών δυνάμεων τύπου 
«Bayraktar TB-2» βρέθηκαν να 
πετούν στην περιοχή γύρω από 
το πλοίο εκτελώντας επιχείρη-
ση κατάδειξης στόχου. Η αερά-
μυνα του παλιού καταδρομικού 
κατόρθωσε να καταρρίψει το ένα 
από τα δύο ΤΒ-2 των Ουκρανών, 
ενώ τέσσερις αντιπλοϊκοί πύραυ-
λοι τύπου «Neptune», ουκρανι-

κής τεχνολογίας, κατευθύνονταν 
προς το «Μόσχα». ∆ύο από τους 
τέσσερις πυραύλους βρήκαν τον 
στόχο τους με τα γνωστά κατα-
στροφικά αποτελέσματα για το 
πλοίο που βυθίστηκε αλλά και το 
ρωσικό γόητρο. Κάθε πύραυλος 

«Neptune» υπολογίζεται ότι κο-
στίζει περίπου 250.000 δολάρια, 
ενώ κάθε «Bayraktar ΤΒ-2», ανά-
λογα με το φορτίο του, κινείται 
μεταξύ 2 και 4 εκατ. δολαρίων. 
Αν υπολογιστεί ότι το καταδρο-
μικό «Μόσχα» κόστιζε σε τιμές 
2022 περίπου 1 δισ. δολάρια, τό-
τε η σχέση κόστους-οφέλους για 
τους Ουκρανούς καθίσταται συ-
ντριπτική. Εν ολίγοις οι Ουκρανοί 
έστειλαν στον βυθό της Μαύρης 
Θάλασσας 1 δισ. δολάρια και αδι-
ευκρίνιστο αριθμό Ρώσων ναυτι-
κών με μηδενικό κόστος σε ζωές 

και οπλικά συστήματα συνολικής 
αξίας περίπου 5 εκατ. δολαρίων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνο-
λική ανάπτυξη του συστήματος 
«Neptune» (βασισμένη σε ένα 
παλιότερο σοβιετικό σύστημα) 
δεν ξεπέρασε τα 40 εκατ. δολά-
ρια, κόστος το οποίο θεωρείται 
εξαιρετικά χαμηλό για τα δυτι-
κά στάνταρντ. Περιττό να υπο-
γραμμιστεί ότι η επιτυχία των 
«Bayraktar TB-2» στην Ουκρανία 
αναλύεται με τεράστιο ενδιαφέ-
ρον από τους Ελληνες επιτελείς. 

Παρά το γεγονός ότι ο υπο-

λογισμός της τιμής ορισμένων 
ρωσικών συστημάτων σε ευρώ ή 
δολάρια είναι επισφαλής κυρίως 
λόγω της αστάθειας του ρουβλί-
ου, είναι απολύτως σαφές ότι και 
στο χερσαίο και αεροπορικό επί-
πεδο οι δυνάμεις εισβολής στην 
Ουκρανία πλήρωσαν ακριβό τί-
μημα. Από τα παλαιότερα άρματα 
μάχης κάθε T-72 υπολογίζεται ότι 
κοστίζει ανάμεσα σε μισό και ένα 
εκατ. δολάρια και κάθε Τ-90 περί-
που 5 εκατ. δολάρια. Στο ουκρανι-
κό πεδίο μάχης καταστράφηκαν 
ή εγκαταλείφθηκαν και τα τρο-

μακτικά συστήματα εκτόξευσης 
θερμοβαρικών πυρομαχικών τύ-
που TOS-1 καθένα από τα οποία 
υπολογίζεται ότι κοστίζει 7 εκατ. 
δολάρια. Τα ρωσικά ελικόπτερα 
που χρησιμοποιήθηκαν για επι-
θετικές επιχειρήσεις κοστίζουν 
τα μεν Mi-24/25 περίπου 12 εκατ. 
δολάρια ανά μονάδα και τα Ka-52 
περίπου 15 εκατ. δολάρια. 

Ολα αυτά αχρηστεύτηκαν στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
δεκάδες και ορισμένες φορές 
εκατοντάδες φορές φθηνότερα 
φορητά συστήματα. Οι Javelin 

κοστίζουν περίπου 230.000 ο 
εκτοξευτής και κάθε πύραυλος 
78.000 δολάρια. Ακόμα χαμηλότε-
ρο είναι το κόστος του N-LAW το 
οποίο κοστίζει 35.000 δολάρια, με 
κάθε πύραυλο να υπολογίζεται πε-
ρίπου στις 25.000. Το κόστος των 
Stinger είναι περίπου ανάλογο, αν 
όχι λίγο μεγαλύτερο από εκείνο 
του N-LAW. Κάθε βολή του πολύ 
φθηνότερου ουκρανικού Stugna 
P/Skif δεν ξεπερνάει τις 20.000 
δολάρια. Ενώ τα παλιά ανατολι-
κογερμανικά RPG που είναι βε-
βαίως πολύ λιγότερο εξελιγμένα 
από τα κατευθυνόμενα βλήματα 
που εκτοξεύονται μέσω Javelin, 
N-LAW, Stugna, δεν κοστίζουν 
πάνω από 1.500-2.000 δολάρια 
ανά μονάδα μαζί με τη ρουκέτα. 
Ιδιαίτερα χαμηλό (περίπου 6.000 
δολάρια) είναι και το κόστος των 
drones τύπου Switchblade που εί-
ναι οπλισμένα με αντιαρματική 
κεφαλή και εστάλησαν πρόσφατα 
από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία. 

Πάντως, πέρα από τα «έξυπνα» 
και φθηνά όπλα με τα οποία οι 
Ουκρανοί κατόρθωσαν να σταμα-
τήσουν τους Ρώσους, πλέον, με 
δεδομένη τη διαφορετική φύση 
της σύγκρουσης στα ανατολι-
κά, το Κίεβο έχει ανάγκη και από 
οπλισμούς μεταφοράς προσωπι-
κού και προέλασης. Εχει, δηλαδή, 
την ανάγκη να περάσει και στον 
ρόλο του επιτιθέμενου. 

Με 5 εκατ. δολάρια βύθισαν τη ναυαρχίδα «Μόσχα» του ενός δισ.!

Δύο drones πετούσαν 
γύρω από το καταδρο-
μικό «απασχολώντας» 
την αεράμυνά του
τη στιγμή που τέσσερις 
ουκρανικοί πύραυλοι 
εκτοξεύονταν 
εναντίον του.

Aντιπλοϊκοί πύραυλοι τύπου «Neptune», ουκρανικής τεχνολογίας, σαν αυτούς που βύθισαν το «Μόσχα». Κάθε πύ-
ραυλος «Neptune» υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 250.000 δολάρια.
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Οι αμυνόμενοι
με τη χρήση αντιαρματι-
κών και διασκορπισμένοι 
σε μικρές ομάδες 
προκάλεσαν συντριπτικά 
πλήγματα τόσο στα τεθω-
ρακισμένα όσο και
στις αερομεταφερόμενες 
δυνάμεις των Ρώσων.
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Μπορεί το Πάσχα να έφτασε και 
για τους ορθόδοξους της Ουκρα-
νίας, που αντιπροσωπεύουν τη 
μεγάλη πλειονότητα του πλη-
θυσμού, αλλά η Ανάσταση εί-
ναι ακόμη μακριά. Καθώς αύριο 
συμπληρώνονται δύο μήνες από 
την έναρξη της ρωσικής εισβο-
λής, όχι μόνο δεν διαφαίνεται 
κάποια ελπίδα για γρήγορη κα-
τάπαυση του πυρός, αλλά ενισχύ-
εται η αγωνία ότι τα χειρότερα, 
τα πολύ χειρότερα, βρίσκονται 
μπροστά. Από τις αρχές της Με-
γάλης Εβδομάδας ξεκίνησε η από 
καιρό αναμενόμενη ρωσική εκ-
στρατεία για την ολοκληρωτική 
κατάληψη του Ντονμπάς. Μαζί 
με αυτήν άρχισε η δεύτερη φά-
ση ενός ολέθριου –πρωτίστως για 
την Ουκρανία, έπειτα για τη Ρω-
σία, αλλά και για ολόκληρη την 
Ευρώπη– πολέμου, την έκβαση 
και τη διάρκεια του οποίου ου-
δείς μπορεί να προεξοφλήσει.

Η πρώτη φάση της σύγκρου-
σης άφησε βαριά τραύματα 
στους εισβολείς. Στις 24 Φε-
βρουαρίου ο ρωσικός στρατός 
εισέβαλε ταυτόχρονα από Βορ-
ρά, μέσω Λευκορωσίας, και από 
Νότο, μέσω Κριμαίας, για να κα-
τακτήσει μέσα σε λίγα εικοσιτε-
τράωρα σημαντική λωρίδα της 
νότιας Ουκρανίας και να φτά-
σει μέχρι τα προάστια του Κιέ-
βου και του Χάρκοβο. Το Σχέδιο 
Α του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν, 
πιθανότατα, όχι η κατάκτηση 
της ουκρανικής πρωτεύουσας, 
αλλά η άσκηση ασφυκτικής πί-
εσης με την ελπίδα ενός πραξι-
κοπήματος για την ανατροπή 
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την 
άνευ όρων συνθηκολόγηση των 
αμυνόμενων. Αλλωστε, ο ίδιος ο 
Ρώσος πρόεδρος έκανε σαφείς 
τις προσδοκίες του όταν καλού-
σε, από τις πρώτες ώρες της ει-

σβολής, τον ουκρανικό στρατό 
να ανατρέψει την κυβέρνηση 
του Κιέβου. 

Εκείνη τη στιγμή, οι προσ-
δοκίες του Πούτιν ενδεχομέ-
νως δεν ήταν τόσο παράλογες 
όσο φαίνεται εκ των υστέρων. 
Οι Ουκρανοί σύρθηκαν σε ει-
ρηνευτικές διαπραγματεύσεις 
στη Λευκορωσία, χώρα που δι-
ευκόλυνε τη ρωσική εισβολή, 
χωρίς ο εχθρός να έχει αναστεί-
λει τις φονικές επιθέσεις του. 
Ενα από τα τρία μέλη της αρχι-
κής διαπραγματευτικής ομάδας 
τους δολοφονήθηκε ως άνθρω-
πος των Ρώσων. Ο ίδιος ο Ζε-
λένσκι αισθάνθηκε την ανάγκη 
να εξαπολύσει δημόσια θεούς 
και δαίμονες εναντίον «προδο-
τών» που δρούσαν στις γραμμές 
του στρατού και των μυστικών 
υπηρεσιών. Ωστόσο το αρχικό 
σοκ γρήγορα απορροφήθηκε. 
Εγκλωβισμένα σε μεγάλες πό-
λεις με εχθρικούς πληθυσμούς, 
τα ρωσικά στρατεύματα και τε-
θωρακισμένα αποδιαρθρώνο-
νταν από τις μικρότερες, αλλά 
πιο ευέλικτες ουκρανικές δυνά-
μεις. Η αναγκαστική απόσυρση 
των επιδρομέων από τις βόρει-
ες πόλεις και η βύθιση του κα-
ταδρομικού «Μασκβά», ναυαρ-
χίδας του ρωσικού στόλου της 
Μαύρης Θάλασσας –ένα τερά-
στιο επιχειρησιακό, συμβολικό 
και ηθικό πλήγμα για τους Ρώ-
σους– επιβεβαίωσαν τη συνολι-
κή αποτυχία του Σχεδίου Α, πα-
ρά τα επιμέρους εδαφικά κέρδη. 

Η δεύτερη φάση του πολέ-
μου, στην ανατολική Ουκρανία, 
διαγράφεται πολύ διαφορετική 
από την πρώτη. Μεγάλο μέρος 
της θα διεξαχθεί όχι σε πυκνο-
κατοικημένες, μεγάλες πόλεις, 
αλλά στα ανοιχτά πεδία της στέ-
πας, που έγιναν κατ’ επανάλη-
ψη στην Ιστορία θέατρα φονι-
κότατων συγκρούσεων ανάμεσα 
σε ίλες ιππικού, αρχικά, και τε-
θωρακισμένων, στη συνέχεια – 
από την εποχή του Τζένγκις Χαν 
μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Εδώ οι Ρώσοι, με δεδομένη 

την υπεροχή τους στον αέρα 
και στα τεθωρακισμένα, έχουν 
σημαντικό πλεονέκτημα. Επι-
πλέον, αυτή τη φορά θα είναι 
οι Ρώσοι εκείνοι που θα έχουν 
βραχύτερες γραμμές ανεφοδια-
σμού, καθώς θα βρίσκονται κο-
ντά στα δυτικά σύνορα της χώ-
ρας τους, ενώ οι αμυνόμενοι θα 
πρέπει να στέλνουν όπλα και 
εφόδια από το δυτικό τμήμα της 
Ουκρανίας, εκατοντάδες χιλιό-
μετρα μακριά. Τέλος, στις κατά 
κύριο λόγο ρωσόφωνες περιο-
χές του Ντονμπάς, οι εισβολείς 
μπορούν να υπολογίζουν στην 
υποστήριξη ή ουδετερότητα με-

γάλου μέρους του ντόπιου πλη-
θυσμού, κάτι που θα δυσκολέψει 
την ανάπτυξη αντάρτικου των 
πόλεων εναντίον των Ρώσων. 

Ηδη, η κατάληψη της Μαριού-
πολης, της πρώτης μεγάλης πό-
λης που έπεσε (αλλά με τι τρομε-
ρό τίμημα) στα χέρια των Ρώσων, 
ήταν μια επιτυχία στρατηγικής 
σημασίας. Οχι μόνο γιατί ολο-
κληρώνει τη δημιουργία εκτετα-
μένης εδαφικής ζώνης που συν-
δέει την Κριμαία με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, αλλά και γιατί επι-
τρέπει την απελευθέρωση σημα-
ντικών ρωσικών δυνάμεων προς 
ενίσχυση των άλλων κρίσιμων 
μετώπων. Τις επόμενες ημέρες, 
οι Ρώσοι θα κινηθούν ταυτόχρο-
να από Βορρά και Νότο, προσπα-
θώντας να σφίξουν την τανάλια 
πάνω στον μεγαλύτερο όγκο και 
στις πιο επίλεκτες δυνάμεις του 
ουκρανικού στρατού, που έχουν 
οχυρωθεί στο ανατολικό τμήμα 
της χώρας. Αν τα καταφέρουν, 
είναι πολύ πιθανό να μη σταμα-
τήσουν εκεί, αλλά να επιχειρή-
σουν να αλώσουν την Οδησσό, 
το Χάρκοβο, δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη της χώρας, ή ακόμη και το 
Νντνίπρο, βασικό κέντρο (όπως 

και το Ντονέτσκ) της ουκρανι-
κής βιομηχανίας. 

Πολύ θα ήθελε ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν να έχει ολοκληρωθεί με-
γάλο μέρος αυτού του Σχεδίου Β 
μέχρι τις 9 Μαΐου, ώστε να μπο-
ρέσει να γιορτάσει την επέτειο 
της αντιφασιστικής νίκης στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πανηγυ-
ρίζοντας για την υποτιθέμενη 
«αποναζιστικοποίηση» της Ου-
κρανίας. Με δεδομένη τη σθενα-
ρή ουκρανική αντίσταση, όμως, 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι 
προσδοκίες του θα εκπληρω-
θούν. Σε έναν ξέφρενο αγώνα 
δρόμου, οι Αμερικανοί σπεύδουν 
να εφοδιάσουν τους Ουκρανούς 
με τα οπλικά συστήματα που 
χρειάζονται για την καθοριστι-
κή μάχη του Ντονμπάς (πυρο-
βόλα howitzer, drones-καμικάζι, 
άρματα μάχης Τ-72, συστήμα-
τα αεράμυνας, ακόμη και αερο-
πλάνα). Ο Αμερικανός υπουργός 
Εξωτερικών Aντονι Μπλίνκεν 
πρόσφατα δήλωσε ότι βλέπει 
τον πόλεμο να παρατείνεται μέ-
χρι τα τέλη του 2022 και είναι 
βέβαιο ότι η κυβέρνησή του θα 
κάνει ό,τι μπορεί ώστε αυτή η 
πρόβλεψη να δικαιωθεί. 

Το Σχέδιο Β
του Πούτιν
ξεκίνησε
Η καθοριστική μάχη για το Ντονμπάς

δεν θα θυμίζει ό,τι είδαμε έως τώρα

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γιατί θαυμάζουμε τον Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι; Η απάντηση στο ερώ-
τημα είναι σχεδόν αυτονόητη. 
Θαυμάζουμε τον πρόεδρο της 
Ουκρανίας γιατί επέμεινε παρά 
τις αντιξοότητες. Γιατί απέδειξε 
ότι ένας άνδρας με κουράγιο αρ-
κεί για να σχηματισθεί μία πλειο-
ψηφία. Γιατί μας έδειξε τι μπορεί 
να συμβεί αν αγνοούμε την τιμή 
και τον πατριωτισμό. Γιατί αντι-
λαμβάνεται πόσο δυνατό είναι 
το προσωπικό παράδειγμα και η 
φυσική παρουσία. Γιατί ξέρει ότι 
τα λόγια μπορούν να εμπνεύσουν 
έργα και τα έργα να δικαιώσουν 
τα λόγια.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί μας θυμίζει πόσο σπάνια έχουν 
γίνει αυτά τα χαρακτηριστικά 
στους δικούς μας πολιτικούς. Ο 
Ζελένσκι ήταν ένας ηθοποιός 
που χρησιμοποίησε τη φήμη του 
για να γίνει αρχηγός κράτους. Η 
πολιτική σκηνή της ∆ύσης είναι 
γεμάτη ανθρώπους που υποκρί-
νονται ότι είναι ηγέτες ώστε να 
αποκτήσουν φήμη. Ο Ζελένσκι 
λέει στους Ουκρανούς τη σκληρή 
αλήθεια ότι ο πόλεμος θα χειρο-
τερέψει και σε όσους τον παρη-
γορούν απαντά ότι τα λόγια τους 
είναι κενά και η υποστήριξή τους 
λειψή. Οι δικοί μας ηγέτες κυρίως 
λένε στον κόσμο αυτά που θέλει 
να ακούσει.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι 
γιατί ξέρουμε ποιον έχει απέ-
ναντί του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
δεν εκπροσωπεί ένα έθνος, μό-
νο ένα απολυταρχικό ήθος. Για 
τον Ρώσο δικτάτορα, η αλήθεια 
είναι στην υπηρεσία της ισχύος, 
όχι το αντίστροφο και η πολιτι-
κή είναι η προπαγάνδα για τους 
εύπιστους και η τρομοκράτηση 
των υπολοίπων. Σκοπός δεν είναι 
απλά η κατάκτηση εδαφών αλλά 
και η αναμόρφωση συνειδήσεων.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-

τί αποκατέστησε την ιδέα του 
ελεύθερου κόσμου. Ο ελεύθερος 
κόσμος δεν είναι μια έκφραση 
πολιτισμού, όπως «η ∆ύση», ή 
μια έννοια ασφαλείας, όπως το 
ΝΑΤΟ, ή μια περιγραφή αναπτυ-
ξιακού επιπέδου, όπως «ο ανα-
πτυσσόμενος κόσμος». Οποιαδή-
ποτε χώρα πιστεύει ότι η κρατική 
ισχύς υπάρχει πρώτα και κύρια 

για να προστατεύει τα ατομικά 
δικαιώματα ανήκει στον ελεύθε-
ρο κόσμο. Και η ευθύνη του ελεύ-
θερου κόσμου είναι να βοηθάει 
όποιο μέλος του απειλείται από 
εισβολές και τυραννικά καθε-
στώτα. Η μοίρα της Ουκρανίας 
θα είναι τελικά η μοίρα όλων μας.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι 
γιατί ενσαρκώνει δύο σπουδαία 

εβραϊκά αρχέτυπα: τον ∆αυίδ που 
αντιμετωπίζει τον Γολιάθ και τον 
Μωυσή που αντιμετωπίζει τον 
Φαραώ. Είναι ο αδύναμος που με 
την εξυπνάδα και τις ικανότητές 
του ισοφαρίζει όσα του λείπουν 
σε δύναμη. Είναι ο προφήτης που 
επαναστατεί απέναντι στην υπο-
δούλωση του λαού του και έχει 
αποφασίσει να τον οδηγήσει μέ-

σα από σκληρές δοκιμασίες προς 
μία πολιτική κουλτούρα που βα-
σίζεται στην αυτοδιάθεση, στην 
ελευθερία και στο ήθος.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί πολεμάει. Στις πολιτισμένες 
χώρες, ο πόλεμος δεν είναι αρετή 
και η έμφαση είναι στον διάλογο, 
στη διπλωματία και στον συμβι-
βασμό. Αλλά ο κόσμος δεν είναι 
πάντα πολιτισμένος. Υπάρχουν 
πράγματα για τα οποία πολιτι-
σμένοι άνθρωποι και χώρες πρέ-
πει να είναι έτοιμοι να πολεμή-
σουν αν δεν θέλουν να χαθούν.

Αφύπνιση

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί ξυπνάει τις αγγελικές πτυχές 
μας. Η ηγεσία του έχει κάνει τον 
Τζο Μπάιντεν καλύτερο πρόε-
δρο, τη Γερμανία καλύτερη χώ-
ρα, το ΝΑΤΟ καλύτερη συμμαχία. 
Εχει βγάλει σε μεγάλο βαθμό τις 
ΗΠΑ από τον λήθαργο του απο-
μονωτισμού στον οποίο σταδι-
ακά έπεφταν. Εχει υποχρεώσει 
Ευρωπαίους πολιτικούς και επι-
χειρήσεις να μην αποστρέφουν 
το βλέμμα από τη στροφή της 
Ρωσίας στον φασισμό. Υπενθυ-
μίζει στις ελεύθερες κοινωνίες 
ότι η πολιτική παραμένει ζωτική, 
τουλάχιστον για τα σημαντικά.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί οι διαστάσεις του είναι ανθρώ-
πινες, όπως ταιριάζει σε δημο-
κρατικά εκλεγμένους ηγέτες. 
Σημειώστε την αντίθεση ανά-

μεσα στις δημόσιες επαφές του 
με δημοσιογράφους, υπουργούς, 
ξένους ηγέτες και απλούς πολίτες 
από τη μία πλευρά και τα σταλινι-
κά καμώματα του Πούτιν από την 
άλλη. Στην επιδεικτική άσκηση 
της ρωσικής εξουσίας βλέπουμε 
τη μικρότητα του ανδρός που 
την κατέχει. Την παράνοια και 
την ανασφάλεια ενός δεσπότη 
που ξέρει ότι ίσως κάποια μέρα 
χρειαστεί να πουλήσει το βασί-
λειό του για ένα άλογο.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί είναι όπως θα πρέπει να είναι 
οι άνδρες: εντυπωσιακός χωρίς 
να επιβάλλεται. Σίγουρος για τον 
εαυτό του αλλά όχι ξιπασμένος. 
Εξυπνος χωρίς να πιστεύει ότι 
έχει το αλάθητο. Ειλικρινής αντί 
για κυνικός. Θαρραλέος όχι γιατί 
δεν φοβάται αλλά γιατί προχωρά-
ει με καθαρή συνείδηση. Ειδικά 
τα αγόρια στην Αμερική, που με-
γαλώνουν με εξωφρενικές ιδέες 
περί ανδρισμού, πρέπει να διδα-
χθούν από το παράδειγμά του.

Θαυμάζουμε τον Ζελένσκι για-
τί στο πρόσωπό του βλέπουμε 
την ελπίδα ότι και οι δικές μας 
προβληματικές δημοκρατίες μπο-
ρεί να εκλέξουν ηγέτες που θα 
μας εμπνεύσουν, θα μας κάνουν 
καλύτερους ίσως ακόμη και να 
μας σώσουν. Ισως μάλιστα μπο-
ρούμε να το κάνουμε αυτό πριν 
να είναι τόσο αργά, όσο είναι 
τώρα για την Ουκρανία και τον 
ακούραστο ηγέτη της.

Ο κόσμος δεν είναι πά-
ντα πολιτισμένος. Υπάρ-
χουν πράγματα για τα 
οποία πολιτισμένοι άν-
θρωποι και χώρες πρέ-
πει να είναι έτοιμοι να 
πολεμήσουν αν δεν θέ-
λουν να χαθούν.

O πρόεδρος της Ουκρανίας σε νοσοκομείο του Κιέβου όπου παρασημο-
φόρησε τραυματισμένο στρατιώτη. Οι διαστάσεις του Ζελένσκι είναι αν-
θρώπινες, όπως ταιριάζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες, σε αντί-
θεση με αυτές του Πούτιν και τα σταλινικά του καμώματα.
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Καθώς αναμένονται 
μεγάλες μάχες με βαρέα 
όπλα σε ανοιχτούς 
χώρους, αυξάνεται 
η πιθανότητα για 
ανεξέλεγκτη επέκταση 
των επιχειρήσεων και 
απευθείας σύγκρουση 
Ρωσίας - ΝΑΤΟ.

Καθώς ο πόλεμος εισέρ-
χεται στην αποφασιστική 
φάση του, οι κίνδυνοι ανε-
ξέλεγκτης κλιμάκωσης με-
γεθύνονται. Ηδη η Ρωσία 
προειδοποίησε τις ΗΠΑ για 
τις «απρόβλεπτες επιπτώ-
σεις» που εγκυμονεί η πα-
ράδοση βαρέων όπλων στην 
Ουκρανία. Αυτό θα μπο-
ρούσε να μεταφραστεί σε 
εντατικούς βομβαρδισμούς 
εναντίον των αεροπλάνων 
που μεταφέρουν τα εν λό-
γω όπλα και των αποθηκών 
όπου φυλάσσονται, πολύ 
κοντά στα σύνορα Ουκρανί-
ας - Πολωνίας. Ο κίνδυνος 
ατυχήματος, που θα μπο-
ρούσε να φέρει σε άμεση 
σύγκρουση τη Ρωσία με το 
ΝΑΤΟ, είναι προφανής. Στο 
μεταξύ, αναμένονται εντός 
των ημερών οι τελικές απο-
φάσεις Σουηδίας και Φιν-
λανδίας για το ενδεχόμενο 
ένταξης στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία 
προειδοποιεί ότι σε αυτή την 
περίπτωση θα λάβει αντίμε-
τρα. Ηδη έχει ανοίξει θέμα 
εγκατάστασης πυρηνικών 
πυραύλων στον ρωσικό θύ-
λακο του Καλίνινγκραντ, στη 
Βαλτική – σε απόσταση μόλις 
500 χλμ. από το Βερολίνο. Οι 
μακροπρόθεσμες ανατροπές 
που φέρνει αυτός ο πόλεμος 
στην ευρωπαϊκή ασφάλεια 
και στον παγκόσμιο γεω-
πολιτικό χάρτη μόλις έχουν 
αρχίσει να διαγράφονται. Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι, ακόμη 
κι αν στεφθεί με επιτυχία η 
ρωσική εκστρατεία στη νό-
τια και ανατολική Ουκρανία 
(ένα τεράστιο «αν»), δεν θα 
υπάρξει βιώσιμη ειρήνευ-
ση. Πρέπει να αναμένεται 
ότι οι Ουκρανοί δεν θα ανα-
γνωρίσουν τα τετελεσμέ-
να και θα χρησιμοποιήσουν 
ενδεχόμενη κατάπαυση του 
πυρός ως ανάπαυλα για να 
επουλώσουν πληγές, να συ-
γκεντρώσουν δυνάμεις και, 
με τη στήριξη της ∆ύσης, να 
επανέλθουν στις αλυτρωτι-
κές διεκδικήσεις τους. Η κα-
τάσταση στη Χεβρώνα, που 
αλώθηκε από τις πρώτες 
ημέρες της ρωσικής εισβο-
λής, είναι ενδεικτική. Η πο-
λιτική ανυπακοή στον στρατό 
κατοχής έχει πάρει ευρύ-
τατες διαστάσεις, με τους 
καθηγητές να διδάσκουν 
μαθήματα πατριωτισμού στις 
τάξεις και τους εισαγγελείς 
να ανοίγουν φακέλους για 
όσους συνεργάζονται με 
τους Ρώσους. 

Οι κίνδυνοι

Ο Ζελένσκι αποκατέστησε την ιδέα του ελεύθερου κόσμου
Του ΜΠΡΕΤ ΣΤΙΒΕΝΣ
THE NEW YORK TIMES
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Εκτοξευτής ρουκετών του ουκρανικού στρατού, «κρυμμένος» πίσω από συστάδα δέντρων, βάλλει κατά ρωσικών θέ-
σεων στο Χάρκοβο. Η δεύτερη φάση του πολέμου, στην ανατολική Ουκρανία, διαγράφεται πολύ διαφορετική από την 
πρώτη. Μεγάλο μέρος της θα διεξαχθεί όχι σε πυκνοκατοικημένες, μεγάλες πόλεις, αλλά στα ανοιχτά πεδία της στέπας.
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Η Τουρκία θα εξαντλήσει τα πε-
ριθώρια τηρώντας αποστάσεις 
ασφαλείας τόσο από το ΝΑΤΟ 
όσο και από τη Ρωσία για να δι-
ατηρήσει τη φιλοδοξία της ως 
ανεξάρτητης περιφερειακής δύ-
ναμης, τονίζει στην «Κ» ο διακε-
κριμένος ερευνητής στο Πανε-
πιστήμιο Εθνικής Αμυνας των 
ΗΠΑ, Τζέφρεϊ Μάνκοφ, ο οποί-
ος θεωρεί ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία θα διαρκέσει ακόμη 
μήνες, ίσως και χρόνο. Ο ίδιος 
εκτιμά ότι η Αγκυρα περιμένει 
να δει ποιος θα είναι ο νικητής 
στην ουκρανική υπόθεση και θε-
ωρεί ότι ο Ερντογάν θαυμάζει τον 
Πούτιν, παρά τις διαφορές τους. 
Εξηγεί επίσης γιατί στο τέλος της 
ημέρας η Τουρκία δεν θα διακιν-
δυνεύσει τη σχέση με το ΝΑΤΟ 
και εμφανίζεται βέβαιος ότι η 
ουκρανική κρίση δεν θα «μαλα-
κώσει» τις ΗΠΑ στο ζήτημα των 
S-400. Επιπλέον, βλέπει κίνητρο 
για την Αγκυρα να εξομαλύνει το 
κλίμα στη Μεσόγειο.

 
– Είναι προφανές ότι η Αγκυ-
ρα προσπαθεί να έχει τα πόδια 
της σε δύο βάρκες, δηλαδή να 
στηρίζει την Ουκρανία μέσω 
της δυτικής συμμαχίας χωρίς 
να υπονομεύει τις σχέσεις της 
με τη Ρωσία. Το καταφέρνει; 
Για πόσο;

– Είναι ακριβώς έτσι και η 
Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον 
τρόπο να μεγιστοποιήσει τα συμ-
φέροντά της. Μέχρι πότε; Πολ-
λά θα εξαρτηθούν από το πεδίο 
της μάχης. Αν η μία πλευρά εμ-
φανιστεί να κερδίζει αποφασι-
στικά αυτόν τον πόλεμο, τότε η 
Τουρκία πιθανότατα θα διαλέξει 

πλευρά, την πλευρά του νικητή.
 

– Το ερώτημα όμως είναι πότε 
θα πρέπει να περιμένουμε κά-
ποια καθοριστική εξέλιξη σε 
αυτόν τον πόλεμο.

– Οχι σύντομα. Η αντίσταση 
της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη 
απ’ ό,τι υπολόγιζε η Ρωσία και αυ-
τό είναι κάτι το οποίο δεν ανα-
μένεται να αλλάξει. Η ∆ύση έχει 
δεσμευτεί να προσφέρει στην 
Ουκρανία οικονομική και στρατι-
ωτική υποστήριξη. Από την άλλη 
πλευρά, οι κυρώσεις ασκούν με-
γάλη πίεση στη Ρωσία, ωστόσο 
δεν πρόκειται να μεταφραστούν 
αυτομάτως σε πολιτική αλλαγή ή 
στην αφαίρεση της δυνατότητας 
διεξαγωγής του πολέμου. Εχουμε 
ακόμη κάποιους μήνες, ίσως και 
χρόνο, μπροστά. Κάποια στιγμή 
θα «δουλέψουν» η εξάντληση και 
η μείωση των πόρων, στη μία ή 
στην άλλη πλευρά. Αλλά δεν εί-
μαστε ακόμα εκεί.

 
– Για ποιους λόγους η Τουρκία 
ενδιαφέρεται σε αυτόν τον βαθ-
μό να έχει καλές σχέσεις με τη 
Ρωσία; Η οποία εκτός από σύμ-
μαχος είναι και αντίπαλος της 
Αγκυρας, όπως είδαμε για πα-
ράδειγμα στη Συρία.

– Είναι μια σειρά από παράγο-
ντες. Κατ’ αρχάς, η Ρωσία είναι 
οικονομικός εταίρος της Τουρκί-
ας σε σημαντικές βιομηχανίες, 
όπως οι κατασκευές, η γεωργία 
και ο τουρισμός. Επίσης, οι εισα-
γωγές ενέργειας από τη Ρωσία 
είναι κρίσιμες για την Τουρκία. 
Υπάρχει όμως και μία στρατηγι-
κή παράμετρος στην εξίσωση, 
δεδομένου ότι η Τουρκία ορα-
ματίζεται να διαδραματίζει έναν 
ρόλο ανεξάρτητης περιφερεια-
κής δύναμης, που σημαίνει ότι 
δεν ακολουθεί απαραίτητα τους 
δυτικούς συμμάχους της. Αντι-
θέτως, διευρύνει τον χώρο για 
ελιγμούς, τηρώντας απόσταση 

τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από 
τη Ρωσία. Βεβαίως, τα τουρκικά 
συμφέροντα αποκλίνουν από τα 
ρωσικά, στη Συρία και σε άλλες 
περιοχές. Ομως μέχρι στιγμής οι 
δύο χώρες καταφέρνουν και ομα-
λοποιούν τις σχέσεις τους, παρά 
τις συγκρούσεις που μεσολαβούν. 
Και νομίζω ότι όσο οι σχέσεις της 
θα είναι σύνθετες με τη ∆ύση, κά-
τι που ήδη αναφέραμε ότι είναι 
προϊόν περιφερειακής στρατηγι-
κής, τότε η Τουρκία βλέπει προ-
στιθέμενη αξία στη συνεργασία 
της με τη Ρωσία.

 
– Τελικά όμως, θα λέγατε ότι η 
Τουρκία με βάση τις επιδιώξεις 
της έχει περισσότερα κίνητρα 
να βρίσκεται κοντά στο ΝΑΤΟ 
ή κοντά στη Ρωσία; Τι θα επέ-
λεγε ο Ερντογάν αν ερχόταν η 
στιγμή που θα έπρεπε πραγμα-
τικά να επιλέξει;

– Νομίζω ότι η Τουρκία απο-
φεύγει να βρεθεί στο σημείο να 
επιλέξει. Ομως στο τέλος της ημέ-
ρας είναι μέλος του ΝΑΤΟ, που 
είναι θεμελιώδες για την ασφά-
λειά της, ακόμη και απέναντι στη 
Ρωσία. Και παρά το γεγονός ότι 
τα αντιδυτικά αισθήματα στην 

Τουρκία είναι σήμερα εντονό-
τερα απ’ ό,τι έχουν βρεθεί στο 
παρελθόν, υπάρχει η αναγνώρι-
ση ότι οι φιλοδοξίες της χώρας 
εξαρτώνται σε έναν σημαντικό 
βαθμό από την ευθυγράμμιση 
με το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι κάτι 
που η Τουρκία δεν επιθυμεί να 
το χάσει.

 
– Η απόφαση της Αγκυρας να 
αγοράσει το ρωσικό αμυντι-
κό σύστημα S-400 παραμένει 
«αγκάθι» για την Ουάσιγκτον. 
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυ-
τή η υπόθεση και πόσο σημα-
ντική είναι για τις σχέσεις ΗΠΑ 
- Τουρκίας;

– Είναι αρκετά σημαντικό, ιδί-
ως για το αμερικανικό Κογκρέσο. 
Παρά τις εντάσεις που είδαμε το 
προηγούμενο διάστημα, και οι 
δύο πλευρές έχουν συμφέρον να 
λυθεί αυτό το ζήτημα. ∆εν είμαι 
βέβαιος ακόμη αν υπάρχει στην 
Αγκυρα η θέληση να κάνει τα 
απαραίτητα βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση, απενεργοποιώ-
ντας το ρωσικό σύστημα. Η Αγκυ-
ρα ελπίζει ότι μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία η ∆ύ-
ση χρειάζεται περισσότερο την 

Τουρκία και γι’ αυτό θα είναι πιο 
ευέλικτη για τους S-400, ωστό-
σο αυτή είναι μια λανθασμένη 
εκτίμηση. Η Τουρκία θα πρέπει 
να κάνει κάποιες παραχωρήσεις 
σε αυτό το θέμα προκειμένου να 
το ξεπεράσει.

 
– Η Αγκυρα επιχειρεί να δια-
δραματίσει ρόλο διαμεσολαβη-
τή για την εξεύρεση σημείων 
σύγκλισης μεταξύ Πούτιν και 
Ζελένσκι. Βλέπετε προοπτική 
σε αυτή την προσπάθεια;

– ∆εν βλέπω σημεία σύγκλι-
σης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι 
σε αυτή τη φάση, δεδομένης της 
φύσης αυτής της σύγκρουσης, 
που βασίζεται στην άρνηση του 
Πούτιν να αποδεχτεί την εθνική 
κυριαρχία της Ουκρανίας. Επο-
μένως, δεν υπάρχει γενικότερα 
μια τέτοια προοπτική. Βεβαίως 
όσο ο πόλεμος θα συνεχίζεται και 
το κόστος θα αυξάνεται και για 
τις δύο πλευρές, ενδεχομένως να 
φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου 
οι δύο πλευρές θα θελήσουν να 
διαπραγματευτούν. Σε εκείνο το 
στάδιο, ενδεχομένως η Τουρκία 
να παίξει κάποιον ρόλο, αλλά αυ-
τό δεν αφορά το κοντινό μέλλον.

Η Τουρκία
θα διαλέξει
πλευρά, αυτή
του νικητή
O Τζέφρεϊ Μάνκοφ μιλάει στην «Κ»

Ο διακεκριμένος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμυνας των ΗΠΑ, Τζέ-
φρεϊ Μάνκοφ, πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει πολύ ακόμη.

Συνέντευξη στην ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΓΡΑ

Το πρώτο ψήφισμα ενός μη δε-
σμευτικού κειμένου, μέσω του 
οπoίου ζητείτο από τη Ρωσία να 
απομακρύνει τα στρατεύματά 
της από την Ουκρανία, πέρασε 
από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών με αδιαμφι-
σβήτητη πλειοψηφία. Στις 2 
Μαρτίου, 141 χώρες το υπερψή-
φισαν. Καταψήφισαν οι Ρωσία, 
Λευκορωσία, Συρία, Ερυθραία 
και Βόρεια Κορέα, ενώ Κίνα, Ιν-
δία, Πακιστάν, Νότια Αφρική και 
30 ακόμη χώρες απείχαν. «Στη 
∆ύση, θεωρήσαμε πως όλος ο 
κόσμος ενώθηκε καταδικάζο-
ντας τη Ρωσία – 141 χώρες ψή-
φισαν υπέρ», λέει στην «Κ» ο 
Βρετανός δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Γκίντεον Ράχμαν. 
«Αλλά», συνεχίζει, «οι χώρες που 
απείχαν εκπροσωπούν περισσό-
τερο από το 50% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού». 

Η αχίλλειος πτέρνα

Πριν από λίγες ημέρες, δη-
μοσιεύθηκε το τελευταίο βιβλίο 
του κ. Ράχμαν, βασικού σχολι-
αστή των Financial Times για 
διεθνή θέματα, «Η εποχή του 
ισχυρού άντρα: Πώς το καλτ του 
ηγέτη απειλεί τη ∆ημοκρατία 
παγκοσμίως» – το πρώτο κεφά-
λαιο αφορά τον Βλαντιμίρ Πού-
τιν. Παρόλο που το ολοκλήρωσε 
πριν αρχίσει ο πόλεμος, είναι 
ευχαριστημένος με το τέλος του 

βιβλίου. «Λέω πως το μοντέλο 
εξουσίας του –ισχυρού άντρα” 
είναι εγγενώς προβληματικό και 
στο τέλος αποτυγχάνει», δηλώ-
νει στην «Κ», εξηγώντας πώς 
αυταρχικοί ηγέτες, όπως αυτοί 
που αναλύει στο βιβλίο –Πούτιν, 
Τραμπ, Ερντογάν, Σι Τζινπίνγκ, 
Μόντι, Ορμπαν και Ντουτέρτε, 
μεταξύ άλλων– αποτυγχάνουν 
για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως 

έναν: «Την υπερ-συγκέντρωση 
της εξουσίας σε ένα και μόνο 
άτομο· στο τέλος της ημέρας 
είναι άνθρωπος και, όπως όλοι 
μας, θα κάνει λάθη, είναι βασι-
κά πιο πιθανό να κάνει λάθη». 

Αν κάποιος βρίσκεται στην 
εξουσία 20 χρόνια, χάνει επαφή 
με την πραγματικότητα, λέει ο 
κ. Ράχμαν. «Ενας από τους λό-
γους που πολλοί δεν ήταν προε-
τοιμασμένοι να πιστέψουν ότι ο 
Πούτιν θα έκανε αυτό που έκανε 
ήταν γιατί θεωρούσαν ότι έπειτα 
από 20 χρόνια τον ήξεραν, πιθα-
νώς δεν έλαβαν υπόψη τη ριζο-
σπαστικοποίηση που ενέχει το 

να γίνεσαι τσάρος –όπως ουσια-
στικά είναι τώρα ο Πούτιν–, την 
αίσθηση πως δεν μπορεί κανείς 
να σε αγγίξει», υπογραμμίζει.

Παρότι η ∆ύση δεν διάβασε 
σωστά τον Πούτιν –«όταν ο Κλί-
ντον τον γνώρισε το 2000, είπε 
“αυτός ο άνθρωπος θα φέρει τη 
δημοκρατία στη Ρωσία”»– τονί-
ζει πως ούτε ο Πούτιν διάβασε 
σωστά τη ∆ύση. «Εν μέρει, είχε 
κάθε λόγο να πιστεύει πως “θα 
επιστρέφουν πίσω σε μένα ό,τι 
και να κάνω”, επομένως δεν πε-
ρίμενε αυτό που θα συνέβαινε», 
σημειώνει, ότι δηλαδή η ∆ύση 
θα ενωνόταν σε τέτοιο βαθμό. 

Ούτε υπολόγισε ότι ο πόλεμος 
θα διαρκούσε τόσο – «θεωρού-
σε πως σε τρεις ημέρες θα είχε 
τελειώσει», λέει. 

Το αρχέτυπο του δυνατού

Στο βιβλίο του, ο κ. Ράχμαν 
αναφέρεται στον Πούτιν ως το 
«αρχέτυπο» του ισχυρού, δυνα-
τού άνδρα ηγέτη, λέγοντας στην 
«Κ» πως έχει ένα φαν κλαμπ πα-
γκόσμιων ηγετών. «Μια ομάδα 
που τον θαυμάζει, εμπνέεται 
από εκείνον», λέει, συμπλη-
ρώνοντας πως ενώ ο Μπαράκ 
Ομπάμα ή η Αγκελα Μέρκελ τον 
περιφρονούσαν, άλλοι τον θαύ-
μαζαν γιατί εκπροσωπούσε όσα 
οι άλλοι δύο δεν ήταν – «μάτσο, 
σκληρός, πρόθυμος να προβεί 
σε στρατιωτική δράση· οι εθνι-
κιστές, σχεδόν ακροδεξιοί ηγέ-
τες, τον προτιμούν διότι είναι 
μια κλασική αντιφιλελεύθερη 
φιγούρα». «Ο Ντουτέρτε από τις 
Φιλιππίνες λέει “ο αγαπημένος 
μου ήρωας είναι ο Πούτιν”» ανα-
φέρει ο κ. Ράχμαν, συμπληρώνο-
ντας πως στους φαν του συγκατα-
λέγονται και αρχηγοί κομμάτων 
όπως η Μαρίν Λεπέν, ενώ και «ο 
ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι με-
γάλος θαυμαστής του, όπως και ο 
Τραμπ», ο οποίος είναι πολύ πιθα-
νό να επανεκλεγεί το 2024, λέει 
ο κ. Ράχμαν, σημειώνοντας ότι 
«είναι μάλλον ο πιο σημαντικός». 

Αναφέρει πως ο Πούτιν έχει 
προσωπική σχέση με διάφορους 

αντίστοιχους ηγέτες, όπως ο Ερ-
ντογάν, παρόλο που τα συμφέ-
ροντά τους συχνά συγκρούο-
νται. Ο Πούτιν και ο Σι «είναι 
ο τσάρος και ο αυτοκράτορας, 
αυτό βλέπουν ο ένας στον άλ-
λον», υπογραμμίζει – και αυτό 
είναι το είδος της ηγεσίας που 
θαυμάζει και ο Τραμπ. 

Μετά δύο μήνες ενός πολέ-
μου με τεράστιο κόστος, όμως, 
ο Πούτιν δεν μοιάζει τόσο ισχυ-
ρός, η εικόνα του είχε διαμορφω-
θεί στο πλαίσιο χολιγουντιανού 
ήρωα δράσης, εκτιμά ο κ. Ράχ-
μαν – αλλά σχετικά αδύναμος. 
Οι ηγέτες που έχουν υπάρξει 
«φαν» του είναι λιγότερο πιθανό 
να τον υποστηρίξουν; «Υπάρχει 
η προσωπική και η διακρατική 
σχέση και νομίζω η απάντηση 
είναι ναι και για τα δύο επίπε-
δα, αλλά θα δούμε», αναφέρει. Ο 
ίδιος θεωρεί πως ο Πούτιν έχει 
«ξεφτίσει» ως ηγέτης – «δεν τον 
βλέπω να επιστρέφει από αυ-
τό», τονίζει, αλλά συμπληρώνει 
ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει 
ακόμα υποστήριξη –και όχι μό-
νο της Λευκορωσίας– «χάρη σε 
ένα συνδυασμό ρεαλπολιτίκ και 
συναισθήματος».

Κίνα και Ινδία

Περιγράφει την Κίνα ως «προ-
σεκτικό σύμμαχο». Τα ΜΜΕ της 
στηρίζουν τη Ρωσία, αλλά η κι-
νεζική υποστήριξη προς τη Ρω-
σία διεθνώς έχει όρια, καθώς δεν 
θέλουν να ρισκάρουν αμερικα-

νικές κυρώσεις. Για την Ινδία, 
πέραν του ότι αγοράζουν πολ-
λά όπλα από τη Ρωσία, η εγγύ-
τητα των δύο χωρών στον Ψυ-
χρό Πόλεμο συμβάλλει στο να 
την υποστηρίζει μεγάλο κομμάτι 
της χώρας. «Υπάρχουν πολλοί 
διπλωμάτες που λένε ότι η Ρω-
σία έχει ανέκαθεν υπάρξει αξι-
όπιστος σύμμαχος», αναφέρει 
ο κ. Ράχμαν.

Στην Αφρική

Αρκετές είναι οι χώρες της 
Αφρικής, και άλλες όπως η Ουγ-
γαρία, των οποίων η στάση δεν 
είναι τόσο εχθρική όσο της Ε.Ε. 
Η οκτωβριανή σύνοδος κορυ-
φής του G20 στο Μπαλί θα είναι 
ενδιαφέρουσα, εκτιμά ο ίδιος. 
Ο Πούτιν θέλει να πάει, και οι 
Ινδονήσιοι θέλουν να τον προ-
σκαλέσουν, αλλά φοβούνται δυ-
τικό μποϊκοτάζ. «Νομίζω όμως 
ότι οι περισσότεροι ηγέτες του 
υπόλοιπου κόσμου –Κίνας, Σα-
ουδικής Αραβίας, Βραζιλίας (αν 
είναι ο Μπολσονάρο) Αργεντι-
νής, Νότιας Αφρικής, Ινδίας– 
θα πάνε», σημειώνει. «Μετράνε 
όλοι τους», τονίζει ο κ. Ράχμαν, 
αλλά είναι ένα στρατόπεδο «ου-
δέτερο», δεν υφίσταται «στρατό-
πεδο της Ρωσίας» με τον τρόπο 
που έχει συσπειρωθεί η ∆ύση. 
«Αυτή η κρίση έδειξε ότι η ∆ύση 
δεν είναι εντελώς ξεγραμμένη», 
επισημαίνει ο κ. Ράχμαν, «όταν 
δρα από κοινού, αποτελεί ακόμη 
τρομερή δύναμη».

Η Δύση δεν διάβασε σωστά τον Πούτιν, ούτε κι εκείνος τη Δύση

«Λέω πως το μοντέλο εξουσίας
του “ισχυρού άντρα» είναι εγγενώς 
προβληματικό και στο τέλος 
αποτυγχάνει».

– Μια αναβάθμιση του 
ρόλου της Τουρκίας 
θα είχε αντίκτυπο στις 
σχέσεις με την Ελλά-
δα; Πώς βλέπετε τις 
εξελίξεις στο Αιγαίο;
– Η σύνδεση με το ΝΑ-
ΤΟ γίνεται σήμερα ακό-
μη πιο σημαντική για την 
Τουρκία. Τη βλέπουμε να 
επιχειρεί να εξομαλύνει 
τις προβληματικές σχέ-
σεις της με ορισμένους 
δυτικούς εταίρους, γείτο-
νες και συμμάχους της. 
Αυτό σχετίζεται και με 
τον ενεργειακό τομέα και 
τη θαλάσσια οριοθέτηση 
στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Το είδαμε λιγότερο 
με την Ελλάδα και περισ-
σότερο με το Ισραήλ, τη 
Γαλλία και την Αίγυπτο. 
Είναι προς το συμφέρον 
της Τουρκίας να ασφαλί-
σει τη δυτική της πλευρά, 
επωφελούμενη συγχρό-
νως από την ανάπτυξη 
ενεργειακών πόρων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, γε-
γονός που καθιστά επι-
τακτικό να μετριάσει τις 
εντάσεις και με την Αθή-
να. Θα είναι ίσως πιο δύ-
σκολο στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, που έχουν 
χαρακτηριστεί από έντο-
νη αντιπαλότητα, αλλά το 
ευρύτερο συμφέρον της 
Τουρκίας να βελτιώσει 
τις σχέσεις της με τους 
γείτονες έχει εφαρμογή 
και στην περίπτωση της 
Ελλάδας.
 
– Πώς επιδρούν στις 
σχέσεις Τουρκίας - 
Ρωσίας οι σχέσεις 
Ερντογάν - Πούτιν; 
Υπάρχει και προσω-
πική διάσταση;
– Ναι, θεωρώ ότι υπάρ-
χει. Και οι δύο χώρες 
έχουν αναπτύξει προσω-
ποκεντρικά συστήματα 
διακυβέρνησης. Ο Ερντο-
γάν θαυμάζει τον Πούτιν 
και τη δυνατότητά του 
να είναι κυρίαρχος στο 
εσωτερικό και να ανάγει 
τη χώρα του σε διεθνή 
παίκτη. Οι παράλληλες 
πορείες και φιλοδοξίες 
ενισχύουν την αλληλεπί-
δραση των δύο ηγετών 
και παρά τις διαφορές 
τους βλέπουμε σύγκλιση 
συμφερόντων ως προς 
την αμφισβήτηση της 
ηγεμονίας της ∆ύσης.

Η Ελλάδα

Ο Βρετανός δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας 
Γκίντεον Ράχμαν μιλάει 
στην «Κ» για τα λάθη 
του «τσάρου» και το φαν 
κλαμπ του από ηγέτες.

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Ο Ερντογάν
θαυμάζει τον Πούτιν. 
Παρά τις διαφορές τους 
βλέπουμε σύγκλιση 
συμφερόντων
ως προς την αμφι-
σβήτηση της ηγεμονίας 
της Δύσης.

Η Αγκυρα θεωρεί
ότι η Αμερική θα είναι 
πλέον πιο ευέλικτη
για τους S-400, 
ωστόσο αυτή είναι μια 
λανθασμένη εκτίμηση.
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Τα δραματικά παρελκόμενα της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία δεν σταματούν στη ζωή στη 
Γη, αλλά εκτείνονται βαθιά πέρα 
από το μπλε του γήινου ουρα-
νού. Ο πόλεμος και οι κυρώσεις 
που έχουν επιβληθεί στον εισβο-
λέα έχουν απορρυθμίσει τόσο 
τις αθέατες σε εμάς ανθρώπινες 
δραστηριότητες στα ερέβη του 
∆ιαστήματος, όσο και τις πρωτο-
ποριακές προετοιμασίες τους στη 
Γη. «Συνεργασίες διακόπηκαν και 
υψηλού κόστους προγράμματα 
έχουν “παγώσει” με κίνδυνο ορι-
στικής ακύρωσης», εξηγεί στην 
«Κ» ο πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου ∆ιαστήματος, καθηγη-
τής ∆ιαστημικής Φυσικής στο 
ΕΚΠΑ και επιστημονικός σύμ-
βουλος για πολλές διαστημικές 
αποστολές, κ. Ιωάννης ∆αγκλής.

«Οι ανησυχίες για επιπτώσεις 
της κρίσης στον ∆ιεθνή ∆ιαστη-
μικό Σταθμό, που ήρθαν στην 
επικαιρότητα με αφορμή την πι-
θανή ομηρία στο ∆ιάστημα του 
Αμερικανού αστροναύτη Μαρκ 
Βάντε Χέι, έχουν προς το παρόν 
καταλαγιάσει, αφού εκείνος επέ-
στρεψε τελικά μαζί με δύο Ρώσους 
κοσμοναύτες. Ωστόσο οι προβλη-
ματισμοί παραμένουν, καθώς στον 
∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό, ένα 
τεχνολογικό θαύμα 100 δισ. δολα-
ρίων, ΗΠΑ και Ρωσία έχουν κατ’ 
αποκλειστικότητα καίριες και αλ-
ληλοεξαρτώμενες ευθύνες», ανα-
φέρει ο κ. ∆αγκλής. 

«Η Ρωσία έχει την ευθύνη να 
τον διατηρεί στη σωστή τροχιά 
και να κάνει ελιγμούς αποφυγής 
συγκρούσεων. Προκειμένου να 
διορθώσει το ύψος του ή να απο-
φύγει κάποιο διαστημικό συντρίμ-
μι, ο σταθμός χρησιμοποιεί δύο 
ρωσικούς δορυφόρους με προω-
θητήρες, οι οποίοι είναι σταθερά 
προσαρμοσμένοι επάνω του. Αυ-
τό δεν μπορεί να αλλάξει παρά 
μόνο με ανασχεδιασμό του σταθ-
μού. Εκείνο που είχε αναφέρει ο 
Ντμίτρι Ρογκόζιν, επικεφαλής της 
ρωσικής διαστημικής υπηρεσί-
ας Roscosmos, ότι θα αφήσουν 
τον σταθμό να πέσει στη Γη, δεν 
ανησυχεί προς το παρόν, αφού 
δεν είναι κάτι που γίνεται σε μία 
εβδομάδα ή έναν μήνα. Η απώλεια 
ύψους είναι μια αρκετά αργή δι-
αδικασία, οπότε αυτό το ζήτημα 
δεν είναι κρίσιμο. Πιο σημαντικό 
θέμα είναι οι ελιγμοί για την απο-
φυγή διαστημικών συντριμμιών. 
Να αναφέρω ότι το 2007 η Κίνα, 

το 2008 οι ΗΠΑ, το 2019 η Ινδία 
και το 2021 η Ρωσία κατέστρεψαν 
ανενεργούς δορυφόρους τους στο 
∆ιάστημα. Τέτοιες ενέργειες επι-
βαρύνουν περαιτέρω το γεωδιά-
στημα με συντρίμμια και κάνουν 
τη δυνατότητα ελιγμών του σταθ-
μού απαραίτητη.

«Ανακριβής ήταν και ο υπαινιγ-
μός του Ρογκόζιν ότι μόνο η Ρω-
σία μπορεί να μεταφέρει αστρο-
ναύτες από και προς τον σταθμό. 
Προ ημερών είδαμε τη μεταφορά 
ιδιωτών στον σταθμό. Μάλιστα 
ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας 
απήγγειλε πριν από την εκτόξευ-
ση στίχους από την “Ιθάκη” του 

Καβάφη και μας έδωσε μεγάλη 
χαρά. Πράγματι, οι μεταφορές δεν 
πραγματοποιούνται από την ίδια 
τη NASA, αλλά από μια εταιρεία, 
τη Space X του Ελον Μασκ. Ωστό-
σο, σίγουρα δεν έχει η Ρωσία το 
μονοπώλιο της μεταφοράς αστρο-
ναυτών, εξοπλισμού και προμη-
θειών. Αρα ούτε αυτό το ζήτημα 
είναι κρίσιμο», λέει ο κ. ∆αγκλής.

«Οι ΗΠΑ, από την άλλη, έχουν 
την ευθύνη για την τροφοδοσία 
του σταθμού με ηλεκτρισμό, δη-
λαδή για τη λειτουργία του συ-

στήματος φωτοβολταϊκών που 
παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια. 
Θεωρητικά μιλώντας θα μπορού-
σε η Ρωσία να πάρει τους κοσμο-
ναύτες από τον σταθμό, να αφαι-
ρέσει τους δύο δορυφόρους της 
που λειτουργούν ως μηχανές και 
να τον εγκαταλείψει στο έλεος 
του Θεού. Ας ευχηθούμε να μην 
το κάνει. Θα ήταν μια πολύ δρα-
στική κίνηση, διότι ο σταθμός εί-
ναι ένα μεγάλο διεθνές εγχείρημα, 
στο οποίο συμμετέχουν, πέρα από 
τους δύο βασικούς παίκτες ΗΠΑ 

και Ρωσία, με μικρότερους ρόλους, 
η Ε.Ε., η Ιαπωνία και ο Καναδάς. 
Παντελώς απίθανο θεωρώ το εν-
δεχόμενο οι Αμερικανοί να πουν 
από την πλευρά τους ότι θα δι-
ακόψουν την παροχή ενέργειας 
στο ρωσικό τμήμα. Πάντως, μέ-
χρι στιγμής οι αστροναύτες και 
οι κοσμοναύτες έχουν πολύ καλή 
σχέση, αρμονική συνεργασία και 
δεν υπάρχουν μεταξύ τους τριβές. 
∆εν έχει διαταραχθεί καθόλου η 
λειτουργία του σταθμού».

∆εν θα μπορούσαμε να πούμε 
το ίδιο και για τη συνεργασία Ευ-
ρώπης - Ρωσίας. «Την τελευταία 
20ετία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
∆ιαστήματος (ESA) και η Ρωσία 
έχουν αναπτύξει πολύ στενές συ-
νεργασίες. Η σημαντικότερη, από 
πρακτικής άποψης: πολλοί ευρω-
παϊκοί δορυφόροι εκτοξεύονται με 
ρωσικούς πυραύλους, γιατί είναι 
σχετικοί φθηνοί και πολύ αξιόπι-
στοι. Χάριν παραδείγματος, η αξι-
οπιστία εκτοξεύσεων με πυραύ-
λους της Ινδίας είναι περίπου 91%, 
ενώ με πυραύλους της Ρωσίας εί-
ναι 98%. Κατά συνέπεια, εκτοξεύ-
σεις σημαντικών ή ακριβών δορυ-
φόρων γίνονται κατά προτίμηση 
με ρωσικούς πυραύλους. Αρκετές 
προγραμματισμένες εκτοξεύσεις 
ευρωπαϊκών δορυφόρων βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή στον αέρα, δι-
ότι δεν μπορεί να γίνει αυτόματα 

η αλλαγή πυραύλου εκτόξευσης· 
οι δορυφόροι σχεδιάζονται και κα-
τασκευάζονται εξαρχής, έτσι ώστε 
να κουμπώνουν σε συγκεκριμένο 
πύραυλο. Για να γίνει εκτόξευση 
με άλλον πύραυλο απαιτούνται εκ 
νέου ορισμένες εργασίες, οι οποίες 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα 
του δορυφόρου μπορεί να είναι 
από σχετικά εύκολες και φθηνές 
έως εξαιρετικά δύσκολες και δα-
πανηρές», σημειώνει ο κ. ∆αγκλής.

Η αποστολή ExoMars

Στην πιο δεινή θέση βρίσκε-
ται αυτή τη στιγμή «η αποστο-
λή ExoMars στον Αρη. Για την 
ήπια προσεδάφιση του ευρωπα-
ϊκού rover (ρομποτικού οχήμα-
τος) στον Αρη είχε σχεδιαστεί 
να χρησιμοποιηθεί μια ρωσική 
τεχνολογική διάταξη, καθώς η 
ESA δεν διαθέτει ακόμη τεχνο-
λογία προσεδάφισης τέτοια ώστε 
το όχημα να μην προσκρούσει με 
μεγάλη ορμή και καταστραφεί. 
Τη διαθέτουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία 
και τελευταία η Κίνα, που προ-
σεδάφισε με επιτυχία σκάφος 
στη Σελήνη. Για τον σχεδιασμό 
της αποστολής και τη δημιουρ-
γία του ευρωπαϊκού rover η ESA 
δαπάνησε υψηλούς ανθρώπινους 
και οικονομικούς πόρους –η κα-
τασκευή του κόστισε 1 δισ. ευ-
ρώ–, δέσμευσε σε αυτό το πολύ 
φιλόδοξο πρόγραμμα πολλούς 
ανθρώπους με υψηλή κατάρτι-
ση, επιστήμονες και μηχανικούς 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ∆ι-
αστήματος και κατασκευαστές 
της διαστημικής βιομηχανίας. 
Και το πρόγραμμα αυτό τώρα 
βρίσκεται στον αέρα. Ενα εξαι-
ρετικά μεγάλο έργο –για πρώτη 
φορά η Ευρώπη θα έστελνε rover 
στον Αρη–, το οποίο θα έδινε ση-
μαντικά επιστημονικά αποτελέ-
σματα, κινδυνεύει να ακυρωθεί. 
Μπορούμε να διατηρήσουμε το 
rover σε ελεγχόμενες συνθήκες, 
αλλά για πόσο; ∆εν είναι ορα-
τό το πότε θα υπάρξει λύση στο 
αδιέξοδο».

Ολες οι συνεργασίες με τη Ρω-
σία έχουν μπει στον “πάγο”, οι 
αποστολές Luna-25, -26 και -27, 
που είχαν σχεδιαστεί με ρωσική 
τεχνολογική συμμετοχή, οι επι-
στημονικές ομάδες που ασχολού-
νται με τη διαστημική εξερεύνηση 
και τις διαστημικές εφαρμογές, 
η λειτουργία των διεθνών φό-
ρουμ. «Για παράδειγμα, μια διε-
θνής επιτροπή για τον καιρό στο 
∆ιάστημα, στην οποία συμμετέ-
χω, εξέλεξε Ρώσο πρόεδρο, έναν 
ομολογουμένως εξαιρετικό επι-
στήμονα. Μετά την εισβολή στην 
Ουκρανία, οι εργασίες της επιτρο-
πής έχουν “παγώσει”».

O πόλεμος «περνάει» στο Διάστημα
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Ιωάννης Δαγκλής, μιλάει στην «Κ» για τις συνέπειες του Ουκρανικού

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

«Για την ήπια προσεδάφιση του πρώτου ευρωπαϊκού rover (ρομποτικού οχήματος) στον Αρη είχε σχεδιαστεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ρωσική τεχνολογική διάταξη. Το πρόγραμμα βρίσκεται στον αέρα και δεν είναι ορατό πότε θα 
υπάρξει λύση στο αδιέξοδο», λέει ο κ. ∆αγκλής (φωτ. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία).

«Η παρουσία της Ελλάδας στα διε-
θνή διαστημικά δρώμενα είναι 
πολυεπίπεδη και δυσανάλογα με-
γαλύτερη του πληθυσμιακού και 
οικονομικού μεγέθους της χώρας 
μας. Υπάρχει σημαντική συμμε-
τοχή ελληνικών επιστημονικών 
ομάδων σε ευρωπαϊκές διαστη-
μικές αποστολές, παρά τη μέχρι 
πρότινος απουσία συντεταγμένης 
διαστημικής πολιτικής και συντο-
νισμένης δραστηριότητας», πα-
ρατηρεί ο κ. ∆αγκλής, ο οποίος ως 
μέλος της ∆ιεθνούς Αστροναυτι-
κής Ακαδημίας, εμπειρογνώμονας 
της NASA, της ESA και της Κομι-
σιόν, με θητεία σε πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα της Γερ-
μανίας, της Ιαπωνίας, των Ηνω-
μένων Πολιτειών και της Ιταλίας, 
γνωρίζει ενδελεχώς τις ελληνικές 
επιδόσεις σε προγράμματα που 
απαιτούν πολύ υψηλή επιστη-
μονική ειδίκευση.

«Αυτό οφείλεται», μας εξηγεί, 
«στην αριστεία των Ελλήνων επι-
στημόνων και την αναγνώρισή 
τους από τη διεθνή κοινότητα. 
∆ιότι δεν μπορεί κάποιος να συμ-
μετάσχει σε τόσο μεγάλα εγχει-
ρήματα αν δεν διαθέτει πολύ 
υψηλή επιστημονική κατάρτιση. 
Αναφέρω ενδεικτικά την ελληνι-
κή συμμετοχή στις μεγάλες ευ-

ρωπαϊκές αποστολές Cluster (στο 
γεωδιάστημα), Rosetta (στον κο-
μήτη 67P/Τσουριούμοφ-Γκερασι-
μένκο, που είχε ανακαλυφθεί το 
1969 από δύο Ουκρανούς αστρο-
νόμους), BepiColombo (στον Ερ-
μή, τον εγγύτερο στον Ηλιο πλα-
νήτη), Solar Orbiter (στον Ηλιο) 
και JUICE (στον ∆ία)». Ο ίδιος ο κ. 
∆αγκλής ήταν ο άνθρωπος-κλει-
δί στις αποστολές Rosetta της 
ESA, SAC-B, Polar και THEMIS 
της NASA, ενώ συμμετέχει στην 
αποστολή BepiColombo της ESA 
και της Ιαπωνικής ∆ιαστημικής 
Υπηρεσίας (την αποστολή εξυ-
πηρετούν δύο διαστημικά σκά-
φη) και σε πολλές άλλες ακόμη.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι στα 

πέντε ερευνητικά και τεχνολογι-
κά κέντρα του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού ∆ιαστήματος, η χώρα 
μας υπερ-εκπροσωπείται, δη-
λαδή ο αριθμός των Ελληνίδων 
και των Ελλήνων που απασχο-
λούνται σε αυτά είναι μεγαλύτε-
ρος από εκείνον που αντιστοιχεί 
στην οικονομική συμμετοχή της 
χώρας μας στον συνολικό προ-

ϋπολογισμό του Οργανισμού».
Και όχι μόνο. «Ομάδες από ελ-

ληνικά πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά κέντρα συμμετέχουν σε 
διαστημικά ερευνητικά προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως 
εταίροι αλλά και ως συντονιστές. 
Αυτή την εποχή το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ηγείται μιας κοινοπρα-
ξίας οκτώ ευρωπαϊκών φορέων 

που υλοποιεί το ένα από τα μόλις 
τρία τρέχοντα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα διαστημικού καιρού».

Και το πιο σημαντικό, πέραν 
της ελληνικής συνεισφοράς στις 
κοινές ευρωπαϊκές προσπάθει-
ες: «Η χώρα μας κάνει τα πρώ-
τα μικρά βήματα για ένα εθνικό 
διαστημικό πρόγραμμα. Η αρχή 
γίνεται με μια μελέτη σκοπιμότη-
τας και δυνατότητας υλοποίησης 
ενός σμήνους μικροδορυφόρων 
που θα καλύψουν στοχευμένα 
εθνικές ανάγκες παρατήρησης 
της Γης». Το πρόγραμμα αυτό θα 
συντονίσει το Ελληνικό Κέντρο 
∆ιαστήματος.

Επίσης στη χώρα μας έχει 
αναπτυχθεί και συνεχίζει να 
αναπτύσσεται μια βιομηχανία 
∆ιαστήματος. «Υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή περίπου 50 εταιρείες 
στην Ελλάδα, μικρότερες ή με-
γαλύτερες, οι οποίες συμμετέ-
χουν σε διαφόρων ειδών διαστη-
μικά εγχειρήματα. Προσφέρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες σε επι-
στημονικές αποστολές, με την 
κατασκευή μέρους δορυφόρων 
τηλεπικοινωνιών, δορυφόρων 
τηλεπισκόπησης, μικροδορυφό-
ρων, ρομποτικών συστημάτων, 
αισθητήρων, προηγμένων υλι-
κών, λογισμικών ευφυών συστη-

μάτων. Μπορεί μια εταιρεία να 
κατασκευάζει ένα μικρό υποσύ-
στημα ή ένα ηλεκτρονικό κύκλω-
μα, ή όλη την καλωδίωση ενός 
δορυφόρου με την οποία μοιρά-
ζεται η ενέργεια σε όλα τα ση-
μεία και τα όργανά του. Μπορεί 
να προσφέρει υπηρεσίες τηλε-
πικοινωνιών και χαρτογράφη-
σης, να δημιουργήσει εφαρμο-
γές πλοήγησης και παρατήρησης 
της Γης», αναφέρει ο κ. ∆αγκλής. 

«Είναι μια πτυχή της οικονο-
μίας μας η οποία δεν είναι από 
τις μεγαλύτερες σε μέγεθος συ-
γκριτικά με άλλες, ωστόσο αφο-
ρά μια δραστηριότητα αιχμής 
σε έναν τομέα όπως η ραγδαία 
αναπτυσσόμενη αγορά ∆ιαστή-
ματος, η οποία κρατάει τη χώρα 
μας κοντά στα τεκταινόμενα της 
υψηλής τεχνολογίας. Θεωρώ ότι 
είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι δεν είμαστε αποκομμένοι από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, ότι 
έχουμε ελληνικές εταιρείες οι 
οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία 
και πωλούν υψηλά τεχνολογικά 
προϊόντα στο εξωτερικό. Πέρα 
από τα οικονομικά μεγέθη και 
την απασχόληση, κεφαλαιώδους 
σπουδαιότητας είναι και το αντι-
κείμενο: η ανάπτυξη υψηλής τε-
χνολογικής καινοτομίας».

Περίπου 50 εταιρείες 
στην Ελλάδα 
συμμετέχουν σε 
διαστημικά εγχειρήματα. 
Είναι μια πτυχή της 
οικονομίας μας η οποία 
μας κρατάει κοντά 
στα τεκταινόμενα της 
υψηλής τεχνολογίας.

Η αριστεία Ελλήνων επιστημόνων υπερβαίνει τον γήινο στενό ορίζοντα

Επιπτώσεις στη χρήση των διαστημικών τεχνολογιών στην καθημερι-
νή μας ζωή «θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν, διότι η καθημερινότητά μας 
εξυπηρετείται από ευρωπαϊκές κυρίως και αμερικανικές υποδομές. ∆εν 
έχουμε υπηρεσίες ή προϊόντα από ρωσικά διαστημικά συστήματα. Ολο 
το μεγάλο πλήθος των εικόνων και των πληροφοριών που λαμβάνουμε 
για την επιφάνεια της Γης από τις συστοιχίες δορυφόρων, οι οποίοι βρί-
σκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, προέρχεται από υποδο-
μές της Ε.Ε. και των ΗΠΑ. Οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται σε μια σειρά 
από δραστηριότητες, προβλέψεις καιρού, τηλεπικοινωνίες, εντοπισμό 
θέσης και πλοήγηση, ναυσιπλοΐα, αεροπορία, περιβαλλοντική επιτήρη-
ση, κλιματικές μεταβολές, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 
Οσον αφορά την πλοήγηση, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, όμως χρησιμοποιούμε ακό-
μη κυρίως το αμερικανικό GPS. Ακόμη και οι Ρώσοι πολίτες χρησιμοποι-
ούν περισσότερο το GPS, που είναι ενσωματωμένο στα κινητά τους και 
σε συσκευές πλοήγησης, παρά το δικό τους Glonass. Αυτό χρησιμοποι-
είται κυρίως από τον ρωσικό στρατό».

Κυρίαρχες οι υποδομές ΗΠΑ και Ε.Ε.
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«Μέχρι στιγμής οι αστροναύτες και οι κοσμοναύτες έχουν αρμονική συνερ-
γασία και δεν υπάρχουν μεταξύ τους τριβές. ∆εν έχει διαταραχθεί καθόλου 
η λειτουργία του ∆ιεθνούς ∆ιαστημικού Σταθμού» (φωτ.).

Οι ανησυχίες για επι-
πτώσεις της κρίσης 
στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό έχουν καταλα-
γιάσει. Ωστόσο, 
οι προβληματισμοί 
παραμένουν...

Αρκετές προγραμματι-
σμένες εκτοξεύσεις ευ-
ρωπαϊκών δορυφόρων 
βρίσκονται αυτή τη στιγ-
μή στον αέρα, διότι 
φέρουν ρωσικούς 
πυραύλους. 

Μια διεθνής επιτροπή 
για τον καιρό στο Διά-
στημα, στην οποία συμ-
μετέχω, εξέλεξε Ρώσο 
πρόεδρο, έναν ομολο-
γουμένως εξαιρετικό 
επιστήμονα. Μετά την 
εισβολή, οι εργασίες της 
έχουν «παγώσει».
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Το μέλλον της Γαλλίας, αλλά 
και ολόκληρης της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης, θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από την επιλο-
γή που καλούνται να κάνουν 
τα 49 εκατομμύρια πολιτών της 
∆ημοκρατίας στον δεύτερο και 
αποφασιστικό γύρο των προε-
δρικών εκλογών αυτής της Κυ-
ριακής. Η ιδιομορφία της φε-
τινής αναμέτρησης είναι ότι 
μόνον οι μισοί από όσους προ-
σέλθουν στις κάλπες θα επιλέ-
ξουν τον (την) πολιτικό και το 
πρόγραμμα που τους εκφράζει 
περισσότερο. Οι άλλοι μισοί θα 
ρίξουν, με κρύα καρδιά και κλει-
στή μύτη, το ψηφοδέλτιο εκεί-
νου (εκείνης) που απεχθάνονται 
λιγότερο – αυτό ήταν το σαφέ-
στατο μήνυμα του πρώτου γύ-
ρου. Ο φόβος των δημοκρατών 
για την ακροδεξιά, παρά το προ-
εκλογικό της λίφτινγκ, Μαρίν 
Λεπέν θα αναμετρηθεί με την 
οργή μεγάλου μέρους των μη 
προνομιούχων για τον «πρόε-
δρο των πλουσίων», στη συνεί-
δησή τους, Εμανουέλ Μακρόν. 
Ο νικητής θα βγάλει πρόεδρο.

Στην τελική ευθεία της σύ-
ντομης προεκλογικής εκστρα-
τείας ανάμεσα στους δύο γύ-
ρους ο απερχόμενος πρόεδρος 
είχε αέρα νίκης, καθώς οι τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις τού 
έδιναν προβάδισμα περίπου 
12 μονάδων (56%-44%), πέρα 
από τα όρια του στατιστικού 
λάθους. Η τηλεοπτική μονομα-
χία της Τετάρτης εθεωρείτο η 
τελευταία ευκαιρία της Λεπέν 
να αλλάξει την εικόνα, αλλά η 
υποψήφια του Εθνικού Συνα-

γερμού τη σπατάλησε, έστω και 
αν ηττήθηκε στα σημεία και όχι 
με νοκ άουτ όπως στην αντί-
στοιχη αναμέτρηση του 2017. 
Εμφανίστηκε λιγότερο πειστι-
κή από τον αντίπαλό της ακό-
μη και στα προνομιακά της πε-
δία, όπως η αγοραστική δύναμη 
και η ασφάλεια, ενώ απέτυχε 
να αμυνθεί στην αναμενόμε-
νη επίθεση του Μακρόν για το 
δάνειο που είχε πάρει το κόμ-
μα της από ρωσική τράπεζα το 
2014 – την κατηγόρησε ότι δεν 
έχει ανεξαρτησία απέναντι στο 
Κρεμλίνο, γιατί «όταν θα μιλάει 
με τη Ρωσία, θα μιλάει με τον 
τραπεζίτη της».

Αν η Λεπέν αποτύχει στην 
τρίτη και τελευταία, πιθανότα-
τα, απόπειρά της να αναρριχη-
θεί στο Ελιζέ, αυτό θα οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι η επίμο-
νη προσπάθειά της για αποδαι-
μονοποίηση, στην οποία αποδύ-
θηκε αμέσως μετά τις εκλογές 
του 2017, απέχει ακόμη πολύ 

από την ολοκλήρωσή της. Κα-
λές οι φεμινιστικές διακηρύξεις, 
καλές οι φιλοζωικές πόζες με 
γάτες Βεγγάλης, καλές και οι 
εκκλήσεις για την «κοινή λο-
γική» και την «ενότητα όλων 
των Γάλλων», αλλά μια πολιτι-
κός που ανακηρύσσει σε εχθρό 
του έθνους κάθε μουσουλμάνα 
που φοράει μαντίλα επιβεβαιώ-
νει τον φόβο πολλών ότι κάτω 
από το κοστούμι της μετριοπά-
θειας χτυπάει πάντα η καρδιά 
της Ακροδεξιάς. Και μπορεί το 
«δημοκρατικό τείχος» απένα-
ντι στην παράταξη των Λεπέν, 
πατρός και θυγατέρας, να εμφα-
νίζει ολοένα και περισσότερα 
χάσματα, αλλά μάλλον δεν έχει 
καταρρεύσει τελείως. Κυριακή 
κοντή γιορτή.

Ακόμη και μια σχετικά άνετη 
επικράτηση του Μακρόν, όμως, 
δεν θα απομακρύνει μεμιάς τις 
δυσοίωνες σκιές που πέφτουν 
πάνω στη Γαλλική ∆ημοκρατία. 
Αν, όπως όλα δείχνουν, τουλά-

χιστον δύο στους πέντε πολί-
τες ψηφίσουν για πρώτη φορά 
Ακροδεξιά, θα επιβεβαιωθεί η 
αίσθηση πως η χώρα κρατιέται 
με τα δόντια στον ρόλο της φιλε-
λεύθερης δημοκρατίας. Το κοι-
νωνικό σώμα διατρέχεται από 
σεισμογενή ρήγματα που το τρι-
χοτομούν σε σχεδόν ισομεγέθη 
τμήματα και είναι πολύ δύσκο-
λο να γεφυρωθούν. Ο κεντρώ-
ος Μακρόν και οι κεντροδεξιοί 
σύμμαχοί του εκφράζουν τα με-
σαία και αστικά στρώματα που 
νιώθουν άνετα με την παγκο-
σμιοποίηση και στηρίζουν τις 
φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, 
η Ακροδεξιά τη «βαθιά Γαλλία» 
της υπαίθρου και κοινωνικών 
στρωμάτων που καταστρέφο-
νται, ενώ η ριζοσπαστική Αρι-
στερά του Ζαν-Λικ Μελανσόν 
κυριαρχεί στα εργατικά προά-
στια, στις μεγαλύτερες πόλεις 
και στη νεολαία. Με ένα τέτοιο 
εκρηκτικό κοκτέιλ, ο εφιάλτης 
νέων, μεγάλων αναταράξεων 

τύπου «Κίτρινα Γιλέκα» θα πε-
ριμένει τον Μακρόν στη γωνία, 
σε κάθε απόπειρα μεταρρύθμι-
σης που θίγει κεκτημένα.

Σε αυτό το φόντο, αποκτούν 
κρίσιμη σημασία οι βουλευτικές 
εκλογές που προβλέπεται να γί-
νουν (αν δεν επισπευσθούν από 
τον νικητή της Κυριακής) στις 
12 και 19 Ιουνίου, και εκ των 
πραγμάτων αποκτούν χαρακτή-
ρα τρίτου γύρου των προεδρι-
κών εκλογών. Ο σχηματισμός 
κυβερνώσας πλειοψηφίας στη 
νέα Γαλλική Εθνοσυνέλευση 
μοιάζει με γρίφο για δυνατούς 
λύτες. Στην υποθετική περί-
πτωση της μεγάλης έκπληξης 
στις προεδρικές, η Λεπέν είναι 
βέβαιο ότι δεν θα έχει πλειο-
ψηφία στο Κοινοβούλιο και θα 
υποχρεωθεί να αναθέσει τον 
σχηματισμό κυβέρνησης σε μια 
απολύτως εχθρική απέναντί της 
πλειοψηφία. Στο πολύ πιθανότε-
ρο σενάριο νίκης του Μακρόν, 
το κόμμα του LREM είναι επίσης 
σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχει 
πλειοψηφία στη Βουλή, ούτε 
καν με τα κεντροδεξιά κόμμα-
τα που τον στηρίζουν σήμερα 
(Modem, Agir).

Καθοριστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση κυβερνητικής πλει-
οψηφίας μπορεί να παίξει το 
νεοπαγές, συντηρητικό κόμμα 
Horizons του δημάρχου Χάβρης 
και πρώην πρωθυπουργού του 
Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποί-
ος είναι πολύ πιθανό να εξαρ-
γυρώσει τη βοήθειά του με το 
χρίσμα του διαδόχου του ση-
μερινού προέδρου στις εκλογές 
του 2027. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Εμανουέλ Μακρόν θα έχει πολύ 
λιγότερους βαθμούς ελευθερίας 
στη δεύτερη προεδρική θητεία 
του από ό,τι συνέβαινε στην 
πρώτη τετραετία, με την ενός 
ανδρός αρχή σε προεδρία, κυ-
βέρνηση και Βουλή.

Π. Γ. Π.

Ο γρίφος της επόμενης ημέρας
των εκλογών στη Γαλλία
Αέρας νίκης για τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και ρήγματα δύσκολο να γεφυρωθούν

Οι βουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου θα είναι 
ο τρίτος γύρος της προε-
δρικής αναμέτρησης, 
με κρίσιμο ρόλο στη δια-
μόρφωση του νέου 
πολιτικού τοπίου.

O Eμανουέλ Μακρόν με γάντια πυγμαχίας και ανάλογη στάση κατά την προεκλογική περιοδεία του την Παρασκευή. 
Ισως αρκούν για να αντιμετωπίσει τη Μαρίν Λεπέν, όχι όμως αυτά που θα αντιμετωπίσει σε δεύτερη θητεία του. 

Μπορεί ο Μελανσόν να απέτυχε για μία μόλις μονάδα να μπει 
στον δεύτερο γύρο, αλλά δεν εννοεί να περιοριστεί σε ρόλο 
κομπάρσου. Την περασμένη Τρίτη, άρχισε τη μάχη των βου-
λευτικών εκλογών, καλώντας τους πολίτες να βγάλουν πρώτη 
δύναμη την «Ανυπότακτη Γαλλία», κάτι που θα υποχρεώσει 
τον πρόεδρο της ∆ημοκρατίας να του αναθέσει την πρωθυ-
πουργία. Ηδη, ο 70χρονος πολιτικός έχει απευθύνει έκκληση 
για εκλογική συνεργασία σε άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, 
δηλαδή το Κ.Κ., Πράσινους, ακόμη και Σοσιαλιστές. Η έκκλη-
σή του φαίνεται ότι βρίσκει ευήκοα ώτα. Οι κομμουνιστές 
προσανατολίζονται να συνεργαστούν, ενώ ανάλογη απόφα-
ση έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
Το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα των δύο γύρων (περνούν 
στον δεύτερο γύρο όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει το 12,5% 
και εκεί βγαίνει όποιος έρθει πρώτος σε ψήφους) καθιστά 
πολύ δύσκολο για τα μικρά κόμματα της Κεντροαριστεράς 
να επιβιώσουν εάν δεν συμμαχήσουν με την Αριστερά της 
Αριστεράς, δηλαδή τον Μελανσόν. Βέβαια, την πρωθυπουρ-
γία πολύ δύσκολα θα την κερδίσει, δεν αποκλείεται όμως να 
έχει ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο παράγοντας Μελανσόν
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Μέχρι πού θα φθάσουν οι αντι-
δράσεις των Παλαιστινίων και 
των αραβικών χωρών; Θα κα-
τορθώσει η κυβέρνηση του Ισ-
ραήλ να συγκρατήσει τα πιο 
ακραία εβραϊκά στοιχεία από 
το να τινάξουν τις εύθραυστες 
ισορροπίες στον αέρα; Η ίδια 
η κυβέρνηση θα επιβιώσει;

Ο πρόσφατος γύρος εντά-
σεων στο Ισραήλ και στα κα-
τεχόμενα παλαιστινιακά εδά-
φη οδήγησε, την Πέμπτη, σε 
εκτόξευση πυραύλων προς το 
νότιο Ισραήλ από ομάδες από 
τη Γάζα και βομβαρδισμούς 
στρατιωτικών στόχων από την 
ισραηλινή αεροπορία. Αυτή η 
ανταλλαγή πυρών ήταν περι-
ορισμένης κλίμακας, αλλά οι 
φόβοι για διολίσθηση σε ευρύ-
τερη σύγκρουση παραμένουν.

Την τελευταία δεκαετία, 
όλο και περισσότεροι Εβραί-
οι επισκέπτονται το τέμενος 
Αλ Ακσά, τον τρίτο ιερότερο 
χώρο για τη μουσουλμανική 
θρησκεία, μια ενέργεια που 
οι μουσουλμάνοι χαρακτηρί-
ζουν προκλητική, ιερόσυλη 
και αντίθετη με τις συμφωνί-
ες για το καθεστώς του τεμέ-
νους. Την προπερασμένη Πα-
ρασκευή, ημέρα προσευχής 
των μουσουλμάνων, έγιναν 
σοβαρότατα επεισόδια στο 
τέμενος, καθώς εκατοντάδες 
μουσουλμάνοι είχαν διανυκτε-
ρεύσει σε αυτό ώστε να απο-
τρέψουν την πρωινή έλευση 
ομάδας ακραίων Εβραίων. Η 
ισραηλινή αστυνομία επενέ-
βη στον χώρο, με αποτέλεσμα 
εκατοντάδες συλλήψεις και 
τραυματισμούς, ενώ νέα, μι-
κρότερης έντασης, επεισόδια 
σημειώθηκαν την Κυριακή.

Η υπόθεση έχει συσπειρώ-
σει τα μουσουλμανικά κρά-
τη της περιοχής, ακόμη και 
αυτά που έχουν υπογράψει 
συνθήκη ειρήνης με το Ισρα-
ήλ. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας 
έκανε λόγο για «παράνομες 
προκλητικές ενέργειες» και 
την ανάγκη «να γίνει σεβα-
στό από το Ισραήλ το ιστορι-

κό και νομικό status quo». Η 
κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε 
λόγο για απόπειρες «εξτρεμι-
στικών και τρομοκρατικών 
στοιχείων, όπως η Χαμάς, να 
βάλουν φωτιά στην περιοχή» 
και υποστήριξε ότι «η εδαφι-
κή κυριαρχία του Ισραήλ στην 
Ιερουσαλήμ, ως πρωτεύουσά 
του, είναι η εγγύηση για την 
ελεύθερη λατρεία όλων των 
θρησκειών στην πόλη».

Ομως, στην εποχή των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, 
κάθε βίντεο Ισραηλινού αστυ-
νομικού που συγκρούεται με 

πιστό μουσουλμάνο κινδυνεύ-
ει να προκαλέσει ανάφλεξη, 
ενώ το κόμμα Ράαμ, το πρώτο 
μουσουλμανικό κόμμα που με-
τέχει σε ισραηλινή κυβέρνη-
ση, είναι παγιδευμένο. Ο επι-
κεφαλής του, Μανσούρ Αμπάς, 
ανέστειλε τη συμμετοχή του 
στην κυβέρνηση του Ναφτά-
λι Μπένετ, μια κίνηση που σε 
πρώτη φάση είναι συμβολική, 
αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα 
παραμείνει συμβολική εάν το 
πασχαλινό διάλειμμα των ερ-
γασιών της Κνέσετ λήξει πριν 
εξομαλυνθεί η κατάσταση. 

Η κυβέρνηση Μπένετ, πά-
ντως, αποδίδει το κύμα τρο-
μοκρατικών επιθέσεων που 
εκδηλώθηκε τις τελευταίες 
εβδομάδες σε μεμονωμένους 
δράστες και εκτιμά πως δεν 
αποτελεί σημάδι έναρξης μα-
ζικής εξέγερσης.

HAARETZ, AL-MONITOR

Ιερουσαλήμ, στο μάτι
του κυκλώνα
το τέμενος Αλ Ακσά
Νέα ένταση Ισραήλ - Παλαιστινίων

Ο επικεφαλής 
του μουσουλμανικού 
κόμματος Ράαμ, Μαν-
σούρ Αμπάς, ανέστει-
λε τη συμμετοχή του 
στην κυβέρνηση 
του Ναφτάλι Μπένετ, 
μια κίνηση, προς 
το παρόν, συμβολική.

Παλαιστίνιες στη Βηθλεέμ μπροστά από γκράφιτι που απεικονίζει την 
παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ και το τέμενος Αλ Ακσα, ζωγραφισμένο στο 
τείχος που χωρίζει τη ∆υτική Οχθη από το Ισραήλ.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Το γραφείο του καγκελα-
ρίου της Γερμανίας διέγραψε πολλά 
βαρέα όπλα από τη λίστα που προ-
σφέρθηκε να αγοράσει το Βερολίνο 
από την αμυντική του βιομηχανία εκ 
μέρους της ουκρανικής κυβέρνησης, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερί-
δας Bild. Το δημοσίευμα αμφισβητεί 
περαιτέρω τον ισχυρισμό του Ολαφ 
Σολτς ότι η λίστα και η διαδικασία 
προμήθειας των όπλων είχε συμφω-
νηθεί με το Κίεβο.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 
το βράδυ, ο Γερμανός καγκελάριος 
είπε πως ζήτησε από προμηθευτές 
όπλων να συντάξουν έναν κατάλογο 
οπλικών συστημάτων που θα μπο-

ρούσαν να μεταφερθούν γρήγορα και 
να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανό-
τητες της Ουκρανίας, καθώς ο γερ-
μανικός στρατός έχει εξαντλήσει τα 
αποθέματά του σε όπλα.

«Η Ουκρανία έχει κάνει μια επι-
λογή από τον κατάλογο κι εμείς θα 
παράσχουμε τα απαραίτητα χρήμα-

τα για την αγορά». Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της Bild, η προσφορά της 
αμυντικής βιομηχανίας περιείχε πολ-
λά βαρέα όπλα, τα οποία χρειαζόταν 
το Κίεβο για να αντισταθεί στις ρω-
σικές επιχειρήσεις στα ανατολικά. 
Ανάμεσά τους θωρακισμένα οχή-
ματα Boxer, το σύστημα πυροβολι-
κού Panzerhaubitze (PzH) 2000 και 
μαχητικά τανκς Leopard 2 που κα-
τασκευάζονται από τη γερμανική 
Krauss-Maffei Wegmann με έδρα 
το Μόναχο.

Οταν στα τέλη Μαρτίου η σχετική 
λίστα παραδόθηκε στην ουκρανική 
κυβέρνηση είχε μειωθεί από 48 σε 
24 σελίδες και περιείχε μόνο τρεις 

από τους 15 τύπους όπλων που είχε 
ζητήσει το Κίεβο.

Αλλα δύο συμπληρωματικά αιτή-
ματα από την ουκρανική κυβέρνηση, 
στις 9 και 16 Απριλίου, αγνοήθηκαν 
από τη γερμανική πλευρά. Το δημο-
σίευμα αναμένεται να εντείνει τη δι-
πλωματική διένεξη που έχει ξεσπάσει 
και θέλει τη γερμανική κυβέρνηση 
να μην κάνει αρκετά για να συνδρά-
μει το Κίεβο. Ο Σολτς επιμένει πως 
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, 
αλλά οι Ουκρανοί διπλωμάτες κατη-
γορούν το Βερολίνο ότι κωλυσιεργεί 
υπό τον φόβο μήπως προκαλέσει τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν και οδηγήσει σε 
περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Λειψή η λίστα όπλων του Βερολίνου στο Κίεβο

Το δημοσίευμα για τις αμυντικές περικοπές αναμένεται 
να  εντείνει τη διπλωματική διένεξη που έχει ξεσπάσει και 
θέλει τη γερμανική κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς να μην κά-
νει αρκετά για να συνδράμει τους Ουκρανούς.

Από 48 σελίδες
ο κατάλογος περιορίστηκε 
σε 24, με τρεις από
τους 15 τύπους εξοπλισμού 
που ζητούσε η Ουκρανία.
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Τρόμο και αποτροπιασμό προκα-
λούν στην παγκόσμια κοινότητα 
οι σκηνές που εξελίσσονται τις 
τελευταίες εβδομάδες στη Σα-
γκάη, μετά την επιβολή του κα-
θολικού απαγορευτικού. Η πόλη 
των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, 
η πιο εύπορη και κοσμοπολίτι-
κη της Κίνας, έχει μετατραπεί σε 
σκηνικό δυστοπικού κινηματο-
γραφικού θρίλερ, που ακόμη και 
ως προϊόν μυθοπλασίας θα εθε-
ωρείτο ακραίο και υπερβολικό. 

Ρομποτικά σκυλιά και τηλεχει-
ριζόμενα αεροπλάνα διέτασσαν 
νυχθημερόν τους κατοίκους «να 
χαλιναγωγήσουν την επιθυμία 
τους για ελευθερία και να συμ-
μορφωθούν με τα περιοριστικά 
μέτρα», καθώς ουδείς μπορούσε 
να κάνει βήμα από το διαμέρι-
σμά του, εκτός και εάν επρόκει-
το να υποβληθεί σε τεστ. Συχνά, 
οι εξώπορτες των κτιρίων σφρα-
γίζονταν με αλυσίδες και λουκέ-
τα. Πολίτες μεταφέρονταν «ση-
κωτοί» από αστυνομικούς όταν 
αρνούνταν να εγκαταλείψουν 
τα διαμερίσματά τους, τα οποία 
είχαν επιταχθεί για να μετατρα-
πούν σε χώρους καραντίνας. 

Στους δρόμους, κάτοικοι συ-
γκρούονταν με αστυνομικούς, 
ντυμένους με ρούχα βιολογικής 
προστασίας, τους «μεγάλους λευ-
κούς» όπως τους λένε. Οταν μάλι-
στα κατάφερναν να τους εξωθή-
σουν από τα κτίρια, οργισμένος 
όχλος τούς ξυλοκοπούσε αλύπη-
τα με δοκάρια. Τα κινεζικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κατακλύ-
στηκαν από μηνύματα οργής και 
απελπισίας, τόσο πολλά ώστε 
η λογοκρισία δεν πρόφταινε να 
τα κατεβάσει. Στη συντριπτική 
πλειονότητα οι αναρτήσεις εξέ-
φραζαν την αγωνία των κατοίκων 
ότι θα πεθάνουν από την πείνα, 
επειδή τα δέματα με είδη πρώ-
της ανάγκης που προμήθευαν οι 
Αρχές, ακόμη και όταν έφταναν 
στα χέρια τους, ήταν εξαιρετικά 
ελλιπή. Κάποιοι πολίτες δεν δί-
στασαν να λεηλατήσουν κέντρα 
διανομής τροφίμων. 

Στη δοκιμαζόμενη Σαγκάη 
επέστρεψαν και οι «απόχες» για 
τη σύλληψη των απείθαρχων – 

μια απεχθής ανάμνηση από τις 
αρχές της πανδημίας στη Γου-
χάν. Σοκ προκάλεσαν επίσης τα 
βίντεο που απαθανάτιζαν υγει-
ονομικούς να ξυλοκοπούν μέχρι 
θανάτου τα αγαπημένα κατοικί-
δια των πολιτών που βρέθηκαν 
θετικοί στην COVID-19, με στοι-
βαγμένες στα πεζοδρόμια σακού-
λες σκουπιδιών να είναι γεμάτες 

με τα πτώματα ζώων που θανα-
τώθηκαν.

Αυτή είναι μια «υποτονική» 
περιγραφή της καθημερινής φρί-
κης που βίωσαν το τελευταίο δι-
άστημα οι κάτοικοι της κινεζικής 
μητρόπολης. Υπεύθυνη δεν εί-
ναι η πανδημική έξαρση, αλλά η 
εφαρμογή της πολιτικής «μηδε-
νικής ανοχής στην COVID-19», 
που στοχεύει στην ολοκληρωτι-
κή εξάλειψη των κρουσμάτων. 
Οπως διαπίστωσε η ∆ύση, με την 
υπερμεταδοτική «Ομικρον» αυτό 
είναι ανέφικτο.

Το δράμα των φορέων

Οι φορείς του ιού ζουν τον δι-
κό τους εφιάλτη. Ασχέτως του αν 
εμφανίζουν συμπτώματα, κλεί-
νονται στα κέντρα καραντίνας. 
Οι γονείς χωρίζονται από τα 
ανήλικα παιδιά τους, για άγνω-
στο χρονικό διάστημα. Πολλοί 

διαμαρτύρονται για τις άθλιες 
συνθήκες στα κέντρα, τις στέ-
γες που στάζουν ασταμάτητα, 
την ελλιπή σίτισή τους και τις 
μεγάλες καθυστερήσεις στην 
παροχή ιατρικής βοήθειας. ∆εν 
υπάρχουν λουτρά με ζεστό νερό 
και οι ελάχιστες τουαλέτες, για 
εκατοντάδες ανθρώπους κάθε 
ηλικίας, είναι βρώμικες. Τα φώ-
τα παραμένουν αναμμένα όλο 
το εικοσιτετράωρο, καθιστώντας 
αδύνατο τον ύπνο.

Τα υπερβολικά και βίαια μέ-
τρα που επέβαλε το Πεκίνο στη 
Σαγκάη δημιούργησαν στον κό-
σμο έντονη ανησυχία για την 
ύπαρξη κάποιας νέας και άκρως 
επικίνδυνης μετάλλαξης. Παρότι 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, η μεγάλη 
καχυποψία της ∆ύσης οφείλεται 
στα «παράδοξα» επιδημιολογικά 
στοιχεία που δημοσιοποιούν οι 

κινεζικές αρχές. Είναι δυνατόν, 
αναρωτιούνται οι ειδικοί, μετά 
την ανίχνευση εκατοντάδων χι-
λιάδων κρουσμάτων, να έχουν 
καταγραφεί μόνον ελάχιστοι θά-
νατοι υπερηλίκων; ∆ημοσίευμα 
του ΒΒC, άλλωστε, που επικα-
λείται νοσοκομειακές αρχές της 
πόλης, αναφέρει ότι σε νοσηλευ-
τήρια της Σαγκάης πέθαναν τις 
τελευταίες ημέρες δεκάδες ηλι-
κιωμένοι χτυπημένοι από τον 
κορωνοϊό.

Τα κινεζικά στοιχεία, εξάλλου, 
συγκρούονται μετωπικά με τις 
διεθνείς στατιστικές. Ενδεικτι-
κά, μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό The Lancet δια-
πιστώνει ότι η θνητότητα της 
COVID-19 εμφανίζει διακυμάν-
σεις ανά χώρα. Στις ΗΠΑ είναι 
298/100.000 κατοίκους. Αντιστοί-
χως, στη Ρωσία είναι 376, στη 
Γερμανία 188, στη Βρετανία 168, 

στη Βραζιλία 332, στην Ινδία 250. 
Στην Κίνα είναι μόλις ένας θά-
νατος ανά 100.000 πληθυσμού. 
Ενα άλλο παράδοξο είναι το πλή-
θος των ασυμπτωματικών φορέ-
ων στη Σαγκάη. Παγκοσμίως, 
περίπου το 40% των κρουσμά-
των ήταν ασυμπτωματικό και το 
60% εμφάνιζε συμπτώματα, από 
ήπια μέχρι πολύ σοβαρά. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των Αρχών 
της Σαγκάης, οι ασθενείς με συ-
μπτώματα δεν ξεπέρασαν ποτέ 
το 10% του συνόλου των νέων 
διαγνώσεων.

Η «κόκκινη γραμμή»

Γιατί όμως αυτή τη φο-
ρά η «μηδενική ανοχή στην 
COVID-19» του Πεκίνου προ-
κάλεσε τέτοιας κλίμακας λαϊκό 
αναβρασμό; Oπως σημειώνει η 
Τζέιν Ντάκετ, καθηγήτρια Πο-
λιτικών Επιστημών στο Πανεπι-
στήμιο της Γλασκώβης, η οποία 
τα τελευταία χρόνια παρακολου-
θεί τις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις στην Κίνα, «ο βασικός 
παράγοντας που προκάλεσε τις 
αντιδράσεις στη Σαγκάη είναι 
οι μεγάλες ελλείψεις στα τρόφι-
μα. ∆ημοσίευμα των Financial 
Times αναφέρει ότι υψηλόβαθμο 
στέλεχος επιχείρησης της πόλης 
δήλωσε ότι «είναι η πρώτη φορά 
στη ζωή μου που ανησύχησα για 
το επόμενο γεύμα μου». Αυτή η 
κατάρρευση των κρατικών μηχα-
νισμών έκανε τους Κινέζους να 
αμφισβητήσουν τώρα την πολιτι-
κή της «μηδενικής ανοχής στην 
COVID-19» που εφαρμόζει το Πε-
κίνο, από την αρχή της πανδη-
μίας, τον ∆εκέμβριο του 2019. 

Πολλοί Κινέζοι επιστήμονες, 
ωστόσο, ήδη υποδεικνύουν την 
ανάγκη μιας ηπιότερης προσέγγι-
σης στον έλεγχο της πανδημίας. 
Στα μέσα της εβδομάδας άρχισε 
να διαφαίνεται η χαλάρωση των 
μέτρων στην πόλη, με τις Αρχές 
να διατυπώνουν την ελπίδα πως, 
πλέον, όλες οι νέες λοιμώξεις θα 
περιορίζονται στα κέντρα καρα-
ντίνας. Οι εργοστασιακές μονά-
δες θα αρχίσουν να λειτουργούν 
ώστε να αποτραπούν τα μείζονα 
προβλήματα που προέβλεπαν 
πολλοί στην παγκόσμια εφοδι-
αστική αλυσίδα. 

Η εταιρεία Disney ξεχώρισε από 
τα υπόλοιπα στούντιο του Χόλι-
γουντ με έναν θεμελιώδη τρόπο: 
οι οικογενειακές ταινίες της, οι 
τηλεοπτικές εκπομπές της και τα 
θεματικά πάρκα της απευθύνο-
νταν –θεωρητικά– σε όλους, με 
κάθε πολιτική και πολιτιστική 
αντιπαράθεση να αποφεύγεται 
με ζήλο. Σε περίπτωση που τα 
κάστρα των παραμυθιών δεν προ-
βάλλουν με την επιθυμητή έμφα-
ση το νόημα, η πινακίδα στην 
είσοδο της Disneyland γράφει: 
«Εγκαταλείπετε τον κόσμο του 
σήμερα και εισέρχεστε στον κό-
σμο του χθες, του αύριο και της 
φαντασίας».

Πρόσφατα, όμως, η ασχήμια 
της καθημερινότητας παρεισέ-
φρησε στο Μαγικό Βασίλειο. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, η ίδια η 
Disney επέλεξε να ακολουθήσει 
τις σύγχρονες ιδεολογικές τά-
σεις. Το περασμένο καλοκαίρι, 
η εταιρεία αποφάσισε να αφαι-
ρέσει κάθε αναφορά στο φύλο 
στις ανακοινώσεις της, όπως το 
«κυρίες και κύριοι, αγόρια και 
κορίτσια», που αντικαταστάθη-
κε με το «ονειροπαρμένοι κάθε 
ηλικίας». 

Η Disney βρέθηκε, όμως, άθε-

λά της αναμεμειγμένη στην υπό-
θεση του νέου νόμου στη Φλόρι-
ντα, ο οποίος απαγορεύει κάθε 
αναφορά στην ομοφυλοφιλία 
στις τρεις πρώτες τάξεις του ∆η-
μοτικού. Αρχικά, η εταιρεία επέ-
λεξε να μην πάρει δημόσια θέση, 
προκαλώντας εξέγερση μεταξύ 
του προσωπικού. Η Disney άλλα-
ξε στάση και κατήγγειλε επιθε-
τικά τον νόμο, για να βρεθεί στο 
στόχαστρο των σχολιαστών του 
συντηρητικού δικτύου Fox News 
και του κυβερνήτη της πολιτεί-
ας, Ρον Ντεσάντις. Ο κυβερνήτης 
έστειλε μάλιστα μήνυμα στους 
οπαδούς του, λέγοντας ότι «η 
αφυπνισμένη Disney έχει χάσει 
κάθε δικαίωμα να σας λέει τι να 
κάνετε». Οι βουλευτές του τοπι-
κού Κοινοβουλίου απείλησαν να 
άρουν νομοσχέδιο της δεκαετί-
ας του 1970, το οποίο επιτρέπει 
στην Disney να λειτουργεί ως 
δημοτική αρχή. Στην προσπά-
θειά της να μη θίξει κανέναν, η 
εταιρεία του Ουόλτ Ντίσνεϊ πέ-
τυχε να ενοχλήσει τους πάντες.

«Η αποστολή της μάρκας 
Disney υπήρξε πάντα ξεκάθαρη: 
Μην κάνετε κάτι που θα ταρά-
ξει ή θα προκαλέσει τη σύγχυση 
του οικογενειακού κοινού. Ψυ-
χαγωγία για όλους, τίποτε αμφι-
λεγόμενο, ας αφήσουμε το μαγι-
κό ραβδί να μας μεταμορφώσει. 

Η πόλωση, όμως, είναι τέτοια 
στην κοινωνία, που ακόμη και 
η Disney αδυνατεί να μας ενώ-
σει», λέει ο καθηγητής ΜΜΕ του 
Πανεπιστημίου της Νότιας Κα-
λιφόρνιας, Μάρτιν Κάπλαν. Η 
επίμονη αποφυγή θεμάτων που 
διχάζουν, ωστόσο, αντικατοπτρί-
ζει συγκεκριμένη θεώρηση του 
κόσμου. Ο ιδρυτής της εταιρείας 
ήταν άλλωστε γνωστός για τις 
συντηρητικές και αντισυνδικα-

λιστικές θέσεις του. Ο πατριω-
τισμός είναι αναπόσπαστο συ-
στατικό των πάρκων της Disney.

Τα τελευταία χρόνια υπό τη 
διοίκηση του πρώην CEO, Ντέ-
ιβιντ Αϊγκερ, η Disney επέλεξε 
να προωθήσει τη φυλετική ποι-
κιλία στην επιλογή των ηθοποι-
ών και των σεναρίων. Οπως είχε 
πει ο ίδιος ο Αϊγκερ σε σύνοδο 
μετόχων το 2017, αναφερόμε-
νος στην κοινωνική αποδοχή 
και ισότητα: «Πρέπει να αξιοποι-
ήσουμε τις αξίες μας, τις οποίες 
θεωρούμε σημαντικές για την 
κοινωνία μας και να αλλάξουμε 
τη συμπεριφορά των πολιτών, 
πείθοντάς τους να είναι πιο ανε-
κτικοί απέναντι σε άλλους πο-
λιτισμούς, φυλές και κάθε άλλη 
ανθρώπινη ιδιαιτερότητα». Η 
εταιρεία περίμενε μέχρι το 2009 
για να εισαγάγει μαύρη πριγκί-
πισσα στις ιστορίες της.

Ο Αϊγκερ είναι αυτός που πί-
εσε για τη δημιουργία της δι-
εθνούς εισπρακτικής κινημα-
τογραφικής επιτυχίας «Μαύρος 
Πάνθηρας», με καστ σχεδόν απο-
κλειστικά μαύρων ηθοποιών 
και σενάριο αφροαμερικανικής 
έμπνευσης. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του Αϊγκερ, η Disney εκ-
συγχρόνισε τη σειρά «Πόλεμος 
των Αστρων», φέρνοντας γυναι-
κείους χαρακτήρες στην πρώ-
τη γραμμή του σεναρίου. Πολ-
λές ταινίες κινουμένων σχεδίων 
(«Μοάνα», «Κόκο», «Ράια και ο 
τελευταίος δράκος», «Ενκάντο») 
εμφανίζουν ποικιλία φυλών και 
εθνοτήτων στα σενάριά τους. 
Παρότι οι επιτυχίες ακολούθη-
σαν η μία την άλλη, μερίδα του 
κοινού της Disney αντέδρασε, 
καταδικάζοντας ορισμένες ται-
νίες με την απουσία τους από 
τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία «Eternals», κό-
στους 200 εκατ. δολαρίων, 
δέχθηκε καταιγισμό επικρί-
σεων για το φιλί μεταξύ του 
ομοφυλόφιλου υπερήρωα 
πρωταγωνιστή με τον σύζυ-
γό του. Τα γνωστά «τρολ» 
του ∆ιαδικτύου πλημμύρι-
σαν την ιστοσελίδα IMDB με 
αρνητικές ομοφοβικές κρι-
τικές. Καθώς η Disney ετοι-
μαζόταν να εγκαινιάσει υπη-
ρεσία streaming το 2019, 
προχώρησε σε εξοντωτι-
κή μελέτη της ταινιοθήκης 
της, για να προσθέσει την 
παρακάτω προειδοποίηση 
σε πολλές από αυτές: «Το 
έργο περιέχει αρνητικές 
απεικονίσεις ή κακομεταχεί-
ριση ανθρώπων ή πολιτι-
σμών. Τα στερεότυπα αυτά 
ήταν εσφαλμένα τότε και 
παραμένουν εσφαλμένα και 
σήμερα». Η προειδοποίηση 
τοποθετήθηκε σε επεισόδια 
της σειράς Muppet Show 
της δεκαετίας του 1970 και 
σε εκδοχή του 1941 της ται-
νίας «Ντάμπο, το ελεφαντά-
κι». Η έρευνα διαπίστωσε 
ότι και άλλοι χαρακτήρες 
δημοφιλών κινουμένων 
σχεδίων θα μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν προβλημα-
τικοί. Η Ούρσουλα, «κακιά» 
του κινουμένου σχεδίου «Η 
Μικρή Γοργόνα», θεωρείται 
ότι μιμείται τον τρόπο ομιλί-
ας ομοφυλόφιλων ανδρών, 
ενώ το σχεδόν μοβ χρώμα 
του δέρματός της μπορεί να 
χαρακτηρισθεί έμμεση ανα-
φορά στο δέρμα των Αφρο-
αμερικανών.

Προειδοποίηση

Κάνουν πίσω μετά τη μηδενική ανοχή 

Παραμύθια, φαντασία,
αλλά και πολιτική
ορθότητα στην Disney

Αλλάζει σταδιακά στάση το Πεκίνο λόγω της οργής των πολιτών της Σαγκάης για τα δυστοπικά μέτρα αντιμετώπισης της COVID-19 

H εταιρεία και τα θέματα που διχάζουν

Πολλά ερωτήματα για 
την ορθότητα των κινε-
ζικών επιδημιολογικών 
δεδομένων: στις ΗΠΑ 
πεθαίνουν από κορωνοϊό 
298 στους 100.000 
κατοίκους, στην Κίνα 
μόλις ένας!

Το περασμένο καλοκαίρι 
αποφάσισε να αφαιρέσει 
κάθε αναφορά 
στο φύλο στις ανακοινώ-
σεις της, όπως το «κυρί-
ες και κύριοι, αγόρια 
και κορίτσια».

«Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» (1937) είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney και 
βασίζεται στο γνωστό παραμύθι. Με τους αγαπημένους ήρωες της εταιρείας έχουν μεγαλώσει εκατομμύρια παιδιά.
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Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ

Του ΜΠΡΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΝΣ 
THE NEW YORK TIMES

«Βροχή» οι διαμαρτυρίες για τις άθλιες συνθήκες στα κέντρα καραντίνας για τους φορείς. Στέγες που στάζουν ασταμάτητα, ελλιπής σίτιση και μεγάλες καθυστερή-
σεις στην παροχή ιατρικής βοήθειας. ∆εν υπάρχουν λουτρά με ζεστό νερό και οι ελάχιστες τουαλέτες, για εκατοντάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας, είναι βρώμικες.



Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Στον αγωνιστικό χώρο των ποδοσφαι-
ρικών γηπέδων σε κάθε έναρξη των
αγώνων τίθενται πάντα έντεκα πο-
δοσφαιριστές απέναντι σε άλλους έν-
τεκα. Στην Κυριακάτικη «Καθημερινή»
κλήθηκαν έντεκα προπονητές για να
απαντήσουν στο επίκαιρο ερώτημα
για το ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο. 

Η ήττα του Απόλλωνα από την Πά-
φο σε συνδυασμό με τη νίκη του ΑΠΟ-
ΕΛ σε βάρος του Άρη, έχει δημιουρ-
γήσει νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.
Τέσσερεις αγωνιστικές πριν από το
τέλος των πλέϊ οφ η ομάδα της Λεμε-

σού διατηρεί το βαθμολογικό προβά-
δισμα, αφού προηγείται ένα βαθμό
του ΑΠΟΕΛ που, όμως, έχει καταφέρει
να γυρίσει την ψυχολογία υπέρ του.
Σε περίπου δύο μήνες κάλυψε διαφορά
δέκα βαθμών. 

Οι πλείστοι προπονητές ακόμη
εκτιμούν πως ο Απόλλωνας έχει το
πάνω «χέρι» για τον τίτλο, υπάρχουν
όμως και αυτοί που πιστεύουν πως ο
ΑΠΟΕΛ θα αξιοποιήσει το ψυχολογικό
προβάδισμά του. 

Το ερώτημα που τέθηκε προς όλους
τους προπονητές είναι: Ποια ομάδα
θα κατακτήσει το πρωτάθλημα; 

Νικόλας Μαρτίδης: «Θα επιμείνω
στον Απόλλωνα. Έχει δύο μήνες που
το λέω, λόγω και της στατιστικής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλή-
ματος καμιά ομάδα δεν έκανε 3η συ-
νεχόμενη νίκη σε ντέρμπι και πόσο
δυσκολότερο είναι αυτό στα πλέϊ οφ.
Η μπάλα είναι στα πόδια του Απόλ-
λωνα, εξαρτάται από τον ίδιο. Χρει-
άζεται τρεις νίκες, ή μία, όμως, πρέπει
να είναι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ για να
δικαιούται άλλη μία ήττα. Επίσης η
διακοπή θα του κάνει καλό, παρ’ όλο
που έχασε το τελευταίο παιχνίδι». 

Κώστας Σακκάς:«Ο Απόλλωνας έχει
ελαφρύ προβάδισμα. Ακόμη είναι
πρώτος με ένα βαθμό διαφορά και
ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ. Άλλη ομάδα δεν
βλέπω. Θα είναι απίθανο με βάση τα
σημερινά δεδομένα να μπει σφήνα
κάποια τρίτη. Με ποσοστά θα έδινα
55% στον Απόλλωνα, διότι έχει τρία
παιχνίδια στην έδρα του και 45%
στον ΑΠΟΕΛ.

Λιάσος Λούκα: «ΑΠΟΕΛ και Απόλ-
λωνας κρατούν την τύχη στα χέρια
τους νοουμένου ότι θα κερδίσουν τα
παιχνίδια τους. Ωστόσο, πιστεύω πως
ο Απόλλωνας θα πάρει τον τίτλο. Οι
υπόλοιπες ομάδες τον κυνηγούν εδώ
και καιρό και νομίζω, δεν μπορεί να
πάει πιο κάτω. Οι υπόλοιπες ομάδες
έχουν το άγχος και την πίεση εδώ και
καιρό και ούτε πιστεύω επίσης, πως
θα συνεχίσουν μόνο ανοδικά». 

Νίκος Παναγιώτου:«Πρώτο φαβορί
παραμένει ο Απόλλωνας. Έχει κάνει

ποδοσφαιρική «κοιλιά» διάρκειας δύο
μηνών, όμως από την στιγμή που είναι
πρώτος έχει ακόμη δύο ευκαιρίες.
Φαίνεται ο ΑΠΟΕΛ να επιστρέφει με
δυναμική αγωνιστική και έξω αγωνι-
στικά, διότι παίζουν ρόλο οι οργανω-
μένοι του. Στοιχείο που στα τελευταία
δύο παιχνίδια είχαν μεγάλη συμβολή.
Όμως ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει περιθώρια
λάθους. Επίσης και η ΑΕΚ έστω και
με λιγότερες πιθανότητες μπορεί για
τον τίτλο». 

Σάββας Δαμιανού: «Ο Απόλλωνας
θα κατακτήσει τον τίτλο. Αν και δεν
βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, θεωρώ
ότι θα πάρει τους βαθμούς στην έδρα
του και απέναντι στο ΑΠΟΕΛ έχει τον
πρώτο λόγο. Τα ματς στην έδρα του,
τού δίνουν τεράστια δυναμική. Μπορεί
να παίζει στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος» με την Ανόρθωση, αλλά δε θα
ξαναφύγει από το Τσίρειο. Επίσης και
το ΑΠΟΕΛ έχει δύσκολο πρόγραμμα.
Δεν πιστεύω ότι θα πετύχει το απόλυτο
συγκομιδής βαθμών». 

Μιχάλης Σεργίου:«Πιστεύω ο Απόλ-
λωνας θα πάρει τον τίτλο. Το προ-
ηγούμενο διάστημα είχε παρατετα-
μένη «κοιλιά», ως που θα πάει έτσι;
Του ΑΠΟΕΛ του βγήκαν μερικά τα
αποτελέσματα. Ο Απόλλωνας έχει
καλό ρόστερ και καλό προπονητή και
θέλει μια νίκη να απελευθερωθούν

τα πόδια του. Φέτος, ήταν η πιο στα-
θερή ομάδα και αυτό δεν μπορώ να
του το αφαιρέσω. Είναι φαβορί επειδή
είναι η πιο πλήρης ομάδα και πιστεύω
τώρα θα φανεί και το βάθος που έχει.
Ο ΑΠΟΕΛ δεν πλήρωσε τα λάθη του
ενώ ο Απόλλωνας πλήρωσε τα δικά
του. Αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται». 

Νίκος Ανδρονίκου: «Για μένα είχε
σημαντικό προβάδισμα ο Απόλλωνας
αλλά το έχασε. Το είχα πει πολλές φο-
ρές στο παρελθόν πως είχε τον πρώτο
λόγο, όμως αυτή τη στιγμή οι πιθα-
νότητες είναι μοιρασμένες. Μία εκ
των δύο των δύο (Απόλλων-ΑΠΟΕΛ)
θα πάρει τον τίτλο. Το μεταξύ τους
παιχνίδι θα κρίνει αρκετά. Ίσως όπως
διαμορφώνονται τα δεδομένα να πάμε
μέχρι και την τελευταία αγωνιστική
για να ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής». 

Χρύσης Μιχαήλ: «Σήμερα είναι ο
ΑΠΟΕΛ λόγω ψυχολογίας, κάλυψε μια
μεγάλη βαθμολογική διαφορά και έχει
το «momentum» υπέρ του. Πρόκειται
για ένα πρωτάθλημα με συνεχόμενες
αλλαγές και μπορεί να δούμε κάτι δια-
φορετικό φέτος. Είναι το πιο απρό-
βλεπτο. Βλέπουμε φαβορί με 9-10 βαθ-
μούς μπροστά να μειώνεται η διαφορά
τους στον ένα. Μπορεί πάλι, στη διάρ-
κεια των επόμενων τεσσάρων αγω-
νιστικών, να διαφοροποιηθούν οι ση-
μερινές προβλέψεις». 

Τάσσος Κυριάκου: «Θεωρώ όποιος
κάνει πρόβλεψη θα πέσει έξω. Ακόμη
και η ΑΕΚ έχει πιθανότητες. Έχουμε
σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Όπως
είναι σήμερα τα πράγματα είναι δύ-
σκολο να προβλέψει κάποιος τον
πρωταθλητή. Μπορεί να έχει δυνα-
μική ο ΑΠΟΕΛ αλλά τα πράγματα αλ-
λάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Αυτό φανέρωσε το φετινό πρωτά-
θλημα. Ο Απόλλωνας ήταν σίγουρος
πρωταθλητής αλλά τώρα άλλαξαν τα
δεδομένα». 

Σοφούλης Στυλιανού: «Ο ΑΠΟΕΛ
έχει καλύτερη δυναμική αυτή την
περίοδο, όμως, το βαθμολογικό προ-
βάδισμα είναι στον Απόλλωνα. Είναι
ένα βαθμό μπροστά, από την άλλη
είναι οχτώ ματς χωρίς νίκη. Η ΑΕΚ
μετά τη νίκη της επί της Ανόρθωσης
θα είναι δύσκολος αντίπαλος διότι
είναι στη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού
εισιτηρίου και θα αντιμετωπίσει και
τους δύο. Η Ανόρθωση είχε καλές
αποδόσεις για να δικαιολογήσει την
πορεία της αλλά επειδή έχασε πόν-
τους στα τελευταία λεπτά λόγω κακής
διαχείρισης αυτό δεν είναι χαρακτη-
ριστικό πρωταθλήτριας. Στα πλέϊ οφ
αποδεικνύεται ότι έχουμε ανταγω-
νιστικό πρωτάθλημα που διατηρεί
αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέ-
λος». 

Σταύρος Παπαδόπουλος: «Όπως
διαμορφώθηκαν τα πράγματα δίνω
τον πρώτο λόγο στον ΑΠΟΕΛ. Έχει
δυναμική που του προσθέτει και ψυ-
χολογία. Από τη στιγμή που ήταν
πίσω στη βαθμολογία και έφτασε τη
διαφορά στον ένα βαθμό, δύσκολα
θα αφήσει την ευκαιρία. Είναι μεγάλη
ομάδα και πιστεύει ότι μπορεί να πά-
ρει τον τίτλο. Μας έχει συνηθίσει να
ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις». 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Ανάσταση... 
με ξένους διαιτητές 

Ανάσταση, ευτυχία… όπως θες πες το,
η έλευση των ξένων διαιτητών στο πρω-
τάθλημα μας μοιάζει με νίκη του παιγνι-
διού και της χαράς έναντι στη μιζέρια.
Εδώ και εβδομάδες ευγνωμονούμε τη
χάρη τους, παρακολουθώντας τους ξένους
διαιτητές να κουμαντάρουν τα παιγνίδια,
στο πιο καθοριστικό σημείο της φετινής
κούρσας. Δεν είναι τυχαίο ότι η στήλη
έχει τελευταίως ασχοληθεί εκτεταμένα

με την παρουσία των ξένων, η ποιότητα και η κατάρτιση
των οποίων μακράν απέχουν απ’ ότι των δικών μας. Επί
τούτου, είχαμε κάνει αναφορά για την τεχνική αρτιότητα
που διαθέτουν, την εντελώς διαφορετική νοοτροπία και
γενικώς την προσέγγισή τους, δείχνοντας τον απόλυτο
σεβασμό προς το άθλημα. Χαρακτηριστικά τα οποία δια-
κρίναμε ευθύς εξ αρχής, από τα πρώτα κιόλας ματς που
διαιτήτευσαν. Με την πάροδο όμως των παιχνιδιών αυτό
που τελικώς διαπιστώνεται και είναι μακράν το πιο ση-
μαντικό, είναι ότι εν τη παρουσία των ξένων, διαφυλάσ-
σεται η πεμπτουσία, ή αν θες ο πυρήνας του αθλήματος
που δεν είναι άλλο από το «απρόβλεπτο». Ακριβώς δηλαδή
το στοιχείο που κατέστησε το ποδόσφαιρο ως το πιο δη-
μοφιλές άθλημα στην ιστορία των ανθρωπότητας. Τόσο
απλό και συνάμα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που
ελκύει δισεκατομμύρια κόσμο να το παρακολουθεί. 

Η «δημοκρατικότητα» λοιπόν που παρέχει το άθλημα,
όπου ο καθένας μπορεί μέσω ενός παιγνιδιού να επι-
κρατήσει έναντι του αντιπάλου, ανεξαρτήτως των μει-
ονεκτημάτων που διαθέτει, διαφυλάσσεται ως «κόρη
οφθαλμού» από τους ξένους διαιτητές, παρέχοντας
στιγμές ευτυχίας σ’ όλους μας εδώ στο νησί. Είναι τέτοιες
οι κοσμογονικές αλλαγές που βιώνουμε όσοι αγαπάμε
το άθλημα εδώ στο νησί, που λειτουργίες που πηγάζουν
μέσα από την τοξικότητα του αθλήματος έχουν αφαιρεθεί
πλήρως με την έλευση της νέας πραγματικότητας. Εκ-
πρόσωποι τύπου, ανακοινώσεις, προπαγάνδα διαιτητο-
λαγνεία, καυγάδες, ανάλυση αμφισβητούμενων φάσεων,
«καθηγητές διαιτησίας» και όλα τα συναφή εξαφανίστηκαν
ως δια μαγείας, για χάρη της υγείας μας. 

Να μην τα πολυλέμε, τέτοιες που είναι οι μέρες οι
ξένοι διαιτητές για τους εγχώριους πιστούς του ποδο-
σφαίρου μοιάζουν να είναι το άγιο φως, αφού επιτέλους
παρακολουθούμε λυτρωτικά το παιγνίδι που αγαπάμε.
Καλή Ανάσταση!

Πρωτάθλημα...
γρίφος

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος του
φετινού πρωταθλήματος, δώδεκα δια-
θέσιμοι βαθμοί για κάθε ομάδα. Τίποτα
και από καμία ομάδα δεν έχει κερδηθεί,
πολύ περισσότερο δεν έχει χαθεί. Και
το συμπέρασμα αυτό, δεν έχει να κάνει
απλά με τις διαφορές στη συγκομιδή
των ομάδων στη βαθμολογία του πρώτου
ομίλου. Είναι συμπέρασμα και διαπί-
στωση που προκύπτει κυρίως από τη
μέχρι τώρα αγωνιστική παρουσία των

ομάδων που διεκδικούν τις διακρίσεις της φετινής πε-
ριόδου. 

Καμία λοιπόν από τις ομάδες του πρώτου ομίλου δεν
έχει πείσει, στη συνολική εικόνα του φετινού πρωτα-
θλήματος, πως είτε υπερτερεί ξεκάθαρα σε αγωνιστική
ποιότητα, είτε απλά έχει τον τρόπο να εξασφαλίζει το
ζητούμενο αποτέλεσμα, σε συχνότητα ικανή να της εξα-
σφαλίσει σημαντικό πλεονέκτημα.

Σημαντικό προβάδισμα είχε αλλά το απώλεσε ο Απόλ-
λωνας, δεν έχει χάσει, ωστόσο, τον τίτλο. Κανείς δεν
μπορεί να υποστηρίξει πως η παρατεταμένη περίοδος
χωρίς νίκη θα συνεχισθεί για την ομάδα του κυρίου
Τσόρνιγκερ, απλά και μόνο επειδή οι εφτά βαθμοί του
προβαδίσματος έγιναν ένας. Σημαντικό μειονέκτημα
είχε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, το εξάλειψε όμως, σχεδόν στο
απόλυτο, πλησιάζοντας στον ένα βαθμό. Δεν έχει κερδίσει
όμως τον τίτλο, διατηρεί πολύ καλές πιθανότητες να
επιστρέψει στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου,
αλλά δεδομένο δεν μπορεί να θεωρείται κάτι τέτοιο,
απλά και μόνο γιατί έχει δημιουργήσει μια μεγάλη
δυναμική από τις εμφανίσεις και το συνδυασμό των τε-
λευταίων αποτελεσμάτων. Και έχει πολλές φορές απο-
δειχθεί, κατά τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος,
πως ο χαρακτηρισμός ή ο τίτλος του φαβορί, εύκολα
εναλλάσσονται, σε διάστημα μιας μόνο αγωνιστικής!
Πολύ περισσότερο τώρα, που τέσσερις μόλις στροφές
πριν το τέλος, οι… αποστάσεις είναι πολύ μικρές ανάμεσα
σε φαβορί, αουτσάιντερ, χαμένους, κερδισμένους και
πρωταθλητή με μαθηματικές πράξεις…

Στα μαθηματικά, δεν αποκλείονται από τη διεκδίκηση
του τίτλου και άλλες τρεις ομάδες. Άλλο μαθηματικά
όμως και άλλο πιθανότητες να προκύψουν απώλειες
βαθμών και των δύο ομάδων που προπορεύονται, σε
βαθμό που να προλαβαίνει μία εκ των τριών που ακο-
λουθούν και με περιθώριο τέσσερις μόνο αγωνιστικές.

Δύσκολο μεν, όχι όμως ακατόρθωτο. Γι’ αυτό ας κρα-
τήσουμε μια… πισινή ως προς τις εκτιμήσεις και προ-
βλέψεις, γιατί πολλά μπορούν να γίνουν, να αλλάξουν
και να ξανά αλλάξουν, μέχρι τις 22 Μαΐου…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Η πλειοψηφία «βλέπει» Απόλλων
Eντεκα προπονητές απαντούν στο ερώτημα: Ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα; 

Οι πλείστοι προπονητές εκτιμούν πως ο Απόλλωνας έχει ακόμη το πάνω «χέρι» για τον τίτλο, υπάρχουν όμως και αυτοί που
πιστεύουν πως ο ΑΠΟΕΛ θα αξιοποιήσει το ψυχολογικό προβάδισμά του. 

<<<<<<<

Τέσσερεις αγωνιστικές
πριν από το τέλος η ομάδα
της Λεμεσού προηγείται
ένα βαθμό του ΑΠΟΕΛ
που, όμως, σε περίπου 
δύο μήνες κάλυψε 
διαφορά δέκα βαθμών. 

Τιμωρίες - αντίδραση
Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες ακού-
σαμε πολλές φορές από ομάδες σε
σχέση με τιμωρίες ποδοσφαιριστών.
Αυτό που λείπει αλλά επιβάλλεται,
είναι η παραδειγματική τιμωρία παι-
κτών από τις ίδιες τις διοικήσεις των
ομάδων. Όταν ξένοι κυρίως ποδο-
σφαιριστές, επαγγελματίες κατά τ’
άλλα με τη συμπεριφορά τους, εκ-
θέτουν την ομάδα τους. Στις πλεί-
στες τέτοιες περιπτώσεις, οι διοική-
σεις των ομάδων αντί να… τραβή-
ξουν το αυτί, καλύπτουν ή και ανα-

δεικνύουν σε «ήρωες» τους ποδο-
σφαιριστές αυτούς!

* * * * *

Τσόρνιγκερ
Το αν φταίει κυρίως ο Αλεξάντερ
Τσόρνιγκερ για το ότι ο Απόλλωνας
έχει πάρει στραβή πορεία δεν είμαι
σίγουρος. Το ότι έχει και αυτός ευθύ-
νη είναι κάτι αντικειμενικό, πόστου
ένεκα. Όμως εκείνο που κανείς δεν
μπορεί να αμφισβητήσει είναι το ότι ο
άνθρωπος από την πρώτη μέρα που

ήλθε τέθηκε υπό έντονη πίεση λόγω
της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που
δημιουργήθηκε και προέρχεται από
το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε
πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.  Λί-
γο καιρό μετά που ήλθε έγινε άσχετος
αφού η ομάδα αποκλείστηκε στην Ευ-
ρώπη. Σταδιακά και με την άνοδο του
Απόλλωνα έγινε πολύ καλός προπο-
νητής. Τώρα που η ομάδα είναι κινδυ-
νεύει να χάσει το πρωτάθλημα είναι
πάλι άσχετος. Τι θα είναι στο τέλος
της χρονιάς; Αυτό εξαρτάται από το
τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το…

βάθος της σκέψης του μέσου Κύπρι-
ου – και όχι μόνο - φίλαθλου. 

* * * * *

Δεν βαρέθηκε ο Τιμούρ;
Μα καλά ο Κετσπάγια δεν βαρέθηκε
να λέει κάθε φορά που η ομάδα του
δεν παίρνει θετικό αποτέλεσμα, τα
ίδια και τα ίδια; Και το χειρότερο είναι
ότι μειώνει συνεχώς τους παίκτες,
που ο ίδιος διάλεξε. Το χειρότερο εί-
ναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που
ελάχιστοι τον λαμβάνουν υπόψη.

To πρόγραμμα των δύο διεκδικητών
AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΠΟΕΛ

29η Ανόρθωση (εκτός) ΑΕΚ (ΓΣΠ)

30η ΑΠΟΕΛ (Τσίρειο) Απόλλων (εκτός)

31η Αρης (Τσίρειο) Ανόρθωση (ΓΣΠ)

32η ΑΕΚ (Τσίρειο) Πάφος (εκτός) 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Όπως επισημάναμε σε προηγού-
μενα άρθρα, η «Πράσινη Συμφω-
νία» (Green Deal) και η μετάβαση
προς μια φιλική προς το περιβάλ-
λον οικονομία αποτελούν ύψιστη
προτεραιότητα στην ΕΕ και σε
διεθνές επίπεδο. Η δυναμική αυτή
δημιουργεί νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε χώρες με
συνεχή ηλιοφάνεια, όπως η Κύ-
προς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις
είναι ευνοϊκές. Οδηγούν σε ενί-
σχυση της παραγωγικής προοπτι-
κής και, παράλληλα, στην κατα-
κόρυφη μείωση τιμών παραγωγής
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ). Όσον αφορά τις τιμές, η
παραγωγή ΑΠΕ αποτελεί κερδο-
φόρα δραστηριότητα και συγκρί-
νεται ευνοϊκά με την παραγωγή
συμβατικών μορφών ενέργειας. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό δι-
είσδυσης των ΑΠΕ παραμένει σε

χαμηλό επίπεδο, γύρω στο 15%.
Οι βασικοί ανασταλτικοί παρά-
γοντες είναι ο χρόνος που απαι-
τείται για μαζική παραγωγή αλλά
και το θέμα αποθήκευσής τους. 

Ο στόχος, που τέθηκε σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, για επίτευξη κλι-
ματικής ουδετερότητας μέχρι το
2050, φαίνεται φιλόδοξος, ενώ
πολλοί αναλυτές το θεωρούν ανέ-
φικτο.  Πρόσφατες επιστημονικές
μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι εκ-
πομπές ρύπων εξακολουθούν να
αυξάνονται. Χωρίς ριζοσπαστική
αλλαγή πολιτικών, οι κλιματικοί
στόχοι δε φαίνεται να επιτυγχά-
νονται, με δυσμενείς επιπτώσεις
ακόμη και για την επιβίωση της
ανθρωπότητας. 

Τα προβλήματα παραγωγής
και μεταφοράς λόγω της πανδη-
μίας, τροφοδότησαν την αύξηση
των τιμών ενέργειας, καταδει-

κνύοντας ότι η μετάβαση προς
την πράσινη οικονομία εμπεριέχει
προκλήσεις. Η σύρραξη στην Ου-
κρανία καθιστά το εγχείρημα ακό-
μη πιο δύσκολο, λόγω και της από-
φασης της ΕΕ να απεξαρτηθεί, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, από
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού
αερίου από τη Ρωσία. 

Μελέτες δείχνουν ότι αυτό
είναι εφικτό μόνο με ουσιαστική
πρόοδο στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας που, αναπόφευκτα, συνε-
πάγεται περαιτέρω αυξήσεις στις
τιμές ενεργειακών προϊόντων, κα-
θώς και αύξηση των εισαγωγών
συμβατικών μορφών ενέργειας
από τρίτες χώρες. 

Οι αυξημένες τιμές και οι πε-
ριορισμοί στην παραγωγή ανα-
μένεται να οδηγήσουν σε συγ-
κράτηση της οικονομικής δρα-
στηριότητας, ιδιαίτερα στην ΕΕ,

σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυ-
ρία, με δυσμενή επακόλουθα για
την κοινωνική συνοχή.  Τα διλήμ-
ματα είναι δύσκολα. Βραχυχρόνια,
η μερική στροφή προς συμβατικές
μορφές ενέργειας φαίνεται ανα-
πόφευκτη. Επιπλέον, προκρίνεται
η υιοθέτηση στοχευμένων αντι-
σταθμιστικών μέτρων για άμβλυν-
ση των κοινωνικών επιπτώσεων. 

Για την Κύπρο, τα πιο πάνω
συνεπάγονται ριζική αλλαγή πλεύ-
σης. Τα φιλόδοξα έργα για ανα-
βάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου
με στόχο να καταστεί εφικτή η
περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ
πρέπει να μετουσιωθούν σε πράξη.
Τα σχέδια προώθησης των ΑΠΕ
πρέπει να καταστούν λιγότερο
γραφειοκρατικά και να καλύψουν
επιπλέον στρώματα και επιχειρή-
σεις. Το δημόσιο πρέπει να θέσει
ως στόχο μηδενικές εκπομπές σε

ταχύ χρονικό πλαίσιο. Για νέα
κτήρια, πρέπει να υιοθετηθούν
υποχρεωτικά αυστηρά οικολογικά
πρότυπα ενώ η ανέγερση μεμο-
νωμένων κατοικιών ενδείκνυται
να περιοριστεί. Αντί νέων κατα-
σκευών, συνίσταται να ενθαρ-
ρυνθεί η αξιοποίηση του μεγάλου
αριθμού άδειων κτηρίων. Αντί της
αδιέξοδης συνεχούς επέκτασης
του οδικού δικτύου, μπορούν να
αναβαθμιστούν οι δημόσιες συγ-
κοινωνίες. Τέλος, θα πρέπει να
επανεξεταστεί η πολιτική προτε-
ραιότητα προς όφελος του φυσικού
αερίου.

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

Γεωπολιτικές εξελίξεις και πράσινη μετάβαση

Κατώτατος
950-960 ευρώ
με προοπτική
μικρής αύξησης
Για όλα τα επαγγέλματα
Οριστικά στα 950 – 960 ευρώ μι-
κτά το μήνα θα είναι ο κατώτατος
μισθός στην Κύπρο. Ολα τα επαγ-
γέλματα θα έχουν αυτό το ποσό
ως τον κατώτατο μισθό που θα
δικαιούται να λάβει ένας εργα-
ζόμενος. Εκτός μένουν οι εργάτες
γεωργίας, οι οικιακές βοηθοί και
οι ναυτικοί. Το ποσό αναμένεται
να αυξηθεί ελαφρώς, ενδεχομέ-
νως σε ένα χρόνο από τη θέσπιση
του κατωτάτου. Σελ. 3

Οι πυλώνες για
μετασχηματισμό
της Ελληνικής
Δεν αποκλείει πλεονασμούς

Η Ελληνική Τράπεζα έχει βάλει
πλώρη για μετασχηματισμό της.
Το Σχέδιό της ωστόσο για μείωση
των εξόδων περιλαμβάνει και πλε-
ονασμούς, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε σύγκρουση με τις συν-
τεχνίες. Στόχος η ενίσχυση της
εμπειρίας των πελατών, η αύξηση
των εσόδων και η αύξηση της
αποτελεσματικότητας. Σελ. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Περισσότερα λεφτά για
λιγότερα τετραγωνικά
Κατοικίες από 40 τ.μ. στο Κολωνάκι  και
μέχρι 187 τ.μ. στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη
μπορεί να αποκτήσει κάποιος με
150.000 ευρώ στη σημερινή αγορά κα-
τοικίας στο λεκανοπέδιο Αττικής. Τα ακί-
νητα που θα μπορεί να αποκτήσει κάποι-
ος με τα χρήματα αυτά θα γίνονται όλο
και πιο μικρά. Σελ.12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δρόμος χωρίς
επιστροφή
η κατάργηση
των πυρηνικών

Σελ. 10

Θα χαθούν πλοία αν επεκταθεί το εμπάργκο
Β. Δημητριάδης: Διαχειρίσιμη η κατάσταση στο παρόν στάδιο -Το «κτηματολόγιο» θαλάσσης και τα ναύλα
Εάν οι κυρώσεις διευρυνθούν και
καλύψουν όλα τα πλοία ρωσικών
συμφερόντων, πέραν της ρωσικής
σημαίας, τότε αναμένεται να έχου-
με απώλειες από το κυπριακό νη-
ολόγιο, που να ανέρχονται μέχρι
10% του εμπορικού στόλου, δη-

λώνει ο υφυπ. Ναυτιλίας Βασίλης
Δημητριάδης. Αυτό μεταφράζεται
σε 120-150 πλοία. Τονίζει, ωστόσο,
ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουμε
τέτοιο ζήτημα και αν περιορι-
στούμε στις σημερινές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, τότε η κατάστα-

ση θα είναι διαχειρίσιμη. Επιση-
μαίνει ότι αν ένεκα των κυρώσεων
χάσουμε πλοία, τότε δύσκολα θα
τα ανακτήσουμε.Την ίδια ώρα οι
θαλάσσιες μεταφορές επηρεά-
ζονται από τις αυξήσεις στο κόστος
των καυσίμων, αλλά και τα ναύλα

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων,
με τις ανοδικές τάσεις να συνε-
χίζονται. Αυτή η παράμετρος,
όπως εξηγεί, έχει ληφθεί υπόψη
κατά την ετοιμασία του δεύτερου
διαγωνιστικού εγγράφου για την
θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύ-

πρου - Ελλάδας. Ο Υφυπουργός
αναφέρεται και στο καινούργιο
πρότζεκτ του Υφυπουργείου που
αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό, με στόχο να βάλει σε
μια τάξη την θαλάσσια επικράτεια
της Κύπρου. Σελ. 4

Κύπρος 2,23% 0,10%

Γερμανία 0,85% 0,17%

Γαλλία 1,39% 0,14%

Ιταλία 2,51% 0,18%

Ισπανία 1,80% 0,14%

Ιρλανδία 1,51% 0,16%

Ελλάδα 2,86% 0,07%

Ην. Βασίλειο 1,91% 0,19%

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

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιστροφή στο γραφείο
σκοντάφτει στην ακρίβεια
Η τηλεργασία άρχισε ως μέτρο ασφάλει-
ας και τώρα εξελίσσεται σε μέτρο μεί-
ωσης του κόστους. Ορισμένες επιχειρή-
σεις άρχισαν να προσφέρουν στο προ-
σωπικό τους προπληρωμένες κάρτες
βενζίνης, κουπόνια για τα μέσα μεταφο-
ράς ή δυνατότητα κοινής μετακίνησης με
το ίδιο μέσο. Σελ. 11

Απρόθυμοι να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλύτερα περιθώρια 
για παραιτέρω στήριξη
Το χαμηλότερο έλλειμμα για το 2021 κα-
τά 3 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τα υψη-
λότερα έσοδα έναντι του στόχου το α΄
τρίμηνο του έτους διευρύνουν τα περι-
θώρια της ελληνικής κυβέρνησης για πε-
ραιτέρω στήριξη των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων έναντι της ακριβής
ενέργειας. Σελ. 8

Η Ε.Ε. έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και υπάρχει ισχυρή πολιτική στήριξη υπέρ των μέτρων για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αποδεικνύεται, όμως, ιδιαιτέρως δύσκολο να προσελκύσει επενδυτές σε σχέδια πέραν των έτοιμων
τεχνολογιών της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Από τα 106 δισ. δολάρια που επενδύθηκαν πέρυσι σε ευρωπαϊκές νεοφυείς, μόλις
το 4% τοποθετήθηκε σε ενεργειακά σχέδια. Σελ. 9
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Των ΠΟΛ ΛΙΝΕΡΤ και ΝΙΚ ΚΑΡΕΪ / REUTERS

Oι επίδοξοι οδηγοί ηλεκτρικών οχη-
μάτων συνωστίζονται για να αγο-
ράσουν ένα από αυτά ακόμη και
αν φέτος οι τιμές τους αυξάνονται,
διαψεύδοντας το σενάριο των τε-
λευταίων 15 χρόνων πως θα παρα-
τηρηθεί μεγαλύτερη ζήτηση μόνον
αφότου το κόστος της μπαταρίας
υποχωρήσει κάτω από ένα όριο,
το οποίο πάντα ήταν πολύ υψηλό
– το σενάριο διέδιδαν οι αυτοκι-
νητοβιομηχανίες. Φέτος, όμως, η
ζήτηση για ηλεκτροκίνητα αμάξια
παραμένει δυναμική, παρά το γε-
γονός ότι η μέση τιμή μιας στήλης
ιόντων λιθίου εκτινάχθηκε στα σχε-
δόν 160 δολάρια η κιλοβατώρα το
πρώτο τρίμηνο του 2022 από τα
105 δολάρια πέρυσι. Η ανοδική πο-
ρεία οφείλεται κυρίως στα προβλή-
ματα του παγκόσμιου συστήματος
προμηθευτικής αλυσίδας, στις κυ-
ρώσεις στα ρωσικά μεταλλεύματα
και στην κερδοσκοπία των επεν-
δυτών. Αναφορικά με ένα μικρότερο
όχημα, όπως το Hongguang Mini,
το πιο ευπώλητο ηλεκτρικό στην
Κίνα, οι πιο ακριβές μπαταρίες αύ-
ξησαν την τιμή του σχεδόν 1.500
δολάρια, όσο το 30% της αρχικής.
Επίσης, η τιμή της βενζίνης και
του ντίζελ για τα οχήματα με κινη-
τήρες εσωτερικής καύσεως έχει
διογκωθεί, αφ’ ης στιγμής η Ρωσία
εισέβαλε στην Ουκρανία. Οι ειδικοί
παρατήρησαν ότι οι ανησυχίες για
το περιβάλλον στρέφουν ακόμη
περισσότερους ανθρώπους στην
επιλογή της ηλεκτροκίνησης παρά
τη γενικευμένη αβέβαιη οικονομική
κατάσταση. Οι κατασκευαστές από
την Τesla έως τη SAIC-GM-Wuling,
η οποία κατασκευάζει το Hong-
guang Mini, έχουν μετακυλίσει το
υψηλότερο κόστος στις πλάτες των
καταναλωτών με διψήφιες αυξήσεις
στις τιμές των ηλεκτρικών αμα-
ξιών.

Κι έπονται και άλλες. Κατά τον
Αντι Παλμερ, πρόεδρο του διοικη-
τικού συμβουλίου της σλοβακικής
εταιρείας μπαταριών InoBat, τα πε-
ριθώρια κέρδους στον κλάδο ήδη
έχουν περισταλεί, οπότε «τα υψη-
λότερα κόστη πρέπει να μετακυ-
λιστούν στις αυτοκινητοβιομηχα-
νίες». Ομιλοι όπως η Mercedes-
Benz είναι πιθανόν να μετατοπί-
σουν τις αυξήσεις στο καταναλω-

τικό κοινό, ιδίως εάν εξακολουθή-
σουν την ανοδική πορεία τους οι
τιμές των πρώτων υλών. «Είναι
αναγκαίο να διατηρήσουμε τα πε-
ριθώρια κέρδους», παρατηρεί ο γε-
νικός διευθυντής τεχνολογίας της
γερμανικής εταιρείας, μιλώντας
στο Ρόιτερς. Αλλά όσοι αγοράζουν
ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν δείχνουν
να πτοούνται.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλε-
κτρικών αμαξιών κατά το πρώτο
τρίμηνο τρέχοντος έχουν αυξηθεί
σχεδόν 120%, βάσει των υπολογι-
σμών της EV –volumes.com. Τα κι-
νεζικά μοντέλα Nio, Xpeng και Li
Auto αποδείχθηκαν δημοφιλέστατα
και τον Μάρτιο οι πωλήσεις τους
σημείωσαν ρεκόρ, ενώ ρεκόρ πα-
ρατηρήθηκε και στις πωλήσεις των
αμαξιών της Tesla κατά το πρώτο
τρίμηνο, οι οποίες έφθασαν τις
310.000 μονάδες. «Φαίνεται πως
έχουμε φθάσει σε ένα σημείο καμ-
πής είτε συναισθηματικής είτε ψυ-
χολογικής φύσεως για τους κατα-
ναλωτές», παρατηρεί ο Βενκάτ Σρι-
νιβάσαν, διευθυντής του Επιστη-
μονικού Κέντρου Συνεργατικής
Αποθήκευσης Ενέργειας στο  Εθνι-
κό Εργαστήριο Αργκονι στο Σικάγο.
Τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του κό-
στους μπαταρίας και οχήματος,
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι
θα αγοράσουν ηλεκτρικό αμάξι.
Αυτή η άνοδος στα κόστη της μπα-
ταρίας είναι σταγόνα στον ωκεανό
με την προοπτική των μακροπρό-
θεσμων τάσεων, στο πλαίσιο των
οποίων οι τεχνολογικές βελτιώσεις
και η αύξηση της παραγωγής ωθού-
σαν καθοδικά το κόστος για τρεις
συνεχόμενες δεκαετίες. Τα δεδο-
μένα του κλάδου της αυτοκινητο-
βιομηχανίας δείχνουν καθαρά ότι
τα 105 δολάρια ανά κιλοβατώρα,
ήτοι το κατά μέσον όρο κόστος το
2021, ήταν ελαττωμένα σχεδόν
99% από τις 7.500 δολάρια και πλέον
το 1991. Τέλος, οι γνωρίζοντες τα
των μπαταριών τονίζουν ότι οι τιμές
μπαταριών θα διατηρηθούν σε υψη-
λά επίπεδα ένα χρόνο περίπου,
αλλά στη συνέχεια προβλέπουν
ακόμη μία μεγάλη πτώση τους,
διότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες και
οι όμιλοι της εξόρυξης, της διύλισης
και της κατασκευής στηλών ετοι-
μάζουν μεγάλες επενδύσεις.

Νηφαλιότητα 
Η μεγάλη πτώση στα επίπεδα ΜΕΧ των κυ-
πριακών τραπεζών, εκτός από ανακούφιση
στους επόπτες, έφερε και προβληματισμούς
στις διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες βλέ-
πουν τα έσοδά τους να μειώνονται σε σημείο
που να μην μπορούν να δικαιολογήσουν το
υφιστάμενο κόστος λειτουργίας. Σε αυτό το
πλαίσιο, λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση ασκήσεις επί χάρτου για τρόπους
συγκράτησης των εξόδων. Εύκολες λύσεις δεν
υπάρχουν και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
η διατάραξη των εργασιακών σχέσεων στον
τραπεζικό τομέα είναι κάτι που αναμένεται με
την προσδοκία πάντα, όταν έρθει εκείνη η
ώρα, να επικρατήσουν νηφάλιες αντιλήψεις. 

••••
Τέλος εποχής 
Οι πολύ σημαντικές τα τελευταία χρόνια αγο-
ρές ομολόγων μονοπώλησαν το ενδιαφέρον
των κεντρικών τραπεζών αναγκάζοντάς τις να
παρεμβαίνουν συστηματικά,  διατηρώντας τις
τιμές σε υψηλά επίπεδα. Όμως, η ένταση και
διάρκεια του πληθωρισμού δεν αφήνει πολλά
περιθώρια για τους κεντρικούς τραπεζίτες, οι
οποίοι αναδιπλώνονται και θέτουν σε δράση
ένα σχέδιο απεμπλοκής τους. Μετά την ανα-
κοίνωση για διακοπή των προγραμμάτων αγο-
ράς ομολόγων αναμένεται μια περίοδος αύξη-
σης των επιτοκίων που θα σημάνει το τέλος της
εποχής του φθηνού χρήματος. Αυτή θα είναι
ακόμη μια εξέλιξη που πρέπει να λάβουν σο-
βαρά υπόψη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

••••
Μηδενικές αποδόσεις 
Η επέλαση του πληθωρισμού προκαλεί ανη-
συχία στα ταμεία συντάξεων, τα οποία καλούν-
ται να προστατεύσουν την αγοραστική δύναμη
των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Η αύξηση
του πληθωρισμού σε επίπεδα 6% και 7% προ-
φανώς δεν είναι εφικτό να αντισταθμιστούν
μέσα από επενδυτικές αποδόσεις. Ακόμη και
εκεί που προκύπτει πληθωριστική αναπρο-
σαρμογή, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις
τιμές που καταγράφει ο δείκτης τιμών κατανα-
λωτή. Οι επιλογές προφανώς δεν είναι ούτε
πολλές ούτε εύκολες, όμως αυτό που σίγουρα
δεν αποτελεί επιλογή αυτήν την περίοδο είναι
η διακράτηση των ωφελημάτων σε καταθετι-
κούς λογαριασμούς όπου οι αποδόσεις είναι
μηδενικές. 

••••
Προτεραιότητες 
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2021, η ενιαία
εποπτεία των χρηματοοικονομικών οργανι-
σμών της Ευρώπης αναφέρει στους βασικούς
πυλώνες επικέντρωσης του έτους την αξιολό-
γηση των κινδύνων, τη θωράκιση των δικαιω-
μάτων των καταναλωτών και την ενίσχυση του
εποπτικού πλαισίου για ανάδειξη της βιωσιμό-

τητας. Ιδιαίτερα έχει απασχολήσει την κοινή
ευρωπαϊκή εποπτεία το θέμα της ανάπτυξης
της ψηφιακής χρηματοοικονομικής, μέσω της
υποστήριξης των FinTech, με διάφορες πρω-
τοβουλίες όπως είναι η δημιουργία φιλικών
συνθηκών ανάδειξης της καινοτομίας αυτών
των επιχειρήσεων.   

••••
Ηλεκτρονική επιτήρηση 
Στην υπηρεσία τήρησης των κυρώσεων κατά
της Ρωσίας τίθενται πλέον και εταιρείες Finte-
ch, οι οποίες λόγω τεχνολογικής υπεροχής
μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Η εταιρεία

Seon βρίσκεται στο Λονδίνο και έχει αντλήσει
κεφάλαια ύψους $94 εκ. για ηλεκτρονική επι-
τήρηση εφαρμογής των κυρώσεων. H Seon
έγινε γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με
τη Revolut, την οποία «προστατεύει» από onli-
ne καταχρήσεις. H εταιρεία, αν και μικρή σε μέ-
γεθος, κατάφερε μέσα από αυτήν την προοπτι-
κή να εκτινάξει την αποτίμησή της στο $0,5 δισ. 

••••
Επισιτιστική ανασφάλεια 
Η τιμή των τροφίμων και ιδιαίτερα των δημη-
τριακών συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία στις
διεθνείς αγορές, χωρίς να δείχνει σημάδια για
διόρθωση. Η τιμή του καλαμποκιού κατέγρα-
ψε την υψηλότερη τιμή από το 2012, κάτι το
οποίο αποδίδεται στην κατάσταση που δια-
μορφώνεται στο ουκρανικό μέτωπο όπου δεν
φαίνεται να υπάρχει κανένα σημάδι για εκτό-
νωση στον ορίζοντα. Σύμφωνα με την παγκό-
σμια τράπεζα, η κατάσταση έχει προσεγγίσει
το σημείο όπου δεν είναι καθόλου ακραίο να
μιλάμε για επισιτιστική ανασφάλεια.  

••••
Κομμένη ανάσα 
Ο τρόπος που ψήφισαν οι Γάλλοι στον πρώτο
γύρο των εκλογών δεν ευνοεί την υποψηφιό-
τητα Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο
του πολιτικού φάσματος. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι πέραν του 50% των ψηφοφόρων
στον πρώτο γύρο έκαναν πιο ακραίες επιλο-
γές. Όλη η Ευρώπη παρακολουθεί την σημε-
ρινή ψηφοφορία με κομμένη την ανάσα. 

Η ακρίβεια επιβάλλει ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο που αν δεν υιοθετηθεί άμεσα, οι
επιπτώσεις του πληθωρισμού ίσως μας εκπλήξουν δυσάρεστα. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Υπερπληθωρισμός
Υπερπληθωρισμός καλεί-
ται η υπερβολικά μεγάλη
και συνεχής αύξηση (εν-
δεχομένως και εκτός
ελέγχου) του γενικού επι-
πέδου τιμών σε μια οικο-
νομία, η οποία συνεπάγε-

ται την υπερβολικά αισθητή και συστημα-
τική μείωση της αγοραστικής αξίας / αγο-
ραστικής δύναμης του χρήματος.   

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Μεγάλη αύξηση 
στις πωλήσεις

ηλεκτρικών αυτοκινήτων

ΡΩΜΗ. Αντιμέτωπη με ένα μακρύ
ζεστό καλοκαίρι βρίσκεται η Ιτα-
λία, καθώς τα κλιματιστικά θα
χαμηλώσουν ή θα κλείσουν στα
δημόσια κτίρια όσο η κυβέρνηση
προσπαθεί να απεξαρτηθεί από
τις προμήθειες ρωσικού φυσικού
αερίου. Τα συστήματα κλιματι-
σμού θα ρυθμιστούν ώστε η θερ-
μοκρασία να μην πέφτει κάτω
από 25-27 βαθμούς Κελσίου κατά
τους θερμότερους μήνες του χρό-
νου, σύμφωνα με κυβερνητική
πρόταση για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Παράλληλα, τον χει-
μώνα τα δωμάτια δεν θα θερμαί-
νονται άνω των 19-21 βαθμών
Κελσίου υπό τον νόμο που θα τε-
θεί σε εφαρμογή από τις αρχές
Μαΐου έως τα τέλη του επόμενου
Μαρτίου. 

Νομοσχέδιο στη Βουλή
Το νομοσχέδιο συζητείται αυτή

τη στιγμή στο ιταλικό Κοινοβού-
λιο. Αν και οι τοπικές αρχές προσ-
διορίζουν σε ποιους μήνες χρη-
σιμοποιούνται τα συστήματα κλι-
ματισμού και θέρμανσης, δεν ορί-
ζουν τα ακριβή όρια στη θερμο-
κρασία των δημοσίων κτιρίων. Η
Ιταλία όμως εισάγει το 40% των
αναγκών της σε φυσικό αέριο από
τη Ρωσία και φιλοδοξεί τώρα να
διαφοροποιήσει τις προμήθειές
της εξαιτίας της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτής
της προσπάθειας οι αρμόδιοι
υπουργοί επρόκειτο χθες να υπο-
γράψουν συμφωνίες για την εξα-

σφάλιση φυσικού αερίου από τη
Δημοκρατία του Κονγκό και την
Ανγκόλα.

Τα μέτρα με την κωδική ονο-
μασία «επιχείρηση θερμοστάτης»
αφορούν τόσο σχολεία όσο και
άλλα δημόσια κτίρια. Η συζήτηση
στην Ιταλία άρχισε από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι,
ο οποίος έθεσε ειρωνικά το επι-
γραμματικό δίλημμα «ειρήνη ή
κλιματισμός;». «Θέλουμε ειρήνη
ή θέλουμε να έχουμε αναμμένο
το air condition;» αναρωτήθηκε
στις αρχές του μήνα, αφότου δε-
σμεύτηκε ότι η Ιταλία θα συμ-
μορφωθεί αν η Ε.Ε. αποφασίσει

να επιβάλει εμπάργκο στο ρωσικό
αέριο. Δεν είναι σαφές πώς θα
επιβληθεί η τήρηση των μέτρων,
αλλά δεν αποκλείεται να αναλά-
βουν την αποστολή επιθεωρητές
του υπουργείου Εργασίας, επι-
βάλλοντας πρόστιμα από 500 έως
3.000 ευρώ στους παραβάτες,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας Il Messaggero. 

Εξαίρεση τα νοσοκομεία
Το μέτρο δεν αφορά νοσοκο-

μεία αλλά σταδιακά θα μπορούσε
να επεκταθεί στα σπίτια ιδιωτών.
Το μέτρο θα μπορούσε να εξοι-
κονομήσει 2-4 δισ. κυβικά μέτρα

αερίου τον χρόνο, όπως εξήγησε
ο Ρενάτο Μπρουνέτα, υπουργός
Δημόσιας Διοίκησης. Το 57% του
ενεργειακού κόστους ενός δημο-
σίου κτιρίου προέρχεται από τον
έλεγχο της θερμοκρασίας. Η Αν-
τζελα Μάσι, πολιτικός του Κινή-
ματος των Πέντε Αστέρων, ανέ-
φερε πως η δημόσια διοίκηση ορ-
θώς δίνει το καλό παράδειγμα,
περικόπτοντας τη σπατάλη ενέρ-
γειας και υπογραμμίζοντας την
ανάγκη επαγρύπνησης των πο-
λιτών για τον εξορθολογισμό της
κατανάλωσης. «Είναι ένας απλός
τρόπος για την περιστολή της
εξάρτησης από το αέριο», είπε.

«Επιχείρηση θερμοστάτης»
Στους 25 βαθμούς Κελσίου τα κλιματιστικά στα δημόσια κτίρια της Ιταλίας

Για δύο συναπτά χρόνια δεν βλέ-
παμε τους φίλους μας όσο παλιά.
Μας έλειψαν οι συνάδελφοι από
τη δουλειά, ακόμη και ο καφετζής
στον δρόμο προς το γραφείο. Νιώ-
θαμε μοναξιά. Ολοι μας. Οι νευ-
ροεπιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό
που συνέβαινε στο μυαλό μας ήταν
το εξής:

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, που
έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να ανα-
ζητάει ασφάλεια στους αριθμούς,
καταγράφει τη μοναξιά ως απειλή.
Τα κέντρα που ελέγχουν τον κίν-
δυνο, συμπεριλαμβανομένης της
αμυγδαλής, επιβαρύνονται και απε-
λευθερώνουν ορμόνες άγχους. Οι
παλμοί της καρδιάς επιταχύνονται,
η πίεση ανεβαίνει, όπως και τα επί-
πεδα ζαχάρου, για να παράσχουν
την απαραίτητη ενέργεια σε πε-
ρίπτωση που αυτή καταστεί ανα-
γκαία. Το σώμα παράγει τα απα-
ραίτητα κύτταρα για να διορθώσει
τη ζημιά στους ιστούς και να προ-
λάβει τη μόλυνση, ενώ ταυτόχρονα
μειώνει τον αριθμό των αντισω-
μάτων για την καταπολέμηση των
ιών. Υποσυνείδητα οι άλλοι άν-
θρωποι αρχίζουν να φαντάζουν
σαν δυνάμει απειλές, πηγές απόρ-
ριψης ή απάθειας – και λιγότερο
σαν φίλοι ή θεραπεία για τη μονα-
ξιά. Σε μια βίαιη μεταστροφή, ακρι-
βώς τα μέτρα πρόληψης για την
απομόνωση από τον κορωνοϊό είναι
πιθανό να καθιστούν τον οργανι-
σμό λιγότερο ανθεκτικό σε αυτόν
ή λιγότερο θετικό στο εμβόλιο,
επειδή είναι λιγότερα τα αντισώ-
ματα για την καταπολέμησή του. 

Η πόλη της Νέας Υόρκης, όπου
ένα εκατ. άνθρωποι ζουν μόνοι,
ήταν τα τελευταία δύο χρόνια ένα
πείραμα στη μοναξιά. Εννέα εκατ.
κάτοικοι, παγιδευμένοι μόνο με
τα κινητά τους τηλέφωνα και τη
δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής,
παρέμειναν αποκομμένοι από τους
τόπους στους οποίους είχαν συ-
νηθίσει να συναθροίζονται. Τώρα
που οι περιορισμοί αίρονται, η
Νέα Υόρκη επανέρχεται σε κάτι
που μοιάζει με κανονικότητα.
Ωστόσο, ο μεγάλος άγνωστος είναι
οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της
παρατεταμένης απομόνωσης και
της μοναξιάς που τη συνόδευσε. 

ΤΖΟΝ ΛΙΛΑΝΤ

Η πανδημία της μοναξιάς
στη Νέα Υόρκη

«Eιρήνη ή κλιματισμός;», είχε αναρωτηθεί πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι υπονοώντας
ότι το καλοκαίρι αναμένεται θερμό. Τον Αύγουστο του 2020, κύμα καύσωνα σάρωσε αρκετές πόλεις, κάνοντας
κατοίκους και τουρίστες να αναζητούν σταγόνες δροσιάς.

Υποσυνείδητα οι άλλοι άνθρωποι
αρχίζουν να φαντάζουν σαν δυνάμει
απειλές και λιγότερο σαν φίλοι ή
θεραπεία για τη μοναξιά.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την αγορά εξυπηρετούμενων
δανείων από την RCB Bank και την
πώληση μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων στην Pimco, η Ελληνική Τρά-
πεζα έχει βάλει πλώρη για μετα-
σχηματισμό της. Το Σχέδιό της,
ωστόσο, δεν φαίνεται πως θα εφαρ-
μοστεί ανώδυνα, καθώς, τουλάχι-
στον για το μέρος της μείωσης των
εξόδων της, αναμένονται συγκρού-
σεις με τις συντεχνίες. Η μείωση
του κόστους της είναι μόνο ένας
από τους τέσσερις πυλώνες του γε-
νικότερου Σχεδίου μετασχηματι-
σμού της. Στα οικονομικά αποτε-
λέσματα του 2021 η Ελληνική Τρά-
πεζα προχώρησε στην ανάλυση
των τεσσάρων πυλώνων του Σχε-
δίου της. Η Ελληνική υλοποιεί ένα
Σχέδιο Μετασχηματισμού με στόχο
την ενίσχυση της εμπειρίας των
πελατών, την αύξηση των εσόδων
και ταυτόχρονα την αύξηση της
αποτελεσματικότητας. H στρατη-
γική μετασχηματισμού της Τράπε-
ζας επικεντρώνεται στην τεχνολογία
και στην ανάλυση, και στοχεύει σε
ψηφιακές βελτιώσεις και απλού-
στευση των διεργασιών, με έμφαση
στη βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πελατών, καθώς και στη διε-
ρεύνηση νέων ευκαιριών σε θέματα
περιβάλλοντος, κοινωνίας και δια-
κυβέρνησης (Environmental, Social
and Governance - ESG). Η Τράπεζα
κατά το 2021 δημιούργησε ένα ει-
δικό τμήμα ESG, στο πλαίσιο του
τμήματος Στρατηγικής και Μετα-
σχηματισμού. Με αυτή τη νέα δομή,
η Τράπεζα στοχεύει να επενδύσει
περαιτέρω στη βιώσιμη ανάπτυξη
και να σχεδιάσει τις ενέργειές της
με γνώμονα τον αντίκτυπο στην

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την
κοινωνική ευθύνη και την εταιρική
διακυβέρνηση. Στόχος της είναι η
δημιουργία αξίας μέσω βιώσιμων
προϊόντων και δραστηριοτήτων
και η προώθηση στόχων βιωσιμό-
τητας, σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας για την Κύπρο.

Όπως γνωστοποιήθηκε, έχει κα-
ταρτιστεί σχέδιο δράσης για την εν-
σωμάτωση των θεμάτων ESG σε όλη
την Τράπεζα, εναρμονίζοντας σαφείς
στόχους που έχουν τεθεί στη στρα-
τηγική, την οργανωτική δομή και
τη διαχείριση κινδύνου και συμβάλ-

λοντας παράλληλα στην ενσωμά-
τωση των θεμάτων αυτών στην κουλ-
τούρα της Τράπεζας. Η γενική ευθύνη
για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
της στρατηγικής σε θέματα περι-
βάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής
διακυβέρνησης υπάγεται στην Επι-
τροπή Διορισμών/ Εσωτερικής Δια-
κυβέρνησης. Καθώς η πρωτοβουλία
ESG αποτελεί μέρος του Σχεδίου
Μετασχηματισμού της Τράπεζας, η
πρόοδος παρακολουθείται στενά
μέσω της διακυβέρνησης του Σχεδίου
Μετασχηματισμού.

Συγχρόνως, στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης της τράπεζας, ήταν η αγορά
των εξυπηρετούμενων δανείων από
την RCB Bank. Η Ελληνική Τράπεζα
ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου 2022

ότι έχει συνάψει συμφωνία για από-
κτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρε-
τούμενων δανείων από την RCB.
Η Συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτο-
φυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων
με μεικτή λογιστική αξία ύψους πε-
ρίπου 556 εκατ., συνδεδεμένες εξα-
σφαλίσεις σε μετρητά και αλλά πι-
στωτικά υπόλοιπα ύψους περίπου
89 εκατ. και εγγυητικές επιστολές
ύψους περίπου 23 εκατ. Το δανειακό
χαρτοφυλάκιο από εξυπηρετούμενα
επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δα-
νειολήπτες.

Μείωση κόστους
Μέσα στο πλαίσιο του μετασχη-

ματισμού της, η τράπεζα θέλει να
μειώσει το προσωπικό της κατά 300
– 350 άτομα εντός του 2022, περι-

λαμβάνοντας και πλεονασμούς. Μέ-
σα στο επόμενο διάστημα θα εφαρ-
μοστεί το πλάνο για μείωση του κό-
στους και της αναδιάρθρωσης της
Τράπεζας, που είναι μερικά από τα
κύρια στοιχεία του τριετούς Σχεδίου
Μετασχηματισμού της, ενώ ένα
Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
(VRS) στην παρούσα φάση δεν θα
εφαρμοστεί. Στόχος της είναι η συ-
νολική μείωση του κόστους μισθο-
δοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις
στον αριθμό του προσωπικού, αλλά
και με πιο ορθολογικές αυξήσεις
μισθών στο μέλλον και όχι της τάξης
του 5% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα
με τα οικονομικά αποτελέσματα
του 2021, τα έξοδα προσωπικού
ανήλθαν σε €133,7 εκατ. και αντι-
προσώπευαν το 51% των συνολικών

εξόδων του Ομίλου (2020: 50%). Σε
σύγκριση με €131,1 εκατ. το 2020,
τα έξοδα προσωπικού για το 2021
σημείωσαν αύξηση ύψους 2%. Ο
κύριος λόγος ήταν οι μισθολογικές
προσαυξήσεις που δόθηκαν από
τον Όμιλο αναδρομικά σε κάθε ερ-
γαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική
Σύμβαση κατά τον Ιούνιο του 2021.

Μείωση ΜΕΔ
«H Τράπεζα είναι σε θέση να αν-

τιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
ΜΕΔ με γρηγορότερο ρυθμό και με
υψηλότερες ανακτήσεις μέσω της
πλατφόρμας διαχείρισης χρεών»,
σημειώνει χαρακτηριστικά. Επι-
πρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώ-
νεται στη διαχείριση των ΜΕΔ με
γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκ-
ποίησης χαρτοφυλακίων. H Τράπεζα
ανακοίνωσε στις 11 Απριλίου 2022,
ότι έχει συνάψει συμφωνία για την
πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων και για
την πώληση της APS Debt Servicing
Cyprus Ltd. Η συμφωνία πακέτο
περιλάμβανε την τιτλοποίηση ΜΕΔ
ύψους περίπου 1,32 δισ. ευρώ και
την πώληση της πλατφόρμας της
Τράπεζας, APS Debt Servicer, στην
Oxalis Holding S.A.R.L., την οποία
οντότητα διαχειρίζεται και συμ-
βουλεύει η Pacific Investment Ma-
nagement Company LLC.

Δανεισμός, MREL, επιτόκια
Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή

ρευστότητα, επιτρέποντας της να
εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονται σε διάφορους τομείς
στην εγχώρια αγορά, με μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική να επεκτα-
θεί επιλεκτικά και εκτός Κύπρου.
Η Τράπεζα όπως αναφέρει, επι-

κεντρώνεται στο νέο δανεισμό σε
εταιρείες που αυξάνουν την αν-
ταγωνιστικότητα και την παρα-
γωγικότητα της χώρας, όπως στους
τομείς λιανικού εμπορίου, μετα-
ποίησης, υγείας, παιδείας, ενέρ-
γειας και ανανεώσιμων πηγών,
μεταφορών και αποθήκευσης, ενη-
μέρωσης, επικοινωνίας και φιλο-
ξενίας. Παράλληλα, οι χορηγήσεις
στον τομέα ιδιωτών επικεντρώ-
νονται στα στεγαστικά δάνεια. 

Έχοντας λάβει ενδιάμεσους και
τελικούς στόχους MREL μέχρι την
1 Ιανουαρίου 2022 και μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2025, αντίστοιχα,
η Ελληνική Τράπεζα εφάρμοσε τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθε-
σμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) με σκοπό
να εκδώσει MREL. Οποιαδήποτε
απόφαση σχετικά με το είδος των
MREL που θα εκδοθούν καθώς και
το ποσό της έκδοσης θα βασίζεται
στις συνθήκες της αγοράς και στη
διάθεση των επενδυτών κατά την
αντίστοιχη χρονική στιγμή.

Στο πλαίσιο του μετασχηματι-
σμού της, η Ελληνική ανακοίνωσε
ότι θα ξεκινήσει να χρεώνει κα-
ταθέσεις ιδιωτών πέραν των 100
χιλιάδων ευρώ από τον Ιούνιο του
2022. Οι πελάτες αυτοί αντιστοι-
χούν σε 5% - 10% της καταθετικής
της βάσης της τράπεζας και θα
τους προσφέρει εναλλακτική να
μετατρέψουν τις καταθέσεις τους
σε τακτής προθεσμίας ενός έτους
ή να επιλέξουν τα επενδυτικά προ-
ϊόντα που προσφέρει η τράπεζα
σε συνεργασία με τη επενδυτικά
ταμεία, όπως η Allianz. Η Ελληνική
έχει εφαρμόσει ήδη αρνητικά επι-
τόκια σε καταθέσεις εταιρειών πέ-
ραν των 50 χιλιάδων ευρώ.

<<<<<<

Εχει καταρτιστεί σχέδιο
δράσης για την ενσωμά-
τωση των θεμάτων ESG
σε όλη την Τράπεζα.

Φτιάχνει τα του οίκου της η Ελληνική
Eχει βάλει πλώρη για το μετασχηματισμό της, σχέδιο που όμως δεν θα εφαρμοστεί ανώδυνα

Η Τράπεζα, όπως αναφέρει, επικεντρώνεται στο νέο δανεισμό σε εταιρείες
που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο κύβος ερρίφθη. Ο εθνικός κατώ-
τατος μισθός στην Κύπρο έχει κλει-
δώσει στα 950 – 960 ευρώ μικτά
το μήνα. Πλέον, όλα τα επαγγέλματα
θα έχουν αυτό το ποσό ως τον κα-
τώτατο μισθό που θα δικαιούται
να λάβει ένας εργαζόμενος. Εκτός
αυτού του κατώτατου μένουν οι
εργάτες γεωργίας, οι οικιακές βοηθοί
και οι ναυτικοί. Ακόμα και το ποσό

των 950 – 960 ευρώ αναμένεται να
αυξηθεί ελαφρώς ενδεχομένως σε
ένα χρόνο από τη θέσπιση του κα-
τωτάτου. Γίνεται αντιληπτό πως
το ποσό των 950 – 960 ευρώ προ-
κύπτει ως ποσοστό του εθνικού
διάμεσου μισθού που ισχύει για
την Κύπρο και σε ένα χρόνο ή όποτε
το επιτρέψουν οι συνθήκες θα αυ-

ξηθεί. Ο εργοδότες που δίνουν ήδη
κοντά σε αυτά τα χρήματα δεν θα
πρέπει να ανησυχούν ή να αντι-
δράσουν. Αντιδράσεις και πηγα-
δάκια υπάρχουν από εργοδότες
που είτε υποαμοίβουν το προσω-
πικό τους, είτε υποδηλώνουν τις
εργατοώρες που δουλεύει το προ-
σωπικό τους. Σύμφωνα με τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ILO), ο ορ-
γανισμός ο οποίος μαζί με το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Υπουργείο Οι-
κονομικών «έτρεξε» το όλο εγχεί-
ρημα, ο κατώτατος μισθός δεν λει-
τουργεί ανταγωνιστικά στις συμ-
βάσεις, αντιθέτως, βοηθά στην αύ-
ξηση των χαμηλών μισθών, ενώ
είναι σημαντικό κατά τους ίδιους
να υπάρξει διασύνδεση με το μη-
χανισμό αναπροσαρμογής του
ύψους του κατώτατου σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Ενισχύεται
ο κοινωνικός διάλογος, δεν υπάρ-
χουν παραδείγματα από άλλα κράτη
που εφαρμόστηκε κατώτατος μι-
σθός και λειτούργησε αρνητικά.
Πρόσθετα, σύμφωνα με το ILO, ο
κατώτατος συνδράμει στην αύξηση
της παραγωγικότητας, ενισχύει
την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων και βοηθά να αναπτυχθεί
περαιτέρω η οικονομία μίας χώ-
ρας.

Μόλις προχώρησε στην εισβολή
της Ουκρανίας η Ρωσία αρκετοί πί-
στευαν πως το ζήτημα του καθο-
ρισμού του εθνικού κατωτάτου μι-

σθού στην Κύπρο θα πήγαινε πίσω
για ακόμα μια φορά. Αντιθέτως,
απλώς καθυστέρησε, καθώς ο προ-
γραμματισμός ήταν να θεσμοθε-
τηθεί εντός Φεβρουαρίου. Στην
Κύπρο, από το 2018 έχει αρχίσει
διαβούλευση της κυβέρνησης με
τους κοινωνικούς εταίρους για θέ-
σπισή του. Εντός του τρίτου τρι-
μήνου του 2018 ακολούθησε και
η κατάρτιση πλάνου υλοποίησης
για το οποίο ζητήθηκε τεχνική βοή-
θεια από τον Διεθνή Οργανισμό
Εργασίας. Τα κράτη έχουν διαφο-
ρετικούς εθνικούς κατώτατους μι-
σθούς. Ωστόσο, οι μεγάλες αποκλί-
σεις στο ύψος του κατώτατου μι-
σθού περιορίζονται εάν ληφθεί
υπόψη το κόστος ζωής σε κάθε
κράτος. Υπάρχει σαφής διαφορά
μεταξύ του ονομαστικού κατώτατου
μισθού και των μονάδων αγορα-
στικής δύναμης που μπορεί να κλεί-
νει την μισθολογική «ψαλίδα» με-
ταξύ των κρατών.

Έως τώρα, ο κατώτατος μισθός
είχε καθοριστεί για εννέα μόνο
επαγγέλματα, όπως πωλητή, γρα-
φέα, νοσηλευτικού βοηθού, βοηθού

παιδοκόμου, βοηθού βρεφοκόμου,
σχολικού βοηθού, σχολικού φρον-
τιστή, φρουρού ασφαλείας και κα-
θαριστή. Το ποσό ήταν στα 870 ευ-
ρώ και με τη μονιμοποίησή τους
τα 924 ευρώ (αν εργάζονται για πά-
νω από 6 μήνες συνεχόμενα).

Οι μισθοί στην Ευρώπη
Πόσοι είναι οι εθνικοί κατώτατοι

μισθοί στην Ευρώπη τον Ιανουάριο
του 2022; Ανατρέχοντας σε στοιχεία
της Eurostat, φαίνεται πως τον με-
γαλύτερο εθνικό κατώτατο μισθό
τον έχει το Λουξεμβούργο, στα
2.250 ευρώ. Ακολουθεί λίγο πάνω
από 1.750 ευρώ η Ιρλανδία, ενώ
Ολλανδία και Βέλγιο έχουν 1.725
και 1.650 αντίστοιχα. Γερμανία και
Γαλλία έχουν εθνικό κατώτατο που
ανέρχεται στα 1.625 και στα 1.600
αντίστοιχα. Στην Ισπανία ανέρχεται
σε 1.125 ευρώ και στην Σλοβενία
στα 1.085 ευρώ. Η Πορτογαλία φαί-
νεται να είναι στα 820 ευρώ και η
Μάλτα στα 800. Η Ελλάδα θέσπισε
τον κατώτατο μισθό εντός της προ-
ηγουμένης εβδομάδας στα 713 ευ-
ρώ, παρόλο που στο εν λόγω γρά-

φημα της Eurostat τον παρουσιάζει
στα 750 - 780 ευρώ.

Αξιοπρεπείς συνθήκες
Όπως διατείνεται το Συμβούλιο

Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας
της Κύπρου ο βασικός στόχος της
υιοθέτησης Εθνικού Κατώτατου Μι-
σθού θα πρέπει να είναι η διασφά-
λιση αξιοπρεπών συνθηκών δια-
βίωσης στους εργαζομένους (μέσω
της προστασίας τους από χαμηλούς
μισθούς), χωρίς όμως να διακυβεύε-
ται η ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας και να δημιουργούνται άλλες
στρεβλώσεις των οποίων οι αρνη-
τικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες
από τα οφέλη της υιοθέτησης αυτού
του μισθού. Στον αντίποδα, έχει ση-
μειώσει πω η βασικότερη παράμε-
τρος στο θεσμό του είναι ο καθορι-
σμός του επιπέδου του. «Ενδεχό-
μενος καθορισμός ή αναθεώρηση
του σε αδικαιολόγητα ψηλό επίπεδο,
πιθανόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην οικονομία αλλά και να επιφέρει
τα αντίθετα αποτελέσματα από τους
βασικούς του στόχους», είχε σημει-
ώσει σε συγκεκριμένη έρευνα.

Το Συμβούλιο τονίζει πως, πέραν
όμως της οικονομικής πτυχής του
θέματος, η υιοθέτηση Κατώτατου
έχει θεσμοθετηθεί σε αρκετές Ευ-
ρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες δε-
καετίες και πλέον θεωρείται ως ένα
σημαντικό κοινωνικό μέτρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστα-
σία των χαμηλά αμειβόμενων εργα-
ζομένων. Σε κάποιες χώρες ο Κατώ-
τατος θεσμοθετήθηκε πριν από αρ-
κετά χρόνια, όπως στην Ολλανδία
το 1969 ενώ σε άλλες αυτό έγινε
πολύ πρόσφατα όπως στην Γερμανία
το 2015. Επί του παρόντος, 21 κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μι-
σθό ενώ στα υπόλοιπα 6 (συμπερι-
λαμβανομένης και της Κύπρου) υπάρ-
χουν παρόμοιες ρυθμίσεις μέσω συλ-
λογικών συμβάσεων και άλλων ρυθ-
μίσεων. Επομένως με τον ένα ή άλλο
τρόπο ο θεσμός του κατώτατου μι-
σθού χρησιμοποιείται ως κοινωνικό
μέτρο προστασίας των χαμηλόμι-
σθων εργαζομένων. Φυσικά, το επί-
πεδο κατώτατου μισθού καθώς και
οι συναφείς πρόνοιες του συστήμα-
τος διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Στα 950 – 960
κλείδωσε 
ο κατώτατος
στην Κύπρο
Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
στο αμέσως επόμενο διάστημα 

<<<<<<

Υπάρχει σαφής διαφο-
ρά μεταξύ του ονομα-
στικού κατώτατου μι-
σθού και των μονάδων
αγοραστικής δύναμης
που μπορεί να κλείνει
την μισθολογική «ψαλί-
δα» μεταξύ των κρατών.

Μόλις προχώρησε στην εισβολή της Ουκρανίας η Ρωσία αρκετοί πίστευαν πως το ζήτημα του καθορισμού του εθνικού κατωτάτου μισθού στην Κύπρο θα πή-
γαινε πίσω για ακόμα μια φορά.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΊΑ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Εάν οι κυρώσεις διευρυνθούν και
καλύψουν όλα τα πλοία ρωσικών
συμφερόντων, πέραν της ρωσικής
σημαίας, τότε αναμένεται να έχου-
με απώλειες από το κυπριακό νη-
ολόγιο, που να ανέρχονται μέχρι
10% του εμπορικού μας στόλου,
δηλώνει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας
Βασίλης Δημητριάδης, τονίζοντας
παράλληλα ότι η κατάσταση στην
κυπριακή ναυτιλία αυτή την στιγμή
με τις υφιστάμενες κυρώσεις είναι
διαχειρίσιμη. Την ίδια ώρα οι θα-
λάσσιες μεταφορές επηρεάζονται
από τις αυξήσεις στο κόστος των
καυσίμων, αλλά και τα ναύλα με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων,
με τις ανοδικές τάσεις να συνεχί-
ζονται. Αυτή η παράμετρος, όπως
εξηγεί, έχει ληφθεί υπόψη κατά
την ετοιμασία του δεύτερου δια-
γωνιστικού εγγράφου για την θα-
λάσσια επιβατική σύνδεση Κύ-
πρου- Ελλάδας. Στη συνέντευξη
του ο Υφυπουργός μιλά και για το
καινούργιο πρότζεκτ του Υφυπουρ-
γείου που αφορά τον θαλάσσιο χω-
ροταξικό σχεδιασμό, με στόχο να
βάλει σε μια τάξη την θαλάσσια
επικράτεια της Κύπρου. 

- Τις τελευταίες εβδομάδες κα-
ταγράφεται συνεχής αύξηση
στις τιμές των αγαθών. Σε με-
γάλο βαθμό καθορίζονται και
από το κόστος καυσίμων και
των ναύλων. Ποια είναι η ει-
κόνα αυτή την στιγμή, υπάρχει
ανοδική τάση;

- Όσον αφορά τις θαλάσσιες
μεταφορές και τα πλοία, οι αυξή-
σεις στα καύσιμα ήταν αναμενό-
μενες πολύ πριν ξεσπάσει η παν-
δημία. Ο λόγος ήταν γιατί από την
1η Ιανουαρίου 2020 είχε τεθεί σε
εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο, η
υποχρέωση χρήσης καυσίμων χα-
μηλής περιεκτικότητας σε θείο
μέχρι 0,5%. Πρόκειται για καύσιμο
το οποίο είναι ακριβότερο. Ως εκ
τούτου, το κόστος των θαλάσσιων
μεταφορών είχε αυξητική τάση
πολύ πριν την πανδημία. Στη συ-
νέχεια η πανδημία και τα συνε-
χόμενα lockdown με το ανισοζύγιο
ζήτησης-προσφοράς, έφεραν μια
εκτόξευση στις τιμές των εμπο-
ρευματοκιβωτίων. Οπότε εκεί δη-
μιουργήθηκε ξανά μία σημαντική
μεταβολή στις τιμές, κάτι που φυ-
σικά επηρέασε την εφοδιαστική
αλυσίδα και μοιραία τον κατανα-
λωτή. Στη συνέχεια, ενώ αναμέ-
ναμε μια σταθεροποίηση με αυ-
ξητική τάση του κόστους των εμ-
πορευματοκιβωτίων και των ναύ-
λων, ξέσπασε η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, κάτι που οδήγησε
σε νέα αύξηση των ναύλων στα
δεξαμενόπλοια πέραν του 25%.
Οπότε αυτό επηρέασε σημαντικά
την τιμή του καυσίμου. Την ίδια
ώρα, από την στιγμή που οι εμπο-
ρικές ροές πετρελαίου μεταβάλ-
λονται, με την Ευρώπη να αναζητεί
μελλοντικούς προμηθευτές που
βρίσκονται σε μεγαλύτερη από-
σταση απ’ ό,τι η Ρωσία, αυτό ση-
μαίνει μεγαλύτερο κόστος για το
ναύλο των δεξαμενόπλοιων και
της τιμής του καυσίμου. Έτσι προς
το παρόν συνεχίζει να καταγρά-
φεται ανοδική τάση, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την Κύπρο που
ως νησί εξαρτάται από τις θαλάσ-
σιες μεταφορές. Ευελπιστούμε σε
σταθεροποίηση της κατάστασης
αν και αυτό ενδέχεται να πάρει
κάποιο χρόνο . 
-Μπορούμε να δώσουμε μία
εκτίμηση για το κατά πόσο
μπορούμε να επιστρέψουμε
τελικά σε επίπεδα του 2019;

- Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην
Ουκρανία τότε θα αναμέναμε στα-
θεροποίηση των τιμών με μια αυ-
ξητική τάση σε διάστημα ενός
έτους. Με τον πόλεμο στην Ου-
κρανία σε εξέλιξη, δεν μπορούμε
να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις.
Κάποια στιγμή οι τιμές θα σταθε-
ροποιηθούν, αλλά εκτιμούμε ότι
θα είναι σε πιο ψηλά επίπεδα σε
σχέση με το 2019. 
-Γενικότερα, πώς επηρεάζεται
η Κύπρος από τον πόλεμο και
τις κυρώσεις προς την Ρωσία;
Συζητείται το ενδεχόμενο λή-
ψης πιο αυστηρών κυρώσεων;

- Οι κυρώσεις που προτείνει και
υιοθετεί η ΕΕ, είναι σε συνεχή
αξιολόγηση, επικαιροποίηση και
ανάλογα με την εξέλιξη του πολέ-
μου, αυστηροποιούνται ή σταθε-
ροποιούνται. Στην περίπτωση των
θαλάσσιων μεταφορών τέθηκε
προ δεκαπενθήμερου η πρόθεση
και η πρόταση της ΕΕ για να απα-
γορεύσει σε πλοία ρωσικών συμ-
φερόντων να προσεγγίζουν τα ευ-
ρωπαϊκά λιμάνια. Τελικά η Ευρώπη
κατέληξε να περιορίσει το εύρος
των κυρώσεων σε πλοία υπό ρω-
σική σημαία και όχι ευρύτερων
ρωσικών συμφερόντων, κάτι που
θα καθιστούσε την εφαρμογή πο-
λύπλοκη και εν αμφιβόλω. Ως Κύ-
προς εκφράσαμε την άποψη ότι
οι κυρώσεις για την ναυτιλία πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες των θαλάσσιων μεταφο-
ρών και του τρόπου λειτουργίας
της ναυτιλίας. Η απαγόρευση σε
ρωσικής σημαίας πλοία να προ-
σεγγίσουν ευρωπαϊκά λιμάνια, εί-
ναι ένα μέτρο ομοιόμορφα και απο-
τελεσματικά εφαρμόσιμο από τις
λιμενικές αρχές. Για να απαντήσω
συγκεκριμένα στο ερώτημά σας,
η Κύπρος έχει στο νηολόγιό της
ρωσικών συμφερόντων πλοία και
εάν το εύρος των κυρώσεων επε-
κταθεί σε πλοία πέραν της ρωσικής

σημαίας, αναμένεται να έχουμε
αρνητικές επιπτώσεις. Έχουμε
κάνει την αξιολόγησή μας και έχου-
με δει ότι εάν οι κυρώσεις διευ-
ρυνθούν και καλύψουν όλα τα
πλοία ρωσικών συμφερόντων, πέ-
ραν της ρωσικής σημαίας, τότε
αναμένεται να έχουμε απώλειες
από το κυπριακό νηολόγιο, που
θα ανέρχονται μέχρι 10% του εμ-
πορικού μας στόλου. Σε πραγμα-
τικούς αριθμούς είναι 120-150
πλοία. Προς το παρόν όμως δεν
έχουμε τέτοιο ζήτημα. Αν περιο-
ριστούμε στις σημερινές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας στη ναυτιλία,

τότε η κατάσταση θα είναι διαχει-
ρίσιμη. Η ναυτιλία είναι ένας το-
μέας ο οποίος δεν ανακάμπτει άμε-
σα, η ανάκαμψη του τομέα γίνεται
με μεγαλύτερη επιβράδυνση σε
σχέση με τον τουρισμό. Αυτό ση-
μαίνει ότι αν ένεκα των κυρώσεων
χάσουμε πλοία, τότε δύσκολα θα
τα ανακτήσουμε. 
-Ποιος ο ρόλος της Κύπρου στη
διαμόρφωση των κυρώσεων;

- Εμείς έχουμε αναδείξει την
ιδιαιτερότητα των θαλάσσιων με-
ταφορών όχι μόνο για την σημασία
τους στην οικονομία της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που

υιοθετηθούν κυρώσεις ευρείας
κλίμακας για την ναυτιλία, ο στόχος
εμπορικής ή οικονομικής απομό-
νωσης της Ρωσίας, δεν επιτυγχά-
νεται. Στην ουσία η Ευρώπη θα
χάσει στόλο, άρα και τον έλεγχο
σημαντικού αριθμού πλοίων τα
οποία θα εγγραφούν σε νηολόγια
τρίτων κρατών και θα συνεχίσουν
να εμπορεύονται στη Ρωσία, χωρίς
να επιτυγχάνεται η εμπορική και
οικονομική απομόνωση της Ρω-
σίας. Είναι σημαντικό να συνυπο-
λογίζουμε στις κυρώσεις την αρχή
ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις που
επιφέρεις στην χώρα που στοχεύεις
να πλήξεις, πρέπει να είναι μεγα-
λύτερες από τις επιπτώσεις στη
δική σου οικονομία. Από την στιγ-
μή που απαγορεύω σε πλοία ρω-
σικών συμφερόντων να προσεγ-
γίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια, τα πλοία
θα διαγραφούν από ευρωπαϊκά
νηολόγια και θα υψώσουν σημαίες
τρίτων χωρών και θα συνεχίσουν
να εμπορεύονται με τη Ρωσία. Με
τον τρόπο αυτό ο οικονομικός απο-
κλεισμός των Ρώσων δεν θα επι-
τευχθεί, θα συνεχίζουν ανεξέλεγ-
κτα να κυκλοφορούν, δεν θα διέ-
πονται από τα υψηλά επίπεδα
ασφάλειας, δεν θα μπορούν να
συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊ-
κές πολιτικές όπως για παράδειγμα

τα υπό διαμόρφωση μέτρα για αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
που επιδιώκει η Ευρώπη, ενώ η
δυναμική και η επιρροή των κρα-
τών μελών της ΕΕ στα διεθνή ναυ-
τιλιακά δρώμενα και στη διαμόρ-
φωση παγκόσμιων ρυθμίσεων, θα
μειωθεί. Αυτό εμείς προσπαθούμε
να το αναδείξουμε. Δεν αποκλείεται
βέβαια ανάλογα των εξελίξεων του
πολέμου να επανέλθουν προτάσεις
για πιο ευρείας κλίμακας κυρώσεις.
Η πλευρά μας εκφράζει ετοιμότητα
να προβάλει επιχειρήματα οποι-
αδήποτε στιγμή ανακύψει το θέ-
μα.
-Υπάρχει ομογνωμία στην Ευ-
ρώπη υπέρ της διατήρησης
των υφιστάμενων κυρώσεων;

-Στα θέματα θαλάσσιων μετα-
φορών η κάθε χώρα έχει τη δική
της οπτική και συμφέροντα καθότι
επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό
από τις κυρώσεις, όμως τις πλείστες
των περιπτώσεων παρατηρείται
ένα συναινετικό πνεύμα. Οι προ-
θέσεις για διατήρηση των υφιστά-
μενων κυρώσεων ή η ενδεχόμενη
επέκταση του εύρους των κυρώ-
σεων μεταβάλλονται ανάλογα των
πολιτικών εξελίξεων και της κλι-
μάκωσης του πολέμου.
-Τι έχει χάσει η Κύπρος ένεκα
των κυρώσεων; Παραμένει αν-
ταγωνιστική στον τομέα της
ναυτιλίας;

- Η Κύπρος, με την υιοθέτηση
της εθνικής της στρατηγικής για
την ναυτιλία “SEA Change 2030”
από τον Οκτώβριο του 2021, στο-
χεύει στο να είναι ανθεκτική και
ανταγωνιστική σε περιόδους κρί-
σης. Συνεπώς, πριν το ξέσπασμα
του πολέμου ήμασταν και εξακο-
λουθούμε να είμαστε σε μια δια-
δικασία σχεδιασμού και εφαρμογής
των 35 δράσεων της στρατηγικής,
ώστε να διατηρήσουμε την αντα-
γωνιστικότητά μας. Αυτή την στιγ-
μή καταγράφονται απώλειες δια-
χειρίσιμες αν και πρέπει να πούμε
ότι η εξάρτηση της κυπριακής ναυ-
τιλίας από την Ρωσία δεν είναι ιδι-
αίτερα μεγάλη και σίγουρα όχι στα
μεγέθη που κατέγραφε ο τουρι-
σμός. Ως Υφυπουργείο έχουμε ξε-
κάθαρο πλάνο για να στοχεύσουμε
αγορές της Άπω Ανατολής, ήδη
δρομολογούμε να ανοίξουμε ναυ-
τιλιακό γραφείο στην Ιαπωνία, να
επικοινωνήσουμε το ναυτιλιακό
μας προϊόν σε άλλες αγορές για
να μπορέσει η κυπριακή ναυτιλία
να μην εξαρτάται μόνο από 2-3
αγορές αλλά να είναι πολυσυλλε-
κτική. 
- Μετά τον πόλεμο, έχουν έρθει
ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύ-
προ, ή έχουμε χάσει εταιρείες
ένεκα των κυρώσεων;

- Υπάρχουν εταιρείες ρωσικές
οι οποίες κάνουν δεύτερες σκέψεις
για να μειώσουν ή να εγκαταλεί-
ψουν την Κύπρο. Από την άλλη η
ροή εγγραφής πλοίων στο κυπρια-
κό νηολόγιο δεν έχει σταματήσει,
γιατί πολλά από τα πλοία μας δεν
εμπορεύονται ούτε στην Ευρώπη,
ούτε την Ρωσία, άρα θεωρούμε ότι
ο πόλεμος μπορεί να μας δημιουρ-
γεί κάποια προβλήματα, διαχειρί-
σιμα, το νηολόγιό μας όμως θεω-
ρούμε ότι παραμένει και ελκυστικό
και ανταγωνιστικό. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τις προοπτικές προ-
σέλκυσης νέων ναυτιλιακών εται-
ρειών στη Κύπρο, οι οποίες παρα-
μένουν υψηλές.

Διαχειρίσιμη η κατάσταση στη ναυτιλία
Βασίλης Δημητριάδης: Η εξάρτηση του κλάδου από τη Ρωσία, οι επιπτώσεις των κυρώσεων και τα επόμενα βήματα

Με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μπαίνει μια τάξη στην θαλάσσια επικράτεια της Κύπρου και καθορίζονται ζώνες αξιοποίησης και χώροι για
συγκεκριμένες χρήσεις, αναφέρει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας. 

-Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις
και η αύξηση στην τιμή των καυσίμων
την θαλάσσια επιβατική σύνδεση;
-Στο τελευταίο διαγωνιστικό έγ-
γραφο, είχαμε αυξήσει το ύψος
της επιδότησης συνυπολογίζον-
τας αυτή την παράμετρο. Αρχικά
η επιδότηση ήταν στα 5 εκατ. ευ-
ρώ και στη συνέχεια έγινε 5,5
εκατ. ευρώ γιατί συνυπολογίζαμε
τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα, χω-
ρίς να έχουμε βάλει ρήτρα αξιο-
λόγησης της τιμής του καυσίμου.
Επιπρόσθετα, επαναδιαπραγμα-
τευτήκαμε τους όρους με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και πετύχαμε
βελτιώσεις όπως ο εποχικός χα-
ρακτήρας της υπηρεσίας για να
λειτουργεί μόνο τους μήνες που
θα υπάρχει ουσιαστική ζήτηση
από τους συμπολίτες μας. Με τον
τρόπο αυτό έχει καταστεί πιο
συμφέρουσα η λειτουργία της

γραμμής εξ ου και υπήρχε ενδια-
φέρον από εταιρείες. 
-Ικανοποιούν το Υφυπουργείο τα
τελευταία αποτελέσματα των εσόδων
από την πλοιοδιαχείριση στην Κύ-
προ;
- Καταγράφουμε με ικανοποίηση
ότι τα έσοδα τόσο της πλοιοδια-
χείρισης όσο και τα έσοδα που
απορρέουν από την πλοιοκτησία
και το κυπριακό νηολόγιο έχουν
αυξηθεί. Συγκεκριμένα, το Κυ-
πριακό Νηολόγιο έχει ξεπεράσει
τα 24,2 εκ. ολική χωρητικότητα
και ο αριθμός των ναυτιλιακών
εταιρειών που είναι εγγεγραμμέ-
νες στο Σύστημα Φόρου Χωρητι-
κότητας καταγράφει τα τελευταία
τέσσερα χρόνια αύξηση που ξε-
περνά το 60%. Την ίδια περίοδο
(2018-2022) το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας καταγράφει 37% αύξη-
ση στα εισπραχθέντα έσοδα. 

Η επιβατική κίνηση και η αύξηση 
των εσόδων της πλοιοδιαχείρισης

<<<<<<

Κάποια στιγμή οι τιμές
θα σταθεροποιηθούν,
αλλά εκτιμούμε ότι 
θα είναι σε πιο ψηλά
επίπεδα σε σχέση 
με το 2019. 

<<<<<<

Ρωσικές εταιρείες κά-
νουν δεύτερες σκέψεις
για την παρουσία τους
στο νησί, αλλά συνεχί-
ζεται η εγγραφή πλοί-
ων στο νηολόγιό μας.

-Πού αποσκοπεί και γιατί είναι
σημαντικό να γίνει θαλάσσιος
χωροταξικός σχεδιασμός;

- Θεωρώ ότι είναι μία από τις
πιο σημαντικές δράσεις που απο-
τελεί και υποχρέωσή μας που
απορρέει από το κοινοτικό κε-
κτημένο. Διαμορφώνουμε λοιπόν
ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο
για την Κυπριακή Δημοκρατία,
που θα καλύπτει από εκεί που ξε-
κινά το υγρό στοιχείο μέχρι την
ΑΟΖ μας, στα 200 ναυτικά μίλια.
Η όλη πρωτοβουλία εμπίπτει στα
πλαίσια της Ολοκληρωμένης Θα-
λάσσιας Πολιτικής και της Γαλά-
ζιας Οικονομίας. Το Θαλάσσιο

Χωροταξικό Σχέδιο θα αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο στις στοχεύ-
σεις μας για ολιστική προσέγγιση
και στη μεγιστοποίηση της ανα-
πτυξιακής δυναμικής των θαλασ-
σών μας. 

Έχουμε παρουσιάσει για πρώ-
τη φορά, χάρτες για τις δραστη-
ριότητες που περιλαμβάνει η θα-
λάσσια επικράτεια της Κύπρου-
από αγωγούς, λιμένες, μαρίνες,
ιχθυοκαλλιέργειες, προστατευό-
μενες ζώνες αρχαιοτήτων ή na-
tura, περιοχές ανάπτυξης θαλάσ-
σιου τουρισμού, σημεία ανάπτυ-
ξης ΑΠΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο
είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο

του Υφυπουργείου και έχει τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση. Για να
έρθουμε στο διά ταύτα- με το
“κτηματολόγιο” θαλάσσης γίνεται
μια “ζωνοποίηση” των θαλασσών
μας με περιοχές που θα είναι δε-
σμευμένες για συγκεκριμένες
χρήσεις- ενεργειακά, λιμενικές
δραστηριότητες κ.ο.κ. Ο στόχος
είναι οι διάφορες δραστηριότητες
να αναπτύσσονται αρμονικά με
γνώμονα την προστασία του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος, χωρίς η
μία δραστηριότητα να επηρεάζει
την ανάπτυξη της άλλης και πλέ-
ον, οποιαδήποτε ανάπτυξη στην
θαλάσσια επικράτεια της Κύπρου

να αξιολογείται και να αδειοδο-
τείται στις ζώνες που θα καθορι-
στούν μέσα στο Θαλάσσιο Χω-
ροταξικό Σχέδιο. Θα υπάρχει πλέ-
ον μια τάξη, μια ολιστική προ-
σέγγιση. Οι αιτήσεις όλων όσοι
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν
θαλάσσιες δραστηριότητες θα
συνοδεύονται με τις ανάλογες
περιβαλλοντικές και άλλες μελέ-
τες, θα αξιολογούνται από την
Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού, την οποία απαρ-
τίζουν 15 κρατικές υπηρεσίες και
η υποχρέωσή μας βάσει του νόμου
είναι μέσα σε 6 μήνες να λαμβά-
νεται η τελική απόφαση. Ο σχε-

διασμός του θαλάσσιου χώρου
μοιραία έχει αλληλεπίδραση με
την ακτογραμμή. Αν για παρά-
δειγμα ένας Δήμος θέλει να αξιο-
ποιήσει την παραλία του με κά-
ποιο τρόπο, θα πρέπει να γνωρίζει
και να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο
αξιοποίησης της θάλασσας με
την οποία γειτνιάζει. 

Η Ολοκλήρωση του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου προγραμ-
ματίζεται για τον Οκτώβριο, με
την έγκρισή του από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και την κατάθεσή
του στην ΕΕ, όπως προνοεί η σχε-
τική Ευρωπαϊκή Οδηγία και η
Εθνική Νομοθεσία.

«Κτηματολόγιο» θαλάσσης για αρμονική ανάπτυξη
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Επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ 
θα χρειαστεί να υλοποιήσει η 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
προκειμένου να αυξήσει την 
παραγωγική της δυναμική και 
να διπλασιάσει τις πωλήσεις της 
την επόμενη πενταετία. 

Σύμφωνα με μελέτη που εκ-
πόνησε η διεύθυνση οικονο-
μικής ανάλυσης της Εθνικής 
Τράπεζας, η ελληνική φαρμα-
κοβιομηχανία έχει τη δυνατό-
τητα να διπλασιάσει τις πωλή-
σεις της σε ορίζοντα 5ετίας, 
από 3,4 δισ. ευρώ το 2021 σε 
7,2 δισ. ευρώ το 2026, κάτι που 
θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
την αύξηση των εξαγωγών (από 
45% του συνόλου των πωλήσε-
ων σε 60%), καθώς και με την 
περαιτέρω διείσδυση των γε-
νοσήμων στην ελληνική αγορά 
(από 34% του συνολικού όγκου 
κατανάλωσης στο 62%). 

Οπως καταδεικνύει η μελέτη, 
αυτά όλα απαιτούν επενδύσεις 
περίπου 2 δισ. ευρώ, με τις μισές 
από αυτές να έχουν ήδη καλυ-
φθεί από επενδύσεις που έχουν 
προγραμματίσει οι ελληνικές 
εταιρείες. Υπενθυμίζεται πως η 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, 
όπως έχει ανακοινωθεί και διά 
στόματος του προέδρου της Πα-
νελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιο-
μηχανίας Θεόδωρου Τρύφωνος, 
έχει δρομολογήσει για την επό-
μενη τριετία επενδύσεις περί-
που 1 δισ. ευρώ, οι οποίες είναι 
σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση 
με αυτές που πραγματοποιήθη-
καν την προηγούμενη τριετία. 

Οπως αναφέρει και η μελέτη, 
τα επενδυτικά πλάνα της φαρ-
μακοβιομηχανίας περιλαμβά-
νουν 17 νέα τμήματα έρευνας 
και ανάπτυξης έως το 2024, αλλά 
και επενδύσεις σε επίπεδο πα-
ραγωγής. Αυτές περιλαμβάνουν 
12 νέα εργοστάσια, 29 νέες πα-
ραγωγικές μονάδες και 52 νέ-
ες γραμμές παραγωγής που θα 
εστιάζουν στην παραγωγή πρώ-
των υλών κ.ά. Παράλληλα, αξιο-
ποιώντας και το εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό του κλάδου, 
η Ελλάδα θα μπορούσε να αυξή-
σει τις δαπάνες της σε έρευνα 

και ανάπτυξη και να μετατραπεί 
σε  κόμβο παραγωγής και και-
νοτομίας φαρμάκων. 

Η ευκαιρία
Η μελέτη της ΕΤΕ εστιάζει 

στις ευκαιρίες που προκύπτουν 
για την ελληνική φαρμακοβιο-
μηχανία μέσα από τη νέα κοινή 
ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολι-
τική προκειμένου να μειώσει η 
Ε.Ε την εξάρτησή της από τρί-
τες χώρες, όπως η Κίνα και η 
Ινδία, αλλά και να αντιμετωπί-
σει αναταραχές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού, πρόβλημα που έγι-
νε ιδιαίτερα εμφανές κατά την 

πανδημική κρίση. Παράλληλα, 
οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέ-
σω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
καθώς και το μέτρο του ανα-
πτυξιακού clawback, μέσω του 
οποίου οι εταιρείες συμψηφί-
ζουν ένα ποσό του clawback με 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
ή παραγωγικές επενδύσεις, θα 
δώσουν ώθηση στις ελληνικές 
εταιρείες να προωθήσουν στην 
αγορά εγχώρια γενόσημα φάρ-
μακα υψηλής αξίας. 

Οπως αναφέρει η μελέτη, οι 
αναγκαστικές επιστροφές του 
κλάδου (clawback, rebate) εί-
ναι οι μεγαλύτερες στην Ε.Ε 
και αντιπροσώπευαν το 40% 
του συνόλου της φαρμακευτι-
κής δαπάνης την περίοδο 2019-
2021 έναντι περίπου 10% που 
είναι οι αντίστοιχες επιβαρύν-
σεις στην υπόλοιπη Ε.Ε. Πα-
ράλληλα, προειδοποιεί πως το 
αυξανόμενο κόστος ενέργειας 
και μεταφορών ασκεί πιέσεις 
στον κλάδο και ιδίως σε επίπε-

δο ανταγωνιστικότητας, αφού 
τα φάρμακα υπόκεινται σε ένα 
ρυθμιζόμενο σύστημα τιμολό-
γησης, πρόκειται δηλαδή για 
διατιμημένο προϊόν. 

Από άλμα σε άλμα
Ως προς τη δυναμική του 

κλάδου, η μελέτη επισημαί-
νει πως η ελληνική φαρμακο-
βιομηχανία έχει αυξήσει τις 
πωλήσεις της κατά 80% την 
τελευταία πενταετία, με αυ-
τές να αγγίζουν τα 3 δισ. ευ-
ρώ το 2021 από 1,7 δισ. ευρώ 
το 2017. Η άνοδος τροφοδο-
τήθηκε κυρίως από τις εξαγω-
γές, οι οποίες αυξήθηκαν την 
ίδια περίοδο κατά 180%, ενώ 
οι εγχώριες πωλήσεις σημεί-
ωσαν άνοδο 35%. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
εξωστρέφεια του κλάδου κα-
τά 45% το 2021 και να αυξη-
θεί στο 0,7% από 0,3% το με-
ρίδιο των ελληνικών εξαγωγών 
στο σύνολο των ευρωπαϊκών. 

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει τις πωλήσεις της από 3,4 δισ. 
ευρώ το 2021 σε 7,2 δισ. ευρώ το 2026. Σημειώνεται ότι από το 2017 μέχρι το 2021 αύξησε τις πωλήσεις της κατά 80%.

A
.P

.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Κόμβος παραγωγής 
και καινοτομίας φαρ-
μάκων μπορεί να γίνει 
η χώρα, λέει έρευνα 
της Εθνικής Τράπεζας. 

Πενταετία δυναμικής ανάπτυξης
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Διπλασιασμός πωλήσεων το 2026, εφόσον υλοποιηθούν επενδύσεις 2 δισ. ευρώ

Στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 
χωρών της Ευρωζώνης στα πρω-
τογενή ελλείμματα τοποθετούν 
την Ελλάδα τα δύο προηγούμε-
να χρόνια, της κρίσης του κο-
ρωνοϊού, οι εκτιμήσεις του ∆ΝΤ, 
όπως αποτυπώνονται στην έκ-
θεση Fiscal Monitor. Κι αυτό 
την ώρα που το ελληνικό δη-
μόσιο χρέος είναι το υψηλότε-
ρο με διαφορά στην Ευρωζώνη. 
Από φέτος, ωστόσο, το Ταμείο 
προβλέπει σημαντική μείωση 
ελλείμματος και επιστροφή σε 
πρωτογενή πλεονάσματα το 
2023.

Συγκεκριμένα, το 2021 το 
∆ΝΤ εκτιμά ότι το πρωτογενές 
έλλειμμα ήταν 5,9% του ΑΕΠ 
και παρότι είναι μειωμένο ένα-
ντι της πρόβλεψης του προϋπο-
λογισμού και έναντι του προη-
γούμενου έτους, τοποθετεί την 
Ελλάδα στη δεύτερη θέση, με-
τά τη Μάλτα (8% του ΑΕΠ). 
Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης 

ήταν 4,2% του ΑΕΠ. Κατά μέ-
σον όρο οι ανεπτυγμένες χώ-
ρες, πάντως, είχαν υψηλότερο 
έλλειμμα, 6,2%.

Το 2020, το πρωτογενές έλ-
λειμμα στην Ελλάδα ήταν 7,9% 
του ΑΕΠ της. Αυτό την τοποθέ-
τησε στην τρίτη θέση, μαζί με 

τη Γαλλία, ενώ υψηλότερα ελ-
λείμματα σημείωσαν η Ισπανία 
(8,9% του ΑΕΠ) και η Μάλτα 
(8,6% του ΑΕΠ). Ο μέσος όρος 
της Ευρωζώνης ήταν 5,9% του 
ΑΕΠ και των ανεπτυγμένων χω-

ρών 9,2%.
Το καλό είναι ότι το ∆ΝΤ προ-

βλέπει πως η χώρα θα περιορί-
σει σημαντικά το πρωτογενές 
έλλειμμά της φέτος, στο 1,9% 
του ΑΕΠ, ακριβώς στο ύψος που 
το τοποθετεί πλέον και η κυβέρ-
νηση, με βάση το υπό κατάρτι-
ση Πρόγραμμα Σταθερότητας. 
Στη συνέχεια, το ∆ΝΤ «βλέπει» 
επιστροφή σε πλεονάσματα και 
συγκεκριμένα σε πρωτογενές 
πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ το 
2023, που θα αυξάνεται σταδι-
ακά στο 1,5% του ΑΕΠ το 2024, 
1,8% του ΑΕΠ το 2025, 1,9% 
του ΑΕΠ το 2026 και 2% του 
ΑΕΠ το 2027.

Η αιτία της εκτίναξης των 
ελλειμμάτων τα δύο προηγού-
μενα χρόνια είναι προφανώς οι 
δαπάνες στήριξης έναντι του 
κορωνοϊού κι αυτό προκύπτει 
και από τα στοιχεία του ∆ΝΤ 
για την εκτίναξη των δαπανών 
του προϋπολογισμού, αλλά και 
από την προβλεπόμενη γρήγο-
ρη επιστροφή σε δημοσιονομι-

κή ισορροπία. Συγκεκριμένα, οι 
δαπάνες της γενικής κυβέρνη-
σης αυξήθηκαν από 47,8% του 
ΑΕΠ το 2019 σε 59,8% του ΑΕΠ 
το 2020 και διατηρήθηκαν στο 
57,9% του ΑΕΠ το 2021. Φέτος 
προβλέπεται να υποχωρήσουν, 
λόγω απόσυρσης των μέτρων, 
στο 53,1% του ΑΕΠ και το 2023 
στο 49,4% του ΑΕΠ. Σημειώνε-
ται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες 
στην Ευρωζώνη το 2020 ήταν 
53,5% του ΑΕΠ και το 2021 

52,6%. Αντιθέτως, στα έσοδα 
ο κορωνοϊός δεν άφησε αποτύ-
πωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ∆ΝΤ, αφού αυτά ήταν 48,9% 
του ΑΕΠ το 2020 και 49,1% του 
ΑΕΠ το 2021, ελαφρώς υψηλό-
τερα από τον μέσο όρο της Ευ-
ρωζώνης. 

Φέτος προβλέπεται να υπο-
χωρήσουν στο 48,3% του ΑΕΠ 
και στη συνέχεια να συνεχί-
σουν καθοδική πορεία, φτάνο-
ντας το 44,8% το 2027.

Aυτές οι δαπάνες οδήγησαν 
το χρέος στην κορύφωσή του, 
στο 211,9% του ΑΕΠ το 2020, 
για να υποχωρήσει όμως αμέ-
σως στο 198,9% του ΑΕΠ το 
2021, σύμφωνα με την εκτί-
μηση του ∆ΝΤ, που προβλέπει 
για φέτος μια ακόμη σημαντι-
κή υποχώρηση στο 185,4% του 
ΑΕΠ και στη συνέχεια σταδια-
κή περαιτέρω υποχώρηση, για 
να φτάσει στο 160,7% του ΑΕΠ 
το 2027.

Το θετικό είναι ότι το ∆ΝΤ προβλέπει πως η χώρα θα περιορίσει σημαντικά το πρωτογενές έλλειμμά της φέτος, στο 
1,9% του ΑΕΠ, ακριβώς στο ύψος που το τοποθετεί πλέον και η κυβέρνηση.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το δεύτερο υψηλότερο 
έλλειμμα στην Ευρωζώνη 
έχει η Ελλάδα
Στο 5,9% του ΑΕΠ το 2021, όταν ο μέσος όρος των 19 κρατών 

είναι 4,2% - Οι ανεπτυγμένες χώρες είχαν έλλειμμα 6,2%

Σύμφωνα με το Fiscal 
Monitor του ΔΝΤ, 
υψηλότερο πρωτο-
γενές έλλειμμα από 
την Ελλάδα εμφανίζει 
μόνο η Μάλτα 
(8% του ΑΕΠ).

Εκτακτη, μη επιστρεπτέα επιχορή-
γηση έως 18.000 ευρώ σε πληττό-
μενες από την COVID-19 επιχειρή-
σεις, οι οποίες όμως επλήγησαν και 
από φυσικές καταστροφές το 2021, 
προβλέπει απόφαση που υπέγρα-
ψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. 
Το συνολικό ύψος της επιχορή-
γησης είναι 26 εκατ. ευρώ και θα 
δοθεί σε επιχειρήσεις κάθε νομι-
κής μορφής οι οποίες δραστηριο-
ποιούνται στους νομούς Ευβοίας, 
Λαρίσης και Ηρακλείου.

Η επιχορήγηση προς κάθε επι-
χείρηση ανέρχεται σε σταθερό πο-
σοστό 50% επί των λειτουργικών 
δαπανών της, όπως αυτές εξάγο-
νται από τα πρόσφατα φορολογικά 
της στοιχεία. Ειδικότερη μέριμνα 
λαμβάνεται για τις επιχειρήσεις 
που συστάθηκαν εν μέσω παν-
δημίας ή εντός του έτους 2021. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, η επιχορή-
γηση θα αποδίδεται ως κατ’ απο-
κοπήν ποσό με την υποχρέωση 
ανάλωσης εντός 6 μηνών από την 
έγκριση/ένταξη χωρίς έλεγχο πα-
ραστατικών δαπανών.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις 
υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμ-
μα είναι οι ακόλουθες:
• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν 
νόμιμα.
• Να έχουν κάνει έναρξη εργασι-
ών μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2021.
• Να έχουν εγκατάσταση (έδρα, 
υποκατάστημα κ.λπ.) στις ανωτέ-
ρω περιοχές.
• Να έχουν σημειώσει πτώση τζί-
ρου τουλάχιστον 10% μεταξύ των 
ετών 2019 και 2021. Το κριτήριο 
αυτό δεν εφαρμόζεται στις επιχει-
ρήσεις με έναρξη εργασιών εντός 

του 2020 ή εντός του 2021).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στη διεύθυνση www.ependyseis.
gr μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς την 
απαίτηση προσκόμισης φυσικού 
φακέλου δικαιολογητικών από 
13/5/2022 και ώρα 12.00 μέχρι και 
17/6/2022 και ώρα 15.00.

Η αξιολόγηση των υποβληθει-
σών αιτήσεων χρηματοδότησης 
θα γίνεται με τη μέθοδο της άμε-
σης διαδικασίας με τήρηση χρο-

νικής σειράς προτεραιότητας. Η 
εκταμίευση της επιχορήγησης γί-
νεται εντός δέκα ημερών αμέσως 
μετά την έγκριση της υποβληθεί-
σας αίτησης χρηματοδότησης, 
χωρίς υποχρέωση υποβολής δεύ-
τερου κατά σειράν σχετικού αιτή-
ματος. Τα υποβληθέντα στοιχεία 
των επιχειρήσεων θα διασταυ-
ρωθούν με τα ήδη τηρούμενα γι’ 
αυτές στις εθνικές βάσεις δεδομέ-
νων (π.χ. Taxisnet) πριν από την 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Σε 
περίπτωση απόρριψης υποβληθεί-
σας αίτησης, η επιχείρηση διατη-
ρεί το δικαίωμα εκ νέου υποβολής. 
Η επιχορήγηση εκτός από μη επι-
στρεπτέα είναι και ακατάσχετη.

Εκτακτη μη επιστρεπτέα
18.000 ευρώ σε διπλά
πληττόμενες επιχειρήσεις

Αφορά όσες επλήγη-
σαν από την πανδημία
και από φυσικές κατα-
στροφές σε Εύβοια, 
Λάρισα και Ηράκλειο. 

Εκτακτη, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε πληττόμενες από την COVID-19 
επιχειρήσεις, οι οποίες όμως επλήγησαν και από φυσικές καταστροφές το 
2021, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.
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Κατά 50 ευρώ τον μήνα αυξάνε-
ται από την 1η Μαΐου ο κατώ-
τατος μισθός, φθάνοντας τα 713 
ευρώ μεικτά (613 καθαρά) ένα-
ντι 663 ευρώ μεικτά (569 ευ-
ρώ καθαρά) που είναι σήμερα. 
Αντίστοιχα, το κατώτατο ημε-
ρομίσθιο αυξάνεται στα 31,85 
ευρώ, από 29,62 ευρώ που είναι 
από την 1η Ιανουαρίου 2022 
έως και το τέλος Απριλίου. Πρό-
κειται για αύξηση της τάξης του 
7,5%, που σε συνδυασμό με την 
πρώτη αύξηση, 2%, που εφαρ-
μόστηκε στις αρχές του έτους, 
οδηγεί σε ετήσιο καθαρό κέρ-
δος για κάθε μισθωτό με πλήρη 
απασχόληση, που αμείβεται με 
τον κατώτατο μισθό, της τάξης 
των 882 ευρώ.

Εάν δε, σε αυτό, προστεθεί 
και το όφελος από τις μειωμέ-
νες ασφαλιστικές εισφορές κα-
τά 1,63 ποσοστιαίες μονάδες, 
τότε το κέρδος είναι 906 ευρώ. 
Εφόσον ο μισθωτός είχε προϋ-
πηρεσία (θεμελιωμένες τριετίες) 
έως τον Φεβρουάριο του 2012, 
ο μηνιαίος μεικτός κατώτατος 
μισθός μπορεί να αυξηθεί έως 
και κατά 213 ευρώ και να φθά-
σει τα 926 ευρώ τον μήνα (μει-
κτά). Συνολικά, εκτιμάται ότι η 
απόφαση της κυβέρνησης (που 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσί-
ας θα πρέπει να εγκριθεί από το 
υπουργικό συμβούλιο) οδηγεί 
στην αύξηση του εισοδήματος 
πάνω από 800.000 μισθωτών, 
ανέργων αλλά και δικαιούχων 
μιας σειράς επιδομάτων, που 
το ύψος τους καθορίζεται σύμ-
φωνα με τον κατώτατο μισθό.     

Αναλυτικά, την αύξηση του 
κατώτατου μισθού κατά 50 ευ-
ρώ τον μήνα, αρχής γενομένης 
από την 1η Μαΐου, ανακοίνω-
σε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο 
για «μια κίνηση που την αξί-
ζουν οι εργαζόμενοι και την 
αντέχουν οι επιχειρήσεις». Εί-
χε προηγηθεί συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον υπουρ-
γό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, 
όπου κλείδωσε το ύψος της αύ-
ξησης, μετά και την παρουσί-
αση του σχετικού πορίσματος 
από τους ειδικούς. «Τώρα είναι 
η ώρα των εργαζομένων», τό-
νισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώ-
νοντας ότι σωρευτικά από την 
αρχή του έτους ο κατώτατος 
μισθός αυξάνεται κατά 9,5%, 
με αποτέλεσμα «650.000 εργα-
ζόμενοι να έχουν κέρδος πα-
ραπάνω από ένα καθαρό μισθό 
ετησίως». «Η κυβέρνηση ισορ-

ροπεί ανάμεσα στις παροδικές 
ανάγκες του παρόντος και στις 
εθνικές υποχρεώσεις του μέλ-
λοντος» υπογράμμισε ο πρωθυ-
πουργός, επισημαίνοντας ότι 
με αυτή την απόφαση αυξάνε-
ται και το επίδομα ανεργίας κα-
τά 31 ευρώ, με αποτέλεσμα να 
φθάσει τα 438 ευρώ.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης 
επισήμανε ότι η απόφαση της 
κυβέρνησης για αύξηση του 
κατώτατου μισθού αποτελεί 
παράλληλα και ένα κάλεσμα 
προς τους εργοδότες να κινη-
θούν ανάλογα και προς τις άλ-
λες κατηγορίες μισθωτών. Για 
να καταλήξει, πως τον Ιούνιο 
θα υπάρξει και νέα μείωση των 
εισφορών κατά μισή μονάδα.  

Σύμφωνα με το υπουργείο 
Εργασίας, η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού επιχειρεί μια 
χρυσή τομή ανάμεσα σε δια-
φορετικές ανάγκες: τον μετρια-

σμό των απωλειών στην αγορα-
στική δύναμη των μισθών και 
την ικανοποίηση της εύλογης 
προσδοκίας των εργαζομένων 
να έχουν και εκείνοι μέρισμα 
από την ανάπτυξη που επετεύ-
χθη το 2021 και τη διαφύλαξη 
της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας και την 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσε-
ων στην απασχόληση και την 
ανεργία.

Ετσι, ο νέος κατώτατος μι-
σθός αυξάνεται από 1η Μαΐου 
κατά 7,5%, ή 50 ευρώ τον μήνα 
και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ 
από 663 ευρώ προηγουμένως. 
∆εδομένου ότι καταβάλλονται 
14 μισθοί τον χρόνο, το ετή-
σιο όφελος για τους εργαζομέ-
νους από την αύξηση ισούται με 
έναν επιπλέον μισθό (50 ευρώ η 
μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς 
ισούται με 700 ευρώ).

Οι μηνιαίες αποδοχές σε 
12μηνη βάση –όπως δηλαδή 
υπολογίζονται στην υπόλοιπη 
Ε.Ε.–, αν συνυπολογισθεί η κα-
ταβολή δώρων και επιδομάτων 
διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ 
από 773,5 ευρώ σήμερα. Εκτι-
μάται δηλαδή πως ένας 15ος μι-
σθός προστίθεται στο εξής στο 
εισόδημα όσων σήμερα λαμβά-
νουν 663 ευρώ μεικτά.  

Αν συνυπολογισθεί και η 
προηγούμενη αύξηση του κα-

τώτατου μισθού που έγινε την 
1η Ιανουαρίου 2022, προκύπτει 
αύξηση κατά 9,7%, ή 63 ευρώ 
τον μήνα (από 650 ευρώ στα 
713 ευρώ). Σε αυτή την περί-
πτωση το όφελος σωρευτικά 
οδηγεί σε επιπλέον 882 ευρώ 
τον χρόνο.

Τέλος, αν συνυπολογιστούν 
και οι μειωμένες ασφαλιστι-
κές εισφορές (ισχύουν από το 
2021) τότε εκτιμάται ότι η σω-
ρευτική αύξηση του καθαρού 
μισθού είναι από την αρχή του 
χρόνου της τάξης του 11,81%, 
με αποτέλεσμα το σωρευτικό 
ετήσιο όφελος να φθάνει τα  
906 ευρώ.

Οσο για τις πολυσυζητημέ-
νες τριετίες, που από τον Φε-
βρουάριο του 2012 παραμένουν 
«παγωμένες», το υπουργείο Ερ-
γασίας ξεκαθαρίζει ότι συνεχί-
ζεται το σημερινό καθεστώς, 
δηλαδή  οι «τριετίες» συνεχί-
ζουν να καταβάλλονται, προ-
σαυξάνοντας τον κατώτατο 
μισθό έως και κατά 30%, σε 
όσους τις δικαιούνταν έως τις 
14.2.2012.

Συνεπώς ο μηνιαίος μεικτός 
κατώτατος μισθός για τους ερ-
γαζομένους με τρεις τριετίες 
μπορεί να είναι έως και 213 ευ-
ρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 
30%) με το ετήσιο όφελος να 
διαμορφώνεται στα 926 ευρώ.

Συνολικά
με την αύξηση
του Μαΐου (7,5%) και 
του Ιανουαρίου (2%) 
το ετήσιο καθαρό 
κέρδος φτάνει
τα 882 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού 
συμπαρασύρει προς τα πάνω το 
επίδομα ανεργίας. Σήμερα το 
ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 
ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευ-
ρώ. Από 1ης Μαΐου διαμορφώνο-
νται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ 
το ημερήσιο και στα 438 ευρώ 
το μηνιαίο.

Επίσης αναπροσαρμόζεται 
σειρά βοηθημάτων και επιδο-
μάτων που έχουν ως βάση υπο-
λογισμού τον κατώτατο μισθό ή 
ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων το βοήθη-
μα ανεργίας για τους αυτοτελώς 
απασχολουμένους, τα προγράμ-
ματα νέων θέσεων εργασίας, το 
ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, 
το βοήθημα λόγω επίσχεσης ερ-
γασίας, αλλά και η αποζημίωση 
για τα προγράμματα εργασιακής 
εμπειρίας κ.ά.

Αναλυτικά, η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού αυξάνει συνο-
λικά 24 μισθολογικά επιδόματα:
1.  Ανεργίας.
2.  Επίσχεσης εργασίας.
3.  Μακροχρόνια ανέργων.
4.  Ειδικό εποχικό.
5.  Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη 
επιδότησης λόγω ανεργίας.
6.  Ειδικό βοήθημα μετά από τρί-
μηνο παραμονής στα μητρώα του 
ΟΑΕ∆.
7.  Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέ-
τισαν ποινή στερητική της ελευ-
θερίας.
8. Αφερεγγυότητας του εργοδότη.
9.  ∆ιαθεσιμότητας.
10.  Παροχής προστασίας της μη-
τρότητας.
11. Μαθητείας.
12.  Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.
13.  Πρακτικής άσκησης φοιτητών 
σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.
14.  Ειδική επιδότηση εκδορο-
σφαγέων.
15. Ειδική συμπληρωματική παρο-
χή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.
16. Επιδότηση λόγω ανεργίας των 
ξεναγών.
17.  Επιδότηση λόγω ανεργίας 
αδελφών νοσοκόμων.
18.  Επιδότηση λόγω ανεργίας 
δασεργατών.
19.  Επιδότηση λόγω ανεργίας 
ρητινοσυλλεκτών.

20.  Βοήθημα ανεργίας ασφαλι-
σμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
21.  Βοήθημα ανεργίας ασφαλι-
σμένων τ. ΟΑΕΕ.
22.  Βοήθημα ανεργίας ασφαλι-
σμένων τ. ΕΤΑΑ.
23. Αδεια συμμετοχής σε εξετά-
σεις για σπουδαστές, φοιτητές, 
μαθητές που είναι εργαζόμενοι.
24.  Προγράμματα απασχόλησης.

Βέβαια, η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού επηρεάζει, επίσης, 
την προσαύξηση κυριακάτικης 
εργασίας (και εργασίας στις αρ-
γίες), την προσαύξηση νυχτε-
ρινής εργασίας, καθώς και την 
προσαύξηση για την εκτός έδρας 
απασχόληση.

Οπως επισημαίνει ο δικηγό-

ρος-εργατολόγος Γιάννης Καρού-
ζος, οι προσαυξήσεις αυτές στο 
ελληνικό δίκαιο υπολογίζονται 
επί του νόμιμου και όχι επί του 
καταβαλλόμενου μισθού – σε 
αντίθεση, π.χ., με την υπερω-
ρία. Ο νόμιμος μισθός ταυτίζεται 
με τον κατώτατο μισθό σε περί-
πτωση που η σχέση εργασίας δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
κάποιας συλλογικής σύμβασης, 
ενώ εάν εμπίπτει, νόμιμο ημερο-
μίσθιο είναι αυτό της συλλογικής 
σύμβασης, εφόσον όμως αυτό 
υπερβαίνει τον νομοθετημένο 
ελάχιστο μισθό.

Eτσι, για παράδειγμα, ο εργα-
ζόμενος την Κυριακή ή σε κάποια 
αργία δικαιούται επιπλέον προ-
σαύξηση 75% επί του νομίμου 
ημερομισθίου, ανεξάρτητα εάν 
πρόκειται για νόμιμη ή παρά-
νομη εργασία. Συνεπώς, με τον 
κατώτατο μισθό να διαμορφώνε-
ται στα 713 ευρώ και το ημερο-
μίσθιο στα 31,85 ευρώ, η αμοιβή 
για εργασία κατά πλήρες ωράριο 
την Κυριακή ή σε αργία θα ανέλ-
θει στα 55,73 ευρώ (προσαύξη-
ση 23,88€).

Θετικό αντίκτυπο στους εκπρο-
σώπους του επιχειρηματικού 
κόσμου είχε η ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού για την αύξηση 
στον κατώτατο μισθό από την 1η 
Μαΐου, καθώς εκτιμούν ότι έτσι 
θα τονωθεί η αγορά και θα αντι-
σταθμιστούν οι απώλειες από 
την επιβάρυνση του κόστους. Το-
νίζουν, ωστόσο, ότι αναμένουν 
και άλλα μέτρα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών, όπως η μείωση του ΦΠΑ 
στα τρόφιμα, αλλά και η μείωση 
των εργοδοτικών εισφορών.

«Συμφωνούμε με την αύξηση 
του κατώτατου μισθού, η οποία 
θα ενισχύσει την πραγματική οι-
κονομία και το διαθέσιμο εισόδη-
μα των εργαζομένων», δήλωσε ο 
κ. Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος 
της Κεντρικής Ενωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ). «Aν και οι επιχειρήσεις 
επωμίζονται επιπλέον κόστος, 
η επόμενη μέρα θα τις βρει πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικές, κα-
θώς η ενίσχυση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των καταναλωτών 
θα έχει ως αποτέλεσμα την τό-
νωση της αγοράς», προσθέτει 
η ΚΕΕΕ. Επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι «η επιχειρηματική κοινότη-
τα αναμένει τα μέτρα στήριξης 
για μείωση του ενεργειακού κό-
στους και μείωση του ΦΠΑ στα 
τρόφιμα. Επίσης, οι επιχειρημα-
τίες αναμένουν –αν υπάρξει δη-
μοσιονομικός χώρος– να μειω-

θούν περαιτέρω οι εργοδοτικές 
εισφορές, όπως έχει αναφέρει ο 
πρωθυπουργός».

«Το ελληνικό εμπόριο είναι 
έτοιμο για ακόμη μία φορά να 
στηρίξει το ύψος της αύξησης 
του κατώτατου μισθού που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός από 
την 1η Μαΐου, παρά την άμεση 
και σημαντική επιβάρυνση στο 
μισθολογικό κόστος των εμπορι-
κών επιχειρήσεων. Βάσιμη προσ-
δοκία του εμπορικού κόσμου εί-
ναι ότι μέσω της αύξησης στον 
κατώτατο μισθό θα διατηρηθεί 
η αγοραστική δύναμη των πιο 
ευάλωτων καταναλωτών με θε-
τικές επιπτώσεις στον τζίρο των 
επιχειρήσεων», δήλωσε από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 
Γιώργος Καρανίκας. «Παράλλη-
λα, όμως, θα πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις για ακόμα μεγαλύτε-
ρη μείωση του μη μισθολογικού 
κόστους με στόχο τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας, καθώς και 
τη μείωση του κόστους λειτουρ-
γίας των μικρομεσαίων εμπορι-
κών επιχειρήσεων», πρόσθεσε. Ο 
ίδιος εξέφρασε την ευχή να είναι 
η τελευταία φορά που ο κατώτα-
τος μισθός προσδιορίζεται με κυ-
βερνητική απόφαση, τονίζοντας 
ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψει 
η εν λόγω αποφασιστική αρμο-
διότητα στους κοινωνικούς εταί-
ρους μέσα από τη διαβούλευση 
για την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας.

24 επιδόματα
αναπροσαρμόζονται
προς τα πάνω

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός
κατά 50 ευρώ από την 1η Μαΐου

Θετικό αντίκτυπο
στην αγορά «βλέπουν»
επιχειρηματικοί φορείς

Διαμορφώνεται στα 713 ευρώ μεικτά, από 663 ευρώ που είναι σήμερα

Το επίδομα ανεργίας 
αυξάνεται στα 438 
ευρώ από 407,25 ευρώ 
που είναι σήμερα.

Αλλαγές, όχι μόνο στην τσέπη 
των καταναλωτών, αλλά και στον 
«χάρτη» του κλάδου των σούπερ 
μάρκετ πυροδοτούν οι έντονες 
πληθωριστικές πιέσεις. Η κάμ-
ψη των πωλήσεων σε συνδυα-
σμό με την αύξηση του κόστους 
λειτουργίας των επιχειρήσεων 
σούπερ μάρκετ αναμένεται να 
ασκήσει πιέσεις, ειδικά στις μι-
κρές και μεσαίες αλυσίδες, επι-
φέροντας έναν νέο γύρο συγκέ-
ντρωσης στον κλάδο, ο οποίος 
είχε στην ουσία ανακοπεί λόγω 
της πανδημίας. Ηδη η «Σκλαβε-
νίτης» και η «Μασούτης» προ-
χώρησαν στις πρώτες κινήσεις, 
εξαγοράζοντας τις αλυσίδες SEP 
Markets και ΣΥΝ.ΚΑ. αντιστοί-
χως, με την αγορά να αναμένει 
συνέχεια τους επόμενους μήνες.

«Η αγορά περιμένει τη συ-
γκέντρωση. Η πανδημία αύξη-
σε τον τζίρο των αλυσίδων και 
τώρα υπάρχουν προβλήματα. Η 
συγκέντρωση είναι φυσική εξέ-
λιξη», τόνισε χαρακτηριστικά 
χθες ο Θεόδωρος Γεροστεργι-
ούδης, γενικός διευθυντής της 
«Μασούτης», μιλώντας στο συ-
νέδριο Food Retail CEO Forum 
που διοργάνωσε το περιοδικό 
«Σελφ Σέρβις». Ο ίδιος αναφέρ-
θηκε και στην έντονη φημολογία 

περί εξαγοράς της αλυσίδας από 
το fund CVC, αποδίδοντάς τη, 
όπως χαρακτηριστικά είπε, σε 
«όσους ενοχλούνται από την κα-
λή πορεία της εταιρείας, αλλά και 
από όσα πρεσβεύει σε ό,τι αφο-
ρά την ελληνικότητα, τη στήρι-
ξη των τοπικών παραγωγών και 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη». 
«Η αγορά είναι ακόμη αρκετά 
κατακερματισμένη. Υπάρχει πί-
εση στις μικρές αλυσίδες λόγω 
του μεγάλου κόστους και των 
χαμηλών περιθωρίων κέρδους, 
που συμπιέζονται ακόμη περισ-
σότερο», υποστήριξε από την 
πλευρά του ο Κώστας Αντιμη-
σάρης, γενικός επιχειρησιακός 
διευθυντής της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ. 
Ο ίδιος ανέφερε, σε ό,τι αφορά 
τις εξαγορές, πως αν παρουσι-
αστεί κάποια ευκαιρία που ται-
ριάζει στην εταιρεία θα προχω-
ρήσει, προσθέτοντας, ωστόσο, 
ότι προτεραιότητα αποτελεί η 
οργανική ανάπτυξη.

Αμφότεροι έκαναν λόγο για 
υποχώρηση των πωλήσεων το 
τελευταίο διάστημα και για αλ-
λαγές στην καταναλωτική συ-
μπεριφορά, απόρροια των ανα-
τιμήσεων και της μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος. Η έντα-
ση και η διάρκεια των ανατιμή-

σεων και ο βαθμός επίδρασής 
τους στη ζήτηση θα καθορίσει 
φυσικά την πορεία του τζίρου 
των σούπερ μάρκετ στο σύνολο 
του 2022. Σύμφωνα με την τρέ-
χουσα πρόβλεψη της εταιρείας 
ερευνών αγοράς IRI, η οποία πα-
ρουσιάστηκε χθες από την εμπο-
ρική διευθύντρια της εταιρείας 

στην Ελλάδα  ∆ήμητρα Κατσί-
πη, η αξία των πωλήσεων –με 
την υπόθεση ότι ο πληθωρισμός 
θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο 
στο 5%– θα αυξηθεί το 2022 κα-
τά 1,6%. Στην περίπτωση που ο 
ετήσιος πληθωρισμός διαμορ-
φωθεί στο 3%, κάτι που φυσικά 
συγκεντρώνει ελάχιστες πιθα-
νότητες, η αξία των πωλήσεων 
εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί μόλις 
κατά 0,8%. Υπάρχει κι ένα σενά-
ριο, το οποίο η ίδια η κ. Κατσίπη 
χαρακτήρισε χθες επιστημονι-
κής φαντασίας, σύμφωνα με το 
οποίο οι τιμές θα παραμείνουν 
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Σε 
αυτή την περίπτωση η αξία των 
πωλήσεων θα υποχωρούσε κατά 
0,9%, όχι λόγω πίεσης στο εισό-
δημα και μείωσης της ζήτησης, 
αλλά διότι οι καταναλωτές θα ξό-
δευαν και σε άλλες δραστηριό-
τητες (διασκέδαση, ταξίδια κ.ά.). 
Πολύ πιο απαισιόδοξος πάντως 
για την πορεία του πληθωρισμού 
εμφανίστηκε ο οικονομολόγος 
και πρώην υφυπουργός  ∆ημή-
τρης Λιάκος, εκτιμώντας ότι μπο-
ρεί να διαμορφωθεί σε διψήφιο 
ποσοστό, χαμηλότερα από την 
πρόβλεψη του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού της Βουλής (11%).

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Νέος γύρος συγκέντρωσης στα σούπερ μάρκετ

H μείωση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος λόγω των ανατιμήσεων οδη-
γεί σε αλλαγή της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, κάτι που θα επηρε-
άσει τον τζίρο των σούπερ μάρκετ.
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Κατεβάστε την εφαρμογή της
Καθημερινής Κύπρου στο κινητό σας

Μείνετε ενημερωμένοι!

H No1 
ενημερωτική
εφαρμογή
στην Κύπρο
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H καλύτερη από την προβλεπό-
μενη εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού του 2021, με το πρωτο-
γενές έλλειμμα να εκτιμάται 
χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστι-
αία μονάδα, δηλαδή περίπου κα-
τά 3 δισ. ευρώ, αλλά και η καλή 
πορεία των εσόδων το πρώτο 
τρίμηνο της φετινής χρονιάς εί-
ναι οι βασικοί πυλώνες των κυ-
βερνητικών σχεδίων για στήρι-
ξη των νοικοκυριών έναντι της 
ενεργειακής ακρίβειας, όπως 
προκύπτει από δηλώσεις υψη-
λόβαθμης πηγής του οικονομι-
κού επιτελείου.

Οι όποιες αποφάσεις δεν ανα-
μένεται να τεθούν σε εφαρμογή 
πριν από τον Ιούνιο, σύμφωνα 
με την ίδια πηγή, ενώ τον Μά-
ιο αναμένεται να συνεχιστεί η 
στήριξη με το υφιστάμενο σχή-
μα της επιδότησης των λογαρια-
σμών ρεύματος.

Η βελτίωση του αποτελέσμα-
τος του 2021, σε σύγκριση με 
την πρόβλεψη του προϋπολο-
γισμού, πιθανώς να φτάσει ή 
και να ξεπεράσει τη 1,5 μονάδα 

του ΑΕΠ, δήλωσε ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών, Θό-
δωρος Σκυλακάκης, με αφορμή 
την ανακοίνωση των στοιχείων 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
του πρώτου τριμήνου και ενό-
ψει της ανακοίνωσης των στοι-
χείων της Eurostat για έλλειμμα 
και χρέος τις επόμενες ημέρες. 

«Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετι-
κά σημαντική, καθώς επιβεβαι-
ώνει προς τους θεσμούς και τις 
αγορές τη συνετή διαχείριση 
των δημοσίων οικονομικών και 
επιτρέπει τη χωρίς αυξημένους 
δημοσιονομικούς κινδύνους λε-
λογισμένη πρόσθετη ενίσχυ-
ση των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, έναντι των πα-

ράλογα υψηλών τιμών ενέργει-
ας που έχει προκαλέσει η απε-
χθής ρωσική εισβολή», δήλωσε 
ο υπουργός.

Στην πραγματικότητα, η 
καλύτερη πορεία του 2021 δεν 
εξασφαλίζει περισσότερο δημο-
σιονομικό χώρο για φέτος, αλ-
λά μειώνει την απόσταση που 
πρέπει να καλυφθεί για την επί-
τευξη του στόχου του φετινού 
ελλείμματος. ∆εδομένου ότι το 
πρωτογενές έλλειμμα του 2021 
θα είναι τελικά 5,5% του ΑΕΠ 
περίπου, έναντι πρόβλεψης για 
7% του ΑΕΠ περίπου, και ο φε-
τινός στόχος θα αυξηθεί από 
1,4% του ΑΕΠ στο 2% του ΑΕΠ 
περίπου (στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Σταθερότητας που 
θα κατατεθεί στην Ε.Ε. τις επό-
μενες ημέρες), η απόσταση που 
πρέπει να καλυφθεί είναι 3,5% 
του ΑΕΠ έναντι πρόβλεψης για 
5,6% του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα, τα χθεσινά 
στοιχεία εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού δείχνουν ότι τα 
έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 
12,14 δισ. ευρώ, αυξημένα κα-
τά 1,33 δισ. ευρώ ή κατά 12,4% 

έναντι του στόχου, κατά το πρώ-
το τρίμηνο. Εκτός από την πα-
ράταση προθεσμίας πληρωμής 
των τελών κυκλοφορίας και την 
καλύτερη απόδοση των φόρων 
του προηγούμενου έτους, η υπε-
ραπόδοση αυτή οφείλεται και 
στην καλύτερη απόδοση στην 
είσπραξη των φόρων του τρέ-
χοντος έτους.

Η καλή πορεία των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών, που αυξή-
θηκαν τον Μάρτιο κατά 39% σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα 
με την ίδια πηγή, στηρίζει επί-
σης τις προσδοκίες της κυβέρ-
νησης για μια καλή εκτέλεση 
του φετινού προυπολογισμού.

Η κυβέρνηση περιμένει, 
βεβαίως, και τις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες, αλλά η πηγή 
εξηγούσε χθες ότι επικρατεί 
αβεβαιότητα σε αυτό το μέτω-
πο. Η καλύτερη εκδοχή θα ήταν 
να διατεθούν τα αδιάθετα 230 
δισ. ευρώ των δανείων του Τα-
μείου Ανάκαμψης σε ένα σχέδιο 

κοινής προμήθειας φυσικού αε-
ρίου, οδηγώντας τις τιμές προς 
τα κάτω. Η δεύτερη καλύτερη –
και ίσως πιθανότερη— θα ήταν 
να διατεθούν υπό μορφή δα-
νείων με χαμηλό κόστος, που 
όμως θα επιβάρυνε το χρέος της 
Ελλάδας. 

Εν τω μεταξύ, οι τιμές ηλε-
κτρικού τον Απρίλιο θα είναι 
υψηλότερες, καθώς τα συμβό-
λαια βασίζονται στις τιμές του 
προηγούμενου μήνα, προειδο-
ποίησε η ίδια πηγή.

Τα χθεσινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 12,14 δισ. ευ-
ρώ, αυξημένα κατά 1,33 δισ. ευρώ ή κατά 12,4% έναντι του στόχου, κατά το πρώτο τρίμηνο.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Περιθώρια περαιτέρω 
στήριξης έναντι 
της ενεργειακής ακρίβειας
Μικρότερο το έλλειμμα του 2021, υψηλότερα 

τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς

Το πρωτογενές 
έλλειμμα του ΑΕΠ 
διαμορφώνεται
στο 5,5% του ΑΕΠ 
έναντι αρχικής 
πρόβλεψης για 7%.

Α
Π

Ε

Μια μικρή Σίλικον Βάλεϊ δημιουρ-
γείται εδώ και κάποια χρόνια στα 
Ιωάννινα, αφού όλο και περισσό-
τερες εταιρείες τεχνολογίας δη-
μιουργούν κέντρα στην ηπειρω-
τική πόλη. «Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει μία ώσμωση» –όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρουν στην 
«Κ» παράγοντες που εμπλέκο-
νται σε αυτά τα project– μεταξύ 
μικρών τοπικών επιχειρήσεων - 
startups, πολυεθνικών εταιρειών 
αλλά και ερευνητικών κέντρων, 
γεγονός που αναμένεται να εντα-
θεί τα επόμενα χρόνια, μετά και 
την κατασκευή του πολυανα-
μενόμενου πάρκου υψηλής τε-
χνολογίας και έρευνας της Περι-
φέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Τελευταία, η γερμανική εται-
ρεία ηλεκτρονικού εμπορίου 
BestSecret, με έσοδα κοντά στο 
1 δισ. ευρώ, αναπτύσσει στην 
περιοχή των Ιωαννίνων τεχνο-
λογικό hub με στόχο την υπο-
στήριξη και διεθνή ανάπτυξη 
της πλατφόρμας διαδικτυακών 
αγορών. Η BestSecret Hellas συ-
στάθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες, ενώ οι διαδικασίες πρόσλη-
ψης αλλά και διαμόρφωσης του 
χώρου όπου θα στεγαστεί το 
hub έχουν ήδη ξεκινήσει. Ως 
εκπρόσωπος και σύμβουλός 
της, ο Ιωάννης Τσιλιμπάρης, 
πρώην managing director της 
έτερης γερμανικής εταιρείας 
τεχνολογίας P&I, έχει ήδη ξε-
κινήσει τις διαδικασίες εγκα-
τάστασης από τον Σεπτέμβριο 
του 2021. Η BestSecret διαθέ-
τει τρία φυσικά καταστήματα 
(Μόναχο, Ντόρναχ και Βιέννη) 
και έχει αναπτύξει μια διαδι-
κτυακή πλατφόρμα, μέσω της 
οποίας όσοι είναι μέλη έχουν 
πρόσβαση σε προϊόντα μεγά-
λων οίκων μόδας, αποκτώντας 
τα σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. 
Στην πλατφόρμα της διατίθε-
νται πάνω από 5 εκατ. προϊόντα 
από 3.000 brands, μεταξύ των 
οποίων Balmain, Missoni, Chloé 
κ.ά. Η εταιρεία ελέγχεται από το 
fund Permira –που έχει επενδύ-
σει στις έτερες εταιρείες τεχνο-
λογίας P&I και TeamViewer με 
παρουσία στα Ιωάννινα– ενώ ο 
κύκλος εργασιών της σημείωσε 
πέρυσι άνοδο 53% και ανήλθε 
στα 943 εκατ. ευρώ, απασχο-

λώντας 1.700 άτομα από 80 χώ-
ρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
τα εγκαίνια του χώρου  520 τ.μ. 
(διασταύρωση ∆ωδώνης - Κενάν 
Μεσαρέ) που έχει μισθωθεί στα 
Ιωάννινα αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθούν τον Ιούνιο, ενώ 
στόχος είναι σε βάθος τριετίας 
να προσληφθούν 50-70 άτομα, 
κυρίως προγραμματιστές - μη-
χανικοί ηλεκτρονικών υπολογι-
στών διαφόρων επιπέδων, μια 
επένδυση που ανέρχεται κοντά 
στα 5 εκατ. Η BestSecret επιθυ-
μεί να εξελίξει τη διαδικτυακή 
της πλατφόρμα, ευνοημένη και 
από τη στροφή του κόσμου στα 
ψηφιακά κανάλια αγορών κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ενσωματώνοντας τεχνολογίες 
όπως η επαυξημένη πραγμα-
τικότητα και η τεχνητή νοη-

μοσύνη, που θα αναβαθμίσουν 
την εμπειρία των καταναλωτών. 
Επειδή η υποστήριξη της πλατ-
φόρμας και τα σχέδια ανάπτυ-
ξής της δεν αρκούν με το προ-
σωπικό που ήδη διαθέτει στη 
Γερμανία, αλλά και στη Γρανά-
δα της Ισπανίας, αποφασίστηκε 
να δημιουργηθεί και ένα κέντρο 
έρευνας και ανάπτυξης στα Ιω-
άννινα για τη διεθνή υποστήρι-
ξη της πλατφόρμας. Εκτός από 
την BestSecret, απόβαση στα 
Ιωάννινα έχουν κάνει εδώ και 
κάποια χρόνια η εταιρεία παρα-
γωγής λογισμικού P&I, η οποία 
μετράει κοντά στα 160 άτομα, 
αλλά και η TeamViewer. Σημει-
ώνεται πως οι ξένες εταιρείες 
αναμένουν να προχωρήσει η 
κατασκευή του πάρκου υψηλής 
τεχνολογίας προκειμένου να με-
τεγκατασταθούν εκεί. Το έργο 
ύψους 25 εκατ. ευρώ και 15.000 
τ.μ. θα αναπτυχθεί σε έκταση 
40 στρεμμάτων που παραχωρή-
θηκε από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και έχει συμπεριληφθεί 
στα έργα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Οπως αναφέρουν πληρο-
φορίες, τώρα πραγματοποιείται 
η στατική μελέτη με σκοπό να 
βγει άδεια δόμησης και να προ-
χωρήσει η κατασκευή.

Η BestSecret  διαθέτει τρία φυσικά καταστήματα (Μόναχο, Ντόρναχ και 
Βιέννη) και έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποί-
ας όσοι είναι μέλη έχουν πρόσβαση σε προϊόντα μεγάλων οίκων μόδας 
αποκτώντας τα σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Στην πλατφόρμα της διατί-
θενται πάνω από 5 εκατ. προϊόντα από 3.000 brands, μεταξύ των οποίων 
Balmain, Missoni, Chloé κ.ά.

Tης ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Συνεχίζεται η απόβαση εταιρειών
τεχνολογίας στα Ιωάννινα

Οι ξένες εταιρείες 
αναμένουν να προ-
χωρήσει η κατασκευή 
του πάρκου υψηλής 
τεχνολογίας της πόλης 
προκειμένου να μετε-
γκατασταθούν εκεί.

Το σχέδιο ανάπλασης του κατώ-
τερου τμήματος της οδού Ερμού, 
από την Καπνικαρέα έως τον 
σταθμό του Θησείου, ενέκρινε 
το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτε-
κτονικής (ΚΕΣΑ). Περιλαμβάνει 
τη διαπλάτυνση των πεζοδρομί-
ων, την κατάργηση της παρόδιας 
στάθμευσης και την προσθήκη 
δενδροστοιχίας δίπλα στο πε-
ζοδρόμιο. Το σχέδιο θα πρέπει 
να εγκριθεί και από τα αρμόδια 
συμβούλια του υπουργείου Πολι-
τισμού, ώστε να δρομολογηθεί η 
δημοπράτησή του από τον ∆ήμο 
Αθηναίων.

Η πρόταση που εγκρίθηκε από 
το ΚΕΣΑ αποτελεί συνέχεια της 
βραβευμένης με το α΄ βραβείο 
πρότασης στον αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό ιδεών που είχε δι-
οργανώσει το 2019 η «Ανάπλαση 
Αθήνας» και εκπονήθηκε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Tense Ar-
chitecture Network. Η πρόταση 
ουσιαστικά «δοκιμάστηκε» εδώ 
και ένα έτος από τον ∆ήμο Αθη-
ναίων, με την προσθήκη μιας επι-
πλέον προστατευόμενης ζώνης 
για τους πεζούς σε ένα δρόμο 
όπου τα πεζοδρόμια είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένα και κατα-
λαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό 
από τα παρακείμενα παλαιοπω-
λεία και καταστήματα.

Δενδροστοιχία
Η πρόταση αφορά τόσο τα πε-

ζοδρόμια όσο και το οδόστρωμα 
της οδού Ερμού, περιλαμβάνο-
ντας μικροεισχωρήσεις σε πα-
ρακείμενες οδούς (όπως και στο 
σημείο ένωσης με την ήδη υφι-
στάμενη πλακόστρωση της Ερ-
μού), προκειμένου να επιτευχθεί 
η «αγκύρωσή» της στον αστικό 
ιστό. Κεντρικός άξονας είναι η 
αύξηση του χώρου που αποδί-
δεται στους πεζούς κατά 1,5-2 
μέτρα, φτάνοντας έτσι τα 3,5-4 
μέτρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέ-
σω της κατάργησης της παρά-
πλευρης στάθμευσης σε όλο το 
μήκος της Ερμού (με πρόβλεψη 
δέκα θέσεων ανεφοδιασμού κα-
ταστημάτων και δύο θέσεων για 
λεωφορεία) και της εκατέρωθεν 
διαπλάτυνσης των πεζοδρομί-
ων. Στη βορινή πλευρά της οδού 
Ερμού προβλέπεται η προσθήκη 
δενδροστοιχίας, η οποία θα προ-
σφέρει σκίαση σε όλο το μήκος 
της. Η κίνηση των οχημάτων και 

προς τις δύο κατευθύνσεις διατη-
ρείται (να σημειωθεί ότι η κυκλο-
φοριακή μελέτη έχει ήδη εγκριθεί 
από το υπουργείο Υποδομών). 

Η παρέμβαση θα είναι όχι μό-
νο λειτουργική αλλά και αισθη-
τική. Οπως εξηγεί ο Τηλέμαχος 
Ανδριανόπουλος, αναπληρωτής 
καθηγητής του ΕΜΠ και επικε-
φαλής της μελετητικής ομάδας, 
«επιδιώκεται ταυτόχρονα ο το-
νισμός σημείων ενδιαφέροντος 
κατά μήκος του άξονα, με χαρα-
κτηριστικότερη την εγκάρσια κί-
νηση από και προς την πλατεία 
Αβησσυνίας, που σηματοδοτεί-
ται από την πύκνωση των φωτι-
στικών στύλων, την κλιμακωτή 
καμπύλωσή τους και τη συμμε-
τρική διάταξή τους, λειτουργώ-
ντας ως σημείο αναφοράς του 
συνόλου. Στην πλατεία του ναού 
Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο, η 
νέα, κυκλική, διαμόρφωση περι-
λαμβάνει και την περιοχή γύρω 
από τον περίβολο του ομώνυ-

μου ναού, επιτρέποντας πλέον 
την ανεμπόδιστη διαμήκη κίνη-
ση των πεζών από και προς τον 
Κεραμεικό». 

Η μελέτη προβλέπει δύο δι-
αφορετικές τελικές επιφάνειες 
δαπέδων, από επεξεργασμένο 
σκυρόδεμα και από γρανίτη. «Η 
περιοχή κυκλοφορίας οχημάτων 
διαμορφώνεται από δύσκαμπτο 
οδόστρωμα, ενώ η περιοχή κυ-
κλοφορίας πεζών διαστρώνεται 
με πλάκες γρανίτη, μεταβλητού 
πλάτους, μήκους και χρωματικής 
απόχρωσης. Οι πιο ανοιχτοί τό-
νοι της δαπεδόστρωσης της ζώ-
νης κίνησης των πεζών γίνονται 
προοδευτικά πιο σκούροι προς 
τον άξονα της οδού, εντείνοντας 
την προοπτική του», καταλήγει 
ο κ. Ανδριανόπουλος.

Κόστος και χρονοδιάγραμμα
Το έργο έχει εκτιμώμενο προ-

ϋπολογισμό 4,2 εκατ. ευρώ. Με-
τά την έγκρισή της από το ΚΕ-
ΣΑ, η μελέτη θα κατατεθεί προς 
έγκριση στο ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ. 
Στόχος του ∆ήμου Αθηναίων εί-
ναι το έργο να ολοκληρώσει φέ-
τος την αδειοδοτική διαδικασία 
και να δημοπρατηθεί στις αρχές 
του 2023. Ο εκτιμώμενος χρόνος 
κατασκευής του είναι περίπου 
ενάμισι έτος, επομένως (συνυ-
πολογιζόμενης της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας) η παράδοσή 
του δεν θα πρέπει να αναμένε-
ται πριν από το 2025.

Η μεταμόρφωση της Ερμού

Κεντρικός άξονας 
της πρότασης είναι 
η αύξηση του χώρου 
που αποδίδεται στους 
πεζούς κατά 1,5-2 
μέτρα, φτάνοντας έτσι 
τα 3,5-4 μέτρα.

Μακέτα του έργου. Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 
ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί και από τα αρμόδια συμβούλια του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, ώστε να δρομολογηθεί η δημοπράτησή του από τον ∆ή-
μο Αθηναίων.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ
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Η Ε.Ε. έχει θέσει φιλόδοξους στό-
χους για τη  μείωση των εκπο-
μπών καυσαερίων και υπάρχει 
ισχυρή πολιτική στήριξη υπέρ 
των μέτρων για την καταπολέμη-
ση της κλιματικής αλλαγής. Ο πό-
λεμος στην Ουκρανία κατέστησε 
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 
της Ευρώπης για αλλαγή στο εί-
δος ενέργειας που χρησιμοποιεί. 
Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε. σχεδιάζει 
να μειώσει φέτος κατά τα 2/3 το 

φυσικό αέριο που εισάγει από τη 
Ρωσία και να διακόψει πλήρως 
τις εισαγωγές ρωσικού αερίου 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.  Κι 
ενώ μέρος του ρωσικού αερίου θα 
αντικαταστήσουν εισαγωγές από 
άλλες χώρες, από τις ΗΠΑ και το 
Κατάρ, για να υλοποιηθεί το σχέ-
διο είναι αναγκαίο να επεκταθεί 
και η παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Αποδεικνύε-
ται, όμως, ιδιαιτέρως δύσκολο 

να προσελκύσει επενδυτές σε 
σχέδια πέραν των έτοιμων τε-
χνολογιών της ηλιακής και της 
αιολικής ενέργειας.  Οι επενδυτές 
δεν είναι όμως πρόθυμοι.

Οι επενδυτικές που τοποθε-
τούνται σε μη εισηγμένες υπήρ-
ξαν μεν φανατικές υπέρ της πρά-
σινης ενέργειας, αλλά τώρα έχουν 
ενθουσιαστεί με τα κρυπτονομί-
σματα και τις νεοφυείς που παρα-
δίδουν τρόφιμα και μπίρα μέσα 
σε λίγα λεπτά. Στο μεταξύ οι κυ-
βερνήσεις έχουν επιδεινώσει την 
κατάσταση υιοθετώντας ασυνάρ-
τητες πολιτικές που υπονομεύουν 
τις δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών καυσαερίων.

Ο Τόνι Φαντέλ, που αφιέρωσε 
το μεγαλύτερο μέρος της σταδι-
οδρομίας του προσπαθώντας να 
καθιερώσει τις νέες τεχνολογίες 
και να τις μετατρέψει σε κυρίαρ-
χες ως στέλεχος της Apple και 
ιδρυτής της Nest, υπογραμμίζει 
πως ακόμη και τώρα που ο κό-
σμος αντιμετωπίζει τους κινδύ-
νους της κλιματικής αλλαγής, το 
χρήμα διοχετεύεται σε λιγότερο 
αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, 
όπως τα κρυπτονομίσματα, το 
λεγόμενο «μετασύμπαν» και τα 
ψηφιακά έργα τέχνης.  Σύμφωνα 
με την εταιρεία PitchBook, στη 
διάρκεια του περασμένου έτους 
διοχετεύθηκαν παγκοσμίως κε-
φάλαια ύψους 11,9 δισ. δολαρίων 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και 30,1 δισ. δολ. στα κρυπτο-

νομίσματα και την τεχνολογία 
blockchain . Από τα 106 δισ. δο-
λάρια που επενδύθηκαν πέρυσι 
σε ευρωπαϊκές νεοφυείς, μόλις το 
4% τοποθετήθηκε σε ενεργειακά 
σχέδια, σύμφωνα πάντα με την 
PitchBook. «Πρέπει να γίνουμε 
ρεαλιστές», τονίζει ο κ. Φαντέλ, 
που τώρα ζει στο Παρίσι και έχει 
προτείνει στη γαλλική κυβέρνη-
ση ιδέες για την ενεργειακή πολι-
τική. Οπως υπογραμμίζει, «πάρα 
πολλοί άνθρωποι επενδύουν σε 
πράγματα που δεν πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν τα υπαρξιακά 
μας προβλήματα».

Και σίγουρα δεν βοηθάει το 
γεγονός ότι κάποιες επενδυτικές 
έχασαν πολλά από την εκρηκτική 
ανάπτυξη που γνώρισαν οι πρά-
σινες τεχνολογίες. Πριν από 15 
χρόνια οι νεοφυείς εταιρείες με 
περιβαλλοντικό πρόσημο αντι-
μετωπίστηκαν ως ο ανερχόμενος 
κλάδος στη Silicon Valley. Ενα 
μεγάλο όνομα των επενδυτικών 
που τοποθετούν κεφάλαια σε μη 
εισηγμένες, η Kleiner Perkins 
Caufield & Byers, προσέλαβε συ-
νεργάτη της τον πρώην αντιπρό-
εδρο των ΗΠΑ,Αλ Γκορ και δε-
σμεύτηκε πως η καθαρή ενέργεια 
θα αποτελεί εφεξής το 1/3 του συ-
νόλου των επενδύσεών της.  Στη 
συνέχεια, όμως, αποτέλεσε παρά-
δειγμα προς αποφυγήν, καθώς 
έχασε την υποστήριξη των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Facebook και το Twitter. Τώρα 

υποχωρούν, βέβαια, όλοι αυτοί 
οι παλιοί φόβοι.

Πριν από δύο χρόνια η επεν-
δυτική 360 Capital, που έχει 
έδρα στο Παρίσι και το Μιλάνο 
και χειρίζεται επενδύσεις σε αρ-
χικό στάδιο, δημιούργησε ειδι-
κό ταμείο που θα επενδύει σε 
καθαρή ενέργεια και εταιρείες 
περιβαλλοντικά βιώσιμες. Τώ-
ρα σχεδιάζει να ανοίξει αυτό το 
ταμείο σε περισσότερους επεν-

δυτές αυξάνοντας τα κεφάλαιά 
του σε 150 εκατ. ευρώ από τα 
αρχικά 30 εκατ. ευρώ. Επίσης η 
Breakthrough Energy Catalyst, 
την οποία στηρίζει ο Μπιλ Γκέ-
ιτς, προσπαθεί να αναπληρώσει 
το κενό. Ιδρύθηκε στα τέλη του 
περασμένου έτους για να προω-
θήσει την εμπορική χρήση των 
νέων τεχνολογιών. Υποστηρίζει 
πως πρέπει να προωθηθούν τάχι-
στα στην Ευρώπη τέσσερα είδη 

νέων τεχνολογιών: μακροπρόθε-
σμη αποθήκευση ενέργειας, κα-
θαρό υδρογόνο, βιώσιμα καύσιμα 
για την αεροπλοΐα και εγκλωβι-
σμός του διοξειδίου του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα. Υποστηρί-
ζει την προώθηση αυτών των τε-
χνολογιών με πρωτοβουλία της 
ύψους ενός δισ. δολαρίων από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων.

Η Ε.Ε. έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη  μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Σχεδιάζει να μειώσει φέτος κα-
τά τα 2/3 το φυσικό αέριο που εισάγει από τη Ρωσία και να διακόψει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέχρι τα 
τέλη της δεκαετίας. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο είναι αναγκαίο να επεκταθεί και η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Αποδεικνύεται, όμως, ιδιαιτέρως δύσκολο να προσελκύσει επενδυτές.

Των ΕΣΙ ΝΕΛΣΟΝ και ΑΝΤΑΜ ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ
THE NEW YORK TIMES

Από τα 106 δισ. δολά-
ρια που επενδύθηκαν 
πέρυσι σε ευρωπαϊκές 
νεοφυείς, μόλις
το 4% τοποθετήθηκε 
σε ενεργειακά σχέδια.

Η στροφή στην πράσινη 
ενέργεια δεν προσελκύει 
τους επενδυτές
Περισσότερα κεφάλαια διοχετεύθηκαν 

σε κρυπτονομίσματα από ό,τι σε ΑΠΕ
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Καθώς ανάμεσα στις κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία συ-
γκαταλέγεται και εκείνη στον 
ρωσικό άνθρακα, ενώ είναι σε 
εξέλιξη και η συζήτηση για ευρω-
παϊκό εμπάργκο στους ρωσικούς 
υδρογονάνθρακες, στη Γερμανία 
τίθεται εκ νέου θέμα επιστροφής 
στην πυρηνική ενέργεια. Και το 
θέτουν μέλη αντιπολιτευόμενων 
κομμάτων στον Γερμανό καγκε-
λάριο Ολαφ Σολτς, που πρέπει να 
εξηγήσει γιατί το θέμα δεν είναι 
τόσο απλό.

Η Γερμανία αποφάσισε να κα-
ταργήσει τη χρήση της πυρηνι-
κής ενέργειας το 2011 με το ατύ-
χημα στη Φουκουσίμα, γι’ αυτό 
και οι τελευταίοι αντιδραστήρες 
που παραμένουν ενεργοί στη χώ-
ρα πρόκειται να διακόψουν τη 
λειτουργία τους μέχρι το τέλος 
του έτους. Εως τώρα η κυβέρνη-
ση επικαλείται λόγους τεχνικής 
φύσεως, αλλά το πραγματικό επι-
χείρημα μάλλον είναι αμιγώς πο-
λιτικό, ιδιαιτέρως για τους Πρά-
σινους που έχουν αναλάβει το 
υπουργείο Οικονομικών. Μιλώ-
ντας για το θέμα στους Financial 
Times, ο Τόμας Ο’ Ντόνελ, πυ-
ρηνικός φυσικός και αναλυτής 
θεμάτων ενέργειας, τονίζει πως 
«θα αποτελούσε πολιτική αυτο-
κτονία για τους Πράσινους να πα-

ραδεχθούν ότι έκαναν λάθος για 
την πυρηνική ενέργεια, γι’ αυτό 
και αναγκάζονται να πορευτούν 
με το παλιό σχέδιό τους που εί-
ναι εναντίον». Και όπως επιση-
μαίνει η βρετανική εφημερίδα, 
όσο ελκυστική κι αν φαίνεται 
μια τέτοια διέξοδος σε όσους την 
υποστηρίζουν, υπουργοί και ανα-
λυτές υπογραμμίζουν πως στην 
πραγματικότητα το ερώτημα αν 
θα έπρεπε να επιστρέψει η Γερ-
μανία στην πυρηνική ενέργεια 
είναι πολύ πιο περίπλοκο.

Σε εκτενή ανάλυση για τα 
προβλήματα που συνεπάγεται 
η επιστροφή της Γερμανίας στην 
πυρηνική ενέργεια, οι Financial 
Times επισημαίνουν πως το ρωσι-
κό φυσικό αέριο είναι απολύτως 
αναγκαίο στη μεγαλύτερη ευρω-
παϊκή οικονομία για τη θέρμαν-
ση και τη λειτουργία των βιομη-
χανιών της. Ομως, η πυρηνική 
ενέργεια δεν παίζει κανένα ρό-
λο στην κάλυψη τέτοιων ανα-
γκών. Οι τρεις μονάδες πυρηνι-
κής ενέργειας που λειτουργούν 
ακόμη, δεν συνεισφέρουν σημα-
ντικά στο ενεργειακό μείγμα που 
χρησιμοποιεί η Γερμανία: έχουν 
παραγωγική δυνατότητα μόλις 
4,3 γιγαβατώρες και προσφέρουν 
κατά μέσον όρο περίπου 30 τε-
ραβατώρες ετησίως, μόλις το 5% 

της συνολικής παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας στη Γερμανία.

Επιπλέον, μια πολιτική από-
φαση για την παράταση της ζωής 
των πυρηνικών αντιδραστήρων 
θα απαιτούσε μια μελέτη για την 
επικινδυνότητα του εγχειρήμα-
τος και, σύμφωνα με την κυβέρ-
νηση, οι κίνδυνοι που απορρέ-
ουν από την πυρηνική ενέργεια 
έχουν αυξηθεί. Ας μην ξεχνά-
με και τον κίνδυνο κυβερνοεπι-
θέσεων σε κρίσιμες υποδομές. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο 
πλαίσιο του οποίου οι ρωσικές 

δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση 
κατά του πυρηνικού σταθμού της 
Ζαπορίζια και διεκόπη η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον 
αδρανή αντιδραστήρα του Τσερ-
νόμπιλ, σκιαγραφεί ορισμένους 
από τους εξωτερικούς κινδύνους 
στους οποίους είναι εκτεθειμένη 
η πυρηνική ενέργεια.

Επιπροσθέτως, οι τρεις πυρη-
νικές μονάδες που λειτουργούν 
ακόμη δεν έχουν τροφοδοτηθεί 
με νέες ράβδους ουρανίου που 
θα τους έδιναν τη δυνατότητα 
να παρατείνουν τη λειτουργία 
τους μετά το πέρας του έτους. 
Η τροφοδοσία θα απαιτούσε 12 
με 15 μήνες για να επιτευχθεί 
και έτσι οι πυρηνικές μονάδες 
θα ήσαν έτοιμες το νωρίτερο το 
καλοκαίρι του 2023. Σύμφωνα, 
άλλωστε, με τη Eurostat, η Ρω-
σία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
προμηθεύτρια ουρανίου στις πυ-
ρηνικές μονάδες της Ε.Ε. και ο 
Ολαφ Σολτς το τόνισε αυτό στη 
σχετική αντιπαράθεσή του με 

στέλεχος της Εναλλακτικής για 
τη Γερμανία που ζητούσε επίμο-
να την επιστροφή στην πυρηνι-
κή ενέργεια. Αυτό σημαίνει πως 
αν θέλει το Βερολίνο να παρατεί-
νει τη λειτουργία των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, τότε θα χρεια-
στεί νέες προμήθειες πρώτων 
υλών που, όπως τόνισε ο Γερ-
μανός καγκελάριος, «δεν προ-
σφέρονται ελεύθερα». Επιπλέον, 
θα χρειαστεί νέα άδεια για την 
παράταση της λειτουργίας των 
πυρηνικών αντιδραστήρων κα-
θώς η τελευταία φορά που έγι-
νε έλεγχος ασφαλείας ήταν το 
2009. Επομένως θα χρειαστούν 
νέοι έλεγχοι που μπορεί να οδη-
γήσουν σε αιτήματα για «εκτε-
ταμένες επενδύσεις» σε τεχνολο-
γία ασφάλειας. Αυτό ισοδυναμεί 
όμως και με νέα έκδοση άδειας 
λειτουργίας γι’ αυτές τις μονά-
δες, δηλαδή μια σύνθετη γρα-
φειοκρατική διαδικασία.

Και σαν να μη φτάνουν όλα 
αυτά, οι εταιρείες που λειτουρ-

γούν και διαχειρίζονται τους 
αντιδραστήρες δηλώνουν απε-
ρίφραστα ότι δεν έχουν καμία 
πρόθεση να παρατείνουν τη λει-
τουργία τους. Μιλώντας στη βρε-
τανική εφημερίδα τονίζουν πως 
η παράταση της λειτουργίας τους 
για περισσότερο από λίγες εβδο-
μάδες, «δεν είναι δυνατή με την 
τεχνική υποδομή που έχουν τώ-
ρα». Προσθέτουν επιπλέον ότι αν 
υπάρξει έλλειψη ενέργειας και 
η κυβέρνηση τους ζητήσει να 
συνεχίσουν τη λειτουργία των 
πυρηνικών μονάδων ως επεί-
γουσα ανάγκη, θα απαιτήσουν 
να αναλάβει το Βερολίνο όλους 
τους κινδύνους αλλά και όλο το 
κόστος. Μεταξύ άλλων θα ζητή-
σουν επίσης πολιτικές εγγυήσεις 
ότι η πυρηνική ενέργεια θα εξα-
κολουθήσει να είναι νόμιμη στη 
Γερμανία και ότι δεν θα υπάρξει 
νέα ανατροπή επί του θέματος 
στο μέλλον, μια δέσμευση που εί-
ναι δύσκολο να αναλάβει οποια-
δήποτε κυβέρνηση.

Οι τρεις πυρηνικές μο-
νάδες που λειτουργούν 
ακόμη συνεισφέρουν 
μόλις το 5% της συνο-
λικής παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Χωρίς επιστροφή
η κατάργηση
των πυρηνικών
στη Γερμανία
Πολιτικοί αλλά και τεχνικοί λόγοι κάνουν

αδύνατη την παράταση της χρήσης τους

Η Γερμανία αποφάσισε να καταργήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας το 2011 μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα, γι’ αυτό και οι τελευταίοι αντιδραστήρες 
που παραμένουν ενεργοί στη χώρα πρόκειται να διακόψουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του έτους.

Νέα προβλήματα στους πυρηνι-
κούς αντιδραστήρες της Γαλλί-
ας οδηγούν τις τιμές της ενέρ-
γειας στα υψηλότερα επίπεδά 
τους από την αρχή του έτους, 
επιδεινώνοντας περαιτέρω την 
ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. 
Την είδηση ανέφερε χθες ο γαλ-
λικός κολοσσός της ηλεκτρικής 
ενέργειας, Electricite de France 
(EdF), ανακοινώνοντας ότι κατέ-
γραψε νέες ενδείξεις διάβρωσης 
στον πυρηνικό στόλο της χώρας. 
Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ η 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας 
στη Γαλλία βρίσκεται στα χαμη-
λότερα επίπεδα της τελευταίας 
δεκαετίας καθώς έχει ανασταλεί 
η λειτουργία 56 αντιδραστήρων 
προκειμένου να γίνουν έλεγχοι 
ασφαλείας και έργα αποκατά-
στασης, να συντηρηθούν και να 
ανατροφοδοτηθούν με τα ανα-
γκαία καύσιμα.

Ετσι η τιμή των προθεσμι-
ακών συμβολαίων ηλεκτρικής 
ενέργειας για παράδοση το 2023 
σημείωσε άνοδο 1,5% φθάνοντας 
στα 236 ευρώ η μεγαβατώρα στο 
Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέρ-

γειας, ενώ τα αντίστοιχα συμβό-
λαια στη Γερμανία σημείωσαν 
άνοδο 3%. Οι διαπραγματευτές 
συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργει-
ας εκτιμούν πως τα προβλήματα 
στους πυρηνικούς αντιδραστή-
ρες της Γαλλίας και η συνεπα-
κόλουθη μείωση της παραγω-
γής τους θα παραταθούν πέραν 
του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα 
μάλιστα με τον Εμερίκ ντε Βι-
γκάν, διευθύνοντα σύμβουλο 
στην COR-e, γαλλική εταιρεία 
αναλύσεων επί θεμάτων ενέργει-
ας, είναι πιθανόν να παραταθούν 
και στη διάρκεια του επόμενου 
έτους. ∆εδομένου, όμως, ότι η 
Γαλλία εξάγει σημαντικό όγκο 
ενέργειας, ο αντίκτυπος αυτών 
των προβλημάτων αναμένεται να 

γίνει αισθητός σε όλες τις ευρω-
παϊκές αγορές. Σημειωτέον ότι η 
EdF έχει προειδοποιήσει εδώ και 
καιρό ότι η παραγωγή της πυρη-
νικής ενέργειας θα περιοριστεί 

φέτος στα χαμηλότερα επίπεδα 
των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Σχολιάζοντας επί του θέμα-
τος σε σημείωμά της προς τους 
επενδυτές, η JPMorgan Chase 

& Co τόνισε πως ένα από τα βα-
σικότερα ερωτήματα είναι πό-
σους άλλους αντιδραστήρες θα 
ζητήσει να απενεργοποιηθούν 
η αρχή ασφαλείας του κλάδου, 
η ASN, αναγκάζοντας έτσι την 
EdF να διακόψει τη λειτουργία 
τους μέσα στο τρέχον έτος και 
πόσους μέσα στο επόμενο. Οπως 
τονίζει η επενδυτική τράπεζα, 
το ερώτημα αυτό είναι καίριο 
δεδομένης της εξαιρετικά υψη-
λής ζήτησης και της μειωμένης 
προσφοράς, καθώς «και του γεω-
πολιτικού τοπίου μέσα στο οποίο 
εξελίσσονται όλα αυτά». Σε ανα-
κοίνωσή της που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της, η EdF τό-
νισε συγκεκριμένα ότι εντοπί-
στηκαν ενδείξεις διάβρωσης σε 
τρεις αντιδραστήρες από τους έξι 
που έχει αποφασίσει να ελέγξει 
από τον Φεβρουάριο. Παράλλη-
λα υπήρξαν αντίστοιχες ενδείξεις 
σε ακόμη έναν από τους αντι-
δραστήρες στους οποίους είναι 
σε εξέλιξη τα έργα συντήρησης. 
Ως εκ τούτου θα ακολουθήσουν 
αυστηρότεροι έλεγχοι.

Στο μεταξύ, όμως, η μείωση 

της παραγωγής πυρηνικής ενέρ-
γειας συνδυάζεται με τα μέτρα 
που λαμβάνει η γαλλική κυβέρ-
νηση θέτοντας ανώτατα όρια στα 
τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για να προστατεύσει κα-
ταναλωτές και επιχειρήσεις εν 
μέσω της ενεργειακής κρίσης 
και της εκτόξευσης των τιμών 
της ενέργειας. Το αποτέλεσμα εί-
ναι, όμως, να στερεί από την EdF 
έσοδα ύψους 26,2 δισ. ευρώ που 
θα είχε στη διάρκεια του έτους, 
καθώς ο ενεργειακός κολοσσός 
της Γαλλίας πρέπει να αγοράσει 
ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά 
χονδρικής. Το θέμα προέκυψε για 
πρώτη φορά τον ∆εκέμβριο και 
τον Ιανουάριο όταν η EdF ανα-
κοίνωσε ότι πρέπει να ανασταλεί 
η λειτουργία τριών αντιδραστή-
ρων της προκειμένου να διεξα-
χθούν έλεγχοι ασφαλείας και να 
γίνουν έργα αποκατάστασης και 
συντήρησης. Η εταιρεία βρίσκε-
ται διαρκώς σε διαβουλεύσεις με 
την αρχή ασφαλείας, την ASN, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
από κοινού το πρόβλημα.

BLOOMBERG

Παρά τα όσα δεινά συνεπάγεται, 
το σοκ του πληθωρισμού λειτούρ-
γησε ευεργετικά ως προς το ύψος 
του δημοσίου χρέους ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ τόσο στις ανεπτυγ-
μένες όσο και στις αναπτυσσό-
μενες οικονομίες. Οπως τονίζει 
το ∆ΝΤ στη σχετική έκθεσή του 
που δόθηκε στη δημοσιότητα για 
τα δημόσια οικονομικά των χω-
ρών, ο πληθωρισμός οδήγησε το 
περασμένο έτος σε μείωση του 
χρέους κατά 1,8 και 4,1 εκατο-
στιαίες μονάδες αντιστοίχως σε 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμε-
νες οικονομίες. 

Αυτό συνέβη επειδή το ύψος 
του εκάστοτε χρέους παρέμενε 
σταθερό, ενώ οι υψηλότερες τι-
μές οδήγησαν σε αύξηση του 
ΑΕΠ. Επιπλέον, ο δανεισμός μει-
ώθηκε καθώς ο πληθωρισμός δι-
όγκωσε τα φορολογικά έσοδα 

περισσότερο από όσο διόγκωσε 
τις δημόσιες δαπάνες. Το Ταμείο 
εκτιμά τώρα ότι μέχρι το 2024 το 
δημόσιο χρέος των ανεπτυγμέ-
νων οικονομιών αναμένεται θα 
μειωθεί στο 113% του ΑΕΠ κατά 
μέσον όρο. Στις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος αναμένεται να πε-
ριορισθεί στο 48% του ΑΕΠ τους. 

Μεγαλύτερη θα είναι η μεί-
ωση του χρέους όσων χωρών 
εξάγουν εμπορεύματα λόγω της 

εκτόξευσης των τιμών. Θα εξα-
κολουθήσει να αυξάνεται στις 
αναδυόμενες, κυρίως στην Κί-
να, όπου αναμένεται να φτάσει 
στο 72% του ΑΕΠ της το 2024.

Ομοίως και τα δημοσιονομι-
κά ελλείμματα μειώνονται σε 
παγκόσμια κλίμακα, αλλά ανα-
μένεται να παραμείνουν σε επί-
πεδα υψηλότερα από τα προ 
πανδημίας.

Το ∆ΝΤ προειδοποιεί, πάντως, 
τις κυβερνήσεις όλων των χωρών 
να μη βασιστούν στη βραχυπρό-
θεσμη βελτίωση της δημοσιο-
νομικής τους κατάστασης στον 
βαθμό που αυτή οφείλεται στον 
υψηλό πληθωρισμό. Τονίζει πως 
δεν πρόκειται για βιώσιμη βελτί-
ωση, ιδιαιτέρως επειδή μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
η εκτόξευση των τιμών των τρο-
φίμων και της ενέργειας θα δη-

μιουργήσει όλο και μεγαλύτερη 
πίεση στα δημόσια οικονομικά 
τους. Το Ταμείο προβλέπει τώρα 
πως ο πληθωρισμός θα φθάσει 
φέτος στο 7,4% παγκοσμίως κα-
ταγράφοντας πολύ υψηλότερα 
επίπεδα από εκείνα που προέ-
βλεπε στα τέλη του 2020, όταν 
μιλούσε για πληθωρισμό 3,2% 
το 2022. Προειδοποιεί, άλλωστε, 
πως οι υψηλές τιμές των τροφί-
μων και της ενέργειας εγκυμο-
νούν τον κίνδυνο κοινωνικών 
εκρήξεων. Σε ό,τι αφορά τις οι-
κονομίες που επλήγησαν περισ-
σότερο εξαιτίας του πολέμου, 
το ∆ΝΤ τονίζει πως πρέπει να 
εφαρμόσουν δημοσιονομική πο-
λιτική που θα στοχεύει κατά κύ-
ριο λόγο στην αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης τραγωδίας αλλά και 
των καταστροφών που υπέστη 
η οικονομία.

Αλμα των τιμών ενέργειας στη Γαλλία, λόγω προβλημάτων στους αντιδραστήρες

Ο υψηλός πληθωρισμός μείωσε χρέος και έλλειμμα

To Ταμείο προειδοποιεί 
ότι η δημοσιονομική 
βελτίωση
που καταγράφεται
λόγω πληθωρισμού 
δεν είναι βιώσιμη.

Σε ανακοίνωση του γαλλικού κολοσσού ενέργειας, EdF, τονίζεται ότι εντο-
πίστηκαν ενδείξεις διάβρωσης σε τρεις αντιδραστήρες από τους έξι που έχει 
αποφασίσει να ελέγξει από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα υπήρξαν αντίστοι-
χες ενδείξεις σε ακόμη έναν από τους αντιδραστήρες στους οποίους είναι σε 
εξέλιξη τα έργα συντήρησης.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα φθάσει φέτος στο 7,4% παγκοσμίως.
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Η παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας βρίσκεται 
στα χαμηλότερα 
επίπεδα της τελευταίας 
δεκαετίας.
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Οταν η εταιρεία ασφάλειας λο-
γισμικού KnowBe4 άρχισε να 
σκέπτεται να ζητήσει από το 
προσωπικό της να επιστρέψει 
στο γραφείο, τα στελέχη της 
ήξεραν ποια θα ήταν τα προ-
βλήματα που θα απασχολούσαν 
τους υπαλλήλους: η μείωση της 
ευελιξίας και ο χρόνος που θα 
έχαναν στη μετακίνηση. Στη 
συνέχεια όμως, τους τελευταί-
ους μήνες έχει προστεθεί ένα 
άλλο πρόβλημα που απασχολεί 
τους υπαλλήλους: η αύξηση του 
κόστους της βενζίνης και του 
φαγητού ιδιαιτέρως κοντά στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας που βρίσκεται σε περιοχή με 
υψηλό πληθωρισμό.

Οι υπάλληλοι άρχισαν να 
ανταλλάσσουν μηνύματα και 
να συμβουλεύουν ο ένας τον 
άλλον πού μπορούν να βρουν 
φθηνότερη βενζίνη. Η εταιρεία 
προσπάθησε να τους διευκολύ-
νει προσφέροντας δωρεάν μι-
κρογεύματα. Ορισμένοι υπάλ-
ληλοι, όμως, πιέστηκαν από 
τα πρόσθετα έξοδα, μεταξύ άλ-
λων και εκείνα για μπέιμπι σί-
τερ, και είπαν στους προϊστα-
μένους τους ότι προτιμούν να 
συνεχίσουν την εργασία τους 
από το σπίτι. Τον Ιανουάριο, η 
KnowBe4 ανακοίνωσε στους 
περίπου 1.500 υπαλλήλους της 
ότι οι περισσότεροι μπορούν 
να συνεχίσουν την τηλεργα-
σία επ’ άπειρον. Το ίδιο έκανε 
και η εταιρεία τεχνολογίας εκ-
παίδευσης Cambium Learning 
Group, που ανακοίνωσε στους 
περίπου 2.300 υπαλλήλους της 
από τον ∆εκέμβριο ότι μπορούν 
να επιλέξουν να συνεχίσουν την 
τηλεργασία. Ανοιξε, ωστόσο, τα 
γραφεία της για όσους επιθυ-
μούν να προσέλθουν.

Η Ερικα Λανς, επικεφαλής 
του τμήματος ανθρώπινων πό-
ρων στην KnowBe4, επισημαί-
νει πως αν οι εργοδότες πουν 
«κοιτάξτε, πρέπει να έρθετε 
στο γραφείο και να ξοδεύετε 
τον μισθό σας σε βενζίνη και 
φαγητό στο γραφείο», οι υπάλ-
ληλοι θα πουν «δεν συμφέρει, 
είναι πολύ ακριβό όλο αυτό». 
Τα σχέδια των επιχειρηματιών 
να συγκεντρώσουν και πάλι το 
προσωπικό τους στο γραφείο, 
που ήδη προσέκρουαν στους 
φόβους για τη μετάδοση του 
κορωνοϊού καθώς και στις απαι-
τήσεις που έχουν αποκτήσει οι 
υπάλληλοι, έρχονται τώρα σε 
σύγκρουση και με την πραγμα-

τικότητα του πληθωρισμού. Το 
κόστος μιας συνήθους ημέρας 
στο γραφείο, μετακίνηση, καφές 
και ένα γεύμα, είναι πολύ υψη-
λότερο τώρα απ’ όσο ήταν όταν 
έκλεισαν τα γραφεία πριν από 
δύο χρόνια. Οι τιμές καταναλω-
τή έχουν αυξηθεί ραγδαία και 
εξακολουθούν να αυξάνονται. 
«Είναι η τέλεια καταιγίδα», το-
νίζει η Μπέκι Φρανκιβίτζ, Αμε-
ρικανίδα πρόεδρος του διεθνούς 
ομίλου ανεύρεσης προσωπικού 
ManpowerGroup, και διερωτά-
ται «ακόμη κι αν είμαστε έτοιμοι 
να επιστρέψουμε στα γραφεία 
μας, μπορούμε πραγματικά να 
αντέξουμε το κόστος για κάτι 
τέτοιο;». Και την ίδια στιγμή 

οι εργοδότες αντιμετωπίζουν 
τα αιτήματα των υπαλλήλων 
τους που ζητούν είτε να συνε-
χίσουν την τηλεργασία είτε να 
πάρουν αύξηση.

Οι ελλείψεις υπαλλήλων 
έχουν υπαγορεύσει κάποιες αυ-
ξήσεις στους μισθούς, οι οποίες, 
ωστόσο, δεν επαρκούν για να 
αντιμετωπίσουν οι εργαζόμε-
νοι τον πληθωρισμό. Ορισμέ-
νες επιχειρήσεις δηλώνουν πως 
σχεδιάζουν να δώσουν αυξήσεις 
αναγνωρίζοντας πως οι υπάλλη-
λοι μπορεί να αντιμετωπίσουν 
έντονο πρόβλημα. Για παράδειγ-
μα, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού 
εμπορίου OrderMyGear τριπλα-
σίασε προσφάτως τον προϋπο-
λογισμό της για τη μισθοδοσία 
σκοπεύοντας να αυξήσει τους 
μισθούς. Αλλες επιχειρήσεις 
δηλώνουν πως δεν έχουν ακό-
μη προσαρμόσει τους μισθούς 
στον πληθωρισμό, καθώς περι-
μένουν να δουν αν θα αποκλι-
μακωθούν οι τιμές. Αλλά όσες 
επιμένουν πως οι υπάλληλοί 
τους πρέπει να εγκαταλείψουν 
την ευελιξία της τηλεργασίας 
και να επιστρέψουν, αντιμετω-
πίζουν εντεινόμενες πιέσεις για 
να δώσουν αυξήσεις.

Οπως τονίζει η κ. Μπέκι 
Φρανκιβίτζ, «η τηλεργασία άρ-
χισε ως μέτρο ασφάλειας και 
τώρα εξελίσσεται σε μέτρο μεί-
ωσης του κόστους». Η ίδια το-
νίζει πως ορισμένες επιχειρή-
σεις άρχισαν να προσφέρουν 
στο προσωπικό τους προπλη-
ρωμένες κάρτες βενζίνης, κου-
πόνια για τα μέσα μεταφοράς 
ή δυνατότητα κοινής μετακίνη-
σης με το ίδιο μέσο. Και τονίζει 
πως πριν από μερικούς μήνες 
το επιχείρημα των υπαλλήλων 
ήταν «δεν θέλω να μετακινηθώ 
προς την εργασία μου», αλλά 
τώρα έχει μετατραπεί σε «δεν 
μπορώ να αντέξω το κόστος 
της μετακίνησης προς την ερ-
γασία μου». Και δεν είναι μόνο 
το κόστος της μετακίνησης, αλ-
λά και των γευμάτων στην ερ-
γασία. Πρόσφατη ανάλυση της 
εταιρείας τεχνολογίας Square 
παρουσίασε εκτενώς την αύ-
ξηση του κόστους των γευμά-
των εργασίας που κατά μέσον 
όρο φθάνει στο 18% σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο 
του περασμένου έτους. Τα σά-
ντουιτς είναι κατά 14% ακριβό-
τερα και οι σαλάτες κατά 11% 
ακριβότερες.

Τον Ιανουάριο, η KnowBe4 ανακοίνωσε στους περίπου 1.500 υπαλλήλους της ότι οι περισσότεροι μπορούν να 
συνεχίσουν την τηλεργασία επ’ άπειρον. Το ίδιο έκανε και η εταιρεία Cambium Learning Group, που ανακοίνωσε 
στους περίπου 2.300 υπαλλήλους της από τον ∆εκέμβριο ότι μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν την τηλεργασία.

Της ΕΜΑ ΓΚΟΛΝΤΜΠΕΡΓΚ
THE NEW YORK TIMES

Το κόστος μιας συνή-
θους ημέρας
στο γραφείο,
μετακίνηση, καφές 
και ένα γεύμα, είναι 
πολύ υψηλότερο 
τώρα απ’ όσο ήταν 
πριν από δύο χρόνια.

Η επιστροφή στο γραφείο
«σκοντάφτει» στον πληθωρισμό
Μεγάλες εταιρείες παρατείνουν το μέτρο της τηλεργασίας λόγω της ακρίβειας

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πρό-
κληση της κλιματικής αλλαγής 
και η έννοια της στρατηγικής 
αυτονομίας ανοίγουν τον δρόμο 
για έναν νέο τύπο ενιαίας αγο-
ράς στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης από την απαρχή της. 
Η αναβίωσή της στα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, με τη Λευ-
κή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και στόχο την ολοκλή-
ρωση της εσωτερικής αγοράς το 
1985, καθώς και την έγκριση της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 
επόμενο έτος, αντιπροσώπευε 
ένα σημαντικό ορόσημο. Αυτό 
το έργο υποστηρίχθηκε εκείνη 
την εποχή από περίπου 40 μεγά-
λους βιομηχανικούς ηγετικούς 
ομίλους, που συγκρότησαν τη 
Στρογγυλή Τράπεζα των Βιο-
μηχάνων. Ηταν επίσης το έργο 
που είχε αναλάβει να προωθή-

σει ο τότε πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ. 
Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστη-
κε από συμβιβασμό μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων της Αριστε-
ράς και της ∆εξιάς στην εσωτε-
ρική αγορά και έμφαση σε μια 
ορισμένη κοινωνική διάσταση. 
Καθώς η παγκοσμιοποίηση των 
αγορών προχωρούσε, ωστόσο, 
το εγχείρημα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης εξελίχθηκε στα-
διακά για να γίνει ένα γρανάζι 
σε αυτή τη μεγαλύτερη διαδι-
κασία, στην οποία η ευρωπαϊκή 
αυτόνομη λειτουργία θα υπαγό-
ταν τελικά στην παγκοσμιοποίη-
ση. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1990, στη Στρογγυλή Τράπεζα 
των Βιομηχάνων κυριάρχησαν 
οι αγγλοσαξονικές πολυεθνικές. 
Τότε ήταν που η Κίνα έγινε το 
εργοστάσιο του κόσμου. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο συμβιβασμός αντι-
καταστάθηκε από την αποδυνά-
μωση της κοινωνικής προστα-
σίας σε εθνικό επίπεδο.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 
2010, η κατάσταση άρχισε και 
πάλι να αλλάζει. Η Κίνα γινόταν 
μια τεχνολογική και πολιτική 
δύναμη και η ιδέα ότι η παγκο-

σμιοποίηση θα ωφελούσε τους 
πάντες άρχισε να εξασθενεί. 
Την ίδια στιγμή, τα λαϊκιστικά 
κινήματα, που ασκούσαν κριτι-
κή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση και στην εσωτερική αγορά, 
ήταν σε άνοδο. Η πιο σημαντι-
κή περίπτωση ήταν η ριζική αλ-
λαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου οι συντηρητικές ελίτ υπο-
στήριζαν ένα «σκληρό» Brexit. 
Η κρίση του κορωνοϊού άνοιξε 
μια νέα συζήτηση.

Λόγω πανδημίας και πολλών 
περιβαλλοντικών κρίσεων, πολ-
λοί αμφισβήτησαν υπερβολικά 
τις μεγάλες αλυσίδες εφοδια-
σμού και ζήτησαν περισσότερη 
τοπική παραγωγή και καλύτερα 
ενοποιημένη. Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, η απρόβλεπτη κλί-
μακά του και οι τεράστιες συνέ-
πειές του, ιδιαίτερα οικονομικές, 
ολοκληρώνουν την τελευταία 
φάση του μετασχηματισμού 
που ξεκίνησε από την πανδη-
μία. Πράγματι, επισημαίνοντας 
την εξάρτηση της Ε.Ε. από τη 
Μόσχα και τις δυσκολίες προ-
μήθειας ορισμένων αγαθών, αυ-
τή η σύγκρουση αναγκάζει την 
Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να 
λάβουν φιλόδοξες αποφάσεις για 
την ενιαία αγορά – εξ ου και το 
RePowerEU, η κοινή ευρωπαϊκή 
δράση για πιο προσιτή, ασφα-
λή και βιώσιμη ενέργεια. Καθώς 
γίνονται σημαντικές επενδύ-
σεις σε αυτή τη μετάβαση, οι 
κρατικές ενισχύσεις, οι κανόνες 
ανταγωνισμού και το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
αλλάζουν. Το μοντέλο «Alibaba», 
παρέχοντας στον καταναλωτή 
όλο και φθηνότερα προϊόντα 
από όλο και πιο μακριά, έχει κα-
ταστεί ξεπερασμένο. Βρισκόμα-
στε στην αρχή μιας νέας περιό-
δου, κατά την οποία οι κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς αλλά-
ζουν ως απάντηση στην ανάγκη 
για περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
και στρατηγική αυτονομία. Ποια 
θέση θα καταλάβει η κοινωνική 
διάσταση σε αυτή τη νέα αρχι-
τεκτονική; ∆ύο στοιχεία αναδύ-
ονται ήδη: η δίκαιη μετάβαση 
στη νέα εποχή και η διασύνδεση 
προτύπων ποιότητας των προϊ-
όντων με την ποιοτική απασχό-
ληση – καλές θέσεις εργασίας 
για βιώσιμα προϊόντα.

* O κ. Φιλίπ Ποσέ είναι γενικός 
διευθυντής του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Εργατικών Συνδικάτων. Το 
άρθρο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
της Κοινωνικής Ευρώπης / Social 
Europe (https://socialeurope.eu/).

Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία ολοκληρώνει 
την τελευταία φά-
ση του μετασχηματι-
σμού που ξεκίνησε 
από την πανδημία.

Μια ενιαία αγορά
νέου τύπου 

Του ΦΙΛΙΠ ΠΟΣΕ*
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Την πρώτη συμφωνία στον κλάδο 
αυτοκινήτου (στη σύγχρονη ιστο-
ρία της Γηραιάς Ηπείρου) για την 
προμήθεια σπανίων γαιών από 
την Ευρώπη υπέγραψε η γερμα-
νική εταιρεία εξαρτημάτων αυτο-
κινήτου Schaeffler με τη νορβηγι-
κή REEtec. Αξίζει να επισημανθεί 
στο σημείο αυτό ότι η μεγαλύτε-
ρη προμηθεύτρια σπανίων γαι-
ών είναι η Κίνα, μιλώντας σε δι-
εθνή κλίμακα. Σύμφωνα με όσα 
ανέφερε διοικητικό στέλεχος της 
γερμανικής εταιρείας στο ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, οι 
προμήθειες αυτές είναι άκρως απα-
ραίτητες στην ηλεκτροκίνηση. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση καθοδηγεί την 
εκστρατεία τόνωσης της εγχώριας 
παραγωγής σπανίων γαιών και πα-
νίσχυρων μαγνητών, που χρησι-
μοποιούνται στην κατασκευή τό-
σο των πράσινων οχημάτων όσο 
και των αεριοστροβίλων, με κύριο 
στόχο την απεξάρτηση από την 
Κίνα. Συγκεκριμένα, η Schaeffler 
συνήψε συμφωνία πενταετούς δι-
άρκειας με τη REEtec ώστε να την 
τροφοδοτεί με οξείδια σπανίων 
γαιών, αρχής γενομένης από το 
2024, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 

γενικός διευθυντής της πρώτης, 
Αντρέας Σικ. Οι σπάνιες γαίες είναι 
απαραίτητες για την κατασκευή 
μαγνητών.

Σε συνέντευξή του, ο κ. Σικ τό-
νισε ότι «η εταιρεία μας μεταμορ-
φώνεται σε μια προμηθεύτρια ηλε-
κτρικών οχημάτων και αυξάνουμε 
σημαντικά την ταχύτητά μας προς 
την κατεύθυνση αυτή. Οπότε, από 
πλευράς σπανίων γαιών, έχουμε 
ανάγκη αποδοτικούς συνεργάτες 
και όχι απλώς να χρησιμοποιούμε 
τον συνηθισμένο δίαυλο μέσω Κί-
νας. Η ανάγκη μάς καλεί για μια 
ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσί-
δα». Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
σχεδιάζουν μαζική αύξηση του 
αριθμού ηλεκτρικών αμαξιών, εξ 
ου και κατά τα τελευταία χρόνια 

κλείνουν συμφωνίες με εξορυκτι-
κούς ομίλους για τις πρώτες ύλες 
μπαταριών, όπως το κοβάλτιο, το 
λίθιο και το νικέλιο. Εντούτοις, τέ-
τοιες συναλλαγές στο πεδίο των 
σπανίων γαιών είναι σπάνιες. Τον 
∆εκέμβριο, λόγου χάριν, η αμερι-
κανική General Motors ήλθε σε 
συμφωνία για τις προμήθειές της 
σε μαγνήτες σπανίων γαιών από 
τις ΗΠΑ, αλλά στην τωρινή περί-
πτωση η συμφωνία είναι η πρώτη 
στην Ευρώπη.

Η Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο 
και οι ΗΠΑ καταβάλλουν μεγά-
λες προσπάθειες να δημιουρ-
γήσουν βιομηχανικούς ομίλους 
στον τομέα των σπανίων γαιών 
και των μαγνητών, ούτως ώστε 
να αυτονομηθούν από την αγορά 
της Κίνας. Η τελευταία διαθέτει 
το 98% των μονίμων μαγνητών 
στη Γηραιά Ηπειρο, συγκεκριμέ-
να. Η Schaeffler, ηγετική δύναμη 
στην κατασκευή ρουλεμάν για τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες όπως εί-
ναι οι Volkswagen, General Mo-
tors και Honda, συνήθως αγορά-
ζει επεξεργασμένα εξαρτήματα 
από υπεργολάβους. Η εστίαση της 
Schaeffler στη βιωσιμότητα την 

κάνει να προμηθεύεται πρώτες 
ύλες για πρώτη φορά αντί να πα-
ραγγέλνει έτοιμους μαγνήτες, λέει 
ο κ. Σικ. Συν τοις άλλοις, συνερ-
γάζεται με άλλους εταίρους στη 
Γηραιά Ηπειρο για να χρησιμο-
ποιούν τις σπάνιες γαίες που επε-
ξεργάζεται η νορβηγική REEtec 
και να κατασκευάζουν μόνιμους 
μαγνήτες. Οταν ερωτήθηκε εάν 
η Schaeffler ήταν έτοιμη να πλη-
ρώσει προσαύξηση στους εγχώ-
ριους μαγνήτες, οι οποίοι παρά-
γονται με διαφάνεια και βιώσιμο 
τρόπο, επισήμανε τα εξής: «Από 
την εμπορική σκοπιά δεν κάνου-
με περίπατο, όλο αυτό συνιστά μια 
πρόκληση, αλλά έχουμε δεσμευθεί 
να είμαστε βιώσιμοι». ∆εν έδωσε 
περαιτέρω οικονομικά στοιχεία, 
αν και είναι γνωστό πως ο κλά-
δος του αυτοκινήτου λόγω μικρών 
περιθωρίων κάνει δραστικές πε-
ρικοπές. Τέλος, καλά πληροφορη-
μένες πηγές τονίζουν ότι ολοένα 
και περισσότερο τα στελέχη των 
αυτοκινητοβιομηχανιών αποδέχο-
νται ότι, για να αγοράζουν σπάνιες 
γαίες από την Ευρώπη, πρέπει να 
πληρώνουν υψηλότερο τίμημα.

REUTERS

Τη συνεργασία υπέ-
γραψαν η γερμανική 
εταιρεία εξαρτη-
μάτων αυτοκινήτου 
Schaeffler με τη νορ-
βηγική REEtec.

Πρώτη συμφωνία για ευρωπαϊκές σπάνιες γαίες

Η Ευρωπαϊκή Ενωση υποστηρίζει την τόνωση της εγχώριας παραγωγής 
σπανίων γαιών και πανίσχυρων μαγνητών, που χρησιμοποιούνται στην κατα-
σκευή τόσο των πράσινων οχημάτων όσο και των αεριοστροβίλων, με κύριο 
στόχο την απεξάρτηση από την Κίνα.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Κατοικίες από 40 τ.μ. στο Κολωνάκι
και μέχρι 187 τ.μ. στον Αγιο Ιωάννη
Ρέντη μπορεί να αποκτήσει κά-
ποιος, δαπανώντας 150.000 ευρώ
στη σημερινή αγορά κατοικίας
στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα μεγέθη
αυτά θα μειωθούν κατά τη διάρκεια
των επόμενων μηνών, καθώς το
2021 αποκαταστάθηκε πλήρως ο
ρυθμός ανόδου των τιμών, που
είχε ανακοπεί προσωρινά το 2020
λόγω της πανδημίας. Ετσι, πλέον
τα ακίνητα που θα μπορεί να απο-
κτήσει κάποιος με τα χρήματα
αυτά θα γίνονται όλο και πιο μικρά,
ιδίως σε περιοχές υψηλής ζήτη-
σης.

Ουσιαστικά, η παρούσα χρονική
συγκυρία ευνοεί την απόκτηση
κατοικίας για μια νέα οικογένεια,
καθώς ίσως αποτελεί το τελευταίο
χρονικό «παράθυρο» για μια τέτοια
κίνηση, με βάση τον παραπάνω
προϋπολογισμό. Σήμερα, με
150.000 ευρώ μπορεί κάποιος να
αποκτήσει ένα αρκετά ποιοτικό
ακίνητο, τόσο σε προδιαγραφές
όσο και σε μέγεθος, ικανό να φι-
λοξενήσει μια τετραμελή οικογέ-
νεια.

Το ποσό αυτό αρκεί για την αγο-
ρά 100 τ.μ. στον Νέο Κόσμο, 107
τ.μ. στην Καλλιθέα, 143 τ.μ. στα
Πατήσια, 111 τ.μ. στην Κυψέλη,
100 τ.μ. στη Νέα Ιωνία και 93 τ.μ.
στους Αμπελοκήπους. Με ένα μι-
κρό συμβιβασμό σε χώρους, μπορεί
μάλιστα να εξασφαλίσει κατοικία
στην Αγία Παρασκευή (88 τ.μ.),
στην Αργυρούπολη (83 τ.μ.), στη
Νέα Σμύρνη (83 τ.μ.) και στο Ν.
Φάληρο (77 τ.μ.).

Ωστόσο, πλέον δεν αρκεί για
να στεγάσει με άνεση μια τετρα-

μελή οικογένεια σε περιοχές των
βορείων ή των νοτίων προαστίων,
όπως το Χαλάνδρι (62 τ.μ.), τα Βρι-
λήσσια (57 τ.μ.), το Μαρούσι (66
τ.μ.), το Ν. Ψυχικό (52 τ.μ.), το Ελ-
ληνικό (62 τ.μ.) και τη Γλυφάδα
(45 τ.μ.). Τα στοιχεία αυτά προκύ-

πτουν με βάση τη μέση τιμή πώ-
λησης ενός μεταχειρισμένου δια-
μερίσματος (άνω των πέντε ετών),
όπως αυτή διαμορφώθηκε το 2021
από πραγματικές αγοραπωλησίες,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέ-
σω του δικτύου μεσιτικών γραφεί-
ων της RE/MAX Ελλάς.

Πάντως, τα 150.000 ευρώ απο-
τελούν το «ταβάνι» για το μεγα-
λύτερο μέρος των αγοραπωλησιών
κατοικίας που πραγματοποιούνται
από Ελληνες, καθώς οι ξένοι αγο-
ραστές έχουν συνήθως μεγαλύτερη
οικονομική ισχύ και προτιμούν
ακριβότερα ακίνητα. Κατά μέσο
όρο, στην Αττική, το μέσο αιτού-
μενο ποσό χορήγησης στεγαστικού
δανείου διαμορφώνεται πέριξ των

100.000 - 115.000 ευρώ, με το υπό-
λοιπο ποσό να καλύπτεται από
ίδια κεφάλαια, καθώς οι τράπεζες
δεν χρηματοδοτούν πάνω από το
80% της αξίας του προς απόκτηση
ακινήτου. Σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας IMS (Individual Mort-
gage Solutions), συμβούλου για
την εξασφάλιση στεγαστικού δα-
νείου, «σήμερα τα περισσότερα
δάνεια που χορηγούνται είναι 30
ετών. Υπολογίζοντας ένα σταθερό
επιτόκιο της τάξεως του 3% για
ποσό δανείου 100.000 ευρώ, η
μέση μηνιαία δόση διαμορφώνεται
σε 428 ευρώ. Προϋπόθεση για την
έγκριση ενός τέτοιου δανείου, εφό-
σον πρόκειται για έγγαμο με δύο
παιδιά, είναι να διαθέτει ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα της τάξεως
των 20.000 - 22.000 ευρώ», σημει-
ώνει ο κ. Καμπούρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του δικτύου
ηλεκτρονικών αγγελιών Spitogatos
για το 2021, οι δημοφιλέστερες
περιοχές για την αγορά κατοικίας
ήταν το Κολωνάκι κι ο Λυκαβηττός,
οι Αμπελόκηποι και το Πεντάγωνο,
το Παγκράτι, η Κυψέλη και η Γλυ-
φάδα, που ήταν και η μόνη περιοχή
εκτός του κέντρου. Οσον αφορά
τις περιοχές με τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση των τιμών, ξεχώρισαν ο Αγιος
Ιωάννης Ρέντης με 27,1% (1.270
ευρώ/τ.μ.), η Ελευσίνα με 26,7%
(1.157 ευρώ/τ.μ.), του Παπάγου με
26,1% (3.150 ευρώ/τ.μ.) και τα Βρι-

λήσσια με 25,9% (2.810 ευρώ/τ.μ.).
Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψαν
επίσης περιοχές, όπως η Πετρού-
πολη (24,6%), ο Χολαργός (23,4%),
ο Αγιος Δημήτριος (20,4%), η Αν-
θούσα (20%), το Νέο Ψυχικό
(18,6%) και η Λυκόβρυση (18,1%).

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα
της RE/MAX Ελλάς, στην Αττική
η μέση τιμή πώλησης κατοικιών
διαμορφώθηκε σε 1.910 ευρώ/τ.μ.
για μεταχειρισμένες κατοικίες και
σε 2.870 ευρώ/τ.μ. για νεόδμητες.
Στο κέντρο της Αθήνας η μέση
τιμή πώλησης νέας κατασκευής
άγγιξε τα 3.125 ευρώ/τ.μ. και 2.000
ευρώ/τ.μ. για μεταχειρισμένα ακί-
νητα, ενώ στα βόρεια προάστια
το αντίστοιχο κόστος διαμορφώ-
νεται σε 3.820 ευρώ/τ.μ. και 2.590
ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Στα νότια
προάστια, τα νεόδμητα πωλούνται
αντί 3.343 ευρώ/τ.μ. και τα παλιό-
τερα ακίνητα αντί 2.172 ευρώ/τ.μ.
κατά μέσο όρο.

Στην ανάλυσή της, η RE/MAX
σημειώνει ότι «κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει τι θα συμβεί αν κρα-
τήσουν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα οι πολεμικές συγκρούσεις
και ποιες θα είναι οι νέες επιπτώ-
σεις στην παγκόσμια αλλά και την
ελληνική οικονομία. Οι εξελίξεις
του πολέμου φέρνουν στο προ-
σκήνιο την πιθανότητα του ρίσκου
για την παγκόσμια και ελληνική
οικονομία, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργείται ένας εύλογος προβλη-
ματισμός γύρω από την πορεία
της αγοράς ακινήτων. Δεν υπάρχει
αμφιβολία, πως οι οικονομικές συ-
νέπειες του πολέμου είναι ήδη
ορατές στην Ελλάδα, με τις αντί-
στοιχες αυξήσεις στις τιμές των
καυσίμων και βασικών προϊόντων
να πλήττουν την αγοραστική δύ-
ναμη των νοικοκυριών».

Τι ακίνητο αγοράζω και πού με 150.000 ευρώ
Γκαρσονιέρα στο Κολωνάκι και τριάρι 100 τ.μ. στη Νέα Ιωνία – Οι προσιτές και οι ακριβές περιοχές της Αθήνας 

Χριστός Ανέστη σε όλους!  
Βέβαια μπορεί το άρθρο αυτό

να μην το διαβάζει κανείς αν ο Πού-
τιν αποφάσισε ψες να ανάψει τη
λαμπρατζιά ρίχνοντας καμιά πυ-
ρηνική κεφαλή αντί κροτίδας, αλλά
ας είναι, μπορεί να το δει κανένας
εξωγήινος online αν επέζησε κά-
ποιος server, του ολοκαυτώματος.
Παρόλο που, όπως τα βλέπω τα
πράγματα, το πιθανότερο είναι πως
τα πυρηνικά του είναι και αυτά
ληγμένα οπότε θα παρουσιάζουν
αφλογιστία.

Ανακοινώθηκε προχθές από την
κυβέρνηση ένα φιλόδοξο οικονο-
μικό πακέτο της τάξης των €40 εκ.
για την αναζωογόνηση του ιστο-
ρικού κέντρου της Λευκωσίας.  Και
με «ιστορικό κέντρο» εννοούμε
την εντός των τειχών πόλη της
Λευκωσίας.  Το πακέτο είναι φιλό-
δοξο επειδή για να γίνουν όλα όσα
ονειρευόμαστε εντός του ιστορικού
κέντρου απαιτούνται πολλές ακόμα
δεκάδες μην πω, εκατοντάδες εκα-
τομμύρια.  Δεν παύει όμως από το
να αποτελεί το πακέτο αυτό ένα
μεγάλο βήμα προς την σωστή κα-
τεύθυνση.

Όλοι οι stakeholdersεξέφρασαν
και εκφράζουν τις απόψεις τους
για το status quo και το πιθανόν
μέλλον αυτής της περιοχής και
καλά κάνουν.  Αν θέλουμε όμως να
συμπεριφερόμαστε σαν stake hol-
ders και όχι σαν steak holders (λες
και κρατάει ο καθένας από μόνος
του και το κρέας και το μαχαίρι),
θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα
σφαιρικά και ολιστικά και όχι απο-
μονωμένα και επιμεριστικά.   

Το πρόβλημα της εντός των τει-
χών πόλης δεν είναι ένα, αλλά πο-
λυάριθμα και συνεπώς η αναστροφή
της παρούσας φθίνουσας πορείας
και της εικόνας εγκατάλειψης απαι-
τεί παράλληλες δράσεις, που δεν
μπορούν να περιορίζονται μόνο
στο χρηματοδοτικό κομμάτι, πα-

ρόλο που αυτό σίγουρα αποτελεί
οξυγόνο στην όλη προσπάθεια.

Κάθε προσπάθεια συνομολόγη-
σης ενός πλάνου δράσης αρχίζει
με μια σπαζοκεφαλιά που προσο-
μοιάζει αυτής του κατά πόσον προ-
ηγήθηκε η κότα ή το αβγό.  Αυτή
παίρνει τη μορφή του ποιοι θα πρέ-
πει να έρθουν πρώτοι για να ση-
μειωθεί η αναζωογόνηση/ αναγέν-
νηση: οι ένοικοι όπως για παρά-
δειγμα οι φοιτητές και οι ιδιώτες
(;) ή οι επιχειρήσεις (;) ή οι ανακαι-
νίσεις κτηρίων;

Αν κολλήσουμε σε αυτό, τίποτα
δεν θα γίνει.  Θα πρέπει να γίνει κα-
τανοητό ότι η προσέγγιση απαιτεί
μίαν επαναληπτική – διαδοχική δια-
δικασία · με άλλα λόγια μια διαδι-
κασία όπου λίγο από το ένα θα φέρνει
λίγο από το άλλο και ξανά- μανά μέ-
χρι να προσεγγίσουμε και να αγγί-
ξουμε το ποθητό αποτέλεσμα.  

Το θετικό είναι πως πλέον δεν
ξεκινάμε από το μηδέν.  Η ολοκλή-
ρωση (επιτέλους) σοβαρών έργων
υποδομής, όπως είναι, η Πλατεία
Ελευθερίας, οι Λεωφόροι Ομήρου/
Στασίνου/ Μακαρίου, η επικείμενη
ολοκλήρωση του εμπορικού τριγώ-
νου, η επερχόμενη ανακατασκευή

του χώρου του παλιού ΓΣΠ, τα νέα
μουσεία και θέατρα, τα νέα και υφι-
στάμενα κυβερνητικά και ιδιωτικά
κτήρια  κλπ, όλα συμβάλλουν προς
την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Η εντός των τειχών πόλη της
Λευκωσίας είναι μια πολύ μικρή
περιοχή με το επιπλέον χρονίζον
πρόβλημα της διαίρεσης λόγω της
τουρκικής κατοχής.  Η φυσική της
κλίμακα μαζί με το γεγονός ότι αφε-
νός περικλείεται από τα τείχη και
αφετέρου αποτελεί ένα ιστορικό
κέντρο με αντίστοιχα ιστορικά κτή-
ρια, κανονικά έπρεπε να μας δίνει
την ευχέρεια να την δούμε σαν ένα
απομονωμένο οικονομικό και πο-
λεοδομικό μοντέλο όπου θα ίσχυαν
κατ’ εξαίρεση φορολογικά και άλλα
σχέδια, νομικές ρυθμίσεις και κα-
νονισμοί, έτσι ώστε να δημιουρ-
γηθεί ένα δυνατό και αδιάρρηκτο
ρυθμιστικό πλαίσιο ενθάρρυνσης
των επενδύσεων και της αναζωο-
γόνησης.

Για παράδειγμα, αν εξαιρεθούν
όλες οι κτηματικές συναλλαγές
που βρίσκονται εντός των τειχών
από κάθε φορολογική επιβάρυνση,
όπως φόρο κεφαλαιουχικών κερ-
δών, μεταβιβαστικά τέλη και ισχύ-
σει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ
5% για μισθώσεις, πωλήσεις, ανα-
καινίσεις και κατασκευές για μια
περίοδο τουλάχιστον 25 ετών, τότε
ένα τέτοιο φορολογικό πακέτο θα
αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο.
Αν υπάρξει και μια φόρμουλα κλι-
μακωτής φοροελάφρυνσης επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούν-
ται εκεί τότε το πράγμα σοβαρεύει.

Πολλά από τα κτήρια είναι δια-
τηρητέα.  Γιατί όμως δεν ανακαι-
νίζονται; Πρώτον, επειδή οι δια-
δικασίες επιχορήγησης είναι χρο-
νοβόρες σε βαθμό που τελικά απο-
τελούν αντικίνητρο και δεύτερον,
δεν υπάρχει οποιαδήποτε τιμωρία
προς τους ιδιοκτήτες που τα αφή-
νουν να ερημώσουν.  Άρα, θα πρέ-

πει να ισχύσουν διαδικασίες εξπρές
σε περίπτωση εξασφάλισης κρα-
τικής χορηγίας για ανακαίνιση και
αύξηση του ποσού χορηγίας.  Αν
δεν υπάρχει περιθώριο αύξησης
της κρατικής χορηγίας, θα μπο-
ρούσαν να παραχωρηθούν κρατι-
κές εγγυήσεις για εξασφάλιση δα-
νείων από χρηματοδοτικούς ορ-
γανισμούς.  Θα μπορούσε ακόμα
η εντός των τειχών περιοχή να
θεωρηθεί σαν μια ESG (Environ-
mental, Social and Governance)
ευκαιρία για επένδυση/ χρηματο-
δότηση.  Παράλληλα θα πρέπει να
ισχύσουν τιμωρητικές φορολογίες
για όποιον ιδιοκτήτη αφήνει το
κτήριο του ερημωμένο ή ακόμη
και κενό.

Τώρα επειδή ακούγονται διά-
φορα για φοιτητές και πανεπιστή-
μια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα
λειτουργήσει την Αρχιτεκτονική
Σχολή όταν ολοκληρωθεί η πλήρης
αναβάθμιση και ανακαίνιση του

κτηρίου της Φανερωμένης.  Αυτό
ακόμη βρίσκεται σε νηπιακό στά-
διο και υπό τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις θα πρέπει να βλέπουμε ορί-
ζοντα πέντε χρόνων από σήμερα.
Είμαι βέβαιος ότι το Πανεπιστήμιο
Κύπρου μπορεί να ενισχύσει την
παρουσία του με δράσεις αν του
δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. 

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Πα-
νεπιστημιούπολη βρίσκεται στην
Αγλαντζιά και αναπτύσσεται στη
βάση του γενικού της χωροταξικού.
Εκεί είναι και ο φυσικός χώρος για
να στεγαστούν πολυάριθμοι φοι-
τητές και προς αυτό υλοποιούνται
κατά φάσεις οι φοιτητικές εστίες
του Πανεπιστημίου.  Εκεί τους πα-
ρέχεται η αμεσότητα με τις σχολές
του Πανεπιστημίου, διευκολύνον-
τας και εμπλουτίζοντας την φοι-
τητική τους εμπειρία.  Θεωρώ λοι-
πόν αδόκιμο να περιμένουμε τους
φοιτητές να εγκατασταθούν μαζικά
μακριά από το Πανεπιστήμιο και
να έχουν να διασχίζουν καθημερινά
τη Λευκωσία για να παρακολου-
θούν τα μαθήματα τους.  Συμφωνώ
πως οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής
Σχολής δυνητικά θα αποτελούν
μια πηγή τέτοιων ανθρώπων.  Για
να ισχύσει το ίδιο για το σύνολο
των φοιτητών των Πανεπιστημίων
της Λευκωσίας θα πρέπει το ενοίκιο
να είναι σε τέτοιο βαθμό επιδοτη-
μένο που θα είναι σχεδόν ονομα-
στικό και άρα αποτρεπτικό ως επέν-
δυση.  Άρα πρέπει να κρατάμε μι-
κρό καλάθι.

Ό,τι και να γίνει όμως, επιβάλ-
λεται πρώτιστα να υπάρχει σοβαρή
και συνεχής αστυνόμευση.  Το αί-
σθημα ανασφάλειας είναι υπαρκτό
και ο στρουθοκαμηλισμός δεν βοη-
θά.  Εδώ αρχίζει και σταματά η υλο-
ποίηση του οράματος.

Downtown Old Town

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Πολλά από τα κτήρια 
είναι διατηρητέα και
δεν ανακαινίζονται
πρώτον επειδή οι διαδι-
κασίες επιχορήγησης
είναι χρονοβόρες και
δεύτερον, δεν υπάρχει
οποιαδήποτε τιμωρία
προς τους ιδιοκτήτες
που τα αφήνουν να
ερημώσουν.  

Το πρόβλημα της εντός των τειχών πόλης δεν είναι ένα, αλλά πολυάριθμα και συνεπώς η αναστροφή της παρούσας
φθίνουσας πορείας και της εικόνας εγκατάλειψης απαιτεί παράλληλες δράσεις που δεν μπορούν να περιορίζονται
μόνο στο χρηματοδοτικό κομμάτι.

<<<<<<

Για ένα δάνειο 30ετίας
100.000 ευρώ με στα-
θερό επιτόκιο 3% 
η μέση μηνιαία δόση
διαμορφώνεται 
σε 428 ευρώ.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τα κείμενα Ευρωπαίων περιηγη-
τών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αφού μεταφέρουν, μεταξύ άλλων 
ενδιαφερόντων, την καθημερινό-
τητα των κατοίκων, μικρές και 
μεγάλες στιγμές ανθρώπων που 
η ιστορία πολλές φορές τους πα-
ραβλέπει. 

Μια τέτοια στιγμή περιγράφει 
και ο Γερμανός Franz Von Loher, 
ο οποίος την ημέρα του Πάσχα 
του 1878 βρέθηκε στην Ευρύχου, 
στο βιβλίο του «Cyprus Historical 
And Descriptive» [για το κείμενο 
χρησιμοποιήθηκε η αγγλική με-
τάφραση της Α. Batson Joyner, 
Νέα Υόρκη 1878], που κυκλοφό-
ρησε το 1878. Το περιοδικό «Ο 
Βρεττανικός Αστήρ» στο τεύχος 
222, στις 8 Μαρτίου του 1892 γρά-
φει, πληροφορούμενος για τον 
θάνατό του, για τον Φραγκίσκο 
Λέχερ: «Ουδείς άλλος [ευρωπαίος 
περιηγητής] περιέγραψε δραμα-
τικώτερον τας ιστορικάς της Κύ-

πρου περιπετείας. Ο Λέχερ ήτο 
ένθερμος φιλλέλλην, οσάκις δε 
επραγματεύετο πράγματα ελλη-
νικά ή εσκιαγράφει χώρας ελληνι-
κάς, επροσπάθει να αποκαλύψει 
μεν τας ελλείψεις, να εξάρη δε τας 
αρετάς των Ελλήνων».  

Ο Γερμανός περιηγητής, λοι-
πόν, έφτασε στην Ευρύχου, έχο-
ντας επισκεφθεί πιο πριν και άλ-
λα χωριά, πέραν της Λευκωσίας 
και της Λάρνακας, λίγο πριν νυ-
χτώσει, αναφέροντας ότι είναι το 
ομορφότερο και πολυπληθέστερο 
χωριό της Κύπρου και βρίσκεται 
σε μια υπέροχη κοιλάδα που πε-
ριβάλλεται από καρποφόρα και 
πλούσια βοσκοτόπια, και έχει 700 
κατοίκους. Μάλιστα, κατά την 
άφιξή του στο χωριό ο εσπερι-
νός είχε ήδη αρχίσει, και γινό-
ταν υπαίθρια και όπως γράφει: 
«∆εν είναι υπερβολή να πούμε ότι 
όλοι οι κάτοικοι ήταν γύρω από 

την εκκλησία, από το μικρότερο 
παιδί μέχρι τους πιο ανάπηρους 
γέροντες και γυναίκες», τονίζο-
ντας πως αυτή η υπαίθρια συγκέ-
ντρωση παρουσίαζε ένα ωραίο 
και επίσημο θέαμα»... 

Στον περιηγητή κάνει εντύπω-
ση η αντίδραση των παρευρισκο-
μένων ή καλύτερα διαπιστώνει 
ότι η παρουσία του εκεί δεν έκα-
νε καμία σπουδαία εντύπωση... 
«Όταν φτάσαμε ανάμεσά τους, 
η εμφάνιση μιας τόσο απροσδό-
κητης παρέας θα μπορούσε να 
είχε προκαλέσει καποια αίσθη-
ση. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη, 
οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν 
όλοι συγκεντρωμένοι, και προ-
φανώς μας κοίταζαν με μεγάλη 
περιέργεια, αλλά καμία κίνηση 
δεν πρόδωσε τα συναισθήματά 
τους ούτε μετέβαλε την ευγένειά 
τους. Τα κορίτσια έστεκαν σε κά-
ποια απόσταση και μας παρα-

τηρούσαν, αλλά με χαριτωμένη 
αξιοπρέπεια».

Ο Λέχερ παρατηρεί και κα-
ταγράφει και τις συνήθειες που 
συναντά και μας δίνει ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για το καλω-
σόρισμα των ξένων: «Τα περίεργα 
έθιμά τους είναι πολλά και ενδια-
φέροντα. Μόλις ένας επισκέπτης 
βρεθεί φιλοξενούμενος, εμφανί-
ζεται μια γυναίκα ή ένα κορίτσι 
και του προσφέρει ένα μήλο, με 
την πιο μεγάλη χάρη και αυτό 
θεωρείται ως ένα φιλόξενο καλω-
σόρισμα» και συνεχίζει: «Εάν σας 
δοθεί οποιοδήποτε είδος στερε-
ής τροφής, μια πετσέτα τοποθε-
τείται πάνω από τα γόνατά σας. 
Ένα ποτήρι νερό σας προσφέ-
ρεται στην ανοιχτή παλάμη του 
χεριού και συνοδεύεται πάντα 
από μια καλή ευχή, η προσφέρου-
σα το κέρασμα παραμένει όρθια 
μέχρι να επιστραφεί το ποτήρι, 

όταν μια νέα ευχή λέγεται, να σου 
κάνει καλό το νερό»... κι εδώ μας 
θυμίζει την παλαιόθεν ευχή του 
ελληνικού χώρου «Καλό να σου 
κάνει». Ο Λέχερ συνεχίζει με το 
κάπνισμα, το οποίο συμβαίνει 
όταν ο καλεσμένος αποχωρεί: 
«Όταν πρόκειται να φύγετε, εμ-
φανίζονται γυναίκες και κορίτσια 
και ρίχνουν στη φωτιά φύλλα της 
ελιάς και άλλα ευωδιαστά φυτά, 
με τον επισκέπτη να πρέπει να 
περάσει από μέσα [σ.σ. από τον 
καπνό]» και σημειώνει, με μία 
διάθεση ίσως αυτοσαρκασμού: 
«Ποιος θα μπορούσε να συγκρί-
νει την πράξη του αποχωρισμού 
μας να σηκώσουμε το καπέλο, με 
τη γραφική έκφραση σεβασμού 
αυτών των χωρικών, καθώς βά-
ζουν τα χέρια τους στην καρδιά 
τους και γέρνουν με χάρη το σώ-
μα τους προς το μέρος μας καθώς 
μας αποχαιρετούν».

Κυριακή του Πάσχα στην Ευρύχου
Ο Γερμανός περιηγητής Franz Von Loher επισκέφθηκε την Κύπρο το 1878 και έδωσε στη Δύση μία πρώτη εντύπωση από το νησί

Ο Λέχερ, μετά τις έρευνες του 
συνοδού του, ενός ζαπτιέ, κα-
τέλυσε στο σπίτι του άρχοντα 
του χωριού, ενός ευκατάστα-
του αγρότη, όπως τον αποκαλεί. 
Αυτός ο ευκατάστατος αγρό-
της ήταν ο Γαβριήλ, ο οποίος 
τον υποδέχθηκε μαζί με τους 
γαμπρούς του, τον Κλεόβου-
λο Χριστοφόρου (;) Γαβριηλί-
δη (Kleobulas Christophagu 
Gavrilidis) και Σωκράτη, κα-
θώς και οι τέσσερις κόρες του 
Γαβριήλ, Αθηνά (Minerva), Τερ-
ψιχόρη, Πηνελόπη και Ζωίτσα 
(Zoisa), τα ονόματα των οποί-
ων έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση 
στον συγγραφέα. Μαζί τους και 
ο δάσκαλος του χωριού, ο Μιχα-
ήλ Ιωαννίδης (Michel Ivanidas), 
πρώτος δάσκαλος του πρώτου 
ελληνικού σχολείου της Μόρ-
φου και είχε σπουδάσει στην 
Αθήνα. Ο περιηγητής μας κάθι-
σε στο πασχαλινό τραπέζι, μα-
ζί με τους άντρες του σπιτιού, 
ενώ οι νεαρές γυναίκες περίμε-
να όρθιες πιο πέρα «Οι γαμπροί 
του οικοδεσπότη μου και ένας 
νεαρός συγγενής, που ήταν ο 
σχολάρχης του χωριού, κάθισαν 
στο τραπέζι με τον αρχηγό της 
οικογένειας και εμένα, ενώ οι 
κόρες μας περίμεναν». Ο Λέχερ 
νιώθει τυχερός, διότι όπως λέει, 
τους πέτυχε τη μέρα του Πάσχα, 
οπότε είχε την ευκαιρία να δο-
κιμάσει και κρέας, ενώ περιγρά-
φει και το πασχαλινό τραπέζι, 
στο οποίο υπήρχε μεγάλη ποικι-
λία από χρωματιστά πασχαλινά 
αβγά: «Το τραπέζι ήταν στολι-
σμένο με μεγάλη ποικιλία από 
χρωματιστά πασχαλινά αβγά 
και μετά το δείπνο άρχισε η τε-
λετή “αγγίγματος των αβγών”, 
κάθε άτομο πρόσφερε τη μικρή 
άκρη ενός αυγού στον διπλανό 
του, λέγοντας καθώς το έκανε: 
“Χριστός Ανέστη”. Αυτό φαινό-
ταν να είναι μια αγαπημένη δια-
σκέδαση των παιδιών και πολλά 
αυγά έσπασαν από τα χεράκια 
τους. Ήμουν ενθουσιασμένος 
με τον γοητευτικό τρόπο με τον 
οποίο οι νέοι μαζεύτηκαν μαζί, 
και μετά το πέρας του δείπνου 
μας τραγούδησαν έναν πασχα-
λινό ύμνο».

∆εν γνωρίζουμε άλλες λεπτο-
μέρειες για το γεύμα στο σπίτι 
του Γαβριήλ, τι άλλο έφαγαν ή 
έκαναν, πάντως ο επισκέπτης 
ξύπνησε αρκετά νωρίς... περί-
που στις τέσσερις και βγήκε να 
απολαύσει τον καθαρό αέρα της 
Ευρύχου και περιγράφει με ρο-
μαντική διάθεση τη βόλτα του: 
«Ένας απαλός άνεμος τριγυρ-

νούσε στα βουνά, ανακατεύο-
ντας το κυματιστό φύλλωμα των 
δέντρων και δημιουργώντας κυ-
ματισμό στο λαμπερό νερό των 
ρυακιών καθώς το διαπερνούσε. 
Οι τσίχλες και τα αηδόνια έβγα-
ζαν την πιο γλυκιά τους μελω-
δία από όλες τις πλευρές, και 
ένα υπέροχο άρωμα αναδύθηκε 
από τα αναρίθμητα λουλούδια, 
και τους φράχτες μυρτιάς από 
τους οποίους περικλείονται τα 
χωράφια». Ο Λέχερ επιστρέφο-
ντας στο χωριό συνάντησε ξανά 
όλους τους κατοίκους μάλλον 
στην εκκλησία του χωριού που 
τον φιλοξενούσε, συμμετέχο-
ντας προφανώς στην κυριακά-
τικη πασχαλινή λειτουργία... Ο 
Φραγκίσκος Λέχερ αποχώρησε 
από την Ευρύχου λίγο μετά, με 
τον Γαβριήλ και τους γαμπρούς 
του να συνοδεύουν εκείνον και 
τους συνοδούς του έως τα όρια 
του χωριού... και από την Ευρύ-
χου ο περιηγητής και η ομάδα 
του ανηφόρισαν προς το Τρό-
οδος.

Πασχαλινό τραπέζι
με χρωματιστά αυγά

«Οι γαμπροί του οικο-
δεσπότη μου και ένας 
νεαρός συγγενής, που 
ήταν ο σχολάρχης του 
χωριού, κάθισαν στο 
τραπέζι με τον αρχη-
γό της οικογένειας και 
εμένα, ενώ οι κόρες μας 
περίμεναν».

«Τα περίεργα έθιμά τους 
είναι πολλά και ενδιαφέ-
ροντα. Μόλις ένας επι-
σκέπτης βρεθεί φιλοξε-
νούμενος, εμφανίζεται 
μια γυναίκα ή ένα κορί-
τσι και του προσφέρει 
ένα μήλο, με την πιο με-
γάλη χάρη και αυτό θεω-
ρείται ως ένα φιλόξενο 
καλωσόρισμα.

Ο Λέχερ νιώθει τυχερός, διότι όπως λέει, τους πέτυχε τη μέρα του Πάσχα, οπότε είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει και 
κρέας, ενώ περιγράφει και το πασχαλινό τραπέζι, στο οποίο υπήρχε μεγάλη ποικιλία από χρωματιστά πασχαλινά αυ-
γά. Στη φωτογραφία η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας του 19ου αιώνα στο κέντρο της Ευρύχου.  
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Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το 
πρόγραμμα ROH-Cinema, το Θέατρο Ριάλ-
το προβάλλει από τη Βασιλική Όπερα στη 
Μεγάλη Βρετανία, τον «Ριγκολέτο» του 
Τζουζέπε Βέρντι. Μία ιστορία για τον έρω-
τα της Τζίλντας, κόρης του αυλικού γελω-
τοποιού Ριγολέττου, με τον έκλυτο ∆ούκα 
της Μάντοβας, ο οποίος της παρουσιάζεται 
μεταμφιεσμένος ως φτωχός φοιτητής. Προ-
κειμένου να εκδικηθεί για τη χαμένη τιμή 
της κόρης του, ο Ριγολέττος καταστρώνει 
τη δολοφονία του ∆ούκα. Ανακαλύπτοντας 
τα σχέδια του πατέρα της, η Τζίλντα απο-

φασίζει να σώσει τον αγαπημένο της και 
να θυσιαστεί παίρνοντας τη θέση του. Μία 
παραγωγή στην οποία το γνωστό έργο του 
Βέρντι μετατρέπεται σε σύγχρονο έργο, 
αγγίζοντας θέματα ηθικής και φέρνοντας 
σε αντιπαράθεση εξουσία και αθωότητα, 
ομορφιά και ασχήμια σε έναν ανελέητο κό-
σμο πολυτέλειας και παρακμής, διαφθοράς 
και κοινωνικής σήψης. Στα ιταλικά με αγ-
γλικούς υπότιτλους. Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα 
∆ρουσιώτη 16 Λεμεσός. Τετάρτη 27 Απριλί-
ου, ώρα 6:30 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 

77777745.

ΟΠΕΡΑ 

«Rigoletto» στο Ριάλτο
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο θρίαμβος
της καχυποψίας

Η 
τελευταία έρευνα του οργανισμού 
διαΝΕΟσις με τίτλο «Τι πιστεύουν 
οι Eλληνες», που επιχειρεί να κα-

ταγράψει αντιλήψεις και θέσεις των πο-
λιτών της χώρας για την οικονομία, τον 
ρόλο του κράτους, τα εργασιακά θέματα, 
έως τον τρόπο ζωής, ανοίγει μια βεντά-
λια πολλαπλών αναγνώσεων. Είναι ένας 
«κομψός» τρόπος για να περιγράψει κα-
νείς τις αντιφάσεις, τις ανακολουθίες, 
τον εσωτερικό διχασμό, σαν ένας εσω-
τερικός εμφύλιος χωρίς τέλος, ανάμεσα 
στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ανάμε-
σα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Eνα μι-
κρό παράδειγμα: μόνο 1 στους 3 Eλληνες 
πιστεύει ότι «πρέπει να υπάρχει υψηλή 
φορολογία και ισχυρό κράτος πρόνοιας 
για όλους». Η πλειοψηφία εξακολουθεί 
να προτιμά χαμηλή φορολογία έναντι 
ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας. Aλλο 
αν (στο πρώτο μέρος της έρευνας) οι μι-
σοί Eλληνες (49,9%) επέλεξαν τη Σουη-
δία ως τη χώρα με το καλύτερο μοντέλο 
διακυβέρνησης. Μια χώρα, δηλαδή, με 
πολύ υψηλή φορολογία και ισχυρό κρά-
τος πρόνοιας!

Ας σταθούμε όμως σε μια πτυχή που 
ακτινογραφεί διαφορετικά την ελληνική 
κοινωνία, προσφέροντας, ενδεχομένως, 
μια αόρατη κλωστή που συνδέει τα πα-
ράδοξα και αντιφατικά. Μια άλλη μεγά-
λη κοινωνική έρευνα, η World Values 
Survey (WVS), που διεξάγεται περιοδι-
κά σε δεκάδες χώρες του κόσμου, περι-
λαμβάνει την ερώτηση: «Θα λέγατε ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι 
εμπιστοσύνης ή πρέπει να είναι κανείς 
ιδιαίτερα προσεκτικός στις συναλλαγές 
με τους ανθρώπους;» «Oταν κάναμε την 
ερώτηση στην Ελλάδα το 2017», σημει-
ώνεται στη συνοδευτική έκθεση του ορ-
γανισμού διαΝΕΟσις, «οι απαντήσεις 
των Ελλήνων έμοιαζαν περισσότερο με 
τις απαντήσεις ερωτηθέντων από χώρες 
της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και 
απείχαν πάρα πολύ από τις απαντήσεις 
ευρωπαϊκών ή “δυτικών” λαών».

Φέτος επαναλήφθηκε η ερώτηση και 
το ίδιο αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε: μό-
νο το 10,1% των Ελλήνων θεωρεί ότι «οι 
περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εμπι-
στοσύνης». Κι η ομάδα του πληθυσμού 
που εμπιστεύεται τους άλλους λιγότερο 
από όλες; Οι ηλικίας 65+ (4,8%).

Το 2017 εννέα στους δέκα Ελληνες 
διαφωνούσαν με την άποψη ότι «οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εμπι-
στοσύνης» (8,4%). Στην Τουρκία η ανα-
λογία είναι περίπου η ίδια (11,6%), ενώ 
στη Σουηδία, για παράδειγμα, πάνω από 
το μισό των ερωτηθέντων (60,1%) εμπι-
στεύεται τους άλλους ανθρώπους και στη 
Γερμανία το 44,6%. Εάν διαβάσει κανείς 
τον πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία πα-
ρατηρεί ότι η καχυποψία αυξάνεται με 
την ηλικία (οι μεγαλύτεροι εμπιστεύο-
νται λιγότερο από τους νεότερους) ενώ 
μειώνεται με το επίπεδο της μόρφωσης 
(πτυχίο ανώτατης σχολής).

∆εν εμπιστευόμαστε, λοιπόν, ο ένας 
τον άλλον. ∆εν εμπιστευόμαστε τους 
θεσμούς του κράτους αλλά ούτε τον γεί-
τονα, τους αγνώστους, τους ξένους. ∆εν 
εμπιστευόμαστε τα κόμματα, την κυβέρ-
νηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις 
συνδικαλιστικές ή τις εργοδοτικές οργα-
νώσεις. Τι εμπιστευόμαστε; Την οικογέ-
νεια, κυρίως. Πώς είναι ένας άνθρωπος 
που δεν εμπιστεύεται κανέναν και τίπο-
τα; Πώς ζει; Πώς σκέφτεται, τι ψηφίζει; 
Η γενικευμένη καχυποψία πόση σχέση 
έχει με τη δημοκρατία;

Η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει αιτί-
ες, ασφαλώς, δεν είναι μια ιδιομορφία ή 
παραξενιά, έχει βάθος, έχει ρίζες, καλ-
λιεργήθηκε από τις εκάστοτε εξουσίες, 
αναπαράχθηκε με επιμέλεια. Αλλά και 
η ελληνική οικογένεια, οι μικροαστικές 
δεσμεύσεις και καθηλώσεις της, οι εξου-
σιαστικές σχέσεις της που στον πυρήνα 
τους δεν αλλάζουν, η αδιαφορία για το 
«εκτός του δικού μας συμφέροντος», συ-
ναθροίζονται· δεν κινούνται σε διαφορε-
τικές τροχιές. Υποφωτισμένο το θέμα της 
εμπιστοσύνης, δεν του έχει αποδοθεί η 
σημασία που του αναλογεί. Κι όμως· δι-
αμορφώνει τη δημόσια σφαίρα, τις κοι-
νωνικές επαφές, οδηγεί σε μια συμφερο-
ντολογική αντίληψη του κόσμου.

Με τα διαρκή ανταλλάγματα και τις 
παροχές δεν εδραιώνεται εμπιστοσύνη. 
Αυξάνεται ο κυνισμός μαζί με την παθο-
γένεια. Η πρόνοια «μπερδεύεται» με το 
προνόμιο, οι μεταρρυθμίσεις μένουν στα 
χαρτιά γιατί υπηρετούν το συλλογικό 
και μακροπρόθεσμο. Η καχυποψία δεν 
αποτελεί περιουσία, μόνη συρρίκνωση 
εαυτών και αλλήλων.

MISE EN PLACE  | Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Τι Πάσχα κι αυτό...

Φ
έτος θα μπούμε σε πλοία, αερο-
πλάνα και αυτοκίνητα, θα πάμε 
στα χωριά και στις παραλίες, θα 

στρώσουμε μεγάλα τραπέζια, θα φάμε 
και θα πιούμε και θα γλεντήσουμε. Θα 
ξαναβρεθούμε, αυτό και μόνο είναι με-
γάλη χαρά. Εχοντας αφήσει πίσω μας 
δύο χρόνια πανδημίας, το φετινό Πά-
σχα θα είναι πολύ πιο κοντά στις προ 
κορωνοϊού συνήθειές μας. 

Ολη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα κα-
ράβια αναχωρούσαν από το λιμάνι 
του Πειραιά γεμάτα για Σύρο, Τήνο, 
Πάρο, ∆ωδεκάνησα και Κρήτη, η λα-
χτάρα για φυγή είναι μεγάλη παρά 
την τσουχτερή άνοδο στις τιμές των 
εισιτηρίων και των καυσίμων. Στενά-
ζουν τα νοικοκυριά πάνω από λογα-
ριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και 
ράφια σούπερ μάρκετ. 

Ειδικά για τις μεταφορές, τα τε-
λευταία στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής αναφέρουν ότι τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν αυξημέ-
να τον Μάρτιο σε σύγκριση με ένα 
χρόνο πριν κατά 16%, τα αεροπορι-
κά εισιτήρια κατά 26,8% και οι χρε-
ώσεις των ξενοδοχείων κατά 18,5%. 
Οι πασχαλινές διακοπές για μια τε-
τραμελή οικογένεια είναι οικονομι-
κή «αιμορραγία».

Ο ιός της ακρίβειας μόλυνε και 

το πασχαλινό τραπέζι. Σύμφωνα με 
το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-
ΚΑ), μόνο ένας στους τέσσερις θα 
σουβλίσει αρνί, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό πέρυσι ήταν 61%. Πολλοί 
δήλωσαν ότι θα βάλουν το αρνί ή το 
κατσίκι στον φούρνο, θα αγοράσουν 
δηλαδή κομμάτι κρέατος. Απολύτως 
λογικό. Ενα αρνί 10-12 κιλών κυμαί-
νεται μεταξύ 140-168 ευρώ, αφού η 
τιμή του κιλού είναι σήμερα περίπου 
14 ευρώ. Πέρυσι το κιλό ήταν γύρω 
στα 10 ευρώ. 

Αυτό το Πάσχα λοιπόν αντίπαλος 
δεν είναι ο κορωνοϊός αλλά η ακρίβεια. 
Για άλλη μια χρονιά θα κληθούμε να 
προσαρμοστούμε σε διαφορετικά δεδο-
μένα, οικονομικής φύσεως αυτή τη φο-
ρά, να σκεφτούμε αλλιώς, να θέσουμε 
προτεραιότητες, να στερηθούμε κάτι. 
Να γιορτάσουμε αλλιώτικα. 

Είναι κι αυτό το Πάσχα μια δοκιμα-
σία, για κάποιους μικρή, για άλλους 
μεγάλη. Ας κάνουμε ό,τι κάναμε και τα 
προηγούμενα χρόνια της πανδημίας. 
Να προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε, 
να νοιαζόμαστε, να φροντίσουμε όσο 
περισσότερους μπορούμε. 

Καλή Ανάσταση
και καλό Πάσχα σε όλους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μάγδα Αποστόλου «Σπουδή στη σιωπή» 

Ανοίκειες αλλά και οικείες είναι 
οι εικόνες με τις τοπιογραφίες 
της Μάγδας Αποστόλου. Αυθύ-
παρκτα, επιβλητικά, σιωπηλά, αν 
και θεαματικά λαλίστατα τα τοπία 
της είναι φιλοτεχνημένα με με-
λάνι πάνω σε χαρτί ή σε καμβά. 
Η επιβάλλει τη χειρονομιακή και 
ενστικτώδη γραφή της στη λευ-
κή επιφάνεια του φόντου και φιλοτεχνεί με 
μια πρωτότυπη λυρική αφαίρεση. Η Αποστό-
λου δημιουργεί τοπιογραφίες συνδυάζοντας 
τις οπτικές εναλλαγές από βιωμένα τοπία, που 

έχουν βαθιά χαραχθεί στη μνήμη 
της, μαζί με τις εικόνες που έχει 
νοητά διαμορφώσει μέσα της και 
στη συνέχεια με την προσωπική 
της εικαστική επέμβαση φτάνει 
στην τελική μορφή και την επι-
θυμητή εννοιολογική υπόστα-
ση, γράφει η Λουϊζα Καραπιδά-
κη, ιστορικός τέχνης. Marginalia 

Gallery, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 15, Στρό-
βολος. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την 
Πέμπτη 28 Απριλίου, ώρα 7:00 μ.μ. Διάρκεια 

εκθεσης μέχρι τις 21 Μαΐου.

ΜΙΟΥΣΙΚΑΛ

«Η Μελωδία της Ευτυχίας» στο Θέατρο Στροβόλου

Μια μοναδική διασκευή στα ελληνικά 
του δημοφιλούς musical «The Sound 
of Music», με ζωντανή μουσική από 
τη Sinfonietta Αθηνών, χορωδία, χο-
ρευτές και ηθοποιούς της Σχολής. Η 
Sinfonietta Αθηνών αποτελείται από 
καταξιωμένους μουσικούς κορυφαίων 
Ελληνικών Ορχηστρών, όπως της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών. Μαέστρος της πα-
ράστασης θα είναι ο κ. Γιώργος Αραβί-
δης, διευθυντής και μαέστρος της Ορ-
χήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. 

Τα καθαρά έσοδα από τις παραστάσεις 
θα διατεθούν για την οικονομική στή-
ριξη του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου, 
αλλά και άπορων μαθητών της ενορί-
ας Απ. Μάρκου - Αρχαγγέλου, μέσω 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και τον 
Πνευματικού Ομίλου Αποστόλου Μάρ-
κου. ∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου, το 
Σάββατο 30 Απριλίου 2022, στις 8:00 
μ.μ. και Κυριακή 1η Μαΐου 2022, στις 
11:00 π.μ. & 4:00 μ.μ. Λεωφόρος Στρο-
βόλου 100. Πληροφορίες τηλέφωνο 

70088812.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δράσεις 2021-2022

ΝΕ@ σε Έρημο Νησί

Η παράσταση εμπνέεται από το έρ-
γο του Καναδού συγγραφέα Jordan 
Tannahill, Concord Floral, στο οποίο το 
∆εκαήμερο του Βοκάκιου συναντά τις 
εφηβικές ταινιές τρόμου και η ποιητι-
κότητα τον ρεαλισμό. Οι έφηβοι απευ-
θύνονται άμεσα στο κοινό κι αφηγού-
νται ομαδικά μια ιστορία συλλογικής 
ενοχής κι ενηλικίωσης. Με πνεύμα 
συλλογικότητας και συνεργασίας η 
ομάδα των εφήβων των δράσεων Νε@ 
σε έρημο νησί δημιούργησε αυτή την 
παράσταση. Θέατρο Αποθήκες, το 
Σάββατο 30 Απριλίου, ώρα 8:00 μ.μ. 
Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 

77772717.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Συμ-βολή 
Παρουσιάζεται το 11ο τεύχος 
του ηλεκτρονικού περιοδι-
κού Συμ-βολή της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κυρηνείας. Στο 
πρώτο μέρος της Συνάντησης 
ο Χρυσόστομος Σταμούλης 
και οι συνεργάτες του 11ου  
τεύχους της Συμ-βολής πα-
ρουσιάζουν το περιεχόμενό 
του που αφορά την ενότητα 
ιερού και κοσμικού και την 
απομαγικοποίηση της πίστης. 
Στο δεύτερο μέρος, θα πραγ-
ματοποιηθεί προβολή της εν 
λόγω ταινίας, που βραβεύ-
τηκε το 2021 στο Φεστιβάλ 
των Καννών και θα ακολου-
θήσει συζήτηση με αφορμή 
το περιεχόμενό της μεταξύ 
του μητροπολίτη Κυρηνεί-
ας κ.κ. Χρυσοστόμου, του 
Χρυσόστομου Σταμούλη και 
του Κυριάκου Χαραλαμπί-
δη. Συντονισμός εκδήλωσης: 
Παναγιώτης Θωμά. Σάββατο 
30 Απριλίου στην αυλή των 
Γραφείων της Μητροπόλεως 
Κυρηνείας, Οδός Αχιλλέως 3, 
Αγλαντζιά. Ώρα έναρξης 6.30 
μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας για δήλωση συμμετοχής: 

96322602.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Σκάπουλος» του Αντρέα Κουκκίδη στο Θέατρο Ανεμώνα
«Ο Σκάπουλος» είναι το πιο πρόσφατο έρ-
γο του συγγραφέα Αντρέα Κουκκίδη, βετε-
ράνου κωμωδιογράφου και ανατόμου της 
κυπριακής κοινωνίας. «Ο Σκάπουλος» είναι 
μια έξυπνη ηθογραφική σάτιρα που προ-
σφέρει αφ’ ενός το γέλιο στον θεατή και 
δύο ξέγνοιαστες ώρες, περνάει αφ’ ετέ-
ρου μηνύματα και κοινωνικούς προβλημα-
τισμούς μέσα από το γνώριμο προσωπικό 
ύφος του Κουκκίδη που το χαρακτηρίζει 
η περίτεχνη και καλά στημένη αφέλεια. 
Στην ανέλπιδη σημερινή πραγματικότητα, 
στην γκρίζα καθημερινότητά μας με όλα 
όσα μας ταλαιπωρούν και μας καταθλίβουν 
την ψυχή, τα ξέγνοιαστα αυτά ηθογραφικά 

έργα, οι γλυκές νοσταλγικές κωμωδίες με 
την παραδοσιακή μουσική και την ντοπιο-
λαλιά μας, με τις οικείες καταστάσεις και 
τους γνώριμους τυποχαρακτήρες, με όλη 
την καθαρότητα και τον ρομαντισμό που 
μεταδίδουν, μόνο ευεργετική αξία μπορεί 
να έχουν αφού χαρίζουν στον θεατή μια 
γλυκιά θεατρική εμπειρία μέσα από το γέ-
λιο και την ανεμελιά τους και συνάμα στέλ-
νουν υπογείως τα όποια κοινωνικά μηνύμα-
τα. Θέατρο Ανεμώνα, Καντάρας 17, Λατσιά. 
Πρεμιέρα Παρασκευή 29 Απριλίου, ώρα 
8:30 μ.μ. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάβ-
βατο, Κυριακή, ώρα 8:30 μ.μ. Πληροφορίες 

τηλέφωνο 70007721.

Αυτό το Πάσχα, αντίπαλος δεν είναι ο κορωνοϊός αλλά η ακρίβεια. Μια δοκιμασία, για κά-
ποιους μικρή, για άλλους μεγάλη. Ας κάνουμε ό,τι κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια της 
πανδημίας. Να προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε.



Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
 

«Μπορώ να πω πως δυσκολεύτηκα 
πολύ να την προσεγγίσω και να 
μπω στον κόσμο της. Χρειάζεται 
επιστημονική και ουσιαστική με-
λέτη για να μπορέσεις να κατανο-
ήσεις αυτό τον κόσμο. Παρόλα αυ-
τά τρεις μήνες τώρα κοιμάμαι και 
ξυπνάω μαζί της. Μου έχει μάθει 
πολλά» λέει η Παναγιώτα Παπα-
γεωργίου για τον ρόλο της Ενριέτ-
τα Λέβιτ, που υποδύεται στην πα-
ράσταση «Silent Sky» της Lauren 
Gunderson που παρουσιάζει η Θεα-
τρική Ομάδα Persona σε μετάφρα-
ση και σκηνοθεσία Λέας Μαλένη. 
Η Παναγιώτα Παπαγεωργίου λέει 
πως τη συνάρπασε η αφοσιωμένη 
σχολαστικότητα της Ενριέττα Λέ-
βιτ. «Μια γυναίκα κωφή, η οποία 
κατάφερε παρ’ όλες τις αντίξοες 
συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι 
γυναίκες εκείνη την εποχή να ανοί-
ξει τον δρόμο για την αποκωδικο-
ποίηση και την καταμέτρηση του 
διαστήματος». 

–Ποια είναι η Ενριέττα Λέβιτ την 
οποία υποδύεσαι; Πώς την προ-
σέγγισες για να καταλάβεις τον 
κόσμο της;

–Υποδύομαι την Ενριέττα Λέ-
βιτ. Ένα υπαρκτό πρόσωπο, μία 
Αμερικανίδα αστρονόμο που έζησε 
στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Μία από τις πολ-
λές γυναίκες «υπολογιστές» που 
εργάστηκαν στο Αστεροσκοπείο 
του Χάρβαρντ εξετάζοντας φωτο-
γραφικές πλάκες για να μετρήσουν 
και να ταξινομήσουν τη φωτεινό-
τητα των αστεριών. Μελέτησε τα 
νέφη του Μαγγελάνου και ασχο-
λήθηκε ιδιαίτερα με ορισμένους 

αστέρες, τους «Κηφείδες», που πα-
ρουσίαζαν περιοδικές μεταβολές 
στη φωτεινότητά τους. Η Ενριέτ-
τα Λέβιτ ουσιαστικά μετέτρεψε τη 
δυσδιάστατη εικόνα του ουρανού 
σε τρισδιάστατη. Ο αστρονόμος 
Έντγουιν Χαμπλ, στηριζόμενος 
στη μελέτη της κατόρθωσε να απο-
δείξει ότι ο γαλαξίας μας είναι ένας 
ανάμεσα σε πολλούς άλλους που 
βρίσκονται στο διάστημα και τα 
ευρήματά της επέτρεψαν στους 
αστρονόμους να μετρήσουν για 
πρώτη φορά την απόσταση μακρι-
νών γαλαξιών από τη Γη. Μπορώ 
να πω πως δυσκολεύτηκα πολύ να 
την προσεγγίσω και να μπω στον 
κόσμο της. Χρειάζεται επιστημο-
νική και ουσιαστική μελέτη για 
να μπορέσεις να κατανοήσεις αυ-
τό τον κόσμο. Παρόλα αυτά τρεις 
μήνες τώρα κοιμάμαι και ξυπνάω 
μαζί της. Μου έχει μάθει πολλά. Με 

έμαθε να κοιτάω τον ουρανό με 
άλλη ματιά και σε συνδυασμό με 
τον απόηχο των περιγραφών των 
συναδέλφων της και συγκεκριμέ-
να «ότι είχε την ευτυχή ικανότητα 
να εκτιμά ό,τι αξίζει κι είναι αξια-
γάπητο στους άλλους, το ότι κατε-
χόταν από μια φύση τόσο γεμάτη 
λιακάδα που, γι’ αυτήν, όλη η ζωή 

γινόταν όμορφη και γεμάτη νόη-
μα»… άρχισα να ζωγραφίζω μέσα 
μου και να συνθέτω τον άνθρωπο 
και την επιστήμονα, με αποτέλε-
σμα η Ενριέττα μου να στέκεται 
αυτή τη στιγμή πάω στη σκηνή 
και να λέει την ιστορία τ

–Εκτός από τη δυναμικότητα 

της ηρωίδας, τι άλλο σε συνάρ-
πασε σε αυτή;

–Το πώς η ίδια έβλεπε τον ουρα-
νό. Με συνάρπασε η αφοσιωμένη 
σχολαστικότητά της. Μια γυναί-
κα κωφή, η οποία κατάφερε παρ’ 
όλες τις αντίξοες συνθήκες που 
αντιμετώπιζαν οι γυναίκες εκείνη 
την εποχή να ανοίξει τον δρόμο 

για την αποκωδικοποίηση και την 
καταμέτρηση του διαστήματος. 
Η ανακάλυψή της άλλαξε για πά-
ντα την άποψή μας για το σύμπαν, 
μιας και οι μελέτες της ανάγκασαν 
τον Χάρλοου Σάπλεϊ να διώξει τον 
Ήλιο από το κέντρο του γαλαξία 
και τον Έντγουιν Χαμπλ να δεχτεί 
ότι ο γαλαξίας μας δεν βρίσκεται 
στο κέντρο του σύμπαντος. ∆εν 
της επέτρεπαν την ιδιότητα του 
πλήρους ερευνητή, επειδή ήταν 
γυναίκα αλλά κατάφερε να βάλει 
γυαλιά σε πολλούς άντρες αστρο-
νόμους και να εντυπωσιάσει με την 
ευφυΐα της και τις αποκαλύψεις 
της τον Γκούστα Μίτα Λέφλερ,έ-
να καθηγητή της Σουηδικής Ακα-
δημίας Επιστημών, ο οποίος άρ-
χισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα 
έγγραφα για την υποψηφιότητά 
της για το Βραβείο Νόμπελ Φυσι-
κών Επιστημών χωρίς να γνωρί-
ζει ότι η Ενριέττα έχασε τη μάχη 
με τον καρκίνο τρία χρόνια πριν. 
Η Ενριέττα τελικά δεν ήταν ποτέ 
υποψήφια, καθώς το Βραβείο Νό-
μπελ δεν απονέμεται μετά θάνα-
το. Από μόνες τους όλες αυτές οι 
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
της είναι συναρπαστικές.

–Οι κοινωνίες, κυρίως οι δυ-
τικές, έχουν διανύσει βήματα 
υπέρ της ισότητας των δύο φύ-
λων, έχουμε φτάσει στο επιθυ-
μητό σημείο;

–Προφανώς οι γυναίκες της ∆ύ-
σης δεν αντιμετωπίζουν πια τις 
ίδιες ακραίες συνθήκες με τις γυ-
ναίκες των ανατολικών χωρών και 
θεωρείται ότι οι δυτικές κοινωνίες 
έχουν διανύσει βήματα και έχουν 
θεσπίσει νομοθετικά την ισότητα 
των δύο φύλων. ∆υστυχώς, όμως, 
οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και 

γυναικών εξακολουθούν να υφί-
στανται, είτε φανερά είτε όχι, πα-
ρά τα σημαντικά βήματα προόδου 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρό-
νια. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στις βαθιά ριζωμένες πατριαρ-
χικές αντιλήψεις και στερεότυπα 
σχετικά με τους κοινωνικούς ρό-
λους των δυο φύλων. Οι άνδρες και 
οι γυναίκες στις δυτικές κοινωνίες 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ακαδημα-
ϊκής μόρφωσης και εκπαίδευσης. 
Οι γυναίκες έχουν αποκτήσει οι-
κονομική χειραφέτηση και προσω-
πική ανεξαρτησία. Εξακολουθούν 
όμως να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με νοοτροπίες και συμπεριφορές 
που επηρεάζουν την επαγγελμα-
τική τους σταδιοδρομία και όχι 
μόνο. Οι άντρες θεωρούνται πρό-
τυπα και οι γυναίκες εξαίρεση. 
Υπάρχουν όμως κι άλλες ανισό-
τητες που οι γυναίκες καλούνται 
να αντιμετωπίσουν καθημερινά 
ακόμα και σήμερα. Οι γυναίκες 
βρίσκονται συνεχώς αντιμέτω-
πες με τον μισογυνισμό, γελοιο-
ποιούνται ως υστερικές καθοδη-
γούμενες από τις ορμόνες τους, 
κρίνονται συστηματικά με βάση 
την εμφάνισή τους, βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον καθημερινό 
σεξισμό. Και παρόλο που μια γυ-
ναίκα έχει επωμιστεί πολλαπλούς 
ρόλους, τον ρόλο της εργαζόμενης, 
της συζύγου, της μητέρας, της νοι-
κοκυράς, κ.ά. Η σημερινή γυναί-
κα διεκδικεί και παλεύει για την 
εξάλειψη όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών, τόσο στην ιδι-
ωτική όσο και στη δημόσια ζωή. 
Η ανισότητα των φύλων συνεχί-
ζει να είναι μια αδικία της εποχής 
μας και μία από τις μεγαλύτερες 
ανθρωπιστικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε.
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διασπορά
ειδήσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:00 � 13:00

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΚΕΥΗ

ΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΥΤΟ AKOYΣ!

Δεν προσπαθούμε απλώς... παλεύουμε 
Η ηθοποιός Παναγιώτα Παπαγεωργίου, που υποδύεται την αστρονόμο Ενριέττα Λέβιτ, μιλάει στην «Κ» για τον ρόλο της

–Ποια είναι η δική σου αίσθηση 
για το σύμπαν; Είμαστε όντως 
απλώς μια κουκίδα στην απε-
ραντότητά του;

–Είμαστε όντως μια δημιουργι-
κή κουκκίδα στην απεραντότητα 
του σύμπαντος. Μέχρι αυτή τη 
στιγμή δεν έχει αποδειχτεί πως 
υπάρχει ζωή σε άλλους γαλαξίες. 
Πριν από 100 χρόνια πιστεύαμε 
πως ο γαλαξίας μας ήταν μονα-
δικός και αποδείχτηκε πως είναι 
ένας από τα δισεκατομμύρια δι-
σεκατομμυρίων που υπάρχουν. 
Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται πως η NASA δεν μας τα 
λέει όλα, λέγεται πως τα τηλεσκό-
πια πιάνουν κάτι περίεργα σήμα-
τα που έχουν πολλαπλασιαστεί 
τον τελευταίο καιρό, τα αστερο-
σκοπεία εντοπίζουν λάμψεις, οι 
φωτογραφίες που φτάνουν από 
άλλους πλανήτες δεν δείχνουν 
την παραδοσιακή «ξεραΐλα» που 
φανταζόμασταν παλιά ή μας έλε-
γαν ότι υπήρχε μακριά από τον 
πλανήτη μας αλλά ύπαρξη μικρο-
οργανισμών, νερού, άρα και κά-
ποιας μορφής ζωής. Οπότε μήπως 
πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά-σι-
γά για νέες αποκαλύψεις; 

–«Υπολογιστές»… σήμερα θα 
μπορούσες να φανταστείς γυ-
ναίκες-υπολογιστές;

–Φυσικά και μπορώ να φα-
νταστώ γυναίκες «υπολογιστές». 
Στις ανατολικές χώρες σίγουρα 
υπάρχουν καταπιεσμένα γυναι-
κεία μυαλά, με ανάγκη για μά-
θηση, για έρευνα που με μεγάλη 
χαρά θα εκτελούσαν τα καθήκο-
ντα των γυναικών «υπολογιστών» 
του Χάρβαρντ. Άλλωστε και στις 
δυτικές κοινωνίες υπάρχουν πτυ-
χιούχοι που λόγω των προοπτι-
κών της εποχής και των επιλο-
γών θα έκαναν αυτή την εργασία.

–Παρέλκει ίσως η ερώτηση, 
αλλά υπάρχουν γυναίκες και 
σήμερα που ζυγίζουν την κα-
ριέρα και την οικογένεια, αλλά 
και τον ίδιο τον έρωτα... γιατί 

συμβαίνει ακόμα:
–Όλες οι γυναίκες γύρω μας 

αναγκάζονται να ζυγίζουν την 
καριέρα και την οικογένεια, δεν 
τους επιτρέπεται να μην κάνουν 
το ζύγισμα. Είναι πολλές οι υπο-
χρεώσεις και οι απαιτήσεις της 
ζωής. ∆εν υπάρχει χρόνος. Φο-
βάμαι πως και ο έρωτας έχει «γει-
ωθεί» πολύ, έχει υποστεί μια με-
τάλλαξη ανησυχητική και ίσως 
προσγειώνεται χωρίς φτερά κι 
αυτός στη ζυγαριά.

–Εσύ ως προσωπικότητα έχεις 
στοιχεία από τη Λέβιτ;

–Για να μπορέσεις να προσεγ-
γίσεις ένα ρόλο προσπαθείς να δι-
εισδύσεις όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Προσπαθείς να γνωρίσεις 

την ηρωίδα, να τη γευτείς και να 
συνδεθείς όσο περισσότερο γίνε-
ται μαζί της. Ως προσωπικότητες 
εγώ και η Λέβιτ έχουμε κάποια 
κοινά στοιχεία και αφενός και 
αρκετές διαφορές. ∆εν έχω σα-
φέστατα την ευφυΐα της. Έχουμε 
όμως και οι δύο έναν εύθραυστο 
δυναμισμό, δεν αντιμετωπίζουμε 
τη δουλειά μας σαν μια απλή δου-
λειά. Το να συνεχίσουμε να κά-
νουμε η καθεμία τη δουλειά της 
δεν ήταν και δεν είναι καθόλου 
εύκολο, έπρεπε να επιμείνουμε 
πολύ, κάτι που όπως λέει και η 
Ενριέτα «προϋποθέτει μια αφο-
σιωμένη επιθυμία που δεν βα-
σίζεται σε καμιά λογική, κι αυτό 
αποκαλείται “πάθος”». Πιστεύ-
ουμε στην ουσία, μας ενοχλεί η 
μετριότητα, δεν προσπαθούμε 
απλώς… παλεύουμε. Mε πάθος!

–Έχοντας υποδυθεί τη ήσυ-
χη Σέτα αλλά και τη δυναμι-
κή Κλυταιμνήστρα, με τη Λέα 
Μαλένη στη σκηνοθεσία, ποια 
ήταν κλείνοντας η πρόκληση 
σε αυτό τον γυναικείο ρόλο; 
Κλείνεις μία τριλογία;

–Θέλω να πιστεύω πως δεν 
κλείνω μια τριλογία. Μετράω 
ακόμη μια αναμέτρηση με μια 
δυναμική ηρωίδα και ακόμη μια 
συνεργασία με μια ακούραστη 
και δυναμική σκηνοθέτιδα. Άλ-
λωστε σε λίγες μέρες ξεκινάει 
ένα καινούργιο ταξίδι . Ξεκινά-
με τον πρώτο κύκλο προβών για 
το «Χορεύοντας στη Λουνάσα», 
το αριστούργημα του Ιρλανδού 
Μπράιαν Φρίελ σε σκηνοθεσία 
και πάλι της Λέας Μαλένη. Επο-
μένως το ταξίδι συνεχίζεται όπως 
και το αέναο ταξίδι του φωτός 
μέσα στο συμπάν…

Πληροφορίες: «Silent Sky», της 
Lauren Gunderson σε σκηνοθεσία 
Λέας Μαλένη. Παραστάσεις: Τετάρ-
τη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
μέχρι τις 8 Μαΐου, τη ∆ευτέρα 2 Μαΐ-
ου στις 8:30 μ.μ. στο Wherehaus 612, 
στην Παλλουριώτισσα.

Φοβάμαι πως και ο έρωτας 
έχει «γειωθεί» πολύ

Προσπαθείς να γνωρί-
σεις την ηρωίδα, να τη 
γευτείς και να συνδεθείς 
όσο περισσότερο γίνεται 
μαζί της. Ως προσωπι-
κότητες εγώ και η Λέ-
βιτ έχουμε κάποια κοινά 
στοιχεία και αφενός και 
αρκετές διαφορές.

«Παρόλα αυτά τρεις μή-
νες τώρα κοιμάμαι και 
ξυπνάω μαζί της. Μου 
έχει μάθει πολλά. Με 
έμαθε να κοιτάω τον ου-
ρανό με άλλη ματιά» λέ-
ει στην «Κ» η Παναγιώτα 
Παπαγεωργίου.

«Φυσικά και μπορώ να φανταστώ γυναίκες “υπολογιστές”. Στις ανατολικές 
χώρες σίγουρα υπάρχουν καταπιεσμένα γυναικεία μυαλά, με ανάγκη για μά-
θηση, για έρευνα που με μεγάλη χαρά θα εκτελούσαν τα καθήκοντα των γυ-
ναικών “υπολογιστών” του Χάρβαρντ» λέει η Παναγιώτα Παπαγεωργίου ανα-
φερόμενη στις γυναίκες υπολογιστές της παράστασης «Silent Sky». 
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«Ποια προηγήθηκε; Η μουσική 
ή η δυστυχία; Ακουγα μουσική 
επειδή ήμουν δυστυχισμένος; 
Ή ήμουν δυστυχισμένος επειδή 
άκουγα μουσική; Μήπως αυτοί οι 
δίσκοι σε κάνουν μελαγχολικό;».

Το αιώνιο ερώτημα για όσους 
έχουν διαβάσει το «High Fidelity» 
του Νικ Χόρνμπι δεν απαντιέται 
ποτέ ευθέως αλλά πλανιέται στην 
ατμόσφαιρα του βιβλίου που στο-
χάζεται πάνω στον έρωτα, στις 
ανθρώπινες σχέσεις και στη μου-
σική. Οχι πάντα με αυτή τη σειρά. 
Ο Ρομπ Γκόρντον, ο ήρωας του 
Χόρνμπι, τον οποίο ενσάρκωσε 
με επιτυχία και απόλυτο coolness 
ο Τζον Κιούζακ στην ομώνυμη 
ταινία, είναι ο νευρικός, εμμονι-
κός και συμπαθητικός ιδιοκτήτης 
του δισκάδικου Championship 
Vinyl που φτιάχνει «Τοπ 5» λίστες 
για κάθε απίθανη περίπτωση και 
πετάει φαρμακερές ατάκες: «Το 

να σου αρέσουν το ίδιο ο Μάρβιν 
Γκέι και ο Αρτ Γκαρφάνκελ είναι 
σαν να υποστηρίζεις τους Ισρα-
ηλινούς και τους Παλαιστίνιους 
ταυτόχρονα». Ο έρωτας της ζω-
ής του, η Λόρα, τον εγκαταλείπει 
ξαφνικά και εκείνος ξεκινάει ένα 
ταξίδι ενηλικίωσης ψάχνοντας 
τις παλιές του συντρόφους για 
να καταλάβει τι κάνει στραβά 
στη ζωή του.  

Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη 
φορά στα ελληνικά το 1996 από 
τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφρα-
ση της Σώτης Τριανταφύλλου και 
από τότε εκδιδόταν σταθερά για 
την επόμενη πενταετία και μετά 
εμφανίστηκε ξανά στην αγορά 
το 2013. Ο πρώτος κύκλος έκλει-
σε με πωλήσεις 7.000 αντιτύπων 
και εννέα χρόνια μετά, τον πε-
ρασμένο Μάρτιο, κυκλοφόρη-
σε η ένατη έκδοσή του. Τι είναι 
αυτό που το κάνει κάπως κλα-
σικό; «Είναι κλασικό γιατί ξεκί-
νησε ως ένα βιβλίο που θα περί-
μενε κανείς ότι απευθύνεται σε 
ένα niche κοινό, ότι απευθύνε-
ται στην καρδιά των βινυλιομα-
νών και ακραιφνών μουσικόφι-
λων αλλά πέρασε και στην ποπ 
κουλτούρα», μας λέει ο δημοσι-
ογράφος, συγγραφέας και ραδι-
οφωνικός παραγωγός Θεοδόσης 
Μίχος με αρκετούς δίσκους στα 
ράφια της δισκοθήκης του. Σε 
αυτό το πέρασμα βοήθησε βέ-
βαια και η ομώνυμη ταινία, την 
οποία θεωρεί μια πολύ καλή και 
πιστή μεταφορά του βιβλίου. 
«Μεταφέρει ακριβώς το πνεύ-
μα του βιβλίου και δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι πριν από τα 20 
και πλέον χρόνια από την κυ-
κλοφορία του, το βινύλιο, αν 

και είχε ξεκινήσει η πτώση του, 
ήταν ακόμη σε ένα αρκετά δυνα-
τό σημείο, μετά πέρασε μια με-
γάλη πτώση και τώρα, το 2022, 
ζούμε τεράστια άνθηση του βι-
νυλίου και του φετιχισμού γύρω 
από αυτό το αντικείμενο». 

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος 
που το βιβλίο είναι επίκαιρο, συ-
μπληρώνει, και μάλιστα, όπως 
λέει, η ζωή μέσα σε ένα δισκάδι-
κο δεν έχει αλλάξει και πολύ από 
τον τρόπο που την παρουσίασε ο 
Χόρνμπι. «Μέσα στα δισκάδικα 
γίνονται ακόμη αυτές οι ατέρ-
μονες συζητήσεις για το πότε 
βγήκε ο τάδε δίσκος, αν αξίζει να 
αγοράσεις αυτή ή την άλλη επα-
νακυκλοφορία, αν είναι ακριβό 
σπορ ή όχι, μέχρι που ο καθένας 
μετά θα φύγει και θα γυρίσει 
την πραγματικότητά του. 
Είναι σαν χρονοκάψου-
λα. Μπορεί να έχει 
αλλάξει ο τρόπος 
που παίρνουμε 

την πληροφορία λόγω της τεχνο-
λογίας αλλά μέσα στο δισκοπω-
λείο η κατάσταση είναι σχεδόν 
ίδια, είναι η διαφυγή και η πε-
τριά σου». 

Το Rock and Roll Circus στο 
κέντρο της Αθήνας μπορεί να 
μη μοιάζει με το Championship 
Vinyl του «High Fidelity» αλλά 
τα 22 χρόνια του δισκοπωλείου, 
το μικρό καθιστικό, το πατάρι 
και τα εκατοντάδες εξώφυλλα 
δίσκων δημιουργούν μια ατμό-
σφαιρα οικειότητας και ζεστα-
σιάς. Επίσης, ο 37χρονος Αγγε-
λος Κυρούσης, που βρίσκεται 
πίσω από τον πάγκο του δισκο-

πωλείου εδώ και 14 χρόνια, δεν 
έχει καμία σχέση με τον εμμο-
νικό Μπάρι (ο ρόλος του Τζακ 
Μπλακ στην ταινία) που έδιω-
χνε τους πελάτες επειδή ζητού-
σαν το «I just called to say I love 
you». «Η εντύπωση του κόσμου 
για τα δισκάδικα ίσως έχει σχη-
ματιστεί εν μέρει από το “High 
Fidelity” αλλά η πραγματικότη-
τα δεν είναι ακριβώς αυτή. Σε 
ένα βαθμό υπήρχαν αυτές οι συ-
μπεριφορές, ο σνομπ δισκάς, ο 
ανασφαλής πελάτης. Στην πραγ-
ματικότητα οι άνθρωποι που βρί-
σκονται πια σε ένα δισκοπωλείο, 
πελάτες και πωλητές, είναι πιο 

συνειδητοποιημένοι. Εχει πα-
ρέλθει η γενιά που είχε μια πιο 
εξυπνακίστικη αντιμετώπιση τέ-
τοιου τύπου», μας λέει. Μέσα 
από το «High Fidelity», ωστόσο, 
πολλοί μουσικόφιλοι της γενιάς 
του γνώρισαν τον Μάρβιν Γκέι, 
τον Σόλομον Μπερκ ή ακόμα και 
τους Velvet Underground. Τότε 
τα δισκοπωλεία ήταν οι μεσάζο-
ντες για να φτάσει η νέα μουσι-
κή στους καταναλωτές. Σήμερα 
όμως, που η γνωριμία με ένα τρα-
γούδι ή έναν καλλιτέχνη έχει ήδη 
γίνει διαδικτυακά, η αποστολή 
τους είναι διαφορετική. «Παρά 
τα όσα δεινά έχει προκαλέσει 
το ∆ιαδίκτυο στη μουσική βιο-
μηχανία, θεωρώ χρήσιμο που ο 
πελάτης μπορεί να έχει ήδη μια 
πρωτογενή άποψη για κάτι. Το 

δισκάδικο είτε θα του ενι-
σχύσει αυτή την άποψη 

ή θα τον παραπέμψει 
σε κάτι που μπο-

ρεί να μην ξέ-

ρει και να του δείξει έναν άλλο 
μουσικό δρόμο», σημειώνει.

Η εμμονή με τις λίστες είναι 
ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα του «High Fidelity». Το βι-
βλίο ξεκινάει με το «Τοπ 5» των 
πιο αξιομνημόνευτων χωρισμών 
του Ρομπ και συνεχίζει με τα κα-
λύτερα κιθαριστικά σόλο, τους 
δίσκους τυφλών μουσικών, δί-
σκους που δεν σου προκαλούν 
κανένα συναίσθημα και άλλα. 
Εχουν νόημα τόσες λίστες; «Οσοι 
δουλεύουμε στα μίντια αγαπάμε 
πολύ τις λίστες και ο κόσμος τις 
θέλει. Οι λίστες βάζουν τα πράγ-
ματα σε μια τάξη μέσα στο χάος 
των πληροφοριών, είναι κάτι με 
αρχή, μέση και τέλος», μας λέει 
η δημοσιογράφος και ραδιοφω-
νική παραγωγός Βαρβάρα Σαββί-
δη. Η δική της αγαπημένη λίστα 
του «High Fidelity» όμως δεν εί-
ναι μουσική αλλά το Τοπ 5 των 
πραγμάτων που ο Ρομπ αγάπησε 
στη Λόρα. «Γενικότερα ένας από 
τους λόγους που μου έκανε εντύ-
πωση στο “High Fidelity” ήταν 
ότι υπήρχε ένας ήρωας που τον 
απασχολούσαν θέματα που συ-
νήθως τα έβλεπες να απασχολούν 
κυρίως γυναίκες ηρωίδες, όπως 
το θέμα των σχέσεων, των ερωτι-
κών απογοητεύσεων. Σπάνια βλέ-
πεις αυτή την πλευρά του ανδρι-
κού μυαλού και νομίζω ότι ακόμη 
έτσι συμβαίνει», προσθέτει.

Για τον συνεργάτη της «Κ» ∆η-
μήτρη Καραΐσκο, το ξεχωριστό 
με την ιστορία του Νικ Χόρνμπι 
είναι η ιεροτελεστία της μουσι-
κής και η χαρά της ανακάλυψης. 
Από την Κυψέλη όπου μεγάλωσε 
περπατούσε μέχρι τα Εξάρχεια 
και το Μοναστηράκι για να ψά-
ξει νέους δίσκους και να γυρίσει 
στο σπίτι με τα λάφυρα στα χέ-
ρια. «Περπατούσαμε για να αγο-
ράσουμε ένα μάξι σινγκλ, μιλά-
με για έξι λεπτά μουσικής. Είχαν 
όμως βάρος και σημασία. Τώρα 
δεν ξέρω τι θα συμβεί που όλα 
είναι πιο αυτόματα, σαν μαση-
μένη τροφή, το φαινόμενο είναι 
καινούργιο ακόμα.

Μου φαίνεται ότι υπάρχει μια 
αντιστοιχία με την ιστιοπλοΐα. 
Οταν δεν υπήρχαν τα ηλεκτρο-
νικά συστήματα πλοήγησης, 
έπρεπε να βγεις έξω με τον χάρ-
τη και να δεις τη θάλασσα με 
τα μάτια σου. Τώρα γίνονται 
πιο πολλά ατυχήματα επειδή 
κανείς δεν βλέπει». 

«Περπατούσαμε
για να αγοράσουμε 
ένα μάξι σινγκλ μιλάμε 
για έξι λεπτά μουσικής. 
Είχαν όμως βάρος 
και σημασία». Μικρά αλλά ενημερωμένα δισκοπωλεία, όπως το Rock and Roll Circus (φωτ.), συνέβαλαν στη δεύτερη ζωή του βινυλίου. 

Τζον Κιούζακ και Τζακ Μπλακ στο κινηματογραφικό «High Fidelity». Η ατμό-
σφαιρα των δισκάδικων ήταν και παραμένει γοητευτική.

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Στη χρονοκάψουλα του δισκοπωλείου
Το βιβλίο «High Fidelity» του Νικ Χόρνμπι, το βινύλιο και οι λάτρεις του – Οταν η ανακάλυψη της μουσικής ήταν ιεροτελεστία
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ∆ι-
άτοπος παρουσιάζει τη νέα εικα-
στική πρόταση της Αντρεάνας 
Καμπανέλλα με γενικό τίτλο «Εκ 
του φυσικού». Η έκθεση αποτε-
λείται από τέσσερις ενότητες. Τα 
πορτρέτα κυριαρχούν, ενώ οι φι-
γούρες είναι σαφώς λιγότερες. 
Όλες οι ενότητες είναι εξ ολο-
κλήρου καμωμένες εκ του φυσι-

κού, όχι από φαντασία, ούτε από 
μνήμης. Η «Κ» επικοινώνησε με 
την εικαστικό Αντρεάνα Καμπα-
νελλα, για μια συζήτηση γύρω 
από το σχέδιο, από τη ζωγραφική 
στην πιο ακατέργαστη μορφή της 
αλλά ίσως και στην πιο αληθινή. 
Η επιλογή της καλλιτέχνιδας να 
χρησιμοποιεί υλικά πρωτογενή 
είναι μια πρόκληση όπως λέει και 
η ίδια, «το να δουλεύω με αυτά 
τα υλικά είναι μια πρόκληση για 
εμένα, αυτό που λέμε ο περιορι-
σμός να είναι πλούτος». 

–Τι θα δούμε στην έκθεση που 
παρουσιάζετε; 

–Είναι τέσσερις ενότητες όσο 
αφορά τα υλικά και την προσέγ-

γιση, οι δύο ενότητες είναι πά-
νω σε τετράγωνους καμβάδες με 
ακρυλικά και κάρβουνο και οι άλ-
λες δύο ενότητες είναι πάνω σε 
χαρτί Α2, κάποια με μολυβί σχέ-
δια και κάποιες με ακουαρέλες. 
Το μεγαλύτερο μέρος είναι πορ-
τρέτα και υπάρχουν και κάποιες 
φιγούρες αλλά πολύ λιγότερες. 

–Για ποιο λόγο επιλέξατε τα συ-
γκεκριμένα υλικά για έργα σας; 

–Το σχέδιο είναι το βασικό θέ-
μα με την έννοια του ότι είναι 
κάτι που είναι αρκετά απλό σαν 
μια πρώτη ανάγνωση αλλά αυτή 
η απλότητα και η λιτότητα που 
περιέχεται μέσα στο σχέδιο στα 
υλικά που είναι χαρτί, μολύβι, νε-

ρομπογιά, τα υλικά μου είναι πρω-
τογενή. Το να δουλεύω με αυτά τα 
υλικά είναι μια πρόκληση για εμέ-
να, αυτό που λέμε ο περιορισμός 
να είναι πλούτος. 

–Γιατί σχέδιο;
–Γιατί είναι κάτι άμεσο εκ του 

φυσικού, έχεις μια άμεση εμπει-
ρία, έχεις κάτι που είναι μπροστά 
σου, οργανικό. ∆εν δουλεύω από 
φωτογραφίες, δεν επεξεργάζομαι 
πράγματα, η εμπειρία του ποζαρί-
σματος, η εμπειρία του να καθίσεις 
να παρατηρήσεις τον άλλον χωρίς 
να επεμβαίνει τίποτε τεχνικό. Η 
εμπειρία του να έχεις τον άνθρωπο 
απέναντί σου, μία παρουσία, είναι 
σημαντική, γιατί είναι μια κατα-

γραφή μιας κατάστασης, μεταξύ 
του μοντέλου με τον καλλιτέχνη. 

–Τι παίρνετε από τις συναντή-
σεις σας;

–∆εν μπορώ να το εξηγήσω 
ακριβώς με λόγια, είναι σαν να 
αιχμαλωτίζεις τη στιγμή, αλλά 
όχι όπως η φωτογραφία που στά-
ματα τον χρόνο, υπάρχει μια δι-
αδικασία στο σχέδιο. Το να έρ-
θει ο άλλος να σου ποζάρει, σου 
χαρίζει τον χρόνο του και αφή-
νεται σε εσένα, τον δημιουργό, 
να τον παρατηρήσεις, είναι κάτι 
πολύ μοναδικό. Σε κάθε συνεδρία 
που ερχόταν το μοντέλο συζητού-
σαμε, τους έκανα καφέ, υπήρχε 
μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα, 

γιατί ακριβώς ήθελα στο τέλος 
να δω την παρουσία αυτού του 
ανθρώπου μέσα από τα σχήμα-
τα και τα χρώματά του, τι μπορεί 
να μου δώσει; Είναι κάτι που δεν 
περιγράφεται με λόγια εύκολα 
και γι’ αυτό ζωγραφίζω, απλά το 
νιώθεις αυτό. 

–Τι είναι αυτό που σας γοητεύ-
ει στο άτομο, τι είναι αυτό που 
παρατηρείτε πρώτα στα μοντέ-
λα σας;

–∆εν παρατηρώ κάτι συγκεκρι-
μένο, σίγουρα υπάρχουν άτομα 
που τα βρίσκω ενδιαφέροντα, τα 
σχήματά τους, τα χρώματά τους, 
οι υφές τους, τους βλέπω περισ-

σότερο σαν εικαστικό ενδιαφέρον 
πάρα ως ζωντανούς ανθρώπους 
αλλά από την άλλη υπάρχουν άτο-
μα με ποιότητα στον χαρακτήρα 
τους. Άτομα που είχαν ποιότητες 
άλλης φύσεως που ήθελα να δω 
πώς θα μεταφραζόταν αυτό που 
βλέπω, μέσα από το σχέδιο που 
είναι στατικό. Πρώτα ξεκινώ από 
τη ζωγραφική, το σχέδιο και τις 
εικαστικές ποιότητες που μου 
προσφέρει το θέμα μου, που είναι 
ανθρωποκεντρική η δουλειά μου 
από την αρχή. Αλλά, υπάρχει ένας 
τρόπος που θέλω να προσεγγίσω 
την παρουσία του αλλού, όχι το 
στήσιμό του, όχι αυτό που θέλει 
να δείξει. Εγώ ήθελα να δείξω 
κάτι το απροσποίητο, κάτι που 
είναι που είναι ο άλλος που μπο-
ρεί ούτε ο ίδιος να μην ήθελε να 
το δει… κάτι το αληθινό. 

–Μιλήστε μου για την απλοποί-
ηση στη δουλειά σας...

–Το σχέδιο εκ του φυσικού, 
και το σκίτσο ακόμη περισσότε-
ρο είναι μια διαδικασία που σε 
αναγκάζει να πετάξεις ό,τι είναι 
περιττό, να κρατήσεις ό,τι είναι 
ουσιαστικό. Ειδικά εάν έχεις και 
χρονικό περιορισμό που λήγει το 
σκιτσάρισμά σου δεν αφήνεις τις 
λεπτομέρειες να μπουν στη μέση. 
Αυτή η εξάλειψη των περιττών, 
είναι το σημαντικό, ο Τσαρούχης 
έλεγε «να κρατήσεις το πράγμα 
που είναι σημαντικό, χωρίς τα 
περιττά του». 

Πληροφορίες: Αντρεάνας Κα-
μπανέλλα, «Εκ του φυσικού». 

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ∆ΙΑΤΟΠΟΣ, 
διάρκεια έκθεσης έως 27 Μαΐου. Τη-
λέφωνο 22766117/ 99 378246.

 Η αιχμαλώτιση μιας στιγμής διαρκείας
Η Αντρεάνα Καμπανέλλα μίλησε στην «Κ» για την εικαστική πρόταση που παρουσιάζει στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος

«Το σχέδιο εκ του φυσι-
κού, και το σκίτσο ακό-
μη περισσότερο είναι μια 
διαδικασία που σε ανα-
γκάζει να πετάξεις ό,τι 
είναι περιττό, να κρατή-
σεις ό,τι είναι ουσιαστι-
κό» εξηγεί η εικαστικός.

«Η εμπειρία του να έχεις τον άνθρωπο απέναντί σου, μια παρουσία, είναι σημαντική γιατί είναι μια καταγραφή μιας κατάστασης, μεταξύ του μοντέλου με τον 
καλλιτέχνη» αναφέρει στην «Κ» η δημιουργός Αντρεάνα Καμπανέλλα.
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ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τίτος, ο γιος του Ρέμπραντ 
σε ένα εξαιρετικό πορτρέτο

Μουσική αναστάσιμη

Το μόνο παιδί που επέζησε από 
τον γάμο του Ρέμπραντ με τη Σά-
σκια ήταν ο Τίτος, που εδώ έχει 
απαθανατιστεί από τον πατέρα 
του σε ηλικία 16 ετών (πέθανε 
27 ετών από τη βουβωνική πα-
νώλη που θέριζε τότε στη ∆υτι-
κή Ευρώπη). Είναι ένα έργο που 
χρονολογείται από το 1657, κα-
τά προσέγγιση, και ανήκει στη 
Συλλογή Γουάλας του Λονδίνου. 
Ο Ρέμπραντ απέδωσε τη μορφή 
του Τίτου ντυμένου με βενετσιά-
νικη φορεσιά, δίνοντας δεσπό-
ζουσα σημασία στο κόκκινο μπε-
ρέ. Το βλέμμα ξεχωρίζει επίσης. 
Είναι ένα έργο ωριμότητας του 
Ρέμπραντ, για το οποίο ουδέπο-
τε υπήρξε προβληματισμός για 
την αυθεντικότητά του. Αλλά 
το ενδιαφέρον μας εστιάζεται 
όχι μόνο στην αριστουργημα-
τική αυτή προσωπογραφία του 
17ου αιώνα αλλά και στην οικο-
γένεια του Ρέμπραντ, καθώς και 
στον πρόωρο θάνατο του γιου 
του. Η απώλεια του Τίτου επα-
ναφέρει στη μνήμη την επιδη-
μία βουβωνικής πανώλης που 
είχε πλήξει τη ∆υτική Ευρώπη 
τον 17ο αιώνα και κυρίως τις δε-
καετίες 1650 και 1660. Μετά το 
Λονδίνο, το Αμστερνταμ ήταν 
μία ακόμη μεγάλη και σημαντι-
κή πόλη που υπέφερε από την 
επιδημία, με αποτέλεσμα το 10% 
του πληθυσμού να πεθάνει στα 
μέσα της δεκαετίας του 1660, 

όταν οι Κάτω Χώρες ήταν μια 
ισχυρή δύναμη. Το Αμστερνταμ 
αντέδρασε οικονομικά σχετικά 
σύντομα, αλλά οι απώλειες ήταν 
μεγάλες. Ο Τίτος μολύνθηκε λίγο 
μετά την έξαρση της επιδημίας 
(όταν οι δείκτες είχαν αρχίσει να 
πέφτουν) αλλά ασθένησε σοβα-
ρά και τελικά υπέκυψε το 1668 
λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει 
τα 27 του χρόνια, ένα χρόνο πριν 
πεθάνει ο διάσημος πατέρας του. 
Ο Τίτος είχε ήδη παντρευτεί και 
είχε αποκτήσει μία κόρη, την Τί-
τια, που πέθανε το 1715 σε ηλι-
κία 46 ετών. Ο Ρέμπραντ είχε βι-
ώσει τον πόνο από τον θάνατο 
των παιδιών που είχε κάνει με 
τη Σάσκια σε βρεφική και νηπι-
ακή ηλικία, κάτι σύνηθες έως τις 
αρχές του 20ού αιώνα (ο Τίτος 
ήταν ο μικρότερος και ο μόνος 
που επέζησε), αλλά αργότερα 
έμελλε να βιώσει και τον θάνατο 
του ενήλικου γιου του. Αυτή η 
προσωπογραφία του Τίτου στη 
Συλλογή Γουάλας του Λονδίνου 
δείχνει την ψυχική συμμετοχή 
του Ρέμπραντ. Ενα ακόμη πορ-
τρέτο του Τίτου από τη σχολή 
Ρέμπραντ υπάρχει στις συλλο-
γές του Μετροπόλιταν Μουσεί-
ου της Νέας Υόρκης όπως και 
σε άλλα μουσεία. Το πορτρέτο 
στη Συλλογή Γουάλας είναι το 
αδιαφιλονίκητα αυθεντικό με 
την υπογραφή του Ρέμπραντ, 
μια χειρονομία πατρικής αγάπης.

«Σιχαίνομαι τον γάμο όσο και την 
όπερα», έλεγε ο Γιοχάνες Μπραμς 
(1833-1897). Ορκισμένος εργένης 
(μα και λάτρης μιας όπερας, της 
«Κάρμεν» του Μπιζέ), αγαπούσε τα 
πούρα, το κρασί και το καλό φαΐ. 

Oχι ότι δεν είχε τις σκοτεινιές 
του. Αυτός ο βαθιά Γερμανός με 
λουθηρανικές καταβολές είχε φο-
βερές εξάρσεις του θυμικού. Λέ-
νε πως ερωτεύτηκε με πάθος (το 
οποίο μάλλον ουδέποτε ξοδεύτη-
κε...) τη χήρα του φίλου του Ρό-
μπερτ Σούμαν, λάτρευε τις σκο-
τεινές ρομαντικές ιστορίες του 
Χόφμαν και τις σκανδιναβικές 
σάγκα, όπως επίσης τη γεμάτη 
νεύρο λαϊκή ουγγρική και τσιγ-
γάνικη μουσική. Μεγαλωμένος 
σε προβληματική οικογένεια που 
διαλύθηκε, άρχισε να βγάζει τα 
προς το ζην παίζοντας πιάνο σε 
ταβέρνες του λιμανιού. Και δεν 

έπαψε να τρέμει τη φοβερή σκιά 
του Μπετόβεν. Γι’ αυτό του πή-
ρε περίπου είκοσι χρόνια για να 
γράψει την πρώτη του συμφωνία. 

Συνολικά έγραψε τέσσερις 
(όπως και ο Σούμαν). Είχε μια 
τόλμη αυτό. Αλλοι συνθέτες της 
εποχής τους, όπως ο εξαίσιος Μέ-
ντελσον ή ο πληθωρικός, εκρη-
κτικός Μπερλιόζ, προτίμησαν τα 
συμφωνικά τους έργα να έχουν 
αυστηρά προγραμματικό χαρα-
κτήρα για να αποφύγουν μια σύ-
γκριση, από την οποία μονάχα 
χαμένος μπορούσε να βγει κανείς. 

Τόσο ο Σούμαν όμως (ειδικά με 
τη Συμφωνία του Ρήνου) αλλά κυ-
ρίως ο Μπραμς, τα κατάφεραν με 
τις συμφωνίες τους. Ειδικά η 2η 
Συμφωνία του, γραμμένη μέσα σε 
ελάχιστο διάστημα, το καλοκαίρι 
του 1877 σε ειδυλλιακή τοποθεσία 
στην Αυστρία, προσφέρεται για 
πολλαπλές «αναγνώσεις». 

Ο ίδιος ο Μπραμς, όταν έδωσε 
το έργο για να το ερμηνεύσει για 
πρώτη φορά τον ∆εκέμβριο του 
1877 ο Καρλ Ρίχτερ με τη Φιλαρ-
μονική του Βερολίνου, πίστευε 
πως είναι το πιο μελαγχολικό έρ-
γο που έγραψε ποτέ. Οι περισσό-
τεροι ακροατές, ωστόσο, βρήκαν 
σε αυτή τον ευτυχισμένο τόνο της 
Ποιμενικής του Μπετόβεν. 

Oμως το έργο είναι γνήσιος 
Μπραμς. Και ο κύριος Γκρι το μνη-
μονεύει σήμερα διότι, παρά τις 
όποιες σκιές του, είναι ένα έργο 

αναστάσιμο (ποια Ανάσταση μπο-
ρεί να μην έχει σκιές εξάλλου;). 

Ακούστε ειδικά το τέταρτο 
και τελευταίο μέρος (Allegro con 
spiritο) στην εκτέλεση του Φουρ-
τβένγκλερ με τη Φιλαρμονική του 
Βερολίνου τον Μάιο του 1952: αν 
δεν είναι η φύση που οργιάζει σαν 
να μην υπάρχει αύριο, τότε δεν 
μπορεί παρά να είναι η ίδια η ψυ-
χή που ανοίγει τα φτερά της ξανά 
μετά από έναν χειμώνα καταχνιάς 
και ερήμωσης. Αυτή καταληκτική 
σύνθεση της 2ης του Μπραμς είναι 
ό,τι πιο δυναμικό, ορμητικό, χει-
μαρρώδες έγραψε ποτέ ο μονήρης 
μουσουργός, με όλη την ευφορία, 
την ευδαιμονία της αναγέννησης 
και του θριάμβου μιας ζωής που 
παραμένει ανεξάντλητη, χυμώ-
δης, υπερβατική.

Χριστός Ανέστη σε όλες και 
όλους.

ΠΑΡΙΣΙ
Αριστίντ Μαγιόλ
Στο Μουσείο Ορσέ έχει αρχίσει τη 
λειτουργία της έκθεσης αφιερω-
μένης στον γλύπτη και ζωγράφο 
Αριστίντ Μαγιόλ (1861-1944). Εί-
ναι η πρώτη σε παρισινό μουσείο 
που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου 
στο έργο του μετά την επετειακή 
έκθεση που είχε γίνει για τα 100 
χρόνια από τη γέννησή του, το 
1961. Ο Μαγιόλ είχε διαδραματί-
σει επιδραστικό ρόλο στις αρχές 
του 20ού αιώνα με τη διάδοση των 
μοντέρνων ρευμάτων και η παρα-
καταθήκη του είναι ακόμη ισχυρή. 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Η μεγάλη βιβλιοθήκη
Πηγή υπερηφάνειας είναι για το 
Rijksmuseum του Αμστερνταμ 
η μεγάλη του βιβλιοθήκη. Στε-
γάζεται στο κτίριο του μουσείου 
και λειτουργεί από το 1885. Από 
τότε, συλλέγονται αδιαλείπτως 
εκδόσεις για την ιστορία της τέ-
χνης, άρθρα, κατάλογοι και μο-
νογραφίες. Η βιβλιοθήκη είναι 
από μόνη της ένα αρχιτεκτονικό 
κομψοτέχνημα, που δημιούργησε 
ο αρχιτέκτων του Rijksmuseum, 
Πιερ Κάιπερς (1827-1921), σε ρυθ-
μό νεογοτθικό.

ΡΩΜΗ
Κατρίν Σπάακ
Θρύλος του ιταλικού σινεμά, η γεν-
νημένη στο Βέλγιο ηθοποιός (και 
τραγουδίστρια) Κατρίν Σπάακ πέ-
θανε σε κλινική της Ρώμης σε ηλι-
κία 77 ετών. Είχε μεγάλη επιτυ-
χία κυρίως στη δεκαετία του 1960, 
όταν συνεργάστηκε με πολλούς 
Ιταλούς σκηνοθέτες. Μετά το 1980 
ασχολήθηκε κυρίως με την τηλε-
όραση. Συνδέθηκε με το ιταλικό 
σταρ σίστεμ του ’60-’70 και είχε 
μεγάλη αποδοχή σε πολλές ευρω-
παϊκές χώρες, αλλά δεν μπόρεσε 
να έχει επιτυχία στο Χόλιγουντ.

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
Μεγάλη δωρεά
Το Μουσείο Μπρους στο Γκρίνγου-
ιτς ανακοίνωσε την αποδοχή με-
γάλης δωρεάς 70 έργων τέχνης, 
τη μεγαλύτερη στην ιστορία των 
112 ετών του μουσείου. Τα έργα 
ανήκουν στον γαλλικό και αμερι-
κανικό ιμπρεσιονισμό, αλλά και σε 
δημιουργούς του 20ού αιώνα όπως 
Εντουαρντ Χόπερ, Χένρι Μουρ, 
Αντριου Γουίθ, Αλμπέρτο Τζακομέ-
τι κ.ά. Στη φωτογραφία, έργο του 
Εντουαρντ Χόπερ από το 1939. Το 
μουσείο σχεδιάζει επέκταση, που 
θα εγκαινιαστεί το 2023.

NEΑ ΥΟΡΚΗ
Γυναίκες φωτογράφοι
Αυτή η ατμοσφαιρική φωτογραφία 
(2010) της Σάρον Λόκχαρτ προω-
θεί την έκθεση φωτογραφιών που 
παρουσιάζεται έως τις 2 Οκτω-
βρίου στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Είναι η συλλογή φωτο-
γραφιών της Χέλεν Κόρνμπλουμ 
με μεγάλο αριθμό έργων που δι-
ατρέχουν πάνω από έναν αιώνα, 
όλα με υπογραφές γυναικών φωτο-
γράφων. Η έκθεση αποσκοπεί να 
αναδείξει τη συμβολή των γυναι-
κών στην καλλιτεχνική φωτογρα-
φία, αλλά και στην τεκμηρίωση.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γιοχάνες Μπραμς. Το τελευταίο μέρος της 2ης Συμφωνίας του: ευφορία, 
ευδαιμονία της αναγέννησης και του θριάμβου της ζωής.

Ρέμπραντ, «Ο Τίτος» 
(γιος του ζωγράφου), 

έργο του 1657.

Ο,τι πιο δυναμικό, 
ορμητικό, χειμαρρώδες 
έγραψε ποτέ αυτός 
ο μονήρης μουσικός.
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ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΕΝΙ 
«Ψυχοπαθολογία του καθημερινού αναγνώστη»
εκδ. Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2021, σελ.24

Ο Στέφανο Μπένι είναι συγγρα-
φέας, ποιητής και δημοσιογρά-
φος. Γεννήθηκε στην Μπολόνια 
το 1947. Θεωρείται από τους πιο 
ενδιαφέροντες συγγραφείς της 
σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας. 
Τα βιβλία του έχουν μεταφρα-
στεί σε περίπου 20 γλώσσες και 
σημείωσαν αξιοσημείωτη εμπο-
ρική επιτυχία. 2,5 εκατομμύρια 
αντίτυπα των βιβλίων  του έχουν 
πουληθεί στην γενέτηρά του την 
Ιταλία.
Στο δοκίμιο αυτό με τη χαρακτη-
ριστική σατιρική του διάθεση και 
το ακραίο του χιούμορ, αναλύει 
την ψυχοπαθολογία του καθημε-
ρινού αναγνώστη στο βιβλιοπωλείο, διακρίνοντας τέσσερις κατηγορίες 
αναγνωστών: τον αμήχανο αναγνώστη, τον ανώτερο, τον ενθουσιώδη, 
τον εμμονικό, και τον αναποφάσιστο. Σκοπός του, όπως ο ίδιος 
δηλώνει, είναι να βοηθήσει τον καθημερινό αναγνώστη που πελαγο-
δρομεί μες τον κυκεώνα των βιβλιοπωλείων και να τον απαλλάξει από 
το βίτσιο του.

∆ιανέμεται δωρεάν με την άδεια της Creative Commons BY-NC-

Το ηλεκτρονικό βιβλίο διατίθεται δωρεάν από την εφαρμογή Read 
Library. Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλία επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα https://www.read-library.com

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ
ε δύο παράλληλους δρόμους 
στο κέντρο της Αθήνας, δύο 
καλλιτέχνες που δεν συνα-

ντήθηκαν ποτέ στη ζωή τους και 
δεν πρόκειται να συναντηθούν, 
χωρίς και οι ίδιοι να το γνωρίζουν, 
ανοίγουν μια συνομιλία μέσα από 
τα έργα τους. Μέσα στη βοή της 
πόλης, στο μετρό που σκοντάφτει 
στα αρχαία των ανασκαφών, στα 
καφέ και στα μαγαζιά και κυρίως 
στη βαριά ατμόσφαιρα μιας ζωής 
που πλέον μάς ξεφεύγει, δύο καλ-
λιτέχνες επανεκκινούν τη ροή με 
το έργο τους.

Ο ένας νέος και ακμαίος, ο άλ-
λος εκλιπών από το 2009, προ-
τάσσουν την ανάγκη για τη δη-
μιουργικότητα της ζωής και μετά 
της τέχνης. Σε μια μεγάλη ανα-
δρομική στο Μουσείο Μπενάκη 
στο Κολωνάκι, ο ζωγράφος Τζον 
Κράξτον μάς «προσκαλεί» στη μα-
γική ζωή του. Ο Βρετανός ζωγρά-
φος που γεννήθηκε το 1922 στο 
Λονδίνο, λαχταρούσε την Ελλά-
δα από τα πρώτα χρόνια της εφη-
βείας του. Εφτιαξε συνειδητά ή 
ασυνείδητα τις συνθήκες για να 
μπορεί να φεύγει, να ταξιδεύει, να 
ζει στον μαγικό τόπο των ονείρων 
του, πρώτα στον Πόρο, εξερευ-
νώντας έπειτα το Αιγαίο, μυημέ-
νος στην ομορφιά της Καρδαμύ-
λης, ακούμπησε την ψυχή του 
και το σώμα του στα Χανιά όπου 
έφτιαξε το σπίτι και προσωπικό 
του εργαστήριο, σε δύσκολους 
ταραγμένους καιρούς με τη με-
σολάβηση και του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, αλλά πάντα με τη 
βοήθεια των πολύτιμων φίλων. 
Ο Λουσιάν Φρόιντ, ο Πάτρικ Λη 
Φέρμορ και πρωτίστως η σύζυγός 
του, η σημαντική φωτογράφος 
Τζόαν, ο Σεφέρης και ο Νίκος Χα-
τζηκυριάκος-Γκίκας είναι μερικοί 
από τους στενούς φίλους που κα-
θόρισαν το βλέμμα, την ψυχή και 
τη ζωή του Κράξτον. Βασισμένος 
στην καλοσύνη των φίλων, αντα-
ποδίδοντας τη φιλία τους με αυ-
ταπάρνηση, ο Κράξτον θέλησε να 
μείνει στο συλλογικό ασυνείδητο 
ως ένας ζωγράφος του φωτός, της 
ζωής πρωτίστως. Ενας «ανδρείος 
της ηδονής», μέσα από την οποία 
χαλκεύτηκαν τα εργαλεία του για 
να απαλλαγεί από ό,τι του μαύριζε 
την ψυχή, στρεφόμενος στον δικό 
του παράδεισο, που έγινε η Ελλά-
δα του ’60 και του ’70, αλλά και οι 

φίλοι. Στην έκθεση μπορεί κανείς 
να μείνει μπροστά στις προσωπο-
γραφίες του με θαυμασμό, γιατί 
εκεί στα χαρακτηριστικά των προ-
σώπων, ο Κράξτον αναδεικνύει 
την τέχνη της γενναιοδωρίας του. 
Η τέχνη μάς λέει δεν θα έπρεπε 
να είναι πολυτιμότερη της ζωής. 
Ο καλλιτέχνης οφείλει κυρίως να 
στρέψει το βλέμμα του στη δική 
του αγαλλίαση, γιατί η ζωή και οι 
φίλοι είναι η πηγή έμπνευσης, και 
το μοίρασμα πολλαπλασιάζει το 
αποτύπωμα. Η βιογραφία του από 
τον Ιαν Κόλινς θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις Πατάκη. 

Μερικά μέτρα μακρύτερα, 
στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη, ένας 
καλλιτέχνης της γενιάς μας, ο Στέ-
φανος Ρόκος, λίγο πριν αρχίσει η 
πανδημία που έμελλε να μας κα-
θηλώσει στον φόβο, φεύγει από 
την ηλιόλουστη Ελλάδα και τα-
ξιδεύει στην πολυθρύλητη Απω 
Ανατολή. Ενα δεκαήμερο ταξί-
δι στην Ιαπωνία, με τη βοήθεια 
φίλων και εκεί, τον φέρνει αντι-
μέτωπο με τα φαντάσματα της 
ιαπωνικής μυθολογίας που ταυ-
τίζονται, όπως λέει ο ίδιος, με τα 
φαντάσματα του μυαλού του. Αυ-

τό το ταξίδι τον φέρνει σε επα-
φή με το γκρίζο, με ένα εσωτερι-
κό ταξίδι εκκωφαντικού θορύβου 
και απόλυτης ησυχίας. Μέσα του 
οι αρχαιοελληνικοί μύθοι, η σύγ-
χρονη ποπ κουλτούρα, οι ταχύτη-
τες μέσα στις οποίες έχει συνη-
θίσει να λειτουργεί η γενιά μας, 
η τεχνολογία, αλλά κυρίως και οι 
δικές του εκλεκτικές συγγένειες 
τον φέρνουν από την Αθήνα στα 
Κύθηρα και μετά στην Ιαπωνία, 
για να συναντήσει τη φίλη σκη-
νοθέτρια Τζόυς Νασαουάτι, που 
υπογράφει και το υπέροχο σημεί-
ωμα στον κατάλογο με στοιχεία 
της προσωπικής τους σχέσης, 
τον Ρολάν Μπαρτ, τον Λευκάδιο 
Χερν. Οπως ο Χερν γράφει, επί-
σης ο δυτικός που αγάπησε την 
Απω Ανατολή όσο κανένας άλλος, 
«είμαι ένας, είμαι μία και μοναδι-
κή ψυχή; Οχι, είμαι ένα πλήθος, 
ένα ασύλληπτο πλήθος. Είμαι η 
γενιά των γενεών, ο αιώνας των 
αιώνων. {...} Ισως αφού έχω καεί 
για τρισεκατομμύρια χρόνια στις 
ποικίλες δυναστείες του ήλιου, τα 
καλύτερα από ό,τι είμαι θα μπορέ-
σουν να συναντηθούν ξανά». Τον 
κατάλογο επιμελούνται οι εκδό-
σεις Στερέωμα.

Πώς να μιλήσεις για την Ανά-
σταση, εάν δεν μιλήσεις για την 
ανάγκη της συνάντησης, αν δεν 
μιλήσεις για τους φίλους; Γυρνάμε 
γιατί θέλουμε κάτι να ξαναβρού-
με, κάτι πολύτιμο, που δεν αλλά-
ζει όσα χρόνια και εάν περάσουν. 
Πώς να μιλήσεις για την Ανάστα-

ση, εάν δεν μιλήσεις για την ανά-
γκη των ανθρώπων να ταξιδέψουν 
νοητά και σωματικά, να κινήσουν 
προς την κατεύθυνση αυτού που 
τους τραβάει να ανακαλύψουν; Η 
ευτυχία είναι η αναζήτηση μιας 
μόνιμης εσωτερικής ηχούς, που 
πάλλεται όταν οι περιττοί θόρυ-
βοι σωπάσουν. Η ζωή είναι μάχη 
αναζήτησης της υποκειμενικό-
τητας του ανθρώπου, αυτού του 
καλέσματος που ήρθε σε όλους 
μας πάνω από την κούνια, σε κά-
ποιους όμως δεν έπαψε ποτέ να 
ηχεί. Παρά το σκοτάδι, τη βία, 
την απελπισία, τα κελεύσματα της 
παγκοσμιοποίησης. Η Ανάσταση 
είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος 
ζωντανεύει. Σε ένα άγγιγμα, σε 
ένα ηλιοβασίλεμα, σε λέξεις και 
φράσεις, σε ένα φιλικό χαμόγε-
λο που μας υποδέχεται. Που μας 
ξεκουράζει. 

Και όπως γράφει ένας δικός 
μου αγαπημένος, ο Τζέσαρε Πα-
βέζε την άνοιξη του 1932, στη 
συλλογή του «Η δουλειά κουρά-
ζει», στους Προγόνους:

«Σαστισμένος από τον κόσμο, 
έφτασα στην ηλικία / που έριχνα 
μεγάλες γροθιές στον αέρα και 
έκλαιγα μοναχός μου / είναι μι-
κρή χαρά να ακούς τις κουβέντες 
των αντρών και των γυναικών / 
χωρίς να ξέρεις να απαντήσεις / 
Ομως και αυτή η εποχή πέρασε: 
∆εν είμαι πια μόνος μου / και εάν 
δεν ξέρω τι να πω, ξέρω λιγάκι τι 
να κάνω. / Βρήκα φίλους βρίσκο-
ντας τον εαυτό μου».

Η Εύα Νικολαΐδου γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε σε Αθή-
να, Λονδίνο, Παρίσι, δημοσιογρα-
φία, κοινωνιολογία και στο τμήμα 
πολιτισμού της Σορβόννης. Εργά-
στηκε στον ημερήσιο και περιοδι-
κό Τύπο, επί 35 χρόνια στην ΕΡΤ 
και 20 χρόνια ως αρχισυντάκτρια 
της πολιτιστικής εκπομπής «9+1 
Μούσες». Το πιο πρόσφατο βι-
βλίο της, «Στα σπίτια της αμαρτί-
ας» (εκδόσεις Κάκτος), είναι δη-
μοσιογραφική - κοινωνιολογική 
έρευνα για την πορνεία.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον και-
ρό πλάι στο κρεβάτι σας;
Το «Οσα εμπιστευόμαστε στον 
άνεμο» της Λάουρα Ιμάι Μεσσίνα, 
το «Μια μέρα στο Παρίσι» του Αλεξ 
Τζορτζ, το «Ο έρως και το έθνος» 
του Παντελή Μπουκάλα και το «M 
train» της Πάτι Σμιθ.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η Αννα Καρένινα. ∆ιάλεξε τα 
πραγματικά της αισθήματα από 
το να είναι εγκλωβισμένη σε μια 
υποκριτική σχέση. ∆εν ξεχνάω τα 
λόγια της: «Ολα από την αρχή τους 
ήταν ψεύτικα».
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χά-
ρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Το χρέος της ευγνωμοσύνης επι-
βάλλει να θυμόμαστε πνευματι-
κούς ηγέτες, όπως τον αρχαιολόγο 
Χρήστο Καρούζο. Το αναντικατά-
στατο επιστημονικό - ερευνητικό 
έργο του «Η αρχαία τέχνη» αποτε-
λεί ένα σύνολο από ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία. Εναν θησαυρό 
γνώσης.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο δια-
βάσατε πρόσφατα για 
πρώτη φορά;
Τον «Παίκτη» του Ντοστο-
γιέφσκι. 
 
Πόσο άλλαξαν 
τα «σπίτια της 
αμαρτίας» στο 
διάβα του χρό-
νου; Τι παρα-
μένει ίδιο;
Εχει καθιερω-
θεί η ηλεκτρο-

νική πορνεία, τα σπίτια - μασάζ, 
η μεγάλη διάδοση της διεθνούς 
σωματεμπορίας. Παραμένει ίδιος 
ένας φαύλος κύκλος συμφοράς. 
Μια αλυσιδωτή παραγωγή δυστυ-
χίας από γυναίκες φοβισμένες, 
ξεγραμμένες που δεν νιώθουν 
ισότιμα μέλη της κοινωνίας, αν και 
προσφέρουν σοβαρότατο, κοινωνι-
κό λειτούργημα. 
 
Τι σας έμεινε περισσότερο συνο-
μιλώντας με αυτές τις γυναίκες; 
∆εν συνάντησα καμία γυναίκα ευ-
τυχισμένη. Να μπορεί να βλέπει 
το πρόσωπό της στον καθρέφτη 
δίχως φόβο κι ενοχές. ∆εν υπήρχε 
καμία αυτοεκτίμηση, παρά μόνον 
συσσωρευμένα προβλήματα από 
την ημέρα που γεννήθηκαν. Το σεξ 
λειτουργεί γι’ αυτές σαν μέσο αυ-
τοτιμωρίας, ζώντας έναν καθημερι-
νό, σεξουαλικό θάνατο. ∆εν υπήρ-
χε πουθενά ο έρωτας στη ζωή 
τους. Ενώ λαχταρούν σεβασμό από 
τους ανθρώπους, σαν έναν εξαγνι-
σμό για να δώσουν άφεση αμαρτι-
ών στον εαυτό τους, δεν αισθάνο-
νται ότι το αξίζουν. 
 
Ποια είναι σήμερα η κυρίαρχη ει-
κόνα της πορνείας; 
Στεγνές, συρρικνωμένες καρδιές. 
Φοβισμένες ν’ αγαπήσουν. Περι-
μένουν τη διαπόμπευσή τους. Ισως 
γιατί η κοινωνία συνεχίζει να τις 
αφήνει στο περιθώριο. ∆ιεκδικούν, 
όμως, πια ολοένα και πιο δυναμι-
κά κάποια δικαιώματα αναφορι-
κά με την εργασία τους. Βρίσκουν 
αντίκρισμα σε κάποιες νομοθετικές 

προσπάθειες προάσπισής 
τους, οι οποίες όμως 
δεν έχουν ακόμη 
πρακτική εφαρμο-
γή και τα αποτελέ-
σματα που περιμέ-
νουν.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αόρατα μέλη
εκδ. Πηγή, σελ. 186

 

A
νθρωποι τρελαμένοι από την 
αγωνία της ασφυξίας, αργο-
σαλεύουν ναυαγισμένοι σε 

ενδότατους, υποθαλάσσιους χώ-
ρους, όπου τους στραγγαλίζουν 
ανείπωτοι, λερναίοι τρόμοι. Εί-
ναι πλάσματα της αβύσσου, ζουν 
τυφλωμένα στον πυθμένα, στο 
σκοτάδι του βυθού, έχουν προ 
πολλού χάσει τη δυνατότητα να 
συρθούν στην επιφάνεια και να 
ανασάνουν. Μια νεαρή γιατρός 
περιδινείται σε ένα θαλάσσιο σπή-
λαιο με πρασινωπά τοιχώματα, σε 
ένα νοσοκομείο πνιγμένο στα τέ-
ρατα και στις τερατωδίες, νιώθο-
ντας μέσα της την παλίρροια να 
ανεβαίνει, ενόσω εκείνη βυθίζεται 
«στα φωτερά σκοτάδια των πρα-
σινωπών διαδρόμων». Eνας συγ-
γραφέας πεθαίνει από καρδιακή 
εμβολή, όταν ένας χαρτοπολτός 
με πράσινο μελάνι τού φράζει το 
στόμα. Ενας καθρέφτης οξειδώνε-
ται με τα χρόνια από την υγρασία 
του γυαλιού, το οποίο μοιάζει να 
απορροφά την αδάκρυτη απελπι-
σία και την εσώτερη σκουριά της 
εικονιζόμενης Γεωργίας. Το πρώτο 
βιβλίο του Χριστόφορου Νικολάου 
(γεν. 1978) είναι μια συλλογή δώ-
δεκα διηγημάτων, όπου πρόσω-
πα διαταραγμένα από νευρώσεις 

και ψυχικά τραύματα οδηγούνται 
στον αφανισμό, ενώ ελάχιστα δι-
ασώζονται χάρη σε απρόσμενες 
χείρες βοηθείας. Στη συλλογή δεν 
διακρίνεται κάποια προεξάρχου-
σα θεματική ούτε γλωσσική και 
μορφική ομοιογένεια. Ο Νικολάου 
δοκιμάζει στις αφηγήσεις του πο-
λύτροπες υφολο-
γικές και συνθετι-
κές προσεγγίσεις. 
Ωστόσο, οι λογο-
τεχνικοί πειραμα-
τισμοί δεν μαρτυ-
ρούν αμφιρρέπεια 
και αβεβαιότητα, 
αντιθέτως, απορ-
ρέουν από ευρυ-
μάθεια και καλλι-
έργεια. Προφανώς 
ο συγγραφέας 
έχει διαβάσει πο-
λύ προτού γράψει, 
κάτι διόλου αυτο-
νόητο. Εντυπωσι-
άζουν οι πολυπρισματικές, εμβρι-
θέστατες προσωπογραφίες, τα 
ενδελεχή ψυχογραφήματα, ιδω-
μένα από πολλαπλές γωνίες. Ξε-
χωρίζω το διήγημα «Η ∆άφνη στο 
δωμάτιό της». Μια μητέρα, εγκα-
ταλελειμμένη από τον άντρα της, 
ψάχνει μανιωδώς τη βέρα της σε 
κουτιά και συρτάρια, αποφεύγο-
ντας την πιο σκοτεινή γωνιά του 
σπιτιού, το δωμάτιο όπου η κόρη 
της ∆άφνη κλαίει με αναφιλητά· 

«η σχέση της βέρας και της κό-
ρης της ήταν τόσο σύνθετη που 
οι προθέσεις μπορούσαν να είναι 
μόνο πολλαπλές». Συγκλονίζουν 
επίσης οι τελευταίες ημέρες ενός 
συγγραφέα, έτσι όπως καταγρά-
φηκαν στο ύστατο γραπτό του, 
ένα σχιζοφρενικό, ψυχοκτόνο 

ημερολόγιο που 
τον συντρίβει. Το 
ψυχομαχητό σκη-
νογραφεί ένας 
ερεβώδης τόπος, 
εγκατεσπαρμένος 
με γοτθικά μοτί-
βα. Τρομώδη όνει-
ρα, θροΐσματα και 
ψίθυροι φαντα-
σμάτων, το φλοί-
σβισμα ενός απει-
λητικού νερού, 
σωροί σελίδων 
νουάρ φαντασί-
ας και ένας αλλό-
φρων συγγραφέας 

χαμένος σε έναν «νοσηρό δαίδα-
λο», έγκλειστος σε ένα σπίτι που 
έμοιαζε με «λαβυρινθώδες καρκί-
νωμα», ένα σύμφυρμα «αρχιτεκτο-
νικών νεοπλασιών». Το σημαντι-
κότερο πεζό είναι το εναρκτήριο, 
όπου η ανθρωπότητα συνταράζε-
ται από μια τρομακτική επιφάνεια. 
Το μέλος μιας σκιώδους οργάνω-
σης, με αδιευκρίνιστα καθήκοντα 
και στόχους, συνειδητοποιεί περι-
δεές πως οι ενέργειες, οι αποφά-

σεις και οι σχεδιασμοί τους, ήταν 
εξαρχής αθύρματα ενός δαιμόνι-
ου ιθύνοντος νου. Κάθε τους λο-
γισμός τελούσε «υπό τη διαρκή 
επιρροή ενός πανίσχυρου υπο-
βολέα». Ενας παντεπόπτης, πα-
ντοδύναμος ηγέτης τούς καθο-
δηγούσε, δίχως ειρμό και λογική, 
επιβάλλοντας τις άλογες βουλές 
του άρρωστου μυαλού του, φανε-
ρώνοντάς τους σαδιστικά το μέγε-
θος της άγνοιάς τους. Στη ρίζα της 
οργάνωσης έχαινε ένα λάθος, «η 
εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρ-
χει μια αιτία πίσω από τα πάντα 
κι ότι αυτή η αιτία μπορεί να γί-
νει κατανοητή». Ο Νικολάου είναι 
αναμφίβολα ώριμος συγγραφικά. 
Οι μυθοπλασίες του αποπνέουν 
μια αόριστη απειλή, που το ξέ-
σπασμά της αντηχεί υπόκωφα. Η 
επιδέξια χρήση των εκφραστικών 
μέσων επιτρέπει στον συγγραφέα 
να αναδεικνύει τον δραματουργι-
κό αντίκτυπο του υπαινιγμού και 
της συγκάλυψης. Τα ομορφότερα 
πορτρέτα του βιβλίου, όπως αυ-
τά της ∆άφνης και της Γεωργίας, 
είναι φτιαγμένα από σιωπές και 
σκιές. Μολονότι εξαιρετικά καλο-
γραμμένο και στις λεπτομέρειές 
του προσεγμένο, το βιβλίο του 
Νικολάου θα επωφελούνταν από 
μια ελαφρά επιμέλεια, ιδίως στα 
διαφυγόντα σημεία στίξης, που 
θα έβρισκε σε έναν πιο επιμελή 
εκδοτικό οίκο.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πνιγμοί από πόνο

«Βρήκα φίλους, βρίσκοντας τον εαυτό μου»

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Η ευτυχία είναι η ανα-
ζήτηση μιας μόνιμης 
εσωτερικής ηχούς, που 
πάλλεται όταν οι περιτ-
τοί θόρυβοι σωπάσουν.

Eργο του φιλέλληνα Βρετανού ζωγράφου Τζον Κράξτον (1922-2009).
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Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Είναι βέβαια ένας από τους δημο-
φιλέστερους σύγχρονους Αμε-
ρικανούς συγγραφείς, έχει στο 
παλμαρέ του διακρίσεις όπως το 
Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των ΗΠΑ 
(για τις περίφημες «∆ιορθώσεις», 
το τρίτο μυθιστόρημά του), ωστό-
σο στην περίπτωση του Τζόνα-
θαν Φράνζεν, τέτοιες γενικόλογες 
συστάσεις δεν αρκούν. Ως πεζο-
γράφος, λόγου χάρη, χαρακτηρί-
ζεται και από σκαμπανεβάσματα 
– τουλάχιστον αν λάβουμε υπόψη 
τις αρνητικές κριτικές που συγκέ-
ντρωσαν τα μυθιστορήματά του 
«Ελευθερία» και «Αγνή». Μπορεί 
κανείς επίσης να κρίνει τη δεδη-
λωμένη αποστροφή του για τα 
social media ως ελιτίστικη. Ή, 
αντίθετα, να δεχθεί εκείνο που 
ο ίδιος ο Φράνζεν έχει υπονοή-
σει σχετικά: το σημαντικότερο 
είναι το έργο ενός δημιουργού. 
Σε ένα πράγμα φαίνεται πάντως 
να συμφωνούν οι περισσότεροι: 
το ταλέντο του Φράνζεν είναι η 
καταγραφή των συναισθηματι-
κών και ψυχολογικών φαινομέ-
νων του θεσμού της οικογένειας. 

Το πρωτοφανέρωσε στους 
«Κραδασμούς», όπου παρακο-
λουθούσε τις συγκρούσεις των 
Χόλαντ, το ξεδίπλωσε στις «∆ι-
ορθώσεις» και στην «Ελευθερία», 
με ήρωες τους Λάμπερτ και τους 
Μπέργκλαντ αντίστοιχα και μοιά-
ζει να το διατηρεί στο τελευταίο, 
επίσης πολυσέλιδο μυθιστόρημά 
του, με τίτλο «Σταυροδρόμια»: σε 
αυτό το βιβλίο, το πρώτο μιας προ-
γραμματισμένης τριλογίας που 
θα διατρέχει τρεις γενιές Αμερι-
κανών, πρωταγωνιστούν οι Χίλ-
ντεμπραντ.

Ιλινόι, 1971. Ο Ρας, ένας ανα-
πληρωτής πάστορας μιας φιλε-
λεύθερης εκκλησίας στα προά-
στια του Σικάγου, ζει σε ένα γάμο 
που περνάει κρίση: εκείνος γλυ-
κοκοιτάζει τη νεαρή χήρα Φράν-
σις Κοτρέλ, ενώ η γυναίκα του, 
Μάριον, νοσταλγεί έναν παλιό 
της έρωτα. Τα παιδιά έχουν τα 
δικά τους θέματα: ο πρωτότο-
κος Κλεμ θέλει να πολεμήσει στο 
Βιετνάμ, προς μεγάλη λύπη του 
πατέρα του. Η Μπέκι, το δημο-
φιλέστερο κορίτσι της τάξης της, 
υιοθετεί την αντικουλτούρα της 
εποχής και βιώνει μια θρησκευτι-
κού τύπου αφύπνιση. Ο ευφυής 
Πέρι αποφασίζει να μην πουλάει 
πια ναρκωτικά και να γίνει καλύ-
τερος άνθρωπος. Για την ακρί-
βεια, όλοι σχεδόν οι πρωταγω-
νιστές της ιστορίας διεκδικούν 
μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
τους. Με έναν τρόπο, το επιτάσ-
σει η φιλελεύθερη εκδοχή της 
χριστιανικής πίστης τους.

Η πίστη
Παρά τις αντίθετες γνώμες 

ωστόσο, το να πιστεύεις δεν εί-
ναι απλή υπόθεση. «Οπως κάθε 
άνθρωπος που παίρνει στα σο-
βαρά την πίστη του, ο Ρας πα-
λεύει μαζί της», λέει στην «Κ» 
ο Τζόναθαν Φράνζεν μιλώντας 
από την άλλη άκρη μιας οθόνης 
τηλεδιασκέψεων. «Η σχέση του 
Ρας με τον Θεό», συνεχίζει, «δεν 
είναι συνεχής, αλλά ασταθής. Ο 
Ρας είναι ένα ενδιαφέρον μείγ-
μα. Μεγάλωσε σε μια μικρή κοι-
νότητα φανατικών χριστιανών 
και όταν συνάντησε τη Μάριον, 
υιοθέτησε την αισθητική της, τις 
πολιτικές της απόψεις, κάθε τι με 
το οποίο εκείνος δεν θα μπορού-
σε να έχει μεγαλώσει. Και νομίζω 
ότι λόγω της πίστης του ελκύε-
ται από την έννοια της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης. Από νεαρή ηλι-
κία αναρωτιόταν: “Αν ο Χριστός 
ζούσε σήμερα στην Αμερική, τι 
θα έκανε;”. Ηταν ξεκάθαρο ότι 
ο Χριστός θα εναντιωνόταν σε 
κάθε πόλεμο, θα αγωνιζόταν για 
τους λιγότερο προνομιούχους. 
Αυτό κάνει και ο Ρας. Είναι όμως 
άνθρωπος, ένα αθώο ανθρώπινο 
πλάσμα που παντρεύτηκε μια πο-
λύ καλλιεργημένη γυναίκα, που 
αισθάνεται κατωτερότητα και 
που προσπαθεί να κάνει κάτι γι’ 

αυτό. Είναι ένα κενό, μια επιπλο-
κή της πίστης του. Μια αντίφαση 
της ευλάβειάς του». 

Είναι όμως η ευλάβεια, είναι, 
ειδικότερα, το πρόταγμα της κα-
λοσύνης και της βελτίωσης του 
εαυτού συμβατό με τη φύση του 
ανθρώπου και των βαθύτερων επι-
θυμιών του, που δεν είναι πάντα 
κολακευτικές; «Λοιπόν, αυτά είναι 
πανάρχαια προβλήματα», αποκρί-
νεται έπειτα από λίγη σκέψη ο 
Τζόναθαν Φράνζεν. «Μπορείτε να 
τα βρείτε στην αρχαία τραγωδία, 
στη σύγκρουση ανάμεσα στην 
επιθυμία να κάνεις το σωστό και 
στην τραγική συνθήκη ενός κό-
σμου που δεν σε αφήνει να είσαι 
αυτό το άτομο, στην ανθρώπινη 
φύση που δεν σ’ το επιτρέπει. Για-
τί η ανθρώπινη φύση είναι περιο-
ρισμένη. Πρόκειται για ένα πολύ 
παλιό θέμα της λογοτεχνίας. Θα 
υποστήριζα μάλιστα ότι η λογοτε-
χνία δημιουργήθηκε και συνεχίζει 
να εξελίσσεται ως απάντηση σε 
τέτοια άλυτα προβλήματα, σε προ-
βλήματα όπως η αφοσίωση στον 
εαυτό σου, η αφοσίωση στην οι-
κογένειά σου, στην πατρίδα σου. 
Υπάρχει μια σύγκρουση εκεί, κάτι 
το ανεπίλυτο, όπως και στην αντί-
θεση ανάμεσα στο τι επιθυμείς και 
τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις. 
Οι συγγραφείς αντλούν πολύ υλι-
κό από τέτοια ζητήματα, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια».

Η σχέση θρησκείας και οικογέ-
νειας είναι επίσης παλιά υπόθε-
ση και ο Φράνζεν το ξέρει. Οπως 
ξέρει και ότι εκείνη η φιλελεύ-
θερη εκδοχή του αμερικανικού 
χριστιανισμού που περιγράφει 
στα «Σταυροδρόμια», έχει σήμε-
ρα εξαφανιστεί. Την ίδια στιγμή, 
αναδύονται νέες μορφές οικογέ-
νειας, με ομόφυλους γονείς, που 
συνήθως αντιμετωπίζονται εχθρι-
κά από τις θρησκείες. Από τον 
Φράνζεν, τον συγγραφέα Φράν-
ζεν, αντιμετωπίζονται με μια –
ας την πούμε– διακριτικότητα. 
«Οι άνθρωποι με ρωτάνε: “Γιατί 
σε ενδιαφέρει η οικογένεια;”. Η 
απάντησή μου είναι πάνω-κάτω 

η εξής: “Η οικογένεια αποτελεί 
μια αναπόδραστη κατηγορία”. 
Μπορεί να μείνεις ορφανός κα-
τά τη γέννησή σου και να δη-
μιουργήσεις κάποιου είδους οι-
κογένεια για τον εαυτό σου. Θα 
ανταποκριθείς σε κάποιον που 
λειτουργεί σαν πατέρας, σε κά-
ποια που λειτουργεί σαν μητέρα, 
σαν αδερφός ή σαν πολλά αδέρ-
φια. Είναι υπέροχο που η κοινω-
νία έχει πάψει να καταδικάζει τις 
μη παραδοσιακές οικογένειες. 

Πλέον αποδεχόμαστε έναν πο-
λύ ευρύτερο ορισμό της οικογέ-
νειας και αυτό είναι πολύ καλό. 
Εμένα όμως με ελκύει το γεγονός 
ότι πρόκειται για μια κατηγορία 
αναπόδραστη. Ειδικά στην Αμερι-
κή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
ζωής είναι θέμα επιλογής: μπο-
ρείς να επανεφεύρεις τον εαυτό 
σου, έχεις όλες αυτές τις επιλο-
γές σαν καταναλωτής, επιλέγεις 
πού θα ζήσεις. 

Στην εποχή μας, μπορείς να 
θεωρήσεις ότι ίσως βρίσκεσαι πα-
γιδευμένος σε ένα σώμα που έχει 
το λάθος φύλο. Υπάρχουν ένα 
σωρό τρόποι να επαναπροσδιορι-
στείς. Και με έναν περίεργο τρό-
πο, αυτού του είδους η ελευθε-
ρία μειώνει τη δραματική ένταση 
της ζωής. Αν, υπό το βάρος ενός 
προβλήματος, μπορείς απλώς να 
αλλάξεις τον εαυτό σου, το μέρος 
που ζεις, το καταναλωτικό σου 
προφίλ, τότε αυτό το πρόβλημα 
γίνεται λιγότερο ενδιαφέρον για 
έναν συγγραφέα, δραματουργικά 
μιλώντας. 

Ως συγγραφέας λοιπόν, έλκο-
μαι από τα πράγματα που δεν 
μπορείς με τίποτα να αλλάξεις, τα 
αναπόδραστα. Οπως ο θάνατος 
και η οικογένεια. Για να το θέσω 
αλλιώς, εφόσον έχεις οικογένεια, 
έχεις και ανεπίλυτα προβλήματα. 
Και τα ανεπίλυτα προβλήματα, 
όπως είπα προηγουμένως, είναι 
αυτά στα οποία στοχεύει η λο-
γοτεχνία». 

Μιλώντας για επιλογές και για 
καταναλωτικό προφίλ, εξακολου-
θεί άραγε να είναι σκεπτικιστής 

απέναντι στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που έχουν πλέον ξε-
διπλώσει όλες τις πτυχές τους; 
«Κοιτάξτε, η λέξη “σκεπτικιστής” 
είναι ήπια», λέει. «Υπήρξα εχθρι-
κός απέναντι στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, εξαρχής. Βασί-
στηκαν σε έναν ευσεβή πόθο, 
σε μια γελοιωδώς απλουστευτι-
κή, παιδιάστικη αντίληψη πε-
ρί ανθρώπινης φύσης: “Αχ, αν 
μπορούσαμε όλοι απλώς να επι-
κοινωνούμε μεταξύ μας, τότε ο 
κόσμος θα γινόταν ένα χαρούμε-
νο, ειρηνικό μέρος”.

Μα καλά, έχετε διαβάσει ιστο-
ρία; Εχετε διαβάσει κανένα μυ-
θιστόρημα; Οι άνθρωποι δεν εί-
ναι εκ φύσεως καλοί. Για μένα, 
πριν από δεκαπέντε χρόνια ήταν 
οφθαλμοφανές ότι τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης δεν θα κά-
νουν τον κόσμο καλύτερο. Υπήρ-
χαν όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί 
μετά την Αραβική Ανοιξη, για το 
τι μπορούσαν να κάνουν τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης. ∆είτε, 
έλεγαν, το Twitter απελευθέρω-
σε τον αραβικό κόσμο. Ναι, για 
μιάμιση μέρα και ύστερα ανέλα-
βαν τον έλεγχο αυταρχικές κυ-
βερνήσεις. 

Επειτα, είχαμε τις εκλογές 
του 2016 στις ΗΠΑ: ο Ντόναλντ 
Τραμπ εκμεταλλεύτηκε σε τερά-
στιο βαθμό το Twitter, το ίδιο και 
οι Ρώσοι το Facebook, βοηθώ-
ντας τον. Και αυτό που προέκυ-
ψε, ήταν μια δυνάμει αυταρχική 
κυβέρνηση. Τελικά φαίνεται ότι 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι ό,τι πρέπει για αυταρχικές 
κυβερνήσεις. Αν τα ελέγχεις –δεί-
τε τι κάνει η Κίνα– είναι η τέλεια 
προπαγάνδα, ο ιδανικός μηχανι-
σμός ελέγχου του νου. Καλλιερ-
γούν τον διχασμό. Αντί λοιπόν 
να πω ότι είχα δίκιο εξαρχής –
κάτι που θα μπορούσα να κάνω– 
θα έλεγα πως είναι ευχάριστο να 
βλέπεις τόσους ανθρώπους να 
δυσπιστούν απέναντι στα social 
media, να αντιλαμβάνονται ότι 
βλάπτουν, παρά ωφελούν την κοι-
νωνία. ∆εν πιστεύω ότι οι άνθρω-

ποι θα εγκαταλείψουν μαζικά το 
Facebook, τουλάχιστον όμως ανα-
γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για 
κάτι καλό. Οι άνθρωποι ενοχλού-
νται, προσέχουν περισσότερο τις 
επιβλαβείς συνέπειες. Για πολλά 
χρόνια δεν υπήρχε αμφισβήτηση, 
αλλά τώρα υπάρχει πολλή. Νομί-
ζω ότι είναι χρήσιμη».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
Και ποια είναι η γνώμη του 

για τον ρόλο του αχανούς ∆ιαδι-
κτύου στον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, μάλλον τον πρώτο πόλεμο 
που καλύπτεται τόσο εκτεταμέ-
να από τα ψηφιακά μέσα επικοι-
νωνίας; «∆εν αντέχω να παρακο-
λουθώ πολλές ειδήσεις για τον 
πόλεμο, μου είναι υπερβολικά 
δυσάρεστο», καταλήγει ο Τζό-
ναθαν Φράνζεν. «Πρόκειται για 
κάτι τόσο φρικτό. Αλλά έχω πα-
ρατηρήσει ότι στο ∆ιαδίκτυο οι 
εικόνες των εγκλημάτων πολέ-
μου, των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας που διαπράττει η 
Ρωσία στην Ουκρανία, παρακο-
λουθούνται από τους ανθρώπους 
σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Νο-
μίζω ότι αυτό έχει συμβάλει πο-
λύ στο να συσπειρωθεί ο κόσμος 
εναντίον της εισβολής. 

Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυ-
τές οι εικόνες μπορεί να είναι 
παραπλανητικές. Οι εικόνες μπο-
ρούν να παραποιηθούν. Μοιά-
ζουν να μιλούν από μόνες τους, 
αλλά στην πραγματικότητα δεν 
ξέρουμε την ιστορία που βρίσκε-
ται από πίσω. Και δεν απαλλάσ-
σουν τα παραδοσιακά Μέσα από 
την ευθύνη να μεταδίδουν επα-
κριβώς τι συμβαίνει. Οι εικόνες 
δεν έχουν πλαισίωση και είναι 
δουλειά του δημοσιογράφου να 
την παρέχει και να αποτιμά την 
αξία των εικόνων. Επομένως, 
προφανώς κάνουν καλό, από την 
άποψη ότι έτσι απομονώνεται η 
Ρωσία και γίνεται κράτος-παρίας, 
αλλά από μόνες τους δεν αρκούν. 
Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω 
από ερασιτεχνικές εικόνες στο 
∆ιαδίκτυο». 

Απάντηση σε άλυτα προβλήματα
Γιατί δημιουργήθηκε η λογοτεχνία; Ο Τζόναθαν Φράνζεν μιλάει στην «Κ» με αφορμή το τελευταίο του μυθιστόρημα
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«Ως συγγραφέας έλκομαι από τα πράγματα που δεν μπορείς με τίποτα να αλλάξεις, τα αναπόδραστα. Οπως ο θάνατος και η οικογένεια», λέει ο Τζόναθαν Φράνζεν.

Δεν πιστεύω ότι 
οι άνθρωποι θα 
εγκαταλείψουν 
μαζικά το Facebook, 
τουλάχιστον όμως 
αναγνωρίζουν ότι δεν 
πρόκειται για κάτι καλό. 

Τα «Σταυροδρόμια», το τελευταίο 
πολυσέλιδο μυθιστόρημα (728 σελί-
δες) του Τζόναθαν Φράνζεν, κυκλο-
φορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός 
σε μετάφραση του Γιώργου-Ικαρου 
Μπαμπασάκη.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ
Εις τον καιρόν - Πρόσωπα της τέχνης - 
Μικρά κείμενα για τις μορφές 
και τους δημιουργούς
εκδ. Κέδρος, σελ. 362

 
Του NTINOY ΣΙΩΤΗ

Τατουάζ στο σώμα της τέχνης είναι 
τα κείμενα του Γιάννη Ψυχοπαίδη 
στη συλλογή του «Εις τον καιρόν - 
Πρόσωπα της τέχνης - Μικρά κεί-
μενα για τις μορφές και τους δημι-
ουργούς», ένα ώριμο σώμα χωρίς 
ραγάδες, που μας ξεναγεί στο έρ-
γο πολλών καλλιτεχνών, Eλλήνων 
και ξένων, από τους Χόλμπαϊν, 
Γκόγια, Κλιμτ, Ρενουάρ και Μα-
νέ έως τους Θεοτοκόπουλο, Σίλε, 
Χαλεπά, Πικάσο και Μπουζιάνη, 
αλλά και σπουδαίων δημιουργών 
της πένας και όχι μόνο, όπως οι 
Καρυωτάκης, Σεφέρης, ∆ημουλά, 
Καββαδίας, ∆εληβοριάς, Κοντός, 
Φωστιέρης κ.ά. 

Τα κείμενα έχουν μια πλαστι-
κότητα, μια ευλυγισία, μια τρυ-
φερότητα, μια αιώρηση αφη-
γηματική, προϊόν παιδείας και 
εντρύφησης του συγγραφέα στον 
κόσμο της λογοτεχνίας και των 
τεχνών. Είναι κείμενα με ποιητι-
κότητα, γλαφυρότητα, συνοχή, 
που σε βάζουν μέσα στον κόσμο 
των υπό αναφορά προσώπων και 
σε ξεναγούν στον αυθεντικό τους 
εαυτό. Είναι τόσο καλογραμμένα 
τα κείμενα αυτά, αποπνέουν μια 
ξεχωριστή αύρα εσωτερικής φυ-
γής και ελπίδας, που θα τολμού-
σα να τα αποκαλέσω δοκιμιακά 
διαμάντια. Λειτουργούν ως παλ-
μογράφοι μιας εποχής που καθό-
ρισε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία. 

∆ιαβάζοντάς τα έρχεσαι σε συ-
νεννόηση με τους δημιουργούς, 
ανθρώπους του πνεύματος ή του 
χρωστήρα, ανθρώπους που άφη-
σαν έντονα τα ίχνη τους στην αυ-
θεντικότητα μιας ζωής πλασμέ-
νης με αισθητικά διλήμματα και 
των οποίων η παρουσία καθόρισε 
εν πολλοίς την πορεία μας.

Το παρελθόν είναι πανταχού 
παρόν, μας καθοδηγεί και μας 
φωτίζει. Εικόνες του παρελθό-
ντος είναι αυτά τα κείμενα, απο-
σπασμένες από συλλογικές οδύ-
νες μιας μεγαλειώδους εποχής. Ο 
Ψυχοπαίδης παρατηρεί και κατα-
γράφει τον ψυχισμό ανθρώπων 

που με την τέχνη τους και τον 
λόγο τους, το συνολικό τους έργο 
με άλλα λόγια, πέρασαν από τον 
ατομικό στον συλλογικό χρόνο, 
από την ατομική στη συλλογι-
κή ευθύνη, δηλαδή στράφηκαν 
στην κοινωνία, όντας οι δέκτες 
της αγωνίας της.

Γιατί επέλεξε αυτά τα πρό-
σωπα ο Ψυχοπαίδης να τα βά-
λει στον συγγραφικό του καμβά; 
Ασφαλώς και είχε μεγάλο απόθε-
μα προσώπων. Οπως μας εξηγεί 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, 

«είναι πρόσωπα που με την πνευ-
ματική τους παρουσία, το ψυχικό 
σθένος και το ταλέντο τους συ-
ντηρούν και διαφυλάττουν τις 
αγωνίες και τα πάθη του καιρού 
τους. Πρόσωπα που αναλαμβά-
νουν τα ίδια την ευθύνη να δη-
μιουργήσουν την ιστορία τους, 
που είναι και δική μας ιστορία». 
Κοντά σ’ αυτά τα πρόσωπα μα-
θήτευσε ο Ψυχοπαίδης, από αυτά 
τα πρόσωπα διδάχθηκε, έμαθε, 
εμπνεύστηκε, επηρεάστηκε. Εί-
ναι πρόσωπα-μεγέθη, πρόσωπα-

σφραγίδες, πρόσωπα-ενορατικά, 
που άφησαν ανεξίτηλες πατημα-
σιές στο μακρύ διάβα των πέντε 
τελευταίων αιώνων.

Εγώ βλέπω το βιβλίο αυτό ως 
ένα ακόμη άρτιο καλλιτεχνικό 
κατασκεύασμα του Ψυχοπαίδη, 
ένα μεγάλο κολάζ κειμένων που 
αποκρυσταλλώνουν τη θεώρησή 
του για τη ζωή, μέσα από ανα-
γνώσεις, συναντήσεις, κατανο-
ήσεις, ταξίδια, περιηγήσεις και 
περιπλανήσεις, και όπου ο λό-
γος καθίσταται μεθοδικό εργα-

λείο τόλμης και αυτογνωσίας. Και 
ας προσθέσω εδώ ότι δεν έχω 
υπόψιν άλλον καλλιτέχνη, άλ-
λον σύγχρονο Ελληνα ζωγράφο 
και ακαδημαϊκό δάσκαλο που να 
έχει εμπλακεί με τόση κατάρτιση 
με θεωρητικά θέματα αισθητικής 
ανάλυσης χωρίς τον (απαραίτη-
το;) ασφυκτικό ακαδημαϊσμό. Τα 
κείμενα αποπνέουν μια δροσιά 
και μια νεωτερική νοσταλγία που 
δεν τη συναντάς εύκολα σε πα-
ρόμοια βιβλία.

Φυγή προς τα εμπρός
Οι περιπέτειες των ιδεών στον 

σύγχρονο χώρο των γραμμάτων 
και των τεχνών καταγράφονται 
και αναλύονται με συνέπεια και 
συνέχεια. Ο συγγραφέας εδώ δεν 
είναι απλώς ο θεατής στο θέατρο 

του κόσμου, αλλά ο δημιουργός 
που συνομιλεί με τα πρόσωπα 
που επέλεξε και συνδημιουργεί 
μια φυγή προς τα εμπρός και συν-
διαμορφώνει ερωτήματα τέχνης. 
Υπό μία έννοια το βιβλίο αυτό 
«δρα» λυτρωτικά ως μια τομή, ως 
μια ρήξη με το παλιό, διαπερνώ-
ντας τη ζωή και το έργο προσώ-
πων που καθόρισαν το σύγχρονο 
ιστορικό γίγνεσθαι, φωτίζοντάς 
μας τον δρόμο για το καινούργιο.

Το καθαρό μήνυμα του Ψυχο-
παίδη μέσα από τα δοκιμιακού 
χαρακτήρα κείμενά του είναι το 
εξής: Να σταθούμε όρθιοι πάνω 
από τον καιρό και από τους και-
ρούς μας, να αντικρίσουμε την 
ύπαρξή μας μέσα απ’ τις στοές 
του κόσμου του πνεύματος και 
της δημιουργίας πριν γκρεμιστεί 
ο πολιτισμός και χαθεί η δωρική 
διάθεση για έναν οικουμενικό αν-
θρωπισμό. Οποιος έχει κουράγιο 
και μπορεί να ονειρευτεί, ας ονει-
ρευτεί δίχως εμπόδια. Oποιος έχει 
τη θέληση να διασώσει ό,τι δια-
μόρφωσε την αντίληψή του για 
τον πολιτισμό της καθημερινό-
τητας, ας το διασώσει. Οι κοινοί 
αγώνες κατά της βαρβαρότητας 
δεν τελειώνουν ποτέ και με τίπο-
τε. Και είναι αγώνες που αντιστέ-
κονται στους μηχανισμούς του 
αυταρχισμού, της ξενοφοβίας, του 
τρόμου, της ανελεύθερης έκφρα-
σης, εντέλει της λήθης. Ας ανα-
λάβει ο καθένας τις ευθύνες που 
του αναλογούν με μνήμες και πα-
ρακαταθήκες ζυμωμένες πεισμα-
τικά μέσα στον μύλο της τέχνης 
που οδηγεί από τη συμφορά στη 
λύτρωση, από την τραγωδία στην 
κάθαρση και στην απελευθέρωση.

«Τατουάζ» στο σώμα της τέχνης
Ξενάγηση στο έργο και στον ψυχισμό καλλιτεχνών που άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στο διάβα των πέντε τελευταίων αιώνων

Ενα ακόμη άρτιο 
κατασκεύασμα του Γιάν-
νη Ψυχοπαίδη, ένα με-
γάλο κολάζ κειμένων 
που αποκρυ-σταλλώ-
νουν τη θεώρησή του 
για τη ζωή. Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης επί το έργον.

Τα κείμενα του βιβλίου είναι προϊόν 
παιδείας και εντρύφησης του συγ-
γραφέα στον κόσμο της λογοτεχνίας 
και των τεχνών.
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Ο άνθρωπος 
από τον Βορρά ���
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Εγκερς
Ερμηνείες: Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, 
Νικόλ Κίντμαν, Ανια Τέιλορ-Τζόι

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μετά τα θρίλερ-κομψοτεχνήματα «Η 
μάγισσα» και «Ο φάρος», ο Ρόμπερτ 
Εγκερς διαχειρίζεται για πρώτη φο-
ρά μια μεγαλύτερων διαστάσεων 
παραγωγή, αποφασίζοντας να πα-
ντρέψει τους ήρωες της σκανδιναβι-
κής μυθολογίας με το κλασικό σαιξ-
πηρικό πρότυπο. Πρωταγωνιστής 
λοιπόν εδώ είναι ο... Αμλεθ (Αλεξά-
ντερ Σκάρσγκαρντ), ένας νεαρός 
πρίγκιπας των Βίκινγκς, ο οποίος 

βλέπει τον πατέρα του να δολοφο-
νείται, ενώ ο ίδιος παίρνει τον δρό-
μο της εξορίας. Χρόνια αργότερα 
και αφού έχει μετατραπεί πια σε 
αδυσώπητο πολεμιστή, επιστρέφει 
στην πατρίδα του προκειμένου να 
αναζητήσει εκδίκηση.

Εκεί, ωστόσο, θα βρει τα πράγ-
ματα διαφορετικά από ό,τι περίμε-
νε. ∆ίχως να κρύβει τη βάση του 
μύθου του, ο Εγκερς δημιουργεί 
έναν Αμλετ πιο βίαιο και βρώμικο 
από οποιονδήποτε άλλο έχουμε δει 
στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία του 
θα μπορούσε να διαβαστεί και σαν 
εκτεταμένο επεισόδιο του τηλεο-

πτικού «Vikings», με σταρ πρωτα-
γωνιστές αλλά και μια πιο μοντέρ-
να ματιά που συχνά θυσιάζει τον 
απόλυτο ρεαλισμό προς χάριν του 
κρυπτικού ή του ανεξήγητου. Αυτό 
άλλωστε είναι και το δυνατό στοι-
χείο της ταινίας: το θρυλικό σπαθί, 
η Βαλχάλα, οι μάγισσες, οι αρχαίες 
τελετουργίες ενσωματώνονται σε 
μια κατά τα άλλα πολύ γήινη ιστο-
ρία, βουτηγμένη στο αίμα, στο χώ-
μα και στην αδρεναλίνη.

Ο ίδιος ο Εγκερς το περιγράφει 
ως εξής: «Με τη βοήθεια του λα-
μπρού Ισλανδού μυθιστοριογρά-
φου και ποιητή Sjon αποφασίσαμε 
να ξεκινήσουμε την πιο ιστορικά 
ακριβή και γειωμένη ταινία με Βί-
κινγκς όλων των εποχών. Συνερ-
γαστήκαμε με αρχαιολόγους και 
ιστορικούς, προσπαθώντας να ανα-
δημιουργήσουμε τις λεπτομέρει-
ες του φυσικού κόσμου, προσπα-
θώντας να συλλάβουμε, δίχως να 
κρίνουμε, τον εσωτερικό κόσμο 
των Βίκινγκ: τις πεποιθήσεις τους, 
τη μυθολογία και την τελετουργι-
κή τους ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το 
υπερφυσικό είναι ρεαλιστικό σε 
αυτή την ταινία – γιατί έτσι ήταν 
η ζωή για αυτούς».

Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικα-
νός σκηνοθέτης φαίνεται αυτή τη 
φορά κάπως διστακτικός να αφήσει 
εντελώς ελεύθερο τον πειραματι-
κό εαυτό του, ενορχηστρώνοντας 
ένα πιο συμβατικό από άποψη ει-
κονοποιίας φιλμ, το οποίο θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί έως και 
παλιομοδίτικο με τον «μάτσο» χα-
ρακτήρα του και τη (σχετική) πε-
ριφρόνηση για τις συμβάσεις της 
πολιτικής ορθότητας. Πράγματι, 
πριν από δύο δεκαετίες η συγκε-
κριμένη ταινία θα μπορούσε να έχει 
την τύχη του οσκαρικού «Μονομά-
χου» για παράδειγμα, με τον οποίο 
φέρει και αρκετές ομοιότητες, στο 
2022 ωστόσο κάτι τέτοιο μοιάζει 
εντελώς απίθανο.

Απόλλων 10½: Παιδί 
στη διαστημική εποχή ���½
ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (2022)
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Ακούγονται: Μίλο Κόι, 
Τζακ Μπλακ, Λι Εντι

Ο δεξιοτέχνης του ανεξάρτητου 
αμερικανικού σινεμά Ρίτσαρντ 
Λινκλέιτερ εγκαινιάζει την συ-
νεργασία του με το Netflix με ένα 
animation ενηλικίωσης, το οποίο 
θα μπορούσε να αποτελεί και πρί-
κουελ του δικού του (εκπληκτι-
κού) «Dazed and Confused». Με 
έντονες βιογραφικές αναφορές, 
το «Απόλλων» έχει για πρωταγω-
νιστή τον εννιάχρονο Σταν, μι-
κρότερο παιδί μιας οκταμελούς 
οικογένειας, ο οποίος μεγαλώνει 
στο Χιούστον των τελών της δε-
καετίας του 1960. Συγκεκριμένα, 
βρισκόμαστε στο 1969 και ολό-
κληρη η Αμερική –και η ανθρω-
πότητα μαζί της– αγωνιά για την 
αποστολή του Apollo 11, η οποία 
προορίζεται να πατήσει τη Σελή-
νη. Ο μικρός παρακολουθεί φυσι-
κά μαζί με τα αδέλφια του, ωστό-
σο λίγους μήνες πριν λαμβάνει 
μια επίσκεψη από τους υπευθύ-
νους της NASA, οι οποίοι, ούτε 

λίγο ούτε πολύ, του προτείνουν 
να είναι εκείνος ο επιβάτης μιας 
κρυφής δοκιμαστικής αποστολής 
στο φεγγάρι.

Ο Λινκλέιτερ μπλέκει την ται-
νία ενηλικίωσης με την παιδική 
φαντασία, δίνοντας πάντως ξεκά-
θαρα βάρος στην πρώτη. Το όμορ-
φο κινούμενο σχέδιο αποτελεί επί 
της ουσίας μια νοσταλγική βουτιά 
σε μια εποχή αθωότητας σε όλα 
τα επίπεδα. Από την ίδια την πε-
ριοχή του Χιούστον, που αναπτύ-
χθηκε «εν μια νυκτί» κυρίως λόγω 
της παρουσίας της NASA, μέχρι τα 
παιδικά παιχνίδια, τη μουσική, τις 
τηλεοπτικές εκπομπές, τις ταινίες 
και τις... διατροφικές συνήθειες, 
τα πάντα εδώ ανακαλούν μνήμες 
και προσωπικές ιστορίες. Φυσι-
κά, όπως γίνεται συνήθως στον 
Λινκλέιτερ, οι λεπτομέρειες είναι 
απολαυστικές, το ίδιο και το αυ-
τοσαρκαστικό-ειρωνικό χιούμορ 
που τυλίγει την αφήγηση και την 
κάνει να κυλήσει αβίαστα.

 
Ο φιλοξενούμενος ���
ΚΟΜΕΝΤΙ (2018)
Σκηνοθεσία: Ντούτσιο Κιαρίνι
Ερμηνείες: Ντανιέλε Παρίζι, Σίλβια 
ντ’ Αμίκο, Ντανιέλε Νάταλι

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα φιλμ του ανερ-
χόμενου Ντούτσιο Κιαρίνι, το 
οποίο επιχειρεί να ρίξει μια ματιά 
στη γενιά των σύγχρονων Νοτι-
οευρωπαίων σαραντάρηδων, με 
τον ανάλαφρο τρόπο της κομε-
ντί. Ο Γκουίντο, ένας αναπληρω-
τής καθηγητής λογοτεχνίας και 
επίδοξος συγγραφέας, βλέπει την 
τακτοποιημένη ζωή του να ανα-
τρέπεται όταν η σύντροφός του 
«ζητάει χρόνο». Αναγκασμένος 
να φύγει από το διαμέρισμά τους, 
ο Γκουίντο περιφέρεται σε σπίτια 
φίλων και συγγενών, αδυνατώ-
ντας να προχωρήσει παρακάτω.

Ο Κιαρίνι χρησιμοποιεί μια συ-
νηθισμένη αισθηματική ιστορία 
προκειμένου να σχολιάσει την 
κατάσταση πολλών νέων ανθρώ-
πων που βλέπει γύρω του· με λα-
μπρές και πολύχρονες σπουδές 
στο ενεργητικό τους, οι τελευ-
ταίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα 
περιβάλλον υπερβολικά προστα-
τευμένο –ο Γκουίντο δυσκολεύ-
εται να ανεξαρτητοποιηθεί και 
από τους γονείς του– και βρί-
σκονται συχνά απροετοίμαστοι 
για τις αναποδιές της πραγμα-
τικής ζωής.

Επάνω, σκηνή από την ταινία κι-
νουμένων σχεδίων «Απόλλων 10½: 
Παιδί στη διαστημική εποχή», που 
προβάλλεται στο Netflix. Κάτω, ο 
Ντανιέλε Παρίζι πρωταγωνιστεί στο 
φιλμ «Ο φιλοξενούμενος», που εί-
ναι διαθέσιμο από το Cinobo.

Ταξίδι στο Διάστημα με «όχημα» την παιδική αθωότητα

Ο σκοτεινός
«Αμλετ»
των Βίκινγκς
Η σκανδιναβική μυθολογία συναντά

το κλασικό σαιξπηρικό πρότυπο

Tο θρυλικό σπαθί, η Βαλχάλα, οι μάγισσες, οι αρχαίες τελετουργίες ενσωματώνονται σε μια γήινη ιστορία, βουτηγμένη στο αίμα, και στην αδρεναλίνη.

HOME CINEMA

08.00 Kαι του χρόνου 
 στο σπίτι σου
 Κυπριώτικο σκετς.
09.00 Οι φλαούνες 
 της Μελανής  
 Κυπριώτικο σκετς.
10.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
10.30 Χρυσές συνταγές - 
 Weekend Edition
11.00 Εσπερινός της Αγάπης
 Απευθείας μετάδοση.
12.00 Η γιορτή του μουχτάρη
 Κυπριώτικο σκετς.
12.45 Πάσχα στο χωρκόν  
 Κυπριώτικο σκετς.
13.30 Το αρνίν της Λαμπρής
 Κυπριώτικο σκετς. 
14.15 Το ριφούιν της Ανθούλας
 Κυπριώτικο σκετς.
14.45 Όλα στον  αέρα
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.30 Χρονογράφημα, ΙV
17.00 Εκείνη & εκείνοι 
 Ψυχαγωγική εκπομπή. 
17.50 Πολιτιστικό ημερολόγιο
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 ∆εύτε λάβετε φως - (E)
 Κυπριώτικο σκετς.
19.20 Ειρήνη Πάσι
 Κωμική σειρά.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.05 Παραδοσιακή βραδιά
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Βook Club
  Κωμωδία με τους Νταϊάν 

Κίτον, Τζέιν Φόντα, κ.ά.         
00.30 Επαναλήψεις

07.00 To γαϊτανάκι - (Ε)
 Παιδικό θέατρο.
08.30 Έλα κι εσύ - (Ε)
 Παιδικό θέατρο.
08.50 Παιδική ζώνη
 α. Το θαυμαστό ταξίδι
 του Νιλς Χόλγκερσον
 β. Γκάρφιλντ
 γ. Μini Pet Pals
 δ. Ο σούπερ μπαμπάς
 ε. Ο Μπο ταξιδεύει
 στ. Τα στρουμφάκια
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη - (Ε)
15.30 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
16.00 Σον το πρόβατο: Η ταινία 
 (Shaun the sheep movie)
 Παιδική ταινία.
17.15 Εδέσματα και   
 παρασκευάσματα με  
 βάση τα γαλακτοκομικά
 Ντοκιμαντέρ.
18.45 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ 
 Κοινωνική εκπομπή.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Puppy Swap: 
 Love Unleashed
  Oικογενειακή ταινία, με 

τους Rib Hillis, Sara E. R. 
Fletcher, κ.ά.

22.40 Εurovision Flashback
23.30 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
00.20 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.40 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
07.00   Roomies
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Κατερίνα Ζαρίφη, την 
Ντορέττα Παπαδημητρίου 
και τη Μαρία Σολωμού.

08.00   Αστέρας Ραχούλας - (Ε)
 Κωμική σειρά.
08.45 24 ώρες - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ,
10.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.
11.30 The Chase - (Ε)
 Τηλεπαιχνίδι.
12.15 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
13.50 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά,
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
15.40 Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε
 Baby’s day out
  Kωμωδία.
17.25 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Συνέχεια
18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον Alpha
 Εκπομπή συνεντεύξεων.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Η γη της ελιάς
 Κοινωνική σειρά.  
23.00 X-Factor 
01.00 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ - (Ε)
02.15 Ένα εκατομμύριο Yen
 Τηλεπαιχνίδι γνώσεων.
05.00 Night Out - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.05 Puppy Swap 21.00 Η γη της ελιάς

06.30 Ο κόσμος να χαλάσει (E)
 Κωμική σειρά.
08.00 Mamma Mia - (E)
 Κωμική σειρά.
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου
 Κωμική σειρά.
09.30 La Pasta PomiLώri - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Eργαζόμενη γυναίκα - (E)
 Κωμική σειρά.
12.50 Θα βρεις τον 
 δάσκαλό σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
14.30 Κωνσταντίνου και Ελένης
 Κωμική σειρά.
15.20 Τhe Pink Panther 2
 Κωμωδία.
17.00 ROUK ZOUK Special (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 ROUK ZOUK Special
 (Συνέχεια)
18.40 Τι 30... τι 40... τι 50...
 Ελληνική κωμωδία.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Χτυποκάρδια στο θρανίο
  Ελληνική ταινία, με τους 

Αλίκη Βουγιουκλάκη και 
∆ημήτρη Παπαμιχαήλ. 

23.00 Baywatch
 Kωμωδία.
01.10 Εγκλήματα (E)
02.00 Αντίστροφη μέτρηση (E)
02.50 Έρωτας κλέφτης (E)  
03.40 Στο καλό γλυκιά μου (E)

06.00 Αλήθειες με τη Ζήνα
 Κοινωνική εκπομπή. 
08.00 Travel Guide
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
09.00 Κάθε μέρα σεφ
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τον Βαγγέλη ∆ρίσκα.
10.00 Eσπερινός της Αγάπης
 Απευθείας μετάδοση.
11.10 Reunion
  Τηλεταινία, με τους Μιχά-

λη Σοφοκλέους, Παυλίνα 
Μαυρή, κ.ά.

13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Ένα τραγούδι ακόμα - (Ε)
 Μουσική εκπομπή.
17.30 Επιπλογκουρμεδιές
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τον Σταυρή Γεωργίου.
18.00 OMEGA NEWS
18.15 Επιπλογκουρμεδιές
 Συνέχεια
18.30 Richie Rich
 Κωμωδία, με τους 
 Μακόλεϊ Κάλκιν, 
 Τζον Λαροκέτ, κ.ά.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 New York Minute 
  Νεανική κομεντί, με τους 

Άσλεϊ Όλσεν, Μέρι Κέιτ 
Όλσενν, κ.ά.

22.30 Ένα τραγούδι ακόμα
 Μουσική εκπομπή.
00.30 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι.
01.30 ΜasterChef 2022 - (E) 
04.00 Travel Guide - (E) 
05.00 Σημεία και τέρατα - (Ε)

05.30 Οι Αδιάφθοροι - (E)
 Κωμική σειρά.
06.30 Paddington
 Οικογενειακή κωμωδία  
 κινουμένων σχεδίων. 
08.00 Προορισμός Ευτυχία (Ε)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
09.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
10.00 Eσπερινός της Αγάπης
 Απευθείας μετάδοση.
11.20 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
12.30 Ηappy traveller - (Ε) 
 Tαξιδιωτική εκπομπή.
13.20 Στην υγειά μας ρε παιδιά
 Ψυχαγωγική εκπομπή. 
16.50 The Queen’s Corgi 
 Oικογενειακή ταινία  
 κινουμένων σχεδίων.    
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Bruce Almighty
  Kωμωδία, με τους Tζιμ 

Kάρεϊ, Tζένιφερ Άνιστον.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 The Greatest Showman
  Βιογραφική ταινία, με 

τους Χιου Τζάκμαν, Μι-
σέλ Γουίλιαμς, κ.ά.

22.50 Cinderella man 
  Bιογραφικό δράμα με 

του Ράσελ Κρόου, Ρενέ 
Ζελβέγκερ, κ.ά.

01.00 Στην υγειά μας ρε παιδιά
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
03.40 Ηappy traveller - (Ε) 
 Tαξιδιωτική εκπομπή, 
04.30 Το στέκι της παρέας - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

06.00 Η ωραία του κουρέα
07.25 Η κυρία του κυρίου
08.50 Η Λεωφόρος του Μίσους
10.50 Ένας μάγκας
 στα μπουζούκια
12.40 Υπάρχει και φιλότιμο
14.15 Χαμένη Ευτυχία
15.40 Ο ταξιτζής
17.00 Ο παραγιός μου
 ο ραλίστας
18.30 Ο νικητής
20.00 Η ωραία του κουρέα
21.30 Η κυρία του κυρίου
23.00 Ο κράχτης
00.40 Υπαστυνόμος Θανάσης

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.15 Χτυποκάρδια στο θρανίο 21.15 New York Minute 21.00 The Greatest Showman 21.00 Faith, Hope And Love

21.30 Η κυρία του κυρίου

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

10.20 All Summer Long
11.50 Fahim
13.45 Second Best
15.40 Riverfront Romance
17.15 Pets United   
19.00 A Fish Called Wanda
21.00 Faith, Hope And Love 
23.00 Monos
01.00 Cold Brook
02.45 The Boy, The Dog 
 And The Clown
04.30 What’s Eating
 Gilbert Grape

Ο Αμλεθ βλέπει τον πα-
τέρα του να δολοφονεί-
ται, ενώ ο ίδιος παίρνει 
τον δρόμο της εξορίας. 
Χρόνια αργότερα, αδυ-
σώπητος πολεμιστής 
πια, επιστρέφει για να 
αναζητήσει εκδίκηση.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Το ραντεβού μας ήταν στις τέσσε-
ρις και μισή το απόγευμα στο κοι-
μητήριο του Αγίου Γεωργίου. «Θα 
σε περιμένω κάτω από το ρολόι», 
μου είπε στο τηλεφώνημά μας η 
κ. Ειρήνη ∆ράκου. Περπάτησα 
από τον Αγιο Νικόλα έως τη συ-
νοικία της Νεάπολης μέσα από τα 
στενά της Ερμούπολης, που απο-
καλύπτουν συνεχώς πράγματα 
για να δεις, ακόμα κι αν έχεις πε-
ράσει από το ίδιο σημείο πολλές 
φορές: ένα κρυμμένο σύμβολο ή 
μια χρονολογία στη σιδεριά ενός 
μπαλκονιού, ένα παράξενο ποδό-
μακτρο στην είσοδο ενός παλιού, 
κλειστού αρχοντικού.

Σήμερα, σπίτια που για καιρό 
ήταν κλειστά άρχισαν να ανοί-
γουν για το Πάσχα και την έλευ-
ση του καλοκαιριού, και ακού-
γονταν από μέσα τους μουσικές 
και ομιλίες. Και όμως, αυτή η Με-
γάλη ∆ευτέρα ήταν γκρίζα και 
συννεφιασμένη, λες και ήθελε 
να ταιριάξει στην επίσκεψή μας 
στο παλιό κοιμητήριο της πόλης.

Η κ. ∆ράκου, φιλόλογος, λυκει-
άρχης στην Ερμούπολη για δύο 
δεκαετίες και σήμερα ενεργή στα 
κοινά του τόπου στους χώρους 
της παιδείας και του πολιτισμού, 
μου προσφέρει μια μικρή ξενάγη-
ση στον σιωπηλό αυτό τόπο όπου, 
μετά μια μεσημεριανή μπόρα, δεν 
συναντάς ψυχή.

Τα μνήματα απλώνονται σε δι-
αδοχικά ανηφορικά επίπεδα μέ-
σα στον αστικό ιστό, χωρισμένα 
σε τομείς. Μακριά στο βάθος του 
τοπίου, ανάμεσα στα σπίτια της 
πόλης, ξεπετάγονται οι γερανοί 
του Νεωρίου, σκληρά, μεταλλι-
κά βιομηχανικά σύμβολα ιδωμέ-
να από ένα μικρόκοσμο φτιαγμέ-
νο από κυπαρίσσια, μάρμαρο και 
επικήδειους.

Τα ταφικά μνημεία, σαν μικρές 
πύλες προς μια άλλη διάσταση, 
σιωπηλοί πομποί παλιών ιστορι-
ών που χάθηκαν μέσα στα χρό-
νια, συνεχίζουν να εκπέμπουν 

το σήμα τους. Και ενώ το σήμα 
έρχεται από τον άλλο κόσμο με 
παράσιτα, υπάρχουν φευγαλέες 
στιγμές που είμαστε σχεδόν σί-
γουροι πως ακούγεται.

«Ποια είναι αυτή η κυρία εδώ, 
και γιατί βρίσκεται στη γωνιά μό-
νη της – ποια να ήταν άραγε;», 
αναρωτιέται η συνοδοιπόρος μου. 
Βρισκόμαστε στο κομμάτι του 
κοιμητηρίου όπου έχουν ταφεί οι 
επιφανείς και οι σπουδαίοι. Στην 
κορυφή μιας ψηλής στήλης από 
γερασμένο μάρμαρο στέκεται 
η προτομή μιας νέας γυναίκας. 
Πράγματι, ποια να ήταν η Ευγε-
νία Καντζιλιέρη από την Κάσο; 
Εφυγε από τη ζωή το 1914, μόλις 
δεκαεννέα ετών. Η μητέρα της 
θρηνεί σπαρακτικά στο μοιρολόι 
που έχει σκαλιστεί πάνω στο μι-
κρό μνημείο. Στο πίσω μέρος της 
προτομής κρύβεται το όνομα του 
δημιουργού της, Ιωάννη Καλπά-

κη, περιώνυμου μαρμαρογλύπτη 
από τη γείτονα Τήνο – μια μητέ-
ρα της μαρμαροτεχνίας.

Στο ανοιχτό αυτό μουσείο, που 
τόσο φέρνει στον νου το Α΄ Νε-
κροταφείο της Αθήνας (αλλά και 
ευρωπαϊκά κοιμητήρια-υπαίθριες 
γλυπτοθήκες, όπως το Περ Λασέζ 
στο Παρίσι, το Χάιγκεϊτ στο Λον-
δίνο ή το μοναδικό Σταλιένο στη 
Γένοβα), η Τήνος, με τα γερά της 
χέρια, χέρια που σμίλευσαν τόσες 
γωνιές της κυκλαδικής πρωτεύ-
ουσας, είναι ένας αμίλητος πρω-
ταγωνιστής.

Αν κάποιος έχει περπατήσει 
πάνω από τους τάφους του νε-

κροταφείου του Πύργου –του 
χωριού των μαρμαρογλυπτών, 
στα «Εξω Μέρη» της Τήνου– ξέ-
ρει πως όλα αυτά τα περίτεχνα 
σκαλίσματα, οι προτομές, οι ναΐ-
σκοι, τα αγάλματα, όλα αυτά εδώ 
τα μικρά έργα τέχνης, έρχονται 
από μια παράδοση αιώνων πάνω 
στο μάρμαρο. Αγκυρες, καράβια, 
παράσημα, άγγελοι και δάφνες 
– οι Τήνιοι μάστορες ήρθαν εδώ 
για να μιλήσουν για τη δόξα της 
παλιάς Ερμούπολης, της πόλης 
που γεννήθηκε με μια απότομη 
έκρηξη από εύπορους εσωτερι-
κούς μετανάστες στις αρχές του 
19ου αιώνα.

Από το 1837 αποτυπώνεται 
εδώ η ιστορία της πόλης και αφή-
νονται τα χνάρια της ζωής επι-
φανών πολιτών της. «Εδώ νέαν 
πατρίδαν μου εύρων ανεγεννή-
θην, και επέρανα τον βίον μου ως 
ήρχισα, ευδαίμων», αναγράφεται 
στο ταφικό μνημείο του τραπε-
ζίτη Ευστράτιου Ζ. Νεγρεπόντη, 
που γεννήθηκε στη Χίο το 1814 
και απεβίωσε στη Σύρο το 1871.

Περιδιαβαίνοντας τον χώρο, 
σταματάμε σε καθένα από τα 
εντυπωσιακά μνημεία και προ-
σπαθούμε, αφουγκραζόμενοι τα 
μηνύματα που μας έχουν αφήσει 
οι οικογένειες των θανόντων, να 

σκεφτούμε τις ζωές τους, να φα-
νταστούμε τη μορφή τους. ∆ιαβά-
ζουμε τα μοιρολόγια, ψάχνουμε 
τις χρονολογίες, αποκωδικοποιού-
με τα χαραγμένα σύμβολα.

«Είναι λες και οι οικογένειές 
τους να ήθελαν να τους κάνουν 
με αυτά τα μνημεία να ζήσουν για 
λίγο ακόμα – και να που τώρα το 
κατάφεραν», λέω, και η συνοδός 
μου απαντά σιγανά: «Οι άνθρω-
ποι θέλουν να ζήσουν με τους 
νεκρούς τους».

Σαν ζωντανά
Πράγματι, κάποιες από τις προ-

τομές και τα αγάλματα φαίνονται 
τόσο ζωντανά, που νιώθεις, μέσα 
στην ησυχία του τόπου, πως θα 
γυρίσουν και θα σε κοιτάξουν. 
Οι πτυχώσεις στα ενδύματα κά-
ποιων αγαλμάτων νομίζεις πως 
σε λίγο θα κυματίσουν. Η τέχνη 
των καλλιτεχνών που τα ’χουν 

σμιλεύσει είναι κορυφαία, ασύλ-
ληπτη. Βρισκόμαστε αληθινά σε 
ένα μουσείο. Σ’ ένα μουσείο που 
αγωνιά να σωθεί.

Αναπόφευκτα, κάποια στιγμή, 
την προσοχή του επισκέπτη τρα-
βά μια κατασκευή που κυριαρχεί 
στον χώρο. Φέρνει αμέσως στον 
νου ένα διάσημο τοπόσημο-σύμ-
βολο της αρχαίας Αθήνας και της 
συνοικίας της Πλάκας, το χορη-
γικό μνημείο του Λυσικράτη ή 
Φανάρι του ∆ιογένη. Ανήκει στη 
χιώτικη οικογένεια των Πετρο-
κόκκινων. ∆υστυχώς, η μαρμά-
ρινη λήκυθος που δέσποζε στο 
μέσο του έχει καταστραφεί από 

πρόσφατο βανδαλισμό. Και ενώ 
η ξενάγηση συνεχίζεται, μας πλη-
σιάζει με αποφασιστικό βήμα μια 
ασκητική μορφή ντυμένη με μπλε 
ράσο. Είναι ο πατήρ ∆ωρόθεος 
Γάγκος (ή παπα-Γάγκος, όπως 
τον λένε), που κρατά την τοπι-
κή ενορία του Αγίου Γεωργίου. 
«Εδώ και μισό αιώνα τα φυλάω 
αυτά τα μνημεία», μας λέει. «Κά-
νω ό,τι μπορώ. Προχθές έπεσε η 
οροφή σε εκείνο εκεί» – μας δεί-
χνει έναν νεοκλασικό ναΐσκο. Εί-
ναι ο τάφος του Σταματίου Πρω-
ίου, Χιώτη εμπόρου και μεγάλου 
τοπικού ευεργέτη κατά τον 19ο 
αιώνα. Και ενώ γίνονται φιλότι-
μες προσπάθειες από την τοπική 
αυτοδιοίκηση για να αναδειχθεί 
και να συντηρηθεί όπως του αξί-
ζει το Μαυσωλείο της Σύρου, αυ-
τές είναι καθηλωμένες στη γρα-
φειοκρατία.

Ενώ αποχωρούμε, ο παπα-Γά-
γκος, με το κατάλευκο μούσι του 
και τα έξυπνα, λαμπερά μάτια, 
μας δίνει βάγια και μας μιλάει με 
αγάπη για τις ιστορικές, αλλά, 
όπως λέει, παραμελημένες ορθό-
δοξες εκκλησίες της Ανω Σύρας, 
τον Αγιο Νικόλαο των Φτωχών 
και την Αγία Τριάδα.

Περνώντας κάτω από τον πα-
λιό, ιστορικό μαρμάρινο πύργο 
του ρολογιού, με κατεύθυνση την 
έξοδο, τον βλέπουμε να φωνάζει 
τις αμέτρητες γάτες που ζουν στο 
κοιμητήριο και να τις ταΐζει. Τις 
φροντίζει κι αυτές, όπως και τα 
ταφικά μνημεία.

Είναι ένας σιωπηλός άγιος-
προστάτης αυτού του ξεχασμέ-
νου θησαυρού και, με τον τρόπο 
του κι αυτός, ένας τοπικός ευερ-
γέτης. Μέσα στα γκρίζα χρώματα 
του υγρού, βροχερού απογεύμα-
τος κι ενώ αντηχούν τριγύρω οι 
καμπάνες της Μεγάλης Εβδομά-
δας, ρίχνω μια τελευταία ματιά 
προς τον κήπο με τα αγάλματα. 
Οι μαρμαρωμένοι θεμελιωτές της 
σπουδαίας νησιωτικής πρωτεύ-
ουσας κοιτούν από ψηλά, κρυφά 
ζωντανοί.

Το... Ά  Νεκροταφείο της Ερμούπολης
Το παλιό κοιμητήριο της πόλης με τα υπέροχα μνημεία, η συντήρηση των οποίων «κολλάει» στη γραφειοκρατία

Προτομές, ναΐσκοι 
και αγάλματα, όλα 
αυτά τα εντυπωσιακά 
έργα τέχνης έγιναν 
από Τήνιους 
μαρμαρογλύπτες 
τον 19ο αιώνα.

«Εδώ νέαν πατρίδαν μου 
εύρων ανεγεννήθην, 
και επέρανα 
τον βίον μου ως ήρχισα, 
ευδαίμων», Ευστράτιος 
Ζ. Νεγρεπόντης 
(1814-1871).

Ο πατήρ Δωρόθεος Γάγκος (ή παπα-Γάγκος), που κρατά την τοπική ενορία 
του Αγίου Γεωργίου. «Εδώ και μισό αιώνα τα φυλάω αυτά τα μνημεία», λέει.
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Αγκυρες, καράβια, παράσημα, άγγελοι και δάφνες. Από το 1837 
αποτυπώνεται εδώ η ιστορία της πόλης.

«Ποια είναι αυτή η κυρία εδώ, και γιατί βρίσκεται στη γωνιά μό-
νη της – ποια να ήταν άραγε;».

Ανοιχτό μουσείο που φέρνει στον νου ευρωπαϊκά κοιμητήρια-υπαίθριες γλυ-
πτοθήκες, όπως το Περ Λασέζ στο Παρίσι ή το μοναδικό Σταλιένο στη Γένοβα.
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Τα ταφικά μνημεία, σαν μικρές πύλες προς μια άλλη διάσταση, σιωπηλοί πομποί παλιών ιστοριών που χάθηκαν μέσα στα χρόνια, συνεχίζουν να εκπέμπουν το σήμα τους.
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