
Η κάθοδος της Επιτροπής PEGA του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για τις παρακολου-
θήσεις στην Κύπρο επαναφέρει στο προ-
σκήνιο το ζήτημα της παραβίασης της ιδιω-
τικότητας των επικοινωνιών. Η περίπτωση
του κατασκοπευτικού βαν μπορεί να προ-
κάλεσε αντιδράσεις στην κοινωνία, ωστόσο,

έκλεισε συνοπτικά. Πλέον, το όλο ζήτημα
επανέρχεται, καθώς η «Κ» έχει στην κατοχή
της ένα μέρος της ένορκης κατάθεσης, από
το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ξε-
κάθαρα πως οι δυνατότητες του συστήματος
(βαν συν κεραίες στο αεροδρόμιο Λάρνακας)
ξεπερνούσαν την κάλυψη των επικοινω-

νιακών αναγκών των επιβατών και όσων
προσέγγιζαν τους χώρους, εσωτερικούς και
εξωτερικούς, του αεροδρομίου Λάρνακας.
Ο ανακριτής είναι αποκαλυπτικός στο κατά
πόσο οι υπεύθυνοι της διαχειρίστριας εται-
ρείας των αεροδρομίων και άλλοι γνώριζαν
τι ακριβώς μπορούσε να κάνει το σύστημα.

Βάσει της κατάθεσης που έδωσε, διαφαίνεται
πως οι πρώτες συζητήσεις γι’ αναβάθμιση
του ασύρματου δικτύου επικοινωνιών του
αεροδρομίου άρχισαν το 2016, τέσσερα
χρόνια πριν αποκαλυφθεί η δράση της εται-
ρείας που θα πραγματοποιούσε τα έργα στο
αεροδρόμιο. Σελ. 4

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

ΤΗΣ ΚΥ ΡΙΑΚΗΣ

D E F Y
S K Y L I N E

T I M E  TO  R E AC H  YO U R  S TA R

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 • Eτος 14ο • Aρ. φύλλου 739

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Είναι σχιζοφρενική
η κατάσταση σήμερα
στην Τουρκία

Στη συνέντευξή του
στην «Κ», ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης
Σχοινάς «σκανάρει» την

εικόνα γύρω από το φλέγον ζήτημα
του μεταναστευτικού και τα παιχνίδια
που παίζονται στον «βαλκανικό διά-
δρομο». Περιγράφει τις συναντήσεις
του με τον Ερντογάν και λέει: «Δεν
θεωρεί πια εαυτόν κοσμικό ηγέτη,
πιστεύει ότι η ηγεσία του έχει πλέον
πνευματική διάσταση». Σελ. 18

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ

Η Τ/κ Αριστερά και 
η πολιτική εξέλιξή της
Ο τουρκολόγος Νίκος Μούδουρος
λέει πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα
πρέπει ν’ αναπτύξει προσανατολι-
σμούς ενίσχυσης της συνεργασίας
με την τουρκοκυπριακή κοινότητα
για να δείξει ότι επιθυμεί έναρξη
συνομιλιών. Σελ. 16

ΕΛΛΑΔΑ

Το η οικονομία βγάζει
κυβέρνηση ισχύει
Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καταρτί-
ζουν σχέδια μάχης για μια αναμέ-
τρηση όπου φαίνεται ότι θα κυριαρ-
χήσει η ακρίβεια λόγω των μεγάλων
παρενεργειών που έχει προκαλέσει
ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σελ. 20

AOZ

Στα ταραγμένα νερά
της Αν. Μεσογείου
Οι εξελίξεις στο τρίγωνο των ΑΟΖ
Κύπρου - Λιβάνου - Συρίας απο-
κτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη
Λευκωσία για λόγους που εκτείνον-
ται πολύ πέραν της πρακτικής καθο-
ρισμού θαλασσίων ζωνών. Σελ. 8

ΒΕΡΟΛIΝΟ

Ζήτησε γνωμάτευση
για Πράσινη Γραμμή
Το Βερολίνο κάλεσε τη Νομική Υπη-
ρεσία του Συμβουλίου να γνωματεύ-
σει κατά πόσον η Πράσινη Γραμμή
μπορεί να εκληφθεί ως σημείο ερ-
γαλειοποίησης, σημειώνοντας ότι το
λεκτικό περί εργαλειοποίησης μέσω
της Πράσινης Γραμμής προκαλεί
«επιπτώσεις» στην Τουρκία. Σελ. 5

Νέες απειλές Τουρκίας
ενόψει των εκλογών
Η ερμηνεία της Αθήνας
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου άνοιξε για ακόμη
μία φορά τη βεντάλια του συνόλου των
τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, πολλές
από τις οποίες είναι γνωστές από τις δε-
καετίες του ’70 και του ’80. Προστέθηκε
(ξανά) η περίφημη θεωρία του διαμοιρασμού
των πόρων του Αιγαίου. Σελ. 17  

Κατά 10% αυξήθηκε η μέση κατά κεφαλή
ημερήσια δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο
και πλησιάζει τα 90 ευρώ, σε σχέση με
τον Αύγουστο 2019 (78,72 ευρώ). Για την
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022, τα
τουριστικά έσοδα ανέρχονται στο 87%
του 2019, ενώ οι αφίξεις για την ίδια περίοδο
είναι στο 77,7% του 2019. Τη μεγαλύτερη

κατά κεφαλή δαπάνη έχουν οι τουρίστες
από την Ελβετία, με 133,5 ευρώ την ημέρα.
Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
απέδωσε τα θετικά πρόσημα στον τομέα
των τουριστικών εσόδων, στην αύξηση
τουριστών από αγορές της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, καθώς και των μεμονωμένων τα-
ξιδιωτών. Οικονομική, σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Αιδώς, κύριοι
Κανείς δεν αμφιβάλλει πως το προ-
σφυγικό είναι ένα πολύπλοκο ζή-
τημα, με πολλές προεκτάσεις. Το
μόνο που χρειάζεται είναι στοχευ-
μένες λύσεις και προτάσεις απάμ-
βλυνσης του προβλήματος και όχι
δηλώσεις που ενσπείρουν τον πα-
νικό και δαιμονοποιούν ανθρώπους.
Η διασπορά ψευδών ειδήσεων και
οι άνευ ελέγχου δηλώσεις από υψη-
λούς αξιωματούχους του κράτους
είναι επικίνδυνες και δεν προσφέ-
ρουν τίποτε άλλο παρά βούτυρο
στο ψωμί όσων εποφθαλμιούν μια
σύγχρονη και ευνομούμενη δημο-
κρατία. Ο σπορέας πολιτικός οφείλει
να οραματίζεται καρπούς γλυκείς
και όχι να διασπείρει ζιζάνια.

Ξόδεψαν περισσότερα οι τουρίστες
«Χρυσός» ο Αύγουστος - Στο 87% του 2019 τα τουριστικά έσοδα φέτος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΑΒEΡΩΦ 

Πίσω από τη ρήξη 
και τη συμφιλίωση
Η συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη
με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν αποτέ-
λεσμα μεγάλου παρασκηνίου και αρκετών
προσπαθειών που κατέβαλαν συγκεκρι-
μένα στελέχη. Θεώρησαν πως μία δη-
μόσια διένεξη είναι το τελευταίο που
χρειάζεται αυτός ο προεκλογικός. Σελ. 7  

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ηθοποιός Μίνα Καβάνι στην «Κ»
«Ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε με ένα είδος οργής για
την κυβέρνηση, όλοι ονειρευόμασταν να φύγουμε από το
Ιράν», λέει στην «Κ» η Γαλλοϊρανή ηθοποιός Μίνα Καβάνι, προ-
σκεκλημένη του 63ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τέχνες, σελ. 1

Ο σκοτεινός καλπασμός του Pegasus
Η «Κ» αποκαλύπτει την ένορκη κατάθεση του ποινικού ανακριτή στην υπόθεση του μαύρου βαν

Οι Αμερικανοί στις κάλπες

Οι Αμερικανοί πηγαίνουν στις κάλπες με κυρίαρχη αγωνία τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει επισκιάσει τα πάντα. Θεμελιώδη δικαιώματα που ανα-
τράπηκαν και άλλα που περιμένουν τη σειρά τους, τον προβληματισμό για την πορεία της αμερικανικής δημοκρατίας, την αγωνία για την άνοδο
του εξτρεμισμού, την ανησυχία για τις προθέσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την έκπληξη από την έφοδο του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο. Ακρίβεια και
εγκληματικότητα ενεργοποιούν τους βαθύτερους υπαρξιακούς φόβους του μέσου νοικοκύρη, ο οποίος κοιμάται με το όπλο κάτω από το μαξιλάρι
αγωνιώντας «για το πού πάει αυτή η χώρα». Σελ. 22

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Θέατρο -
Λογοτεχνία -
Εικαστικά

l Ο Μίνως Ορφανός δώρισε
στο Μουσείο Χαμπή 32 χαρα-
κτικά του πατέρα του Λάμ-
πρου Ορφανού και λέει στην
«Κ» το γιατί. Τέχνες, σελ. 3

l Οι συγγραφείς Αντώνης Γε-
ωργίου και Σωτήρης Δημητρί-
ου συζητούν για τη διάλεκτο
στη λογοτεχνία. Τέχνες, σελ. 4

l Η σκηνοθέτρια Μαρία Καρ-
σερά εξηγεί γιατί επέλεξε να
ανεβάσει τον «Αιχμάλωτο».
Τέχνες, σελ. 5 

l Τέσσερις εικαστικοί μιλάνε
για την έκθεση «Inland» στην
IsnotGallery. Τέχνες, σελ. 8

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΔΗΣΥ

Εμφανίστηκαν 
οι κρυφές ατζέντες  
Η δημόσια διένεξη του Αβέρωφ Νεοφύτου
με τον Νίκο Αναστασιάδη, σε συνδυασμό
με τη δημοσίευση έρευνας που θέλει την
Αννίτα Δημητρίου ν’ αποτελεί το πρόσωπο
που μπορεί να συσπειρώσει το κόμμα,
άνοιξε τη συζήτηση για το πού οφείλεται
η κρίση στο κόμμα. Σελ. 6
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το κύριον στοιχείον του γαλλικού σχεδίου θα είνε η
οργάνωσις ηπειρωτικού συνασπισμού όλων των κρατών της Ευρώ-
πης, άτινα αποδέχονται την αρχήν της μεταξύ της αλληλοϋποστηρί-
ξεως. Τα κράτη αυτά θ’ αναλάβουν υποχρεώσεις αυστηρώς καθωρι-

σμένας: α) Θα καταργή-
σουν όλους τους μονί-
μους στρατιωτικούς ορ-
γανισμούς, πλην των
εφεδρικών, οίτινες θα
προορίζωνται διά την
παροχήν αλληλοϋπο-
στηρίξεως. Αι εφεδρικαί
αύται δυνάμεις δεν θα
υπερβαίνουν τας δύο
έως τρεις μεραρχίας, θα

τίθενται δε εις την διάθεσιν της χώρας, ήτις υφίσταται επίθεσιν και η
οποία θ’ αναλαμβάνη την ανωτάτην αυτών στρατιωτικήν διοίκησιν. β)
Θα καταργηθή το πολεμικόν υλικόν το προοριζόμενον δι’ επιθετι-
κούς σκοπούς. Εκαστο κράτος θα διατηρή το απαιτούμενον στρατιω-
τικόν υλικόν διά τας ως άνω εφεδρικάς δυνάμεις. γ) Ολα τα κράτη θα
εφαρμόσουν την οκτάμηνον στρατιωτικήν θητείαν διά τας αμυντικάς
αυτών δυνάμεις. Εις την θητείαν αυτήν θα συνυπολογίζεται και πάσα
στρατιωτικής φύσεως άσκησις εις τα σχολεία ή εις άλλας στρατιωτι-
κάς οργανώσεις. δ) Τέλος, θα εφαρμοσθή αυστηρός έλεγχος επί των
εξοπλισμών.
ΑΛΛΑΓΕΣ: Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Μεταξάς ομιλών προς
τους αντιπροσώπους του τύπου ανεκοίνωσε χθες ότι [...] εντός των
πρώτων ημερών της προσεχούς εβδομάδος θ’ απευθύνη εγκύκλιον
προς όλας τας διοικητικάς αρχάς και θα συνιστά δι’ αυτής της άμεσον
και ταχίστην διεκπεραίωσιν των υποθέσεων των πολιτών. Διά τας νο-
μαρχιακάς μεταβολάς θα συγκροτηθή ειδική σύσκεψις των τριών εν
τη Κυβερνήσει αρχηγών την προσεχή Τρίτην. Κατά τας πληροφορίας
μας, θα αντικατασταθούν άπαντες οι ήδη υπηρετούντες νομάρχαι.
ΑΠΕΙΛΗ: Αγγέλλεται εκ Βομβάης ότι ο Γκάντι εδήλωσεν ότι θα επα-
ναλάβη την απεργίαν της πείνης εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν εφαρμο-
σθή εξ ολοκλήρου η συμφωνία της Πούνα υπέρ των καταδυνα-
στευομένων ινδικών λαϊκών τάξεων.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
6.11.1932

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

1 Στις αγάπες. Η ζωή έχει γυρί-
σματα και ό,τι ανεβαίνει κατε-

βαίνει. Έτσι είπαν στον Πολίτη. 

2 Στην πραγματικότητα. Φούλη
μου, αυτό το «θα είναι ο επόμε-

νος ηγέτης της Κύπρου» με βάση
ποια στοιχεία το είπες στο ντιμπέιτ;
Το ένστικτό σου το λέει πως θα
έχουμε το θείο βρέφος Πρόεδρο; Ή
μήπως οι αναθεματισμένες οι δημο-
σκοπήσεις; 

3 Στην ενότητα. Μετά που έκανε
σμπαράλια την παράταξη του

ΔΗΣΥ το θείο βρέφος με τα σιδερά-
κια τούς είπε πως θα τους βάλει
στην κυβέρνηση. 

4 Στην αντιπολίτευση. Αυτός
θέλει να τους βάλει στην κυ-

βέρνηση, αυτοί όμως θέλουν να εί-
ναι αντιπολίτευση. Ανάψετε το φως
να οργανωθούμε συναγωνιστές. 

5 Στο bleach. Αυτοί θέλουν να τη
βάλουν για υποψήφια, αυτή

όμως δεν θέλει να γίνει Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Είναι πολύ μικρή
για τέτοιες ευθύνες. 

6 Στο έργο. Έχουμε παρακολου-
θήσει τόσες και τόσες εκλογι-

κές αναμετρήσεις, τέτοια ανωμαλία
ποτέ όμως ξανά. Να σφάζονται όλοι
στα ντιμπέιτ, ποιον αγαπά περισσό-
τερο ο Αναστασιάδης. 

7 Στο πάρτι. Μετά το σήριαλ
«Μαχαιρώματα στην Πάφο»

που τα έχει όλα, ίντριγκες, υπονο-
ούμενα, υποκλοπές, δυναμικές
ξανθιές πολιτικούς, σικάτες συζύ-
γους, πλούσιους φίλους, απειλές
και μαλλιοτραβήγματα, το ενδιαφέ-
ρον φεύγει σιγά-σιγά από τον Φε-

βρουάριο και μετατοπίζεται στον
Μάιο. 

8 Στους ύφαλους. «Εγώ, αν δεν
με θέλει ο κόσμος μέχρι τον

Απρίλιο (Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο), δεν θα ρίξω την παράτα-
ξη και τη χώρα στα βράχια». Εμείς
που γεννηθήκαμε στις μάντρες ξέ-
ρουμε να κρατούμε τους λόγους μας. 

9 Στου υποψηφίους. Έχουμε
και λέμε. Τορναρίτης, Δημητρί-

ου, Χάρης, Αννίτα, Καρούσος, Πετρί-
δης. Δελφινάριο. 

1 0 Στον εκσυγχρονισμό.
Έχουν τις φωτογραφίες των

χούλιγκαν, έχουν τις κάρτες φιλά-
θλου τους, τις ταυτότητες, τα διαβα-
τήρια, τις άδειες οδήγησης, τα face-
book τους, και η Αστυνομία βγάζει
ανακοίνωση όπως τον παλιό καλό
καιρό στο φαρ ουέστ με ύφος «κα-
ταζητούνται». Δεν σύστησες, Άλεξ
μου, τον Ντίλαν στον Κούμα;

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις εκλογές.
Οττο Φον Μπίσμαρκ

Μούδιασμα ήταν η πρώτη τους αν-
τίδραση. Κι έπειτα κάτι σαν κόμπος
τους έφραξε τον λαιμό, μαζί με μια
υγρασία που τους θόλωσε τα μάτια.
Όσο εκείνος μιλούσε, όσο ο δραμα-
τικός μονόλογος έρεε με ορμή, τό-
σο το κύμα της συγκίνησης παρέσυ-
ρε τις κυρίες του καρέ. Η Καλαμα-
ρού δεν άντεξε και ξέσπασε σε
λυγμούς. Η ερμηνεία του Φούλη
ήταν συγκλονιστική! Τίποτε περισ-
σότερο και τίποτε λιγότερο. Απλώς,
συγκλονιστική!

Ακόμα κι αυτή η Ιουλία Παλαιολόγου
Ουίλσον, σαρκαστική όταν επρόκειτο
για μελοδράματα, παραδέχτηκε ότι
ο μονόλογος του Αβέρωφ στο χωριό
Βάβλα ξεπερνούσε την καθηλωτική
περσινή ερμηνεία του στο Τρίτο -
«Άστε με να τα πω, κυρία Βρεττού,
να βγουν από μέσα μου!»- που του
χάρισε το Βραβείο Καλύτερου Ρό-
λου Της Χρονιάς. Μιλάμε για έναν
έμπειρο καρατερίστα που στο πα-
ρελθόν διέπρεψε ως γκαρσόνι, χορ-
τοφάγος, αγρότης, φυσιολάτρης,
ακόμα και διασώστης χελωνών! «Αυ-
τή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του»
παραδέχτηκε η χήρα κι έβαλε ξανά
να παίξει το σπαρακτικό κρεσέντο:
«Εάν υπάρχει σήμερα πολιτικός
πρώτης γραμμής που έχει τα ανα-
γιώματα τα δικά σας, εν είναι άλλος
από τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Εν τζιαι
γεννήθηκα ούτε σε τζάκια ούτε σε
σαλόνια. Εν μες τις αυλατζιές τζιαι
μες τις μάντρες που γεννήθηκα».

«Αφού το Επιτελείο Αβέρωφ δοκί-
μασε τα πάντα ίσως πρέπει να σκε-
φτεί και τη θεατρική μεταφορά του
μονόπρακτου “Το κοπέλλιν της Αρ-
γάκας”» έριξε το φαρμάκι της η
σιεροκουτάλα η Κούταλου. «Εδώ η
πραγματικότητα ξεπερνά και την
πιο ζωηρή συγγραφική φαντασία»
συμπλήρωσε κι έπαιξε το απόσπα-
σμα όπου ο πρωταγωνιστής Φούλης
τα χώνει στα πλουσιόπαιδα του En-
glish School και στα τζάκια της αστι-
κής Λευκωσίας: «Ο μακαρίτης ο πα-
τέρας μου σχεδόν ως τα 100 του

επάεννε στο κοπάδι του, αυτό που
έκανε από ηλικία οκτώ χρονών. Εν
τζιαι λλίο παράδοξο ο φίλος μου ο
Νικόλας να εν με τους φτωχούς και
τους αδύνατους τζιαι ο πρόεδρος
του Συναγερμού που γεννήθηκε
μες τη μάντρα που ένα βοσκό τζιαι
μια βόσσαινα να εν το κεφάλαιο».

Η ιδέα της θεατρικής μεταφοράς
του πολιτικού μελοδράματος αξιο-
λογήθηκε από το καρέ ως ζενιάλ.
« Όχι μόνο ο πρωταγωνιστής μας τα
σπάει αλλά έχουμε και σκηνοθέτη
με κυβερνητικές περγαμηνές, μάνα
μου» υπερθεμάτισε η Καλαμαρού.

Από τη στιγμή που ο Χάρης Γεωργιά-
δης “εμολόισεν το κόζιν”, ότι δηλα-
δή ο υφυπουργός παρά τω Προ-
έδρω διευθύνει την καμπάνια του
Αβέρωφ από το γραφείο του στο
Προεδρικό, το καρέ δεν συγκρατιό-
ταν. « Όλες οι ελπίδες μας εναποτί-
θενται στον Πέτρο Δημητρίου!» είπε
η Ευγενία. Η αριστερή (με την καλή
έννοια) Κουλλίτσα Κυριακού, πάλι,
αρκέστηκε σε ένα λιτό σχόλιο: «Με
την ευγενική χορηγία του Κύπριου
φορολογουμένου φυσικά».

Η συγκινητική ερμηνεία του Αβέ-
ρωφ στο «Κοπέλλιν της Αργάκας»

ξύπνησε τις μνήμες από τις κυπρια-
κές σειρές που έγραψαν ιστορία,
παραμένοντας ακόμα και σήμερα
αξεπέραστες. «Το Βουνό μου Πεν-
ταδάκτυλε» ψιθύρισε με νοσταλγία
η Ιουλία. «Η Φροσού» απάντησαν οι
άλλες εν χορώ, καθότι όσα χρόνια
κι αν περάσουν καμιά πρωταγωνί-
στρια δεν αντικατέστησε την Πίτσα
Αντωνιάδου στις καρδιές τους.

Μια λεπτή αδιόρατη γραμμή χωρί-
ζει το δράμα από την κωμωδία. Αυ-
τό ήταν το βαθυστόχαστο συμπέρα-
σμα του καρέ, όταν πληροφορήθη-
κε τα συναγερμικά νέα. «Η νήσος

των Αγίων εμβολιάζει την ευρωπαϊ-
κή πολιτική σκηνή με την Ελένη
Σταύρου, μια γυναίκα η οποία δή-
λωσε ότι έχει “σπουδάσει τα απρό-
σιτα, δίνει εφόδια και ανοίγει λεω-
φόρους για την κορυφή”» σχολίασε
η Ιουλία. «Θα κάψει τα εγκεφαλικά
κύτταρα των ανυποψίαστων ευρω-
βουλευτών» είπε με χαιρεκακία η
Φώφη Κούταλου και καμιά τους δεν
τόλμησε να διαφωνήσει. Πώς να
διαφωνήσουν άλλωστε, αφού μιλά-
με για την υποψήφια που είχε δη-
λώσει ανερυθρίαστα: «έχω μέσα
μου τις κολώνες του Παρθενώνα
και τον Σταυρό του Κυρίου». Αυτήν

που έγραψε: «Δεν είναι σάρκα ο ΔΙ-
ΓΕΝΗΣ για να τον φάει το χώμα, εί-
ναι ιδέα Υψηλή!». «Βοήθειά μας»,
μουρμούρισε η Καλαμαρού. 

«Αντέχετε;» ρώτησε η Ιουλία το
καρέ, έτοιμη να ανακοινώσει τα
επόμενα δυσοίωνα νέα. «Χτύπα κι
άλλο, θα τ’ αντέξω, δεν πεθαίνω
έτσι απλά, θα παλέψω» απάντησε
ξέπνοα η Καλαμαρού. «Δεν ευθύ-
νομαι εγώ, καλή μου, για τα απανω-
τά κτυπήματα της μοίρας στην πόρ-
τα της Πινδάρου» δικαιολογήθηκε η
Ιουλία και ενημέρωσε τις φίλες της
ότι είναι σε θέση ν’ αποκαλύψει το
γράμμα που ετοίμασε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας για ν’ αποστείλει
στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, έπειτα
από το ξέσπασμα του τελευταίου
για το δίπορτο που επέλεξε ο πονη-
ρός Νίκαρος στις επικείμενες προ-
εδρικές εκλογές.

«Αγαπητέ μου Αβέρωφ, φίλτατέ
μου Φούλη, Σου γράφω ένα γράμ-
μα. Όχι πως θέλω να σ’ το δώσω.
Να έτσι για να μιλήσω λίγο… Μαζί
σου, η ώρα είναι δώδεκα. Σ’ αγαπώ
όπως στις έντεκα, στις δέκα, στις
οκτώ. Δε θέλω άλλο τίποτα. Είναι
πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο σ’
αγαπώ. Είμαι γύρω σου. Είμαι πλάι
σου. Φώναξέ με, είμαι για σένα.
Μέσ’ στα μάτια μου. Μέσ’ στα χέρια
μου. Μόνο η δικιά σου η μορφή. Εί-
μαι δικός σου».

Οι κυρίες παρέμειναν σιωπηλές κα-
θώς ένιωθαν να τις καταβάλλει ένα
αίσθημα χαρμολύπης. Δεν υπήρχε
τίποτε άλλο που μπορούσε να ει-
πωθεί πια. Μονάχα τα αυθεντικά
λόγια του πρωταγωνιστή, στο «Κο-
πέλλιν της Αργάκας», παραπονεμέ-
να λόγια αντί επιλόγου σε μια δρα-
ματική πολιτική ιστορία με σκληρό
τέλος: «Σε κανένα δεντρό που εν
έχει καρπούς εν τζιαι σύρνουν πέ-
τρες. Άστους να λέουν ό,τι θέ-
λουν». Αυλαία.

Μελόδραμα

stavros.christodoulou@gmail.com

Το κυπριακό σκετς «Το κοπέλλιν της Αργάκας» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους υπέργηρους κύκλους της αστικής Λευκωσίας.

Με άριστα το1010
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η κάθοδος της ΕπιτροπήςPEGA του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις
παρακολουθήσεις στην Κύπρο, όχι
μόνο ανακινεί το ευρύτερο κομμάτι
παραβίασης της ιδιωτικότητας των
επικοινωνιών, αλλά φέρνει στην
επιφάνεια νέα στοιχεία για το εύρος
εμπλοκής της Κύπρου σε μια υπό-
θεση που επεκτείνεται εκτός των
γεωγραφικών της ορίων.Όσα άκου-
σαν οι ευρωβουλευτές, κατά τις εδώ
συναντήσεις τους,θεωρείται βέβαιο
πως είναι ένα μέρος των στοιχείων
που τους παραδόθηκαν και όπως
φαίνεται έχουν ως αφετηρία τη γνω-
στή υπόθεση με το κατασκοπευτικό
ισραηλινό βαν. Στο κομμάτι αυτό,
παρά την αρνητική απάντηση του
γενικού εισαγγελέα να παραδώσει
το πόρισμα Στεφάνου, τα μέλη της
Επιτροπής φαίνεται να πήραν στις
βαλίτσες τους άλλα στοιχεία που
μπορούν να δώσουν μια εικόνα για
το αν υπήρξε εμπλοκή της Κύπρου
με τις παρακολουθήσεις και σε ποιο
βαθμό. Μια μικρή γεύση έδωσαν
οι αποκαλύψεις του Άριστου Δαμια-
νού, βουλευτή του ΑΚΕΛ, ωστόσο
η μεγάλη εικόνα με το βαν και τι
ακριβώς έκανε στην Κύπρο δίνεται
από την ένορκη κατάθεση του ανα-
κριτή της υπόθεσης. Η «Κ» έχει στη
διάθεσή της ένα μέρος της ένορκης
κατάθεσης, από το περιεχόμενο του
οποίου προκύπτει ξεκάθαρα πως οι
δυνατότητες του συστήματος (βαν
συν κεραίες στο αεροδρόμιο Λάρ-
νακας) ξεπερνούσαν την κάλυψη
των επικοινωνιακών αναγκών των
επιβατών και όσων προσέγγιζαν
τους χώρους, εσωτερικούς και εξω-
τερικούς, τους αεροδρομίου Λάρ-
νακας. Ο ανακριτής είναι αποκαλυ-
πτικός στο κατά πόσο οι υπεύθυνοι
της διαχειρίστριας εταιρείας των
αεροδρομίων και άλλοι γνώριζαν τι
ακριβώς μπορούσε να κάνει το σύ-
στημα.

Ο όγκος «κλοπής»
Στη σελίδα 18 της ένορκης κα-

τάθεσης, ο αστυνομικός ανακριτής,
επικαλούμενος γραπτή κατάθεση
που εξασφαλίστηκε, αναφέρει πως
οι πρώτες συζητήσεις για αναβάθ-
μιση του ασύρματου δικτύου επι-
κοινωνιών του αεροδρομίου άρχισαν
τον Νοέμβριο του 2016. Δηλαδή,
σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν απο-

καλυφθεί η δράση της εταιρείας
που θα πραγματοποιούσε τα έργα
στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα πάντα
με την κατάθεση, το έργο έφερε
την ονομασία HLS (Home Land Se-
curity). Η παρουσίαση του έργου
έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2016 από
τον εκπρόσωπο της εταιρείας WI-
SPEAR LTD σε αίθουσα του αερο-
δρομίου Λάρνακας. «Στην παρου-
σίαση ο Tal Jonathan Dilian εξήγησε
ότι ο ίδιος και η ομάδα του ανέπτυξαν
ένα πρόγραμμα, το οποίο βασιζόταν
σε ασύρματη επικοινωνία, είχε πε-
ρισσότερες δυνατότητες από το
WiFi και μπορούσε να ανιχνεύσει
από απόσταση συσκευές κινητής
τηλεφωνίας είτε σε επίπεδο GSM
είτε σε επίπεδο WiFi. Πέραν των
όσων ο πιο πάνω παρουσίασε, μετά
τον εντοπισμό μιας συσκευής κι-
νητής τηλεφωνίας, το πρόγραμμα
θα μπορούσε να προσφέρει πληρο-
φόρηση σε σχέση με την παρουσία
και τον προσδιορισμό της γεωγρα-
φικής θέσης της συσκευής (άρα του
κάθε κατόχου συσκευής) για σκο-
πούς περιμετρικής ασφάλειας του
αεροδρομίου». 

Με απλά λόγια, ο Dilian είπε
στους παρευρισκόμενους πως το
σύστημά του μπορεί να εγκλωβίσει
όποια συσκευή κινητής επικοινωνίας
προσέγγιζε το αεροδρόμιοΛάρνακας,
«φωτογραφίζοντας» το περιεχόμενό
της. Όσα είπε ο Dilian το 2016 τα
επιβεβαίωσε η αστυνομική έρευνα
μερικά χρόνια αργότερα, όταν οι
ανακριτές έψαχναν το ισραηλινό
βαν.Το συγκεκριμένο κομμάτι ισού-
ται, μια παράγραφος της ένορκης
κατάθεσης με χίλιες λέξεις.

«Μετά τη διαδικασία δικανικής
αντιγραφής και δικανικής ανάλυσης
στο ΔΕΗΔ έγινε επιθεώρηση μέρος
των αποτελεσμάτων όπου εντοπί-
στηκαν βάσεις δεδομένων. Από τις
μέχρι τώρα εξετάσεις προέκυψε ότι
υπήρξε πρόσβαση σε 9.507.429 (συ-
σκευές) κινητής τηλεφωνίας ή άλλων
φορητών συσκευών (σύστημα πλη-
ροφοριών), μιας και εντοπίστηκαν
στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολο-
γιστήδιευθύνσεις MAC Address συ-
σκευών εκ των οποίων οι 699.720
ήταν μοναδικές. Επίσης προέκυψε
ότι υπήρξε πρόσβαση σε 1.137.836
σημεία πρόσβασης ασύρματου δι-

κτύου μιας και εντοπίστηκαν στον
κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή
1.137.836 διευθύνσειςMAC Address
συσκευών που διαθέτουν δυνατό-
τητα σύνδεσης στο Wi-Fi (όπως
υπάρχουν σε οικίες και υποστατικά)
εκ των οποίων οι 39.254 ήταν μο-
ναδικές». Όπως προκύπτει από τα
νούμερα θεωρητικά το σύνολο κι-
νητών τηλεφώνων με κύπριους ιδιο-
κτήτες είχαν στοχοποιηθεί ή κλει-
δωθεί από το σύστημα του αερο-
δρομίου Λάρνακας.

Το δίκτυο
Τα ευρήματα των αστυνομικών

ερευνών, όπως παρουσιάστηκαν
από τον ποινικό ανακριτή της υπό-
θεσηςδεν περιορίζονταιμόνοστον
χώρο του αεροδρομίου. Επεκτεί-
νονται στις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας που ανέλαβε τα έργα στο αε-
ροδρόμιο, ευρήματα που ενισχύουν
ότι μέσω της υποδομής που εγκα-
ταστάθηκε ένα από τα ζητούμενα
ήταν και η δυνατότητα υποκλοπής
προσωπικών δεδομένων.

«Στη λίστα εντοπίστηκαν συνο-
λικά 20 διευθύνσεις MAC Address

12 στη βάση δεδομένων του κτιρίου
6, στη βάση δεδομένων του οχήμα-
τος VAN και 2 στη βάση της συ-
σκευής τηλεπικοινωνιών WRT-100X
Network Router». Επίσης, στην
ένορκη κατάθεση συμπεριλαμβά-
νονται στοιχεία πρώτον για τις δυ-
νατότητες που είχαν οι διαχειριστές
για την εξ αποστάσεως παρακολού-
θηση του ασύρματου δικτύου του
αεροδρομίου καθώς και την παρέμ-
βαση σε ό,τι αυτό εγκλώβιζε. «Στις
τρεις κεραίες ήταν ενεργοποιημένη
η ρύθμιση απομακρυσμένης πρό-
σβασης για διαχείριση της αντένας
μέσω διαδικτύου (mesh telnet). Με
αυτές τις ρυθμίσεις ο χειριστής έχει
πλήρη πρόσβαση στις αντένες και
τη δυνατότητα να βλέπει ποιοι χρή-
στες ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυό
του. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα
να καταγράφει την περιήγηση των
χρηστών στο διαδίκτυο».

Και αν τα στοιχεία για στοχοποί-
ηση κινητών συσκευών επικοινω-
νίας θα μπορούσαν από κάποιοννα
χαρακτηριστούν ισχνά, οι αποκα-
λύψεις των αστυνομικών ερευνών
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο

κτίριο της εταιρείας εκμηδενίζουν
και τις τελευταίες αμφιβολίες. «Στις
17/12/2019 εντοπίστηκαν σε βάσεις
δεδομένων του κεντρικού υπολο-
γιστή (server) του κτιρίου 40 κατα-
χωρήσεις που αφορούν αποτελέ-
σματα σάρωσης μιας εκ των τριών
κεραιών, η οποία βρίσκεται εγκα-
τεστημένη στο αεροδρόμιο Λάρνα-
κας. Οι σαρώσεις αφορούν 32 δια-
φορετικές ημερομηνίες μεταξύ του
χρονικού διαστήματος 26/06/2019
– 20/11/2019. Επίσης στη βάση δε-
δομένων του κεντρικού υπολογιστή
εντοπίστηκε μια καταχώρηση που
αφορούσε σάρωση της δεύτερης εκ
των τριών κεραιών». Το κερασάκι
στην τούρτα αποτελεί η ανακάλυψη
των ανακριτών πως στο σύστημα
αρχείων καταγραφής (logfiles), το
οποίο καταγράφει κάθε ενέργεια
του χειριστή (πρόσβασης, τερματι-
σμός πρόσβασης, ρυθμίσεις) των
κεραιών, ήταν απενεργοποιημένο
δηλαδή οι ενέργειες του χειριστή
δεν καταγράφονταν, τουτέστιν κά-
λυπταν τα ίχνη τους.

Λογισμικό στα ΗΑΕ
Ένα άλλο επίσης κομβικό στοι-

χείο των ερευνών αφορά τις πολυ-
πρόσωπες όπως αποδεικνύεται δρα-
στηριότητες της εταιρείας που ανέ-
λαβε το έργο στο αεροδρόμιο Λάρ-
νακας, και εκτός Κύπρου. Δραστη-
ριότητες που ενισχύουν τις πληρο-
φορίες για εμπλοκή της, μέσα από
παρακλάδια της και στην Ελλάδα.
Όπως κατάγγειλε το ΑΚΕΛ εταιρεία
εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία εμφανίζεται να εκδίδει τι-
μολόγιο για παροχή υπηρεσιών σε
εταιρεία στα ΗΑΕ ύψους 7 εκατ. δο-
λαρίων. Οι πληροφορίες επιβεβαι-
ώνονται και από την ένορκη κατά-
θεση στην ποινική διαδικασία για
το βαν.

«Από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
κατά τον μήνα Μάρτιο του 2018 η
εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS
LTD έλαβε από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία άδεια εξαγωγής – Inter-
ception Equipment designed for
the extraction of voice or data tran-
smitted over the air interface  (Εξο-
πλισμού παρακολούθησης που σχε-
διάστηκε για την εξαγωγή φωνής
ή δεδομένων μέσω συχνότητας επι-
κοινωνίας». Η υπουργός Εμπορίου
Νατάσα Πηλείδου αρνήθηκε ότι δό-
θηκαν άδειες εξαγωγής.

Από το 2016 γνώριζαν για τους κοριούς
Η «Κ» παρουσιάζει μέρος της ένορκης κατάθεσης του ποινικού ανακριτή στην υπόθεση με το ισραηλινό κατασκοπευτικό βαν

Πολιτική διαπλοκή
και ερωτήματα 

Με αφορμή την κάθοδο της επιτροπής
PEGA στη Λευκωσία το ΑΚΕΛ ήγειρε το
θέμα των παρακολουθήσεων, διατυπώ-
νοντας ερωτήματα με αποδέκτη τον Δη-
μοκρατικό Συναγερμό:
- Γιατί δόθηκαν άδειες για εξαγωγή κακό-

βουλων λογισμικών στην εταιρεία NSO
και θυγατρικές της;

- Γιατί η Αστυνομία και άλλες κρατικές
υπηρεσίες αγόρασαν υπηρεσίες ή προ-
ϊόντα από εταιρείες του Dilian και Avni;

- Πέραν των κτιρίων του ΔΗΣΥ πού αλλού
έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός από τις
ίδιες εταιρείες;

- Γιατί το γραφείο του προέδρου του ΔΗ-
ΣΥ ενήργησε προς το Υπουργείο Εμπορί-
ου κατόπιν αιτήματος Dilian για προσφο-
ρά σε Ολλανδία;

- Ποιος διαμεσολάβησε για επέκταση
δραστηριοτήτων του Dilian σε Ελλάδα;

- Γιατί παραιτήθηκε ο εξ απορρήτων του
προέδρου της ΔΗΣΥ Αλέξανδρος Σίνκας;

Να σημειώσουμε πως μέχρι την Παρα-
σκευή δεν είχαν δοθεί απαντήσεις από
πλευράς Πινδάρου.

Στο κομμάτι της ένορκης κατάθεσης του αστυνομικού ανακριτή που έχει στη διάθεσή της η «Κ», συμπερι-
λαμβάνονται στοιχεία των ερευνών για το εύρος της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων καθώς και για
εξαγωγή λογισμικού προς τρίτη χώρα. 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Στα ανοιχτά ερωτήματα που παρα-
μένουν για διασυνδέσεις μεταξύ
Κύπρου και Ελλάδας όσον αφορά
δραστηριότητες εταιρειών που σχε-
τίζονται με παράνομες παρακολου-
θήσεις, καθώς και στην ανάγκη για
καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου,
αναμένεται να εστιάσει το τμήμα
της έκθεσης της εξεταστικής επι-
τροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου (PEGA) που αφορά τις δύο χώ-
ρες. Το πρώτο προσχέδιο της έκ-
θεσης θα δημοσιοποιηθεί στις 8
Νοεμβρίου. Ωστόσο, για πρώτη φο-
ρά τα μέλη της εξεταστικής επι-
τροπής PEGA έχουν στην κατοχή
τους και καταγγελίες, αναφορές
και μαρτυρίες για τον τρόπο με τον
οποίο η πρακτική των παρακολου-
θήσεων εμφανίζεται στην ίδια την
Κύπρο, μεταξύ τους και στοιχεία
τα οποία συγκέντρωσαν οι δημο-
σιογράφοι Φάνης Μακρίδης και
Μακάριος Δρουσιώτης.

Τα ανοιχτά ερωτήματα που πα-
ραμένουν είναι αλληλένδετα και
αφορούν το αν και πώς έγινε εξα-
γωγή προϊόντων παρακολούθησης
από την Κύπρο, και ποιο ρόλο έπαι-
ξαν ενδεχόμενες πολιτικές διασυν-
δέσεις μεταξύ των δύο χωρών –
ζητήματα που αγγίζουν τις πολιτικές
ισορροπίες εντός της PEGA μεταξύ
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (την
πολιτικής οικογένειας ΔΗΣΥ και
Νέας Δημοκρατίας) και των άλλων
ομάδων. Από την πλευρά της η Κο-
μισιόν παρακολουθεί στενά τις ερ-
γασίες της PEGA (που αφορούν και
Πολωνία, Ουγγαρία και Ισπανία),

δηλώνοντας μεν πως τα θέματα
εθνικής ασφάλειας αποτελούν αρ-
μοδιότητα των κρατών μελών, ανα-
γνωρίζοντας δε πως έχει περιθώριο
κινήσεων όσον αφορά τις παρακο-
λουθήσεις ως παραβίαση του κρά-
τους δικαίου.

Ο ιστός και οι εξηγήσεις
Η αντιπροσωπεία της εξεταστι-

κής επιτροπής αναχώρησε από την
Κύπρο την Τετάρτη λέγοντας πως
έχει πάρει κάποιες απαντήσεις από
τις κυπριακές αρχές τις οποίες και
θα διασταυρώσει, με τον πρόεδρο
της PEGA, ευρωβουλευτή Γιερούν
Λενάερς (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
Κάτω Χώρες) να δηλώνει πως ο γε-
νικός εισαγγελέας «έδωσε τις εξη-
γήσεις που μπορούσε να μοιραστεί
μαζί μας» όσον αφορά την υπόθεση
του κατασκοπευτικού βαν.

Από την πλευρά της πάντως η
εισηγήτρια της έκθεσης Σόφι ιντ’
Βελντ (Φιλελεύθεροι, Κάτω Χώρες),
δήλωνε την Παρασκευή από τη
Λευκωσία πως οι ευρωβουλευτές
αναχωρούν με «περισσότερα ερω-
τήματα από ό,τι όταν φτάσαμε»
από τις επαφές τους σε Ελλάδα και
Κύπρο, παραπέμποντας σε μαρτυ-

ρίες δημοσιογράφων και σε περι-
στατικά όπου «η εθνική ασφάλεια
χρησιμοποιείται ως γενική δικαιο-
λογία για κατάχρηση των spyware
και των παρακολουθήσεων» και
κάνοντας λόγο για ένα «αδιαφανές
ιστό διασυνδέσεων που μπορεί να
φτάνουν σε δημόσιες αρχές», προ-
καλώντας δημόσια αντιπαράθεση
με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή
του ΕΛΚ Ελίζα Βόζενμπεργκ, η
οποία έκανε λόγο για «προσωπικές
εκτιμήσεις» της συναδέλφου της.

Αυτό στο οποίο συμφώνησαν
να στείλουν ως μήνυμα τα μέλη
της PEGA είναι πως οι παρακολου-
θήσεις πρέπει να διέπονται από
ένα σωστό και διαφανές νομικό
πλαίσιο, και οι όποιες καταγγελίες

να διερευνώνται πλήρως, συστάσεις
που αφορούν ευθέως και την Κύπρο.
Μάλιστα, παρά τα εύσημα που έδω-
σε σε Κύπρο και Ελλάδα ο κ. Λε-
νάερς για τη συνεργασία τους με
την PEGA, και για το ότι δεν εντο-
πίστηκαν αυταρχικές τακτικές ανά-
λογες με την Πολωνία και την Ουγ-
γαρία, έστειλε το μήνυμα πως οι
μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχω-
ρήσουν.

Πού μπαίνει η Κομισιόν
Παράλληλα στο Μπερλεμόντ,

το κτήριο της Κομισιόν, οι αρμόδιοι
παρακολουθούν στενά τις εργασίες
της PEGA καθώς γνωρίζουν πως
δεν αρκούν νομοθεσίες όπως ο Κα-
νονισμός 2021/821 για τις εισαγωγές

και τις εξαγωγές προϊόντων «δι-
πλής» (στρατιωτικής και μη) χρήσης
που καλύπτουν και τα spyware (αλ-
λά όχι την παραγωγή τους). Σε δή-
λωσή του στην «Κ», ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν για θέματα δικαιο-
σύνης Κρίστιαν Βίγκαντ σημείωσε
ότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμο-
διότητα των κρατών μελών, τα
οποία «πρέπει να επιβλέπουν και
να ελέγχουν τις υπηρεσίες ασφα-
λείας τους ώστε να σέβονται πλήρως
τα θεμελιώδη δικαιώματα», την
προστασία των προσωπικών δε-
δομένων, την ασφάλεια των δημο-
σιογράφων και την ελευθερία της
έκφρασης. Η Κομισιόν, πρόσθεσε,
«αναμένει από τις εθνικές αρχές
να εξετάσουν διεξοδικά τις όποιες
τέτοιες καταγγελίες και να αποκα-
ταστήσουν την εμπιστοσύνη των
πολιτών», θέτοντας το όλο ζήτημα
στο πλαίσιο της διασφάλισης του
κράτους δικαίου.

Προστασία δημοσιογράφων
Η Κομισιόν πάντως έχει κάνει

ήδη κάποια πρώτα βήματα, μέσω
της πρότασης για μια ευρωπαϊκή
πράξη για την ελευθερία των ΜΜΕ,
η οποία προβλέπει τον περιορισμό
της χρήσης spyware κατά δημο-
σιογράφων μόνο στις απόλυτα απα-
ραίτητες περιπτώσεις που αφορούν
είτε ποινικές έρευνες για σοβαρά
εγκλήματα όπως τρομοκρατία, παι-
δική πορνογραφία ή δολοφονία,
είτε για ζητήματα εθνικής ασφά-
λειας, δεδομένου ότι γίνεται σεβα-
στή η Χάρτα των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων και πως έχουν εξαντ-
ληθεί οι όποιες άλλες μέθοδοι. Επί-

σης, η πράξη αναγνωρίζει το δι-
καίωμα σε κάθε δημοσιογράφο
κατά του οποίου έχει χρησιμοποι-
ηθεί τέτοιο λογισμικό να προσφύγει
στη δικαιοσύνη σε εθνικό επίπεδο,
ενώ το κάθε κράτος μέλος οφείλει
να δημιουργήσει ανεξάρτητη αρχή
διαχείρισης καταγγελιών.

Στην Κύπρο
Στα στοιχεία που έχει ενώπιον

της η PEGA βρίσκονται πλέον και
οι καταγγελίες που έχει συμπερι-
λάβει στο πιο πρόσφατο του βιβλίο,
«Κράτος Μαφία», ο δημοσιογράφος
- ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης,
όπου κάνει λόγο όχι μόνο για πα-
ρακολούθηση του ίδιου αλλά και
για την ύπαρξη και «λειτουργία
ενός ανεξέλεγκτου μηχανισμού τη-
λεφωνικών υποκλοπών» από την
ΚΥΠ, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί
χωρίς νομοθετικό έλεγχο. Όπως
ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης στην «Κ»,
οι ευρωβουλευτές της PEGA «ξέρουν
πολύ καλά τι γίνεται», ενώ σημεί-
ωσαν πως είχε από το παρελθόν
επικοινωνία με την επιτροπή.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα
αναφέρει στην έρευνά του ο κ.
Δρουσιώτης, και τα οποία κατα-
γράφονται και στο βιβλίο «Έγκλημα
στο Κραν Μοντανά», ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης αναφέρθηκε ο ίδιος
κατά τη διάρκεια συνεδρίας του
Εθνικού Συμβουλίου σε πληροφο-
ρίες που είχαν προκύψει από την
ηλεκτρονική παρακολούθηση συ-
νάντησης του τέως γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρου Κυπριανού με τον τότε
απεσταλμένο του γ.γ. των Ηνωμέ-
νων Εθνών, Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Με ερωτηματικά, παρά με απαντήσεις φεύγει η PEGA
<<<<<<

Στην ατζέντα της ερευ-
νητικής επιτροπής
του Ευρ. Κοινοβουλίου
πλέον και καταγγελίες
για παρακολουθήσεις
και στην Κύπρο.

Σε δήλωσή του στην «Κ», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύ-
νης Κρίστιαν Βίγκαντ σημείωσε ότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα των
κρατών μελών, τα οποία «πρέπει να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις υπηρε-
σίες ασφαλείας τους ώστε να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα».
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος
Τα γεωπολιτικά δεδομένα και οι κοι-
νωνικοοικονομικές εξελίξεις επη-
ρεάζουν αυξητικά τις μεταναστευ-
τικές ροές προς την Ευρώπη από
την Αφρική και την Ασία. Τα ευρω-
παϊκά κράτη που βρίσκονται γεω-
γραφικά εγγύτερα στις χώρες προ-
έλευσης των μεταναστευτικών ρευ-
μάτων επιβαρύνονται περισσότερο
από την έλευση αριθμών μετανα-
στών που είναι δυσανάλογα μεγα-
λύτεροι από τις δυνατότητες των
χωρών της περιοχής. Ειδικότερα,
διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα
διεκδίκησης του καθεστώτος διε-
θνούς προστασίας από αιτητές ασύ-
λου τυγχάνει κατάχρησης με απο-
τέλεσμα μεγάλος αριθμός μη δι-
καιούχων να εκμεταλλεύεται αυτή
τη δυνατότητα για να διαμένει κα-
ταχρηστικά στις χώρες υποδοχής
κατά το διάστημα εξέτασης. Έτσι,
είναι απαραίτητη η αποτελεσματική
διαχείριση αυτής της κατάστασης,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, ώστε οι αργές διαδικασίες
εξέτασης να μη λειτουργούν ως πό-

λος έλξης, αλλά η επίσπευση των
διαδικασιών να λειτουργεί αποτρε-
πτικά, σε συνδυασμό με τον καλύ-
τερο έλεγχο εισόδου και την καλύ-
τερη αστυνόμευση για την αύξηση
των επιστροφών και των απελάσεων. 

Για την αποτελεσματική διαχεί-
ριση του μεταναστευτικού ζητή-
ματος ο Νίκος Χριστοδουλίδης προ-
τείνει την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου μέσα από τη στοχευμένη
ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών,
έτσι ώστε η καθυστερημένη εξέταση
να μην καθιστά την Κύπρο ελκυ-
στικό προορισμό. Εξάλλου, είναι
χαρακτηριστικό το πολύ μικρό μέ-
γεθος του αριθμού των αιτητών
στους οποίους τελικά αποδίδεται
το προσφυγικό καθεστώς και το
καθεστώς συμπληρωματικής προ-
στασίας, που είναι μικρότερο του
5% των αιτήσεων που συνολικά
υποβάλλονται. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση προτείνεται η περαιτέρω
απλοποίηση των διαδικασιών εξέ-
τασης, η αξιοποίηση της τεχνολο-

γίας, η αύξηση του προσωπικού και
η ενίσχυση της αστυνόμευσης για
τον εντοπισμό όσων βρίσκονται
στην Κύπρο παράνομα, ενώ ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά ότι π.χ. η
διαχείριση των πρόδηλα αβάσιμων
αιτήσεων που ανέρχονται σε μερικές
χιλιάδες, μπορεί να ολοκληρώνεται
εντός μερικών εβδομάδων αντί εν-
τός πολλών μηνών. 

Ειδικότερα, για την ενίσχυση
της Υπηρεσίας Ασύλου έχουν υπο-

λογιστεί οι επιπρόσθετες εργατοη-
μέρες που χρειάζεται να αξιοποι-
ηθούν για την ολοκλήρωση της εξέ-
τασης των περίπου 30.000 αιτήσεων
που εκκρεμούν μέσα από την από-
σπαση συγκεκριμένου αριθμού στε-
λεχών στην Υπηρεσία Ασύλου, την
αύξηση του αριθμού των στελεχών
της EUAA που στελεχώνουν την
υπηρεσία στην Κύπρο, την αύξηση
της υπερωριακής απασχόλησης για
εξέταση των αιτήσεων και μέσα
από τη δημιουργία μιας εκπαιδευ-
μένης ομάδας μεγάλου αριθμού στε-
λεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας που
θα πλαισιώσει επικουρικά την Υπη-
ρεσία Ασύλου στη βάση της μερικής
απασχόλησης, καθώς και με την
ενίσχυση των δυνατοτήτων του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας. Εκτιμάται ότι μέσα
από αυτές τις συνδυασμένες ενέρ-
γειες, η εξέταση των 30.000 αιτήσεων
που εκκρεμούν θα ολοκληρωθεί εν-
τός δώδεκα μηνών. Το κόστος αυτών
των ενεργειών έχει υπολογιστεί και
είναι πολύ μικρό σε σχέση με το

σημερινό κόστος της παραμονής
στην Κύπρο των αιτητών των οποί-
ων οι αιτήσεις εξακολουθούν να εκ-
κρεμούν, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη
οι υφιστάμενες δυνατότητες της
δημόσιας διοίκησης που καθιστούν
αυτές τις λύσεις ρεαλιστικές και εφι-
κτές. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη
η καλύτερη φύλαξη των σημείων
διέλευσης προς τις περιοχές που
ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και
η αναβάθμιση των δυνατοτήτων
επιστροφής των αιτητών στις χώρες
προέλευσής τους, ενώ παράλληλα
είναι σημαντική η βελτίωση της δι-
οίκησης του Κέντρου Πρώτης Υπο-
δοχής Πουρνάρα και η αξιοποίηση
των άλλων διαθέσιμων χώρων φι-
λοξενίας. Και προς αυτή την κατεύ-
θυνση ο Νίκος Χριστοδουλίδης ει-
σηγείται τη δημιουργία υφυπουρ-
γείου Μετανάστευσης για τον συν-
τονισμό και την υλοποίηση όλων
των απαραίτητων δράσεων. 

Η αποτελεσματικότερη διαχεί-
ριση του μεταναστευτικού ζητή-
ματος είναι μια κεντρική προτεραι-

ότητα του προγράμματος διακυ-
βέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη,
που μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα,
στη βάση της επικέντρωσης στην
ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων
ασύλου σε συνάρτηση με τις άλλες
πτυχές του προβλήματος. Η Κυ-
πριακή Δημοκρατία διαθέτει τις δυ-
νατότητες για να χειριστεί αποτε-
λεσματικά την καταχρηστική εκ-
μετάλλευση της θεσμικής υποχρέ-
ωσης για παροχή προστασίας στους
ανθρώπους που διώκονται και κιν-
δυνεύουν, έτσι ώστε οι όποιοι επι-
τήδειοι να μην προσεγγίζουν την
αδυναμία γρήγορης διεκπεραίωσης
σαν χρονικό παράθυρο ευκαιρίας
που τους επιτρέπει να παραμένουν
στην Κύπρο ως αιτητές, γνωρίζοντας
εκ των προτέρων ότι δεν δικαιούνται
την παροχή διεθνούς προστασίας.
Αυτές οι δυνατότητες μπορούν ν’
αξιοποιηθούν άμεσα και να απο-
δώσουν ορατά αποτελέσματα σύν-
τομα, όπως προνοείται μέσα από
το πρόγραμμα της διακυβέρνησης
του Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

Περίεργες θέσεις που εξυπηρετούν
την Τουρκία διατύπωσαν σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», η Κομισιόν
και η Γερμανία, αναφορικά με το
μείζον ζήτημα της «εργαλειοποί-
ησης» στο προσφυγικό/μετανα-
στευτικό, δημιουργώντας παράλ-
ληλα εύλογους συνειρμούς για συν-
τονισμένες ενέργειες Βρυξελλών
και Βερολίνου. Όπως είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, η Κομισιόν
απέρριψε την περίληψη ευθείας
αναφοράς στα «θαλάσσια σύνορα»
της Ε.Ε. ως μορφή εργαλειοποίησης,
προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων
από τις χώρες MED5, Ιταλία, Κύπρο,
Ισπανία, Ελλάδα και Μάλτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ», ο εκπρόσωπος της Ρώμης
απάντησε σε έντονο ύφος προς
την Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας τη
συμπεριφορά των Βρυξελλών ως
«προκλητική». Με βάση τους ισχυ-
ρισμούς της Κομισιόν στην αρμόδια
ομάδα εργασίας του Συμβουλίου,
η εργαλειοποίηση προσφύγων και
μεταναστών μπορεί να τεκμηριωθεί
μόνο μέσω χερσαίων συνόρων, αλ-
λά όχι στην περίπτωση των θαλασ-
σίων οδών, όπου όπως αναφέρθηκε,
η πηγή δεν μπορεί να εντοπιστεί
με βεβαιότητα. Συγκλίνουσες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι οι MED5,
περιλαμβανομένης και της Κύπρου,
απέρριψαν κάθετα τη θέση της Κο-
μισιόν, εκφράζοντας δυσφορία, κα-
θώς η προώθηση παράτυπων με-
ταναστών γίνεται αποδεδειγμένα
και διά θαλάσσης. Ξένη διπλωμα-
τική πηγή που μίλησε στην «Κ»
υπό την προϋπόθεση τήρησης της
ανωνυμίας της επεσήμανε ότι «η
τοποθέτηση της Ιταλίας έβαλε τα
πράγματα στη θέση τους», σημει-

ώνοντας ότι «εάν η θέση της Κο-
μισιόν γινόταν αποδεκτή, τότε θα
καταδίκαζε με ευρωπαϊκή βούλα
όλα τα κράτη-μέλη πρώτης γραμ-
μής, για τις ροές που δέχονται μέσω
θαλασσίων οδών». Περιλαμβανο-
μένης προφανώς και της Κύπρου,
για τις ροές που κατά γενική ομο-
λογία και στη βάση στοιχείων, διο-
χετεύονται και διά θαλάσσης, από
την Τουρκία. 

Συγκλίνουσες πληροφορίες της
«Κ» αναφέρουν ότι ανάλογα προ-
κλητική τοποθέτηση, επικεντρω-
μένη μάλιστα αποκλειστικά στην
Κύπρο, έχει κάνει και η Γερμανία.
Εκπρόσωπος του Βερολίνου κάλεσε
τη Νομική Υπηρεσία του Συμβου-
λίου να γνωματεύσει κατά πόσον
η Πράσινη Γραμμή μπορεί να εκλη-
φθεί ως σημείο από το οποίο γίνεται
εργαλειοποίηση, αναφορά που είχε
εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρα-
τία στο τροποποιημένο κείμενο
που υποβλήθηκε. Μάλιστα, η Γερ-
μανία μέσω εκπροσώπου της, επι-
καλέστηκε και το διεθνές δίκαιο,
ενώ σημείωσε ότι το λεκτικό περί
εργαλειοποίησης μέσω της Πρά-
σινης Γραμμής, προκαλεί «επιπτώ-
σεις» στην Τουρκία! Σύμφωνα πάν-
τα με τις πληροφορίες της «Κ», ο
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρε-
σίας του Συμβουλίου επεσήμανε

ότι δεν βλέπει κάποιο νομικό πρό-
βλημα στην εν λόγω αναφορά, στη-
ρίζοντας ουσιαστικά τις θέσεις της
Λευκωσίας, η οποία σημείωσε ότι
η εργαλειοποίηση ανθρώπινων ψυ-
χών δεν τεκμηριώνεται αναλόγως
της χώρας που χρησιμοποιεί τέτοιες
μεθόδους. Παράλληλα, εκπρόσωπος
της Λευκωσίας φρόντισε να υπεν-
θυμίσει τα Συμπεράσματα του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, στα οποία
έχουν αναφερθεί επανειλημμένα
τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
στις Συνόδους Κορυφής, όσο και
ο αρμόδιος υπουργός, Νίκος Νου-
ρής, στο Συμβούλιο, ζητώντας «μη-
δενική ανοχή» από την Ε.Ε. στην
εργαλειοποίηση ανθρώπων, ανε-
ξαρτήτως της χώρας που υιοθετεί
και προωθεί τέτοιες πρακτικές. 

Η Γερμανία και η Νομική Υπη-
ρεσία του Συμβουλίου φέρονται
σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Κ» να έχουν συζητήσει και το
θέμα διμερώς, κάτι που καταδει-
κνύει ότι το Βερολίνο αναζητάει
τρόπους να βοηθήσει την Τουρκία
να επιπλεύσει, παρά την αποδε-
δειγμένη εργαλειοποίηση παρά-

τυπων μεταναστών και τη διοχέ-
τευσή τους στην Κύπρο. Η Τσεχική
Προεδρία πάντως εμφανίζεται να
θεωρεί μάλλον λήξαν το θέμα που
προκλήθηκε, εκτιμώντας ότι δεν
θα επιχειρηθεί επαναφορά του από
το Βερολίνο, δεδομένης και της
πορείας που προσέλαβε η συζή-

τηση σε διπλωματικό επίπεδο. Κάτι
βεβαίως που θα πρέπει να επιβε-
βαιωθεί και στην πράξη.

Στο άλλο πάντως μέτωπο, αυτό
της ευθείας αναφοράς στην εργα-
λειοποίηση μέσω θαλασσίων οδών,
τα κράτη-μέλη MED5, περιλαμβα-
νομένης και της Κύπρου, εκτιμάται
ότι θα επιδιώξουν να υποβάλουν
λεκτικό που θα διασφαλίζει τα συμ-
φέροντά τους, αντανακλώντας την
πραγματικότητα. Η Τσεχική Προ-
εδρία φέρεται ν’ αντιλαμβάνεται
ότι η εργαλειοποίηση αφορά τόσο
στα χερσαία σύνορα, όσο και στις
θαλάσσιες οδούς, καταγράφοντας
αφενός τις πραγματικότητες στα
κράτη-μέλη πρώτης γραμμής και
αφετέρου τις ενστάσεις της Κομι-
σιόν, την οποία κάλεσε να επανε-
ξετάσει το ζήτημα. Η Κομισιόν πάν-
τως εμφανίζεται να εμμένει στη
θέση της, θεωρώντας ότι ενδεχό-
μενη ευθεία αναφορά σε εργαλει-
οποίηση μέσω θαλάσσης, θα εγείρει

ζήτημα εντοπισμού του σημείου
εκκίνησης των παράτυπων μετα-
ναστών. Σημειώνεται ότι οι υπη-
ρεσίες της Κομισιόν, που αρνούνται
ευθεία αναφορά στην εργαλειοποί-
ηση διά θαλάσσης, ανήκουν στον
καθ’ ύλη αρμόδιο Αντιπρόεδρο του
Σώματος, Έλληνα Επίτροπο, Μαρ-
γαρίτη Σχοινά. Οι εν λόγω υπηρε-
σίες του κ. Σχοινά διαφωνούν με
τους MED5, περιλαμβανομένης και
της Ελλάδας που πρωτοστατεί για
την περίληψη ευθείας αναφοράς
στη διά θαλάσσης εργαλειοποίηση.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σχοινάς είχε
αμφισβητήσει ευθέως κατά πόσον
στην Κύπρο γίνεται εργαλειοποίηση
παράτυπων μεταναστών από την
Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δια-
βαθμισμένο έγγραφο των υπηρε-
σιών ασφαλείας της Ε.Ε. έκανε
σαφή αναφορά σε υβριδική επίθεση
που δέχεται η Κύπρος από την Άγ-
κυρα, με στόχο μάλιστα τη δημο-
γραφική αλλοίωση της νήσου. 

Γερμανικά αγκάθια
στο μεταναστευτικό 
Ασπίδα Βερολίνου - Τουρκίας, ζήτησε γνωμάτευση για
Πράσινη Γραμμή - Παρέμβαση Νομικής Υπηρεσίας Συμβουλίου

<<<<<<

Εκπρόσωπος της Νομι-
κής Υπηρεσίας του Συμ-
βουλίου επεσήμανε ότι
δεν βλέπει κάποιο νομι-
κό πρόβλημα, στηρίζον-
τας ουσιαστικά τις θέ-
σεις της Λευκωσίας.

Η Λευκωσία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η αναγνώριση της εργαλειοποίησης παράτυπων μεταναστών από την
Τουρκία, μέσω της Πράσινης Γραμμής, θα παραμείνει αναλλοίωτη στο κείμενο που έχει βάλει στο τραπέζι η Τσεχική
Προεδρία.

<<<<<<

Η ΚΔ διαθέτει τις δυνα-
τότητες για να χειριστεί
αποτελεσματικά την κα-
ταχρηστική εκμετάλλευ-
ση της θεσμικής υπο-
χρέωσης για παροχή
προστασίας στους αν-
θρώπους που διώκονται
και κινδυνεύουν.

Η Λευκωσία, ο ίδιος ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, καθώς επίσης και
ο ΥΠΕΣ Νίκος Νουρής επιδιώκουν
να διασφαλίσουν ότι η αναγνώριση
της εργαλειοποίησης παράτυπων
μεταναστών από την Τουρκία, μέσω
της Πράσινης Γραμμής, θα παρα-
μείνει αναλλοίωτη στο κείμενο που
έχει βάλει στο τραπέζι η Τσεχική
Προεδρία. Το εν λόγω κείμενο, (ανα-
θεωρημένο προσχέδιο 2 Σεπτεμ-
βρίου), το οποίο είχε αποκαλύψει
η «Κ», αναφέρει χαρακτηριστικά
στην παράγραφο 20α του προοιμίου
ότι: «… αν και η (σ.σ. πράσινη)
γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό
σύνορο, προκύπτει ότι η κατάσταση

κατά την οποία τρίτη χώρα ή μη
κρατικός παράγοντας ενθαρρύνει
ή διευκολύνει την κυκλοφορία υπη-
κόων τρίτων χωρών, ώστε να διέλ-
θουν τη γραμμή (σ.σ. αντιπαράτα-
ξης) θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως
εργαλειοποίηση». Αυτή ακριβώς η
αναφορά, που για πρώτη φορά δια-
σφαλίζει τη Λευκωσία και της πα-
ρέχει δυνατότητες ανατροπής των
αρνητικών συνεπειών της εργα-
λειοποίησης, οδήγησε τη Γερμανία,
όπως αναφέρουμε πιο πάνω, να ζη-
τήσει γνωμάτευση από τη Νομική
Υπηρεσία του Συμβουλίου, γιατί
όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Βε-
ρολίνου, τίθεται θέμα «επιπτώσεων»

κατά της Τουρκίας. Κάτι που προ-
φανώς δεν επιθυμεί η Γερμανία. 

Όπως έχουμε επισημάνει, η συμ-
περίληψη για πρώτη φορά της Κύ-
πρου στα κράτη που βρίσκονται
αντιμέτωπα με ρεύματα παράτυπων
μεταναστών, συνεπεία «εργαλει-
οποίησης», δημιουργεί προοπτικές
ανακούφισης της Λευκωσίας, καθώς
το προσχέδιο Κανονισμού της Ε.Ε.
εισάγει τρεις πολύ ουσιαστικές
εξαιρέσεις από τις διαδικασίες που
ακολουθούνται υπό κανονικές συν-
θήκες. Το πλέον αξιοσημείωτο εν-
δεχομένως στοιχείο, είναι ότι με
βάση τον υπό συζήτηση και δια-
μόρφωση Κανονισμό, η υποβολή

αίτησης ασύλου ενός προσώπου
δεν του διασφαλίζει το δικαίωμα
εισόδου σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
Επιπλέον, ένα κράτος-μέλος, συ-
νεπεία εργαλειοποίησης υποχρε-
ούται να παράσχει μόνο τ’ απολύτως
απαραίτητα στα παράτυπα μετα-
ναστευτικά ρεύματα, περιορίζοντας
ουσιαστικά τις συνθήκες υποδοχής
που απαιτούνται για τη διαβίωση,
χωρίς να τίθεται θέμα παροχής ερ-
γασίας, επιδομάτων κ.λπ. Ακόμη,
το κράτος-μέλος έχει επίσης τη δυ-
νατότητα ν’ απαγορεύσει την εί-
σοδο στο έδαφός του, σε πρόσωπα
που διοχετεύονται συνεπεία εργα-
λειοποίησης. 

Διασφάλιση «εργαλειοποίησης» θέλει η Λευκωσία 

Η συμπερίληψη για πρώτη φορά της Κύπρου στα κράτη που βρίσκονται αν-
τιμέτωπα με ρεύματα παράτυπων μεταναστών, συνεπεία «εργαλειοποί-
ησης», δημιουργεί προοπτικές ανακούφισης της Λευκωσίας.

Διάβημα ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο ΥΠΕΞ  
Δυσφορία εκφράζει σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ προς τη Λευκωσία, για ρεπορτάζ δημοσιογράφων, κατά του Κό-
λιν Στιούαρτ, συνεπεία της καθ’ υπέρβαση «εκχώρησης» τμήματος
της νεκρής ζώνης στο ψευδοκράτος, χωρίς την έγκριση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», οι
υπηρεσίες του ειδικού αντιπροσώπου του γ.γ. του ΟΗΕ προέβησαν
σε διάβημα προς τη Λευκωσία, με επίκεντρο ρεπορτάζ δημοσιογρά-
φων, τα οποία ανέφεραν ότι ο Κόλιν Στιούαρτ αρνήθηκε να συναντή-
σει τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας (για διάβημα), λέγοντας
ότι ασθενούσε, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε μπορέσει να συμφά-
γει με επίσημο της Ε.Ε. και λίγες ώρες αργότερα ήταν σε θέση να τα-
ξιδέψει αεροπορικώς από την Κύπρο μέχρι και τον Καναδά. 
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Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Όταν την περασμένη Κυριακή ο
«Πολίτης» έβαζε στο κάδρο των
προεδρικών εκλογών την Αννίτα
Δημητρίου, ως την επιλογή που
αφενός θα κερδίσει τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη και αφετέρου θα επα-
νασυγκολλήσει τον ΔΗΣΥ που βρί-
σκεται προ της διάσπασης, η ψυ-
χραιμία στο επιτελείο του Αβέρωφ
Νεοφύτου που το τελευταίο δεκαή-
μερο κρεμόταν ήδη από μία λεπτή
κλωστή, είχε πλέον χαθεί. Η δημό-
σια ρήξη με τον Νίκο Αναστασιάδη
φαινόταν από εκείνη τη στιγμή και
έπειτα ως σταγόνα στον ωκεανό
των προβλημάτων που αποκτούσε
η υποψηφιότητα Νεοφύτου. Όχι
μόνο γιατί καταδείκνυε πως ακόμα
ένα συναγερμικό στέλεχος, μετά
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μπορούσε
με μεγαλύτερη ευκολία να συσπει-
ρώσει το κόμμα από τον ίδιο τον
ηγέτη του ΔΗΣΥ, αλλά κυρίως γιατί
επανέφερε την ψιθυρολογία από-
συρσης στην πιο εύθραυστη για
την προεκλογική του μάχη περίοδο.
Πέραν της Αννίτας Δημητρίου και
του Αβέρωφ Νεοφύτου που γνώ-
ριζαν από πριν τι επρόκειτο να δη-
μοσιευθεί, ουδείς άλλος εντός του
ΔΗΣΥ γνώριζε για τη σφήνα Αννίτας
στον προεκλογικό. Έτσι, τα τηλέ-
φωνα πήραν φωτιά μεταξύ βου-
λευτών, πρωτοκλασάτων στελεχών
και κομματικών παραγόντων που
διερωτούνταν αν ήλθε τελικά η
ώρα για το plan b, όμως κανείς δεν
είχε την απάντηση. Ήταν το δη-
μοσίευμα ο προπομπός της από-
φασης του Αβέρωφ Νεοφύτου να
κάνει πίσω μετά και τη ρήξη με τον
Νίκο Αναστασιάδη, ένα κόλπο του
ιδίου για να στείλει μηνύματα προς
τους δελφίνους ότι στο ενδεχόμενο

που δεν «τρέξουν» να τον εκλέξουν,
τότε μπαίνει νεότερο πρόσωπο στο
κάδρο της διαδοχής ή ήταν απλώς
μία κίνηση της εφημερίδας να βγά-
λει στο προσκήνιο μία συζήτηση
που γίνεται εδώ και καιρό στα κομ-
ματικά πηγαδάκια;

Η απάντηση ήλθε την επόμενη
μέρα, όταν πέρασε η πρώτηκρυάδα,
από την Πινδάρου, η οποία απέρ-
ριψε κατηγορηματικά τα σενάρια
απόσυρσης και υπογράμμισε πως
η υποψηφιότητα Νεοφύτου μένει
μέχρι τέλους. Η δε Αννίτα Δημη-
τρίου, ενώ αρχικά δεν ήθελε να το-
ποθετηθεί, κατόπιν σχολίου που

της ζητήθηκε από τον «Πολίτη»,
ευχαρίστησε το κοινό για την εμ-
πιστοσύνη και υπογράμμισε πως
«ανήκω πολιτικά στον χώρο του
Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος
δημοκρατικά και συλλογικά έχει
πάρει την απόφασή του για τον
υποψήφιο που υποστηρίζει, τον
πρόεδρό του Αβέρωφ Νεοφύτου,
την οποία σέβομαι και στηρίζω από-
λυτα ως την ιδανικότερη επιλογή».
Κάποιοι λοιπόν είδαν με ικανοποί-
ηση τη δήλωσή της, άλλοι βεβαίως
ανέμεναν πως παρά τις ευχαριστίες
και τις ουρές θα ήταν κάθετη πως
ο ΔΗΣΥ έχει ήδη πρόεδρο. Το ζή-

τημα βεβαίως δεν είναι η Αννίτα
Δημητρίου, αλλά τι οδήγησε ώστε
λίγους μόλις μήνες πριν από τις
εκλογές δημοσιεύματα να εμφανί-
ζουν άλλους ως υποψήφιους. Τι
φταίει λοιπόν και ο ΔΗΣΥ βρίσκεται
σε αυτή τη θέση; Είναι ο υποψήφιος
που δεν τραβάει, είναι η «γοητεία»
του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι προ-
σωπικές ατζέντες που δεν κρύβονται
κάτω από το χαλί ή η αναπόφευκτη
φθορά που υπέστη ένα κόμμα που
κυβερνά μία δεκαετία; 

Αβέρωφ εναντίον όλων
Η απάντηση για το πρόβλημα

στον ΔΗΣΥ προφανώς και είναι πιο
σύνθετη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δέ-
χεται προφανώς την πίεση της κυ-
βερνητικής φθοράς. Όμως πέραν
των όσων χειρισμών έγιναν στο
κυβερνητικό στρατόπεδο, η αλήθεια
είναι πως ο συναγερμικός πρόεδρος
ουδέποτε κέρδισε τη βάση του κόμ-
ματος. Αρχικά τα συναγερμικά τζά-
κια έβλεπαν με καχυποψία τον εξ
Αργάκας ορμώμενο Αβέρωφ, ενώ
η ευρύτερη βάση της λαϊκής δεξιάς
είχε την αίσθηση ότι ανέκαθεν εξυ-
πηρετούσε συγκεκριμένα οικονο-
μικά συμφέροντα. Και ο ίδιος βε-
βαίως δεν επιχείρησε να κερδίσει

τη συναγερμική βάση. Είτε γιατί
δεν είχε το επικοινωνιακό χάρισμα
του προκατόχου του, είτε γιατί
ήταν πολύ απασχολημένος με το
κοινοβουλευτικό παιχνίδι κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Καθόλου τυ-
χαία και η αναφορά του την περα-
σμένη Κυριακή για την ταπεινή
καταγωγή του και η προσπάθεια
να ταυτιστεί με τη βάση του κόμ-
ματος.

Το μεγάλο του ρίσκο
Όλη αυτή η δυσαρέσκεια απο-

τυπωνόταν ανέκαθεν στις δημο-
σκοπήσεις, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε
στα εγκαίνια του επιτελείου του
πως οι πρώτες δημοσκοπήσεις που
του έφερναν τον έδειχναν να λαμ-
βάνει το 6,5%. 

Εδώ βεβαίως το ερώτημα που
εγείρεται είναι τι τον έκανε βέβαιο
ότι μπορεί να κερδίσει την κούρσα,
όταν οι αριθμοί ήταν εναντίον του
και για ποιο λόγο συναίνεσε σε
αυτό όλη η ηγεσία. Ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου φέρεται πως υποβάθμισε
το –για κάποιους– θάρρος, ή –για
άλλους–θράσος του Νίκου Χριστο-
δουλίδη να διεκδικήσει απέναντί
του. Φαίνεται να εκτίμησε πως με
την ίδια ευκολία που έκλεινε συμ-
φωνίες με κόμματα στη Βουλή θα
το έκανε και στην περίπτωση της
δικής του υποψηφιότητας.

Τις πταίει
για την κρίση
στον ΔΗΣΥ
Το ρίσκο που έλαβε ο Αβέρωφ, τα θέλω
του Προέδρου και οι διαφορετικές ατζέντες

Περιθώριο Αναστασιάδη και κρούση Καρογιάν
Μάλιστα, το πρώτο διάστημα η
Πινδάρου διέρρεε πως είχε κάνει
ήδη συμφωνία για το 2023 με τον
Νικόλα Παπαδόπουλο. Διαρροή
που έπεισε και τον Λόφο. Εδώ
ακριβώς εδράζεται και η δυσφορία
του Προέδρου Αναστασιάδη. Στις
προσπάθειες του τελευταίου για
διακανονισμό μεταξύ Αβέρωφ -
Χριστοδουλίδη, έλαβε υπόψη πως
θα πρέπει να δώσει ένα χρονικό
διάστημα στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ
να αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει
τις εκλογές, έστω κι αν όλα φαι-
νόταν να λειτουργούν εναντίον
της υποψηφιότητάς του. Και ο
ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε
άλλωστε αυτή την ευκαιρία, την
οποία, όπως λένε στελέχη, δικαιού-
το ως πρόεδρος του κόμματος και
υπογράμμισε ωστόσο πως δεν
πρόκειται να «ρίξει το κόμμα στα
βράχια». Μία δήλωση που θεωρή-
θηκε πως αν δει ότι δεν βγαίνει
δεν θα το πάρει μέχρι τέλους.
Μπροστά στους αριθμούς που δεν
ανέβαιναν ωστόσο, υπήρξαν στε-
λέχη του κόμματος και της κυβέρ-
νησης που του έθεσαν ευσχήμως

το ζήτημα απόσυρσης. Δεν ήταν
καθόλου τυχαίες οι δημοσκοπήσεις
που διέρρευσαν με άλλα πολιτικά
πρόσωπα πέραν του Αβέρωφ Νε-
οφύτου στο τραπέζι το περασμένο
καλοκαίρι. Κύκλοι από το Προ-
εδρικό θεωρούσαν πως το καλύ-
τερο σενάριο θα ήταν η συμπό-
ρευση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του
Κέντρου που έδειχναν πρόθεση
να τον στηρίξουν. Με αυτό τον
τρόπο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου μπορεί
να μη γινόταν ο επόμενος Πρό-
εδρος, αλλά θα ήταν ο king maker
των προεδρικών εκλογών. Αυτό
του διαμήνυσε και ο Μάριος Κα-
ρογιάν σε προσωπική τους συνο-
μιλία, όταν του έλεγε να καταλή-
ξουν σ’ έναν άλλο υποψήφιο. Συ-
ζήτηση που όπως εκτιμάται στον
ΔΗΣΥ ήταν με τη σύμφωνη γνώμη
του Νίκου Αναστασιάδη και είχε
ως ορόσημο τον Απρίλιο. Μάλιστα,
εντός του καλοκαιριού ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας φέρεται να ζή-
τησε εμπιστευτικά να γίνει μία
δημοσκόπηση για να διαπιστωθεί
πού βρίσκεται η κατάσταση. 

Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν
μνημόσυνο, αλλά εξηγούν τους
λόγους που πλέον υπάρχει τόση
ένταση στο συναγερμικό στρατό-
πεδο. Η υποψηφιότητα Αβέρωφ
Νεοφύτου μένει μέχρι τέλους στο
τραπέζι, αυτό επαναλήφθηκε και
κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό,
ωστόσο η ψυχολογία και του ίδιου
αλλά και του περίγυρου δεν είναι
η καλύτερη. Όχι μόνο γιατί το κόμ-
μα δεν συσπειρώνεται γύρω από
την υποψηφιότητά του, αλλά γιατί
παράλληλα έχει ξεκινήσει η συ-
ζήτηση στο περιθώριο για το ποια
θα είναι η επόμενη μέρα του Συ-
ναγερμού στο ενδεχόμενο ήττας.
Το πρώτο είναι ποια θα είναι η
θέση του κόμματος και το δεύτερο
ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές.
Αυτό το οποίο δεν πρέπει να πα-
ραγνωρίζεται είναι πως οι δημο-
σκοπήσεις έχουν πολλές φορές
πέσει έξω, οι ανατροπές σε εκλο-
γικές μάχες είναι ένα σύνηθες φαι-
νόμενο και ο Αβέρωφ Νεοφύτου
έχει αποδείξει μέχρι τώρα πως μπο-
ρεί να διαχειρίζεται δύσκολες κα-
ταστάσεις και να βγαίνει νικητής.

Στο ενδεχόμενο όμως που χάσει ο
υποψήφιος του κόμματος, τότε το
ερώτημα είναι αν το κόμμα θα βρί-
σκεται στη θέση της αντιπολίτευ-
σης ή θα συγκυβερνά με κάποιον
τρόπο. Η επίσημη θέση είναι πως
ο ΔΗΣΥ θ’ αποτελεί μία υπεύθυνη
αντιπολίτευση με βουλευτές να
εκτιμούν πως η απομάκρυνση από
την εξουσία ενδεχομένως να βοη-
θήσει το κόμμα να λύσει τα πολλά
προβλήματα που μαζεύτηκαν κάτω
από το χαλί.

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι κύκλοι
που ανησυχούν πως η απομάκρυν-
ση του ΔΗΣΥ από την εξουσία, σε
συνδυασμό με το σενάριο εκλογής
του Νίκου Χριστοδουλίδη, θα δια-
σπάσει το κόμμα. Δεν είναι τυχαίο
ότι στελέχη παραδέχονται στο πα-
ρασκήνιο πως το κόμμα είναι πλέον
Κέντρο Εξυπηρέτησης, ένα ζήτημα
συμφερόντων και πελατειακών
σχέσεων που έθιξε και ο πρώην
υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπο-
ρίδης αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.
Αυτό ακριβώς φαίνεται να ανησυχεί
το επιτελείο Αβέρωφ Νεοφύτου
ότι κάποιοι ενδεχομένως να επι-

διώξουν στρατηγική ψήφο εναντίον
του Συναγερμικού Προέδρου. Να
μείνει δηλαδή εκτός β΄ γύρου ο
Αβέρωφ Νεοφύτου για να επανα-
συγκολληθεί το κόμμα και να μείνει
κατ’ επέκταση με κάποιο τρόπο
στην εξουσία. 

Οι διαφορετικές ατζέντες
Η παραμονή στην εξουσία θα

κρύψει την γκρίνια κάτω από το
χαλί όπως έκανε τόσο καιρό. Θα
κρατήσει και απασχολημένα πολλά
στελέχη που θα μείνουν εκτός ρό-
λου με τη λήξη της θητείας του Νί-
κου Αναστασιάδη. Η επόμενη μέρα
αποτελεί σύμφωνα με πολλά στε-
λέχη το κύριο θέμα συζήτησης, με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου να το έχει
ήδη αντιληφθεί και σύμφωνα με
κάποιους να σκέφτεται ήδη και ο
ίδιος τη διαχείρισή της. Η «Κ» είχε
αποκαλύψει προ μηνών ότι ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ μάζεψε τους εν
δυνάμει δελφίνους και τους ξεκα-
θάρισε πως θα πρέπει να κοπεί η
όποια συζήτηση για την επόμενη
μέρα, διαμηνύοντας πως αν δεν
εκλεγεί ο ίδιος θα παραμείνει πρό-

εδρος του ΔΗΣΥ και όποιος θέλει
να διεκδικήσει, θα πρέπει να διεκ-
δικήσει απέναντί του. Τα πρόσωπα
βεβαίως που ενδιαφέρονται για την
προεδρία έχουν καταγραφεί αρκετές
φορές, όμως πέραν της Προεδρίας
του ΔΗΣΥ προκύπτει και το ζήτημα
των υπόλοιπων στελεχών και των
τάσεων που θα σχηματιστούν. Ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει ήδη
στείλει το μήνυμα πως θα έχει άπο-
ψη στο ποια στάση θα πρέπει να
τηρήσει ο ΔΗΣΥ, αν χάσει τις εκλο-
γές. Το αν αυτό συνεπάγεται διεκ-
δίκηση της Προεδρίας ή απλώς
ενεργό εμπλοκή είναι ανοικτό. Σί-
γουρα δεν περνά πλέον απαρατή-
ρητη η ψύχρα στις σχέσεις του με
τον Χάρη Γεωργιάδη, με τον τελευ-
ταίο ν’ ασκεί πολλές φορές κριτική
στο έργο του υπουργείου Οικονο-
μικών κατά τη διάρκεια της Επι-
τροπής Οικονομικών. Ρόλο ενεργό
αναμένεται να έχει και ο Δημήτρης
Δημητρίου με πολύ πιθανό το εν-
δεχόμενο διεκδίκησης της Προ-
εδρίας, όπως σίγουρη είναι και η
διεκδίκηση της προεδρίας από τον
Χάρη Γεωργιάδη. 

Η διαχείριση της επόμενης μέρας

<<<<<<<

Συναγερμικά στελέχη
συζητούν ήδη το ποια θα
είναι η θέση του ΔΗΣΥ
στο ενδεχόμενο ήττας
και ποιοι θα είναι
οι πρωταγωνιστές.

Η θεαματική ανέλιξη του Πέτρου Δημητρίου,
από πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ στον εξ απορρήτων
του Προέδρου Αναστασιάδη και campaign ma-
nager του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν περνάει απα-
ρατήρητη μεταξύ των δελφίνων.

Ένας campaign manager με έδρα στον Λόφο
Από το κάδρο όμως δεν πρέπει να αγνοούνται
δύο ακόμη πρόσωπα. Η Αννίτα Δημητρίου που
αποτελεί τον αντίστοιχο Χριστοδουλίδη σε δη-
μοτικότητα, αλλά κυρίως ο Πέτρος Δημητρίου.
Όχι γιατί ο τελευταίος φέρεται να έχει τόσο
υψηλές βλέψεις, αλλά γιατί η πολιτική ενδυνά-
μωσή του την τελευταία πενταετία ήταν αλμα-
τώδης. Ο Πέτρος Δημητρίου αποτελούσε επι-
λογή του Αβέρωφ Νεοφύτου να μετακομίσει
στον Λόφο, καθώς ο Πρόεδρος ήθελε ένα νέο
ηλικιακά πρόσωπο προερχόμενο από την νεο-
λαία. Έμπιστος του Αβέρωφ Νεοφύτου, έγινε
πολύ σύντομα και με την απουσία του Νίκου
Χριστοδουλίδη από το πλευρό του Προέδρου,

το δεξί χέρι του Νίκου Αναστασιάδη. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι στο παρασκήνιο θεωρήθη-
κε πως ενεπλάκη στην έξοδο του Κυριάκου
Κούσιου και του Βίκτωρα Παπαδόπουλου από
το Προεδρικό. Θεωρείται και το πρόσωπο που
επέμεινε στο να μετακομίσει στο Προεδρικό ο
Μάριος Πελεκάνος. Σήμερα, θεωρείται έμπι-
στος άνθρωπος του Νίκου Αναστασιάδη και την
ίδια ώρα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε σημείο
μάλιστα που ανέλαβε, όπως δήλωσε δημοσίως
ο Χάρης Γεωργιάδης, καθήκοντα campaign
manager, με τα σχόλια και την ψιθυρολογία να
ενισχύεται για την ξεκάθαρη πλέον εμπλοκή
της κυβέρνησης στον προεκλογικό. 

Η συμφιλίωση της Τετάρτης επιβεβαίωσε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι μέχρι τέλους υποψήφιος του ΔΗΣΥ και ετοιμοπόλεμος στο να διαψεύσει τις δημο-
σκοπήσεις και να αποδείξει ότι, όπως και σε άλλες εκλογικές μάχες, θα καταφέρει να βγει νικητής.
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ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ: «Φίλοι του άλλου πολέμου»

Σ την πλατεία Ελευθερίας. Όχι
τη γνωστή, που πήρε χρόνια
να φτιαχτεί. Στη μεταφορική

πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα περι-
μένουμε. Εμείς ερχόμαστε από Αρι-
στερά και θα σας βρούμε στο κέν-
τρο. Αν δεν σας βρούμε, πάει να
πει πως αλλάξαμε κι αλλάξατε. Και
θα θυμίζουμε εκείνους τους παλιό-
φιλους που υπόσχονταν να συναν-
τηθούν και που το ραντεβού δεν
δόθηκε. Αν δεν καταφέραμε να συ-
ναντηθούμε ως αντιπολιτευτική
δύναμη στη «χρυσή» εποχή της
διαφθοράς και των διαβατηρίων,
ενδεχομένως θα περάσουν χρόνια
για να τα πούμε. Αν –σε αυτό το
σκοτάδι– δεν βρέθηκε κοινός υπο-
ψήφιος, ίσως περάσουν χρόνια να
βρούμε κοινή γλώσσα επικοινωνίας.
Στα δεξιά πηγαίνετε, στα ακροδεξιά
λασποβαδίζετε και βυθίζεστε. 

Να δεις πόσο μεγαλώσαμε. Που,
ενώ κάποτε ξεκινήσαμε να παίζουμε
κλέφτες κι αστυνόμους και μετά
πετροπόλεμο, σήμερα φτάσαμε να
παίζουμε με τις λέξεις. Είναι ένα
είδος «ωρίμασης». Να έχεις φτιάξει
κόμμα αρχών, να πολιτεύεσαι στην
ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία,

να αντιστέκεσαι σε πραξικοπήματα,
προστατεύοντας την ελεύθερη πο-
λιτική ζωή με το αίμα σου, να χτίζεις
αντιστασιακό πολιτικό προφίλ,
υπενθυμίζοντας την αναγκαιότητα
συνεχούς αγώνα κατά των ακρο-
δεξιών στοιχείων, να υπογραμμίζεις
την ντροπή και τον λεκέ που έγραψε
στην ιστορία του νησιού η δράση
αυτών των ακραίων εθνικιστικών
μετώπων, και σιγά σιγά να «ωρι-
μάζεις», να γερνάς και να συνανα-
στρέφεσαι μαζί τους, λες και δεν
τρέχει τίποτα.

Δεν έπαιζαν παιδικό πετροπό-
λεμο. Το ξέρουμε και το ξέρετε
καλά. Έκαναν πόλεμο και έφεραν
πόλεμο. Έπαιζαν τόσο καλά τους
κλέφτες και αστυνόμους που θα
τους περνούσε κανείς για πραγμα-
τικούς. Ήταν η εποχή που μπέρ-
δευες εύκολα τον κλέφτη με τον
αστυνόμο. Μα το αίμα ήταν πραγ-
ματικό. Μπορείς να πεις πως με-
γαλώσαμε τόσο πολύ που σχεδόν
γεράσαμε ή πως σχεδόν είμαστε
νεκροί. Κι αν δεν είμαστε εμείς νε-
κροί, είναι νεκρές οι ιδέες μας. Κι
ας μαζέψαμε μαζί τους νεκρούς
μας, κι ας πλύναμε στο ίδιο ποτάμι

τα αίματα. Δεν ήταν παιχνίδι. Και,
ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα. Ένα τί-
ποτα είναι να ξεχάσεις και να πας
παρακάτω. Ακόμα, κι αν αυτοί δεν
έπαιζαν παιδικό πετροπόλεμο. 

Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι,
θα πρέπει να παραδεχθούμε πως
δεν παίζουν μόνο οι φιλόλογοι με
τις λέξεις. Είναι δουλειά και των
επικοινωνιολόγων. Με τις λέξεις
παίζουν και οι πολιτικοί. Ο Χριστο-
δουλίδης το ονόμασε όλο αυτό ως
«Υπέρβαση». «Υπέρβαση» έκαναν
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ για να τον στηρί-
ξουν, υποστήριξε. Ο Μαρίνος Σι-
ζόπουλος κλήθηκε από τον δημο-
σιογράφο Καρεκλά να σχολιάσει
την –κατά Χριστοδουλίδη– υπέρ-
βαση. Ο Σιζόπουλος το ονόμασε
«επιλογή». Γιατί «υπέρβαση» ίσως
σήμαινε υπέρβαση αρχών. Και θα
έπρεπε να εξηγήσει ποιες αρχές
υπερέβαινε με τη στήριξη του συ-
ναγερμικού Χριστοδουλίδη. 

«Τώρα καλύτερα να λησμονή-
σουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια·
δε φελά να μιλάμε» έλεγε ο Σεφέρης
στο ποίημα «Σαλαμίνα της Κύπρος».

Όταν ο διπλωμάτης, Γιώργος
Σεφέρης, πρωτοεπισκέφθηκε την

Κύπρο τον Νοέμβρη του 1953, συ-
ναντήθηκε με τον Άγγλο «φιλέλ-
ληνα» ποιητή, Λόρενς Ντάρελ, και
διαπίστωσε τα εξής: Από τη μια
τον επαναστατικό αναβρασμό του
νησιού λίγο πριν από την έναρξη
του αγώνα του ’55 και από την άλλη
την περίεργη αλλαγή στη στάση
του Άγγλου φίλου του. 

Ποιος ήταν ο Ντάρελ και ποια
φιλία τον ένωνε με τον Σεφέρη;
Ελλάδα και Αγγλία βρέθηκαν στον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο ίδιο πο-
λιτικό στρατόπεδο, υποστηρίζοντας
δημοκρατικές αρχές κατά των ακρο-
δεξιών ναζιστικών και φασιστικών
μορφωμάτων, μέσω των οποίων
Χίτλερ και Μουσολίνι θέλησαν να
εγκαθιδρύσουν απολυταρχικά κα-
θεστώτα. Ποια η περίεργη αλλαγή
του Ντάρελ; Ο Ντάρελ, ερχόμενος
στο νησί, διορίστηκε διευθυντής
του Γραφείου Τύπου και Πληρο-
φοριών της Κύπρου, αναλαμβά-
νοντας έναν ρόλο σκοτεινό, προ-
σφέροντας υπηρεσίες κατασκόπου
και πληροφοριοδότη. Καρπός αυτής
της δράσης ήταν τα «Πικρολέμονα»,
ένα προπαγανδιστικό –κατά του
απελευθερωτικού αγώνα– μυθι-

στόρημα. «Φίλοι του άλλου πολέ-
μου» έγραφε με μελαγχολία και με-
γάλη απογοήτευση ο Σεφέρης στο
«Σαλαμίνα της Κύπρος», αναφερό-
μενος στον Ντάρελ και σε όλους
όσοι ξέχασαν ή φαλκίδεψαν τις δη-
μοκρατικές αρχές τους. 

Οι σημερινές ηγεσίες της ΕΔΕΚ
και του ΔΗΚΟ σταδιακά φαλκι-
δεύουν τον δημοκρατικό χαρακτή-
ρα των κομμάτων τους με τις υπερ-
βάσεις ή τις επιλογές στις οποίες
προχωρούν. Τόσο στο εθνικό ζή-
τημα όσο και σε άλλα μεγάλα ζη-
τήματα, όσο κι αν προσπαθούν να
παίξουν με τις λέξεις, δεν κατορ-
θώνουν να διασκεδάσουν την κοινή
γνώμη και να εξηγήσουν τις πολι-
τικές τους κινήσεις. Λειτουργούν
ως «φίλοι του άλλου πολέμου». Πριν
από λίγες μέρες, το ΑΚΕΛ βίωσε
μεγάλη απογοήτευση από το ΔΗΚΟ
και την ΕΔΕΚ, αφού σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς του, τα δύο κόμ-
ματα υπερψήφισαν στη Βουλή την
αποδέσμευση κονδυλίου δημιουρ-
γίας μουσείου αφιερωμένου στον
Γρίβα Διγενή. Η ΕΔΕΚ, σε μια πολύ
σύντομη ανακοίνωσή της, υποστη-
ρίζει πως το κονδύλι αφορούσε τη

μετατροπή οικίας σε Μουσείο Αγώ-
να της ΕΟΚΑ στη Χλώρακα, για ν’
απαντήσει το ΑΚΕΛ πως ήταν γνω-
στό στα δύο κόμματα πως το κον-
δύλι αφορά την ίδια κατοικία για
τον ίδιο σκοπό.

«Φίλοι του άλλου πολέμου», ακό-
μα και αν δεν ισχύει πως συναινέ-
σατε σε αυτή την ανίερη πράξη,
το δυστυχές είναι πως τα τελευταία
χρόνια οι ηγεσίες σας οδηγούνται
σε μονοπάτια δεξιά και αναπτύσ-
σουν τέτοιο λεκτικό που συγκλίνει
με τη ρητορική και το περιεχόμενο
με την ακροδεξιά. Σήμερα, κρατάτε
χέρι με έναν υποψήφιο συναγερ-
μικό. Έχετε κάθε δικαίωμα να κά-
νετε υπερβάσεις ή επιλογές, για να
είστε κοντά στον θρόνο και ό,τι με
αυτό προκύψει. Μα η δημοκρατική
ιστορία των κομμάτων σας είναι
εκεί και θα κληθείτε να λογοδοτή-
σετε, επιβεβαιώνοντας τις αρχές
σας. Γιατί το αίμα των νεκρών της
αντίστασης είναι εκεί. 

Στα δεξιά πηγαίνετε, στα ακρο-
δεξιά λασποβαδίζετε και βυθίζε-
στε.

Η κα Κούλα Στυλιανού είναι φιλόλογος.

Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου μίλησε
για τον ελέφαντα στο δωμάτιο
ενώπιον των μελών του Εκτελε-
στικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, εκ-
φράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά
του για τη στάση που τηρεί ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης στην προ-
εκλογική εκστρατεία, γινόταν πλέ-
ον αντιληπτό πως η σχέση μεταξύ
των δύο αντρών περνούσε σοβαρή
κρίση. Μία διαπίστωση που έγινε
περισσότερο αντιληπτή, όταν πλέ-
ον ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε
και δημόσια, στο πλαίσιο εκπομ-
πής στο Sigma, τον Νίκο Αναστα-
σιάδη να ξεκαθαρίσει τις σκιές σε
σχέση με τον υποψήφιο που στη-
ρίζει μετά τον αστεϊσμό, όπως ο
ίδιος ο Πρόεδρος τον χαρακτήρισε,
για τους τρεις υποψήφιους συνερ-
γάτες του.

Βέβαια, μεταξύ των μελών και
φίλων της δεξιάς παράταξης, ήταν

κοινό μυστικό ότι η αναφορά αυτή
ήταν η αφορμή που ξεχείλισε το
ποτήρι, μιας και ο κ. Νεοφύτου
ένιωθε το τελευταίο χρονικό διά-
στημα ιδιαίτερα δυσαρεστημένος
από όσα μάθαινε ότι εξελίσσονται
στη Λεμεσό στον φιλικό και ερ-
γασιακό κύκλο του Προέδρου που
φέρεται να πραγματοποιούν εκ-
δηλώσεις υποστήριξης του υπο-
ψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη.
Πάντως, τόσο το δημόσιο κάλεσμα
προς τον Πρόεδρο να τοποθετηθεί
δημόσια, όσο και οι αιχμές που
άφησε για το ότι ο ίδιος προειδο-
ποιούσε για τσουνάμι στο Κυπρια-
κό, χωρίς όμως να εισακουστεί
από κανένα, φαίνεται να ενόχλη-
σαν ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας που προχώρησε με
τη γνωστή γραπτή δημόσια απάν-
τηση στην οποία πρόταξε τη δια-
τήρηση της ενότητας της ιστορι-
κής παράταξης του Δημοκρατικού
Συναγερμού, ενώ σημείωνε πως
θα εκφράσει τις θέσεις του προς
τον υποψήφιο πρόεδρο με αυστη-
ρά προσωπική επιστολή.

Η περιβόητη επιστολή 
Μια επιστολή που όπως όλα

δείχνουν δεν έφτασε τελικά ποτέ
στα χέρια του κ. Νεοφύτου, αν
και αφέθηκε να διαρρεύσει πως
ο Πρόεδρος είχε ήδη αρχίσει να
τη συντάσσει. Η παρέμβαση στε-
λεχών, όπως του αναπληρωτή
προέδρου του κόμματος Χάρη Γε-
ωργιάδη, που θέλησε από την
πρώτη στιγμή να κρατήσει ίσες
αποστάσεις αλλά και του παλιού
στελέχους του ΔΗΣΥ και πρώην
ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημη-
τρίου που τις τελευταίες μέρες
ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή φαί-
νεται να άνοιξαν τον δρόμο για
μία κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ
των δύο αντρών.

Μέχρι τη συνάντηση εκφρα-
ζόταν έντονα η άποψη ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί
και ως διά μαγείας ν’ ανατρέψει
τα μη ικανοποιητικά ποσοστά συ-
σπείρωσης που λαμβάνει ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ. Μεγάλη συζή-
τηση υπήρξε και σε σχέση με τη
στάση που θα πρέπει να υπάρξει

μέχρι το τέλος του προεκλογικού
αγώνα ώστε να δοθεί με αξιοπρέ-
πεια –ασχέτως αποτελέσματος–
από τη στιγμή μάλιστα που ηγε-
τικά στελέχη τόνιζαν πως δεν
υπάρχει plan B σε σχέση με τον
υποψήφιο του κόμματος. Ωστόσο,
το ενδεχόμενο απόσυρσης Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου από την κούρσα
και η υποβολή υποψηφιότητας
της Αννίτας Δημητρίου, που οι
δημοσκοπήσεις θέλουν να πετυ-
χαίνει τη μεγαλύτερη συσπείρωση
εντός των ψηφοφόρων του κόμ-
ματος, προβλημάτισε και συζη-
τήθηκε έντονα.

Καταλυτικός πάντως στο να
κλείσει το ραντεβού της Τετάρτης
στο Προεδρικό φαίνεται να ήταν
και ο ρόλος του υπουργού Εξωτε-
ρικών Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος
θέλησε να βάλει τέλος στη δημόσια
αντιπαράθεση, αντιλαμβανόμενος
πως περαιτέρω εσωστρέφεια εντός
ΔΗΣΥ μόνο κακό μπορεί να κάνει. 

Η κατ’ ίδιαν συνάντηση
Το τι ακριβώς λέχθηκε στην

κατ’ ίδιαν συνάντηση που είχαν
Νίκος Αναστασιάδης και Αβέρωφ
Νεοφύτου κανείς δεν γνωρίζει.
Ωστόσο, φαίνεται πως ως παλιές
καραβάνες της πολιτικής και οι
δύο κατάφεραν να χειριστούν την
παρούσα κρίση, ασχέτως αν η συ-
ζήτηση έγινε σε υψηλούς τόνους
εκατέρωθεν.

Ακολούθησε και η συνάντηση
παρουσία των στελεχών, που από
την πρώτη στιγμή ενεπλάκησαν
στην προσπάθεια εξεύρεσης ισορ-
ροπιών, δηλαδή των Χάρη Γεωρ-
γιάδη, Παναγιώτη Δημητρίου και
Ιωάννη Κασουλίδη, όπως και του
υφυπουργού παρά τω Προέδρω
Πέτρου Δημητρίου που έχει πλέον
και τον τίτλο  campaign
manager της εκστρατείας του
υποψήφιου του ΔΗΣΥ και ήταν ο
γεφυροποιός των θέσεων μεταξύ
Πινδάρου και Προεδρικού. 

Μία συνάντηση όπου τέθηκε
και το πλαίσιο στο οποίο το εκτε-
λεστικό γραφείο του κόμματος
αποφάσισε σε σχέση με τις κινή-
σεις στήριξης που θα ήθελε να

δει από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας ώστε να δοθεί ώθηση
στη δυναμική της υποψηφιότητας
του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως δημοσίευσε η kathime-
rini.com.cy οι ενέργειες αφορούν
συγκεκριμένα τηλέφωνα, συναν-
τήσεις αλλά και την παρουσία
του Νίκου Αναστασιάδη σε επι-
λεγμένες εκδηλώσεις. Βέβαια στη
συνάντηση από την οποία όλοι,
όπως δήλωσαν, έφυγαν ικανοποι-
ημένοι έγινε μια γενικότερη συ-
ζήτηση χωρίς χρονοδιαγράμματα
και αναφορά σε συγκεκριμένες
εκδηλώσεις, αν και υπήρξε η δέ-
σμευση του Προέδρου πως θα αν-
ταποκριθεί. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
μετά τη συνάντηση παρουσιά-
στηκε ήρεμος, λέγοντας σε συ-
νεργάτες του ότι από τη συνάν-
τηση κερδισμένη βγήκε η παρά-
ταξη και η πατρίδα. Άλλωστε, στό-
χος όλων ήταν να μην υπάρξει
περαιτέρω φθορά την ώρα που
τα ποσοστά συσπείρωσης δεν ευ-
νοούν την υποψηφιότητα Αβέρωφ
Νεοφύτου.  

Τα οικογενειακά προβλήματα του ΔΗΣΥ 
Πώς από τη ρήξη και την παρασκηνιακή σύγκρουση μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου - Νίκου Αναστασιάδη φτάσαμε στους εναγκαλισμούς

<<<<<<

Καταλυτικός στο να
κλείσει το ραντεβού της
Τετάρτης στο Προεδρι-
κό φαίνεται να ήταν και
ο ρόλος του ΥΠΕΞ
Ιωάννη Κασουλίδη. Ως
γεφυροποιός μεταξύ
Πινδάρου και Προεδρι-
κού λειτούργησε ο υφυ-
πουργός παρά τω Προ-
έδρω Π. Δημητρίου.

Το τι ακριβώς λέχθηκε στην κατ’ ίδιαν συνάντηση που είχαν Νίκος Αναστασιάδης και Αβέρωφ Νεοφύτου κανείς δεν το γνωρίζει. Ωστόσο, φαίνεται πως ως
παλιές καραβάνες της πολιτικής και οι δύο κατάφεραν να χειριστούν την παρούσα κρίση, ασχέτως αν η συζήτηση έγινε σε υψηλούς τόνους εκατέρωθεν.

Ο «αδερφός»
Αβέρωφ 

Έτσι λοιπόν οι δύο άντρες θέλη-
σαν να λήξουν την παρούσα δη-
μόσια αντιπαράθεση, δίνοντας
μάλιστα το ίδιο βράδυ ρεσιτάλ
αλληλοϋποστήριξης και αδελ-
φικής αγάπης στην εκδήλωση
των Νέων Επιστημόνων του ΔΗ-
ΣΥ. Μία εκδήλωση που η πα-
ρουσία και των δύο ήταν απα-
ραίτητη και φαίνεται να λει-
τούργησε και ως μοχλός πίεσης
ώστε να διευθετηθεί και η κατ’
ίδιαν συνάντησή τους νωρίτερα
την ίδια μέρα, μιας και θα παρα-
κάθονταν στον ίδιο τραπέζι.
Μάλιστα, το ενδιαφέρον για τη
συγκεκριμένη βραδιά, πέρα
από τον σημαντικό σκοπό της
βράβευσης, ήταν μεγάλο και
κανείς δεν ήθελε να απουσιά-
ζει, μιας και ήταν μεγάλη η πα-
ραφιλολογία για το πώς οι δύο
ισχυροί άντρες του ΔΗΣΥ θα αν-
τιδρούσαν με τον ελέφαντα
ακόμα στο δωμάτιο. Αυτό ήταν
και ένα από τα επιχειρήματα
των ανθρώπων που γνωρίζουν
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η
επικοινωνιακή πολιτική γι’ αυτό
και δεν άφησαν ποτέ να πραγ-
ματοποιηθεί η συνάντηση κάτω
από οποιεσδήποτε σκιές. Κατά
την προσφώνηση ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας επέλεξε μάλι-
στα να αναφερθεί στον «αδερ-
φό του Αβέρωφ» όπως και στην
υποχρέωση συστράτευσης μαζί
του, ωστόσο δεν έκανε καμία
αναφορά στην υποψηφιότητα
Νίκου Χριστοδουλίδη και στον
τρόπο με τον οποίο ο πρώην συ-
νεργάτης του επέλεξε να έλθει
αντιμέτωπος με τον ΔΗΣΥ. Από
την πλευρά του, ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου επέλεξε για άλλη μία φο-
ρά να ρίξει τις ευθύνες στον εν-
διάμεσο χώρο, λέγοντας ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που επιχει-
ρεί να εμβολίσει και να διασπά-
σει το κόμμα. Μία βραδιά που
κύλησε μέσα σε κλίμα συμπό-
ρευσης και αλληλοϋποστήριξης,
όπως άλλωστε άρμοζε, μιας και
απευθύνονταν κυρίως στη νέα
γενιά ψηφοφόρων στην οποία ο
ΔΗΣΥ θέλει να πετύχει μεγαλύ-
τερη συσπείρωση. Ωστόσο, γί-
νεται αντιληπτό πως τα σύννεφα
στη διαχρονική σχέση έντασης
των δύο δεν έχουν φύγει τελεί-
ως, μιας και τα ανοιχτά ζητήματα
που έχουν να αντιμετωπίσουν
τόσο σε σχέση με τις προεδρι-
κές εκλογές αλλά και την επό-
μενη μέρα στο κόμμα είναι πολ-
λά και ακανθώδη. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Στρατηγικές ευκαιρίες για την Ελλάδα από τις κάλπες στο Ισραήλ

Ε ίναι πλέον ξεκάθαρο, καθώς
επισφραγίστηκαν τα αποτε-
λέσματα των εκλογών της

1ης Νοεμβρίου στο Ισραήλ, ότι ο
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο μακρο-
βιότερος πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ, επιστρέφει στην εξουσία επι-
κεφαλής ενός δεξιού συνασπισμού,
που αποτελείται από το δικό του
κόμμα, το Λικούντ, και τρία άλλα
θρησκευτικά κόμματα. Υστερα από
πέντε εκλογικές εκστρατείες σε
τρία χρόνια και με πλειοψηφία 64
βουλευτών στην Κνεσέτ, υπάρχει
ξεκάθαρος νικητής και πιθανότητα
πολιτικής σταθερότητας.

Επειτα από ενάμιση χρόνο στην
αντιπολίτευση, την περίοδο δια-
κυβέρνησης της λεγόμενης «κυ-
βέρνησης της αλλαγής», ο Νετα-
νιάχου μελέτησε και κατέστρωσε
τη δική του επιστροφή στην εξου-
σία και κυρίως την επιστροφή της
χώρας στην πολιτική σταθερότητα.
Για τον Νετανιάχου πρόκειται για
μια γλυκιά νίκη, δεδομένων των
άλλων περιπετειών του, αλλά το
πιο σημαντικό είναι ότι η επιστροφή
του στην εξουσία είναι η ευκαιρία
του να συνεχίσει να φέρνει ριζικές

αλλαγές στο Ισραήλ και να το με-
τατρέψει στην ισχυρή χώρα που
οραματίζεται. Πρέπει να παραδεχθεί
κανείς ότι στο Ισραήλ, με τους φορ-
τισμένους πολιτικούς διαξιφισμούς,
πάρα πολλοί υποτιμούν τη σημαν-
τική συμβολή του Νετανιάχου στην
καθιέρωση της χώρας ως στρατη-
γικού περιφερειακού παίκτη.

Αν ασχοληθούμε με την πολιτική
κληρονομιά, πρέπει να ανατρέξουμε
στο βιβλίο του Νετανιάχου «Μια θέ-
ση υπό τον ήλιο» και στα προσφάτως
δημοσιευμένα απομνημονεύματά
του «Bibi: My Story». Εκεί μπορεί
κανείς να δει το όραμά του – όλες
οι πολιτικές στοχεύουν στην εθνική
δύναμη του Ισραήλ, στην οικονομία,
στην άμυνα, στην εξωτερική πολι-
τική, στην περιφερειακή συνεργα-
σία, στους ενεργειακούς πόρους.
Ολα στοχεύουν και οδηγούν στην
εξασφάλιση του μέλλοντος του Ισ-
ραήλ ως εβραϊκής πατρίδας. Από
αυτή την άποψη ο Νετανιάχου είναι
ένας από τους τελευταίους πολιτι-
κούς σιωνιστές.

Η επιστροφή του πρωθυπουργού
Νετανιάχου στην εξουσία υπόσχεται
σαφώς την επιστροφή του Ισραήλ

στην ενεργό περιφερειακή πολιτική,
λαμβανομένων υπόψιν των εξελί-
ξεων στον ένα και πλέον χρόνο που
βρίσκεται εκτός αξιώματος. Σε αυτό
το διά-στημα, ως απάντηση στα
συμφέροντα του προέδρου Ερντογάν
της Τουρκίας και προς τιμήν της
πρωτοβουλίας του προέδρου Χέρ-
τσογκ, οι δύο χώρες αποκλιμάκωσαν
τις σχέσεις τους, επανέκτησαν πλή-
ρεις διπλωματικές σχέσεις και ξε-
κίνησαν τη διερεύνηση οικονομικής
και αμυντικής συνεργασίας.

Μπορεί κανείς να προβλέψει ότι
ο Νετανιάχου, ο οποίος στο παρελ-
θόν, ανταποκρινόμενος στις πιέσεις
του Αμερικανού προέδρου Ομπάμα,
προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέ-
σεις με την Τουρκία, θα προσπα-
θήσει να διατηρήσει τις σχέσεις
των δύο χωρών σε σωστή τροχιά,
αλλά χωρίς αυταπάτες. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο ίδιος ο πρόεδρος
Ερντογάν δεν περίμενε το επίσημο
αποτέλεσμα των εκλογών για να εκ-
φράσει την ελπίδα του ότι οι σχέσεις
των δύο χωρών θα συνεχίσουν να
βελτιώνονται υπό τη νέα ισραηλινή
κυβέρνηση. Με την επιστροφή του
Νετανιάχου στην εξουσία, ο Ερν-

τογάν, που γνωρίζει τον Νετανιάχου,
θα συνεργαστεί με έναν ηγέτη με
διαφορετικό ανάστημα, εμπειρία
και αντίληψη για την παγκόσμια
και περιφερειακή ισορροπία.

Υπό τον πρωθυπουργό Νετα-
νιάχου η εξωτερική πολιτική του
Ισραήλ αναμένεται να είναι ενεργή,
να επενδύει στις περιφερειακές
σχέσεις, που αποτελούν μέρος της
αντίληψής του για την εθνική δύ-
ναμη και να μην επικεντρώνεται
αποκλειστικά σε ξεπερασμένα μον-
τέλα. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα
είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας
για το Ισραήλ, αν και ο Νετανιάχου
αναμένεται να ακολουθήσει τη
δική του ανεξάρτητη πορεία. Με
τον Νετανιάχου, η επίσημη πολιτική
του Ισραήλ, που λέει ότι οι σχέσεις
με την Ελλάδα και την Κύπρο –το
ελληνικό τρίγωνο– και οι σχέσεις
Ισραήλ - Τουρκίας δεν θα είναι εις
βάρος του άλλου, δεν θα αποτελεί
μόνον λόγια. Ο Νετανιάχου στοχεύει
στην ελληνική συνεργασία ως μέρος
του στρατηγικού του οράματος.

Στη σύντομη ομιλία του μετά
τα exit polls νωρίς το πρωί της Τε-
τάρτης, ο Νετανιάχου ανέφερε τις

προτεραιότητες της κυβέρνησής
του. Τα λίγα λόγια που είπε για την
εξωτερική πολιτική του Ισραήλ δεν
πρέπει να υποτιμηθούν ή να θεω-
ρηθούν ρητορική. Επανέλαβε το
όραμά του για το παγκόσμιο κύρος
του Ισραήλ. Αυτό το όραμα σημαίνει
ακτιβισμό στην εξωτερική πολιτική,
συνεργασία και σύμπραξη με τους
περιφερειακούς γείτονες. Για την
Ελλάδα και το Ισραήλ είναι μια με-
γάλη ευκαιρία που μπορεί να οδη-
γήσει τις σχέσεις των δύο χωρών
ακόμη πιο μακριά. Αν ήμουν σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού κ. Μη-
τσοτάκη θα του έλεγα να μην κα-
θυστερήσει να προσεγγίσει τον
ομόλογό του –πέρα από τα συγχα-
ρητήρια– και να συζητήσουν επί
της ουσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι δυο τους είχαν επαφές ακόμη
και όταν ο Νετανιάχου ήταν εκτός
εξουσίας. Μια συνάντησή τους πρέ-
πει να έχει ήδη προγραμματιστεί.

Τα θέματα ουσίας που θα μπο-
ρούσαν και θα έπρεπε να συζητή-
σουν αφορούν τρία διαφορετικά
αντικείμενα: Πολιτική - Αμυνα και
περιφερειακή στρατηγική - Ενερ-
γειακή συνεργασία και συνεργασία

σε θέματα υποδομών. Δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο. Καθώς κάποιοι
στην Ε.Ε. μπορεί να προσπαθήσουν
να επιστρέψουν στις τεταμένες σχέ-
σεις με το Ισραήλ υπό τον Νετα-
νιάχου, η Ελλάδα μπορεί να επη-
ρεάσει σημαντικά τις πολιτικές της
Ε.Ε. Σε θέματα άμυνας και στρατη-
γικής θα πρέπει να υπάρξει μια συν-
τονισμένη προσπάθεια για την ανα-
βάθμιση των σχέσεων, η συμμετοχή
των ηγετών αποδείχθηκε σημαντική
στο παρελθόν και απαιτείται και
πάλι. Τέλος, στο θέμα της ενέργειας
συνέβησαν πολλά τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο. Ηδη πριν από τον
πόλεμο στην Ουκρανία υπήρξαν
ανησυχητικές εξελίξεις. Τώρα, μετά
τη συμφωνία του Ισραήλ με τον Λί-
βανο για τα θαλάσσια σύνορα, που
υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και η Γαλλία,
χρειάζεται μια κοινή –ίσως και τρι-
μερής με την Αίγυπτο– στρατηγική
προς όφελος της εθνικής ισχύος
τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλά-
δας, επανεξετάζοντας και επανα-
προσδιορίζοντας τον EastΜed.

Καθώς η ίδια η Ελλάδα οδεύει
προς εκλογές, δεν πρέπει να χαθεί
χρόνος.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η  συμφωνία οριοθέτησης Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης
(ΑΟΖ) μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
(όπως η «Κ» πρώτη ανέφερε στην
ηλεκτρονική της έκδοση την πε-
ρασμένη εβδομάδα) ανοίγει εκ νέ-
ου το κεφάλαιο της κύρωσης, από
τη Βηρυτό, της συμφωνίας καθο-
ρισμού θαλασσίων ζωνών Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και Λιβάνου,
του 2007, που εκκρεμεί έκτοτε
στο επίπεδο της λιβανέζικης Βου-
λής. Οι εξελίξεις στο τρίγωνο των
ΑΟΖ Κύπρου - Λιβάνου - Συρίας
αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον
για τη Λευκωσία για λόγους που
εκτείνονται πολύ πέραν της με-
θοδολογίας/πρακτικής καθορισμού
θαλασσίων ζωνών, ιδίως μετά τη
συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ, και
συνδέονται άρρηκτα με το ρευστό
γεωπολιτικό σκηνικό της Ανατο-
λικής Μεσογείου. Σε μια περίοδο
μάλιστα γενικών ανακατατάξεων
στην περιοχή, που επιταχύνουν
και ο πόλεμος στην Ουκρανία και

η κρίση στο Ιράν, όπου τόσο ο Λί-
βανος βρίσκεται σε παρατεταμένη
πολιτική και οικονομική κρίση
όσο και που το πολιτικό σκηνικό
στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές της
περασμένης Τρίτης, δεν έχει ξε-
καθαρίσει.  

Η μεγάλη εικόνα
Το σίγουρο είναι πως οι ανα-

κατατάξεις στην περιοχή δεν αφή-
νουν ούτε αδιάφορη την Τουρκία,
αλλά έρχονται και σε μια πολύ εν-
διαφέρουσα χρονική συγκυρία
για την ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και των
χωρών ΜΕΝΑ, με τη Λευκωσία να
θέλει ν’ αποφύγει δυσάρεστες εξε-
λίξεις που δυνητικά θα περιέπλε-
καν τα πράγματα. Oι δυναμικές
τάσεις που πρέπει να εξεταστούν
εδώ αφορούν σε συγκεκριμένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά:

• Στο αν η τουρκική κακόβουλη
επιρροή εξακολουθεί να υφίσταται
εντός πολιτικών δρώντων στον
Λίβανο, λόγος για τον οποίο πέραν
της διασυνοριακής διαφοράς με
το Ισραήλ πάγωσε την κύρωση
της συμφωνίας του 2007. Στην
παρούσα φάση βέβαια το πολιτικό

vacuum στον Λίβανο δείχνει να
κρίνεται πολύ πιο σημαντικό, ενώ
το timing συνδέεται και με την
πολιτική αστάθεια στο Ισραήλ κα-
θώς και με τη δυναμική αποκα-
τάσταση των διμερών σχέσεών
του με την Τουρκία. 

• Στα όρια της ρωσικής εμπλο-
κής στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, λόγω Συρίας, που εξαι-
τίας της αμερικανικής διαμεσο-
λάβησης στη συμφωνία Ισραήλ -
Λιβάνου αναζητεί ισοδύναμα σε
μια αντίστοιχη διαμεσολάβηση
μεταξύ Λιβάνου και Συρίας. Επί
τούτου, η Ρωσία έχει καταδείξει
και στις δύο πλευρές πως θέλει
να παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή
με τον Πρόεδρο Πούτιν να έχει
ορίσει επί τούτου τον ειδικό του
αντιπρόσωπο στη Συρία, Alexan-
der Lavrantev. Ως γνωστόν η Ρω-

σία έχει αποκτήσει δικαιώματα
ερευνών στην ΑΟΖ της Συρίας
(έξω από το Ταρτούς) μέσω της
“Capital Neft”, εταιρείας που φέ-
ρεται να συνδέεται με τον γνωστό
Ρώσο ιδρυτή της εταιρείας Wa-
gner, Γιεβγένι Πριγκόζιν, και θέλει
να επεκταθεί και στον Λίβανο. 

• Στο πώς η Τουρκία, μελλον-
τικά, θα ήθελε μέσω της ΤΡΑΟ,
όχι μόνο να εξετάσει το ενδεχό-
μενο συμπράξεων στο πεδίο των
ερευνών υδρογονανθράκων στην
ΑΟΖ του Λιβάνου, αλλά και ν’ αμ-
φισβητήσει τις συμφωνίες καθο-
ρισμού ΑΟΖ της Κ.Δ. με τον Λίβανο
και το Ισραήλ. 

Για την Κύπρο πάντως το σε-
νάριο εισόδου σε μια διαδικασία
διαπραγμάτευσης από την αρχή
της συμφωνίας με τον Λίβανο θε-
ωρείται απομακρυσμένο, ενώ η

προσέγγιση με το καθεστώς Άσαντ
μετά την επαναλειτουργία της
πρεσβείας της Κ.Δ. στη Συρία, το
2021, προσφέρει επιλογές συνεν-
νόησης.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση
αυτό που αποκτά σημασία στο
ζήτημα με τον Λίβανο είναι ο χρό-
νος επίλυσης της εκκρεμότητας,
καθώς και οι εξελίξεις στην πε-
ριοχή προκειμένου μελλοντικές
έρευνες στην Ανατολική ΑΟΖ της
Κύπρου (π.χ. θαλασσοτεμάχιο «3»
ή δυνητική αδειόδοτηση του θα-
λασσοτεμαχίου «13», στην περιο-
χή, που δεν έχει δοθεί σε εταιρεία)
ή ανακάλυψη κοιτάσματος υδρο-
γονανθράκων στο «3» να δημι-
ουργήσει ένα νέο κεφάλαιο τύπου
«Αφροδίτη/Ισάι», με τον Λίβανο.
Επιπλέον, για την Κύπρο η συ-
νεννόηση με χώρες όπως η Γαλλία

και οι ΗΠΑ, η πρώτη με σημαντική
επιρροή στον Λίβανο και η δεύ-
τερη ως εγγυήτρια και διαμεσο-
λαβητής στη συμφωνία Λιβάνου
– Ισραήλ, έχει ξεχωριστό ενδια-
φέρον σε διπλωματικό επίπεδο
ιδίως σε μια περίοδο που η Τουρκία
αμφισβητεί, ανοικτά και διά τε-
τελεσμένων, τα θαλάσσια σύνορα
στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου. Τέλος, η ίδια η συμφωνία
Λιβάνου – Ισραήλ, με διεθνείς εγ-
γυήσεις λόγω της ιδιαιτερότητας
της μη ύπαρξης διμερών διπλω-
ματικών σχέσεων, αποτελεί ένα
ενδιαφέρον crash-test για τις δυ-
ναμικές στην περιοχή δεδομένου
του ιστορικού βίας στην περιοχή
αλλά και της πάντα ρευστής, γε-
ωπολιτικά, κατάστασης στο ευ-
ρύτερο υποσύστημα των χωρών
ΜΕΝΑ. 

Ελαφρύς κυματισμός στα νερά της ΑΟΖ
Τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κύπρου, Λιβάνου και Συρίας και το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου

<<<<<<

Η Ρωσία επιθυμεί
να έχει ενεργό ρόλο σε
μια συζήτηση Συρίας -
Λιβάνου για τον
καθορισμό μεταξύ
τους Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης.

Λευκωσία

Αμφισβητούμενη
περιοχή

Όριο Κύπρου - Λιβάνου (2003)

Όριο Κύπρου - Ισραήλ (2010)

Όριο Κύπρου - Αιγύπτου (2003)

ΣΥΡΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΙΣΡΑΗΛ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Όρια της Κυπριακής ΑΟΖ βάσει των οριοθετήσεων
με Αίγυπτο (2003), Λίβανο (2007) και Ισραήλ (2010).
Στις υπόλοιπες μη οριοθετημένες περιοχές η χάραξη
της Κυπριακής ΑΟΖ έχει γίνει βάσει της μέσης γραμμής.

Όρια ΑΟΖ της Κύπρου με Αίγυπτο, Ισραήλ
και Λίβανο βάσει διμερών συμφωνιών.

Όρια Κυπριακής ΑΟΖ βάσει της μέσης γραμμής.

Όρια Κύπρου - Τουρκίας με κατάθεση γεωγραφικών
συντεταγμένων από την Κύπρο 2019.

Λωρίδα
της Γάζας

Το ιστορικό
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου,
η λιβανική Προεδρία, λίγο πριν
από την ολοκλήρωση των όρων
εντολής του Μισέλ Αούν, ανακοί-
νωσε πως επιτεύχθηκε φόρμου-
λα συνεννόησης μεταξύ της Κ.Δ.
και του Λιβάνου για την τροπο-
ποίηση της συμφωνίας του
2007, υπό το βάρος της νέας
συμφωνίας με το Ισραήλ. Υπεν-
θυμίζεται πως ο Λίβανος ζητεί
από την Κύπρο να τροποποι-
ηθούν τα νότια θαλάσσια σύνορα
μεταξύ των δύο χωρών, σύμφω-
να με τη Γραμμή 23 και ακολού-
θως με το Ισραήλ, ζήτημα που
επανέλαβε και ο αντιπρόεδρος
της Βουλής του Λιβάνου, Ελίας
Μπου Σάαμπ (ανήκει στο Free
Patriotic Movement που ίδρυσε
ο Αούν). Η Κύπρος απέστειλε
στον Λίβανο αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον πολύπειρο δι-
πλωμάτη Τάσο Τζιωνή που συ-
ναντήθηκε με τον Λιβανέζο Πρό-
εδρο, με τον κ. Τζιωνή ν’ αναφέ-
ρει «ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα που να μην μπορεί να
επιλυθεί μεταξύ μας και το θέμα
της οριοθέτησης δεν είναι τόσο
δύσκολο». Ωστόσο, αυτό που κα-
θίσταται σαφές είναι πως ο Λί-
βανος δεν επιθυμεί στην παρού-
σα φάση να προχωρήσει με την
Κύπρο, αν δεν υπάρξει στην εξί-
σωση και συμφωνία καθορισμού
θαλασσίων ζωνών με τη Συρία
του Άσαντ. Το ιστορικό των σχέ-
σεων Λιβάνου - Συρίας πηγαίνει
αρκετά πίσω με το 2015 να χαρα-
κτηρίζεται έτος καμπής, μιας και
η Συρία, τόσο στο επίπεδο του
ΟΗΕ όσο και στο επίπεδο των δι-
μερών σχέσεων των δύο χωρών,
ενέγραψε στη μεγάλη εικόνα το
ζήτημα του καθορισμού ΑΟΖ με-
ταξύ των δύο χωρών. Η Κύπρος
και ο Λίβανος στις 17 Ιανουαρίου
του 2007 υπέγραψαν συμφωνία
καθορισμού θαλασσίων ζωνών
που ωστόσο δεν τέθηκε ποτέ σε
ισχύ λόγω της μη κύρωσής της
από το κοινοβούλιο της χώρας. Η
συμφωνία έγινε με τη μέθοδο
της μέσης γραμμής/ίσης από-
στασης (median line/equidistan-
ce), ενώ η προσέγγιση της Δαμα-
σκού, του Άσαντ, δείχνει να προ-
τάσσει μεθοδολογικά την ευθυ-
δικία (equity), διάσταση που
ίσως χρονικά να καθυστερήσει
την επιθυμία της Λευκωσίας για
γρήγορο κλείσιμο του κεφαλαί-
ου «ΑΟΖ με τον Λίβανο», μιας και
τεχνικά δεν είναι δύσκολη υπό-
θεση, όπως αναφέρουν στην
«Κ» πηγές με καλή γνώση των
πραγμάτων. 



ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΜΟΥΝΤΙΑΛ
2022

Τα φαβορί στο Κατάρ, 
οι προκλήσεις και οι 

στοιχηματικές αποδόσεις

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου
μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΑΝΔΡΕΑ ΡΙΡΗ

Οι γυναίκες είχαν ανοίξει τον δρόμο, ο εθνικός κορμός τον έκλεισε

Π αρακολούθησα την Τρίτη
την παράσταση «Οι Γυναίκες
Επιστρέφουν», η οποία πραγ-

ματεύεται τις μεγαλειώδεις πορείες
των γυναικών της ελληνοκυπριακής
κοινότητας στα τέλη της δεκαετίας
του ’80, που στόχο είχαν να ανοί-
ξουν τον δρόμο για την επιστροφή
στον κατεχόμενο βορρά. Οφείλω
να πω, ότι η αρχειακή έρευνα που
έγινε για την παράσταση ήταν εν-
τυπωσιακή και τα αποσπάσματα
που διαβάστηκαν από τις εφημε-
ρίδες της εποχής και τα τηλεοπτικά
ρεπορτάζ από το κρατικό κανάλι,
το μόνο που υπήρχε τότε, ταίριαζαν
απόλυτα με το περιεχόμενο της
παράστασης.

Και ουδεμία έκπληξη προκαλεί
ότι η πατριαρχία της κυπριακής
δημοσιογραφίας, είχε στοχοποιήσει

τις γυναίκες αυτές, ως περίπου προ-
δότριες της ελληνοκυπριακής κοι-
νότητας.

Προειδοποιήσεις ότι η όποια
δράση τους ενδέχεται να βλάψει
τον εθνικό αγώνα, πως δήθεν θα
προκαλέσουν κλιμάκωση από απέ-
ναντι κ.λπ. Παρενθετικά, θα ήταν
καλό αυτά τα δημοσιεύματα ν’ αν-
τιπαραβληθούν με τα αντίστοιχα
που ενδεχομένως προηγήθηκαν
της πορείας των μοτοσικλετιστών
τον Αύγουστο του 1996 και η οποία
κατέληξε με τις στυγερές δολοφο-
νίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού
Σολωμού.

Πίσω στη δημοσιογραφική πα-
τριαρχία, και ακούγοντας τις πρω-
ταγωνίστριες να διαβάζουν τα συγ-
κεκριμένα αποσπάσματα, μου ήρ-
θαν στον νου δύο περιστατικά του

πρόσφατου παρελθόντος και η αν-
τίστοιχη κάλυψή τους από τα κυ-
ρίαρχα μέσα:

1. Στις 29 Φλεβάρη του 2020,
ομάδα διαδηλωτών επανανοίγει το
οδόφραγμα Λήδρας - Λοκματζί.
Στην προσπάθεια επαναδιάνοιξης
του οδοφράγματος, ένας από τους
διαδηλωτές σπρώχνει στιγμιαία
στο πρόσωπο έναν εθνοφρουρό, ο
οποίος εξ αρχής δεν έπρεπε να βρί-
σκεται εκεί. Η μονταζιέρα του Δία
(και άλλων) απομονώνει αμέσως
το περιστατικό και βάζει σε λούπα
την εικόνα του σπρωξίματος. Το
στιγμιότυπο κατά το οποίο ο δια-
δηλωτής απολογείται στον εθνο-
φρουρό λίγα μόλις δευτερόλεπτα
μετά, διαγράφεται. Έτσι μια γενναία
πράξη πολιτικής ανυπακοής υπέρ
της ειρήνης από μερικές εκατον-

τάδες ανθρώπους, μετατρέπεται
σε «βία κατά εθνοφρουρού».

2.Τον Μάρτιο του 2021, το κί-
νημα Ως Δαμέ, που είχε ταράξει
αρκετά τα λιμνάζοντα νερά της κυ-
πριακής πολιτικής σκηνής, εξέδωσε
μια ανακοίνωση στην οποία ανα-
φέρθηκε σε «κυβέρνηση στον νό-
το». Και τι δεν άκουσαν τότε οι «Ως
Δαμέ». Τι πως δικαιώνουν τον Ντεν-
κτάς; Τι για απαράδεκτες συμπε-
ριφορές; Τι καλέσματα για καταδί-
κες...

Ανάλογης αντιμετώπισης τυγ-
χάνουν σχεδόν πάντα και οι Unite
Cyprus Now αλλά και όποιο άλλο
σύνολο δεν υιοθετεί κατά γράμμα
την εθνική γραμμή. Μια εθνική
γραμμή η οποία, μαζί με τη Χούντα
των Αθηνών και τις επεκτατικές
πολιτικές της Τουρκίας, μας έφεραν

εδώ που είμαστε σήμερα. Και μια
εθνική γραμμή, η οποία μας οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια στη διχο-
τόμηση.

Ενδεχομένως για πρώτη φορά
στα χρονικά της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το κυπριακό πρόβλημα
βρίσκεται τόσο χαμηλά στην ατζέν-
τα προεδρικών εκλογών. Οι γυναί-
κες και οι άντρες που θέλουν να
επιστρέψουν λιγοστεύουν. Η νεο-
λαία εν πολλοίς αδιαφορεί, αφού
δεν έχει ούτε μνήμες, ούτε προσω-
πικές σχέσεις, ούτε και ερεθίσματα.
Όσοι διατηρούμε επαφή με τον
βορρά, αποτελούμε μικρή μειοψη-
φία.

Ας το σκεφτούν αυτό λοιπόν, οι
πατριάρχες της ελληνοκυπριακής
δημοσιογραφίας, που λατρεύουν
τόσο το στάτους κβο και απεχθά-

νονται τόσο τη διζωνική, δικοινο-
τική ομοσπονδία, αλλά φωνασκούν,
όταν αυτή δεν αναφέρεται σε κεί-
μενα ή δηλώσεις των Ηνωμένων
Εθνών.

Υγ.: Αφού η παράσταση διαρκούσε
110 λεπτά, καλό θα ήταν να εξηγη-
θεί το πώς επήλθε αυτό το περι-
βόητο «σχίσμα» στο κίνημα των γυ-
ναικών της Κύπρου. Η πλήρης ρο-
μαντικοποίηση δεν βοηθά στη σω-
στή ανάλυση της ιστορίας. Γιατί
μπορεί το κίνημα να ξεκίνησε με
αγνές και ειρηνικές προθέσεις, αλ-
λά ήταν η παρείσφρηση του εθνικι-
σμού που εν τέλει το οδήγησε σε
τέλμα.

*Αυτό το κείμενο δεν αποτελεί θε-
ατρική κριτική.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τα επεισόδια στο Τσίρειο Στάδιο,
εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου,
προσγείωσαν ανώμαλα όσους πί-
στευαν πως τα μέτρα που λήφθηκαν
κατά της βίας στα γήπεδα πριν από
τρία χρόνια, αποτελούσαν ένα ισχυ-
ρό όπλο καταπολέμησης. Ωστόσο,
η πραγματικότητα απέδειξε πως
οι όποιες θετικές αξιολογήσεις είχαν
γίνει βασιζόντουσαν σε λάθος στοι-
χεία και δεδομένα. Τρία χρόνια
μετά την εφαρμογή του σχετικού
νόμου πολιτεία και φορείς, που κι-
νούνται στον χώρο του ποδοσφαί-
ρου, βρίσκονται στο ίδιο σημείο

αναζητώντας τι δεν πήγε καλά και
αν το περιστατικό στο Τσίρειο Στά-
διο απλώς ήταν η εξαίρεση και όχι
ο κανόνας. Τον περασμένο Μάρτιο
κυβέρνηση, Αστυνομία και άλλοι
φορείς ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής της Βουλής αξιολογούσαν
θετικά την εισαγωγή και εφαρμογή
της κάρτας φιλάθλου. Ένα πολυ-
διαφημισμένο μέτρο το οποίο δια-
νύει τρία χρόνια ζωής. Ακόμα και
η Αστυνομία διαπίστωνε πως στη
μετά κάρτα φιλάθλου εποχή στα
γήπεδα, τα περιστατικά βίας και
οι συλλήψεις παρουσίαζαν σημάδια
κάμψης. Έντεκα μήνες μετά η
Αστυνομία επέστρεψε στη λογική
που επικρατούσε πριν από το μέτρο
με τα αποτρεπτικά και κατασταλ-
τικά μέτρα να τίθενται και πάλι πά-
νω στο τραπέζι. Με τα δεδομένα
αυτά και τις έντονες ανησυχίες
πως οι θλιβερές εικόνες του Τσιρείου
είναι θέμα χρόνου να επαναλη-
φθούν σε κάποιο άλλο γήπεδο, το
τεράστιο ερωτηματικό είναι τι μέλ-
λει γενέσθαι.

Το τεστ
Αν κάποιος μελετήσει προσε-

κτικά τις παραμέτρους από την
εφαρμογή του μέτρου μπορεί να
καταλήξει σε ασφαλή συμπερά-
σματα στο τι φταίει. Οι ψύχραιμες
απόψεις που υπάρχουν στον χώρο
του ποδοσφαίρου υποστηρίζουν
έντονα πως τα τελευταία τρία χρό-
νια σημειώθηκαν αρκετές συμπτώ-
σεις που επηρέασαν το κομμάτι
βίας στα γήπεδα.

Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέ-
γεται είναι πως η σχετική ύφεση
που παρατηρήθηκε δεν ήταν από-
τοκο των μέτρων που λήφθηκαν.
Ως τίτλο βάζουν πως το δυνατό
τεστ της κάρτας φιλάθλου δεν έγινε
πριν από τρία χρόνια αλλά στο φε-
τινό πρωτάθλημα. Όσο και αν αυτό
ακούγεται παράδοξο υπάρχει ένα
σκεπτικό που το στηρίζει. Ως πρώ-
τος παράγοντας που οδήγησε στην
ύφεση υποδεικνύεται η αντίδραση
των οργανωμένων οπαδών των
ομάδων στην εισαγωγή της κάρτας
φιλάθλου. Η άρνηση των συνδέ-

σμων να συμμορφωθούν με τον
νόμο, με επίκληση τα προσωπικά
δεδομένα που κατά τους ίδιους πα-
ραβίαζε η κάρτα φιλάθλου, τους
οδήγησε αναγκαστικά εκτός αγω-
νιστικών χώρων με αποτέλεσμα
να εκλείψει η εστία έντασης.

Η πανδημία
Η οικειοθελής απομάκρυνση

από τα γήπεδα των σκληρών πυ-
ρήνων των ομάδων, χρονικά συ-
νέπεσε με την έναρξη της υγειονο-
μικής κρίσης. Τα περιοριστικά μέτρα
που επιβλήθηκαν και στους αγω-
νιστικούς χώρους με μειωμένο αριθ-
μό φιλάθλων, όπως αποδεικνύεται,
συνέβαλαν να δοθεί μια πλασματική
εικόνα για την αποτελεσματικότητα
των μέτρων που λήφθηκαν, ανά-
μεσα σε αυτά και της κάρτας φι-
λάθλου. Η σταδιακή υποχώρηση
της έκτακτης κατάστασης που επέ-
βαλε η πανδημία, η άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων αλλά κυρίως
η επιστροφή των οργανωμένων
στα γήπεδα, ουσιαστικά φανέρωσαν

τα κενά που υπάρχουν τα οποία
μετά από τρία χρόνια καλούνται
να καλύψουν άμεσα πολιτεία και
αρμόδιοι φορείς. Οι συμπτώσεις
που υπήρξαν μετά από την εφαρ-
μογή του νόμου για τη βία στα γή-
πεδα αποκάλυψαν το πόσο επιφα-
νειακά συνεχίζουν να αντιμετωπί-
ζουν άπαντες οι υπεύθυνοι ένα
τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα,
όπως είναι η βία στα γήπεδα με
αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος
χρόνος. Και εν προκειμένω δεν
αξιοποιήθηκε η περίοδος των πε-
ριοριστικών μέτρων για καλύτερη
προετοιμασία εφαρμογής των μέ-
τρων. Η κάρτα φιλάθλου δεν απο-
τελεί ένα απλό μέτρο, εύκολο στην
εφαρμογή του. Με βάση το πνεύμα
του νόμου θα λειτουργούσε συν-
δυαστικά με τα κλειστά κυκλώματα
στα γήπεδα και τα αριθμημένα κα-
θίσματα, με απώτερο στόχο την
ταυτοποίηση των φιλάθλων, του-
τέστιν τον έλεγχο των ταραξιών.
Όσοι κινούνται κοντά στον χώρο
του ποδοσφαίρου και στους αγω-

νιστικούς χώρους γνωρίζουν από
πρώτο χέρι πως υπήρχαν προβλη-
ματικές καταστάσεις στους κρίκους
της αλυσίδας.

Κυκλώματα
Το πλέον σοβαρότερο πρόβλημα

στην αποτυχία επαρκούς ελέγχου
στα γήπεδα εντοπίζεται στην πλευ-
ρά των ίδιων τον ομάδων, οι οποίες
εξαρχής δεν δέχθηκαν την κάρτα
φιλάθλου υπό την πίεση κατεστη-
μένων καταστάσεων που υπάρχουν
μέσα σε αυτές. Οι πλείστες ομάδες,
με ελάχιστες εξαιρέσεις, φαίνεται
να είναι εγκλωβισμένες από τους
συνδέσμους των οργανωμένων
οπαδών τους. Το άλλο επίσης σο-
βαρό θέμα που φαίνεται να ευθύ-
νεται για τη μη αποτελεσματικότητα
των μέτρων εντός των γηπέδων εί-
ναι τα κλειστά κυκλώματα που το-
ποθετήθηκαν, τα περισσότερα από
τα οποία, όπως λένε αρμόδιοι, είναι
χαμηλής ποιότητας και δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στον αντικει-
μενικό σκοπό. 

Δείχνουν κόκκινο στην κάρτα φιλάθλου
Τα επεισόδια στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό κατέδειξαν την αναποτελεσματικότητά της ως μέτρου πάταξης της βίας στα γήπεδα

Ριζικά μέτρα 
Τρία χρόνια μετά, το πο-
δόσφαιρο φαίνεται να
βρίσκεται στην ίδια θέση,
με ξεπερασμένες προτά-
σεις και θέσεις να επι-
στρέφουν στο τραπέζι.
Παράγοντες που δεν βλέ-
πουν το ποτήρι μισοάδειο
αλλά μισογεμάτο υποστη-
ρίζουν πως όποια μέτρα
και αν αποφασισθούν, η
εικόνα που επικρατεί γύ-
ρω από το ποδόσφαιρο θα
παρουσιάζει κατά διαστή-
ματα σημάδια έξαρσης. Η
ριζική καταπολέμηση της
βίας των γηπέδων μπορεί
να γίνει πραγματικότητα
μόνο εάν οι ίδιες οι ομά-
δες αποφασίσουν να τερ-
ματίσουν τη σχέση εξάρ-
τησης με τους οργανωμέ-
νους οπαδούς και να θέ-
σουν σε νέα βάση τους
συνδέσμους. Αυτό σημαί-
νει πως οι ίδιες οι ομάδες
θα πρέπει ν’ αναλάβουν
να επιβάλουν την τάξη και
να απομακρύνουν το κομ-
μάτι εκείνο που φαίνεται
να ευθύνεται. Στα άμεσα
μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν τονίζεται η εφαρ-
μογή του νόμου. Πρώτον
να ενισχυθούν τα επίπεδα
ελέγχων στις εισόδους
των αγωνιστικών χώρων.
Αυτό σημαίνει ότι θα απο-
τραπεί η είσοδος προσώ-
πων με πλαστές κάρτες
φιλάθλου που υπάρχουν.
Θα ανακοπεί η είσοδος σε
πρόσωπα που κατέχουν
παιδικά εισιτήρια τα οποία
δεν είναι υποχρεωμένα
να είναι εφοδιασμένα με
κάρτα φιλάθλου. Να ενι-
σχυθεί το προσωπικό
ασφάλειας προκειμένου
να αποτρέπει οργανωμέ-
νη και με βία είσοδο στα
γήπεδα από ομάδες προ-
σώπων. Από την Αστυνο-
μία ζητούν καλύτερη αξιο-
λόγηση της επικινδυνότη-
τας των αγώνων προκει-
μένου να υπάρχει πλάνο
αντίδρασης.

<<<<<<

Η αποχώρηση των οργα-
νωμένων οπαδών από τα
γήπεδα, ως αντίδραση
στην κάρτα φιλάθλου
καθώς και η πανδημία
στη συνέχεια, θεωρούν-
ται οι δύο παράγοντες
που μείωσαν τα περιστα-
τικά βίας τα τρία προ-
ηγούμενα χρόνια. Στις ψύχραιμες απόψεις που ακούγονται γύρω από τη βία στα γήπεδα, η μεγαλύτερη ευθύνη πάταξης του κοινωνικού φαινομένου επιρρίπτεται στις ίδιες τις

ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να περιφρουρήσουν τα του οίκου τους.
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Νικητής ο Σασμός
Το πρώτο διακαναλικό debate κύλησε χω-
ρίς εκπλήξεις και ιδιαίτερους διαξιφι-
σμούς με νικητή τον... «Σασμό». Μπορεί
βέβαια να υπήρξε γκρίνια σε σχέση με την
ώρα διεξαγωγής, άρχισε στις 22:30, ωστό-
σο κάτι ήξερε ο Alpha που δεν ήθελε να
κάψει το δυνατό του χαρτί για μια πολιτική
συζήτηση στην prime time. Απεναντίας,
φαίνεται να ωφέλησε και το debate που
έφτασε στο κανάλι των Λατσιών μέχρι
24%, απολύτως λογικό νούμερο με ένα τό-
σο γενναιόδωρο lead-in. Όσο για το deba-
te, οι υποψήφιοι δεν κατάφεραν για άλλη
μια φορά να φύγουν από τα τετριμμένα,
ενώ απουσίαζε το θέμα των παρακολου-
θήσεων, που βρίσκεται στην επικαιρότητα.
Μπορεί να προσπάθησαν να ανεβάσουν
τους τόνους με εκατέρωθεν κατηγορίες
ωστόσο δεν κατάφεραν να κερδίσουν το
ενδιαφέρον, εκτός από τον Alpha λόγω
«Σασμού», κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα
στα υπόλοιπα κανάλια. Θα πρέπει τα επιτε-
λεία πέρα από το καλό κλίμα που φρόντι-
σαν να υπάρχει πίσω από τις κάμερες, να
επιστήσουν την προσοχή στους υποψήφι-
ους ώστε να κατεβαίνουν στον τηλεοπτικό
στίβο τουλάχιστον με μερικές φρέσκες
ιδέες και προτάσεις.

••••
Τι επικράτησε 
Πάντως, αυτό που ανέμεναν όλοι από το
debate ήταν τη σκληρή αντιπαράθεση των
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδου-
λίδη. Και δεν απογοητεύτηκαν βεβαίως.
Αυτό επικράτησε απ’ όλη την τηλεμαχία,
με τον συναγερμικό πρόεδρο να κατηγο-
ρεί ευθέως και επανειλημμένα τον Νίκο
Χριστοδουλίδη ως ψεύτη. Τα κοντινά πλά-
να έδειχναν τον εκνευρισμό του Αβέρωφ
Νεοφύτου εν μέρει και την απώλεια της
ψυχραιμίας, όμως η αλήθεια είναι πως η
κίνηση αυτή ήταν καλά προμελετημένη.
Στην Πινδάρου έχουν θέσει ως κύριο στό-
χο να προκαλέσουν ρωγμές στο ήθος του
Νίκου Χριστοδουλίδη. Και αυτό γιατί αντι-
λαμβάνονται πως οι περισσότεροι ψηφο-
φόροι του δεν τον στηρίζουν για τις πολιτι-
κές του θέσεις αλλά για την εικόνα που κα-
τάφερε να κτίσει. Καθόλου τυχαία συνε-
πώς και η κίνηση του εκπροσώπου Τύπου
του κόμματος Δημήτρη Δημητρίου να συ-
νεχίσει την επόμενη μέρα  να θέτει το ζή-
τημα ψευδών από πλευράς Χριστοδουλί-
δη. Πόσο μπορεί αυτό να λειτουργήσει θε-
τικά στην υποψηφιότητα Νεοφύτου είναι
βεβαίως ανοικτό.

••••
Η χαμένη ευκαιρία  
Και ενώ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης έριζαν για το ποιον στηρίζει ο
Νίκος Αναστασιάδης και βρίσκονταν σε
ένα αγώνα υποστήριξης του έργου του, ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης παρακολουθούσε

ως παθητικός θεατής. Είχε την ευκαιρία να
διαχωρίσει τη θέση του και να αποδείξει
πως δεν αποτελεί συνέχεια του Νίκου
Αναστασιάδη, ωστόσο απέτυχε για μία άλ-
λη φορά να το πράξει. Όπως μαθαίνει η
στήλη του έγιναν αυστηρές συστάσεις να
ενισχύσει τη θέση του ως υποψήφιος της
αλλαγής. Το αν θα τα καταφέρει μέχρι το
τέλος της προεκλογικής μένει να φανεί. 

••••
Δράκου, Δράκου είσαι εδώ;
Τελικά η εξεταστική επιτροπή του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για τις παρακολου-
θήσεις δεν κάλεσε την υπουργό Δικαιοσύ-
νης Στέφη Δράκου για συνάντηση στη
Λευκωσία, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές
από το Κοινοβούλιο που κάνουν λόγο για
σύγχυση που προκλήθηκε από τα πολλα-
πλά προσχέδια του προγράμματος που κυ-
κλοφορούσαν στα ΜΜΕ μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή. Πάντως, η πρόθεση για συ-
νάντηση με την κ. Δράκου υπήρχε, με κά-
ποιες επικοινωνίες να είχαν όντως γίνει,
όμως ο προγραμματισμός τελικά δεν προ-
χώρησε. Το μόνο ερώτημα που μένει ανοι-
χτό είναι αν η απόφαση λήφθηκε λόγω του
βεβαρημένου προγράμματος ή λόγω πολι-
τικών παρεμβάσεων και ισορροπιών.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της PEGA

είχε δηλώσει πως, όσον αφορά τις κατηγο-
ρίες για παρακολουθήσεις στις Κεντρικές
Φυλακές η κυπριακή κυβέρνηση έχει «δη-
μόσια ήδη δώσει πολλές πληροφορίες για
αυτό», αναφορά που παραπέμπει στα όσα

δημόσια έχει μοιραστεί το υπουργείο Δι-
καιοσύνης σε σχέση με την υπόθεση. Σύμ-
φωνα με τον αρχικό προγραμματισμό,
όπως έγραψε και η «Κ» την περασμένη
εβδομάδα, η PEGA είχε επιδιώξει συναν-
τήσεις με την κα Δράκου, τον Ταλ Ντίλιαν
και εκπροσώπους του ΓΕΡΗΕΤ και της Cy-
ta. Ο κ. Ντίλιαν αρνήθηκε να συναντήσει
την αντιπροσωπεία.

••••
Το πλήγμα στη Δημοκρατία 
Τέλος καλό όλα καλά στην περίπτωση της
θυελλώδους σχέσης του Νίκου Αναστασιά-
δη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Τα όσα εί-
παν δημοσίως μεταφράστηκαν από τον
Πρόεδρο σε οικογενειακά προβληματάκια
και μπήκε τελεία. Μάλιστα, η απόδειξη της
καλής σχέσης των δύο σύμφωνα με τον
Χάρη Γεωργιάδη είναι ότι ο υφυπουργός
παρά τω Προέδρω ανέλαβε χρέη cam-
paign manager. Το σχολίασε με τον ορθό-
τερο τρόπο η πρώην υπουργός Δικαιοσύ-
νης Έμιλυ Γιολίτη. «Το να πληρώνει ο φο-
ρολογούμενος πολίτης υφυπουργό που να
τρέχει προεκλογική καμπάνια υποψηφίου
είναι τουλάχιστον πρόκληση στον λαό και
πλήγμα στην δημοκρατία». Πλήγμα στην
Δημοκρατία, Πρόεδρε της Δημοκρατίας
και Πρόεδρε του ΔΗΣΥ, είναι να χειρίζον-

ται και ψεύτικα accounts κάποιοι εκ των
εκλεκτών σε Πινδάρου και στον Λόφο,
κτυπώντας ανώνυμα δημοσιογράφους και
όσους διαφωνούν με τις πολιτικές σας. Και
ο νοών νοείτο. 

••••
Ήττα της Νομικής Υπηρεσίας
Η αθωωτική απόφαση του Κακουργιοδι-
κείου στην πρώτη υπόθεση για Χρυσά Δια-
βατήρια αποτελεί προπομπό και για τις
υπόλοιπες που ακολουθούν. Χωρίς καμία
πρόθεση αμφισβήτησης της απόφασης του
Δικαστηρίου στα μάτια των πολιτών επανα-
λαμβάνεται το σκηνικό με τις υποθέσεις για
τη οικονομία. Από την απόφαση προκύ-
πτουν δυο θέματα που πρέπει να απαντη-
θούν από τη Νομική Υπηρεσία. Πώς γίνεται
να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ
Δικαστηρίου και κατηγορούσας αρχής; Τα
όσα εντόπισε το Δικαστήριο δεν ήταν ευ-
διάκριτα όταν ετοιμαζόταν ο φάκελος κατη-
γορίας; Στη Νομική Υπηρεσίας η εξέλιξη
πρέπει να προβληματίσει και να αναζητη-
θεί εάν υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις. Ακο-
λουθεί η κορωνίδα των υποθέσεων που εί-
ναι του Al Jazeera. Είναι περιττό τι θα ακο-
λουθήσει σε μια ανάλογη κατάληξη.

Η πολιτική μιμείται την τέχνη 

Εδώ πού είμαστε κρύβουν μαχαίρια των ανθρώπων τα χαμόγελα. Σαίξπηρ
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Ντροπή. Μόνο Ντροπή
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νου-
ρής βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να
σπέρνει φόβο και πανικό. Να δίνει αριθ-
μούς για ασθένειες, να μιλάει για AIDS,
ψώρα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και μετά
να βγαίνει και να λέει πως δεν κατάλα-
βαν καλά οι συνάδελφοι, και πως έτσι και
γιουβέτσι. Εγώ αναρωτιέμαι, με πόση τα-
χύτητα τρέχει η γλώσσα του; Γιατί δεν
σταματάει σε κάποιο σημείο για να συνο-
μιλήσει και με τη διάνοιά του; Είναι δυνα-
τόν να είσαι ο πολιτικός υπεύθυνος της
Υπηρεσίας Ασύλου, να ξέρεις πόσο χάλια
λειτουργεί, να μην μπορείς να ελέγξεις
μια υπηρεσία σου και να βγαίνεις να μι-
λάς για χιλιάδες κρούσματα και για ό,τι
άλλο σκεφτείς; Απλώς επειδή μπορείς
και αφήνεις ένα πρόβλημα να διαιωνίζε-
ται για να το φέρεις στο μη περαιτέρω
και όταν βρεις τη λύση –αν μπορείς να το
πεις λύση– να πεις, εγώ το έλυσα! Και
δεν βρέθηκε ένας από το Προεδρικό να
τον μαζέψει; Αιδώς, ή κατά το κυπριακό-
τερο απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δι-
κός του...

Στείλε ένα γράμμα
Αλλά και εκεί στο Προεδρικό δεν έχουν
χρόνο... γράφουν και ξεγράφουν επιστο-
λές, αντιμετωπίζουν «οικογενειακές»
κρίσεις, σιγά μην ασχολούνται με το τι
λέει ο κάθε υπουργός... εδώ σε ολόκλη-
ρα Υπουργικά Συμβούλια περνούσαν οι
πολιτογραφήσεις με ταχύτητα κλείσιμο
βλεφάρου. Πάντως, ο κ. Νεοφύτου σί-
γουρα θα τραγούδησε το «Ανάθεμά σε,
δε με λυπάσαι... Στείλε ένα γράμμα μια
συλλαβή αν έχεις το Θεό σου που κρέμο-

μαι απ’ τα χείλη σου κι είμαι στο έλεός
σου», αλλά επειδή ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ξέρει ότι τα γραπτά μένουν, ενώ
τα λόγια πετούν, προτίμησε να τα πουν
κατ’ ιδίαν και όπως γίνεται σε όλες τις οι-
κογένειες, με δυο λόγια, μια αγκαλιά και
ένα, είναι ντροπή, μια οικογένεια είμα-
στε, πήγαν παρακάτω. Να είστε αγαπη-
μένοι, να μη μαλώνετε... σκέφτομαι πάν-
τως τον κ. Αναστασιάδη να λέει στον κ.
Νεοφύτου, όταν θα του είπε πως τον πει-
ράζει ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ναι, μεταφορική εκεί;
Και ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά ο κ. Χρι-
στοδουλίδης ξεκουράζεται, κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες ευζωίας, και πε-
ριμένει να του βρουν μεταφορική για να
μετακομίσει στον Λόφο, αφού παίζει χω-
ρίς αντίπαλο. Στον ΔΗΣΥ γίνεται ένας χα-
μός, η βάση της πυραμίδας μάχεται να
ρίξει την κορυφή, που ποτέ άλλωστε δεν
ήθελε, τα άλλα στελέχη κουμπασάρουν
τον καιρό, για να ξέρουν προς τα πού να
πάνε, στο επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη

προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται,
με τον κ. Μαυρογιάννη να μοιάζει σχε-
δόν να έχει αποφασίσει ότι ο αγώνας εί-
ναι πλέον ζήτημα αξιοπρέπειας και όχι
κάτι περισσότερο. Τώρα για τις άλλες
υποψηφιότητες, αυτές των τεσσάρων ας
μη συζητήσουμε. Αν ήμουν Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, θα έφευγα τώρα, θα πήγαι-
να διακοπές και τον Φεβρουάριο θα επέ-
στρεφα για να μετακομίσω στον Λόφο.
Εκτός και όλα αλλάξουν... και έρθει το
παιχνίδι τούμπα...

Στις ανάποδες σημαίες
Θυμήθηκαν πολλοί και πολλές τον Δώρο
Λοΐζο, με αφορμή την αποδέσμευση του
κονδυλίου για το μουσείο στη Χλώρακα
που θα γίνει μουσείο για τον Γρίβα, λένε
κάποιοι. Εγώ θα έλεγα να τον αφήσουμε
ήσυχο τον Δώρο Λοΐζου, που αισθάνο-
μαι πως δεν θα τον αντιπροσώπευε η
απόφαση της ΕΔΕΚ να ακολουθήσει τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Δώρος Λοΐζου
δολοφονήθηκε από γνωστούς-αγνώ-
στους μέχρι σήμερα, για τα ιδανικά του.
Τόλμησε και έγραψε ποιήματα που έμ-
παιναν γυαλί καρφί στο μάτι πολλών και
το πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή. Ανα-
ζητούσε ανθρώπους σε μια εποχή που η
Κίρκη είχε κάνει αισθητή την παρουσία
της στην Κύπρο. Και δεν χρειαζόμαστε
κανένα νέο μουσείο, ούτε άλλα τέτοια
έξοδα απλώς για να κόψουμε κορδέλες.
Ας κρατήσουμε ανοικτά αυτά που έχου-
με ήδη. Ο κόσμος προχώρησε, οι μου-
σειολογικές ανάγκες επίσης, ας πάμε
μια φορά με το διεθνές ρεύμα και τι
στον κόσμο.

Το τερμάτισαν 
Ζήλεψε η Δερύνεια την πατάτα της Ξυ-
λοφάγου και έντυσε και αυτή φράου-
λα... Εντάξει, το έχουμε τερματίσει.
Ήθελα και να ήξερα ποιος λαμβάνει αυ-
τές τις αποφάσεις. Πολύ θα ήθελα να
ήμουν από μία γωνιά να έβλεπα τα μέλη
των επιτροπών στους Δήμους που απο-
φασίζουν αυτές τις διακοσμήσεις. Πάν-
τως, εγώ αν ήμουν στη Χλώρακα θα ει-
σηγούμουν να στολιζόταν το ζαρζαβατι-
κό σήμα κατατεθέν της περιοχής, έτσι
για το γινάτι!

Αιδώς, ή κατά το κυπριακότερο απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του... Ούτε στη δεκαετία του 1930 να ήμασταν,
κάπου στην κεντρική Ευρώπη.

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νου-
ρής, ο οποίος επιδίδεται σε ασύστολα
ψεύδη, στοχοποιεί και στιγματίζει αν-
θρώπους απλώς και μόνο για να δια-
σπείρει τον πανικό στην κοινωνία και
να ενισχύσει την ξενοφοβία. Μέχρι την
ώρα που γράφεται η στήλη δεν έχει
υποβάλει την παραίτησή του ως όφει-
λε για τα ψέματα που είπε δημοσίως. 

Νίκος Νουρής
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Ξοδέψαμε δύο ώρες παρακολουθώντας το
προχθεσινό ντιμπέιτ για να οδηγηθούμε
τελικά στους εξής «συνταρακτικούς» προ-
βληματισμούς:

1) Πιο σημαντικό σ’ αυτές τις εκλογές
είναι το μέλλον του ΔΗΣΥ παρά της ίδιας

της χώρας; Και είναι σαφώς πιο σημαντικό να εστιάσουμε
στο ερώτημα ποιος δίχασε τον Συναγερμό αντί να επι-
κεντρωθούμε στο πού οφείλει να πάει η χώρα; Και να
ήταν επί της ουσίας η συζήτηση περί του διχασμού και
περί του σημερινού ΔΗΣΥ, να το πάρει το ποτάμι. Ούτε
ξυστά όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ακουμπήσουν
την ουσία. 2) Η συνεχόμενη υπενθύμιση της ιστορικής
διαδρομής του ΔΗΣΥ και των αρχών και αξιών τους γίνεται
από τον πρόεδρο του κόμματος προκειμένου να πετύχει
τη συσπείρωση; Δεν υποψιάζεται ότι μια τέτοια υπενθύμιση
οδηγεί στην αναπόφευκτη σύγκριση του ιστορικού Συ-
ναγερμού με τον σημερινό; Και πως μια τέτοια σύγκριση
ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να οδηγήσει σε μηδέν συσπεί-
ρωση; 3) Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξακολουθεί να πρω-
ταγωνιστεί στο προεκλογικό σκηνικό, αφού οι δύο από
τους τρεις βασικούς υποψήφιους «διαγωνίζονται» ποιος
είναι ο πιο «ευνοούμενός» του. Εξακολουθεί δηλαδή να
θεωρείται προνόμιο το να είσαι ευνοούμενος του κ. Ανα-
στασιάδη; Πότε μετατράπηκε ο πρόεδρος σε Μαχάτμα
Γκάντι και δεν το πήραμε χαμπάρι; Και οκ να το δεχτούμε
από τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, συνάδει
με την «ιδιοσυγκρασία» του μια τέτοια στάση. Από τον
άλλο υποψήφιο όμως που αντιπροσωπεύει την ανανέωση
γιατί να το αποδεχτούμε; 4) Πώς είναι δυνατόν ένας
έξυπνος πολιτικός να μην αντιλαμβάνεται πως εκτίθεται,
όταν επιμένει τόσο εμμονικά να γυρίζει όποιο ερώτημα
του τίθεται σε επίθεση κατά του κ. Χριστοδουλίδη; Δεν
του περνά από το μυαλό ότι μ’ αυτή την ψυχωτική συμ-
περιφορά δεν πείθει κανένα πέρα από όσους είναι ήδη
μαζί του; Με άλλα λόγια η εμμονή του κ. Αβέρωφ εναντίον
του κ. Χριστοδουλίδη φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές
διαστάσεις... 5) Είναι τελικά κάποιο είδος χάρισμα να μην
απαντάς σχεδόν σε καμία ερώτηση επί της ουσίας και να
στρέφεις αλλού την προσοχή με περίτεχνους ελιγμούς
ώστε με κάποιο τρόπο αυτό που λες να μοιάζει με μια επί
της ουσίας απάντηση; 6) Υπάρχουν ωστόσο ερωτήματα
τα οποία, όποιος επικαλείται ανανέωση, ενότητα, ήθος,
θα έπρεπε να τ’ απαντήσει. Γιατί; Μήπως γιατί οι απαντήσεις
τους είναι θέμα ηθικού χρέους; Και μήπως γιατί πραγματική
ανανέωση θα είναι όταν αρχίσουμε επιτέλους να κατο-
νομάζουμε αλήθειες καθώς και νοοτροπίες που υπονο-
μεύουν αυτές τις αλήθειες; 7) Γιατί ενώ το κυπριακό πρό-
βλημα θα έπρεπε να ήταν κατεπείγον στις προτεραιότητές
τους αυτοί το ξεπετάσσουν με μια ανούσια παρελθοντολογία
και με το ποιος ψεύδεται περισσότερο σχετικά με το πρό-
σφατο παρελθόν; Αυτό βοηθά μεν τη διατήρηση της
άσκοπης κοκορομαχίας, καθόλου δε την ουσιαστική πα-
ράθεση πολιτικών θέσεων που να καταδεικνύουν επίγνωση,
αποφασιστικότητα και διορατικότητα εξόχως απαραίτητες
ικανότητες γι’ αυτή την κρίσιμη φάση που διανύουμε.
8) Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως εμπιστεύεται την υπευ-
θυνότητα των κομμάτων, ότι δηλαδή θα ιεραρχήσουν το
δημόσιο συμφέρον πάνω από το κομματικό. Πού τη
βασίζει αυτή την εμπιστοσύνη; Να θυμίσουμε μήπως την
καταψήφιση του προϋπολογισμού από το ΔΗΚΟ εν μέσω
πανδημίας για να «τιμωρηθεί» η «διεφθαρμένη κυβέρνηση»,
αδιαφορώντας για τις συνθήκες που βίωνε ο κόσμος;
Όταν υπάρχουν κόμματα ικανά να στείλουν την «υπευ-
θυνότητά» τους σε μικροκομματική βόλτα ακόμα και την
ώρα που αναποδογυρίζεται ολόκληρος πλανήτης, τότε
γιατί να εμπιστεύομαι την... εκάστοτε διαδρομή της «υπευ-
θυνότητάς» τους; 9) Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι με το
ΑΚΕΛ τον ενώνει η ανάγκη προοδευτικής αλλαγής. Πού
την είδε ο κ. Μαυρογιάννης την ανάγκη προοδευτικής
αλλαγής στο ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια; Συγκεκριμένα
παραδείγματα υπάρχουν; Όπως π.χ. η στάση που τηρήθηκε
για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία; Είναι ένδειξη
ανάγκης για «προοδευτική αλλαγή»; Γιατί η επιλεκτική
ευαισθησία ερμηνεύεται ως ένδειξη ανάγκης για προ-
οδευτική αλλαγή; 10) Μήπως το μόνο βέβαιο είναι ότι και
οι τρεις τους επιλέγουν να μη βλέπουν τον πραγματικό
ελέφαντα; Από την άλλη όμως… εμείς τον είδαμε;

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Τον ερχόμενο Μάρτιο, ο επό-
μενος πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας θα βρεθεί
αντιμέτωπος με ένα νέο σκη-
νικό στο Κυπριακό, το οποίο
θα ανατρέπει την εικόνα των

όποιων διεργασιών έχουμε ζήσει μέχρι σή-
μερα. Η εικόνα που σχηματίζεται ενώπιόν
μας είναι διαυγής, ακόμη και γι’ αυτούς
που ενόψει εκλογών επιχειρούν να την
προσπεράσουν, παρά το γεγονός ότι πα-
ραπέμπει σε εκπαραθύρωση των ψηφι-
σμάτων του Σ.Α. ΟΗΕ, μ’ ένα νέο αφήγημα
λύσης του Κυπριακού, στα μέτρα της Άγ-
κυρας. Η Τουρκία λοιπόν πιέζει για ανα-
βάθμιση του ψευδοκράτους, σε όλα τα διε-
θνή βήματα, προλειαίνοντας το έδαφος
με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας
που τηρεί στην καλύτερη περίπτωση,
στάση ανοχής. Ο γ.γ. ΟΗΕ δήλωσε έτοιμος
να τετραγωνίσει τον κύκλο, υπαναχωρών-
τας από τους δικούς του όρους εντολής
και η γραμματεία έχει εμπλακεί σε συζήτηση
για χωριστή συμφωνία μέσω «πρακτικών

διευθετήσεων» μεταξύ ΟΥΝΦΙΚΥΠ - ψευ-
δοκράτους.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος «εκχώρησε»
καθ’ υπέρβαση εξουσίας, έδαφος της νεκρής
ζώνης στο ψευδοκράτος, ενώ η Λευκωσία
σκίζει τα ιμάτιά της. Και αρνήθηκε να συ-
ναντήσει τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, λέγοντας ότι ασθενούσε, ενώ λίγες
ώρες νωρίτερα μπορούσε να συμφάγει με
επίσημο της Ε.Ε. και λίγες ώρες αργότερα
ήταν σε θέση να ταξιδέψει αεροπορικώς
μέχρι τον Καναδά. Στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης, η Γερμανία «τούμπαρε» την υπό-
θεση της Τιτίνας Λοϊζίδου, συγκαλώντας
παρασυναγωγή και επηρεάζοντας τους
εταίρους μας, υπέρ των θέσεων της Τουρ-
κίας που δρομολογεί κλείσιμο του περιου-
σιακού. Και στην Ε.Ε., η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ που σφάζονται
για την ενέργεια, συμφωνούν σ’ ένα ζήτημα.
Ότι η Τουρκία πρέπει να μείνει στο απυ-
ρόβλητο, ανεξαρτήτως των απειλών της
και της στάσης που τηρεί στην Κύπρο και
στο Αιγαίο. 

Κι όμως όλα αυτά φαίνονται δυσνόητα
για τους τρεις βασικούς μας υποψηφίους.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ζητάει τον διορισμό
πολιτικής προσωπικότητας από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο. Αν και προφανώς γνωρίζει
ότι αφενός οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται να
αποκτήσουν ρόλο πρώτου βιολιού στο Κυ-
πριακό και αφετέρου ότι έχουν σχηματίσει
ασπίδα προστασίας γύρω από την Άγκυρα,
κατ’ εντολή του Βερολίνου. Το οποίο Βε-
ρολίνο έχει εθνική στρατηγική για στήριξη
της Τουρκίας, ανεξαρτήτως ηγεσίας και
δεν μας απαντούσε τα τηλέφωνα, όταν δι-
καίως ζητούσαμε κυρώσεις.

Ο δε Αβέρωφ Νεοφύτου επιστρατεύει
τον Κόλιν Στιούαρτ για να μας υποδείξει
ότι ο διεθνής παράγοντας θα ενεργοποιηθεί
ή όχι, αναλόγως του ποιος θα είναι ο επό-
μενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Δηλαδή, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ μάς
λέει ότι εάν καθίσει ο ίδιος στην προεδρική
καρέκλα, τότε θα χαρεί ο διεθνής παρά-
γοντας και ο ΟΗΕ θα ενεργοποιήσει τις
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Και

τι θα κάνει; Θα τετραγωνίσει τον κύκλο
και θα συνεχίσει να «εκχωρεί» καθ’ υπέρ-
βαση εξουσίας τμήματα της νεκρής ζώνης
στο ψευδοκράτος; Και ο κ. Νεοφύτου θα
προσαρμόζεται; Ακόμη κι όταν δρομολο-
γείται χωριστή συμφωνία ΟΥΝΦΙΚΥΠ -
ψευδοκράτους, υπό τον μανδύα «πρακτικών
διευθετήσεων»;  

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης λέει σε μια
ανακοίνωσή του, ότι ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου «δείχνουν
αδυναμία εκτίμησης της κατάστασης και
πρόβλεψης των κινδύνων» και ότι «παρου-
σιάζουν αβίαστα και ελαφρά τη καρδία,
θέσεις και προτάσεις που μπορεί να οδη-
γήσουν το Κυπριακό σε ολισθηρά μονο-
πάτια». Δηλαδή, ο κύριος Μαυρογιάννης
που ήταν ο κατ’ εξοχήν χειριστής του Κυ-
πριακού για εννέα χρόνια και στενότερος
επί τούτου συνεργάτης του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, το οδήγησε σε ανθηρά μονο-
πάτια; Δεν είναι τα αποτελέσματα και των
δικών του χειρισμών που θερίζουμε; Και
μην ακούσω ότι παραιτήθηκε τρεις φορές,

γιατί αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, μπο-
ρεί. Και μια υποβολή παραίτησης είναι αρ-
κετή. Εάν βεβαίως δεν υποβάλλεται για
λόγους εντυπώσεων.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα υφι-
στάμενα δεδομένα, ένας από τους τρεις
«συστημικούς υποψηφίους» θα είναι ο επό-
μενος πρόεδρος. Και για να μη φτάσει στο
σημείο, ο όποιος «επόμενος» να διαχειριστεί
απλώς το κλείσιμο της πόρτας στο Κυπρια-
κό, πρέπει επιτέλους η πολιτική μας ηγεσία,
να χαράξει εθνική στρατηγική. Η οποία
να μη διαβρώνεται κάθε φορά που θα ανοί-
ξουν το στόμα τους οι υποψήφιοί μας και
τα κόμματά τους, στον βωμό προεκλογικών
σκοπιμοτήτων. Διότι από το αλαλούμ που
παρακολουθούμε, η μόνη κερδισμένη είναι
η Άγκυρα και οι σχεδιασμοί της. Και όσοι
δρουν ανενόχλητα, περιλαμβανομένου και
του Κόλιν Στιούαρτ, που νομίζει ότι έχει
δικαίωμα να «εκχωρεί» γη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο ψευδοκράτος. 

Ο επόμενος πρόεδρος θα κλείσει την πόρτα; 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Ήταν σαφής ο Αβέρωφ: «Δεν γεννήθηκα
ούτε σε τζάκια, ούτε σε σαλόνια» είπε στην
ομιλία του στη Βάβλα. Ας μην μπούμε σε
λεπτομέρειες για το πώς είπε όσα είπε. Τα
περί ύφους είναι μια άλλη συζήτηση, εν-
διαφέρουσα ενδεχομένως, πλην όμως δεν

είναι το θέμα μας. Το θέμα εδώ είναι πώς ένα δημόσιο
πρόσωπο, από την κορυφή όπου βρίσκεται, βλέπει τη δη-
μοτικότητά του να γκρεμοτσακίζεται στα κράσπεδα της
πολιτικής έπειτα από μια ανοδική πορεία 30 και πλέον
χρόνων. Μια αυτόφωτη –αν μη τι άλλο– πορεία, η οποία
το 2013 τον έφερε στην προεδρία του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού. Τι ακριβώς μεσολάβησε αλήθεια από τότε μέχρι
τον σημερινό εφιάλτη που βιώνει ο υποψήφιος για την
προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου;

Για ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα θα πρέπει να πιάσουμε
το νήμα από τον Ιούνιο της περσινής χρονιάς. Από την
εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη θέση της Προέδρου
της Βουλής. Εκείνο το απόγευμα της Πέμπτης, 10 Ιουνίου,
υπήρξε ορόσημο στην καριέρα του προέδρου του ΔΗΣΥ.
Επρόκειτο άλλωστε για ένα θρίαμβο. Για ένα προσωπικό
θρίαμβο του Αβέρωφ, όπως γράφαμε τότε οι δημοσιογράφοι.
Άλλοι τον είπαν παίχτη, άλλοι τακτικιστή, άλλοι master
of the game. Σ’ ένα πράγμα συμφωνούσαμε πάντως οι
περισσότεροι: ο Αβέρωφ τους έπιασε όλους στον ύπνο
και πρόσθεσε στο πέτο του ένα ακόμα κομματικό παράσημο. 

Η νίκη μεθάει, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για πολι-
τικούς που διψούν για επιτυχία σε μια περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα απαξίωσης των κομμάτων. Η μέθη όμως ως γνωστόν
προκαλεί ζάλη. Και η ζάλη θολώνει την κρίση. Αν αυτό
δε συνδυαστεί με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση μπορεί να
αποδειχτεί καταστροφικό. Ο Αβέρωφ στο απόγειο της
επιτυχίας του, εκλέγοντας το απόλυτο outsider ως τη δεύ-
τερη τη τάξει πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αι-
σθάνθηκε αλώβητος. Κολακευμένος από τις φήμες που
διαχέονταν παντού ότι τον βρίσκουμε κάτω από οποι-
αδήποτε πέτρα σηκώσουμε. Η αυταρέσκειά του έτσι έγινε
αλαζονεία. Για όλα τα προβλήματα ο άνθρωπος κλειδί
ήταν ο Αβέρωφ. Όχι οι υπουργοί ή οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.
Ο Αβέρωφ! Μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας μάλλον
ξέφυγε από τους συμβούλους του, αλλά και από τον ίδιο,
μια μεγάλη πολιτική αλήθεια: Ο κόσμος δεν ψηφίζει αυτό
που αντιπαθεί.

Ακόμα και όταν οι πολίτες αναγνωρίζουν την καπα-
τσοσύνη του, επειδή έχει τις άκρες να «επιλύει» προβλήματα,
αυτό που εντέλει μένει ως επίγευση είναι η εικόνα της
διαπλοκής. Από το απροκάλυπτο εμπόριο χρυσών διαβα-
τηρίων μέχρι τις υπόνοιες για εμπλοκή σε παρακολουθήσεις
υπήρχε παντού διάχυτο το «άρωμα Αβέρωφ». Δεν χρειάζεται
να πάμε μακριά. Ας μείνουμε στο τελευταίο σκάνδαλο
των παρακολουθήσεων όπως καταγράφηκε στο ρεπορτάζ
του Βήματος της περασμένης Κυριακής. Η εφημερίδα
ανέφερε τον δικηγόρο Α.Σ. ως το κομβικό πρόσωπο
ανάμεσα στην Πινδάρου, το Προεδρικό και την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ακολούθως μάθαμε
και το όνομά του. Πιστεύει όμως ειλικρινά κανείς πως
αφορά τον κυπριακό λαό ο κύριος Αλέξανδρος Σίνκα; Η
στενή σχέση του με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ ενδιαφέρει,
και μόνο αυτή, γεγονός που λειτούργησε ως ένα ακόμα
βαρίδιο του υποψηφίου στον δρόμο για τις προεδρικές
εκλογές του 2023.

Καθώς συνέβαιναν όλα αυτά, μέσα στη μέθη που προ-
καλούσε ο υπερφίαλος παραγοντισμός του Αβέρωφ,
κάποιος άλλος έκτιζε αθόρυβα το προφίλ του. Με προσοχή
στις λεπτομέρειες, χωρίς αιχμές και δίχως να προκαλεί
το δημόσιο αίσθημα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έπιασε
στον ύπνο την αλεπού της Αργάκας. Κι όταν εκείνος ξύ-
πνησε ήταν πλέον αργά. Κάποιο πρόσωπο που βρίσκεται
πολύ κοντά στον τέως ΥΠΕΞ μου είπε ότι «αυτό που δεν
καταλαβαίνουν στον ΔΗΣΥ είναι ότι το πρόβλημα του
Αβέρωφ δεν είναι ο Χριστοδουλίδης αλλά ο εαυτός του».
Κάτι που κατάλαβε έγκαιρα η παλιά καραβάνα της πολιτικής
Νίκος Αναστασιάδης και πόνταρε στο άλογο που κερδίζει.
Γιατί βεβαίως δεν νομίζω να πείστηκε κανείς από τη
δήλωση του Προέδρου σχετικά με την τελευταία κρίση:
«Δεν νομίζω να είναι η πρώτη φορά που μέσα σε μια οι-
κογένεια μπορεί να επισυμβαίνουν και κάποια προβλη-
ματάκια». Σοβαρά κύριε Πρόεδρε; Προβληματάκια;

Ένας πολιτικός
εφιάλτης

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο πραγματικός
ελέφαντας

Μ αχαιρώματα και ξυλοδαρμοί μεταξύ
αγνώστων δι’ ασήμαντον αφορμήν. Γυ-
ναικοκτονίες. Αδελφοκτονίες. Βιασμοί.

Επιθέσεις σε ανηλίκους από οργισμένους συ-
νομηλίκους. Μια ακόμη κρίση, εκείνη της βίας,
που παροξύνθηκε σχεδόν παντού στον κόσμο
κατά την πανδημία και βαίνει απαραμείωτη
με την εκδίπλωση νέων δεινών και φόβων, έχει
προστεθεί στις υπόλοιπες. Αντί να μειώσει η
ρευστότητα τη λαχτάρα για επιβολή, την εκτρά-
χυνε. Μαζί με τις βεβαιότητες εξέλιπε και το
ειρηνικό πνεύμα.

Το σημερινό μπερδεμένο κουβάρι των ετε-
ρόκλητων δυνάμεων που ευφραίνονται να γεν-
νούν γρήγορα, να στρεβλώνουν τάχιστα και
να καταστρέφουν αστραπιαία κώδικες και ήθη,
δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες απαντήσεις
στο συχνό «γιατί τόση καθημερινή βία». Πολύ
περισσότερο, για το εθνικό μας σπορ, την κομ-
ματικοποίηση ενός προβλήματος τόσο περί-
πλοκου όπως το έγκλημα. Διότι το ερώτημα
δεν αφορά τον υπόκοσμο, τις φατρίες που ξε-
καθαρίζουν τους λογαριασμούς τους με αίμα
και συγκρούονται για τις πιάτσες πορνείας,
διακίνησης ναρκωτικών, παράτυπων μετανα-
στών, πλαστών εγγράφων, λαθραίων... Αφορά
δράστες που «δεν απασχολούσαν», ήταν ακόμη
και «υπεράνω υποψίας». Ούτε σχετίζεται με
εγκλήματα π.χ. κατά της ιδιοκτησίας, αλλά με
βίαια εγκλήματα, δολοφονίες συντρόφων, φο-
νικά για τη μάσκα στο λεωφορείο, τη σειρά
στην ουρά, την πετονιά στην παραλία.

Κατά την πανδημία COVID-19 χιλιάδες άν-
θρωποι βίωσαν τον θάνατο οικείων, οικογένειες
διαλύθηκαν, το νεόδμητο χθες κατέρρευσε
μπροστά στα μάτια εργαζομένων σε κλάδους
που επλήγησαν από εκτεταμένη ανεργία, υπο-
νομεύθηκε η αρχιτεκτονική των νέων εύθραυ-
στων βάσεων που κάπως ασφάλιζαν τον πολίτη.
Διευρύνθηκαν οι ανισότητες, αποδυναμώθηκαν
οι κοινότητες, ξεστράτισαν οι κοινωνικοί πόροι
προς τα επείγοντα, χάθηκαν ευκαιρίες. Τα φαν-
τάσματα του εγκλεισμού λιγόστεψαν την αντοχή
των ψυχών, τις απορρύθμισαν, τις σημάδεψαν.
Εκτόξευσαν το άγχος, οδήγησαν ανθρώπους
στα όρια των αντοχών τους. Η συνέχεια, με
τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή
και πληθωριστική κρίση, την κλιματική αλλαγή,
ενέτεινε τις αγωνίες, φόρτωσε τους συλλογι-
σμούς με νέες ανασφάλειες και υψηλές πιέσεις,
συρρίκνωσε τις ελπίδες στις διαστάσεις των
στενών οριζόντων.

Τίποτα από αυτά, λέει η έρευνα, δεν οδηγεί

από μόνο του σε ακραία αντικοινωνικά φερ-
σίματα, βαναυσότητες εντός κι εκτός εστίας,
βαριά χρήση ουσιών, στο έγκλημα και στη βία.
Ομως μια αδιάγνωστη ψυχική κατάσταση σε
συνδυασμό με αλλεπάλληλες καταπτώσεις και
ισχυρές φορτίσεις ενδέχεται να οπλίσει το χέρι.
Η οικονομική δυσπραγία, η οδύνη των ανεκ-
πλήρωτων ονείρων, η απώλεια της πίστης
στους θεσμούς, τα τοξικά διαδικτυακά περι-
βάλλοντα, η καχυποψία, η πολιτική πόλωση,
οι διαιρέσεις τροφοδοτούν τη διχόνοια και το
μίσος, που υπό συνθήκες καλλιεργούν ως
διέξοδο τη βία, ως μέσο αποφόρτισης την κα-
ταστροφή, ως σανίδα επιβίωσης την εξόντωση
του τυχαίου «εχθρού».

Οι εκρήξεις βίας είναι σαν το αιφνίδιο πέ-
ρασμα σε ένα πεδίο παραμορφωμένο από τον
θυμό, τον νοσηρό εγωκεντρισμό που αρνείται
και ακυρώνει τον άλλο, τη μανία για εκδίκηση,
η οποία πυροδοτείται από το βαθύ τραύμα, την
πλήρη αποσύνδεση από την κοινωνική πραγ-
ματικότητα. «Η αποδυνάμωση των κοινωνικών
κανόνων οδηγεί στην ανομία, είμαστε ηθικά
όντα στον βαθμό που είμαστε κοινωνικά όντα»,
πρέσβευε ο Εμίλ Ντιρκέμ. Κατά τον Γάλλο κοι-
νωνιολόγο, οι άνθρωποι αρνούνται να υπα-
κούσουν σε κανόνες που θεωρούν ανίσχυρους,
συνήθως σε περιόδους μεγάλων οικονομικών
και άλλων κρίσεων. Ομως «χωρίς ρυθμίσεις και
πρότυπα η κοινωνία κατακερματίζεται, η κοι-
νωνική συνείδηση φθίνει, διασπείρεται η σύγ-
χυση, η ανασφάλεια, ο εαυτουλισμός, η αρπα-
κτικότητα, η ανομία».

Η βία στην καθημερινή ζωή είναι σαν τις
κλωτσιές σε αθωράκιστη πόρτα, μια γρήγορη
νίκη, ένα άλμα στο κενό. Οταν το κενό είναι
αυτό που θέλει να απωθήσει, μαζί με την αμ-
φιβολία, την ταραχή, την παραζάλη, τον τρόμο.
Αντ’ αυτού, ακυρώνει το παρόν, συσκοτίζει το
μέλλον, σπάει τους κρίκους της συνέχειας,
κόβει τις συνδέσεις με τον εαυτό, την εσωτερική
ύπαρξη. «Η βία, είτε φυσική είτε ψυχική, είναι
η αναζήτηση μιας ταυτότητας, ενός νοήματος.
Οσο λιγότερη ταυτότητα, τόσο περισσότερη
βία», έλεγε ο Καναδός επικοινωνιολόγος Μάρσαλ
Μακ Λούαν.

Οταν οι κρίσεις υποχωρούν, οι κοινωνικές
γεωμετρίες σταδιακά αποκαθίστανται, μαζί με
τους κανόνες και τις ταυτότητες. Ο,τι γκρεμί-
ζεται, ξαναχτίζεται. Δύσκολα, βέβαια. Ο άν-
θρωπος ρέπει προς την ιδιοτέλεια και την ανυ-
πακοή– αυτήν την πανάρχαια και καθημερινή
άρνηση του παραδείσου.

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πίσω από τον πυκνό ιστό της βίας

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com
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Δασκάλες που πληρούν τις προϋποθέσεις για διορισμό βρίσκονται σε καθιστική διαμαρτυρία για περί-
που 600 ημέρες κοντά στο άγαλμα του Γκάντι στην Καλκούτα της Ινδίας. 
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Δ εν ξέρω αν τα πράγματα
ήσαν πάντα έτσι. Οι ερωτι-
κές φαντασιώσεις, οι δια-

στροφές, δεν είναι επινόηση των
καιρών μας σίγουρα. Ομως υπάρ-
χουν διαφορές που χαρακτηρίζουν
την κοινωνική συμπεριφορά. Είναι
τελείως διαφορετικό κάποιος ενή-
λικος να επιθυμεί ανήλικα πλά-
σματα, αγόρια ή κορίτσια, και να
υποφέρει από τις φαντασιώσεις
του και τελείως διαφορετικό να
τις πραγματώνει. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση, του χρειάζεται ιατρική
αρωγή. Στη δεύτερη, εγκληματεί.
Οσοι γνωρίζουν λένε πως η σε-
ξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού
είναι ένα ψυχικό τραύμα που δεν
επουλώνεται ποτέ. Στην περίπτωση
της σεξουαλικής φαντασίωσης, το
θύμα είναι ο ίδιος που την υφίστα-
ται. Οποιος την πραγματώνει γί-
νεται ο ίδιος θύτης. Η καλλιτεχνική
δημιουργία στην περίπτωση λει-
τουργεί θεραπευτικά· ποίηση, λο-
γοτεχνία, ζωγραφική, ακόμη και
μουσική. Αν δεν θέλεις να γίνεις
δολοφόνος, γίνε συγγραφέας.

Προχθές (4/11) ανέφερα δύο
περιπτώσεις σημαντικών συγγρα-
φέων που οι ανήλικες κορασίδες
άγγιζαν την ερωτική τους ευαι-
σθησία. Προς αποφυγήν παρεξη-
γήσεων, αυτού του τύπου η ερω-
τική σχέση μού είναι τελείως ξένη.
Για να λειτουργήσω ερωτικά θέλω

ισοτιμία, κοινώς τη δυνατότητα
να μοιραστώ εμπειρίες με τη σύν-
τροφό μου.

Συγγνώμη για την εξομολόγηση,
όμως έχουμε φτάσει στο σημείο
να πρέπει να εξηγούμε το κάθε τι.
Η καχυποψία πολλών αναγνωστών
ανταγωνίζεται την αδυναμία κα-
τανόησης κειμένου.

Αναφέρθηκα λοιπόν στον Λιούις
Κάρολ και στον δικό μας Ανδρέα
Εμπειρίκο. Τις προάλλες είχα ανα-
φερθεί στον Ναμπόκοφ και στη
Λολίτα του – κύριο όνομα που έχει
γίνει επιθετικός προσδιορισμός.
Κανείς απ’ αυτούς δεν θεωρήθηκε
«παιδόφιλος». Πάμε παρακάτω. Ο
Λιούις Κάρολ έγραψε την «Αλίκη
στη χώρα των θαυμάτων», άφησε

μια πλούσια συλλογή από φωτο-
γραφίες κοριτσιών –ουδόλως πορ-
νογραφικές– και μια αλληλογραφία
με μικρές φίλες του.

Θέλω να πω κάτι απλό, ή όχι
και τόσο απλό. Είναι η απόσταση
που χωρίζει τη δημιουργία, την
ποιητική δημιουργία, από την
πραγματικότητα. Και το γράφω
αυτό, διότι ο συγγραφέας των παι-
δικών βιβλίων που συνελήφθη και
κατηγορείται για παιδική πορνο-
γραφία επικαλείται τις ανάγκες
του έργου του για να υπερασπιστεί
τις ενδεχόμενες εγκληματικές του
δραστηριότητες. Είναι, βλέπετε,
η μεγάλη γοητεία της μετανεωτε-
ρικότητας. Οπως ο Γιαν Φαμπρ κα-
κοποιούσε γάτες, έτσι και ο εν
λόγω κακοποιεί ανήλικα. Η υπε-
ράσπιση αυτού του κυρίου στηρί-
ζεται στη βλακώδη ταύτιση της
λογοτεχνικής δημιουργίας με τα
reality. Η λογοτεχνία δεν είναι re-
ality. Και όταν αυτός ο κύριος ισχυ-
ρίζεται ότι συνέλεγε υλικό παιδικής
πορνογραφίας για να το χρησιμο-
ποιήσει στο έργο του μπορεί να
βοηθάει την υπεράσπισή του. Και
είναι δικαίωμά του. Τραυματίζει
όμως καίρια την αντίληψη του κοι-
νού για το έργο του συγγραφέα.
Είναι προφανές ότι αυτό δεν τον
ενδιαφέρει. Ομως, λυπάμαι, εμένα
με ενδιαφέρει περισσότερο από
την ποινική του μεταχείριση και

την κατάληξή της.
Τους τελευταίους μήνες ζήσαμε

το πορνογραφικό θέαμα της φρί-
κης. Είχαν προηγηθεί τα θεατρικά.
Ακολούθησαν η κακοποίηση του
δωδεκάχρονου κοριτσιού στα Σε-
πόλια, ο μαστροπός της και οι πε-
λάτες του. Χειρότερα ακόμη: η κα-
κοποίηση ανήλικων από τον ίδιο
τους τον πατέρα. Σκέφτηκα ότι η
μεγάλη τραγική ποίηση έχει σκε-
φτεί όλα τα δεινά της ανθρώπινης
συνθήκης. Αυτό ωστόσο δεν τόλ-
μησε να το σκεφτεί. Ζήσαμε επίσης
και έναν καταιγισμό ηθικολογίας
με τον οποίον, υποτίθεται, η ελ-
ληνική κοινωνία θα επούλωνε τα
ηθικά της τραύματα. Χωρίς να
θέλω να φανώ κυνικός, θα κάνω
την πρόβλεψη ότι όλ’ αυτά θα
έχουν παραμερισθεί σε λίγες εβδο-
μάδες, όμως τα λαγούμια που άνοι-
ξαν στο υποσυνείδητο θα παρα-
μείνουν. Λαγούμια είπατε; Ναι, εί-
ναι τα λαγούμια της δυσπιστίας.
Οταν ένας εμπορικός συγγραφέας,
μέτριος, κακός ή όχι, συνδέει τη
δημιουργική δουλειά του με κά-
ποιου τύπου εγκληματική δραστη-
ριότητα, τότε οι διαδρομές είναι
δεδομένες.

Δεν έχω σχέση με την παιδική
λογοτεχνία. Ομως, όταν κάποιος
μου λέει ότι αυτή έχει σχέση με
την παιδική πορνογραφία, δεν
κουμπώνομαι απλώς.

Παιδική λογοτεχνία ή πορνογραφία
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ε νας καινούργιος Εκδοτικός
Οίκος προέκυψε στην Αθήνα,
μέσα στην πιο δραματική

κρίση της αγοράς του βιβλίου μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η τηλεόραση είναι ο ολετήρας εξο-
λοθρευτής της αναγνωσιμότητας,
εδώ και μερικές δεκαετίες – το τέ-
λος των ιδεολογιών επέτεινε την
αδιαφορία για καινούργια, «γόνιμη
γνώση». Χάθηκε η χαρά της συ-
ναρπαγής που γεννάει η ανάγνωση
στον αναγνώστη, η μέθη της μά-
θησης, το κέντρισμα της περιέρ-
γειας, η λαχτάρα για την κατάκτη-
ση της αλήθειας.

Το έγκλημα συντελέστηκε με-
θοδικά και προγραμματισμένα στο
Υπουργείο Παιδείας, μετά τη δι-
κτατορία της χούντας. Οταν το
φροντιστήριο υποκατέστησε το
σχολείο, ο «εκσυγχρονισμός» εξα-
φάνισε την αυταξία της μόρφωσης,
το πανεπιστήμιο υποτάχθηκε στη
λύσσα της επαρχίας για εύκολο
πλουτισμό με «ενοικιαζόμενα δω-
μάτια».

Χάρη στους επαγγελματίες κομ-
ματανθρώπους που υποδύονται
τους πολιτικούς και ξεπούλησαν
κάθε κοινωνικό (κοινό) αγαθό στον
βωμό της ιδιωτικής κομπίνας (ιδιω-
τικοποίησαν την ύδρευση, το ηλε-
κτρικό ρεύμα, τα λιμάνια, τα αε-
ροδρόμια, το οδικό δίκτυο, τα τρέ-

να, όλα παραδομένα στον αμορα-
λισμό του χρηματιστηριακού τζό-
γου), χάρη στην απόλυτη εξουσία
του συρφετού των καιροσκόπων.
Στη χώρα των Ελλήνων δεν υπάρ-
χει πια σχολείο παρά μόνο σαν πά-
ρεργο, με το φροντιστήριο κυρίως
έργο. Τα βιβλιοπωλεία έκλεισαν
σε συντριπτικό ποσοστό, η ραδιο-
τηλεοπτική πληροφόρηση και ψυ-
χαγωγία ξεπουλήθηκαν σε έναν
ξέφρενο πρωτογονισμό απίστευτης
μικρόνοιας και αδιαντροπιάς.

Τη χαριστική βολή την έδωσε
η πανδημία. Το είδος του ανθρώπου
που θα περνούσε από βιβλιοπωλείο
μια-δυο φορές την εβδομάδα, μόνο
για την ηδονή να παρακολουθεί
ποια καινούργια βιβλία ξεφύτρωσαν
στην αγορά, το είδος αυτό εξαφα-
νίστηκε με τον αποκλεισμό στο
σπίτι λόγω πανδημίας. Ευτυχώς
με εξαιρέσεις, σε πείσμα κάθε ορ-
θοφροσύνης.

Γράφω αυτή την επιφυλλίδα
μόνο για το κουράγιο μιας τέτοιας
εξαίρεσης. Λέγεται «Εκδόσεις Δώ-
μα» στην Αθήνα. Και δείγμα δου-

λειάς, ένα πρώτο τους βιβλίο με
τίτλο: «Ενα μακρύ Σάββατο», του
Τζωρτζ Στάινερ - καταγραμμένες
συζητήσεις του με τη Λωρ Αντλέρ
(George Steiner - Laure Adler).

Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού
του βιβλίου ο Στάινερ τολμάει μια
ριζοσπαστική αμφισβήτηση της
αυθεντίας του Φρόυντ και της ψυ-
χανάλυσης – τόλμημα μέγα ή και
έγκλημα καθοσιώσεως στα πλαίσια
του παγκοσμιοποιημένου πολιτι-
σμού της Δύσης.

Γράφει ο Στάινερ: «Κατά τη γνώ-
μη μου, ο Φρόυντ είναι ένας σπου-
δαίος συγγραφέας της γερμανικής
γλώσσας, και είναι πολύ σημαντικό
ότι τιμήθηκε με το βραβείο Γκαίτε,
ένα βιβλίο λογοτεχνικό. Αλλά κα-
νένας δεν συνάντησε ποτέ άνθρω-
πο που να τον γιάτρεψε η ψυχα-
νάλυση. Αντίθετα, όπως λέει ο
Καρλ Κράους: είναι η μόνη θρη-
σκεία που επινοεί την αρρώστια
της. Ωραίο σκώμμα».

Και συνεχίζει ο Στάινερ: «Κατά
τη γνώμη μου, η ιδέα τού να πα-
ραδίδεις την αγωνία σου στα χέρια
ενός άλλου ανθρώπου έναντι αμοι-
βής, είναι παράλογη. Συντάσσομαι
με τον Σωκράτη, ο οποίος θεωρεί
φρικτή ιδέα το να πληρώνεσαι για
τη διδασκαλία σου. Το να βγάζεις
τα σώψυχά σου, όπως λέμε, και να
τα παραδίδεις στον άλλο, έναντι

χρηματικού ανταλλάγματος, μου
προκαλεί αγανάκτηση. Σημαίνει
ότι παίρνεις τον εαυτό σου στα
σοβαρά με έναν τρόπο που τον
βρίσκω ασυγχώρητο. Στα στρατό-
πεδα του θανάτου ή όταν πέφτουν
βόμβες, όταν η ζωή γεννάει πραγ-
ματικά τρόμο, στα πεδία των μα-
χών, κανείς δεν κάνει ψυχανάλυση,
ο άνθρωπος βρίσκει μέσα του σχε-
δόν ανεξάντλητες δυνάμεις, σχεδόν
αστείρευτες πηγές αξιοπρέπειας...

»...Το να λαμβάνεις εξιλέωση
χωρίς Θεό, μοιάζει (φαιδρό) ανέκ-
δοτο – μια εξομολόγηση δίχως ιε-
ρέα! Ο άνθρωπος που πιστεύει
στον Θεό μπορεί τουλάχιστον να
πει ότι αυτός που τον ακούει είναι
ο Θεός.

Καθόλου άσχημα – σωστά; Κι
ο Θεός δεν ζητά πληρωμή με την
ώρα ή, όπως ο Λακάν, με το πεν-
τάλεπτο, έτσι δεν είναι; Μονάχα
στη Γαλλία επιτρέπονται τέτοιου
είδους ανέκδοτα... Προσπάθησα
Λωρ, πιστέψτε με, προσπάθησα
με όλες μου τις δυνάμεις να ποθήσω
ερωτικά τη μαμά μου και να έχω
τον πατέρα μου για εχθρό, προ-
σπάθησα, αλλά δεν λειτούργησε
καθόλου. Δεν ένιωσα ποτέ κανέναν
πόθο για τη μανούλα μου».

Γόνιμη πέννα ο Τζωρτζ Στάινερ,
εξαίρετη επιλογή να μεταφραστεί
από το «Δώμα».

Γόνιμη βιβλιοπαραγωγή
Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

Η παγίδα
του κυνισμού

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Με ρώτησε ένας φί-
λος αν έχουμε γίνει
πολύ κυνικοί σε αυ-
τόν τον τόπο. Εχου-
με, και αυτό μας κα-
θηλώνει χρόνια τώ-

ρα. Χρεοκοπήσαμε στο παρελθόν
γιατί η χώρα προδόθηκε από τις
ηγεσίες της, ιδιωτικές και δημό-
σιες, από μία «αστική τάξη» που
εθίστηκε στην αρπαχτή, στο βό-
λεμα και στην αδιαφορία για τους
θεσμούς και την αξιοκρατία. Και
από την ανοχή μας σε συμπερι-
φορές που δεν δικαιολογούνται
με κανένα άλλοθι και δεν σηκώ-
νουν εκπτώσεις κανενός

είδους.Ενας παλιός πρωθυπουργός
το χαρακτήριζε «διαστολή συνεί-
δησης», ότι δηλαδή ακούς τόσο
πολλά που τίποτα δεν σου κάνει
πια εντύπωση. Μας αφύπνισε η
χρεοκοπία, που δεν ήταν μόνον
οικονομική; Η αλήθεια είναι πως
και σήμερα πολύ λίγα πράγματα
σοκάρουν.

Ακούς συνέχεια «μα μήπως
όλοι τα ίδια δεν κάνουν;» ή «εν-
τάξει μωρέ, έτσι είναι η Ελλάδα».
Δεν σοκάρουν συμπεριφορές ή
και υποκλοπές. Η κοινωνία είναι
κουρασμένη, εξαντλημένη έπειτα
από χρόνια κρίσης και, τώρα πια,
αντιμέτωπη με το μεγάλο ρίσκο
της περαιτέρω φτωχοποίησης λό-
γω πληθωρισμού. Ηθικά δοκάρια
για να ακουμπήσει δεν υπάρχουν.
Ο πήχυς κατεβαίνει συνέχεια. Και

τραβάει τους πάντες προς τα κάτω.
Η Ακαδημία των σημαντικών επι-
στημόνων και διανοουμένων –
και έχει πολλούς στις τάξεις της–
εξαντλείται σε μικροπολιτικές και
προσωπικές έριδες.

Οι πανεπιστημιακοί μας ταγοί
δεν έχουν συχνά τίποτα να ζηλέ-
ψουν από πολιτευτές Γ΄ κατηγο-
ρίας. Είναι βασικά συνδικαλιστές
και πολιτευτές μαζί και τίποτα πα-
ραπάνω. Μέχρι και η Εκκλησία
μοιάζει να απορροφείται από μπίζ-
νες και να ξεχνάει τον ρόλο της.
Σε κρίσιμες θέσεις βρίσκονται,
δυστυχώς, άνθρωποι που δεν μπο-
ρούν να χειριστούν με κύρος και
σοβαρότητα τους θεσμούς που
εκπροσωπούν. Μοιάζουν να νοι-
άζονται πιο πολύ για μία selfie
παρά για αυτό που τους εμπιστεύ-
θηκε η πατρίδα. Η πολιτική έχει
γίνει μία τεράστια αίθουσα πα-
ραπολιτικής, ατέρμονος κουτσομ-
πολιού και νταραβεριού. Σπανίως
ακούς πολιτικό λόγο που σου τρα-
βάει καν την προσοχή.

Ηξερα ότι ο φίλος δεν ρωτούσε
έτσι γενικά, απευθυνόταν και σε
μένα. Πίστευα ότι έχω αποφύγει
την παγίδα του κυνισμού γιατί
συνεχίζω να έχω τη βαθιά πίστη
πως αυτός ο τόπος μπορεί και κα-
λύτερα. Και γιατί μέσα σε ένα το-
ξικό και δύσβατο περιβάλλον θε-
ωρούσα ότι δεν άφηνα τον περιρ-
ρέοντα κυνισμό να απορρυθμίσει
μία βασική πυξίδα, που ο καθένας
κουβαλάει μέσα του για τα δύσκο-
λα. Κάποια στιγμή, όμως, σου φαί-
νονται ρουτίνα πράγματα που δεν
θα έπρεπε, κάνεις εκπτώσεις είτε
γιατί παγιδεύεσαι στο «έτσι ήταν
πάντα» είτε γιατί πιστεύεις ότι
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική ή
άλλος δρόμος για τη χώρα. Λάθος.
Ο πήχυς πρέπει να μένει ψηλά,
άσχετα από το τι προηγήθηκε,
αλλά και για να διατηρήσουμε ψη-
λά τις απαιτήσεις για ό,τι θα ακο-
λουθήσει.

Η άνευ επιφυλάξεως
–εγκάρδια θα έλεγε
κανείς– σύμπλευση
της Ελλάδος με τις
ΗΠΑ στην κρίση και
εν συνεχεία στον οι-

κτρό ρωσοουκρανικό πόλεμο ήταν
μία ευκαιρία να καταδειχθεί ότι
«η Ελλάς ανήκει εις την Δύση»
αμετακλήτως.

Η αμφίδρομη στάση της Τουρ-
κίας, που επέλεξε να λειτουργήσει
ως «δίαυλος» επικοινωνίας μεταξύ
των εμπλεκομένων αλλά και της
Δύσεως, προκαλώντας ενίοτε τη
δυσφορία των Συμμάχων, αξιο-
ποιήθηκε από την Αθήνα, καθώς
αναζητεί διαχρονικώς στηρίγματα
για να αντιμετωπίσει τη διαρκή
πίεση της Αγκυρας.

Το αποτέλεσμα μέχρις στιγμής
είναι ότι η αντιπαράθεση Ελλάδος
και Τουρκίας κορυφώνεται σε
τόσο επικίνδυνο βαθμό, ώστε να
μην μπορεί να αποκλεισθεί στρα-
τιωτική αναμέτρηση των δύο κρα-
τών.

Και όμως, πριν από εξήντα εν-
νέα χρόνια –τέτοια εποχή, το
1953– σε μία από τις εννέα ομιλίες
που εξεφώνησε κατά τη διάρκεια
επισήμου επισκέψεώς του στις
Ηνωμένες Πολιτείες ο Βασιλεύς
Παύλος εξήρε ως παράδειγμα προς
μίμηση τη συμφιλίωση Ελλάδος
και Τουρκίας έπειτα από μακρό-
τατη αιματηρή αντιπαράθεση,
που είχε επισφραγισθεί μόλις την
προηγούμενη χρονιά με την ταυ-
τόχρονη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Είχε προηγηθεί βεβαίως η εν-
θουσιώδης συμμετοχή των δύο
κρατών στον Πόλεμο της Κορέας,
εναντίον των κομμουνιστών. Και
η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ ήταν η
ανταμοιβή για την προσφορά τους
στον αγώνα εναντίον του «διε-
θνούς κομμουνισμού». Αλλες εκεί-
νες οι εποχές. Αλλες οι απειλές
τότε και σήμερα.

Για την Ελλάδα η ένταξη στο
ΝΑΤΟ είχε διάσταση υπαρξιακή
και όχι μόνον λόγω του οικτρού
ανταρτοπολέμου που είχε προ-
ηγηθεί, αλλά επειδή ήταν μία πρώ-
τη και έμπρακτη επιβεβαίωση ότι
η χώρα μας «ανήκει εις την Δύση».
Η φράση μπορεί να ειπώθηκε από
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στα
πρώτα χρόνια της Μεταπολιτεύ-
σεως. Αλλά ήδη από συστάσεως
του ελληνικού ανεξαρτήτου κρά-
τους ο στόχος ήταν να αποτελέσει
η Ελλάς «το πρότυπο Βασίλειο της
Δύσεως στην Ανατολή».

Και ένας τρόπος για να επι-
τευχθεί αυτή η «αποστολή», όπως
την είχε προσδιορίσει ο Ιωάννης
Κωλέττης όταν διατύπωνε τη Με-
γάλη Ιδέα, ήταν η ρήξη με την
Ανατολή και μια διαρκής προσπά-
θεια προσομοιώσεως με την Δύση
που ακόμη συνεχίζεται.

Βεβαίως η Ανατολή στα χρόνια
του Ψυχρού Πολέμου ήταν για τη
Δύση η κομμουνιστική Σοβιετική
Ενωση. Αλλο όμως ήταν το περιε-
χόμενο της λέξεως που της προ-
σέδιδε ο Μέτερνιχ όταν έλεγε ότι
«η Ασία αρχίζει από τη Landstras-
se» – έναν δρόμο έξω από τη Βιέν-
νη στα ανατολικά της αυστριακής
πρωτεύουσας. Και φυσικά ανα-
φερόταν στο γεγονός ότι η Αυτο-
κρατορία των Αψβούργων είχε
ανακόψει την κατακτητική πορεία
των Οθωμανών προς την Δύση.

Σήμερα η Ελλάς είναι ενταγ-
μένη πλήρως στο ΝΑΤΟ και στην
Ε.Ε. Αλλά είναι η μόνη χώρα του
δυτικού συστήματος που θα εξα-
κολουθεί να υφίσταται τους κρα-
δασμούς της Ανατολής, όπου κυ-
ριαρχούσαν επί αιώνες δύο κρα-
ταιές αυτοκρατορίες – η Οθωμα-
νική και η Ρωσική. Το αποτύπωμά
τους στην περιοχή είναι ισχυρό-
τατο και ανέφικτη η απόδραση
από τον κλοιό της γεωγραφίας.
Αυτή τη φάση διανύουμε.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Δύση και
Ανατολή

<<<<<<

«Ψυχανάλυση: μια
θρησκεία που επινοεί
την αρρώστια της».

<<<<<<

Και το γράφω αυτό, διότι
ο συγγραφέας των παι-
δικών βιβλίων που συ-
νελήφθη και κατηγορεί-
ται για παιδική πορνο-
γραφία επικαλείται τις
ανάγκες του έργου του
για να υπερασπιστεί τις
ενδεχόμενες εγκληματι-
κές του δραστηριότητες.

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

<<<<<<

Η χώρα προδόθηκε από
την ανοχή μας σε συμ-
περιφορές που δεν δι-
καιολογούνται με κανέ-
να άλλοθι και δεν ση-
κώνουν εκπτώσεις κα-
νενός είδους.
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«Και άλλαζαντην κα-
θιερωμένη σημασία
των λέξεων ώστε να
ταιριάζει με τις πρά-
ξεις τους», Θουκυ-
δίδης. Ο Ν. Αναστα-

σιάδης δήλωσε στον Insider στις
30/10: «Θεωρώ ότι παραδίδω μία
Κύπρο που είναι σε πολύ καλύτερη
κατάσταση από αυτήν που παρέ-
λαβα». Αλλάζει την καθιερωμένη
σημασία των λέξεων ώστε να ται-
ριάζουν με τις πράξεις του. Η Κύ-
προς έγινε πολύ μικρότερη, έχασε
κύρος, επιρροή, έμεινε χωρίς συμ-
μαχίες στη διεθνή αρένα. Ουδείς
κατανοεί πώς ένας ηγέτης μιας μι-
κρής χώρας μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει τόσα τεχνάσματα για να
αφήσει τη χώρα του στα δύο. Οι
πραγματικοί μας εταίροι (Ε.Ε., ΟΗΕ)
έσβησαν τις μηχανές, πρώτα γιατί
είδαν τον Ε/κ ηγέτη να σηκώνεται
και να φεύγει από τις συνομιλίες,
και, ύστερα οι πραγματικοί μας
εταίροι είδαν πως εκτροχίαζε τις
συνομιλίες για να κατεβάσει από
το τρένο τον Ακιντζί. Δεν την άφησε
«πολύ καλύτερη». Την άφησε πολύ
μικρότερη. Με την ποδηγέτηση
των θεσμών, με τον διορισμό μο-
νίμως συμφωνούντων. Με την υπο-
χώρηση του κράτους δικαίου με
τον διορισμό στη Γενική Εισαγγελία
δύο τέως υπουργών του. Με τους
διορισμούς ερευνητικών επιτροπών
με κριτήριο την υποταγή και τη
συγκάλυψη, γι’ αυτό και η υπόθεση
Συνεργατισμός έκλεισε με συνο-
πτικές διαδικασίες. Γι’ αυτό και τα
τραπεζικά εγκλήματα έμειναν κλει-
δωμένα στα συρτάρια. Μοναδική
περίπτωση στην κυπριακή ιστορία:
πήγε πρόεδρος στο δικαστήριο για

να υπερασπιστεί τον τότε βοηθό
γενικό εισαγγελέα, αυτόν που το
Ανώτατο Δικαστήριο έστειλε ομό-
φωνα στη φυλακή!  

Δύο ειδικότερα σημεία: Ο Ν.
Αναστασιάδης υποστήριξε πως εί-
ναι «αβάσιμοι και κακοήθεις οι
ισχυρισμοί για διαφθορά. Πρόκειται
για μία ενορχηστρωμένη προσπά-
θεια μέσα από διαστρέβλωση γε-
γονότων, ψευδολογιών και ψιθυ-
ρολογίας να με απαξιώσουν προ-
σωπικά και να υποσκάψουν το
έργο της 10ετούς διακυβέρνησής
μας». Ωστόσο, η Έκθεση Νικολάτου
λέει ότι το 52% των «χρυσών δια-
βατηρίων» ήταν παράνομα. Οι εκ-
θέσεις διεθνών οργανισμών δεί-
χνουν την κατηφόρα στους δείκτες
διαφθοράς. «Αλλάζει την καθιερω-
μένη σημασία των λέξεων» για να
εμφανιστεί ως «άμωμος»! Δηλώνει
επίσης πως «μέχρι την υστάτη θα
επιδιώκω την επίλυση του Κυπρια-
κού... με βάση το πλαίσιο Γκουτέ-
ρες». Αλλά όταν ο Μ. Ακιντζί πρό-
τεινε να γίνει το Πλαίσιο Γκουτέρες
«στρατηγική συμφωνία για τη λύ-
ση», απέρριψε την πρόταση, επι-
καλούμενος χαλκευμένο από τους
στενούς του συνεργάτες έγγραφο!
Η Κύπρος που παραδίδει είναι η
Κύπρος της παραίτησης. Δίνει κα-
θημερινά τη «μάχη» για να κάνει
τη στασιμότητα, την αναπόφευκτη
«λύση». Μέσα σε αυτό το ζοφερό
κλίμα, η παρέμβαση που έκανε ο
Μάριο Νάβα, γενικός διευθυντής
της Διεύθυνσης Στήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν εξαι-
ρετικά σημαντική (εφ. «Κιμπρίς»,
31/10). Μίλησε με τη γλώσσα της
λογικής: «Μια δικοινοτική, διζωνική

ομοσπονδία είναι η καλύτερη λύ-
ση». Με τη γλώσσα του ρεαλισμού:
«Η επιμονή για λύση δύο κρατών
είναι ενάντια στις αποφάσεις και
τις παραμέτρους του ΟΗΕ και τις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-
λείας». Με τη γλώσσα της παρα-
κίνησης: «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι
οι Τ/κ και οι Ε/κ πρέπει οι ίδιοι να
κάνουν αποφασιστικά βήματα.
Πρέπει να κάνουν βήματα ο ένας
προς τον άλλο». Έχει αρκετά χρόνια
να διαβάσουμε μια τόσο περιεκτική,
ουσιαστική παρέμβαση. Θυμίζει
κάτι από τις καλύτερες στιγμές της
Ε.Ε. σε σχέση με την Κύπρο –Ντε-
λόρ, Γιούνκερ, Φερχόιγκεν κ.ά. Ει-
δικότερες αναφορές Μ. Νάβα: «Ο
μόνος τρόπος για να σταθούν στα
πόδια τους οι Τ/κ και να πλησιάσουν
τα πρότυπα της Ε.Ε. είναι μια πε-
ριεκτική λύση στο νησί, η οποία
θα ωφελήσει τους Τ/κ, καθώς θ’
απολαμβάνουν το καθεστώς πλή-
ρους μέλους της Ε.Ε. Για την τ/κ
κοινότητα υπάρχει ένα πρόγραμμα
βοηθείας συνολικού ύψους 240
εκατ. ευρώ για την επταετία 2021-
27. Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί
656 εκατ. ευρώ για την τ/κ κοινό-
τητα, κάτι το οποίο αποφασίστηκε
ομόφωνα». Μίλησε με όρους στρα-
τηγικής για το ενεργειακό: «Στο
θέμα του ηλεκτρισμού η Κύπρος
έχει μεγάλο δυναμικό, αρκεί να
στρέψει τα βλέμματα προς τον ου-
ρανό. Η ιδέα είναι για εγκατάσταση
δικοινοτικού φωτοβολταϊκού σταθ-
μού παραγωγής ενέργειας στην
πράσινη γραμμή, με δυνατότητα
30-50 MW». Το θέμα του Κανονι-
σμού της Πράσινης Γραμμής απα-
σχολεί πολλούς Κυπρίους. Δήλωσε
πως είναι «θετική η αύξηση του

εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμ-
μής. Ειδικά για το θέμα των καυ-
σίμων δεν προνοείται κάποιος μη-
χανισμός ελέγχου από τον Κανο-
νισμό της Πράσινης Γραμμής. Δεν
υπάρχει κάποια πρόνοια που να
εμποδίζει όσους περνούν για να
γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους». Στο
τέλος απευθύνθηκε σε όλους τους
Κύπριους: «Υπάρχει ένα θέμα που
είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι πως
ο στόχος του προγράμματος οικο-
νομικής βοήθειας που παρέχει η
Ε.Ε., είναι η επίτευξη συνολικής
λύσης στην Κύπρο». 

Ο Μ. Νάβα μιλάει απλά και κα-
θαρά. Θέτει τα μείζονα ζητήματα
επί τάπητος, το πλαίσιο, τις προ-
ϋποθέσεις και τα στοιχεία για την
άσκηση πολιτικής με «σφραγίδα
Ε.Ε.». Τα λέει ο Νάβα για ν’ ακού-
σουν οι πολίτες, πως εφόσον υπάρ-
χει η θέληση, οι λύσεις είναι εφικτές
με αξιοποίηση του κοινοτικού τρό-
που λειτουργίας. Αλλά, αντί να προ-
σέξουμε τον Μ. Νάβα, περί άλλων
τυρβάζουμε. Αντί να κτίσουμε πάνω
σε μια θετική δράση, όπως προ-
τείνει ο Μ. Νάβα, τσακωνόμαστε
κάθε τόσο με τον κάθε απεσταλ-
μένο του ΟΗΕ. Η αλαζονεία, η δη-
μαγωγία και η υποκρισία έχουν
οδηγήσει την αξιοπιστία της ε/κ
ηγεσίας στον πάτο. Ο ΟΗΕ το συ-
ζητάει και όχι στον πολύ μακρινό
ορίζοντα οι ειρηνευτικές δυνάμεις
του θα περιοριστούν στο ελάχιστο.
Μια «παγωμένη διένεξη» δεν θα
δικαιολογεί δυνάμεις που σταθ-
μεύουν στη νήσο από το 1964. Η
Κύπρος ήδη πληρώνει το ακριβό
τίμημα της ακρισίας.

Η μικρότερη Κύπρος
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Πολίτες διαβάζουν εφημερίδες που αναφέρουν τον πυροβολισμό του πρώην πρωθυπουργού Imran Khan, στην Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ο Khan τραυματί-
στηκε από πυροβολισμό στις 3 Νοεμβρίου, όταν ένας άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ σε συγκέντρωση του πολιτικού στο Wazirabad.

www.larkoslarkou.org.cy

Η ιστορίατης αθλη-
τικής βίας στην Κύ-
προ είναι ένα ανέκ-
δοτο. Γιατί τόσο τα
ποδοσφαιρικά σω-
ματεία όσο και οι

οργανωμένοι σύνδεσμοι οπαδών
αποτελούν μια μικρογραφία της
αντίστοιχης υποκουλτούρας των
μεγάλων πρωταθλημάτων ξένων
χωρών, με όλο το συγκείμενο της
φωτοβολίδας, του «1312», του
«Against Modern Football», της
βίας και της κουκούλας. Φυσικά
στην Κύπρο το ποδόσφαιρο, μετά
το 1948, έγινε αντικείμενο έντονης
πολιτικοποίησης, που με όρους
κοινωνικού φαινομένου αποκρυ-
στάλλωσε ξεκάθαρες ιδεολογικές
και κομματικές ταυτότητες στις
μεγάλες ομάδες της χώρας (ΑΠΟΕΛ,
Ομόνοια, Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθω-
ση). Ωστόσο, η μετατόπιση της
υποκουλτούρας του οπαδισμού
και της βίαιης σύγκρουσης οπαδών
είναι ένα φαινόμενο που στην Κύ-
προ ρίζωσε τις δεκαετίες του ’90
και του ’00 με τρόπο μιμητικό τόσο
σε σχέση με την Ελλάδα όσο και
αναφορικά με μεγάλα πρωταθλή-
ματα του εξωτερικού όπου οι οπα-
δικές ιστορίες με ultras έχουν δη-

μιουργήσει ρομαντικά αφηγήματα.
Την ίδια στιγμή, οι οργανωμένοι
οπαδοί των μεγάλων ομάδων της
Κύπρου δεν παύουν –στην πλει-
οψηφία τους– ν’ αποτελούν με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο αντικείμενο
πελατειακών σχέσεων. Ακριβώς
γιατί στα δύο μεγάλα κόμματα (ΔΗ-
ΣΥ και ΑΚΕΛ) η διείσδυση στα σω-
ματεία εξυπηρετούσε πάντα την
κινητοποίηση της κομματικής βά-
σης. Έφερνε, φέρνει και θα φέρνει
ψήφους ακριβώς γιατί το πολιτικό
σύστημα της Κύπρου εξυπηρετεί
αυτό ακριβώς το μοντέλο: της πε-
λατείας. Η Κύπρος είναι μικρή.
Όλοι γνωρίζουν ποιος και γιατί δη-
μιουργεί επεισόδια και τα κλαμπ
των οργανωμένων οπαδών έχουν
διευθύνσεις. Δεν βρίσκονται στη
Βραζιλία των 217 εκατομμυρίων
κατοίκων. Κάθε φορά που γίνεται
επεισόδιο δε επικρατεί το ίδιο μο-
τίβο. Ένα πλέγμα αστικού κωλο-
παιδισμού όπου αν η Αστυνομία
αντιδράσει δυναμικά η συζήτηση
θα είναι «γιατί δείρατε τον μιτσή»
και αν κάποιος μιτσής συλληφθεί
επ’ αυτοφώρω να επιτίθεται –ακόμη
και με ανθρωποκτόνο πρόθεση–
θα τη… γλιπάρει, συχνά με πα-
ρέμβαση εκ των άνω. Την ίδια στιγ-
μή τιμωρίες όπως η απαγόρευση
της μετακίνησης οπαδών ή η βαθ-
μολογική ποινή στις ομάδες δεν

αλλάζει το πρόβλημα. Και πολιτικές
όπως η κάρτα οπαδού απέτυχαν
παταγωδώς. Αυτό έδειξαν τα γε-
γονότα του Τσιρείου. 

Πάμε όμως σε κάτι σημαντικό-
τερο. Κι ας είμαστε, επιτέλους, ει-
λικρινείς. Τι είναι τελικά το κυπρια-
κό ποδόσφαιρο; Σαν προϊόν, σαν
θέαμα και σαν το δημοφιλέστερο
άθλημα της χώρας. Το κυπριακό
ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα σπου-
δαίο. Σπουδαίο θα ήταν αν οι κυ-
πριακές ομάδες πρωταγωνιστούσαν
στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές ορ-
γανώσεις κάθε χρόνο. Αν κάθε τρία
ή πέντε χρόνια ένας ταλαντούχος
Κύπριος ποδοσφαιριστής έβγαινε
με αξιώσεις για ν’ αγωνιστεί σε μια
μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Κι
αν η Εθνική Κύπρου μπορούσε να
προκριθεί σε κορυφαίες διεθνείς
οργανώσεις όπως το EURO και το
Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή είναι η
αλήθεια. Το κυπριακό ποδόσφαιρο
τουναντίον είναι ένα πεδίο παρα-
γοντισμού, προσωπικού πλουτι-
σμού, κακοδιαχείρισης (το είδαμε
στο οικονομικό μοντέλο του ΑΠΟ-
ΕΛ και της Ομόνοιας τα τελευταία
χρόνια), κάτι απίθανων μεταγρα-
φών παικτών μικρής ποδοσφαιρι-
κής αξίας. Στο δε επίπεδο της Εθνι-
κής Κύπρου βλέπουμε αγώνες με
ελάχιστους οπαδούς στην εξέδρα
και… πεντάρες από ομάδες όπως
το Κόσοβο ή τα νησιά Φερόε. Καμία
καταξίωση. Την ίδια στιγμή που ο
στίβος, η σκοποβολή, η ιστιοπλοΐα
ή το τένις χάρισαν στην Κύπρο,
τα τελευταία χρόνια, σοβαρές δια-
κρίσεις, με ελάχιστα επενδυμένα
χρήματα και υποστήριξη προς αυ-
τούς τους αθλητές από την Πολι-
τεία. Η οπαδική βία εξαλείφεται
σε μία εβδομάδα, αν υπάρχει πο-
λιτική βούληση. Και το κυπριακό
ποδόσφαιρο μπορεί ν’ αποτελέσει
αντικείμενο σοβαρής ενασχόλησης
–στο επαγγελματικό επίπεδο, αν
παράγοντες και οπαδοί αποφασί-
σουν πως θέλουν να πάει μπροστά
και δεν αποτελεί, μόνο, το αντικεί-
μενο της μικροπολιτικής τους. Επί-
σης στις τάξεις των νεαρών οπαδών,
πέραν του φανατισμού και της ρι-
ζοσπαστικοποίησης, μπορούν να
υπάρξουν αρκετές πρωτοβουλίες
προκειμένου να προωθηθεί όχι μό-
νο η εξάλειψη της βίας αλλά και η
προσέγγιση της αλληλεγγύης και
της διάστασης του μαζικού αθλη-
τισμού. Μέχρι τότε μακάρι να μη
θρηνήσουμε κάποιο θύμα και δη
κάποιον αθώο που βρέθηκε στον
λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή και
μια μολότοφ ή μια φωτοβολίδα
προσγειώθηκε στα μάτια του ή στο
αυτοκίνητό του. Γιατί υπάρχουν
και οι νοικοκυραίοι, που δεν επι-
θυμούν να μαχαιρωθούν για την
ομάδα τους, που δεν τα’ ανέχονται
αυτά. Μέχρι τότε, επιτρέψτε μας
να θεωρούμε πως το κυπριακό πο-
δόσφαιρο δεν είναι κάτι σπουδαίο.
Και πως προτιμούμε να παρακο-
λουθούμε βίαθλο. 

Καλύτερα να βλέπουμε
βίαθλο

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

<<<<<<

Το κυπριακό ποδό-
σφαιρο τουναντίον
είναι ένα πεδίο παρα-
γοντισμού, προσωπι-
κού πλουτισμού
και κακοδιαχείρισης.

Ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Νίκος Νουρής
έκανε τελευταία δικό
του τον όρο και την
έννοια της «ολιστι-
κής παρέμβασης», ο

οποίος έχει εξελιχθεί σε σύνθημα
στις Βρυξέλλες για το μεταναστευ-
τικό.  

«Προσπαθούμε να έχουμε ολι-
στικές παρεμβάσεις, είτε αυτές
αφορούν την πολεοδομία, είτε τον
πολιτισμό, είτε ακόμα και την κοι-
νωνία, στην κοινωνική διάσταση
των θεμάτων» ήταν η δήλωση του
κ. Νουρή, που έγινε με αφορμή
παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της
Λεμεσού.

Θα ήταν καλό στην ολιστική
προσέγγιση όσον αφορά, εν προ-
κειμένω, τη διαχείριση της μετα-
νάστευσης, ο κ. Νουρής να ενέ-
τασσε και την αποφυγή της δημι-
ουργίας ρατσιστικού κλίματος με
παραπλανητικές, ανεύθυνες και

επικίνδυνες αναφορές για πάνω
από 1.000 άτομα στο Πουρνάρα
με AIDS και άλλους 800 με φυμα-
τίωση.

Αν θέλαμε να είμαστε ολιστικοί
με το μεταναστευτικό, θα έπρεπε
να προσλαμβάνουμε υπαλλήλους
για να διεκπεραιώνουν γρηγορό-
τερα τις αιτήσεις για άσυλο, να
εντάσσαμε αποτελεσματικότερα
τα παιδιά στα σχολεία, να δίναμε
εγκαίρως δικαίωμα αξιοπρεπούς
εργασίας σε όσους μένουν.

Όχι μόνο να δημιουργούμε
απάνθρωπες συνθήκες στα κέντρα
«φιλοξενίας» για να τρομάζουν οι
συγγενείς των μεταναστών στις
χώρες τους, και να τελειοποιούμε
τους μηχανισμούς απέλασης. Ακό-
μα και αν χρειάζεται η αποθάρ-
ρυνση, αυτή πρέπει να γίνεται με
σωστή ενημέρωση, πιέσεις στην
Τουρκία μέσω Ε.Ε. και συνεργασία
με τους Τουρκοκυπρίους εφόσον
επιδείξουν καλή πίστη. Αν χρει-

άζονται απελάσεις, αυτές πρέπει
να είναι μόνο ένα κομμάτι της δια-
χείρισης, όχι αυτόματος μηχανι-
σμός. Η ασθένεια της μη ολικής
προσέγγισης των πραγμάτων αγ-
γίζει αναπόφευκτα και το Κυπρια-
κό, το οποίο η τάξη που άρχει της
ελληνοκυπριακής κοινότητας θε-
ωρεί πως μπορεί να λυθεί μόνο με
νομικά εργαλεία και με τιμωρητική
διάθεση.

Ακούγοντας πρόσφατα συνέν-
τευξη του υποψήφιου ΠτΔ Κων-
σταντίνου Χριστοφίδη στο podcast
του Κωνσταντίνου Ψυλλίδη «ΚΩΝ-
versations», ξεχώρισα κάποιες
προτάσεις του τέως πρύτανη που
άπτονται του Κυπριακού που δεν
είχα ξανακούσει.

Για να είμαι ειλικρινής δεν με
ενθουσιάζει η γενικότερη υποψη-
φιότητα του κ. Χριστοφίδη, ειδικά
όσον αφορά το Κυπριακό που θε-
ωρώ πως βασίζεται στα ίδια κα-
θιερωμένα σχήματα στα οποία μέ-

νουν και οι κύριοι διεκδικητές της
Προεδρίας.

Ξεχώρισα όμως, και χαίρομαι
που ο κ. Χριστοφίδης πρόβαλε κά-
ποιες εξωφρενικές (με την καλή
έννοια) αλλά εφικτές ιδέες όπως
τη δημιουργία φωτοβολταϊκών
πάρκων και για τις δύο κοινότητες
(μεταξύ άλλων στον Πενταδάκτυ-
λο) και τη δημιουργία μιας ομο-
σπονδιακής περιοχής ανάπτυξης,
η οποία όπως αντιλαμβάνομαι συμ-
πίπτει λίγο πολύ με τη σημερινή
νεκρή ζώνη.

Οι προτάσεις Χριστοφίδη είναι
για έργα που μπορούν να προχω-
ρήσουν και χωρίς την εκλογή του
(η οποία ας είμαστε ειλικρινείς δεν
είναι το κύριο σενάριο) αλλά είναι
καλό που μπαίνουν στον δημόσιο
διάλογο, μαζί με άλλες ιδέες όπως
για παράδειγμα αυτή του Αχιλλέα
Δημητριάδη για την Επιτροπή
Αλήθειας. 

Κανένας από τους δύο δεν έχει

προσφέρει μια ολιστική πρόταση
για το Κυπριακό, όμως αποτελούν
αφορμή για να διερωτηθούμε γιατί
δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις
–πραγματικά νέες προτάσεις– στην
ατζέντα των Χριστοδουλίδη, Νε-
οφύτου και Μαυρογιάννη, οι οποίοι
προς το παρόν μαλώνουν για το
πιο πλαίσιο Γκουτέρες θέλουν να
διασώσουν από τη λήθη.

Το Κυπριακό πρέπει να προ-
σεγγιστεί ολιστικά, όχι μόνο ως
διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα
ΜΟΕ που επιστρέφουν όταν δεν
υπάρχουν διαπραγματεύσεις και
πασανάκατες προσπάθειες ενη-
μέρωσης της κοινής γνώμης μόνο
όταν υπάρχει προοπτική κατάλη-
ξης. Η ενημέρωση του κόσμου για
το τι θέλουμε, και η ανοιχτή και
χωρίς φραγμούς συζήτηση με τους
πολίτες για το τι αναμένουν από
τη λύση του Κυπριακού θα έπρεπε
να είναι συνεχής προσπάθεια, έτσι
ώστε ο κόσμος να είναι έτοιμος

και ενήμερος για όλα τα ενδεχό-
μενα. Και ναι, γιατί όχι, να δια-
πραγματευτούμε δημόσια για το
τι θέλουμε στο Κυπριακό, κάτι που
φοβούνται ιδιαίτερα οι πολιτικοί
αρχηγοί (και στο οποίο αναφέρεται
ως κακή ιδέα και ο κ. Χριστοδου-
λίδης), οι οποίοι προτιμούν τους
διακανονισμούς πίσω από κλειστές
πόρτες για το πού στοχεύει η ε/κ
πλευρά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η
μετανάστευση, το περιβάλλον και
πολλά άλλα θέματα προσεγγίζονται
εδώ και καιρό ως ολιστικά συστή-
ματα. Το Κυπριακό ακόμα το βλέ-
πουμε ως τρία ξεχωριστά καλάθια:
τον νομικό μακροχρόνιο αγώνα,
τα ΜΟΕ ως μηχανισμό καθησυ-
χασμού των Η.Ε. και της Ε.Ε. και
την κοινή γνώμη ως κάτι που οι
πολιτικοί θεωρούν πατερναλιστικά
πως μπορούν να ελέγξουν ανά πά-
σα στιγμή.

Ας ήμασταν ολιστικοί και για το Κυπριακό
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com
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Όταν αναφερόμαστε
στον αναβρασμό των
δεκαετιών του 1960
και του 1970, ακούμε
συχνά τη φράση «πο-
λιτισμική επανάστα-

ση». Μια νέα ηθική τάξη ανατρέπει
την παλαιότερη. Μια νέα γενιά, φο-
ρέας νέων νοοτροπιών και συμπε-
ριφορών, διαφορετικών αρχών και
αξιών, «αμφισβητεί» την εγκυρότητα
της παλαιάς και την καταγγέλλει
ως ανελεύθερη. Αν και ο όρος εφευ-
ρέθηκε και χρησιμοποιήθηκε ευ-
ρύτατα για να σηματοδοτήσει το
νέο πνεύμα που εισήγαγε η πρώτη
μεταπολεμική γενιά της Δύσης, δεν
είναι δύσκολο να τον γενικεύσει
κανείς. Τουλάχιστον στις αστικές
δυτικές κοινωνίες, η αλληλοδιαδοχή
των γενεών γίνεται αιτία κοινωνικών
εξελίξεων. Εφόσον κάθε νέα γενιά
είναι φορέας αλλαγών και η αλλη-
λοδιαδοχή των γενεών είναι ένα
φυσικό φαινόμενο, φαίνεται ότι
στη Δύση η «πολιτισμική επανά-
σταση» είναι ένα μόνιμο φαινόμενο.
Χαρακτηριστικό αυτού του φαινο-
μένου είναι δε και το ακόλουθο: οι
διαδοχικές επαναστάσεις δεν έχουν

πάντοτε την ίδια κατεύθυνση και
φορά. Οι «προοδευτικές» ακολου-
θούν τις «συντηρητικές» και οι υπερ-
συντηρητικές, όπως της γενιάς του
τραμπισμού, τις υπερφιλελεύθερες,
όπως της εποχής του Κλίντον. Από
τα τέλη της δεκαετίας του 2010,
παρατηρούμε ένα νέο πολιτισμικό
φαινόμενο με εκρηκτικές κοινωνικές
και πολιτικές επιπτώσεις: οι διαδο-
χικές επαναστάσεις δίνουν τη θέση
τους σε έναν μόνιμο πολιτισμικό
πόλεμο χαρακωμάτων, ο οποίος
ακολουθεί και αυτός την αρχή του
Clauzewitz, τείνει δηλαδή να γίνει
απόλυτος. Η κάθε νέα γενιά εισέρ-
χεται στα πολιτισμικά χαρακώματα
αυτού του άνευ όρων και ορίων πο-
λέμου ως καύσιμη ύλη η οποία επι-
τείνει και διαιωνίζει τον πόλεμο.
Δεν έχουμε πλέον, όπως το 1968
στη Γαλλία, μια αλλαγή στις κοινω-
νικές νοοτροπίες μετά από μια πε-
ρίοδο εντάσεων και συγκρούσεων.
Αντίθετα έχουμε μια μόνιμη περίοδο
εντάσεων και συγκρούσεων, η οποία
όχι μόνο δεν εισάγει νέους τρόπους
και νέες πνευματικές στάσεις, αλλά
και ενισχύει τις παλαιότερες.    

Σε αυτόν τον πόλεμο, όπως χα-

ρακτηριστικά γράφει στο άρθρο
του «Η εσκεμμένη τύφλωση των
δυτικών συνοδοιπόρων του Βλαν-
τιμίρ Πούτιν» (LeFigaro, 29/09/2022)
ο Γάλλος ιστορικός RanHalevi (CNRS
/ CentreRaymondAron), τ’ αντίπαλα
στρατόπεδα σήμερα στις ΗΠΑ, αλλά
με εντεινόμενη την τάση εξαγωγής
τους στην Ευρώπη, είναι αυτά του
τραμπισμού και του «αφυπνισμού»
(wokisme).

Μάλιστα, το ένα στρατόπεδο
έχει την τάση να ριζοσπαστικοποιεί
το άλλο. Έτσι, όπως παρατηρεί ο
Ran Halevi, οι τραμπιστές καταγ-
γέλλουν τη «δικτατορία του αφυ-
πνισμού» (BlackLivesMatter, #Me-
Too, νεοφεμινισμός, δικαιώματα
LGTB, Cancel Culture), ότι προσπα-
θεί να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία
του αμερικανικού έθνους, επιφέ-
ροντας ηθική σήψη και αποσάθρω-
ση των ηθών. Το χαρακτηριστικό
είναι ότι σε αυτό τον πόλεμο, οι
υπερσυντηρητικοί τραμπιστές
έχουν συμμάχους εκείνους που ενέ-
πνευσαν γενεές αριστεριστών: τη
Ρωσία, την Κίνα και το επαναστα-
τικό Ισλάμ. Δημιουργείται έτσι ένα
εντελώς απροσδόκητο αμάλγαμα,

όπου, ενώ οι οπαδοί του τραμπισμού
πολεμούν το Ισλάμ, εμπνέονται από
τον συντηρητισμό του και συμπο-
ρεύονται με αυτόν: δικαίωμα στην
άμβλωση, χειραφέτηση της γυναί-
κας, δικαιώματα των transexual και
των ομοφυλόφιλων αποτελούν για
τους «Φρουρούς της Επανάστασης»
της Τεχεράνης και τους νεοχριστια-
νούς του Τραμπ σημεία του «δια-
βόλου». Χριστιανισμός, Ισλάμ και
Κομμουνισμός, παρότι οι αρχές
τους είναι αλληλοσυγκρουόμενες,
μοιάζουν να έχουν προσχωρήσει
σε μια παγκόσμια άτυπη συμμαχία,
που αποτελεί τον σκληρό πυρήνα
του υπερσυντηρητισμού και απειλεί
τις δυτικές αξίες. Πρόκειται για μία,
εντός και εκτός των συνόρων της
Δύσης, έμπρακτη αμφισβήτηση
των κοινωνικών προκείμενων, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο
του Διαφωτισμού και, κυρίως, όπως
εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δε-
καετίες του 20ού αιώνα στις αστικές
κοινωνίες μας. Τα υπερσυντηρητικά
και απολυταρχικά καθεστώτα στη
Ρωσία, το Ιράν, την Τουρκία, την
Κίνα αποτελούν έμπνευση για τα
ακροδεξιά κόμματα στη Δύση. 

Οι ηθικιστικές κορώνες του Πού-
τιν, η μαγεία της δύναμης του ισχυ-
ρού ανδρός και της ισχυρής εξουσίας
που κρατάει γερά τα ηθικά ηνία
τού έθνους φαίνεται να εντυπω-
σιάζουν τους δυτικούς επικείμενους
δικτατορίσκους, οι οποίοι ονει-
ρεύονται αμόλυντες και άσπιλες
κοινωνίες. Το ότι οι κοινωνίες των
κρατών αυτών, όπως η ρωσική κοι-
νωνία, ουδεμία σχέση έχουν με την
κοινωνία που ονειρεύεται η υπερ-
συντηρητική Δύση, καθόλου δεν
εμποδίζει τον κρυφό θαυμασμό που
νιώθουν οι οπαδοί της ανελευθερίας.
Γράφει ο Ran Halevi: «Αυτοί οι προ-
σκυνητές στο ρωσικό Ελ Ντοράντο
χρειάστηκαν μια γερή δόση τύφλω-
σης για να μη δουν αυτό που δεν
τους επιτρεπόταν να δουν: στη Ρω-
σία, όπως μας υπενθυμίζει η Anne
Applebaum, ο αριθμός των αμβλώ-
σεων είναι ένας από τους υψηλό-
τερους στον κόσμο, διπλάσιος από
τον αντίστοιχο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, η συμμετοχή στην Εκκλη-
σία είναι αμελητέα με μόλις το 15%
των Ρώσων να αναγνωρίζουν ότι η
θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο
στη ζωή τους, ενώ η χώρα κατέχει

το παγκόσμιο ρεκόρ αυτοκτονιών
μεταξύ των ενήλικων ανδρών. Όσον
αφορά την ενιαία εικόνα του έθνους,
αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% των
Ρώσων πολιτών δηλώνουν άλλη
εθνικότητα, ενώ πάνω από το 6%
είναι μουσουλμάνοι και στην Τσε-
τσενία νόμος του κράτους είναι η
Σαρία».

Ο πολιτισμικός πόλεμος έχει ξε-
κινήσει εδώ και πάνω από μια δε-
καετία στη Δύση και έχει εν τω με-
ταξύ εξελιχθεί σε παγκόσμιο. Η
Αραβική Άνοιξη ήταν και παραμένει
ένα από τα ενεργά μέτωπά του,
όπως ενεργός είναι σήμερα ο αγώνας
των γυναικών του Ιράν. Η έκβαση
του παγκόσμιου πολιτισμικού πο-
λέμου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό
και την τύχη του πλανήτη. Αν δη-
λαδή ο κόσμος θα ευημερήσει σ’
ένα καθεστώς ελευθερίας ή θα ει-
σέλθει σε μια σκοτεινή εποχή όπου
οι Ταρτούφοι και οι Τύραννοι θα
έχουν την ισχύ να επιβάλουν τον
τρόπο σκέψης και ζωής τους.   

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Ναι στην κριτική, όχι στη λασπολογία
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Καβαλώντας τον Χά-
ρο, με όχημα την αγω-
νιστική του μοτοσυ-
κλέτα, μετέβη πριν
από μερικές μέρες στη
γειτονιά των αγγέλων,

ένα παιδάκι 22 ετών, ένας ακόμη
«ψευτόμαγκας». Ο νεαρός, μάλλον,
φορτωμένος πάθη και απογοητεύ-
σεις, νόμιζε ότι με μία μηχανή και
δύο τροχούς, θα μπορούσε ν’ απο-
γειωθεί από τη μίζερη μοναξιά του.
Πριν από μερικές μέρες, είχαμε ένα
άλλο εξοργιστικό περιστατικό έξω
από τη Λευκωσία, όταν «ψευτόμαγ-
κες», οι οποίοι λέγεται ότι έκαναν
κόντρες, πήραν τα κυνηγετικά και
πυροβόλησαν χειριστές καμερών
φωτο-επισήμανσης, οι οποίοι κα-
τέγραψαν τα κατορθώματά τους. Η
συνέχεια, αργά ή γρήγορα, θα δοθεί
στα δικαστήρια, ενδεχομένως και
στις φυλακές και από εκεί και πέρα
«γαία πυρί μιχθήτω» για το μέλλον
αυτών και των συγγενών τους. 

Το νόμισμα έχει και άλλη όψη
με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης.
Μεσήλικας, αυστηρός οικογενειάρ-
χης με θρησκευτική προσήλωση
στους νόμους, δεν μπορούσε να
συγκρατήσει τον θυμό του, όταν
του ήρθε «μπιλιετούι» (επιστολή)
με πέντε καταγγελίες, με πρόστιμο
και βαθμούς ποινής. Και το «έγκλη-
μα» διαδραματίστηκε την ίδια στιγ-
μή, στις έξι η ώρα το πρωί, την ώρα
κατά την οποία μετέβαινε στη δου-
λειά του, σε έρημο επαρχιακό δρόμο.
Ήταν μόνος στον δρόμο και πέρασε
για μερικά χιλιόμετρα το όριο τα-
χύτητας, σύμφωνα με την κάμερα.
Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνα από
εδώ και εκεί, για να μπορέσει να
πληρώσει μόνο μία καταγγελία, την
οποία ούτε διανοήθηκε να αμφι-
σβητήσει.

Φυσικά ο βιοπαλαιστής δεν είχε
την οικονομική δυνατότητα, ούτε
και τις γνώσεις, για να πάει σε δι-
καστήρια και να μην πληρώσει ούτε
μία. Τελικά βρήκε στο τηλέφωνο,
κάποιο αρμόδιο, ο οποίος αρχικά
και αφελέστατα του είπε ότι πρέπει
να πέρασε πέντε φορές από το ίδιο
σημείο. Και όταν άρχισε τις φωνές,
τότε του υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει
το παράπονο. Και ο άγιος τελικά
θέλει φοβέρα. Κατά τα άλλα ο αυ-
στηρός οικογενειάρχης προς το πα-
ρόν κάνει οικονομίες, για να πλη-
ρώσει το πρόστιμο. 

Το καλό μέτρο με τις κάμερες
φωτοεπισήμανσης, κάπου ανατρά-
πηκε από τον τρόπο με τον οποίο
τέθηκε σε εφαρμογή. Τα στατιστικά
νούμερα δεν δείχνουν μείωση των
θανατηφόρων δυστυχημάτων, ενώ
ήδη προκάλεσαν κυκλοφοριακό
χάος κυρίως στη Λευκωσία, έστω
και αν δεν υπάρχουν ακόμη δημο-
σιευμένες μελέτες. Τοποθετήθηκαν
ένα σωρό κάμερες σε φώτα τροχαίας,
ενώ στους δρόμους όπου διεξάγονται
οι κόντρες με μοτοσυκλέτες και αυ-

τοκίνητα, καθώς και στους δρόμους
μ’ επικίνδυνα σημεία, μάλλον θα
αργήσουν να πάνε οι κάμερες. Αλλά
φαίνεται ότι τα πρόστιμα πέφτουν
βροχή στις «παγίδες» των φώτων
τροχαίας και φυσικά είναι σπάνια
στους αυτοκινητόδρομους, όπου οι
οδηγοί δεν έχουν ούτε τον «ψυχο-
λογικό βιασμό» του κυκλοφοριακού
χάους. Στα Κατεχόμενα εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, τοποθετήθηκαν
δεκάδες κάμερες, σε όλη την κατε-
χόμενη γη μας. Η διαφορά είναι ότι
οι προειδοποιήσεις γίνονται με τρεις
μεγάλες ευδιάκριτες πινακίδες, με
αναγραμμένο το όριο ταχύτητας,
οι οποίες ξεκινούν από τα τρακόσια
μέτρα και καταλήγουν στα εκατό.
Με απλά λόγια, οι κάμερες γράφουν
πραγματικά τους μεθυσμένους, τους
χασισωμένους και τους κοιμισμένους
και σίγουρα όχι τους νομοταγείς οι-
κογενειάρχες.

Στον αγώνα για πρόληψη των
δυστυχημάτων τέθηκαν εδώ και
χρόνια κυρτώματα στους δρόμους.
Αλλά και εδώ, τα περισσότερα είναι
παράνομα, σύμφωνα με τις προδια-
γραφές και το χειρότερο, είναι ότι
διαλύουν σπονδυλικές στήλες και
προκαλούν ζημιές στα αυτοκίνητα.
Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες,
εδώ και χρόνια αφαιρούν τα κυρ-
τώματα και τοποθετούν κάμερες,
οι οποίες στοιχίζουν πολύ λιγότερο
και είναι και πολύ πιο αποτελεσμα-
τικές. Το κόστος για ένα κύρτωμα
ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ,
ενώ οι κάμερες στοιχίζουν μερικές
εκατοντάδες ευρώ, όχι βεβαίως οι
κάμερες φωτοεπισήμανσης. Κάμερες
όπως αυτές οι οποίες τοποθετήθηκαν
εδώ και πολλά χρόνια, στην είσοδο
της Λευκωσίας και σε άλλους πο-
λυσύχναστους κόμβους και οι οποίες
χρησιμοποιούνται μόνο σε περι-
πτώσεις δυστυχημάτων. Με τον
φθηνό αυτό τρόπο, θα μπορούσε
να γεμίσουν όλες οι κολώνες της
ΑΗΚ με κάμερες, όπως συμβαίνει
στο Λονδίνο και σε πολλές άλλες
μεγαλουπόλεις και με αυτό τον τρόπο
να σταματήσουν και πολλά άλλα
εγκλήματα.

Πέρα απ’ όλα αυτά καλό είναι να
μελετηθούν νέοι τρόποι πρόληψης
των δυστυχημάτων, πέραν των αστυ-
νομικών και κατασταλτικών μέτρων.
Οι νέοι, οι οποίοι κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο απ’ όλους, άλλαξαν, αμ-
φισβητούν θεσμούς και τις από κα-
θέδρας διδασκαλίες. Καλό είναι να
εμπλακούν στη μάχη κατά του Μο-
λώχ της Ασφάλτου, επιστήμονες
και εκτός Αστυνομίας, όπως ψυχία-
τροι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και
συγκοινωνιολόγοι. Η εποχή κατά
την οποία οι Κύπριοι ήταν φοβισμένα
«στρατιωτάκια», καλώς ή κακώς,
έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Και
στην τρέλα της εποχής μας, μόνο
ο «Θεός βοηθός». 

Οι κάμερες και
οι ψευτόμαγκες

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Πολιτισμικός πόλεμος

Είμαι γεροντολόγος και εργάζομαι
εδώ και 25 χρόνια σε δομές φρον-
τίδας ατόμων τρίτης ηλικίας στην
Κύπρο. Με την ιδιότητά μου αυτή,
ένιωσα έκπληξη διαβάζοντας τα
όσα γράφτηκαν αυτές τις μέρες
στον Τύπο σχετικά με τη μεταχεί-
ριση των ηλικιωμένων συμπολιτών
μας στις Στέγες Ηλικιωμένων. Συγ-
κεκριμένα, ο χαρακτηρισμός των
«περισσότερων» Στεγών σαν «προ-
θάλαμοι θανάτου», και η γενική
απαξίωση του τομέα, είναι κατά
την άποψή μου ατυχείς και μηδε-
νιστικοί και δεν αντιπροσωπεύουν
την σημερινή κατάσταση, η οποία
έχει βελτιωθεί ουσιαστικά τα τε-
λευταία 20 χρόνια. 

Αν και αναμφίβολα υπάρχουν
περιστατικά όπως αυτά που περι-
γράφονται στις αναρτήσεις και σε
αρθρογραφία στον Τύπο, η πολυε-
τής εμπειρία μου ως εργαζόμενη
και ως εκπαιδεύτρια σε κοινοτικές
και ιδιωτικές Στέγες και άλλες υπη-
ρεσίες φροντίδας στην Κύπρο, μου
δίδαξαν τα εξής:

• Οι πλείστοι ιδιοκτήτες Στεγών
και το προσωπικό τους καταβάλ-
λουν καλοπροαίρετα προσπάθειες
να προσφέρουν καλή φροντίδα
στους εξυπηρετούμενους στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων τους.

• Το επάγγελμα του φροντιστή
ηλικιωμένων είναι, παρά τη μεγάλη
αξία του, παραγνωρισμένο και στιγ-
ματισμένο, εν μέρει εξαιτίας κοι-
νωνικών στάσεων που υποβιβάζουν
τον τομέα στην Κύπρο.

• Προσφέρονται υπηρεσίες όλων
των βαθμίδων ποιότητας και φά-
σματος, ανάλογα με την τεχνογνω-
σία του παροχέα και το κονδύλι
της οικογένειας.

• Υπάρχουν κανόνες και προ-
διαγραφές για αδειοδότηση και λει-

τουργία Στεγών Ηλικιωμένων και
έλεγχος από τις Υπηρεσίες Κοινω-
νικής Ευημερίας, που μπορεί να
καταλήξει μέχρι και σε στέρηση
της άδειας λειτουργίας της Στέγης. 

• Στην Κύπρο, όπως και παγ-
κοσμίως, η συντριπτική πλειοψηφία
περιστατικών κακοποίησης ηλι-
κιωμένων γίνεται στο σπίτι του
ηλικιωμένου, και όχι σε οργανω-
μένες δομές φροντίδας. 

Είναι αδιάσειστη πεποίθησή
μου ότι η «εγκατάλειψη» ηλικιω-
μένων από τις οικογένειές τους
αποτελεί εξαίρεση στην Κύπρο,
όπου οι οικογενειακοί δεσμοί πα-
ραμένουν δυνατοί. Τις περισσότερες
φορές δε, η απόφαση για μετακί-
νηση σε κάποια Στέγη, είναι πιο
οδυνηρή για τα παιδιά, τους συζύ-
γους και τα υπόλοιπα αγαπημένα
πρόσωπα των ηλικιωμένων, παρά
για τους ίδιους. Η απόφαση λαμ-
βάνεται, όταν η διαβίωση στο σπίτι
είναι αδύνατη. Οι συγγενείς παρα-
μένουν ενεργά εμπλεκόμενοι και
είναι η κύρια πηγή αγάπης και στή-
ριξης για τους δικούς τους κατά
την περίοδο παραμονής τους σε
Στέγες. Τα πιο πάνω τα έχω δει σε
όλων των μεγεθών Στέγες στην Κύ-
προ, τα τελευταία 25 χρόνια. Τόσο
οι ηλικιωμένοι (εκτός στις περι-
πτώσεις που ζουν με γνωστική έκ-
πτωση), όσο και οι οικογένειές τους,
έχουν την ικανότητα να διαχειρί-
ζονται τις επιλογές φροντίδας που
έχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι
να τους δώσουμε περισσότερες
επιλογές έτσι ώστε να αναπτυχθεί
ο τομέας στα πλαίσια υγιούς αντα-
γωνισμού. Σε μια πρόσφατη ανάρ-
τηση, είδα βαθουλά πιάτα με ψωμί
κομμένο σε μικρά κομματάκια. Από
κάτω το σχόλιο ότι είναι άθλιο να
σερβίρουν σε ηλικιωμένους τα απο-

μεινάρια του ψωμιού. Εγώ έβλεπα
ένα από τα πιο δημοφιλή προγεύ-
ματα, ατόμων που χρειάζονται μα-
λακή τροφή, τα «αβγά με ψωμάκια»,
φαγητό που έφτιαχνε και για μένα
η γιαγιά μου, όταν ήμουν μικρή και
με φρόντιζε με περισσή αγάπη.
Έπαιρνε το ψωμί και το έκοβε προ-
σεκτικά για να μην πνιγώ, μια και
μου έλειπαν κάμποσα δόντια, έβρα-
ζε αβγά κρατώντας χρόνο για να
μη σφίξουν, για να τα ανακατέψει
με τα ψωμάκια. Μου έλεγε ότι αυτό
το φαγητό θα με βοηθήσει να δυ-
ναμώσω. Το ίδιο κάνουμε με τους
ασθενείς μας που δεν έχουν τα δόν-
τια τους. Η εικόνα που είδα, λοιπόν,
δεν ήταν καθόλου άθλια, ήταν ένα
πιάτο που θα φτιάξω, αν έχω την
ευθύνη και την τιμή να μ’ εμπι-
στευτεί κάποιος με τη φροντίδα
του δικού του ανθρώπου. 

Άλλα τέτοια παραδείγματα από
τις δεκάδες που μου έτυχαν, πα-
ραθέτω πιο κάτω για προβληματι-
σμό: Στον χώρο σίτισης, ο νοση-
λευτής μετά από λίγες μόνο κου-
ταλιές φαγητού, απομακρύνει την
κυρία Χ. Ο επισκέπτης ανησυχεί
ότι το προσωπικό είναι αδιάφορο
και ότι η κυρία Χ θα μείνει νηστική.
Ανησυχεί επίσης ότι ίσως στην
απουσία του, το ίδιο θα συμβεί στο
δικό του άνθρωπο. 

Τι έγινε: Η κυρία Χ έχει άνοια
και κάποτε είναι αρνητική να φάει
μέσα σε πολυκοσμία και φασαρία.
Όταν συμβεί αυτό, ο νοσηλευτής
έχει οδηγία να την παίρνει πάνω
στο σαλονάκι όπου είναι ησυχία.
Μετά από λίγο και αφού τη φρον-
τίσει, την ταΐζει ξανά και αυτή τη
φορά τρώει με θετικότητα. 

Ο κύριος Ψ ζητάει επανειλημ-
μένα από τους νοσηλευτές να τον
πάρουν στην τουαλέτα. Αυτοί του

απαντούν γενικολογώντας αλλά
δεν τον παίρνουν. Ο επισκέπτης
σκέφτεται ότι αυτό είναι απαρά-
δεκτο. 

Τι έγινε: Ο κύριος Ψ φέρει υπε-
ρηβικό καθετήρα. Ο ουρολόγος του
μας έχει ενημερώσει ότι ο κ. Ψ θα
έχει συνεχώς την αίσθηση ότι θέλει
να ουρήσει. Δεν συστήνεται να
ανεβοκατεβάζει τα ρούχα του, γιατί
μπορεί να μετακινήσει κατά λάθος
τον καθετήρα. Ο κ. Ψ δεν θυμάται
αυτές τις πληροφορίες λόγω άνοιας. 

Σε καμία περίπτωση δεν αμφι-
σβητώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις
αμέλειας και κακοποίησης μέσα
σε κλειστές δομές φροντίδας. Ακόμη
και στις καλύτερες Στέγες, υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης, ενώ
κάποιες άλλες Στέγες ίσως να μην
ανταποκρίνονται στις βασικές τους
υποχρεώσεις και διερευνώνται. Σί-
γουρα όμως, η ισοπεδωτική απα-
ξίωση της σκληρής δουλειάς, του
επαγγελματισμού και της ανθρω-
πιάς των τόσων επαγγελματιών
υγείας που φροντίζουν αυτή τη
στιγμή, όλο το εικοσιτετράωρο, τα
αγαπημένα μας πρόσωπα, η πα-
ρουσίαση των πλείστων Στεγών
ως χώρων παραμέλησης και κακο-
ποίησης, είναι κατά την άποψή μου
ανεύθυνη και αντιπαραγωγική ενέρ-
γεια. Με μεθοδικές παρεμβάσεις
και κατάλληλα βήματα, ο τομέας
φροντίδας μπορεί ν’ αναπτυχθεί
και να προσελκύει και συνταξιού-
χους από το εξωτερικό, που θα απο-
λαμβάνουν, σε συνδυασμό με το
μεσογειακό κλίμα και κουλτούρα,
και υψηλού επιπέδου φροντίδα που
να είναι αξιοζήλευτη στην Ευρώπη. 

Η κα Μαρίνα Πολυκάρπου
είναι γεροντολόγος.
marina@materia.com.cy
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Τοπική Πράσινη Συμφωνία

Σ ε αρκετά αγροτικά και αστικά
κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.) οι τοπικές και πε-

ριφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες
για την αναβάθμιση των σιδηρο-
δρομικών γραμμών, την ανανέωση
του στόλου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ), τη χρήση αλλά
και την ανακαίνιση των δημοτικών
και δημόσιων κτηρίων για εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Στην Κύπρο,
ιδιαίτερα τα θέματα δημόσιων συγ-
κοινωνιών, δεν αφορούν τις τοπικές
αρχές αλλά εμπίπτουν στις αρμο-
διότητες του κεντρικού κράτους.
Λόγω του μικρού μας μεγέθους δεν
διαθέτουμε αλλά και ούτε φαίνεται
να μας απασχολεί σοβαρά η δημι-
ουργία σιδηροδρόμου ή τραμ όπως
γίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες των αρκετών εκα-
τομμυρίων κατοίκων.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν

μπορούμε να εφαρμόσουμε βέλτι-
στες πρακτικές ως μικρή νησιώτικη
χώρα για περιορισμό των εκπομπών
ρύπων και προστασίας του περι-
βάλλοντος.  Άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, κάτι που το βιώνουμε συχνά
στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ),
προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη
δημιουργίας πιο πολλών ποδηλα-
τοδρόμων, ωθώντας έτσι τους πο-
λίτες στον περιορισμό των μετα-
κινήσεων τους με ιδιωτικά οχήματα
και τη χρήση αντ’ αυτού, του πο-
δηλάτου.  Σίγουρα και στην Κύπρο
θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή
η μέθοδος, όμως οι ψηλές θερμο-
κρασίες δεν μας επιτρέπουν να
χρησιμοποιούμε συχνά το ποδή-
λατο για τις επαγγελματικές μας
μετακινήσεις, αλλά πιο πολύ για
άθληση και χόμπι.

Ένα άλλο θέμα που εφαρμόζεται

πιστά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι
η ανακαίνιση δημοτικών και κυ-
βερνητικών κτηρίων, ιδιαίτερα αυ-
τών που χτίστηκαν πριν το 1970.
Στην Κύπρο γίνεται αρκετή προ-
σπάθεια από τις τοπικές αρχές,
τόσο για ανακαίνιση των δημοτικών
κτηρίων, όσο και για εφαρμογή
ηλιακών πάνελ για εξοικονόμηση
ενέργειας και αντικατάσταση πα-
λιών ηλεκτρικών λαμπτήρων οδικού
φωτισμού με οικονομικούς LED.

Η χρήση κακών ή φθηνών κα-
τασκευαστικών υλικών στις οικο-
δομές ή στην επιδιόρθωση του οδι-
κού δικτύου, δυσχεραίνει τη χρήση
δίκυκλων κυρίως μεταφορικών μέ-
σων, αφού η ζέστη προκαλεί φθορές
τόσο στην άσφαλτο όσο και στο
πλακόστρωτο, τους ποδηλατόδρο-
μους και πεζόδρομους. Αυτές οι
κλιματικές μεταβολές θα πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη από

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην
προώθηση μιας κοινής τοπικής
πράσινης συμφωνίας.

Σίγουρα οι τοπικές αρχές είναι
άμεσα υπεύθυνες για τον περιορι-
σμό της κλιματικής αλλαγής και
της προστασίας του περιβάλλοντος,
όμως κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικές,
για να εφαρμοστούν κυρίως στις
νότιες χώρες, χρειάζονται στοχευ-
μένες κινήσεις που να λαμβάνουν
υπόψη τις ψηλές θερμοκρασίες του
καλοκαιριού, όπως και τις χαμηλές
θερμοκρασίες στις βόρειες χώρες
κατά τη διάρκεια του βαρετού χει-
μώνα.  Οι λογαριασμοί του ρεύματος
έχουν διπλασιαστεί σε κάποιες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ακόμα πενταπλασιαστεί, αναγκά-
ζοντας ακόμα και τις  οικονομικά
ευκατάστατες χώρες, όπως η Γερ-
μανία να επιστρέψουν σε πεπαλαι-
ωμένες πολιτικές παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας, όπως στη χρήση
άνθρακα, λιγνίτη και πυρηνικής
ενέργειας. Η τοπική πράσινη συμ-
φωνία που συζητείται έντονα στην
ΕΕτΠ αφορά επίσης τον περιορισμό
της σπατάλης φαγητού και τη μεί-
ωση της κατανάλωσης κρέατος αρ-
χίζοντας από την επιμόρφωση των
παιδιών στους παιδοκομικούς σταθ-
μούς και στα σχολεία.  Σε κάποιες
χώρες ιδιαίτερα στις νότιες της
Ε.Ε., η ποικιλία φαγητού αποτελεί
παράδοση, αφού μέσω του μεσο-
γειακού τρόπου παρασκευής και
σερβιρίσματος του φαγητού οι άν-
θρωποι και η οικογένεια γενικότερα
έρχονται πιο κοντά και κοινωνικο-
ποιούνται πιο εύκολα.  

Σίγουρα θα μπορούσαμε να πε-
ριορίσουμε την κατανάλωση κρέ-
ατος και της σπατάλης φαγητού,
όπως μπορούμε κάλλιστα να κα-
ταναλώνουμε περισσότερα φρούτα,

λαχανικά και βιολογικά προϊόντα
απευθείας από τους τοπικούς πα-
ραγωγούς, στηρίζοντας έτσι την
τοπική κοινωνία και τον πρωτογενή
τομέα. Η πράσινη συμφωνία περ-
νάει μέσα από τις τοπικές και πε-
ριφερειακές αρχές, όμως κάποιοι
κανόνες και πολιτικές που ισχύουν
στις βόρειες χώρες δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη ότι μπορούν να εφαρ-
μοστούν εύκολα και στις υπόλοιπες
χώρες της Ε.Ε.  Αυτό που χρειαζό-
μαστε για να σώσουμε το περιβάλ-
λον είναι όραμα, σωστός πολεοδο-
μικός σχεδιασμός, αλληλοκατα-
νόηση, συνεργασία και πολιτικούς
ηγέτες που να έχουν τις απαιτού-
μενες ευαισθησίες και να ανταπο-
κρίνονται στις σημερινές ανησυχίες
της κοινωνίας των πολιτών.

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

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή την παρουσίαση του
νέου βιβλίου του ΝίκουΜούδουρου,
λέκτορα στο Τμήμα Τουρκικών και
Μεσανατολικών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, «Διεκδικώντας
την πατρίδα. Η τουρκοκυπριακή
αντιπολίτευση την περίοδο 1964-
2004» (εκδ. Ψηφίδες) συζητήσαμε
με τον συγγραφέα για το τι εστί τ/κ
αντιπολίτευση και ποια πατρίδα
διεκδικούν οι Τ/κ. Ο Νίκος Μού-
δουρος λέει πως η Κυπριακή Δη-
μοκρατία θα πρέπει ν’ αναπτύξει
προσανατολισμούς ενίσχυσης της
συνεργασίας με την τουρκοκυπρια-
κή κοινότητα σε ζητήματα που
επηρεάζουν καθοριστικά τον πυ-
ρήνα των νέων σχέσεών τους με
την Τουρκία, για να δείξει ότι επι-
θυμεί έναρξη συνομιλιών.

–Κύριε Μούδουρε, αν μάθουμε
να διαβάζουμε καλύτερα τους
Τ/κ, θα αλλάξει πιθανώς το κυ-
πριακό πολιτικο-κοινωνικό συγ-
κείμενο;

–Η σφαιρική γνώση σε συνδυα-
σμό με την ενεργοποίηση αναλυ-
τικών εργαλείων για τις εξελίξεις
εντός της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας ή και στο επίπεδο των σχέ-
σεων της κοινότητας με την Τουρ-
κία, όντως μπορεί να οδηγήσει
στην εξής παράμετρο που αφορά
τόσο στην ιστορία της Κύπρου,
όσο και στις ίδιες τις «λεπτομέρειες»
του κυπριακού προβλήματος: Μια
πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του
συνόλου των συνθηκών μέσα στο
οποίο εντάσσεται και νοηματοδο-
τείται ένα γεγονός. Είτε αυτό αφορά
στην ιστορία, είτε στην επικαιρό-
τητα. Είναι συνεπώς απαραίτητη

αυτή η γνώση, γιατί θα ξεδιπλώσει
ενώπιόν μας αφώτιστες στιγμές
που έπαιξαν και παίζουν καθορι-
στικό ρόλο στην εξέλιξη της κοι-
νωνίας στο σύνολό της. Ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
γνώση για το κοινωνικό κίνημα
των Τουρκοκυπρίων. Η εμφάνισή
του, η εσωτερική του σύνθεση, τα
πολιτικά του αιτήματα σε σχέση
με την επίλυση του Κυπριακού, αλ-
λά και ο τρόπος με τον οποίο επη-
ρέασε την αναδιαμόρφωση των

σχέσεων της κοινότητας με την
Τουρκία, αποτελεί από μόνο του
ένα κεφάλαιο της κυπριακής ιστο-
ρίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η προαναφερθείσα ανα-
γκαιότητα ισχύει ταυτόχρονα και
για τις δύο κυπριακές κοινότητες.

–Η Αριστερά στο νησί, τ/κ και
ε/κ, μπορούν να συμβαδίσουν
ώστε να ενισχύσουν την ιδέα
της επανένωσης της Κύπρου; 

–Αναφερόμενοι τουλάχιστον

στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου,
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
οι στιγμές στις οποίες αμφισβητή-
θηκαν τα όρια του ισχυρού εθνο-
κοινοτισμού και απονομιμοποι-
ήθηκε έστω συγκυριακά η ιδεολογία
της διχοτόμησης, φέρουν τις βάσεις
του πολιτικού προγράμματος της
Αριστεράς. Την ίδια στιγμή θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ακόμα δύο
πτυχές. Η πρώτη είναι ότι με το
πέρασμα του χρόνου και την αλλαγή
γενεών η ικανότητα συγκρότησης

κοινών πολιτικών θέσεων μεταξύ
των δύο κοινοτήτων ίσως να μει-
ωθεί. Γιατί οι κοινωνίες και επομέ-
νως οι ιδεολογίες και οι συλλογικές
ταυτότητες δεν είναι στατικές. Η
δεύτερη πτυχή είναι ότι το «βάρος»
της συγκρότησης κοινών πολιτικών
θέσεων πρέπει να διαμοιραστεί και
σε άλλες δυνάμεις, ιδιαίτερα στις
σημερινές συνθήκες που καταγρά-
φεται μια διαδικασία ντε φάκτο
προσάρτησης των Κατεχομένων
στην Τουρκία.

–Επηρεάζεται η τ/κ κοινωνία,
υποσυνείδητα ίσως, από τη συ-
νέχιση μιας μη κανονικότητας;

–Βεβαίως επηρεάζεται. Όπως
έχει προαναφερθεί, οι κοινωνικές
δομές, ο ίδιος ο κοινωνικός σχη-
ματισμός των Τουρκοκυπρίων, η
ιδεολογική αντιπαράθεση και η
συγκρότηση των ταυτοτήτων, βρί-
σκονται σε μια ρευστή κατάσταση
συνεχών αλλαγών. Αυτό που έμεινε
γνωστό με τον όρο του διχοτομικού
«στάτους κβο», δηλαδή της παρού-
σας, ισχύουσας κατάστασης, δεν
είναι καθόλου στατικό. Αντίθετα
καταγράφει έντονες αλλαγές και
μετασχηματισμούς. Υπό αυτή την
έννοια λοιπόν η ίδια η διχοτόμηση
μετασχηματίζει πολιτικά και κοι-
νωνικά συμφέροντα, δημιουργεί
εξαρτήσεις και αδιέξοδα. Άρα και
η τουρκοκυπριακή κοινότητα στο
ιδεολογικό επίπεδο επηρεάζεται
από τη μη κανονικότητα. Μια απλή
σύγκριση των θέσεων που εξέφρα-
ζαν οι διαφορετικές πολιτικές δυ-
νάμεις των Τουρκοκυπρίων αμέσως
μετά την εισβολή και σήμερα, μπο-
ρεί ίσως να αποκαλύψει το μέγεθος
των τεκτονικών αλλαγών που συν-
τελούνται.  

–Θα ήθελα να μου λέγατε περισ-
σότερα για τους Τ/κ απάτριδες,
και την έννοια εξορίας...

–Στο βιβλίο οι έννοιες αυτές δεν
χρησιμοποιούνται με το «γεωγρα-
φικό» τους περιεχόμενο. Δίνεται
περισσότερο βάρος στην ιδεολογική
και κοινωνική τους διάσταση. Ένα
πολύ μεγάλο μέρος της κοινότητας,
ιδιαίτερα μετά την εισβολή του
1974, σταδιακά αποξενώθηκε από
τον πολιτικό και κοινωνικό του χώ-
ρο. Παρόλο που οι Τουρκοκύπριοι
συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος

εξαιτίας των αποτελεσμάτων του
πολέμου, εντούτοις αυτό το «μέρος
- χώρος» δεν αντικατόπτρισε τα
εντελώς δικά τους κυπριακά - τουρ-
κοκυπριακά χαρακτηριστικά. Τόσο
η πολιτική του εποικισμού, όσο και
η νέα κοινωνικοοικονομική τάξη
πραγμάτων που επιδίωξε να επι-
βάλει η Άγκυρα, δημιούργησαν τε-
λικά μια «τουρκική πατρίδα» εντε-
λώς ξένη και πολλές φορές αντα-
γωνιστική ενάντια στην τουρκο-
κυπριακή ταυτότητα. Όλα αυτά σε
συνδυασμό με την αμφισβήτηση
της πολιτικής βούλησης των Τουρ-
κοκυπρίων μέσα από τις δομές κη-
δεμονίας, συγκρότησαν ένα περι-
βάλλον μέσα στο οποίο οι Τουρκο-
κύπριοι αποξενώθηκαν, έχασαν
την «κυπριακή πατρίδα». Επομένως
στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο
μετατράπηκαν σε «απάτριδες». Χω-
ρίς να εξορίζονται από τη γεωγρα-
φία της Κύπρου με την κυριολεκτική
έννοια του όρου, έγιναν «εξόριστοι»,
γιατί ακριβώς περιθωριοποιήθηκε
η βούληση και η αυτονομία τους.
Δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που θα
διασφάλιζαν ότι θα συνέχιζαν να
είναι δρώντες της ιστορικής εξέλιξης
του τόπου τους.

Ακριβώς αυτά τα στοιχεία που
αναλύονται στο βιβλίο μέσα από
τις έννοιες του «άπατρις» και του
«εξόριστου», σταδιακά μετατρά-
πηκαν σε πλατφόρμα πολιτικοποί-
ησης της αντίδρασης ενός μεγάλου
μέρους της κοινότητας ενάντια στη
βασική συνιστώσα της αποξένωσής
τους, δηλαδή ενάντια στις πολιτικές
της Άγκυρας. Το πρακτικό αποτέ-
λεσμα λοιπόν ήταν η πολιτική τους
κινητοποίηση για τη διεκδίκηση
της πατρίδας, τη διεκδίκηση της
«επιστροφής» τους ως δρώντες
στην κυπριακή ιστορία.  

Χρειάζεται ολοκληρωμένη κατανόηση των Τ/κ
Ο τουρκολόγος Νίκος Μούδουρος μιλάει στην «Κ» για την τ/κ Αντιπολίτευση και τον κοινωνικό σχηματισμό των Τουρκοκυπρίων

–Ήταν κάποιου είδους νομοτέ-
λεια τελικά η δημιουργία της
ΤΔΒΚ;

–Ενυπάρχουν ρίσκα σε μια επι-
φανειακά αναδρομική απάντηση
σε ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός.
Όμως η παρατήρησή σας είναι ση-
μαντική, καθώς μας εξαναγκάζει
να αναλύσουμε πιο προσεκτικά βα-
σικές στοχεύσεις των δυνάμεων
που ηγήθηκαν της δημιουργίας
του ψευδοκράτους και αυτών που
αντέδρασαν, με τον τρόπο που το
έκαναν. Είναι γεγονός ότι η ιδέα
της δημιουργίας ενός δεύτερου
κράτους στην Κύπρο, δεν πρωτο-
εμφανίστηκε το 1983. Είναι επίσης
αλήθεια ότι η πολιτική θέση της
τ/κ Δεξιάς για τη διχοτόμηση εμ-
φανίστηκε τις προηγούμενες δε-
καετίες. Ωστόσο, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1970 στην Τουρκία, με την
επικράτηση της χούντας τους Εβρέν
σημειώθηκαν εξελίξεις που οδη-
γούσαν στην εντατικοποίηση σχε-
διασμών που οδηγούσαν στην δη-
μιουργία της ΤΔΒΚ. Ο Ντενκτάς

εκμεταλλεύτηκε την παρουσία της
Χούντας για προώθηση των σχε-
διασμών του, κάτι που δημοσιο-
ποιήθηκε ήδη από το 1980...

–Από τους θύλακες, στον ασφυ-
κτικό εναγκαλισμό της Τουρ-
κίας... πόσο επηρέασε του Τ/κ
το «τέλος» του Σχεδίου Ανάν το
2004;

–Η πορεία των εξελίξεων μετά
το 2004, αλλά ιδιαίτερα μετά το
2017 δεν κινούνται σε μια ευθεία
γραμμή. Πολλά είναι τα γεγονότα
και οι ανακατατάξεις που όντως
επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό
το τουρκοκυπριακό πολιτικό σύ-
στημα και τη βαθμιαία αλλαγή των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του
εναγκαλισμού της Τουρκίας. Το
πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει
να έχουμε υπόψη μας είναι το πο-
λιτικό τραύμα που έχει δημιουρ-
γηθεί εξαιτίας της αποτυχίας των
δημοψηφισμάτων. Αυτό δεν αφορά
σε ολόκληρη την κοινότητα των
Τουρκοκυπρίων και ούτε εκφρά-
ζεται ομοιόμορφα. Όμως είναι γε-

γονός ότι η αναπαραγωγή της εμ-
πειρίας του δημοψηφίσματος ως
«τραυματικής» στο τμήμα εκείνο
της κοινωνίας που κινητοποιήθηκε
υπέρ του «Ναι» το 2004 εδράζεται
όχι μόνο στην αναπαραγωγή των
κοινωνικών αδιεξόδων που ακο-
λούθησαν. Εντοπίζεται κυρίως στ’
ότι η επικράτηση του «Ναι» το 2004
ήταν η κορυφαία έκφραση μιας
κοινωνικής έκρηξης, τα σημάδια
της οποίας φάνηκαν στις αρχές τις
δεκαετίας του 1980 και ωρίμασαν
σημαντικά ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990. Επομένως το
συγκεκριμένο τμήμα των Τουρκο-
κυπρίων έζησε την αποτυχία των
δημοψηφισμάτων ως μια ανατροπή
της σχεδόν ολοκληρωτικής ιδεο-
λογικής αμφισβήτησης των διχο-
τομικών δομών που επιτεύχθηκε
στην αμέσως προηγούμενη περίο-
δο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό
των δομικών αλλαγών είναι προϊόν
των αλλαγών κάποιων ποιοτικών
χαρακτηριστικών της αντιμετώπι-
σης της εξουσίας Ερντογάν προς
τους Τουρκοκύπριους. Η πρόοδος

που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες
Χριστόφια – Ταλάτ –και λίγα χρόνια
μετά η ανάδειξη Ακιντζί στην ηγε-
σία της κοινότητας, φαίνεται ότι
έδωσαν ανάσες αναπαραγωγής του
κοινωνικού κινήματος υπέρ της
λύσης. Απέναντι σε αυτή την προ-
οπτική, η αλλαγή του μπλοκ εξου-
σίας στην Τουρκία στράφηκε πολύ
περισσότερο προς τον χειρισμό
των Κατεχομένων ως ένα «τουρκικό
νομό» και των κατοίκων του ως
«απείθαρχων υπηκόων» που έπρεπε
να συνετιστούν πολιτικά και πο-
λιτισμικά. Βεβαίως, σε όλα αυτά,
ρόλο έπαιξαν και ευρύτερες γεω-
πολιτικές αλλαγές. Ωστόσο, είναι
γεγονός ότι η κατάρρευση της δια-
δικασίας στο Κραν Μοντάνα έχει
επιταχύνει και την εντατικοποίηση
της κηδεμονίας που προσπαθεί να
ολοκληρώσει ο Ερντογάν επί της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επο-
μένως σήμερα το πλαίσιο των σχέ-
σεων Τουρκίας - Τουρκοκυπρίων,
αλλά και η θέση των Τουρκοκυ-
πρίων στο σύστημα των Κατεχο-
μένων, έχουν πολύ διαφορετικά

χαρακτηριστικά από αυτά που
υπήρχαν πριν το 2017 ή και το
2004.

–Ποια βήματα μπορεί να κάνει
πλευρά μας για να δείξει ότι επι-
θυμεί έναρξη συνομιλιών;

–Εξαιτίας της ενίσχυσης των
στοιχείων μιας ντε φάκτο προσάρ-
τησης που γεννά περαιτέρω αντι-
δράσεις από την τουρκοκυπριακή
κοινωνία, οι πολιτικές πλέον δεν
θα πρέπει να περιορίζονται στο
πλαίσιο των συνομιλιών και μόνο.
Αντίθετα η Κυπριακή Δημοκρατία
θα πρέπει ν’ αναπτύξει προσανα-
τολισμούς ενίσχυσης της συνερ-
γασίας με την τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα σε ζητήματα που επηρεά-
ζουν καθοριστικά τον πυρήνα των
νέων σχέσεών τους με την Τουρκία.
Αυτά μπορεί να είναι ανανεωμένες
οικονομικές συνεργασίες, επέκταση
πολιτιστικών συνεργασιών και κοι-
νών αθλητικών δράσεων. Με πε-
ριεχόμενο που θα βασίζεται στην
κατεύθυνση καλλιέργειας των προ-
οπτικών πολιτικής αυτονόμησης

από την Τουρκία στην περίοδο
μετά την επίλυση του Κυπριακού.

–Πόσο δυνατοί είναι οι Τ/κ έναντι
της τουρκικής πολιτικής που
αφορά την Κύπρο και τη λεγό-
μενη ΤΔΒΚ;

–Η δύναμή τους είναι σχετική.
Υπάρχουν ιστορικές συγκυρίες που
η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση
κατάφερε ν’ ανατρέψει κάποιους
σχεδιασμούς. Υπάρχουν όμως και
οι περίοδοι που απέτυχε. Η ιστορική
εξέλιξη από το 1974 και μετά επι-
βεβαιώνει ότι η ανισορροπία ισχύος
εμποδίζει την ανατροπή της διχο-
τόμησης εφόσον οι προσπάθειες
ανατροπής περιορίζονται σε κοι-
νοτικό και όχι δικοινοτικό πλαίσιο.
Η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση
δεν μπορεί από μόνη της να κα-
ταργήσει τα κατοχικά δεδομένα.
Μπορεί μέσα από τη δράση της να
υπενθυμίζει όμως ότι όντως υπάρ-
χουν κατοχικά δεδομένα, αντιδρά-
σεις και αδιέξοδα και μέσα από
αυτή να εμποδίζει ακριβώς την κα-
νονικοποίηση της διχοτόμησης.

Η επικράτηση του «Ναι» το 2004 ήταν η έκφραση μιας κοινωνικής έκρηξης

«Οι κοινωνικές δομές, ο
ίδιος ο κοινωνικός σχη-
ματισμός των Τουρκο-
κυπρίων, η ιδεολογική
αντιπαράθεση και η
συγκρότηση των ταυτο-
τήτων, βρίσκονται σε
μια ρευστή κατάσταση
συνεχών αλλαγών».

«Η ίδια η διχοτόμηση μετασχηματίζει πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα,
δημιουργεί εξαρτήσεις και αδιέξοδα. Άρα και η τουρκοκυπριακή κοινότητα
στο ιδεολογικό επίπεδο επηρεάζεται από τη μη κανονικότητα» λέει ο Νίκος
Μούδουρος.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Πριν από λίγα 24ωρα ο υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου άνοιξε για ακόμη 
μία φορά τη βεντάλια του συνόλου 
των τουρκικών διεκδικήσεων στο 
Αιγαίο, πολλές από τις οποίες είναι 
γνωστές από τις δεκαετίες του ’70 
και του ’80. Στην αποστρατιωτι-
κοποίηση, η οποία αναδεικνύεται 
τους τελευταίους δύο μήνες σχε-
δόν σε καθημερινή βάση, προστέ-
θηκαν (ξανά) η περίφημη θεωρία 
του διαμοιρασμού των πόρων του 
Αιγαίου με βάση την απόσταση 
ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλά-
δα και τα παράλια της Τουρκίας, 
με τα παρεμβαλλόμενα ελληνικά 
νησιά να μην εξασφαλίζουν παρά 
μόνον 6 ναυτικά μίλια χωρικών 
υδάτων. Το σημείο λίγο ανατολι-
κότερα του 25ου μεσημβρινού ως 
ορίου τουρκικής δικαιοδοσίας ου-
σιαστικά αφήνει δίχως επήρεια 
(πάντα κατά την τουρκική αντίλη-
ψη) ό,τι βρίσκεται ανατολικότερα 
της νοητής γραμμής που ξεκινάει 
από τα παράλια της Ξάνθης, συ-
νεχίζει στη Λήμνο, την Παρονα-
ξία και στο ανατολικό κομμάτι της 
Κρήτης, ξεκινώντας λίγο έξω από 
το Ηράκλειο. Κάτι που σημαίνει 
ότι νησιά όπως η Λήμνος, η Λέ-
σβος, η Χίος, η Σάμος, το σύνολο 
των ∆ωδεκανήσων, ακόμα και το 
μεγαλύτερο τμήμα της... Μυκόνου 
επικάθονται σε τουρκική υφαλο-
κρηπίδα.

Θέλουν... μοιρασιά

Λίγο μετά τον κ. Τσαβούσογλου, 
οι δηλώσεις αρχικά του υπουργού 
Αμυνας Χουλουσί Ακάρ για διάλο-
γο που θα καταλήξει σε «δίκαιη 

μοιρασιά» στο Αιγαίο και εν συνε-
χεία του εκπροσώπου και εξ απορ-
ρήτων συνεργάτη του Τούρκου 
προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν, σχε-
τικά με την απειλή που αποτελεί 
για την Τουρκία η παρουσία ελ-
ληνικών δυνάμεων στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου, λειτούργησαν 
μάλλον συμπληρωματικά στο φι-
λοτέχνημα ενός πλαισίου το οποίο 
δεν ξεφεύγει από τη συνήθη ρη-
τορική που εκπέμπεται από την 
Αγκυρα τους τελευταίους μήνες.

Είναι απολύτως σαφές ότι τμή-
μα του νέου αναθεωρητικού θο-
ρύβου που δημιουργείται από την 
Αγκυρα οφείλεται στη συζήτηση 
η οποία έχει ξεκινήσει τις τελευ-
ταίες εβδομάδες στην Ελλάδα –
με αφορμή όλα όσα απειλούνται 
νοτίως της Κρήτης, αν τελικά η 
Λιβύη ζητήσει από την Τουρκία 
να κάνει έρευνες στην υποτιθέ-
μενη υφαλοκρηπίδα της– περί 
επέκτασης των χωρικών υδάτων 
από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Η 
επαναφορά του casus belli από 
τον κ. Τσαβούσογλου αναγιγνώ-
σκεται από την Αθήνα ως μια τέ-
τοια απόπειρα.

Στον ΟΗΕ

Ενα κοινό σημείο στις αναφο-
ρές και των τριών ήταν η, προσχη-
ματική ή μη, εκδήλωση ετοιμότη-
τας για διάλογο. Αυτή τη στιγμή 
πάντως, με μοναδική εξαίρεση την 
επικοινωνία που έχουν οι υπουρ-
γοί Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος και Χουλουσί Ακάρ, σταθερός 
δίαυλος δεν υφίσταται. Ακόμα και 
κάποιες επαφές σε ανώτερο διπλω-
ματικό επίπεδο είναι περισσότερο 
κοινωνικού και λιγότερο ουσια-
στικού χαρακτήρα. Στην Αθήνα 

αναμένεται, επίσης, το επόμενο 
βήμα της Τουρκίας στο επίπεδο 
του ΟΗΕ, όπου θεωρείται βέβαιο 
ότι θα επιχειρήσει να βάλει ακόμα 
ένα λιθαράκι στο αναθεωρητικό 
αφήγημά της.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανη-
συχία για το τι θα μπορούσε να 
κάνει σε αυτή την κατεύθυνση η 
Λιβύη, καθώς πιθανή κατάθεση 
εξωτερικών ορίων υφαλοκρηπί-
δας στον ΟΗΕ από την Τρίπολη 
και, παράλληλα, ανάθεση ερευ-
νών στην τουρκική εταιρεία πετρε-
λαίου (ΤΡΑΟ) στα νότια της Κρή-
της (όπως πριν από λίγα 24ωρα 
απείλησε ο ίδιος ο Ερντογάν) θα 
οδηγούσαν σε άμεση κρίση. Τα 
μηνύματα που έχουν φθάσει τις 
προηγούμενες ημέρες προς την 
Αγκυρα δεν είναι ενθαρρυντικά. 
Πέρα από την –συμβολικού χα-
ρακτήρα– υπενθύμιση που έκανε 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
προς την κυβέρνηση της Τρίπολης 
για τα όρια τα οποία έχει όταν συ-
ζητάει σχετικά με θέματα που δε-
σμεύουν την εξωτερική πολιτική 
της Λιβύης, αλλά και την παρέμ-
βαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ίσως 
το πιο ανησυχητικό για την Αγκυ-
ρα μήνυμα να ήρθε από το Κάιρο 
και την... Ιερουσαλήμ.

Από το Κάιρο τα μηνύματα 
ήταν δύο: Αρχικά ο υπουργός Εξω-
τερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σού-

κρι δημοσιοποίησε ότι οι διερευ-
νητικές επαφές με την Τουρκία 
διακόπηκαν λόγω της κατάστασης 
στη Λιβύη. ∆εν υπάρχει κανένας 
στο Κάιρο, πολλώ μάλλον ο πρό-
εδρος Σίσι, που θα δεχθεί τη με-
τατροπή της Λιβύης σε απέραντη 
στρατιωτική βάση της Τουρκίας. 
Ενα δεύτερο μήνυμα που εστάλη 
στην Αγκυρα από το Κάιρο, με δι-
άφορους τρόπους, είναι ότι το κα-
λώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της 
Αιγύπτου με την Ελλάδα (Κρήτη), 
άρα και την Ευρώπη, προχωρεί 
κανονικά. Η αραβική διπλωματία 
είναι γνωστή για τις συχνά περί-
πλοκες και ασαφείς διατυπώσεις, 
ωστόσο η υποστήριξη της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης, με δηλώσεις και 
του πρέσβη της Αιγύπτου στην 
Αθήνα, αποτελεί ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα για τη διάθεση του Καΐ-
ρου να μην υπαναχωρήσει από τη 
συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ που 
έχει κάνει με την Ελλάδα τον Αύ-
γουστο του 2020.

Το άλλο μήνυμα ήρθε στον 
Ερντογάν από το Ισραήλ, όπου 
ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέ-
στρεψε δυναμικά, έπειτα από σχε-
δόν ενάμιση χρόνο στην αντιπο-
λίτευση. Παρά το γεγονός ότι δεν 
αναμένεται ριζοσπαστική αλλαγή 

στην προσπάθεια επαναπροσέγγι-
σης Τουρκίας - Ισραήλ, εκτιμάται 
ότι ίσως επιβραδυνθεί ο βηματι-
σμός. Και τούτο διότι ο Νετανιά-
χου, σε αντίθεση με τους λιγότε-
ρο πεπειραμένους διαδόχους και 
προκατόχους του, διαθέτει το δικό 
του δίκτυο διεθνών σχέσεων και 
γνωριμιών, ως εκ τούτου είναι λι-
γότερο επιρρεπής στις πιέσεις. Σε 
κάθε περίπτωση, οι επόμενοι μή-
νες θα είναι κρίσιμοι.

Η εσωτερική διάσταση

Η εθνικιστική ρητορική Ερντο-
γάν όχι μόνο έναντι της Ελλάδας, 
αλλά έναντι όλων («αδέσμευτη» 
στάση στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας, αντιαμερικανισμός, αντιευ-
ρωπαϊσμός, προβολή συνδρόμου 
περικύκλωσης και λοιπές δοκιμα-
σμένες συνταγές), είναι μια συντα-
γή που θα τηρηθεί απαρεγκλίτως 
μέχρι τουλάχιστον τη διεξαγωγή 
των εκλογών στην Τουρκία. Υπάρ-
χουν αρκετές ενδείξεις γι’ αυτό. 
Πριν από λίγες ημέρες ένας από 
τους αντιπροέδρους της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του ΑΚΡ, ο Μαχίτ 
Ουνάλ, αναγκάστηκε σε παραίτη-
ση από τη θέση του, καθώς σχόλιά 
του ενόχλησαν τον πρόεδρο του 
ακροδεξιού ΜΗΡ και κυβερνητικό 

εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Πέρα 
από απόδειξη του προσωποπα-
γούς χαρακτήρα του ΑΚΡ (κόμμα 
του Ερντογάν), το ειδικό βάρος 
του Μπαχτσελί φάνηκε και στην 
αλλαγή του εκλογικού νόμου που 
ψηφίστηκε την περασμένη άνοιξη 
και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απρι-
λίου 2023. Το όριο εισόδου στη 
Βουλή μειώνεται από το 10% στο 
7%, με την ελπίδα ότι το κόμμα 
του Μπαχτσελί θα κατορθώσει 
να το περάσει. 

Ακόμη μία πιο σημαντική λε-
πτομέρεια είναι ότι με τον νέο 
εκλογικό νόμο το μεγαλύτερο 
κόμμα ευνοείται έναντι των υπο-
λοίπων στις μικρές περιφέρειες. 
Για τον Ερντογάν ο πρώτος γύ-
ρος των εκλογών είναι τεράστιας 
σημασίας, καθώς αν κατορθώσει 
να περάσει το όριο του 50%, τότε 
ο δεύτερος γύρος, ο οποίος περι-
λαμβάνει και τις κοινοβουλευτικές, 
ίσως καταστεί διαδικαστικός. ∆ύο 
άλλα στοιχεία είναι η συμπεριφο-
ρά των 10 εκατομμυρίων νέων ψη-
φοφόρων (η Τουρκία αποτελεί μία 
από τις δημογραφικά δυναμικότε-
ρες χώρες στον πλανήτη), αλλά και 
των Κούρδων, που παραμένει ένα 
ερώτημα δίχως μία και γραμμική 
απάντηση.

Γιατί η Αγκυρα
επέστρεψε στον 25ο
μεσημβρινό
Οι νέες απειλές – Η ερμηνεία της Αθήνας

Το αποτέλεσμα 
των εκλογών στο Ισρα-
ήλ δεν ευνοεί τα σχέδια 
ταχείας επαναπροσέγγι-
σης με την Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου (φωτ. αρχείου) «ξεκαθάρισε» την εβδομάδα που 

πέρασε πως «όχι μόνο στα 12 μίλια δεν θα επιτρέψουμε τη μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων πέραν των 6 
μιλίων, αλλά ούτε ένα μίλι». Πήγε μάλιστα και ένα βήμα παρακάτω: «Ισχύει και σήμερα η απόφαση που έχει πάρει το 
Κοινοβούλιό μας στις 8 Ιουνίου του 1995 ως απάντηση σε αυτήν την απειλή». Casus belli, δηλαδή.
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Παραμονές της κρίσιμης συνόδου 
της πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε. 
για την τύχη των ∆υτικών Βαλ-
κανίων, στις αρχές ∆εκεμβρίου 
στα Τίρανα, η πρόεδρος της Κο-
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
και ο αντιπρόεδρος και επίτροπος 
για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, 
Μαργαρίτης Σχοινάς, περιόδευ-
σαν στις υποψήφιες προς έντα-
ξη χώρες.

Στη συνέντευξή του στην «Κ», 
ο κ. Σχοινάς «σκανάρει» την ει-
κόνα γύρω από το φλέγον ζήτη-
μα του μεταναστευτικού και τα 
παιχνίδια που παίζονται στον 
«βαλκανικό διάδρομο», από την 
Τουρκία έως και τη Σερβία. Μι-
λάει για τα λάθη και τις αδικίες 
των Ευρωπαίων εις βάρος των 
χωρών της ∆υτικής Βαλκανικής, 
για τον φιλορωσισμό –εν μέσω 
πολέμου– στα Βαλκάνια, ενώ πε-
ριγράφει τις συναντήσεις του με 
τον Ερντογάν. «∆εν θεωρεί πια 
εαυτόν κοσμικό ηγέτη, πιστεύει 
ότι η ηγεσία του έχει πλέον πνευ-
ματική διάσταση», λέει. 

 
– Τι κλίμα εισπράξατε κατά το 
πρόσφατο ταξίδι σας στα Δυτι-
κά Βαλκάνια;

– Επισκέφθηκα την περιοχή 
αμέσως μετά τη συνάντηση του 
συνόλου των Ευρωπαίων ηγετών 
στην Πράγα και λίγο πριν από  
την περιοδεία της προέδρου στα 
∆υτικά Βαλκάνια. Ηταν μια ιδιαί-
τερα καλή χρονική στιγμή γιατί 
θελήσαμε να ιχνηλατήσουμε τη 
διάθεση των εταίρων μας. Η πρώ-
τη διαπίστωση ήταν ότι ο κόσμος, 
η κοινή γνώμη στα Βαλκάνια, εί-
ναι ανεπιφύλακτα ταγμένος σε 
έναν ευρωπαϊκό προσανατολι-
σμό. Βλέπει προς την Ευρώπη, 
έχει δεσμούς και μέσω της δια-
σποράς του στην Ευρώπη.

Το δεύτερο είναι ότι οι ηγεσίες 
τους προσπαθούν να εξηγήσουν 
την καθυστέρηση της ενταξιακής 
τους πορείας και πολλές φορές 
πολιτικά πέφτουν θύματα σει-
ρήνων από άλλες δυνάμεις. Οι 
ηγεσίες δεν βρίσκονται εκεί που 
θέλουμε, στην υπεράσπιση, δη-
λαδή, του ευρωπαϊκού δρόμου.

Το τρίτο, επίσης πολύ σημα-
ντικό που είδα είναι ότι το πολι-
τικό «ρολόι» της διεύρυνσης είναι 
σαφώς καθυστερημένο σε σχέση 
με το κοινωνικό ρολόι. Ενώ ο κό-
σμος θέλει την Ευρώπη, η πρόο-
δος των διαπραγματεύσεων δεν 
έχει συντελεσθεί σε ανάλογο βαθ-
μό. Εχουμε μια χρονοκαθυστέρη-
ση, την οποία επέτειναν τα γεγο-
νότα της Ουκρανίας.

Και βεβαίως συζήτησα το θέ-
μα του ελέγχου των μεταναστευ-
τικών ροών.

Ξέρετε, χρειάζεται πάντα να 
θυμίζουμε σε αυτές τις χώρες ότι 
έχουν να κερδίσουν δουλεύοντας 

με την Ευρώπη, όχι ενάντια στην 
Ευρώπη, σε κρίσιμα θέματα όπως 
οι βίζες, ο έλεγχος των συνόρων 
και η παρουσία του Frontex καθ’ 
οδόν της βαλκανικής διαδρομής.

 
– Πώς βλέπουν στις Βρυξέλλες 
την κατάσταση στο μεταναστευ-
τικό; Λένε στις χώρες διέλευσης 
πάρτε αυτά τα χρήματα και ορ-
γανώστε την άμυνά σας ή το 
αισθάνονται ως δικό τους πρό-
βλημα;

– Το πρόβλημα που έχουμε τώ-
ρα στον βαλκανικό διάδρομο εί-
ναι υπαρκτό. Εχουν ανέβει τρεις 
φορές παραπάνω οι ροές των πα-
ράτυπων μεταναστών μέσω Βαλ-
κανικής προς την Ευρώπη.

Η βασική αιτία γι’ αυτό είναι 
ότι η σερβική κυβέρνηση έχει 
συνάψει συμφωνίες ελεύθερης 
βίζας με χώρες όπως η Ινδία, το 
Μπουρούντι, η Τυνησία. Ανοίγει, 
έτσι, τις πόρτες της σε κόσμο που 
μέσω Σερβίας φτάνει στην Ευρώ-
πη, αφού η Σερβία δεν έχει θεω-
ρήσεις με την Ευρώπη. Αυτή την 
«κερκόπορτα», λοιπόν, έπρεπε να 
κλείσουμε και μετά την επίσκεψή 
μου ο πρόεδρος Βούτσιτς τίμησε 
τη δέσμευση που μου έδωσε κα-
ταργώντας αυτές τις θεωρήσεις. 
Ηταν μια χειροπιαστή επιτυχία 
αυτού του ταξιδιού.

Το δεύτερο κομμάτι που έχει 
να κάνει με τον βαλκανικό διά-
δρομο είναι ότι χρειαζόμαστε τον 
Frontex παντού. Αλλά επειδή ο 
Frontex είναι νομικά κατοχυρω-
μένος να ενεργεί στα σύνορα μό-
νο με κράτη της Ε.Ε. και εμείς το 
θέλουμε να γίνεται και μεταξύ τρί-
των χωρών, όπως π.χ. η Σερβία 
και η Βόρεια Μακεδονία, χρεια-

ζόμαστε και τη σύμφωνη γνώμη 
των κρατών αυτών, την οποία επί-
σης απέσπασα. Συμφώνησαν λοι-
πόν και πολύ σύντομα θα έχουμε 
Frontex και στα σύνορα Σερβίας 
- Βόρειας Μακεδονίας. Η ευρύτε-
ρη κινητικότητα του μεταναστευ-
τικού στη βαλκανική διαδρομή, 
δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ήταν 
τα χρόνια της Ειδομένης, αλλά 
ξαναρχίζει να αναθερμαίνεται. 

Σχετικά μ’ αυτό που έλεγα 
πριν, ότι, δηλαδή, κάποιες βαλ-
κανικές ηγεσίες νιώθουν τον πει-
ρασμό να ανοίξουν λίγο το παιχνί-
δι με τρίτες χώρες, εμείς θα τους 
θυμίζουμε ότι θα πρέπει να κλεί-
σουν αυτές τις πόρτες προς την 
Ευρώπη. Νόμιζαν οι φίλοι μας οι 
Σέρβοι ότι δεν θα υποπέσει στην 
αντίληψή μας πως για πρώτη φο-
ρά οι Ινδοί είναι στις πρώτες δέ-
κα εθνικότητες που ζητούν άσυ-
λο; Πίστευαν ότι δεν θα ψάχναμε 
εμείς από πού προήλθαν; Στην 
Αυστρία οι Ινδοί είναι η πρώτη 
εθνικότητα που ζητάει άσυλο.

 
– Σας ανησυχούν αυτά που γί-
νονται στον Εβρο;

– Κατ’ αρχάς έχουμε αλλάξει 
τα τελευταία τρία χρόνια το υπό-
δειγμα της μεταναστευτικής πο-

λιτικής στην Ελλάδα. Η Ευρώπη 
έχει δώσει στην Ελλάδα τα πε-
ρισσότερα χρήματα για το μετα-
ναστευτικό απ’ ό,τι στους «27».

∆εύτερον, εμείς κληρονομή-
σαμε την ντροπή της Μόριας και 
χτίσαμε με 100% χρηματοδότη-
ση του κοινοτικού προϋπολογι-
σμού πέντε υπερσύγχρονα κέ-
ντρα υποδοχής στα πέντε νησιά 
του ΒΑ Αιγαίου. Σάμος, Λέρος, 
Κως είναι ήδη έτοιμα και Λέσβος, 
Χίος τελειώνουν, κάτι που ουσια-
στικά μας επιτρέπει να κτίσουμε 
σε ευρωπαϊκές βάσεις το μετανα-
στευτικό. Να μπαίνει ο κόσμος σε 
συνθήκες ανθρώπινες, να ξεκαθα-
ρίζουμε γρήγορα ποιος είναι για 
άσυλο και ποιος δεν είναι, ώστε 
να επιστρέφει.

Τρίτον, έχουμε στην Ελλάδα 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
Frontex σε όλη την Ευρώπη: στον 
Εβρο και τα νησιά. Αρα, όλοι αυ-
τοί που προσπαθούν να εμφανί-
σουν αντιθετικά τις σχέσεις της 
Ελλάδας με την Ευρώπη στο θέ-
μα της διαχείρισης του μετανα-
στευτικού κάνουν πολύ μεγάλο 
λάθος. Γιατί, όχι απλώς ξέρουμε 
τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά 
εν πολλοίς είμαστε μαζί στη δι-
αχείριση.

 – Τις φωνές της Ελλάδας πε-
ρί εργαλειοποίησης του μετανα-
στευτικού από τον Ερντογάν, 
πώς τις εκλαμβάνουν στην Ευ-
ρώπη; 

– Την εργαλειοποίηση τη ζή-
σαμε τα τελευταία τρία χρόνια 
τρεις φορές σε τρεις κορυφαίες 
στιγμές στα εξωτερικά ευρωπαϊ-
κά σύνορα: τον Φεβρουάριο του 
2020 στον Εβρο, μετά τον Μάιο 
του 2020 στη Θέουτα, την ισπανι-
κή αυτόνομη πόλη από την πλευ-
ρά του Μαρόκου και το καλοκαίρι 
του ’21, με τον Λουκασένκο και 
τη Λευκορωσία όταν άνοιξε ου-
σιαστικά τις πόρτες προς τη Λι-
θουανία. Αυτά τα γεγονότα, αυ-
τές οι υβριδικές επιθέσεις, μας 
επέτρεψαν να αποκτήσουμε και 
μια τεχνογνωσία στην αντιμετώ-
πιση της εργαλειοποίησης. ∆ηλα-
δή: άμεση αντίδραση, παρουσία 
στο πρόβλημα, ανάπτυξη δυνά-
μεων του Frontex, επαφή με τις 
χώρες προέλευσης και διέλευσης 
για να σταματήσουμε τις ροές. 
Τώρα στην Τουρκία, μετά τα γε-
γονότα του Εβρου, δεν θα έλεγα 
ότι έχουμε μια συνεχή εργαλειο-
ποίηση, έχουμε όμως παιχνίδια. 
∆ηλαδή, το τουρκικό κράτος δεν 
δείχνει τον ίδιο βαθμό επιμέλει-

ας στα σύνορα, εκεί που το χρει-
αζόμαστε. Μερικές φορές αντα-
ποκρίνονται, άλλες όχι.

 
– Παρότι παίρνουν λεφτά;

– Ναι, αλλά τα λεφτά τα παίρ-
νουν για τη συντήρηση των μετα-
ναστευτικών ροών στα σύνορα με 
τη Συρία και τώρα θα τους δώσου-
με και άλλα χρήματα για να ενι-
σχύσουν και να βελτιώσουν τον 
έλεγχο των συνόρων τους προς 
ανατολάς, με το Αφγανιστάν και 
το Ιράν, γιατί και από εκεί έχου-
με αυξημένες ροές.

 
– Θα δοθούν πολλά;

– ∆ιακόσια εκατομμύρια για 
ενίσχυση της άμυνας στα ανα-
τολικά τους σύνορα, γιατί μας 
βολεύει στην Ευρώπη οι Τούρκοι 
να ελέγχουν τα ανατολικά σύνο-
ρά τους. Ολα αυτά θέλουμε να 
οδηγήσουν την Τουρκία, ειδικά 
μετά τον Εβρο, σε μια πιο ομοιό-
μορφη, ομοιογενή διαχείριση. ∆εν 
μπορούν, τον Φεβρουάριο του ’20 
να μας τους σπρώχνουν, μετά να 
κλείνουν και μετά να ανοιγοκλεί-
νουν. Θέλουμε μια πιο συντονι-
σμένη πολιτική και ελπίζουμε να 
το πετύχουμε.

 
– Εχουν βάση οι διαδόσεις, στο 
Διαδίκτυο κυρίως, περί επικεί-
μενης διέλευσης μέσω Βαλκα-
νικής για την Ευρώπη καραβα-
νιού δεκάδων χιλιάδων Σύρων 
προσφύγων από την Τουρκία;

– Εχουμε μάθει να είμαστε λίγο 
επιφυλακτικοί σε τέτοιες πληρο-
φορίες, που διακινούνται κυρίως 
στο ∆ιαδίκτυο και ακόμη πιο επι-
φυλακτικοί με πληροφορίες που 
έχουν να κάνουν με φωτογραφική 
εκτίμηση φαινομένων. Το να δεις 
δηλαδή μια φωτογραφία με πρό-
σφυγες δεν σου δίνει όλες τις πλη-
ροφορίες για την κίνηση αυτών 
των ανθρώπων, την προέλευσή 
τους. Αρα, δεν έχουμε την εικόνα 
μιας επαπειλούμενης γενικευμέ-
νης κίνησης προς τα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρώπης. Το πρό-
βλημα που έχουμε είναι αυτό που 
σας έλεγα πριν, δηλαδή της ανο-
μοιογενούς διαχείρισης των προ-
σφυγικών ροών από την Τουρκία. 
Και κυρίως το γεγονός ότι τώρα 
αυτό μετακινείται στα νότια πα-
ράλια της Τουρκίας –ως αποτέ-
λεσμα των πολύ καλών ελέγχων 
που κάνει η ελληνική κυβέρνηση 
και ο Frontex στο Αιγαίο– αρχί-
ζουμε να βλέπουμε ροές από τη 
νότια Τουρκία μεγάλων αποστά-
σεων με μεγάλα ιστιοπλοϊκά και 
μεγαλύτερα πλοία προς τη νότια 
Ιταλία και την Κεντρική Ευρώ-
πη. Και είναι μια υποχρέωση της 
Τουρκίας να τα σταματήσει. ∆εν 
μπορεί να φεύγουν μεγάλα πλοία 
από τη νότια Τουρκία, που μετα-
φέρουν 80, 100, 150 και περισσό-
τερους παράτυπους μετανάστες, 
χωρίς έλεγχο.

Μαζί Ε.Ε. και Ελλάδα στο προσφυγικό
Οι Βρυξέλλες όχι απλώς ξέρουν τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά συμπράττουν στη διαχείριση του προβλήματος
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Συνέντευξη στον ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΜΑ

«Νόμιζαν οι φίλοι μας οι Σέρβοι ότι δεν θα υποπέσει στην αντίληψή μας πως για πρώτη φορά οι Ινδοί είναι στις πρώ-
τες δέκα εθνικότητες που ζητούν άσυλο; Πίστευαν ότι δεν θα ψάχναμε εμείς από πού προήλθαν;», λέει για την ανα-
ζωπύρωση του μεταναστευτικού στη βαλκανική διαδρομή ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο κόσμος στα 
Βαλκάνια είναι 
ανεπιφύλακτα ταγμένος 
σε έναν ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, 
ωστόσο η πρόοδος 
των διαπραγματεύσεων 
δεν έχει συντελεσθεί 
σε ανάλογο βαθμό. 

Η Τουρκία θα λάβει 
200 εκατ. από την Ε.Ε. 
για ενίσχυση της άμυνας 
στα ανατολικά 
σύνορά της. Αυτό που 
θέλουμε είναι να οδη-
γηθεί, ειδικά μετά τον 
Εβρο, σε μια πιο ομοιό-
μορφη διαχείριση.

– Φοβάστε ένα νέο προσφυ-
γικό τσουνάμι σε περίπτωση 
γενίκευσης της σύγκρουσης 
στην Ουκρανία;

– Κατ’ αρχάς το τσουνάμι 
δημιουργήθηκε ήδη τις πρώ-
τες τέσσερις εβδομάδες του πο-
λέμου. ∆εχθήκαμε 6 εκατ. Ου-
κρανούς, στους οποίους δώσαμε 
άμεση πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, στην εκπαίδευση, 
στην υγεία και στη διαμονή. Από 
αυτούς, οι μισοί και παραπάνω 
έχουν επιστρέψει και αυτό απο-
δεικνύει πως η ευρωπαϊκή μετα-
ναστευτική πολιτική μπορεί να 
διαχειρίζεται έξυπνα τέτοιες κα-
ταστάσεις. Ηταν μια θετική στιγ-
μή η διαχείριση των Ουκρανών 
προσφύγων από την Ευρώπη. 
Τώρα, με τις σημερινές πληρο-
φορίες μας, δεν έχουμε εκτίμη-
ση για επέκταση γεωγραφική 
του πολέμου εκτός Ουκρανίας 
και δεν έχουμε σενάρια για νέες 
μεγάλες μετακινήσεις. Αλλά και 

στη μάλλον απίθανη περίπτωση 
να υπάρξουν, διαθέτουμε τώρα 
πια την τεχνογνωσία, ξέρουμε 
τι πρέπει να κάνουμε.

 
– Τι πρέπει να περιμένουν οι 
Βαλκάνιοι από τη σύνοδο κο-
ρυφής στα Τίρανα τον άλλο 
μήνα; Μιλήσατε για «ώρα της 
αλήθειας».

– Η σύνοδος αυτή είναι όντως 

μια ώρα της αλήθειας, κυρίως 
γιατί ο βασικός σκοπός της είναι 
να ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική 
πρόσδεση των ∆υτικών Βαλκα-
νίων είναι αμετάκλητη. Και αυτό 
δεν θα προκύψει από τεχνικές 
διευθετήσεις χαμηλά, περιοδεί-
ες επιτρόπων και αντιπροέδρων. 
Είναι ένα πολιτικό μήνυμα που 
πρέπει να δοθεί στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο.

 
– Θα τους δοθεί ή θα έχουμε 
τα γνωστά έως τώρα «ναι μεν 
αλλά»;

– Πιστεύω ότι θα δοθεί και 
έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι 
θα είναι η πρώτη σύνοδος κο-
ρυφής που θα γίνει στο πεδίο. 
Πρέπει η σύνοδος να δώσει μια 
διευθέτηση, μια ασφάλεια, μια 
εγγύηση ότι ειδικά στους δύσκο-
λους καιρούς του πολέμου στα 
θέματα ενέργειας, προστασίας 
των πολιτών από τις συνέπειες 
του πολέμου, η ευρωπαϊκή αγκα-

λιά προστασίας θα καλύψει και 
τους Βαλκανίους.

 
– Μιλήσατε για λάθη του πα-
ρελθόντος. Ποια ήταν αυτά;

– Πέρα από την καθυστέρη-
ση στα εμβόλια, ένα άλλο λάθος 
ήταν ότι σε μερικές περιπτώσεις 
δώσαμε την εντύπωση ότι με-
τακινούμε τα «γκολπόστ». Και 
το χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτής της στάσης ήταν με τη 
Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια 
έκαναν ακριβώς ό,τι τους ζη-
τήσαμε ως Ευρώπη, απηχώντας 
τις ελληνικές σκέψεις, και μόλις 
το έκαναν, αντί να τους επιτα-
χύνουμε, τους σταματήσαμε. 
Τους αδικήσαμε γιατί, πρώτον, 
τους σταμάτησε η Γαλλία ενό-
ψει προεδρικών εκλογών, και 
μόλις λύθηκε το θέμα της Γαλ-
λίας, τους σταματήσαμε ξανά 
λόγω Βουλγαρίας. Η Βόρεια Μα-
κεδονία πλήρωσε το κόστος της 
κυβερνητικής αστάθειας στη 

Βουλγαρία. Ε, αυτό το πράγμα 
είναι ένα λάθος. Παρόλο που 
έχει ερμηνεία, η καθυστέρηση 
συνολικά είναι ένα λάθος.

 
– Διαπιστώσατε σημάδια υπο-
χώρησης του παραδοσιακού 
φιλορωσικού αισθήματος στις 
κοινωνίες λόγω της επιθετικό-
τητας του Πούτιν;

– Θα χρησιμοποιούσα το ρή-
μα σε ενεστώτα χρόνο, ότι δη-
λαδή αυτό το αίσθημα υποχωρεί 
και ο πόλεμος ήταν ένα κομβικό 
σημείο για να αποδειχθεί το αδι-
έξοδο αυτής της σχέσης. Βέβαια 
η πολιτιστική σχέση της Ρωσίας 
με τα Βαλκάνια δεν είναι από μό-
νη της κάτι κακό. Αλλά η σύνδε-
ση με ένα καθεστώς αυταρχικό, 
δεσποτικό, επιτιθέμενο, που έχει 
σαρώσει κάθε έννοια διεθνούς 
δικαίου, αυτό δεν είναι προο-
πτική γεωπολιτικής συμμαχίας. 
Και κανένας δεν θέλει να είναι 
με αυτούς.

– Eχετε συναντήσει τον πρόε-
δρο Ερντογάν. Ποια εντύπωση 
σχηματίσατε;

– Την εικόνα ενός ανθρώπου 
ο οποίος τοποθετεί τον εαυτό 
του όχι αμιγώς στη σφαίρα της 
πολιτικής. Οτι δεν θεωρεί πια 
εαυτόν κοσμικό ηγέτη, ότι η 
ηγεσία του έχει κάποια πνευμα-
τική διάσταση. Αυτό πρέπει να 
το δει κανείς όταν είναι εκεί, στο 
παλάτι. Στο πώς είναι σκηνο-χω-
ροθετημένο όλο αυτό. Παρ’ όλα 
αυτά, η συζήτηση μαζί του είχε 
πολύ ενδιαφέρον. Εβγαζε ένα 
παράπονο ότι δεν τον καταλα-
βαίνουμε, ότι πρέπει να κάνου-
με μια προσπάθεια παραπέρα να 
τον καταλάβουμε εμείς οι Ευρω-
παίοι. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν 
δίνει πολλές αφορμές για να μας 
βοηθήσει να τον καταλάβουμε. 
Το έχω πει και σε μια δήλωσή 
μου, αυτή είναι η σχιζοφρενική 
κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται η Τουρκία.

Ο Ερντογάν 
παραπονιέται ότι δεν 
τον καταλαβαίνουμε, 
όμως δεν μας βοηθάει 
να τον καταλάβουμε. 
Είναι η σχιζοφρενική 
κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα 
η Τουρκία.

Αλλο η σχέση με τη Ρωσία και άλλο με το δεσποτικό καθεστώς

Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Καθώς ο χρόνος προς τις κάλπες 
μετράει πλέον αντίστροφα, εί-
ναι σαφές πως οι επερχόμενες 
εκλογές θα κριθούν στην αρένα 
της οικονομίας, με τη Ν.∆., τον 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να προ-
σαρμόζουν αναλόγως τις στρα-
τηγικές τους, αναζητώντας ισχυ-
ρά χαρτιά και επιχειρώντας να 
καμουφλάρουν τυχόν «αδυνα-
μίες» τους. 

Το αξίωμα ότι «η οικονομία 
βγάζει τελικά κυβέρνηση» είναι 
διαχρονικό, αλλά στην τρέχουσα 
συγκυρία επανέρχεται με ιδιαί-
τερη ένταση λόγω των μεγάλων 
παρενεργειών που έχει προκαλέ-
σει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με 
την τελευταία έρευνα της ΜRB, 
μόλις την περασμένη Τετάρτη, 
το 51,9% των ερωτηθέντων αξι-
ολογεί ως σοβαρότερο πρόβλη-
μα την ακρίβεια, ενώ όσα άλλα 
καταγράφονται, από τα ελληνο-
τουρκικά, την ανεργία, το προ-
σφυγικό έως την υπόθεση Πά-
τση, συγκεντρώνουν ποσοστά 
κάτω του 12%. 

Επιπροσθέτως είναι σαφές 
πως, παρότι ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 
σημαντικά «συν» στο οικονομι-
κό πεδίο και στη διαχείριση της 
τρέχουσας κρίσης, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επι-
λέγει τελικώς να δώσει τη μάχη 
των εκλογών με την οικονομία 
σε πρώτο πλάνο: Η μεταφορά 
της πολιτικής αντιπαράθεσης 
σε άλλα θέματα που επίσης ιε-
ραρχούνται ως σημαντικά από 
τους πολίτες, όπως τα εθνικά 
και η εσωτερική ασφάλεια, εί-
ναι «προβληματική» για την Κου-
μουνδούρου, καθώς εκτός του 
ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει 
αποδοχή για τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης στα συγκεκριμένα 
θέματα, ο τρόπος αντιμετώπισής 
τους πυροδοτεί και εσωτερικές 
εντάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς θα προσεγγίσουν όμως οι 
τρεις βασικοί πυλώνες του πολι-
τικού σκηνικού την «καυτή πα-
τάτα» της οικονομίας και ειδικό-
τερα της ακρίβειας; 

Ο πρωθυπουργός έχει το πλε-
ονέκτημα ότι η εκ μέρους του 
αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης «κουμπώνει» με το ευρύ-
τερο αφήγημα περί ασφάλειας 
και σταθερότητας που θα προτά-
ξει στην πορεία προς τις εκλογές: 
Ο κ. Μητσοτάκης θα προβάλει 
τον ισχυρισμό ότι η Ν.∆. πέτυχε 
να διατηρήσει την οικονομία σε 
τροχιά ανάπτυξης, να υλοποιήσει 
τη δέσμευση για μείωση φόρων 

και να στηρίξει την κοινωνία με 
σημαντικές επιδοτήσεις στις δι-
αδοχικές κρίσεις της πανδημίας 
και του Ουκρανικού, τονίζοντας 
πως τίποτα από τα ανωτέρω δεν 
είναι δεδομένο εάν δεν επιτευ-
χθεί η αυτοδυναμία και η χώρα 
εισέλθει σε περίοδο πολιτικής 
αστάθειας, ή εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επα-
νέλθει στην εξουσία. 

Πάντως για τη Ν.∆. παραμέ-
νουν δύο κρίσιμα στοιχήματα. 
Πρώτον, η κρίση τους επόμενους 
μήνες να είναι διαχειρίσιμη: να 
υπάρχουν δηλαδή οι πόροι προ-
κειμένου τα μέτρα στήριξης να 
συνεχιστούν. Στην κατεύθυνση 
αυτή είναι σημαντικό πως η οικο-
νομία αναμένεται να συνεχίσει 
να κινείται σε θετικό πρόσημο 
«παράγοντας» πρόσθετα έσο-
δα, ενώ στον νέο προϋπολογι-
σμό έχει προϋπολογιστεί κονδύλι 
ύψους ενός δισ., που θα αξιοποι-
ηθεί από τους πρώτους μήνες του 
χρόνου. Ωστόσο, από το Μέγαρο 
Μαξίμου τονίζουν πως ο κ. Μη-

τσοτάκης δεν θα παρασυρθεί, 
λόγω εκλογών, στην παροχολο-
γία, καθώς το κόστος δανεισμού 
διεθνώς έχει εκτοξευθεί, ενώ πα-
ραμένει ο στόχος –μετά τις εκλο-
γές– η χώρα να αποκτήσει επεν-
δυτική βαθμίδα.

∆εύτερον, να βρει το κατάλ-
ληλο μείγμα στη διαχείριση των 
διαθέσιμων κονδυλίων καθώς 
οι προτεραιότητες των πολιτών 
μεταβάλλονται: Είναι ενδεικτι-
κό ότι, σύμφωνα με την Pulse, 
στο ερώτημα «ποια κατηγορία 
εξόδων της οικογένειάς σας σάς 
προβληματίζει περισσότερο», 
τον περασμένο Μάρτιο το 45% 
απαντούσε «το ρεύμα», με το συ-
γκεκριμένο ποσοστό να υποχω-
ρεί τον Οκτώβριο στο 31%. Αντι-
θέτως, τον Μάρτιο «τα τρόφιμα» 
απαντούσε το 13%, με το ποσο-
στό να έχει εκτοξευθεί τον πε-
ρασμένο μήνα στο 28%.

ΣΥΡΙΖΑ και τοξικότητα

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πλε-
ονέκτημα ότι η πίεση που υφί-
στανται τα εισοδήματα, παρότι 
οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως 

είναι «εισαγόμενη», επιβαρύνει 
εκ των πραγμάτων το κλίμα και 
συνεπώς έχει κόστος για την κυ-
βέρνηση. Στον αντίποδα, η Κου-
μουνδούρου καλείται να αντιμε-
τωπίσει δύο προβλήματα:
• Η κυβέρνηση έχει διαθέσει ση-
μαντικά κονδύλια σε μέτρα στή-
ριξης και την τελευταία τριετία 
έχει καταρρίψει εμπράκτως τη φι-
λολογία πως θα ασκούσε νεοφιλε-
λεύθερη και ανάλγητη πολιτική.
• Οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ από 
σημαντική μερίδα των πολιτών 
δεν θεωρούνται αξιόπιστες, κα-
θώς είναι νωπές οι μνήμες του 
2015, όταν είχε υποσχεθεί επι-
στροφή στην προ του 2010 κα-
νονικότητα και τελικώς η χώρα 
οδηγήθηκε σε ένα νέο μνημόνιο.

Στην κυβέρνηση καταλογί-
ζουν στον κ. Τσίπρα πως προ-
κειμένου να υπερκεράσει τους 
ανωτέρω σκοπέλους διολισθαίνει 
στη σκανδαλολογία. Εκεί αποδί-
δουν τη σταθερή ρητορική της 
Κουμουνδούρου ότι η κυβέρνηση 

ευνοεί τους παρόχους ηλεκτρικής 
ενέργειας, παρά το γεγονός ότι τα 
υπερκέρδη τους φορολογούνται. 
Οπως επίσης, την προσπάθεια η 
υπόθεση Πάτση να εμφανιστεί 
όχι ως εξαίρεση, αλλά ως κανό-
νας με την προβολή του συνθή-
ματος για τις «γαλάζιες ακρίδες». 

Το ΠΑΣΟΚ και η πόλωση

Στην οικονομία θα εστιάσει 
στην τελική ευθεία προς τις κάλ-
πες και το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας σε 
δεύτερο πλάνο –αλλά χωρίς να 
εγκαταλείπει– την υπόθεση των 
παρακολουθήσεων και του κρά-
τους δικαίου. Η Χαριλάου Τρικού-
πη θα πάρει αποστάσεις από το 
κλίμα τοξικότητας, καθώς γνω-
ρίζει πως οδηγεί σε πόλωση που 
ευνοεί τους δύο βασικούς μονο-
μάχους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 
θα προτάξει ως εκ τούτου έναν 
προγραμματικό λόγο εστιασμέ-
νο στην προστασία των πλέον 
αδύναμων με μέτρα όπως η κλι-
μακωτή επιδότηση του ρεύματος, 
η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά 
αγαθά και η προστασία από τη 
ραγδαία αύξηση των επιτοκίων. 

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι 
συνδεδεμένη και με τα ευρήμα-
τα των δημοσκοπήσεων της πε-
ριόδου. Σύμφωνα με αυτά, ένα 
ποσοστό ψηφοφόρων της Ν.∆. 
που στράφηκε σ’ αυτό μετά την 
εκλογή Ανδρουλάκη έχει επιστρέ-
ψει στη βάση του μετά το «όχι» 
σε κυβέρνηση συνεργασίας με 
πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. 
Ομως, τα κέρδη που είχε από τον 
ΣΥΡΙΖΑ διατηρούνται και υπάρ-
χει η εκτίμηση πως μπορεί να 
διευρυνθούν εάν το ΠΑΣΟΚ παί-
ξει αποτελεσματικά το χαρτί της 
υπεύθυνης αντιπολίτευσης. 

Τα γκάλοπ του Μαξίμου

Ρόλο στη χάραξη της στρατη-
γικής που χαράσσει η κυβέρνηση 
στον δρόμο προς τις επερχόμενες 
«δίδυμες» εκλογές διαδραματίζει 
και η ανάλυση των ποσοτικών 
και ποιοτικών δημοσκοπήσεων 
που διενεργεί σταθερά το Μέ-
γαρο Μαξίμου. Βασικό εύρημα 
των μετρήσεων, που «επιβεβαι-
ώνεται» από τις δημοσκοπήσεις 
που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας, είναι πως ενώ τη Ν.∆. 
βλέπει θετικά ή μάλλον θετικά 
το 45%-47% των ερωτηθέντων, 
στην πρόθεση ψήφου το ποσο-
στό για το κυβερνών κόμμα υπο-
χωρεί στο 32%-33%. 

Ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί 
η Ν.∆. να «ανέβει» κάπως στις 
εκλογές με την απλή αναλογική, 
ώστε στη δεύτερη κάλπη με τον 
νέο εκλογικό νόμο να επιδιώξει 
την αυτοδυναμία με την προβο-
λή του σκληρού διλήμματος «Μη-
τσοτάκης ή Τσίπρας». Σημαντικό, 
σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, 
είναι το γεγονός ότι στις ποιο-
τικές έρευνες ο πρωθυπουργός 
εμφανίζει καλύτερο προφίλ από 
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στους 
τομείς της οικονομίας, της εξωτε-
ρικής πολιτικής και της ασφάλει-
ας, ενώ διατηρεί –μικρό πάντως– 
προβάδισμα και στο πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης, με την προεκλογική 
περίοδο να έχει ουσιαστικά ξε-
κινήσει, αξιολογούνται και τα 
«αρνητικά» των πολιτικών αρ-
χηγών. Οπως αναφέρουν πλη-
ροφορίες, για τον κ. Μητσοτάκη 
διατυπώνεται το ερώτημα «πόσο 
καταλαβαίνει τις δυσκολίες των 
πολιτών». Για τον κ. Τσίπρα κα-
ταγράφεται μειωμένη αξιοπιστία 
και δυσφορία για πεπραγμένα της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του κα-
ταλογίζεται ότι δεν έχει αναδείξει 
νέα πρόσωπα. Τέλος, για τον κ. 
Ανδρουλάκη έχει διαμορφωθεί η 
εικόνα πως ασκεί τους τελευταί-
ους μήνες «μονοθεματική αντι-
πολίτευση».

Στο αβέβαιο πεδίο της εξέλιξης του 
ουκρανικού πολέμου, με άμεσες 
συνέπειες τις πληθωριστικές πι-
έσεις, την ακρίβεια και την ενερ-
γειακή κρίση που μαστίζουν ιδίως 
τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα 
προχωράει και με τις δικές της 
ιδιαιτερότητες στον αναμενόμε-
νο δύσκολο χειμώνα. Μία περίο-
δο που θα αποτελέσει επίσης την 
τελική ευθεία των εκλογών, χωρίς 
φυσικά να μπορεί κανείς να προ-
βλέψει την κοινωνική και πολι-
τική δυναμική στο τέλος αυτής 
της διαδρομής. Γνωρίζουμε όμως 
τα μέχρι τώρα δεδομένα της τρέ-
χουσας κοινοβουλευτικής περιό-
δου, τα οποία υποδεικνύουν ένα 
ιδιαίτερα σταθερό στις γενικές 
του γραμμές πολιτικό περιβάλλον, 
με δύο ίσως άξιες λόγου μεταβο-
λές. Την επάνοδο της Ν.∆. σε πιο 
«φυσιολογικά» ποσοστά μετά μια 
περίπου διετή μεγάλη κυριαρχία, 
αλλά και την κινητικότητα στον 
χώρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ μετά 
την εκλογή νέου αρχηγού στο τέ-
λος του περασμένου χρόνου. 

Στο δάσος των δημοσκοπήσεων 
που δημοσιεύονται υπάρχουν 
πάντα ενδιαφέροντα στοιχεία, 
αλλά αν θέλει κανείς να επικε-
ντρωθεί σε συμπεράσματα που 
συνοψίζουν τη συνολική εικόνα, 
θα πρέπει να σταθεί σε ορισμέ-
νους κρίσιμους σταθμούς. Αυτό 

τουλάχιστον επιχειρείται εδώ με 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
από τη σειρά των ευρημάτων της 
εταιρείας Pulse, ξεκινώντας από 
την τελευταία προεκλογική απο-
τύπωση του Ιουλίου 2019, που 
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και 

έναν συγκριτικό οδηγό αξιολόγη-
σης των μετέπειτα ευρημάτων. 

 
Στον πρώτο σταθμό του περυσι-
νού Σεπτεμβρίου εντοπίζεται μια 
κόπωση του κοινού στην αμέ-
ριστη υποστήριξη που παρείχε 
μέχρι τότε στην κυβέρνηση, χω-
ρίς όμως να της στερεί τη σαφώς 
πλεονεκτικότερη θέση που διέ-
θετε έναντι των επιδόσεων της 
αντιπολίτευσης σε σχέση και με 
τις προεκλογικές αποτυπώσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, το κυρίαρχο αυ-
τό πλεονέκτημα τέθηκε σε δοκι-
μασία όταν, με αφορμή τη διαδι-
κασία εκλογής νέου αρχηγού, το 
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκε με 
υπερδιπλάσια εκλογική επιρροή, 
συμπιέζοντας παράλληλα και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Στις αρχές Μαΐου 2022 
και σε μια περίοδο που χαρακτη-
ρίστηκε από τους υπέρογκους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας 
που αιφνιδίασαν τους πολίτες, το 
ΠΑΣΟΚ διέθετε σταθερά άνοδο 
7,5 μονάδων, ακριβώς όσο έλει-
πε μάλιστα από την επιρροή της 
Ν.∆. και του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με 
τις προεκλογικές τους αποτυπώ-

σεις (Ν.∆. -3,5% και ΣΥΡΙΖΑ -4%). 
Παρ’ όλα αυτά, τα νεότερα δεδο-
μένα μετέβαλαν την εικόνα. Στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, πριν από τη 
∆ΕΘ, οι δημοσκοπήσεις κατέγρα-
ψαν κατά βάση το περιβάλλον που 
διαμορφώθηκε μετά την αποκά-
λυψη των παρακολουθήσεων του 
Ν. Ανδρουλάκη στις αρχές Αυγού-
στου, χωρίς όμως το ΠΑΣΟΚ να 
οικειοποιηθεί την εξέλιξη αυτή. 
Αντίθετα, τα δεδομένα εμφάνι-
σαν κερδισμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
και η Ν.∆. δεν υπολειπόταν από 
το μίνιμουμ της ανοιξιάτικης πε-
ριόδου. Μετά τη φετινή ∆ΕΘ και 
την παρέλευση του Οκτωβρίου, 
τα τελευταία στοιχεία πρόθεσης 
ψήφου που λαμβάνονται υπόψη 
υποδεικνύουν μια περαιτέρω ορι-
ακή αύξηση Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ, με 
αντίστοιχη μείωση του ΠΑΣΟΚ - 
ΚΙΝΑΛ, προϊδεάζοντας ενδεχομέ-
νως για μια επάνοδο στη συνέχεια 
σε ένα εντονότερα δικομματικό 
περιβάλλον. 

 
Σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να συ-
νυπολογίσει κανείς και άλλα στοι-
χεία, όπως είναι οι απαντήσεις 

που δίνονται στο ερώτημα του 
καταλληλότερου πρωθυπουργού, 
ως ενδείξεις που θα μπορούσε και 
να αποτελούν δείκτη των δυνατο-
τήτων εμβέλειας που διαθέτουν τα 
δύο κύρια κόμματα του ανταγωνι-
σμού. Στον βαθμό βεβαίως που το 
ερώτημα τίθεται με μορφή δίπο-
λου μεταξύ των δύο βασικών αρ-
χηγών (όπως ισχύει στα στοιχεία 
που παρατίθενται) και ιδίως όταν 
είναι πολύ πιθανή δεύτερη συνε-
χόμενη εκλογική αναμέτρηση, λό-
γω αδυναμίας της πρώτης να απο-
δώσει κυβερνητική πλειοψηφία.

 
Η σαφής υπεροχή που διαθέτει 
στην απεικόνιση αυτή ο πρωθυ-
πουργός έναντι του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, και 
μάλιστα με σχεδόν διπλάσια πο-
σοτική απόσταση σήμερα από αυ-
τή που τους χώριζε προεκλογικά 
(11 μονάδες, έναντι 6 το 2019), 
αποτελεί ασφαλώς σημαντικό 
πλεονέκτημα για τη Ν.∆., η οποία 
εξακολουθεί επίσης, στον τέταρ-
το πλέον χρόνο της κυβερνητικής 
θητείας, να έχει τη δυνατότητα 
να κινείται ανοδικά έπειτα από 

κρίσεις που την έπληξαν. Γεγονός 
που οφείλεται ασφαλώς και στη 
σαφή συγκριτικά υπεροχή της ως 
ικανότερης να διαχειριστεί όλα τα 
μεγάλα θέματα που απασχολούν 
σήμερα τους πολίτες.    

 
Με αυτές τις ενδεικτικές πολιτικές 
ισορροπίες η ελληνική κοινωνία 
θα αντικρίσει τον δύσκολο χειμώ-
να. Οι εκλογές θα ακολουθήσουν 
με σταθερή την προσήλωση του 
πρωθυπουργού στην εξάντληση 
της κοινοβουλευτικής περιόδου, 
γεγονός που πρέπει να του πι-
στωθεί ιδιαίτερα. Είναι η πρώτη 
φορά στην πολιτική μας ιστορία 
που ένα κυβερνών κόμμα υπε-
ρέχει σταθερά διατηρώντας την 
απόσταση απήχησης από την αξι-
ωματική αντιπολίτευση που κα-
ταγράφηκε στις προηγούμενες 
εκλογές, χωρίς να αποφασίσει 
την τετριμμένη πρόωρη προσφυ-
γή στις κάλπες. 

* Ο κ. Πάνος Σταθόπουλος είναι 
διευθυντής Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Εκλογική αρένα ο πληθωρισμός

Χαρτογραφώντας το τοπίο πριν από τον δύσκολο χειμώνα 

Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καταρτίζουν σχέδια μάχης για μια αναμέτρηση όπου φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει η ακρίβεια

Δύο τα κρίσιμα στοιχή-
ματα για τη Ν.Δ.: η κρίση 
τους επόμενους μήνες να 
είναι διαχειρίσιμη και να 
βρει το κατάλληλο μείγ-
μα στη διαχείριση των 
διαθέσιμων κονδυλίων.

Είναι η πρώτη φορά 
στην πολιτική μας 
ιστορία που ένα 
κυβερνών κόμμα 
υπερέχει σταθερά, 
χωρίς να αποφασίσει 
την τετριμμένη πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες. 

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Του ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο δρόμος προς τις κάλπες

 Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα 
με τις σφυγμομετρήσεις 
δυσκολεύεται ακόμη 
να πείσει για την 
αξιοπιστία των 
δικών του προτάσεων 
στην οικονομία.
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Τα στάνταρ 
και τα θρίλερ

Πρόσωπα με ελληνικό ενδιαφέρον

Κανείς δεν περιμένει να δει εάν ο Ρον ντε Σάντις επανεκλεγεί 
στο κυβερνείο της Φλόριντα. Το ερώτημα είναι το εύρος της νί-
κης απέναντι στον ∆ημοκρατικό αντίπαλό του Τσάρλι Κρίστι. Αυτό 
το εύρος θα κατοχυρώσει τη θέση του ως του μοναδικού Ρεπου-
μπλικανού που θα μπορέσει να αμφισβητήσει την πρωτοκαθε-
δρία Τραμπ ενόψει του 2024. Χαρισματικός, ευφυής, αλλά ακραί-
ος, απόφοιτος του Χάρβαρντ και του Γέιλ, με στρατιωτική θητεία 
στο Ιράκ και στο Γκουαντάναμο, λατρεμένη επιλογή των Ρεπου-
μπλικανών δωρητών, ο Ντε Σάντις εκτιμάται ότι θα θέσει υποψη-
φιότητα για το χρίσμα του GOP ακόμη και αν έχει απέναντί του 
τον Τραμπ, παράγοντας άκρως αποτρεπτικός για τους περισσότε-
ρους συναδέλφους του.

Η περίπτωση Ρον ντε Σάντις

«Ακόμη και αν κατέβουν εξω-
γήινοι στην Αμερική, οι πολί-
τες απαθείς θα συνεχίσουν να 
κοιτάζουν τις τιμές στα ράφια 
και στα βενζινάδικα, αυτοί εί-
μαστε», μου είπε, με αιχμηρή 
διάθεση, ∆ημοκρατικός ψηφο-
φόρος έξω από τον Λευκό Οί-
κο. Είχε έρθει από το Οχάιο για 
να διαδηλώσει μαζί με τις δυο 
κόρες του υπέρ του δικαιώμα-
τος στην επιλογή, ένα θέμα που 
ακούγεται ελαφρώς ξεπερασμέ-
νο, αλλά το καλοκαίρι μετά την 
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου έμοιαζε ικανό να ση-
κώσει σαρωτικό μπλε κύμα στις 
ενδιάμεσες εκλογές.

Σαν να πέρασαν πολιτικοί 
αιώνες από τότε και ο πληθω-
ρισμός επισκίασε τα πάντα. 
Θεμελιώδη δικαιώματα που ανα-
τράπηκαν και άλλα που περιμέ-
νουν τη σειρά τους, τον προ-
βληματισμό για την πορεία της 

αμερικανικής δημοκρατίας, την 
αγωνία για την άνοδο του εξτρε-
μισμού, την ανησυχία για τις 
προθέσεις του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου, την έκπληξη από την 
έφοδο του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο δυσαρεστημένος μεσήλι-
κας με το αυτοσχέδιο πανό έξω 
από τον Λευκό Οίκο είχε δίκιο 
σε ένα πράγμα, ακόμη και αν 
το εξέφρασε με αρκετή δόση 
υπερβολής. Ο,τι και αν συμ-
βαίνει στην Αμερική, αλλά και 
εκτός αυτής, οι πολίτες πάνε 
στην κάλπη με το μυαλό στην 
τσέπη τους, αδιαφορώντας για 
το γεγονός ότι η ψήφος τους 
εμπεριέχει μια ιδιαίτερη δύνα-
μη που μπορεί να επηρεάσει και 
τον υπόλοιπο πλανήτη. 

Το αφήγημα

Το απλουστευτικό δε αφή-
γημα των Ρεπουμπλικανών ότι 
για τον πληθωρισμό ευθύνεται 
ο Τζο Μπάιντεν είναι πειστικό 
για τον μέσο πολίτη, που δεν 
αντιλαμβάνεται τους εξωγενείς 
παράγοντες, ούτε παρατηρεί τις 
διεθνείς τάσεις. Κάνει απλώς 
την εύκολη σύγκριση: «Πόσα 
πλήρωνα επί Ντόναλντ Τραμπ». 

∆εύτερο θέμα που απασχολεί 

τους Αμερικανούς διαχρονικά εί-
ναι η ασφάλειά τους, όσο αντι-
φατικό και αν ακούγεται αυτό 
στη χώρα που βάζει το δικαίωμα 
στην οπλοκατοχή πάνω από την 
ασφάλεια των παιδιών της στα 
θρανία. Η εγκληματικότητα, που 
αυξήθηκε τα χρόνια της πανδη-
μίας και δεν μειώθηκε ποτέ λόγω 
της κατάστασης της οικονομί-
ας, είναι ένα ακόμη προνομιακό 
πεδίο των Ρεπουμπλικανών, οι 
οποίοι ομολογουμένως είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν πιο συ-
γκροτημένες προτάσεις για την 
καταπολέμησή της. Τους ∆ημο-
κρατικούς ακόμη τους στοιχειώ-
νει η, έστω και πρόσκαιρη, ταύ-
τιση με το κίνημα «Defund the 
police» μετά τη δολοφονία του 
Τζορτζ Φλόιντ.

«Πού πάει αυτή η χώρα;»

Ακρίβεια λοιπόν και εγκλημα-
τικότητα ενεργοποιούν τους βα-
θύτερους υπαρξιακούς φόβους 
του μέσου νοικοκύρη, ο οποίος 
κοιμάται με το όπλο κάτω από 
το μαξιλάρι αγωνιώντας «για το 
πού πάει αυτή η χώρα». Και δεν 
χρειάζεται να είναι κανείς MAGA 
(Make America Great Again) ψη-
φοφόρος για να αισθανθεί την 
απόγνωση. 

Πολλοί αναποφάσιστοι οι 
οποίοι το καλοκαίρι στράφηκαν 
προσωρινά προς το ∆ημοκρατι-
κό Κόμμα, θεωρώντας κάτι σαν 
καθήκον τους την προστασία 
της Αμερικής από τις ακραίες 
επιλογές του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου, σήμερα κοιτάζουν πάλι 
προς τα δεξιά.

Οι αμβλώσεις έρχονται πια 
τρίτες στα θέματα που απασχο-
λούν τους πολίτες, προς μεγάλη 
απογοήτευση των ∆ημοκρατι-
κών, οι οποίοι επένδυσαν ένα 
τεράστιο προεκλογικό κεφάλαιο 
στο υπαρκτό δίλημμα «αποφά-
σισε με την ψήφο σου ποιος θα 
αποφασίζει για το σώμα σου». 
Το δίλημμα αυτό, που αρχικά 
κινητοποίησε ένα διόλου ευκα-
ταφρόνητο τμήμα του εκλογικού 
σώματος, σήμερα μοιάζει ανεπί-
καιρο κυρίως για τα χαμηλότερα 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 
που γονατίζουν μπροστά από 
το ταμείο του σούπερ μάρκετ. 

Τι και αν προειδοποιούν οι 
∆ημοκρατικοί υποψήφιοι ότι 
«μετά τις εκλογές θα είναι αρ-
γά για δάκρυα και διαδηλώσεις 
οργής». Αυτό που προέχει και 
αυτόν τον μήνα είναι να πλη-
ρωθεί το νοίκι. 

Ακολουθούν το ζήτημα της 
μετανάστευσης, η οπλοκατο-
χή, η απειλή στη δημοκρατία, 
ο πολιτικός εξτρεμισμός και οι 
φυλετικές ανισότητες, θέματα 
στα οποία οι ψηφοφόροι των 
δυο κομμάτων δεν βρίσκουν το 
παραμικρό σημείο σύγκλισης. 
Μια επίμονη τάση του εκλογι-
κού σώματος, που δικαιώνει τη 
θεωρία ότι «στην Αμερική τα 
χρόνια του διχασμού είναι δρό-
μος δίχως γυρισμό». 

Ποιος
θυμάται πια
τις αμβλώσεις;
Οι Αμερικανοί πηγαίνουν στις κάλπες

με κυρίαρχη αγωνία τον πληθωρισμό

Πολλοί αναποφάσιστοι 
οι οποίοι το καλοκαίρι 
στράφηκαν προσωρινά 
προς το Δημοκρατικό 
Κόμμα, τώρα, ενόψει 
των ενδιάμεσων εκλογών 
της 8ης Νοεμβρίου, 
κοιτάζουν πάλι 
προς τα δεξιά.
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Ανταπόκριση από 

την ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 
ΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΗ

Τζον Φέτερμαν
Ενας εκ των υποψηφίων που θα 
καθορίσουν το μέλλον της Γε-
ρουσίας. Βαρύ φορτίο για τον 
αντικυβερνήτη ή αλλιώς «γί-
γαντα» της Πενσιλβάνια, που 
ακόμη αναρρώνει από το βαρύ 
εγκεφαλικό που υπέστη πριν 
από πέντε μήνες. Απέναντί του 
ο ∆όκτωρ Οζ. Ανθρωπος του Ερ-
ντογάν, επιλογή του Τραμπ, «ο 
τυπάκος», όπως τον χαρακτη-
ρίζει η αντιπρόεδρος Κάμαλα 
Χάρις, «που θέλει να γίνει πο-
λιτικός». Μόνο να κερδίσει θα 
έχει η χώρα μας από μια ενδε-
χόμενη εκλογή Φέτερμαν, κα-
θώς έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ 
όλων των ελληνικών θέσεων 
και υπέρ του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου. 

 
Δόκτωρ Οζ 
Με την πρώτη ματιά δεν μοιάζει 
τόσο σοβαρός ώστε να θεωρεί-
ται επικίνδυνος. Ομως με δεδο-
μένη την εξαετή θητεία των 
γερουσιαστών, η επικινδυνό-
τητά του έγκειται στο γεγονός 
ότι κάποια στιγμή αναπόφευ-
κτα θα γίνει μέλος επιτροπών 
κρίσιμων τόσο για την Τουρ-
κία όσο και για εμάς. Και βε-
βαίως, στο ότι θα είναι τα μάτια 
και τα αυτιά του Ερντογάν στο 
Κογκρέσο. Βαθύτατα προβλη-
ματική υποψηφιότητα, με τα 
γεωγραφικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά της πολιτεί-
ας στην οποία κατεβαίνει να 
μην αποτελούν τα πιο δυνατά 
σημεία του, νομίζει ότι η Πεν-
σιλβάνια έχει ακτή στον Ατλα-
ντικό. Αρνητής της Γενοκτονί-
ας των Αρμενίων, θαυμαστής 
των τουρκικών ενόπλων δυνά-
μεων, «κίτρινος» σόουμαν που 
λατρεύει τις κάμερες και έχει 
θυσιάσει την ιατρική επιστή-
μη στον βωμό της τηλεθέασης.

 Κρις Πάπας, 
Νικόλ Μαλλιωτάκις 
Παρά τις αρχικές ανησυχίες που 
προκάλεσε η επαναχάραξη πε-
ριφερειών για τη Μαλλιωτάκις, 
φαίνεται πως επανεκλέγεται 
χωρίς προβλήματα στην 11η 
περιφέρεια της Νέας Υόρκης. 
Για τον Πάπας, ο αγώνας θα εί-
ναι πιο σκληρός και απρόβλε-

πτος, καθώς έχει απέναντί του 
αντίπαλο με θητεία στον Λευκό 
Οίκο του Τραμπ, την Καρολάιν 
Λέιβιτ. Μαλλιωτάκις και Πά-
πας, σκληροί μαχητές για τα 
θέματα που μας ενδιαφέρουν, 
διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στο ελληνικό caucus του 
Κογκρέσου το οποίο δυστυ-
χώς χάνει τρία πολύτιμα μέλη 
του: τον Τεντ Ντόιτς που ανέ-
λαβε επικεφαλής του AJC, τον 
Ελληνοαμερικανό Τσάρλι Κρί-
στι, που «θυσιάζεται» απέναντι 
στον εξαιρετικά δημοφιλή Ντε 
Σάντις για το κυβερνείο της 
Φλόριντα, και τη διαχρονικά 
σταθερή σύμμαχό μας Καρο-
λάιν Μαλόνεϊ, η οποία έπεσε 
θύμα της επαναχάραξης στην 
περιφέρειά της μένοντας εκτός 
κατά την εσωκομματική δια-
δικασία.

 
Ντίνα Τάιτους
Στη Νεβάδα, που επίσης θεω-
ρείται κρίσιμη για τον έλεγ-
χο της Γερουσίας, τα δικά μας 
βλέμματα θα είναι στραμμένα 
στη Βουλή και πιο συγκεκρι-
μένα στη μάχη της Ντίνα Τά-
ιτους στην 1η περιφέρεια. Σε 
ένα εξαιρετικά δύσκολο πολι-
τικό περιβάλλον μιας πολιτεί-
ας όπου ο ζωτικής σημασίας 
τουριστικός τομέας τσακίστη-
κε από την πανδημία και την 
ακρίβεια, η Τάιτους δίνει μάχη 
στήθος με στήθος με τον Μαρκ 
Ρόμπερτσον.

 Τζον Σαρμπάνης, 
Γκας Μπιλιράκης, 
Κρις βαν Χόλεν 
Εξαιρετικά δημοφιλείς, χαμηλών 
τόνων, γνωστοί για το πνεύ-
μα διακομματικής συνεργασί-
ας στο πιο πολωμένο Κογκρέ-
σο των τελευταίων δεκαετιών, 
και οι τρεις δικαιωματικά επα-
νεκλέγονται με άνεση σε Βου-
λή και Γερουσία, διατηρώντας 
τρεις ακόμη ηχηρές φωνές υπέρ 
των ελληνικών θεμάτων στο 
Κογκρέσο. 

 
Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ 
Η εκλογή του 37χρονου δικη-
γόρου στην 8η περιφέρεια του 
Νιου Τζέρσεϊ θεωρείται εξασφα-

λισμένη. Ο γιος του γερουσια-
στή Μενέντεζ, δυναμικός αλλά 
συνάμα ταπεινός και καλλιερ-
γημένος, θεωρείται ανερχόμε-
νη προσωπικότητα στο ∆ημο-
κρατικό Κόμμα. ∆ιαθέτοντας 
ήδη έναν πανίσχυρο μηχανι-
σμό στήριξης και πρωτοφανές 
ρεύμα για νέο υποψήφιο, ανα-
μένεται να αναδειχθεί σε έναν 
ακόμη πόλο προώθησης των 
ελληνοκυπριακών θεμάτων στο 
Κογκρέσο.

 
Αλέξης Γιαννούλιας
Ισως το πρόσωπο στο οποίο 
πρέπει να έχουμε στραμμένη 
την προσοχή μας τα επόμενα 
χρόνια, ο Γιαννούλιας διαθέ-
τοντας ήδη πολύτιμη πολιτική 
εμπειρία από το 2006, οπότε και 
διετέλεσε υπουργός Οικονομι-
κών στο Ιλινόι, αναμένεται να 
εκλεγεί υπουργός Εσωτερικών. 
Ενα ισχυρότατο πολιτειακό αξί-
ωμα, το τρίτο τη τάξει, το οποίο 
του δίνει τη δυνατότητα να ανε-
λιχθεί γρήγορα τόσο στα κλι-
μάκια του ∆ημοκρατικού Κόμ-
ματος όσο και στο Κογκρέσο, 
καθώς το Ιλινόι είναι μια πολι-
τεία στην οποία ενδεχομένως 
να υπάρξουν «ανοίγματα» τα 
επόμενα χρόνια σε τρεις πολύ 
σημαντικές θέσεις. 

 
Γκάβιν Νιούσομ 
Ο κυβερνήτης ή αλλιώς «πρίγκι-
πας» της Καλιφόρνιας είναι ο 
απόλυτος κυρίαρχος του πολι-
τικού παιχνιδιού στην πολιτεία 
του και μία από τις πιο ισχυ-
ρές ανερχόμενες δυνάμεις του 
∆ημοκρατικού Κόμματος. Την 
ώρα που άλλοι κυβερνήτες ξο-
δεύουν αστρονομικά ποσά και 
λιώνουν σόλες στον προεκλο-
γικό στίβο για να εκλεγούν, ο 
Νιούσομ δεν χρειάζεται καν να 
προσπαθήσει. Το αντίπαλον δέ-
ος του Ντε Σάντις, έχει κάνει 
σημαία το θέμα του ακροδεξιού 
εξτρεμισμού με το βλέμμα στο 
πολωμένο εθνικό ακροατήριο. 
Αν διεκδικήσει το χρίσμα των 
∆ημοκρατικών για το 2024, τότε 
τη θέση του στο κυβερνείο θα 
καταλάβει η σημερινή αντικυ-
βερνήτρια Ελένη Κουναλάκις, 
η οποία επίσης αναμένεται να 
επανεκλεγεί σε δύο ημέρες. 

Η Γερουσία

Η, θεωρητικά πιο σημαντική, μά-
χη στη Γερουσία, λόγω του ειδικού 
βάρους και των αυξημένων εξουσι-
ών του σώματος, φέρνει επιτελεία 
και δημοσκόπους στα όριά τους. 
Λίγα 24ωρα πριν από τις εκλογές 
οι προβλέψεις εναλλάσσονται διαρ-
κώς δίνοντας στους ∆ημοκρατικούς 
ελαφρώς μεγαλύτερες πιθανότητες 
διατήρησης του σώματος, ίσες πιθα-
νότητες με τους Ρεπουμπλικανούς, 
πιθανότατα και απώλειά της. Κανο-
νικό εκλογικό θρίλερ.

Η Βουλή
Στη Βουλή τα πράγματα είναι τόσο 
απλά όσο φαίνονται. Οι Ρεπουμπλι-
κανοί προβλέπεται πως θα επικρα-
τήσουν χωρίς κόπο και θα αναλά-
βουν τον έλεγχο του σώματος. 435 
έδρες κρίνονται στην κάλπη και οι 
Ρεπουμπλικανοί έχουν 80% πιθα-
νότητες να καταλάβουν στη νέα 
Βουλή από 213 έως 246, σύμφωνα 
με το FiveThirtyEight2022.

 

Η Τζόρτζια
Ειδικό βάρος έχει η Τζόρτζια, μία 
από τις πλέον πολωμένες φυλετι-
κά πολιτείες, η οποία έδωσε πριν 
από δύο χρόνια τον έλεγχο της 
Γερουσίας στους ∆ημοκρατικούς. 
Βάσει του εκλογικού νόμου της, αν 
ένας υποψήφιος δεν συγκεντρώ-
σει πάνω από το 50% των ψήφων 
γίνονται επαναληπτικές εκλογές 
τέσσερις εβδομάδες αργότερα. Η 
ύπαρξη τρίτου υποψηφίου σε αυτή 
την κρίσιμη αναμέτρηση στερεί κα-
θοριστικές ψήφους από τα δύο κε-
ντρικά πρόσωπα: τον ∆ημοκρατικό 
ιεροκήρυκα Ραφαέλ Γουόρνοκ και 
τον Ρεπουμπλικανό πρώην αστέρα 
του φούτμπολ Χέρσελ Γουόκερ. Ο 
τελευταίος, «ένας άνθρωπος που 
δυσκολεύεται να αρθρώσει λέξη 
πόσο μάλλον πολιτικό λόγο», όπως 
διακωμωδούν ακατάπαυστα τα 
prime time shows, είναι ο άνθρω-
πος του Τραμπ. Ισως ο πιο προ-
βληματικός υποψήφιος σε εθνικό 
επίπεδο, δεν θα είχε κανένα πο-
λιτικό μέλλον σε άλλη χώρα. Στην 
Αμερική, όμως, όπου τα σκάνδαλα 
απλώς αναδεικνύουν τις ανθρώπι-
νες αδυναμίες των πολιτικών, τον 
χωρίζουν ελάχιστες χιλιάδες ψή-
φοι από τον αντίπαλό του.

 

Η σκιά
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι 
πουθενά σε αυτές τις εκλογές και 
όμως μοιάζει να είναι παντού. Αν 
οι «χαμηλής ποιότητας», όπως τους 
χαρακτήρισε ο ηγέτης των Ρεπου-
μπλικανών Μιτς Μακόνελ, υποψή-
φιοι που στήριξε επικρατήσουν, 
τότε η κυριαρχία του στο Ρεπου-
μπλικανικό Κόμμα θα έχει εδραι-
ωθεί. Εισέβαλε στην εσωκομμα-
τική προεκλογική διαδικασία από 
νωρίς, παραμερίζοντας έμπειρους 
πολιτικούς μόνο και μόνο επει-
δή κάποτε τον «στραβοκοίταξαν». 
Επέβαλε με άνεση πρόσωπα της 
αρεσκείας του με μοναδικό γνώ-
μονα την πίστη και την υποταγή. 
Αν αυτοί οι υποψήφιοι, που δεν 
διαθέτουν σοβαρά πολιτικά χαρα-
κτηριστικά, εκλεγούν, θα είναι μια 
καθαρή δική του νίκη. Κάτι που το 
ρεπουμπλικανικό κατεστημένο δεν 
θα μπορέσει να αγνοήσει. 

Την Τρίτη διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, διαδικασία η οποία σε κά-
ποιες πολιτείες έχει ξεκινήσει ήδη με τις επιστολικές ψήφους και την πρόωρη ψηφοφορία. Στη φωτογραφία, 
εκλογικό κέντρο σε γήπεδο μπάσκετ στην πόλη Τσεγιέν του Γουαϊόμινγκ.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
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Oταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
βγήκε νικητής των εκλογών της 
3ης Νοεμβρίου του 2002, ουδείς 
είχε προβλέψει πως θα καταφέ-
ρει να παραμείνει στην εξουσία 
για 20 ολόκληρα χρόνια και ότι 
θα διεκδικήσει άλλη μια πεντα-
ετία στις εκλογές του 2023. Κι 
όμως, ο Ερντογάν τα κατάφε-
ρε και τώρα ως πρόεδρος της 
Τουρκίας υπόσχεται «τον αιώ-
να της Τουρκίας», όπως είναι 
το προεκλογικό του σύνθημα, 
δηλαδή καλύτερες ημέρες μέ-
σα σε αυτόν τον αιώνα.

Αναλυτές εκτιμούν πως αυτή 
η γενική υπόσχεση για καλύτε-
ρες ημέρες έχει άμεση σχέση 
με τη δραστική φτωχοποίηση 
του τουρκικού λαού τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Σχεδόν όλοι οι 
Τούρκοι πολίτες παραδέχονται 
πως μέχρι και το 2019, κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης 
του Ερντογάν, βελτιώθηκε η 
ζωή τους σε οικονομικό επί-
πεδο. Ωστόσο, οικονομολόγοι 
τονίζουν πως από το 2020 η 
οικονομική πολιτική της τουρ-
κικής κυβέρνησης δεν έχει κα-
μία σχέση με το επιτυχημένο 
παρελθόν.

Ο επίσημος πληθωρισμός, 
σύμφωνα με τη στατιστική υπη-
ρεσία της Τουρκίας, τον Οκτώ-
βριο έφτασε στο 85,5%, όμως ο 
πραγματικός πληθωρισμός έχει 
φτάσει σε τριψήφια ποσοστά.

Τα στοιχεία που δείχνουν 
την απότομη φτωχοποίηση των 
Τούρκων σοκάρουν πολιτικούς 
και οικονομικούς αναλυτές. Ο 
βασικός μισθός σήμερα είναι 
5.500 τουρκικές λίρες (298 ευ-

ρώ) και, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Birgun, ένας Τούρκος 
εργαζόμενος με βασικό μισθό 
μπορούσε το 2021 να αγορά-
σει 2.127 ψωμιά, ενώ σήμερα 
μπορεί να αγοράσει μόλις 1.100 
ψωμιά. Το 2021 πάλι με τον ίδιο 
μισθό μπορούσε να αγοράσει 
850 κιλά ζάχαρης, φέτος μόλις 
197 κιλά. Από τα 2.913 αυγά το 
2021, φέτος μπορεί να αγοράσει 
2.115. Με τον συγκεκριμένο μι-
σθό το 2021 αγόραζε 251 λίτρα 
γάλακτος, ενώ φέτος οι δυνατό-
τητές του αρκούν για μόλις 178 
λίτρα, και από 680 πακέτα (500 

γραμμαρίων) μακαρόνια, φέτος 
ο Τούρκος εργαζόμενος μπορεί 
να αγοράσει 523 πακέτα.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο Τα-
γίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει 
την επανεκλογή του. Οι πλου-
σιοπάροχες υποσχέσεις του, 
όπως φθηνές κρατικές κατοικί-
ες στους φτωχούς, και η εθνι-
κιστική ρητορική βελτιώνουν 
τα ποσοστά του κυβερνώντος 
κόμματος, όπως και του κυβερ-
νητικού εταίρου του, Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί. Ωστόσο, υπάρχει 
δρόμος που πρέπει να διανυθεί 
έτσι ώστε να φθάσει στο απα-
ραίτητο ποσοστό του 50,1%.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτές 
τις εκλογές θα παίξουν και οι 

νέοι. Από τα 62 εκατομμύρια 
ψηφοφόρων, τα 20 εκατομμύ-
ρια είναι κάτω των 30 ετών. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευ-
να, το 87% των νέων πιστεύ-
ει πως τους επόμενους τρεις 
μήνες η οικονομική κρίση θα 
ενταθεί. Το 84% αναφέρει πως 
η οικονομική του κατάσταση 
θα χειροτερέψει και αυτά τα 
στοιχεία θεωρούνται ιδιαίτε-
ρα κρίσιμα για το αποτέλεσμα 
των εκλογών.

Η λύση Γκιουλ

Καίριο ρόλο στις εκλογές θα 
παίξει και η στάση των κομμά-
των της αντιπολίτευσης, που μέ-
χρι και σήμερα δεν ανακοινώ-
νουν τον υποψήφιό τους για την 
προεδρία. Ο πρόεδρος του Ρε-
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμμα-
τος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αλ-
λά και ο δήμαρχος της Αγκυρας 
Μανσούρ Γιαβάς είναι από τα 
ονόματα που ακούγονται ως φα-
βορί. Πάντως, υπάρχουν πληρο-
φορίες πως τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ίσως αιφνιδιάσουν 
και ανακοινώσουν ως υποψήφιό 
τους τον πρώην πρόεδρο της 
Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ. 
Ο Γκιουλ ήταν συνιδρυτής του 
Κόμματος ∆ικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης της Τουρκίας, συνοδοιπό-
ρος του Ερντογάν. Είχε ασκήσει 
και καθήκοντα πρωθυπουργού 
αλλά και υπουργού Εξωτερικών. 
Στην αντιπολίτευση υπάρχουν 
σκέψεις πως το όνομά του ίσως 
μπορούσε να προσελκύσει και 
κάποιους ψηφοφόρους του AKP 
που έχουν απογοητευθεί από τη 
σημερινή κατάσταση.

Εμπειροι πολιτικοί αναλυτές 
υπενθυμίζουν πως ο Ερντογάν 
σήμερα δεν έχει κανέναν δί-
πλα του από όσους είχε ξεκι-

νήσει την πορεία του το 2002. 
Ο Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο πρώ-
ην υπουργός Οικονομικών Αλί 
Μπαμπατζάν, ο πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβού-
τογλου, ο πρώην αντιπρόεδρος 
Μπουλέντ Αρίντς και πολλοί άλ-
λοι συνοδοιπόροι του δεν είναι 
πια δίπλα του.

Μια φωτογραφία στα εγκαί-
νια του εργοστασίου του ηλε-
κτρικού αυτοκινήτου Togg ίσως 
είναι ενδεικτική για το σημερι-
νό περιβάλλον του κ. Ερντογάν. 
Ο πρόεδρος της Τουρκίας στην 
αναμνηστική φωτογραφία εί-
χε δίπλα του την πρώην πρω-
θυπουργό Τανσού Τσιλέρ, που 
είχε προκαλέσει το θέμα των 
Ιμίων, τον πρόεδρο του Κόμ-
ματος Εθνικιστικής ∆ράσης 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος 
ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης στην οικονομική κρίση 
του 2001, αλλά και τον Ντογού 
Περίντσεκ, o oποίος είναι πρό-
εδρος του κόμματος Πατρίδα. 
Πρώην κομμουνιστής, τώρα 
εθνικιστής, υποστηρικτής των 
θέσεων της Ρωσίας, ενώ κάποια 
αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέ-
ρωσης ισχυρίζονται ότι διαθέτει 
πολλές διασυνδέσεις εντός του 
κρατικού μηχανισμού.

Για την αλλαγή του περιβάλ-
λοντος του Ταγίπ Ερντογάν ίσως 
είναι ενδεικτική και η παρατή-
ρηση ενός έμπειρου δημοσιο-
γράφου ο οποίος ανέφερε πως 
«κάποτε, σε πολλές συγκεντρώ-
σεις του Ερντογάν έπαιζαν τα 
τραγούδια και του Αχμέτ Καγιά 
(σ.σ. Κούρδος τραγουδιστής με 
πολλά πολιτικά τραγούδια δι-
αμαρτυρίας), τώρα όμως αυτά 
δεν υπάρχουν. Τώρα περισσό-
τερο ακούγονται τραγούδια και 
ύμνοι από τους γενίτσαρους».

Εφιάλτης για τον Ερντογάν 
ο τριψήφιος πληθωρισμός  
Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη νίκη του, η τουρκική οικονομία καταρρέει 

Η επικράτηση του δεξιού συνασπισμού

Καθοριστικό ρόλο 
σε αυτές τις εκλογές 
θα παίξουν οι νέοι. 
Από τα 62 εκατομμύρια 
ψηφοφόρων, 
τα 20 εκατομμύρια 
είναι κάτω των 30 ετών.

Ενδεικτική για το σημερινό περιβάλλον του Ταγίπ Ερντογάν είναι μια φωτογραφία από τα εγκαίνια του εργοστασίου του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Togg. Μα-
ζί του βρίσκονταν η πρώην πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ, που είχε προκαλέσει την κρίση των Ιμίων, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής ∆ράσης Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί και ο πρόεδρος του κόμματος Πατρίδα, Ντογού Περίντσεκ (πρώην κομμουνιστής, τώρα εθνικιστής και υποστηρικτής των θέσεων της Ρωσίας).

Τoυ ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

«Το Ισραήλ βρίσκεται στα πρό-
θυρα μιας θρησκευτικής, αυ-
ταρχικής και ακροδεξιάς επα-
νάστασης που έχει στόχο να 
καταστρέψει τις δημοκρατι-
κές δομές της χώρας. Είναι 
μια μαύρη ημέρα στην ιστορία 
μας». Το κύριο άρθρο της εφη-
μερίδας «Χααρέτς» την Τετάρ-
τη αποτυπώνει το σοκ που έχει 
υποστεί μια σημαντική μερίδα 
της ισραηλινής κοινωνίας από 
το αποτέλεσμα των βουλευτι-
κών εκλογών της ∆ευτέρας. 
Ο 73χρονος βετεράνος πρω-
θυπουργός Μπέντζαμιν Νε-
τανιάχου θριάμβευσε και επι-
στρέφει στο τιμόνι επικεφαλής 
ενός συνασπισμού κομμάτων 
που είναι το ένα πιο ακραίο 
από το άλλο. 

 ∆ύο κόμματα που αν ει-
σέρχονταν στην Κνεσέτ (Βου-
λή) θα στερούσαν την πλει-
οψηφία του Νετανιάχου, το 
αριστερό Μέρετς και το αρα-
βικό εθνικιστικό Μπαλάντ, 
έμειναν ελάχιστα κάτω από 
το εκλογικό όριο του 3,25% 
πληρώνοντας το τίμημα της 
διάσπασης που είχε προηγη-
θεί, ενώ αντίθετα η Ακροδε-
ξιά εμφανίστηκε πιο ενωμέ-
νη από ποτέ – μια σύμπραξη 
που υλοποιήθηκε με τη δια-
μεσολάβηση του ίδιου του 
Νετανιάχου. Ο συνασπισμός 
«Θρησκευτικός σιωνισμός», 
που περιέχει το μέχρι τώρα 
περιθωριακό κόμμα «Εβραϊκή 
∆ύναμη», του Ιταμάρ Μπεν-
Γκβιρ εκτοξεύθηκε στην τρί-
τη θέση. Ο Μπεν-Γκβιρ, που 
έχει στο «μητρώο» του πολ-
λές καταδίκες εκ των οποίων 
η μία για τρομοκρατία –ένας 
πολιτικός τόσο ακραίος που 
δεν τον δέχθηκε ως κληρωτό 
ο ισραηλινός στρατός και ο 
οποίος στην τωρινή, «ήπια» 
εκδοχή του βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή κάθε φορά 
που ομάδες ακραίων Εβραίων 
προξενούν επεισόδια σε πα-
λαιστινιακές συνοικίες– έχει 
ζητήσει να γίνει υπουργός ∆η-
μόσιας Τάξης. Ισραηλινοί ανα-
λυτές θεωρούν ότι το λιγότερο 
που μπορεί να συμβεί με τον 
Μπεν-Γκβιρ στην κυβέρνηση 
είναι νέα ανάφλεξη στην Ιε-
ρουσαλήμ, καθώς η παρενό-
χληση και τελικά έξωση των 

370.000 Παλαιστινίων από την 
Ανατολική Ιερουσαλήμ και ο 
περιορισμός του κατοχυρω-
μένου δικαιώματος των μου-
σουλμάνων να προσεύχονται 
στο τέμενος Αλ Ακσά είναι βα-
σικοί πολιτικοί στόχοι του. 

Προεκλογικά ο Μπεν-Γκβιρ 
υποστήριξε ότι οι επιδιώξεις 
του δεν είναι τίποτα άλλο από 
τη συνέχιση της κληρονομιάς 
του ∆αβίδ Μπεν-Γκουριόν, του 
πρώτου πρωθυπουργού της 
χώρας. Είπε στους Ισραηλι-
νούς απολύτως ξεκάθαρα ότι 
η χώρα ιδρύθηκε χάρη στον 
εκτοπισμό των Παλαιστινίων 
και αυτό πρέπει να συνεχίσει 
να συμβαίνει μέχρις ότου είτε 
να εκτοπιστούν εκ νέου, είτε 
να υποταχθούν οριστικά. 

Σε αυτό το σημείο, οι υπε-
ρασπιστές του Ισραήλ ως 
δημοκρατικής χώρας επιση-
μαίνουν ότι στην ιδρυτική 
διακήρυξη του Ισραήλ κατο-
χυρώνεται η πλήρης ισότητα 
μεταξύ των Ισραηλινών πο-
λιτών, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλής ή θρησκείας, άρα το 
όραμα του Μπεν-Γκβιρ (και 
του Νετανιάχου) για τη θεσμο-
θέτηση του απαρτχάιντ απο-

τελεί παρέκκλιση. Οι οπαδοί 
του κοσμικού, φιλελεύθερου 
κράτους παραμένουν πλειο-
ψηφία μεταξύ των Εβραίων 
πολιτών του Ισραήλ και εκτι-
μάται ότι είναι περίπου διπλά-
σιοι σε αριθμό από τη μερίδα 
του πληθυσμού που επιθυμεί 
τη μετατροπή σε θεοκρατικό 
καθεστώς – κάτι που όμως δεν 
αποτυπώθηκε στις κοινοβου-
λευτικές ισορροπίες. Οι αρχές 
της ιδρυτικής διακήρυξης πο-
τέ δεν αποκρυσταλλώθηκαν 
σε Σύνταγμα, με αποτέλεσμα 
να μπορούν να καταργηθούν 
διά νόμου, όπως έκανε ήδη ο 
Νετανιάχου το 2018 με τον νό-
μο για το έθνος, που παρέχει 
αυξημένα δικαιώματα στους 
Εβραίους έναντι των υπολοί-
πων πολιτών του Ισραήλ.

Τι φέρνουν (πάλι)
ο Νετανιάχου και
οι ακραίοι εταίροι του

«Βρισκόμαστε 
στα πρόθυρα αυταρ-
χικής επανάστασης», 
έγραψε η εφημερίδα 
«Xaaρέτς». 

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ 

Ο 73χρονος βετεράνος πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θριάμ-
βευσε και επιστρέφει στο τιμόνι του Ισραήλ, επικεφαλής ενός συνασπι-
σμού κομμάτων, που είναι το ένα πιο ακραίο από το άλλο.
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Αντιδράσεις από όλο το πολιτικό 
φάσμα, πλην της Ακροδεξιάς, 
προκάλεσε η απροσχημάτιστα 
ρατσιστική συμπεριφορά βου-
λευτή του Εθνικού Συναγερμού 
της Μαρίν Λεπέν μέσα στη γαλ-
λική Εθνοσυνέλευση.

Την ώρα που ο μαύρος βου-
λευτής Καρλός Μαρτέν Μπιλον-
γκό, ο οποίος ανήκει στον αρι-
στερό συνασπισμό Nupes του 
Ζαν-Λικ Μελανσόν, ανέπτυσσε 
ερώτηση για το μεταναστευτι-
κό, ο ακροδεξιός συνάδελφός 
του Γκρεγκουάρ ντε Φουρνάς, 
του φώναξε «να γυρίσετε πίσω 
στην Αφρική». Προκλήθηκε παν-
δαιμόνιο, με αποτέλεσμα να δι-

ακοπεί η συνεδρίαση, ενώ δια-
δήλωση συμπαράστασης στον 
Μπιλονγκό πραγματοποιήθηκε 
έξω από το κτίριο της Εθνοσυ-
νέλευσης στο Παρίσι. Η γαλλι-
κή Εθνοσυνέλευση επέβαλε την 
ποινή της δεκαπενθήμερης απο-
βολής από τις εργασίες της στον 
παρεκτραπέντα βουλευτή. Την 
απόφαση υιοθέτησε με ομοφω-
νία το προεδρείο της Εθνοσυ-
νέλευσης. 

Με εξαίρεση την Ακροδεξιά, 
το σύνολο του γαλλικού πολι-
τικού κόσμου καυτηρίασε το 
επεισόδιο. Ο Εμανουέλ Μακρόν 
ένιωσε σοκαρισμένος από όσα 
εκστόμισε ο βουλευτής της Λε-

πέν, χαρακτηρίζοντας τα λόγια 
του «απαράδεκτα, είτε λέγονται 
εντός είτε εκτός Βουλής».

Από την πλευρά της, η πρω-
θυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν δή-
λωσε ότι «δεν υπάρχει χώρος για 
τον ρατσισμό στη δημοκρατία 
μας» και προανήγγειλε κυρώσεις 
κατά του Ντε Φουρνάς. Την επι-
βολή της πιο αυστηρής τιμωρίας 
ζήτησε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έξω 
από το κτίριο της Εθνοσυνέλευ-
σης, όπου εκατοντάδες άνθρω-
ποι συμμετείχαν σε διαδήλωση 
κατά του ρατσισμού.

Από την πλευρά της, η Λε-
πέν προσπάθησε να θολώσει 
τα νερά, υποστηρίζοντας μέσω 

Twitter ότι ο Ντε Φουρνάς δεν 
απευθυνόταν στον Μπιλονγκό, 
αλλά αναφερόταν στους μετανά-
στες που μεταφέρονται με πλοία 
μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
«Η αντιπαράθεση προκλήθηκε 
από τους πολιτικούς μας αντι-
πάλους και δεν θα εξαπατήσει 
τους Γάλλους».

Αποχωρεί η Λεπέν

Σήμερα ο Εθνικός Συναγερ-
μός οργανώνει συνέδριο με 
αντικείμενο την εκλογή νέου 
αρχηγού, αφού η Μαρίν Λεπέν 
αποφάσισε να αποχωρήσει από 
το αξίωμα, ύστερα από 11 χρόνια 
στην ηγεσία του κόμματος. Το 

ακροδεξιό κόμμα, που προηγου-
μένως λεγόταν Εθνικό Μέτωπο, 
ιδρύθηκε από τον Ζαν-Μαρί Λε-
πέν, πατέρα της Μαρίν, ο οποίος 
διατήρησε το ηγετικό του αξίω-
μα επί 40 χρόνια.

Για πρώτη φορά ύστερα από 
μισό αιώνα, ο αρχηγός της γαλ-
λικής Ακροδεξιάς δεν θα ονομά-
ζεται Λεπέν. Θεωρείται βέβαιο 
ότι την αρχηγία θα αναλάβει ο 
μόλις 27 ετών Ζορντάν Μπαρ-
ντελά, ευρωβουλευτής και προ-
στατευόμενος της Μαρίν Λεπέν, 
που εύχεται διακαώς να τη δει 
να διεκδικεί εκ νέου την προε-
δρία της Γαλλικής ∆ημοκρατίας 
στις εκλογές του 2027. 

Εκρηξη ρατσισμού από Γάλλο βουλευτή

Για πρώτη φορά ύστερα από μισό 
αιώνα, ο αρχηγός της γαλλικής Ακρο-
δεξιάς δεν θα ονομάζεται Λεπέν.



Τσιμπιέσαι
Ολοένα και αυξάνονται τα επεισόδια που
συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να κοιτάει
χάσκοντας μπροστά στην οθόνη προκει-
μένου να κατανοήσει το περιεχόμενο του
κειμένου που μόλις διάβασε. 

Είναι έτσι και αλλιώς δύσκολη διαδικασία
όπως κατάντησε να είναι η ειδησεογραφία,
να ορίσει κανείς τι εστί είδηση, ποια είναι
αληθινή και ποια ψευδής ή τρολάρισμα.

Φτάνεις στο σημείο να τσιμπιέσαι από
μόνος σου, για να καταλήξεις στο σωστό συμπέρασμα
μέσα από τον καταιγισμό των ειδήσεων στις οποίες είμαστε
καθημερινώς εκτεθειμένοι. 

Δεν υπερβάλλω, μήτε χρησιμοποιώ δημοσιογραφικές
μεθόδους για να γίνει πιο αρεστό το κείμενο. Είναι πέρα
για πέρα αληθινή εμπειρία και την βίωσα μόλις πριν από
λίγες μέρες. 

Τσιμπιόμουνα για να καταλάβω ότι οι δηλώσεις της
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για τα επεισόδια του Τσιρείου
είναι αληθινές και όχι προϊόν σατιρικής εκπομπής ή
κάποιου χρήστη των ΜΚΔ που διαθέτει πλεόνασμα σαρ-
καστικής διάθεσης. 

Και όμως δυστυχώς δεν ήταν κάτι τέτοιο. Η Υπουργός
σ’ αντίθεση με το κοινό αίσθημα, επέλεξε να δώσει συγ-
χαρητήρια στην αστυνομία για τον τρόπο που έδρασε
κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, προκαλώντας στους
περισσότερους από μας διαφόρων ειδών συναισθήματα. 

Αρχικά σύγχυση, στη συνέχεια απόγνωση, μετέπειτα
οργή και στη συνέχεια φόβο. Γιατί όντως φοβάσαι όταν
αντιλαμβάνεσαι την αδυναμία πολιτικών προϊσταμένων
να διαβάσουν την πραγματικότητα ως έχει, επιλέγοντας
να παίξουν πολιτικά παιγνίδια ή να χαϊδέψουν αυτιά, βελ-
τιώνοντας προφανώς τις δημόσιες σχέσεις τους. 

Ο φόβος ενδεχομένως να μεγαλώνει εάν και εφόσον
τίποτα από τα πιο πάνω δεν ισχύει και απλά είναι τέτοια
η δυνατότητα των αρμοδίων να διαβάσουν τα γεγονότα
και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. 

Αντί να κτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, αντί να ζητήσει
εξηγήσεις αποδίδοντας ευθύνες, αντί ν’ απολογηθεί ως
πολιτικός προϊστάμενος του αστυνομικού σώματος, αντί
να δεσμευτεί στον αγώνα κατά της βίας που οφείλει να
γίνει εκ μέρους όλων μας, η Υπουργός σε δηλώσεις της
χρησιμοποίησε λέξεις που μοιάζουν με τρολάρισμα. 

«Επενέβησαν, άμεσα, τάχιστα και έχουν προλάβει τα
γεγονότα» ήταν μέρος των δηλώσεων της, αναγκάζοντας
μας να τσιμπηθούμε ποια τελικώς είναι η πραγματικότητα,
ποιοι μας κοροϊδεύουν και ποιοι απλά προσπαθούν να
σπάσουν πλάκα με όλα αυτά που βιώνουμε σε τούτο το
νησί.

Υποκρισία...
Προχειρότητα, ανικανότητα, λανθασμένος
χειρισμός, αδυναμία σωστής αντίληψης,
έλλειψη βούλησης και θέλησης. Είναι μερικά
απ’ όσα μπαίνουν στο προσκήνιο τις τε-
λευταίες μέρες, στην προσπάθεια να απο-
δοθεί η ευθύνη για την αδυναμία της Νο-
μοθεσίας στην αντιμετώπιση της βίας στα
γήπεδα. Μιας νομοθεσίας για την οποία
χρειάστηκαν χρόνια συζητήσεων, αναλύ-
σεων και εκτιμήσεων από τους «ειδικούς»,
προκειμένου αυτή να περιλαμβάνει τις κα-

τάλληλες πρόνοιες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τι απ’ όλα αυτά ισχύει ή ο συνδυασμός κάποιων, αποτελεί
θέμα συζήτησης, αυτό το οποίο επίσης ισχύει και δεν επι-
δέχεται αμφισβήτησης είναι το στοιχείο της υποκρισίας,
στο μέγιστό της βαθμό.

Υποκρισία απ’ όλους όσοι είχαν ρόλο και λόγο στην
επεξεργασία της συγκεκριμένης νομοθεσίας και ασφαλώς
απ’ όσους σήκωσαν το χέρι στη Βουλή για την ψήφισή
της. Υποκρισία γιατί γνώριζαν πως βασικές πρόνοιες της
συγκεκριμένης νομοθεσίας δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν.
Υπήρχε κανείς απ’ όσους ψήφισαν υπέρ, ο οποίος δεν
γνώριζε πως υπάρχουν γήπεδα χωρίς αριθμημένα καθίσματα,
χωρίς το κατάλληλο κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, χωρίς
πολλά άλλα προβλεπόμενα σε σχέση με τις γηπεδικές εγ-
καταστάσεις και το τι θα έπρεπε να διαθέτουν; Αν κάποιοι
δεν γνώριζαν και απλά ψήφισαν, τότε εκτός από υποκρισία
προκύπτει και ανικανότητα.

Υπάρχει κανείς, απ’ όσους τάχθηκαν υπέρ και υποστή-
ριξαν μάλιστα με θέρμη τη συγκεκριμένη νομοθεσία, ο
οποίος να κατέχει μια τεκμηριωμένη άποψη ειδικών ότι
σε γήπεδα με προσέλευση κόσμου κάτω των δύο χιλιάδων
δεν υπάρχει κίνδυνος, άρα δεν προκύπτει και η ανάγκη
για κλειστό κύκλωμα ασφαλείας; Να πιστέψουμε δηλαδή
ότι δεν πέρασε από κανενός το μυαλό ότι το συγκεκριμένο
«παραθυράκι» στο Νόμο μπήκε απλά και μόνο για να…
εξυπηρετηθούν κάποια γήπεδα αλλά και να μην χρειαστούν
επιπρόσθετα κονδύλια; 

Υποκρισία στο μεγαλείο της, όταν κάποιοι πανηγύριζαν
ότι η βία νικήθηκε, η κάρτα φιλάθλου και η νομοθεσία
γενικότερα πέτυχαν απόλυτα το σκοπό τους. Απλά δεν
υπολόγιζαν, ίσως, πως θα ερχόταν ο καιρός που όλα αυτά
θα δοκιμάζονταν σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί η λει-
τουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης
νομοθεσίας, τώρα αξιολογείται. Τώρα που τα γήπεδα γε-
μίζουν ξανά, τώρα που στις κερκίδες επέστρεψαν και όλοι
όσοι δημιούργησαν το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια
και μαζί την ανάγκη λήψης μέτρων.

Και στην κανονική πλέον αξιολόγηση της κατάστασης,
απροβίβαστο παίρνει και η συγκεκριμένη νομοθεσία, πολύ
περισσότερο όσοι την ετοίμασαν, την ψήφισαν και την
εφάρμοσαν!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

Η ΑΕΚ έγραψε ακόμη μία «χρυσή»
σελίδα στην ένδοξη ιστορία της, κα-
θώς εξασφάλισε την τρίτη θέση στον
όμιλό της στο Γιουρόπα Λιγκ, εξα-
σφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στην
φάση των νοκ άουτ του Κόνφερενς
Λιγκ. Οι Λαρνακείς θα αγωνιστούν
για πρώτη φορά στην ιστορία τους,
μετά τη φάση των ομίλων και είναι
η δεύτερη κυπριακή ομάδα που πε-
τυχαίνει αυτό το κατόρθωμα, μετά
το ΑΠΟΕΛ. 

Οι «κιτρινοπράσινοι» στην τρίτη
τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο,
κατάφεραν να περάσουν τη φάση
των ομίλων, ένα σπουδαίο επίτευγμα.
Την σεζόν 2011-12, έγιναν η πρώτη
κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε
στο Γιουρόπα Λιγκ. Τη σεζόν 2018-
19 προκρίθηκαν ξανά στους ομίλους
του Γιουρόπα. Έκτοτε δεν κατάφεραν
ξανά κάποια άλλη επιτυχία στην Ευ-
ρώπη μέχρι φέτος που τα πήγαν πε-
ρίφημα. 

Ο δρόμος προς τους ομίλους 
Αρχικά η ΑΕΚ ξεκίνησε την προ-

σπάθειά της από τον β’ προκριματικό
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αν-
τιμετώπισε την Μίντιλαντ. Στην πρώ-
τη αναμέτρηση στη Δανία η ομάδα
του Χοσέ Λούις Όλτρα εξήλθε ισό-
παλη 1-1 και στη Λάρνακα με το ίδιο
αποτέλεσμα οδηγήθηκε στη διαδι-
κασία των πέναλτι, όπου και απο-
κλείστηκε. 

Στη συνέχεια αντιμετώπισε στον
γ’ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα
Λιγκ την Παρτιζάν Βελιγραδίου, όπου
την απέκλεισε, καθώς την κέρδισε
στη Λάρνακα με 2-1 και στη Σερβία
απέσπασε ισοπαλία 2-2. 

Μετέπειτα η κληρωτίδα την έφερε
αντιμέτωπη με την Ουκρανική Ντνί-
προ, η οποία λόγω πολέμου αντιμε-
τώπιζε πολλά προβλήματα. Όμως αυ-
τό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ικανή
ομάδα. Σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ
δεν υποτίμησε και με δύο εξαιρετικές
εμφανίσεις, νίκησε 2-1 εκτός και 3-
0 εντός, παίρνοντας την πρόκριση
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.

Το μεγάλο επίτευγμα
Η κλήρωση των ομίλων του Γιου-

ρόπα έβγαλε την ΑΕΚ στον ίδιο όμιλο
με τη Γαλλική Ρεν, την Τουρκική Φε-
νερμπαχτσέ και την Ντιναμό Κιέβου.
Ένας όμιλος που σίγουρα δεν μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί καθόλου εύ-
κολος, αλλά αντιθέτως αρκετά δύ-
σκολος που άφηνε ωστόσο, ελπίδες
πρόκρισης. Η ΑΕΚ για να προκριθεί
έστω στο Κόνφερενς Λιγκ έπρεπε να
υπερβάλει τον εαυτό της και σίγουρα
να δει στα μάτια τον κάθε αντίπαλο.
Πράγμα που όντως έκανε από το πρώ-
το παιχνίδι. 

Η ομάδα του Όλτρα κόντρα στη
Ρεν, στην πρώτη αγωνιστική μέσα
στο «ΑΕΚ Αρένα», απέδειξε σε όλους
ότι δεν προκρίθηκε στους ομίλους
για να κάνει περίπατο και εκδρομές,
αλλά να διεκδικήσει την πρόκρισή
της. Μπορεί η Γαλλική ομάδα να νί-
κησε την ΑΕΚ με 2-1, όμως αυτό το
κατάφερε στο 90+4, με τους Λαρνα-

κείς να παίρνουν τα εύσημα από
όλους για την εμφάνιση. 

Στη 2η αγωνιστική η ΑΕΚ ταξίδεψε
στην Πολωνία και επέστεψε στην
Λάρνακα νικήτρια. Οι «κιτρινοπρά-
σινοι», όντας καλύτεροι απέναντι
στην Ντιναμό Κιέβου, πήραν την
εκτός έδρας νίκη με 1-0 και εξασφά-
λισαν τους πρώτους τρεις βαθμούς
στον όμιλο, που στο τέλος αποδεί-
χτηκαν «χρυσοί». 

Μετέπειτα η ΑΕΚ στην 3η και 4η
αγωνιστική αντιμετώπισε τη Φενέρμ-
παχτσε πρώτα στην Κωνσταντινού-
πολη, που έχασε με 2-0, όμως κοίταξε
την τούρκικη ομάδα στα μάτια. Πράγ-
μα που έκανε και στη Λάρνακα, σε
ένα «ΑΕΚ Αρένα» κατάμεστο, η ΑΕΚ
διεκδίκησε ακόμη και τη νίκη, όμως
κάποιες συγκυρίες έφεραν την ήττα
με 2-1. Μέχρι εκείνη την στιγμή η
ΑΕΚ ήταν στην 3η θέση, που της
έδινε την πρόκριση στο Κόνφερενς
Λιγκ και την επόμενη αγωνιστική θα
υποδεχόταν την Ντιναμό Κιέβου σε
έναν «τελικό». Η ομάδα του Όλτρα
ήθελε νίκη ή ισοπαλία για να παρα-
μείνει στην 3η θέση και να προκριθεί.
Σε ένα «ΑΕΚ Αρένα» ξανά γεμάτο οι
Λαρνακείς πραγματοποίησαν μία πο-
λύ καλή εμφάνιση και μέχρι το 90+3
κρατούσαν τη νίκη με 3-2, όμως στο
τέλος ισοφαρίστηκαν και πήραν τε-
λικά τον βαθμό που και μαθηματικά

τους έδινε την 3η θέση γράφοντας
μία ακόμη «χρυσή» σελίδα στην ιστο-
ρία τους. Έτσι η ΑΕΚ πήγε στην τε-
λευταία αγωνιστική στη Γαλλία χωρίς
άγχος αφού είχε εξασφαλίσει το «ει-
σιτήριο» για την συνέχεια, πριν καν
τελειώσει η φάση των ομίλων. Στο
ματς με τη Ρεν η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική
και έμεινε όρθια, παίρνοντας την
ισοπαλία με 1-1. Έτσι τερμάτισε στην
3η θέση του ομίλου με πέντε βαθμούς,
έχοντας απολογισμό εφτά γκολ υπέρ
και 10 κατά. 

Οι πρωταγωνιστές
Η ΑΕΚ γενικότερα σαν σύνολο,

παρουσιάστηκε αρκετά ανταγωνι-
στική με σχεδόν όλους τους παίκτες
που ήταν στο ρόστερ να βάζουν το
δικό τους λιθαράκι στην σπουδαία
ευρωπαϊκή πορεία της. Όμως κάποιοι
από αυτούς ξεχώρισαν και με κομβικές
εμφανίσεις χάρισαν την πρόκριση
τόσο στους ομίλους του Γιορούπα
Λιγκ αλλά και μετέπειτα την είσοδο
στο Κόνφερενς Λιγκ. 

Προσωπικά ξεχώρισα τρεις παίκτες,
η παρουσία των οποίων ήταν κατα-
λυτική για να πετύχει η ΑΕΚ στην Ευ-
ρώπη. Ο λόγος για τους Κέναν Πίριτς,
Άνταμ Γκιούρτσο και Όμρι Άλτμαν.
Θα δανειστώ μία πολύ γνωστή φράση
ότι οι καλές ομάδες χτίζονται από τον
τερματοφύλακα. Στην περίπτωση της
ΑΕΚ αυτό ισχύει. Ο Σέρβος κίπερ με
τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε
και τις κομβικές του αποκρούσεις
βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ΑΕΚ.
Η πιο καθοριστική του απόκρουση,
αυτή στο τελευταίο λεπτό των καθυ-
στερήσεων στο ματς στην «Αρένα»
με την Ντιναμό Κιέβου, όταν είπε
«όχι» στο πλασέ του Παρίς και κράτησε
την ισοπαλία και την πρόκριση. 

Όσον αφορά τους Γκιούρτσο και

Άλτμαν τους βάζω στους πρωταγω-
νιστές για τα τρία γκολ που πέτυχε
ο καθένας στην Ευρώπη, καθώς ήταν
καθοριστικά. Ο Ούγγρος σκόραρε
στο ματς με την Παρτιζάν στη Σερβία,
στην «Αρένα» με Ντνίπρο και στην
Πολωνία στη νίκη με 1-0 κόντρα στην
Ντιναμό Κιέβου. Την ίδια προσφορά
είχε και ο Όμρι Άλτμαν στις επιτυχίες
της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ο Ισραηλινός
πέτυχε σύνολο τρία γκολ, ένα στη
νίκη επί της Ντνίπρο εκτός έδρας
και δύο στην ισοπαλία 3-3 με την
Ντιναμό Κιέβου στη Λάρνακα. Αμ-
φότεροι είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ
της ΑΕΚ στην Ευρώπη μέχρι στιγμής,
προσφέροντας τα μέγιστα με την πα-
ρουσία τους. 

Επένδυσε πολλά
Η ΑΕΚ κατάφερε να γράψει την

ιστορία της και να γίνει η δεύτερη
κυπριακή ομάδα που θα συνεχίσει
στην Ευρώπη μετά τη φάση των ομί-
λων και αυτό θα το θυμάται ο κάθε
ΑΕΚτζής. Η διοίκησή της επένδυσε
πολλά στην προοπτική της ομάδας
και πανάξια απολαμβάνει σήμερα
τους «καρπούς». Το «ΑΕΚ Αρένα» που
χτίστηκε έδωσε μεγάλη δυναμική
για να έρθουν αυτές οι μεγάλες επι-
τυχίες που της επιτρέπουν να βλέπει
το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. 

Οι πιθανοί αντίπαλοι
Οι «κιτρινόπρασινοι» θα μάθουν

τον αντίπαλό τους για την ενδιάμεση
φάση των νοκ άουτ του Κόνφερενς
Λιγκ, την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου. Οι
πιθανοί αντίπαλοι τους είναι οι: Άν-
τερλεχτ (Βέλγιο), Λεζ Πόζναν (Πολω-
νία) Παρτιζάν (Σερβία), Φιορεντίνα
(Ιταλία), Γάνδη (Βέλγιο), Κλουζ (Ρου-
μανία), Βασιλεία (Ελβετία), Ντνίπρο
(Ουκρανία). 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Ευρωπαία και τον χειμώνα
Η ΑΕΚ Λάρνακας προκρίθηκε για πρώτη φορά σε φάση νοκ άουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης 

Αναγκαιότητα, δυστυχώς: Η απαγό-
ρευση για μετακίνηση οπαδών, εδώ
που έχουμε φθάσει αποτελεί δυστυ-
χώς αναγκαιότητα. Η ανθρώπινη ζωή
είναι ασφαλώς πάνω από το δικαίωμα
του καθενός από μας να μετακινείται
σε όποιο γήπεδο επιθυμεί για να πα-
ρακολουθήσει ποδόσφαιρο. 

Διοικήσεις και κόσμος: Στην Αγγλία
η διοίκηση της Λιντς απέκλεισε ισό-
βια οπαδό της, γιατί αυτός χλεύασε
τους φίλους της Λίβερπουλ, σε σχέση
με την τραγωδία του Χίλσμπορο. Σε
άλλες περιπτώσεις, ομάδων στο εξω-
τερικό, ισόβιοι αποκλεισμοί έχουν
προκύψει για θέματα βίας ή ρατσι-
σμού. Στην Κύπρο προκύπτουν συνή-
θως ευχαριστίες μιας διοίκησης προς
τον κόσμο, για παρουσία ή στήριξη σε

κάποιους αγώνες, αλλά και μούγκα
στις περιπτώσεις που κάποιοι πρέπει
να εντοπιστούν, να τιμωρηθούν και
κυρίως να απομακρυνθούν. Και επι-
πρόσθετα, οι διοικήσεις στην Κύπρο,
πληρώνουν αδιαμαρτύρητα και τα…
σπασμένα (ζημιές ή πρόστιμα).

Αστυνομία - Τσίρειο: Πολλές φορές
η Αστυνομία επικρίθηκε περισσότερο
απ’ ότι θα έπρεπε σε σχέση με προ-
βλήματα βίας στους αθλητικούς χώ-
ρους. Κάποιες φορές αποτέλεσε και
το εύκολο θύμα, σε αρκετές περιπτώ-
σεις όμως η κριτική που ασκήθηκε
ήταν απόλυτα δικαιολογημένη ως
προς την αντίδρασή της. Στην περί-
πτωση των επεισοδίων στο Τσίρειο,
τα συγχαρητήρια της αρμόδιας
Υπουργού, για τη στάση της Αστυνο-

μίας και την τάχιστη επέμβασή της,
όταν ανενόχλητοι μπήκαν κάποιοι
στον αγωνιστικό χώρο και ανενόχλη-
τοι για δεκαπέντε περίπου λεπτά
«έπαιζαν» ξύλο, αχρείαστα ήταν, μάλ-
λον περισσότερο προκάλεσαν…

Είναι  χοντρά τα ψέματα: Σε σχέση
με τις ασταμάτητες κατά τον τελευ-
ταίο καιρό τοποθετήσεις μερίδας εκ-
πρόσωπων Τύπου και παραγόντων
σωματείων είναι αναγκαίο να γίνει η
εξής επισήμανση: Είναι πολλά και
χοντρά τα ψέματα… 

Γιάννης Κούσουλος:  Ένα πολύ ευχά-
ριστο γεγονός – υπάρχουν και ευχάρι-
στα -  σημειώθηκε την περασμένη
Δευτέρα. Η επιστροφή του Γιάννη
Κούσουλου στην αρχική ενδεκάδα

της Ομόνοιας στο ματς με την Ανόρ-
θωση. Θυμίζουμε ότι η τελευταία φο-
ρά που ο Γιάννης Κούσουλος ήταν στο
αρχικό σχήμα ήταν στο παιχνίδι της
Ομόνοιας στο Ζάγκρεμπ κόντρα στη
Ντιναμό στις 20 Ιουλίου 2021. Ευχό-
μαστε, όλα καλά από δω και μπρος… 

Ομόνοια: Το ζητούμενο: Στην Ομό-
νοια υπάρχει ξανά θέμα με το ιδιο-
κτησιακό. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος
έχει απογοητευτεί με αυτό το θέμα
που δεν τελειώνει. Το ζητούμενο εί-
ναι μια δίκαιη και ισορροπημένη συμ-
φωνία που να θέτει τα πράγματα σε
μια βάση συνέχισης της προοπτικής
που άρχισε από το 2018 που ανέλαβε
ο Σταύρoς Παπασταύρου. Αν δεν δεί-
ξει αυτό η πράξη, δεν κρίνονται ως
θετικά τα πράγματα.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Η ΑΕΚ κατάφερε να γίνει η δεύτερη κυπριακή ομάδα που θα συνεχίσει στην Ευρώπη μετά τη φάση των ομίλων.

<<<<<<<

Οι «κιτρινοπράσινοι»
τερμάτισαν στην 3η θέση
του ομίλου με πέντε 
βαθμούς, έχοντας 
απολογισμό εφτά γκολ
υπέρ και 10 κατά. 



ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Net Zero 2030

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

-2,35%

Dow JonesΜεταβολές εβδομάδας

X.A.
2,13% -6,63%

Nasdaq

-0,53%

Nikkei

-0,61%

Dax

1,62%

FTSE 100

2,71%

Πετρέλαιο

-1,86%

 €  /$

X.A.K.
0,56%

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΧΟΛΓΚΕΡ ΣΜΙΕΝΤΙΝΓΚ*

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας
συμπιέζουν τα πραγματικά δια-
θέσιμα εισοδήματα των κατα-
ναλωτών και αυξάνουν το κό-
στος για τις επιχειρήσεις. Εκτι-
μούμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ
της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί
απότομα το τελευταίο τρίμηνο
του 2022 και το πρώτο του 2023
κατά 1,7%. Οι προβλέψεις αυτές
δείχνουν να είναι δυσμενέστερες
από τη συναινετική εκτίμηση
του Bloomberg για συνολική
μείωση του ΑΕΠ μόλις 0,7% στα
δύο τρίμηνα. Αυτή η ύφεση είναι
πιθανόν να πυροδοτηθεί από
τη μείωση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης συνολικά κατά 1,9%
το τέταρτο και το πρώτο τρίμη-
νο, όπως προαναγγέλθηκε από
τη βουτιά της καταναλωτικής

εμπιστοσύνης σε χαμηλά επί-
πεδα-ρεκόρ. Καθώς οι επιχειρή-
σεις ενδέχεται επίσης να συγ-
κρατούν τις κεφαλαιουχικές δα-
πάνες τους εν μέσω αυξημένης
αβεβαιότητας και οι κατασκευές
κατοικιών να επιβραδύνονται,
ενδεχομένως οι επενδύσεις να
συρρικνωθούν κατά 1,5%. Με
τις εξαγωγές να μειώνονται πε-
ρισσότερο από τις εισαγωγές,
οι καθαρές εξαγωγές θα μπο-
ρούσαν να αντιπροσωπεύουν
έως και 0,6 της ποσοστιαίας μο-
νάδας επί της πτώσης 1,7% του
πραγματικού ΑΕΠ.

Πάντως, η δημοσιονομική πο-
λιτική θα περιορίσει σημαντικά
τη ζημία. Με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο οι κυβερνήσεις θα μετα-
θέσουν περίπου το μισό κόστος

των υψηλών τιμών ενέργειας
στους μελλοντικούς φορολογου-
μένους, επιδοτώντας τους ση-
μερινούς χρήστες ενέργειας (τόσο
τα νοικοκυριά όσο και τις εται-
ρείες). Το ακριβό φυσικό αέριο
σήμερα σε συνδυασμό με τις
ανησυχίες για ελλείψεις τον χει-
μώνα είναι και οι μοναδικοί πα-
ράγοντες ύφεσης στην Ευρωζώ-
νη. Εξ ου και αναμένουμε ότι μό-

λις τελειώσει ο χειμώνας, κατα-
ναλωτές και επιχειρήσεις θα βγά-
λουν έναν τεράστιο αναστεναγμό
ανακούφισης. Επειτα από μια
σταθεροποίηση την άνοιξη του
2023 προσβλέπουμε σε μια ρα-
γδαία ανάκαμψη, η οποία θα επα-
ναφέρει το πραγματικό ΑΕΠ στο
υψηλότερο σημείο του τρίτου
τριμήνου του 2022, με ορίζοντα
έως τις αρχές του 2024. Η ανά-
καμψη τώρα θα έχει ως μοχλό
την αύξηση στις ιδιωτικές δα-
πάνες εν συγκρίσει με τα χαμηλά
επίπεδα των αρχών του 2023,
καθώς η εμπιστοσύνη και τα δια-
θέσιμα εισοδήματα θα ανακάμ-
πτουν από το ενεργειακό σοκ
του 2022 και των αρχών του 2023.
Η εκκρεμής ανάγκη των επιχει-
ρήσεων να επενδύσουν, προκει-

μένου να αναδιαρθρώσουν τις
αλυσίδες εφοδιασμού και να αυ-
ξήσουν την ενεργειακή τους από-
δοση, θα προσθέσει επιπλέον
ζήτηση από τη συνεχιζόμενη αύ-
ξηση των δημοσίων δαπανών,
μεταξύ των οποίων και των αμυν-
τικών.

Μόλις η αβαθής ύφεση των
ΗΠΑ, την οποία αναμένουμε το
2023, πλησιάσει στη λήξη της
στα τέλη του επόμενου έτους,
οι εξαγωγές θα συμβάλουν και
πάλι στην ανάπτυξη της Ευρω-
ζώνης. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης,
τέλος, μπορεί να αυξηθεί με ρυθ-
μό άνω της τάσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2024.

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονο-
μολόγος της Berenberg Bank. 

Το δύσκολο εξάμηνο της Ευρωζώνης

Στο 11,8% 
η ανεργία
στην Ελλάδα
Μείωση λόγω τουρισμού
Για πρώτη φορά μετά το 2010 η
ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε
κάτω από το 12%. Τον Σεπτέμ-
βριο διαμορφώθηκε στο 11,8%
έναντι του αναθεωρημένου
13,3% τον Σεπτέμβριο του 2021
και του 12,1% τον Αύγουστο του
2022. Τουρισμός και προσλήψεις
στην εκπαίδευση ενίσχυσαν την
απασχόληση. Σελ. 7

Προς νέα
σύγκρουση
για την ΑΤΑ
Eργοδότες-συντεχνίες
Αρχίζει αύριο η συζήτηση για
την ΑΤΑ μεταξύ εργοδοτών και
συντεχνιών, με «διαιτητή» τον
υπ. Εργασίας. ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ζη-
τούν την κατάργησή της, ενώ οι
συντεχνίες ζητούν πλήρη επα-
ναφορά της. Δεν αναμένεται να
υπάρξει κατάληξη αύριο, αλλά
το θέμα πρέπει να κλείσει πριν
από την 1/1/2023. Σελ. 5

ΜΕΣΑ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ

Αυξήθηκαν κατά 12% 
τα ενοίκια στην Ελλάδα
Συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό, η
άνοδος των ενοικίων στην Ελλάδα. Οι
μισθώσεις μέσω του δικτύου της 
RE/MAX δείχνουν ότι το δωδεκάμηνο
Οκτωβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022 τα
ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 12%, όταν το
αντίστοιχο διάστημα 2020-21 είχαν ενι-
σχυθεί κατά 5%. Σελ. 12

ΓΑΛΛΙΑ

Εξτρα «επιταγή
ενέργειας» για
να στηριχθούν
τα νοικοκυριά
Σελ. 10

H αγορά θα έχει
τον τελικό λόγο
για το καλάθι
του νοικοκυριού
Προβληματισμός από τις υπεραγορές -
Αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες

Κύπρος 4,16% 0,04%

Γερμανία 2,24% 0,11%

Γαλλία 2,83% 0,22%

Ιταλία 4,40% 0,08%

Ισπανία 3,29% 0,07%

Ιρλανδία 2,78% 0,25%

Ελλάδα 4,63% 0,02%

Ην. Βασίλειο 3,50% -0,07%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Προοπτικές
Αξιολόγησης πρόθεσμο (outlook)

Χρέος

DBRS ΒBB Σταθερή
Fitch BΒΒ- Σταθερή
Moody’s Ba1 Θετική
S&P BBΒ Σταθερή

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

89 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Ξόδεψαν περισσότερα
οι τουρίστες στην Κύπρο
Κατά 10% αυξήθηκε η μέση κατά κεφα-
λή ημερήσια δαπάνη τουριστών τον Αύ-
γουστο και πλησιάζει τα 90 ευρώ, σε
σχέση με τον Αύγουστο 2019 (78,72 ευ-
ρώ). Ο Σάββας Περδίος απέδωσε τα θετι-
κά πρόσημα στον τομέα των τουριστικών
εσόδων, στην αύξηση τουριστών από
αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σελ. 4

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από τις αποταμιεύσεις
ξοδεύουν οι Ελληνες
Oι αποταμιεύσεις που δημιουργήθηκαν
στη διάρκεια της πανδημίας στήριξαν την
κατανάλωση το οκτάμηνο του έτους. Οι
οικονομολόγοι τονίζουν την ανθεκτικότη-
τα των καταναλωτικών δαπανών από νοι-
κοκυριά παρά τις πληθωριστικές πιέσεις,
προσθέτοντας όμως ότι οι αντοχές
εξαντλούνται. Σελ. 6

Μια πρόβλεψη πως τελειώνουν οι ημέρες της όψιμης καλοκαιρίας και ο Δεκέμβριος θα είναι εξαιρετικά
κρύος, σε συνδυασμό με τη διακοπή της παραγωγής σε ορισμένες σημαντικές εγκαταστάσεις, ήταν
αρκετά για να πάρει και πάλι την ανιούσα η τιμή του φυσικού αερίου. Στην αγορά του Αμστερνταμ τα
προθεσμιακά συμβόλαια για παράδοση τον Δεκέμβριο, που αποτελούν και την τιμή αναφοράς για όλη
την Ευρώπη, σημείωσαν άνοδο 6,9% φθάνοντας τα 134,49 ευρώ. Τα αντίστοιχα συμβόλαια στην αγορά
της Βρετανίας σημείωσαν άνοδο 9,2%. Σελ. 9

Την ανιούσα πήραν πάλι οι τιμές αερίου

<<<<<<<

Εκτιμάμε ότι κατά 
το τελευταίο τρίμηνο
του 2022 και το πρώ-
το του 2023 το ΑΕΠ 
θα μειωθεί κατά 1,7%.

Σκέψεις για να εφαρμοστεί και
στην Κύπρο το καλάθι του νοικο-
κυριού κάνει η Υπηρεσία Προστα-
σίας του Καταναλωτή. Όπως δή-
λωσε στην «Κ» ο διευθυντής της
Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Καρα-
γιώργης, το προηγούμενο διάστημα
είχε επαφές με συνδέσμους υπε-
ραγορών και λιανικού εμπορίου,
ενώ την Παρασκευή είχε τηλεδιά-
σκεψη με τον γ.γ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης της Ελλάδας επί του
θέματος, προκειμένου να ενημε-
ρωθεί για την πρακτική εφαρμογή
του μέτρου. Αυτό που αναφέρθηκε
στην «Κ» είναι ότι θα δοθεί χρόνος
ώστε να διαμορφωθεί εικόνα του

πώς αντιδρά η αγορά σε αυτό το
μέτρο. Εφόσον δεν υπάρχει αρνη-
τικός αντίκτυπος πιθανότατα μέχρι
τέλος του χρόνου να υποβληθεί
μια ολοκληρωμένη πρόταση. Οι
σκέψεις της Υπηρεσίας Προστα-
σίας Καταναλωτή προσεγγίζονται
με προβληματισμό από πλευράς
Υπεραγορών, καθότι έχει ενσω-
ματωθεί στην πολιτική τους η διά-
θεση σειράς προϊόντων σε προ-
σφορές ή σε χαμηλότερες τιμές.
Με μικρότερο καλάθι στα ταμεία
των σουπερμάρκετ οι καταναλω-
τές, οι οποίοι έχουν μειώσει την
κατανάλωση σε προϊόντα με με-
γάλες αυξήσεις. Σελ. 3
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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed), αφού αύξησε τα επιτόκια
κατά 75 μονάδες βάσης την Τε-
τάρτη, θα το επαναλάβει με μικρό-
τερα βήματα τον Δεκέμβριο και
τον Φεβρουάριο, όπως αναμενόταν.
Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται
οι τιμές καταναλωτή θα μειώνεται
από το σημερινό 8% στο 2% και
η ανεργία θα ενισχύεται μετρίως
σε σχεδόν 4,5%. Αυτό είναι το σε-
νάριο στο οποίο προσβλέπει η Fed.
Τι γίνεται, όμως, αν ο πληθωρισμός
δεν επανέλθει στο 2% και αντ’ αυ-
τού παραμείνει κάπου υψηλότερα,
όπως στο 3%; Τότε είναι που τα
πράγματα θα μπορούσαν να αρ-

χίσουν να γίνονται τρομακτικά.
Ο πρόεδρος της τράπεζας, Τζερόμ
Πάουελ, διαθέτει ένα και μόνο ερ-
γαλείο για να περιορίσει την κλι-
μάκωση των τιμών, δηλαδή τα
αξιόπιστα παλιά επιτόκια. Ωστόσο,
πολλά πράγματα στο σημερινό
πλαίσιο είναι και καινοφανή και
ασυνήθιστα. Οι καταναλωτές συ-
νεχίζουν να ξοδεύουν ακόμη και
όταν ακριβαίνουν αγαθά και υπη-
ρεσίες. Ορισμένοι δείκτες υποδη-
λώνουν ότι ο πληθωρισμός υπο-
χωρεί, όπως η απότομη πτώση του
χρόνου παράδοσης στη μεταποί-
ηση. Αλλες ενδείξεις εξακολουθούν
να υποδηλώνουν ότι η οικονομία
βρίσκεται σε άνοδο, όπως η αύξηση
των διαθέσιμων προς πλήρωση
θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο.

Επί σειράν ετών η Ομοσπον-
διακή Τράπεζα αγωνιζόταν να φθά-
σει ο πληθωρισμός στον επίσημο
στόχο της του 2%. Τώρα ο χρόνος
που θα χρειαστεί για να φθάσει
σε αυτό το επίπεδο εναπόκειται
στη φαντασία του καθενός. Οι παγ-
κόσμιες εμπορικές ροές έχουν επι-
βραδυνθεί και το ενεργειακό κό-
στος μπορεί να παραμείνει υψηλό
για όσο καιρό μαίνεται ο πόλεμος
στην Ουκρανία. Το Ινστιτούτο
Μπρούκινγκς εκτιμά ότι τα παρα-
τεταμένα συμπτώματα του κορω-
νοϊού θα εξακολουθήσουν να κρα-
τούν εκτός εργασίας περί τα 4 εκα-

τομμύρια ανθρώπους. Κι αυτό θα
μπορούσε να κάνει την Αμερική
λιγότερο παραγωγική ή να αυξήσει
το κόστος υγειονομικής περίθαλ-
ψης. Επιπλέον, το επιτελείο της
Fed διατείνεται πως ο ρυθμός ανά-
πτυξης με τον οποίο η οικονομία
αρχίζει να υπερθερμαίνεται είναι
χαμηλότερος από ό,τι πίστευαν
προηγουμένως, σύμφωνα με πρα-
κτικά από τη συνεδρίαση του Σε-
πτεμβρίου. Το εφιαλτικό σενάριο
για μια κεντρική τράπεζα είναι
εκείνο κατά το οποίο ο πληθωρι-
σμός υποχωρεί σε ένα επίπεδο πά-
νω από τον στόχο της και διατη-
ρείται εκεί. Σε αντίθεση με το τώρα,
η διαδρομή για την τράπεζα θα
ήταν πολύ λιγότερο ξεκάθαρη. Μία
επιλογή της θα ήταν να εξακολου-
θήσει την πολιτική σύσφιγξης. Εν-
τούτοις, κάθε βαθμίδα αύξησης
των επιτοκίων θα πρόσθετε άγχος
στους δανειολήπτες και θα ωθούσε
καθοδικά τα χρηματιστήρια. Η
Fed τεχνικά δεν χρειάζεται να εν-
διαφέρεται για αυτό, αλλά θα μπο-
ρούσε να γίνει πολιτικό ζήτημα
εάν ο πλούτος σε αξιόγραφα των
εύπορων Αμερικανών εξανεμιστεί.
Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστη-
ρίζουν ήδη ότι οι αυξήσεις των
επιτοκίων της Fed βλάπτουν τους
φτωχούς. Ορισμένοι Ρεπουμπλι-
κανοί κατηγορούν τον Πάουελ ότι
άφησε τον πληθωρισμό ανεξέλεγ-
κτο εξαρχής. Η εναλλακτική θα
ήταν να μετασχηματισθούν οι στό-
χοι. Η ιδέα πως οι τιμές πρέπει να
αυξηθούν περίπου στο 2% είναι
περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη.
Διαδόθηκε ευρέως αφότου υιοθε-
τήθηκε από την Τράπεζα της Νέας
Ζηλανδίας το 1990 και μετά επι-
σήμως από τη Fed το 2012. Οι ρυθ-
μιστές των επιτοκίων ανησυχούν
ότι οι προσδοκίες των καταναλω-
τών μπορεί να γίνουν «αβάσιμες»,
όπως επισημαίνει ο Τζερόμ Πάουελ,
οδηγώντας τους εργαζομένους να
απαιτούν ολοένα υψηλότερους μι-
σθούς και τροφοδοτώντας την τα-
χύτερη αύξηση των τιμών.

Ωστόσο, οι καταναλωτές ενδέ-
χεται να αναδιπλωθούν καθώς θα
μειώνονται οι οικονομίες τους. Τέ-
λος, οι αυξήσεις των επιτοκίων θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ύφε-
ση, μια κατάσταση που είναι επώ-
δυνη αλλά είχε την τάση στο πα-
ρελθόν να αποκλιμακώνει ταχέως
τον πληθωρισμό.

Γράφεται ιστορία  
Η αύξηση 2% στα επιτόκια του ευρώ σε τρεις
διαδοχικές αποφάσεις της ΕΚΤ συνιστά την με-
γαλύτερη αύξηση επιτοκίων στην ιστορία της
Ευρωζώνης. H ιστορία, όμως, τώρα γράφεται
καθώς όπως δηλώνει η επικεφαλής της ΕΚΤ οι
αυξήσεις των επιτοκίων θα συνεχιστούν με στό-
χο να χαλιναγωγήσουν τον ανεξέλεγκτο πληθω-
ρισμό. Η δήλωση μάλιστα συνοδεύεται και από
μια άλλη ιστορική αναφορά, όπως «θα γίνει ό,τι
χρειαστεί» για να επανέλθουν οι τιμές στον με-
σοπρόθεσμο στόχο του 2%. Είναι πλέον ξεκάθα-
ρο ότι η ΕΚΤ περισσότερο επιχειρεί να διαχειρι-
στεί τις προσδοκίες παρά να πετύχει αυτό που
συνεχώς προτάσσει ως στόχο, αφού η κατάστα-
ση έχει ήδη ξεφύγει. 

••••
Νέα δεδομένα 
Η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδο-
μένα και στις τραπεζικές εργασίες. Για τον μήνα
Σεπτέμβριο το μέσο επιτόκιο στα επιχειρηματι-
κά δάνεια ήταν 2,41% με άνοδο 0,55%, ενώ για
τα δάνεια των νοικοκυριών η μέση τιμή διαμορ-
φώθηκε στο 2,44% με άνοδο 0,18%. Για τις κα-
ταθέσεις οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πλέον
επιτόκιο 0,75% (άνοδος 0,54%) και τα νοικοκυ-
ριά 0,69% (άνοδος 0,54%). Τα στοιχεία αφο-
ρούν στην Ευρωζώνη και όσον αφορά τα επιτό-
κια καταθέσεων αυτά σχετίζονται με προκαθο-
ρισμένη διάρκεια λήξης. 

••••
Στα μισά του δρόμου
Η ερώτηση που απασχολεί όλους πλέον αυτή
την περίοδο είναι μέχρι πού μπορούν να φτά-
σουν τα επιτόκια. Σε αυτή τη ερώτηση η επίση-
μη θέση της ΕΚΤ είναι ότι τα στοιχεία θα αξιολο-
γούνται μήνα με μήνα και συνάντηση με συνάν-
τηση. Για μια καλύτερη αντίληψη του θέματος
έχει αξία να παρατηρήσουμε τι έπραξαν οι άλ-
λες κεντρικές τράπεζες αυτό το διάστημα. Στην
περίπτωση της Αγγλίας μετά από οχτώ συνεχό-
μενες αυξήσεις το επιτόκιο βρίσκεται πλέον στο
3%. Από την άλλη, η  αμερικανική FED έχει
πραγματοποιήσει έξι συνεχόμενες αυξήσεις και
έχει διαμορφώσει το βασικό επιτόκιο του δολα-
ρίου στο 3,75%. Στην Ευρωζώνη, από την άλλη,
η ΕΚΤ έχει πραγματοποιήσει τρεις συνεχόμενες
αυξήσεις ανεβάζοντας το επιτόκιο στο 1,5%. Εύ-
κολα λοιπόν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι
μάλλον βρισκόμαστε λίγο πριν από τα μισά του
δρόμου. 

••••
Αυστηρή προειδοποίηση  
Η ΕΚΤ ολοκληρώνοντας τον θεματικό έλεγχο
για την κλιματική αλλαγή κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι οι τράπεζες κατά βάση υποτιμούν το
μέγεθος και το εύρος των κινδύνων που διατρέ-
χουν σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, η

εποπτική αρχή έθεσε ξεχωριστούς στόχους για
κάθε τράπεζα με την πρώτη απαίτηση να προσ-
διορίζεται για τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα
με την ενημέρωση, μέχρι τότε θα πρέπει κάθε
τράπεζα να έχει κατηγοριοποιήσει τους κινδύ-
νους σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και να
έχει αξιολογήσει την επίδραση που αυτοί δύ-
νανται να έχουν στις εργασίες τους. 

••••

Συγκριτική προσέγγιση
Ο άνοδος του πληθωρισμού προβληματίζει κα-
θώς κινείται πλέον σε διψήφια νούμερα προκα-
λώντας πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Η κατά-
σταση φαντάζει απελπιστική καθώς οι ενδείξεις
δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Υπάρχει
όμως πάντα και η συγκριτική προσέγγιση των
πραγμάτων που αρκετές φορές λειτουργεί ως
μέσο άμβλυνσης των προβλημάτων. Ας πάρου-
με για παράδειγμα την γειτονική Τουρκία η
οποία για τον μήνα Οκτώβριο κατέγραψε πλη-
θωρισμό στο 85,5%. Αυτός ο πληθωρισμός συ-
νίσταται μεταξύ άλλων από αύξηση 99% στα
τρόφιμα, 85% στο κόστος στέγασης και 117%
στο κόστος μεταφορών. 

••••
Αποφυγή νέας κρίσης  
Η εμβάθυνση της επισιτιστικής κρίσης έχει προς
το παρόν αποφευχθεί μετά την απόφαση της
Ρωσίας να επανέλθει στη συμφωνία που είχε γί-
νει τον προηγούμενο Ιούλιο υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ και αφορούσε στην διακίνηση πλοίων για
ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών. Η αρχική απόφα-
ση για την ρωσική  απόσυρση στηρίχθηκε σε κα-
τηγορίες ότι οι «δρόμοι» που ανοίχθηκαν για τις
εξαγωγές χρησιμοποιήθηκαν από τις βρετανικές
μυστικές υπηρεσίες για να πλήξουν στόχους ρω-
σικών συμφερόντων με drones, περιλαμβανο-
μένου και του κτυπήματος στον Nord Stream1. 

Σε περίοδο ποσοτικής σύσφιξης η πιστωτική επέκταση και η επακόλουθη άνοδος στις τιμές των ακι-
νήτων είναι μια συνταγή γεμάτη παγίδες.  
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Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Προεξοφλητικό επιτόκιο
καλείται το επιτόκιο το
οποίο χρησιμοποιείται για
μετατροπή της μελλοντι-
κής αξίας ενός ομολόγου /
μακροπρόθεσμου χρεο-
γράφου / επενδυτικού τίτ-

λου σε παρούσα (σημερινή) αξία. Είναι
επίσης το επιτόκιο με το οποίο η Κεντρική
Τράπεζα χρεώνει τις Εμπορικές Τράπεζες
για δάνεια, σε περιπτώσεις όπου αυτές
χρειάζονται ρευστά διαθέσιμα.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών

Ο εφιάλτης της Fed
για τον πληθωρισμό

Στο επίκεντρο της κλιματικής αλ-
λαγής βρίσκεται η Ευρώπη, σύμ-
φωνα με νέα έκθεση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας
που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι
επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα
τελευταία 30 χρόνια οι θερμοκρα-
σίες στη Γηραιά Ηπειρο αυξήθηκαν
περισσότερο από το διπλάσιο του
μέσου όρου θερμοκρασιακής αύ-

ξησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
συνέπειες της κλιματικής κρίσης
είναι ορατές άλλωστε σε ολόκληρη
την ήπειρο, όπου η ξηρασία και
οι καύσωνες διαδέχονται κατα-
κλυσμικές βροχοπτώσεις και πλημ-
μύρες. Οι δασικές πυρκαγιές μαί-
νονται για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα και οι παγετώνες λιώνουν

με αστραπιαία ταχύτητα. Η ευρω-
παϊκή έκθεση για την Κατάσταση
του Κλίματος, που εκπονήθηκε
από το Παρατηρητήριο «Κοπέρ-
νικος» της Ε.Ε., προειδοποιεί ότι
αν η αυξητική τάση της θερμο-
κρασίας συνεχιστεί, η αφόρητη
ζέστη, οι δασικές πυρκαγιές και
οι πλημμύρες θα προκαλέσουν
κοινωνικές και οικονομικές συνέ-
πειες και θα επηρεάσουν τα ευ-
ρωπαϊκά οικοσυστήματα. Οπως
τόνισε ο γενικός γραμματέας του
ΠΟΜ, καθηγητής Πέτερι Ταάλας,
«η Ευρώπη συνιστά τη ζωντανή
εικόνα του κόσμου που υπερθερ-
μαίνεται και μας προειδοποιεί ότι
ακόμη και οι καλύτερα προετοι-
μασμένες κοινωνίες δεν είναι
ασφαλείς από τις συνέπειες των
ακραίων καιρικών φαινομένων». 

Μία άλλη συνέπεια της κλιμα-
τικής κρίσης υποδεικνύει το Παγ-
κόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα
του ΟΗΕ (WFP). Οπως ανακοίνωσε
χθες, παραμονές της Διάσκεψης
για το Κλίμα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της
Αιγύπτου, εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον πλανήτη ζουν υπό την
απειλή του λιμού. Η ανακοίνωση
υπογραμμίζει τη σημασία λήψης

αποφάσεων για την αναχαίτιση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη
και τονίζει ότι στην έλλειψη επάρ-
κειας τροφίμων αναμφίβολα δια-

δραματίζουν ρόλο οι συρράξεις
αλλά κυρίως τα αντίξοα καιρικά
φαινόμενα, που έχουν γίνει συ-
χνότερα και εντονότερα λόγω κλι-

ματικής αλλαγής, όπως οι μακρές
περίοδοι ξηρασίας, οι παρατετα-
μένοι καύσωνες και οι πλημμύρες
που καταστρέφουν σοδειές, καλ-
λιέργειες, περιουσίες και ολόκληρες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Την ίδια στιγμή, σε θρίλερ για
γερά νεύρα εξελίσσεται η συμμε-
τοχή του Βρετανού πρωθυπουργού
Ρίσι Σούνακ στη Διάσκεψη για το
Κλίμα την επόμενη εβδομάδα. 

Μετά την ανακοίνωση ότι δεν
πρόκειται να παραστεί, προφασι-
ζόμενος έλλειψη χρόνου και ανάγ-
κη επίλυσης των σοβαρών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η
Βρετανία, χθες υπαναχώρησε και
γνωστοποίησε μέσα από τον λο-
γαριασμό του στο Τwitter ότι «δεν

υπάρχει μακροπρόθεσμη ευημερία
χωρίς δράση για το κλίμα. Δεν
υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια χω-
ρίς επενδύσεις στις ανανεώσιμες
πηγές. Γι’ αυτούς τους λόγους θα
παραστώ στη Διάσκεψη COP27,
την ερχόμενη εβδομάδα, για να
συνεχίσω την κληρονομιά της Γλα-
σκώβης στην οικοδόμηση ενός
ασφαλέστερου και βιώσιμου μέλ-
λοντος». Η Αντζελα Ράινερ, ανα-
πληρώτρια επικεφαλής του Εργα-
τικού Κόμματος, αναφέρει στον
λογαριασμό της στο Twitter ότι ο
πρωθυπουργός «εσύρθη, κλωτσών-
τας και ουρλιάζοντας, να πράξει
το ορθό. Πρόκειται για μια κατά-
σταση που ντροπιάζει τη χώρα
στην παγκόσμια σκηνή».

Ταχύτερα
η υπερθέρμανση
της Ευρώπης 
Yπό την απειλή λιμού, λόγω κλιματικής
αλλαγής, ζουν εκατομμύρια άνθρωποι

<<<<<<

Κάνοντας στροφή, 
ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Ρίσι Σούνακ
δήλωσε ότι θα παραστεί
στη διάσκεψη 
COP27 στην Αίγυπτο.

<<<<<<<

Ο στόχος του 2% 
και ο κίνδυνος 
να σταθεροποιηθεί 
σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη,
όπου η ξηρασία και οι καύσωνες διαδέχονται καταστροφικές πλημμύρες.
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Από την περασμένη Τετάρτη άρ-
χισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα,
το καλάθι του νοικοκυριού. Πρό-
κειται για μέτρο το οποίο έχει
στόχο να διασφαλίσει χαμηλές
τιμές σε ομάδες προϊόντων που
θεωρούνται βασικά για ένα νοι-
κοκυριό. 

Κατά τις πρώτες μέρες εφαρ-
μογής του, συμμετείχαν 13 επι-
χειρήσεις, οι οποίες προσέφεραν
σε προσιτή τιμή ένα προϊόν από
τις 51 κατηγορίες που εντάσσονται
στο καλάθι του νοικοκυριού. Κάτι
ανάλογο δεν αποκλείεται να εφαρ-
μοστεί και στην Κύπρο.

Τουλάχιστον στο παρόν στάδιο
γίνονται σκέψεις προς αυτή την
κατεύθυνση όπως ανέφερε ο δι-
ευθυντής της Υπηρεσίας Προστα-
σίας του Καταναλωτή Κωνσταν-
τίνος Καραγιώργης, ο οποίος είχε
το προηγούμενο διάστημα επαφές
με συνδέσμους υπεραγορών και
λιανικού εμπορίου, βάζοντας κάτω
εισηγήσεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Την Παρασκευή μάλιστα
ο κ. Καραγιώργης είχε τηλεδιά-
σκεψη με τον γ.γ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης της Ελλάδας επί του
θέματος, ώστε να λάβει ίδιαν ενη-
μέρωση για την πρακτική εφαρ-
μογή του μέτρου. Στο ίδιο πλαίσιο,
δεν αποκλείεται να επισκεφτούν

την Ελλάδα για ενημέρωση σε
σχέση με τα πρακτικά ζητήματα
της εφαρμογής του προγράμμα-
τος. Αυτό που αναφέρθηκε στην
«Κ» είναι ότι θα δοθεί χρόνος ώστε
να υπάρχει εικόνα του πώς αντι-
δρά η αγορά σε αυτό το μέτρο.
Εφόσον δεν υπάρχει αρνητικός
αντίκτυπος στους καταναλωτές
και υπάρχει ανταπόκριση τότε
θα ετοιμαστεί, πιθανότατα μέχρι

τέλος του χρόνου, μια ολοκληρω-
μένη πρόταση που να αφορά την
κυπριακή αγορά. Γίνονται παράλ-
ληλα σκέψεις για συγκράτηση
και διατήρηση σταθερής τιμής
σε συγκεκριμένα προϊόντα για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο
2-3 μηνών. 

Η λύση των προσφορών
Οι σκέψεις της Υπηρεσίας Προ-

στασίας Καταναλωτή προσεγγί-
ζονται με προβληματισμό από

πλευράς Υπεραγορών. Ήδη, τα
τελευταία χρόνια έχει ενσωματω-
θεί στην πολιτική της κάθε υπε-
ραγοράς η διάθεση σειράς προ-
ϊόντων σε προσφορές ή σε χαμη-
λότερες τιμές. Σε μεγάλη πλει-
οψηφία, οι προσφορές αφορούν
τα βασικά αγαθά, επεσήμανε σχε-
τικά ο εκτελεστικός γραμματέας
του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπε-
ραγορών, εκφράζοντας τη θέση
ότι ήδη με αυτή την πρακτική δι-
ευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό
οι αγορές των καταναλωτών. 

Ανάλογη θέση εκφράζεται και
από πλευράς Συνδέσμου Λιανικού
Εμπορίου. Ο κ. Αντωνίου έβαλε
στην εξίσωση και τους παραγω-
γούς και τους εισαγωγείς/προμη-
θευτές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο
ρόλο στην τελική διαμόρφωση
της τιμής των προϊόντων. Ανέφερε
παράλληλα ότι η λειτουργία αυ-
ξημένου αριθμού υπεραγορών η
οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό,
λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή,
ειδικά σε περιόδους όπου η αγορά
δέχεται πληθωριστικές πιέσεις.
Βεβαίως η θέση των επιχειρήσεων
λιανικής πώλησης γίνεται κατα-
νοητή από πλευράς Υπηρεσίας
Καταναλωτή, με τον κ. Καραγιώρ-
γη να επισημαίνει ότι ήδη γίνεται
σε μεγάλο βαθμό προσπάθεια συγ-
κράτησης των τιμών, από πλευράς
των υπεραγορών.

Θέλουν να φέρουν 
στην Κύπρο το καλάθι 
του νοικοκυριού
Eγιναν επαφές με υπεραγορές και Υπ. Ανάπτυξης της 
Ελλάδας, μέχρι τέλος του 2022 η ολοκληρωμένη πρόταση

<<<<<<<

Στην Ελλάδα το καλάθι
του νοικοκυριού περι-
λαμβάνει 51 κατηγορίες
προϊόντων και εφαρμό-
ζεται μέχρι στιγμής 
από 13 επιχειρήσεις. 

Είναι δεδομένο πλέον ότι η ακρίβεια
έχει επηρεάσει τόσο την ψυχολογία
όσο και την πραγματική αγοραστική
δύναμη του καταναλωτή. Και αυτό
αποτυπώνεται στην καταναλωτική
συμπεριφορά. Πλέον ο καταναλω-
τής είναι πολύ προσεκτικός στις
αγορές του, έρχεται στοχευμένα
με συγκεκριμένη λίστα την οποία
τηρεί κατά γράμμα, επιλέγει προ-
σφορές, δεν μπαίνει κάτι άλλο στο
καλάθι του. Γίνεται εκ των προτέ-
ρων μελέτη πάνω στις προσφορές
κάθε υπεραγοράς και καταρτίζεται
η λίστα από πριν η οποία εφαρμό-
ζεται ευλαβικά. Στην προσπάθειά
τους οι καταναλωτές να καλύψουν
τις ανάγκες τους στα βασικά προ-
ϊόντα, περιορίζουν τις αυθόρμητες
αγορές. Έχουν μειώσει επίσης την
κατανάλωση συγκεκριμένων προ-
ϊόντων. Συγκεκριμένα, από τις 16
Αυγούστου, με τις αυξήσεις φωτιά
μέχρι 30% στην τιμή του βοδινού
κρέατος, η κατανάλωσή του έχει

μειωθεί αισθητά. Τόσο από οικια-
κούς καταναλωτές, όσο και από
κέντρα εστίασης, με περιπτώσεις
που αναπροσαρμόζουν το μενού
τους και αφήνουν έξω πιάτα με βο-
δινό. Μειώθηκε επίσης η κατανά-
λωση στο αιγοπρόβειο χαλλούμι.
Όπως εξηγεί ο Μ. Αντωνίου, λόγω
της αύξησης της τιμής του χαλλου-
μιού (+21% μέσα σε ένα μήνα), οι
καταναλωτές επιλέγουν χαλλούμι
το οποίο δεν είναι 100% αιγοπρό-
βειο του οποίου η τιμή κυμαίνεται
γύρω στα δύο ευρώ πιο φθηνά. Με-
γαλύτερη απήχηση συγκεντρώνουν
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με
τις πωλήσεις τους να καταγράφουν
τεράστια αύξηση τους τελευταίους
μήνες, αφού αποτελούν μια εναλ-
λακτική φθηνότερη επιλογή για
τον καταναλωτή. 

Οι καταναλωτές είναι εκ των
πραγμάτων πιο φειδωλοί και προ-
σπαθούν να περιορίσουν τις αγορές
τους. Παρόλα αυτά, ο λογαριασμός

στα ταμεία παραμένει αυξημένος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στα-
τιστικής υπηρεσίας για την αξία
και τον όγκο του λιανικού εμπορίου,
προκύπτει ότι για την περίοδο Ια-
νουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο δεί-
κτης αξίας υπολογίζεται ότι σημεί-
ωσε αύξηση 11,6% και ο δείκτης
όγκου αύξηση 2,4% σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2021. Προ-
κύπτει δηλαδή ότι η αύξηση του
όγκου είναι αισθητά πιο χαμηλή
σε σχέση με την αύξηση στην αξία.
Επιπλέον η αύξηση του όγκου οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
του τουριστικού ρεύματος, κάτι
που καταγράφηκε πιο έντονα κυ-
ρίως στην Πάφο. Όπως σχολιάζει
ο κ. Αντωνίου, ο τουρισμός έχει
αλλάξει τα δεδομένα στο λιανικό
τροφίμων. Ως εκ τούτου, πιο αν-
τικειμενική εικόνα για την κυπρια-
κή αγορά θα δώσει ο Νοέμβριος,
όταν οι τουριστικές ροές θα έχουν
μειωθεί.

Με μικρότερο καλάθι στα ταμεία του σουπερμάρκετ

Με μικρότερο καλάθι στα ταμεία των σουπερμάρκετ οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μειώσει την κατανάλωση σε
προϊόντα με μεγάλες αυξήσεις, όπως είναι το βοδινό. Σημαντική η μείωση και των «αυθόρμητων αγορών».



Kυριακή 6 Νοεμβρίου 2022O I K O N O M I A4 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ο στόχος που τέθηκε στην Εθνική
Στρατηγική Τουρισμού για αύξηση
της ημερήσιας δαπάνης ανά πε-
ριηγητή ώστε να πλησιάζει τα 90
ευρώ το 2030, καταγράφοντας
άνοδο κατά 16% σε σχέση με τα
επίπεδα του 2018 που κυμάνθηκε
στα 75 ευρώ, φαίνεται ότι είναι
ένα στοίχημα με καλές αποδόσεις.
Τουλάχιστον, υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις που ενισχύουν τις εκτι-
μήσεις για επίτευξή του και στοι-
χεία τα οποία προκύπτουν συγ-
κρίνοντας τον φετινό Αύγουστο,
σε σχέση με τον Αύγουστο του
2019. Σύμφωνα με την στατιστική
υπηρεσία, η μέση κατά κεφαλή
δαπάνη τουριστών τον πιο δυνατό
μήνα της τουριστικής περιόδου,
έχει αυξηθεί κατά 10% σε σχέση
με τον Αύγουστο 2019 (78,72 ευ-
ρώ). Βάσει αυτών των δεδομένων,
τα έσοδα τουρισμού αναμένεται
ότι θα έχουν μικρότερη ποσοστι-
αία διαφορά από τα έσοδα του
2019, σε σχέση με τα επίπεδα αφί-
ξεων. Τουλάχιστον για την περίοδο
Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022, τα
τουριστικά έσοδα ανέρχονται στο
87% του 2019, ενώ οι αφίξεις για
την ίδια περίοδο είναι στο 77,7%
του 2019. Μόνο για το μήνα Αύ-
γουστο, τα έσοδα ανήλθαν σχεδόν
στο 93% του 2019. Αντίστοιχα, οι
φετινές αφίξεις Αυγούστου ανέρ-
χονται στο 81% του 2019. 

Συγκρίνοντας τον Αύγουστο
του 2019 με τον Αύγουστο του
2022, προκύπτει μια ποιοτική δια-
φορά ως προς τις κατά κεφαλή δα-
πάνες και την διάρκεια των δια-
κοπών. Φυσικά τα έσοδα είναι χα-
μηλότερα φέτος, γεγονός που απο-
δίδεται στο μικρότερο αριθμό αφί-
ξεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από
τον τουρισμό τον Αύγουστο 2022
έφθασαν τα 399,7 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με 272,5 εκατ. που κα-
ταγράφηκαν κατά τον Αύγουστο
2021, σημειώνοντας αύξηση 46,7%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυ-
γούστου 2022, τα έσοδα από τον
τουρισμό υπολογίζονται σε 1.617,1
εκατ. ευρώ. Η κατά κεφαλή δαπάνη

τουριστών για τον φετινό Αύγου-
στο ανήλθε σε 885,98 ευρώ, ενώ
η κατά κεφαλή ημερήσια δαπάνη
86,86 ευρώ. Μέση διάρκεια παρα-
μονής 10,2 μέρες. 

Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα
από τον τουρισμό τον Αύγουστο
2019 ανήλθαν σε 431,6 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυ-
γούστου 2019 τα έσοδα από τον
τουρισμό υπολογίζονται σε 1.856,8
εκατ. ευρώ. Η κατά κεφαλή δαπάνη
τουριστών για τον Αύγουστο 2019
ανήλθε σε 779,31 ευρώ ενώ η κατά
κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη του-
ριστών για τον Αύγουστο 2019
ανήλθε στα 78,72 ευρώ). Μέση
διάρκεια παραμονής 9,9 μέρες τον
Αύγουστο 2019. Από τα πιο πάνω
προκύπτει ότι τα τουριστικά έσοδα
δεν είναι μακριά από τις επιδόσεις
του 2019, ενώ το μοναδικό σημείο
στο οποίο υστερούν τα στοιχεία
του φετινού Αυγούστου, είναι ο
αριθμός των αφίξεων : 451.133
αφίξεις φέτος σε σχέση με 553.845
τον Αύγουστο 2019. Μιλώντας
στην «Κ» ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος απέδωσε τα θετικά
πρόσημα στον τομέα των τουρι-

στικών εσόδων, στην αύξηση του-
ριστών από αγορές της Ε.Ε. καθώς
και των μεμονωμένων ταξιδιωτών,
οι οποίοι φέτος αντιστοιχούν στο
50% του συνόλου των τουριστικών
αφίξεων.

Η χρυσή πεντάδα
Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-

χεία της στατιστικής υπηρεσίας
για το μήνα Αύγουστο, τη μεγα-
λύτερη κατά κεφαλή δαπάνη έχουν
οι τουρίστες από την Ελβετία. Σε
μια περίοδο παραμονής 9 ημερών,
η κατά κεφαλή δαπάνη τους ανέρ-
χεται στα 1.214 ευρώ και 133.5 ευ-
ρώ ανά ημέρα. Ακολουθούν οι του-
ρίστες από Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, με την κατά κεφαλή δα-
πάνη να ανέρχεται στα 1.041 ευρώ,
ποσό το οποίο ξοδεύουν σε περίοδο
δύο εβδομάδων. Έτσι η ημερήσια

δαπάνη τους ανέρχεται σε μόλις
76,5 ευρώ. Λίγο πιο κάτω είναι η
κατά κεφαλή δαπάνη των Βρετα-
νών τουριστών, που κυμαίνεται
γύρω στα 1.000 ευρώ για διάρκεια
διακοπών 11,5 ημερών και ανά
ημέρα 87,51 ευρώ. Στα ίδια περί-
που επίπεδα είναι η κατά κεφαλή
δαπάνη των τουριστών από το
Βέλγιο, ενώ η κατά κεφαλή τους
δαπάνη ανέρχεται στα 104,2 ευρώ.
Την ψηλότερη ημερήσια δαπάνη,
μετά την Ελβετία έχουν οι τουρί-
στες από Αυστρία με 124,6 ευρώ
ανά ημέρα και το Ισραήλ με 123,8
ευρώ ανά ημέρα. Η διαφορά στην
προκειμένη περίπτωση είναι στη
διάρκεια των διακοπών, αφού οι
Ισραηλινοί προτιμούν την Κύπρο
για ολιγοήμερες εξορμήσεις (5,6
ημέρες μέση διάρκεια παραμονής)
ενώ οι διακοπές των Αυστριακών

στην Κύπρο διαρκούν γύρω στις
7,6 ημέρες. 

Ανεβαίνει η Σουηδία
Λίγο πιο κάτω από την πρώτη

πεντάδα με τις ψηλότερες κατά κε-
φαλή δαπάνες τουριστών, βρίσκεται
η Σουηδία. Μια αγορά η οποία κα-
ταγράφει αφίξεις που ικανοποιούν
και φαίνεται να ενισχύεται το επό-
μενο διάστημα, με την ζήτηση να
είναι μεγάλη και το επόμενο διά-
στημα, σύμφωνα με τον Σ. Περδίο.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
μόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγου-
στο, οι αφίξεις τουριστών από Σουη-
δία ανήλθαν στις 38.500. Η μέση
κατά κεφαλή δαπάνη για αυτούς
τους δύο μήνες κυμάνθηκε στα 878
ευρώ ή περίπου 100 ευρώ ανά ημέ-
ρα. Πιο συγκεκριμένα, τον φετινό
Αύγουστο η μέση ημερήσια δαπάνη
ανήλθε στα 97 ευρώ, σχεδόν 30
ευρώ περισσότερα σε σχέση με
τον Αύγουστο του 2019. Αισιόδοξα
είναι την ίδια ώρα τα μηνύματα
που φτάνουν από την συγκεκρι-
μένη αγορά, για τους φθινοπωρι-
νούς μήνες. Σε σχετικό δελτίο Τύ-
που της TUI Σουηδίας αναφέρεται
η ψηλή ζήτηση των Σουηδών για
φθινοπωρινές διακοπές, με την
Κύπρο να φιγουράρει δεύτερη στη
λίστα για τις φθινοπωρινές διακο-
πές. Δημοφιλέστερη επιλογή είναι
τα Κανάρια νησιά, ενώ μια θέση
κάτω από την Κύπρο είναι η Ελ-
λάδα. Την πεντάδα συμπληρώνουν
οι προορισμοί της Τουρκίας και
του Πράσινου Ακρωτηρίου. Υπεν-
θυμίζεται ότι η ζήτηση από την
συγκεκριμένη αγορά κινείται σε
ψηλότερα επίπεδα φέτος σε σχέση
με το 2019. Το πρώτο τρίμηνο του
έτους και συγκεκριμένα τον Μάρ-
τιο, η Κύπρος πέρασε στις πρώτες
θέσεις των τουριστικών κρατήσεων
από την χώρα. Επιπλέον, σημαν-
τικές αυξήσεις σε σχέση με το 2019
παρουσίασαν οι διαδικτυακές ανα-
ζητήσεις των Σουηδών για την Κύ-
προ, ως τουριστικό προορισμό, με
το Υφυπουργείο να εντατικοποιεί
τις προσπάθειες για περαιτέρω
βελτίωση της συνδεσιμότητας των
δύο χωρών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αν-
θρωπότητα αλλά και η Κύπρος
ζουν τόσο εκτεταμένες κρίσεις,
αλλά είναι η πρώτη φορά που όλες
αυτές οι κρίσεις συμπίπτουν χρο-
νικά, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της PwC Κύπρου, Φίλιππος
Σώσειλος, από το βήμα του 18ου
Annual Cyprus Summit που διορ-
γάνωσε ο Economist υπό τον τίτλο
«Navigating the crisis through
mastery and inclusiveness». Σχο-
λιάζοντας τη θεματική του Συνε-
δρίου, εξήγησε πως η κατάσταση
που διάγει η παγκόσμια οικονομία
είναι αρκετά σαφής και περιλαμ-
βάνει μια ενεργειακή κρίση, την
απειλή του στασιμοπληθωρισμού,
τις ελλείψεις στην εφοδιαστική

αλυσίδα, την απειλή της πανδη-
μίας, το φαινόμενο της «Μεγάλης
Παραίτησης» και, φυσικά, τον πό-
λεμο στην Ουκρανία. Αυτό που
δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, σχολίασε
ο CEO της PwC Κύπρου, είναι το
γεγονός ότι αυτές οι κρίσεις συν-
τρέχουν. «Η ανθρωπότητα επιβίω-
σε από πολύ πιο σοβαρές κρίσεις
αλλά ποτέ προηγουμένως δεν έπρε-
πε να τις διαχειριστεί ταυτόχρονα
έχοντας και την συνεχώς αυξανό-
μενη απειλή της κλιματικής αλ-
λαγής να γίνεται αμείλικτα εντο-
νότερη». 

Απέδωσε το συγκεκριμένο φαι-
νόμενο στο γεγονός πως η ανθρω-
πότητα διέρχεται ταυτόχρονα με-
γάλων αλλαγών και με πολύ γοργό

ρυθμό σε αντίθεση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια που οι μεγάλες
αλλαγές χρειάζονταν αιώνες για

να επικρατήσουν. «Η τεχνολογική
επανάσταση, η κλιματική αλλαγή,
οι αλλαγές στην παγκόσμια οικο-
νομική ισορροπία και η ευρύτερη
κοινωνική αστάθεια έχουν οδη-
γήσει τον πλανήτη σε ένα σημείο
καμπής. Για να επανέλθει η ευρύ-
τερη ευημερία και σταθερότητα,
απαιτείται μία αντίστοιχη μεταρ-
ρύθμιση σε κοινωνικό, επιχειρη-
ματικό και κυβερνητικό επίπεδο.
Οι χώρες που θα το επιτύχουν
πρώτες, θα έχουν ισχυρό πλεονέ-
κτημα σε ένα διεθνοποιημένο μεν
αλλά άκρως ανταγωνιστικό περι-
βάλλον». 

Όσον αφορά τα δεδομένα για
την Κύπρο, υπενθύμισε πως τα
τελευταία δέκα χρόνια χειριστή-

καμε θετικά μια χρηματοπιστωτική
και δημοσιονομική κρίση, κούρεμα
καταθέσεων, κλείσιμο συστημικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα
lockdown που προκλήθηκαν λόγω
της πανδημίας του COVID-19 και
πολλά άλλα. Προφανώς το μικρό
μέγεθος της οικονομίας και η εξω-
στρεφής φύση της, παρέχουν την
απαιτούμενη ευελιξία για ταχεία
προσαρμογή σε νέα δεδομένα.
Ακόμη και φέτος, υπερθεμάτισε
ο Φ. Σώσειλος, παρά τις αντίξοες
συνθήκες, οι περισσότερες εκτι-
μήσεις κάνουν λόγο για εντυπω-
σιακή αύξηση του ΑΕΠ της τάξης
του 5,5%. «Ως χώρα έχουμε πλέον
μία ξεκάθαρη στρατηγική, η οποία

ονομάζεται “Όραμα 2035” και η
οποία στόχο έχει να καταστήσει
την Κύπρο μια από τις καλύτερες
χώρες στον κόσμο για να ζεις, να
εργάζεσαι και να επιχειρείς. Μία
στρατηγική που μπορεί να οδη-
γήσει στον μετασχηματισμό του
μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης
της Κύπρου», τόνισε.

Σε συνάρτηση με το 1,2 δισ.
ευρώ που θα απορροφήσει η Κύ-
προς στα πλαίσια του Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας για
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μπο-
ρούμε να ανταπεξέλθουμε στην
πολυπλοκότητα του νέου κόσμου
και να θέσουμε τις βάσεις για βιώ-
σιμη και περιεκτική ανάπτυξη,
κατέληξε ο CEO της PwC Κύπρου. 

Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν μεγάλες αλλαγές 
Φίλιππος Σώσειλος, CEO & Chairman PwC Kύπρου: Ο πλανήτης και η Κύπρος βρίσκονται σε σημείο καμπής 

<<<<<<<

«Ως χώρα έχουμε πλέον
μία ξεκάθαρη στρατηγι-
κή, η οποία ονομάζεται
“Οραμα 2035” και 
έχει στόχο να καταστή-
σει την Κύπρο μια από
τις καλύτερες χώρες 
για να ζεις, να εργάζε-
σαι και να επιχειρείς».

<<<<<<<

Για τον Αύγουστο, 
τα έσοδα ανήλθαν 
σχεδόν στο 93% 
του 2019. Αντίστοιχα, 
οι φετινές αφίξεις 
Αυγούστου ανέρχονται
στο 81% του 2019. 

Στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, είναι η κατά κεφαλή ημερήσια δαπάνη να πλησιάζει τα 90 ευρώ το 2030, καταγράφοντας άνοδο κατά
16% από τα 75 ευρώ το 2018. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που ενισχύουν τις εκτιμήσεις για επίτευξή του συγκεκριμένου στόχου.

Ικανοποιητικά κινείται ο τουρισμός Οκτωβρίου. Τελευταία στοιχεία της TUI δείχνουν την Κύπρο, ως τον δεύτερο δημοφιλέστερο προορισμό φθινοπώρου για την αγορά της Σουηδίας.

Στο 87% του 2019 τα τουριστικά έσοδα 
Πλησιάζουν τον στόχο του 2030 - Αυξημένα κατά 10% τα έξοδα ανά ημέρα των τουριστών τον φετινό Αύγουστο
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το μεγάλο ζήτημα της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ) θα συζητηθεί στη συνάντηση
της 7 Νοεμβρίου, σε μία περίοδο
που ο πληθωρισμός καλπάζει και
μπορεί να λειτουργήσει υποβοη-
θητικά στους μισθούς των υπαλ-
λήλων. Στη συνάντηση, με «διαι-
τητή» τον υπουργό Εργασίας κ.
Κυριάκο Κούσιο, από τη μία οι ερ-
γοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕ-
ΒΕ ζητούν την κατάργησή της και

από την άλλη οι συντεχνίες ζητούν
την πλήρη επαναφορά της. Η με-
ταβατική συμφωνία που είχε υπο-
γραφεί από εργοδότες, συντεχνίες
και Κυβέρνηση έχει λήξει και με
βάση το περιεχόμενο της συμφω-
νίας πρέπει να γίνει διάλογος για
να υπάρξει νέα ρύθμιση απόδοσης
της ΑΤΑ από την πρώτη ημέρα του
2023. Από το 2013 είχε υπογραφεί
να καταβάλλεται η ΑΤΑ μία φορά
το χρόνο και σε ποσοστό 50%. Την

ΑΤΑ την λαμβάνει περίπου το 46%
των εργαζομένων στην Κύπρο,
που αποτελούνται από τους δημό-
σιους υπαλλήλους και από επιχει-
ρήσεις στον ιδιωτικό τομέα που
την καταβάλλουν.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ
και ΚΕΒΕ θεωρούν ότι ο θεσμός της
ΑΤΑ και δίδεται με λανθασμένο
τρόπο, αλλά και ότι έχει κλείσει ο
κύκλος της και πρέπει να σταμα-
τήσει. Εντούτοις, οι συντεχνίες τη
βλέπουν ως «φάρμακο» για τον πλη-
θωρισμό που φτάνει πλέον στο 8,1%
στην Κύπρο αν συνυπολογίσουμε
τα δεδομένα Ιανουαρίου – Σεπτεμ-
βρίου. Αναλυτικότερα, ο πληθωρι-
σμός στην Κύπρο παρουσίασε αύ-
ξηση 9% τον Σεπτέμβριο του 2022
σε σχέση με αύξηση 9,6% τον Αύ-
γουστο του 2022, όπως δείχνουν
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Κύπρου.

Καμία εκ των πλευρών δεν ανα-
μένει να υπάρξει κατάληξη από την
πρώτη κιόλας συνεδρία για το με-
γάλο αυτό ζήτημα, άρα η συνάντηση
της 7ης Νοεμβρίου θα είναι επί της
ουσίας η αφετηρία. Ωστόσο, το χρο-
νοδιάγραμμα είναι αμετάκλητο. Το
θέμα πρέπει να κλείσει μέχρι το τέ-
λος του χρόνου, αφού θα πρέπει να
αποδοθεί η ΑΤΑ στους μισθούς του
Ιανουαρίου. Το θέμα της κατάργη-
σης της ΑΤΑ επανήλθε και όταν γί-
νονταν οι ζυμώσεις για τη θέσπιση

του κατώτατου μισθού στην Κύπρο
και θα έμπαιναν αντισταθμιστικά
μέτρα. Κανείς δεν είναι σίγουρος
εάν ο Υπουργός Εργασίας αποφα-
σίσει να εξετάσει εκ νέου τη θέση
των εργοδοτών, εάν είναι πιο κοντά
στην επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%
ή εάν θελήσει να «μοιράσει» την
απόσταση αρχής γενομένης από
το νέο έτος.

Oσο μπορεί να καλύψει
Η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι η

αποκατάσταση της αγοραστικής
δύναμης των μισθών και μπορεί
να θεωρηθεί ένα από τα εργαλεία
με τα οποία μπορεί ένας εργαζό-
μενος να καλύψει –όσο περισσό-

τερο γίνεται- την ακρίβεια που έχει
προκύψει από τον πληθωρισμό.
Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί
την αύξηση του ποσοστού των ερ-
γαζομένων που καλύπτονται από
συλλογικές συμβάσεις και έχει
τεθεί σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα παρόντα δεδο-
μένα, η ΑΤΑ καταβάλλεται μία φορά
το χρόνο, συγκεκριμένα κάθε Ια-
νουάριο, αν στο δεύτερο και στο
τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου
χρόνου υπάρχει θετικός ρυθμός
ανάπτυξης. Η απόδοσή της όπως
προαναφέρθηκε φτάνει στο 50%
της ετήσιας αύξησης του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή. Ο ρυθμός ανά-

πτυξης της κυπριακής οικονομίας
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022
είναι θετικός και υπολογίζεται σε
5,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρ-
θωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές
διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέ-
ρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολο-
γίζεται στο 6,3%, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου. 

Ενέργεια η κύρια πηγή
Όπως αναφέρει η Κεντρική

Τράπεζα της Κύπρου που εξετάζει
δείκτες όπως του εγχώριου πλη-
θωρισμού, σημειώνει πως, ο πλη-
θωρισμός στην Κύπρο οφείλεται
κυρίως, όπως και στη ζώνη του
ευρώ, στις πρωτοφανείς αρνητικές
επιδράσεις από την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία στις κύριες
συνιστώσες του Εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)
και ειδικά στην ενέργεια που απο-
τελεί την κύρια πηγή ανόδου του
ΕνΔΤΚ. Χαρακτηριστικά, κατά
τους πρώτους εννιά μήνες του
2022, οι τιμές της ενέργειας συ-
νεισέφεραν κατά περίπου 45% στο
συνολικό ΕνΔΤΚ, αντικατοπτρί-

ζοντας κυρίως τις πρωτοφανείς
αυξήσεις στις εγχώριες τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος και των κύ-
ριων καυσίμων, ως απότοκο της
σημαντικής αύξησης της τιμής
του πετρελαίου στις διεθνείς αγο-
ρές. Σημειώνεται ότι οι μεγάλες
αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας
επέφεραν επίσης σημαντικές έμ-
μεσες επιδράσεις στις υπόλοιπες
συνιστώσες του ΕνΔΤΚ, όπως για
παράδειγμα στις τιμές των βιομη-
χανικών προϊόντων εξαιρουμένης
της ενέργειας, των υπηρεσιών και
των τροφίμων. Άλλοι παράγοντες
που σχετίζονται με τις συνεχιζό-
μενες συνέπειες της πανδημίας,
όπως οι αυξήσεις στις τιμές προ-
ϊόντων και εμπορευμάτων λόγω
διαταραχών ή ελλείψεων στην
αλυσίδα εφοδιασμού και οι ση-
μαντικές αυξήσεις του κόστους
μεταφορών συνέβαλαν επίσης
στην άνοδο του συνολικού πλη-
θωρισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο
του έτους. Την ίδια στιγμή, η απο-
δυνάμωση του ευρώ κατά την υπό
ανασκόπηση περίοδο σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
συμβάλλει επιπρόσθετα στις πλη-
θωριστικές πιέσεις.

Τη Δευτέρα
στην αρένα
για την ΑΤΑ
Το επίδομα λαμβάνει περίπου 
το 46% των εργαζομένων στην Κύπρο

<<<<<<<

Το χρονοδιάγραμμα 
είναι αμετάκλητο 
και πρέπει να κλείσει
το θέμα μέχρι 
το τέλος του χρόνου.

Πληθωρισμό 8,4% προβλέπει η ΚΤΚ
Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της ΚΤΚ δείχνουν ότι ο εγχώριος
πληθωρισμός αναμένεται ότι θα ανέλθει στο 8,4% το 2022. Ο
ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2023 γύρω στο 3,9% λόγω
κυρίως των προβλεπόμενων μειώσεων της τιμής του πετρελαίου
σε σύγκριση με την τιμή του πετρελαίου το 2022 καθώς επίσης και
της σταδιακής εξομάλυνσης των απρόσμενων σημαντικών πληθω-
ριστικών πιέσεων που προέκυψαν το 2022 λόγω των συνεπειών
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το θέμα της κατάργησης της ΑΤΑ επανήλθε και όταν γίνονταν οι ζυμώσεις για τη θέσπιση του κατώτατου μισθού και θα έμπαιναν αντισταθμιστικά μέτρα.
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Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
όγκο των πωλήσεων στο λιανικό 
εμπόριο τους πρώτους οκτώ μή-
νες του χρόνου επιβεβαιώνουν 
αυτό που διαπιστώνουμε όλοι 
στην καθημερινότητά μας: ότι 
παρά τον πληθωρισμό, τους απα-
γορευτικούς λογαριασμούς ηλε-
κτρικού ρεύματος και την άνοδο 
των επιτοκίων, ο κόσμος σε με-
γάλο βαθμό ταξιδεύει, γεμίζει τις 
ταβέρνες, ψωνίζει, κυκλοφορεί 
με το Ι.Χ. του, με λίγα λόγια κα-
ταναλώνει όλο και περισσότερο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης όγκου λια-
νικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 
4,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση 
με τον ίδιο μήνα του προηγούμε-
νου έτους και κατά 4,6% την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου. 
Οπως επισημαίνει και η Eurobank 
στο δελτίο της «7 Ημέρες Οικο-
νομία», που κυκλοφόρησε χθες, 
αυτό σημαίνει ότι «οι δαπάνες 
των νοικοκυριών για κατανάλω-
ση, τουλάχιστον μέχρι τον Αύ-
γουστο του 2022, παρουσίασαν 
ανθεκτικότητα στις πληθωριστι-
κές πιέσεις και στην αύξηση της 
αβεβαιότητας».

Πώς καταφέρνουμε, όμως, να 
συντηρούμε αυτή την κατανάλω-
ση, εν μέσω ακρίβειας που εξανε-
μίζει τα πραγματικά εισοδήματα; 
Η απάντηση των οικονομολόγων 
είναι ότι η κατανάλωση τροφοδο-
τήθηκε «από τα έτοιμα». Οπως 
επισημαίνει και το δελτίο της 
Eurobank, στην ανθεκτικότητα 
των δαπανών των νοικοκυριών 
για κατανάλωση, πέραν των μέ-
τρων στήριξης της κυβέρνησης 
κατά της ενεργειακής κρίσης, συ-
νέβαλαν σε σημαντικό βαθμό οι 

συσσωρευμένες αποταμιεύσεις 
της πανδημίας.

Στην πραγματικότητα, οι απο-
ταμιεύσεις, όπως τις υπολογίζει η 
ΕΛΣΤΑΤ, ως ποσοστό του διαθέ-
σιμου εισοδήματος, έχουν πλέον 
περάσει σε αρνητικό έδαφος. Με 
βάση τα πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για τους «τριμηνιαίους 
μη χρηματοοικονομικούς λογα-
ριασμούς θεσμικών τομέων», το 
2ο τρίμηνο του 2022 το ακαθά-
ριστο διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών αυξήθηκε μόνο κα-
τά 1,7% σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους (από 32,45 δισ. ευρώ 
σε 32,98 δισ. ευρώ), ενώ η τελική 
καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 

κατά 20,1% (από 31,4 δισ. ευρώ 
σε 37,7 δισ. ευρώ). ∆ηλαδή ενώ 
το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,5 
δισ. ευρώ, η κατανάλωση αυξή-
θηκε κατά 6,3 δισ. ευρώ. Ετσι, το 
ποσοστό αποταμίευσης των νοι-
κοκυριών ως προς το ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα πέρασε σε 
αρνητικό έδαφος, στο -14,2% το 
2ο τρίμηνο ή σε -4,7 δισ. ευρώ, σε 
σύγκριση με 3,4% ή 1,1 δισ. ευρώ 
το 2ο τρίμηνο του 2021.

Την ίδια ώρα, όμως, ενώ οι 
αποταμιεύσεις ως ποσοστό του 
διαθέσιμου εισοδήματος μειώ-
θηκαν, τα στοιχεία των τραπε-

ζών δείχνουν ότι οι καταθέσεις 
συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, φέτος 
μπήκαν στις τράπεζες επιπλέον 8 
δισ. ευρώ και ενώ η αύξηση προ-
έρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
επιχειρήσεις που σχεδόν διπλα-
σίασαν τις καταθέσεις τους, τα 
νοικοκυριά τις αύξησαν και αυ-
τά κατά 21%. Το Σεπτέμβριο αυ-
ξήθηκαν κατά 2,25 δισ. ευρώ οι 
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, 
με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
να φθάνει το 6,2%. Ειδικότερα, 
οι καταθέσεις των επιχειρήσεων 

αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ 
και των νοικοκυριών κατά 753 
εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των καταθέσεων εί-
ναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθ-
μό των μέτρων στήριξης της κυ-
βέρνησης. Ιδίως η επιστρεπτέα 
προκαταβολή, που δεν έχει επι-
στραφεί, έχει ενισχύσει σημα-
ντικά τα ταμεία των τραπεζών, 
ενώ δεν υπολογίζεται στο διαθέ-
σιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
επομένως δεν συνεκτιμάται στο 
ποσοστό της αποταμίευσης. Η 
παραοικονομία είναι ακόμη μία 
παράμετρος, όπως εξηγούν οι οι-

κονομικοί αναλυτές. Ακόμη και 
δάνεια που δεν έχουν μετατραπεί 
σε επενδύσεις ενισχύουν το στοκ 
των καταθέσεων, σημειώνουν.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο 
ελληνικό. Στις ΗΠΑ η κατανά-
λωση δεν πτοείται, παρά τις συ-
νεχείς αυξήσεις επιτοκίων. Στην 
Ελλάδα, όπως αναφέρει οικονο-
μικός αναλυτής, «φαίνεται πως 
έπειτα από δώδεκα χρόνια κρί-
σης ο κόσμος θέλει να ξοδέψει 
και αγνοεί τις προειδοποιήσεις 
για το αβέβαιο μέλλον. Βοηθάει 
σε αυτό και ο τουρισμός, που πή-
γε πολύ καλά, όπως και η άνοδος 

των τιμών των ακινήτων και των 
αποδόσεών τους».

Μη βιώσιμο μοντέλο
Το μοντέλο δεν είναι, όμως, δια-

τηρήσιμο. Καθώς το πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα θα διαβρώ-
νεται, λόγω υψηλότερου από τις 
αυξήσεις μισθών και συντάξεων 
πληθωρισμού, μοιραία θα εξα-
ντληθεί το στοκ των καταθέσεων 
και η κατανάλωση θα επιβραδυν-
θεί. ∆εν είναι ούτε και υγιές. Ο 
λόγος της αποταμίευσης, που δεν 
ήταν ποτέ ιδιαίτερα υψηλός στην 
Ελλάδα, πρέπει να επανέλθει σε 
θετικό έδαφος και να αυξάνεται. 
Οπως λέει ο Τάσος Αναστασάτος, 
επικεφαλής οικονομολόγος της 
Eurobank, «το επόμενο χρονι-
κό διάστημα θα ήταν ευκταίο να 
επέλθει εξισορρόπηση, με αύξη-
ση του διαθέσιμου εισοδήματος, 
προερχόμενη από αύξηση των 
εξαγωγών και των επενδύσεων».

Η επισήμανση ισχύει γενικά 
και για τον ρυθμό ανάπτυξης. Η 
κατανάλωση πρέπει να πάψει να 
είναι η σημαντικότερη με διαφο-
ρά κινητήρια δύναμη της ανά-
πτυξης και να ενισχυθεί η βαρύ-
τητα των επενδύσεων και των 
εξαγωγών, για να έχει το μοντέ-
λο βιωσιμότητα, επισημαίνουν 
οι αναλυτές.

Αξίζει να σημειωθεί, εξάλλου, 
ότι ενώ η καταναλωτική τάση 
των νοικοκυριών δεν δείχνει να 
έχει ανακοπεί τον Οκτώβριο, ο 
δείκτης καταναλωτικής εμπιστο-
σύνης υποχώρησε ραγδαία στις 
-57,9 μονάδες, έναντι -51,2 μο-
νάδων τον Σεπτέμβριο και ένα-
ντι -39,8 μονάδων πριν από ένα 
χρόνο. Κάτι που ίσως αποτυπω-
θεί στα μεγέθη της ΕΛΣΤΑΤ τους 
επόμενους μήνες.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο δεύτερο τρίμηνο 
ενώ το εισόδημα 
αυξήθηκε κατά 0,5 δισ. 
ευρώ, η κατανάλωση 
αυξήθηκε κατά 
6,3 δισ. ευρώ.

Ξοδεύουν από τα έτοιμα της πανδημίας
Οι αποταμιεύσεις στήριξαν την κατανάλωση στο 8μηνο – Ο κουμπαράς στερεύει, λένε οικονομολόγοι και «βλέπουν» επιβράδυνση

Με ολοένα και υψηλότερο ρυθμό 
αυξάνεται ο τζίρος των σούπερ 
μάρκετ, ενώ την ίδια ώρα υπο-
χωρεί ο όγκος πωλήσεων στα 
καταστήματα, καθώς ακριβώς οι 
αυξημένες τιμές οδηγούν τους 
καταναλωτές στην αγορά λιγότε-
ρων προϊόντων. Στο εννεάμηνο 
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2022 
ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ενι-
σχύθηκε κατά 4% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 
2021, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της εταιρείας ερευνών αγοράς IRI, 
ενώ την ίδια ώρα ο όγκος πωλή-
σεων υποχώρησε κατά 1,4%. Σε 
απόλυτους αριθμούς, ο τζίρος στο 
εννεάμηνο του 2022 έφθασε τα 
6,27 δισ. ευρώ από περίπου 6 δισ. 
ευρώ στο εννεάμηνο του 2021.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Μεσο-
σταθμικά η τιμή ανά μονάδα προ-
ϊόντος έχει αυξηθεί στο εννεάμη-
νο κατά 5,5% σε σύγκριση με το 
εννεάμηνο του 2021, ενώ υπάρ-
χουν κατηγορίες πολύ βασικών 
προϊόντων που από την αρχή 
του έτους έχουν ανατιμηθεί κα-
τά 10% και πλέον. Το γεγονός, δε, 
ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζονται 
έχει ως συνέπεια ο Σεπτέμβρι-
ος να κλείσει με αύξηση του τζί-
ρου κατά 11,1% σε σύγκριση με 
τον περυσινό Σεπτέμβριο, όμως 
η αύξηση του όγκου πωλήσεων 
να είναι σχεδόν μηδενική. Τι συ-
νέβαινε μέχρι τον Μάρτιο του 
2022; Η αξία και ο όγκος πωλή-
σεων ακολουθούσαν σχεδόν πα-
ρόμοια πορεία.

Η μείωση του όγκου πωλήσε-
ων είναι εμφανής και στις τρεις 
μεγάλες ομάδες προϊόντων σού-
περ μάρκετ: στα τρόφιμα κατά 
0,6% στο εννεάμηνο, στα είδη 
ατομικής υγιεινής και ομορφιάς 
κατά 4,7%, στα είδη νοικοκυριού 
(χαρτικά, απορρυπαντικά, καθα-
ριστικά κ.λπ.) κατά 5,9%. Αντι-
στοίχως, η αξία πωλήσεων στα 
τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 4,9%, 
στα είδη ατομικής υγιεινής και 
ομορφιάς κατά 2,4%, και στα εί-

δη νοικοκυριού μόλις κατά 0,5%.
Στα γαλακτοκομικά και τα κα-

τεψυγμένα τρόφιμα παρατηρεί-
ται η μεγαλύτερη μείωση όγκου 
πωλήσεων στην ομάδα των τρο-
φίμων, 4,6% και 4,9% αντιστοί-
χως, ενώ στα απορρυπαντικά και 
τα είδη γενικού καθαρισμού κα-
ταγράφεται η μεγαλύτερη μεί-
ωση όγκου πωλήσεων στο εν-
νεάμηνο, 6,3%, μεταξύ των 11 
κυριότερων κατηγοριών ειδών 
σούπερ μάρκετ. Αύξηση όγκου 
πωλήσεων καταγράφηκε μόνο 
σε τρεις από τις 11 κατηγορίες 
και συγκεκριμένα στα συσκευα-
σμένα τρόφιμα (1,7%), στα σνακ 
(1,4%) και στα μη αλκοολούχα 
ποτά (0,5%). Το παραπάνω συν-
δέεται ίσως και με το γεγονός 
ότι στις τρεις αυτές κατηγορίες 
καταγράφηκε μεν αύξηση τιμών 

από την αρχή του χρόνου, αλλά 
μικρότερη σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες: κατά 5,1% 
στα συσκευασμένα τρόφιμα, κα-
τά 3,8% στα σνακ, κατά 3,7% στα 
μη αλκοολούχα. Στον αντίποδα 
βρίσκονται τα υλικά μαγειρικής 
(10,8%), τα είδη ατομικής υγιει-
νής (10,5%) και τα γαλακτοκο-
μικά (9,3%).

Την ίδια ώρα που οι πωλήσεις 
σε όγκο υποχωρούν, ενώ και από 
πλευράς τζίρου καταγράφεται 
χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «τρέ-
χουν» στο διάστημα Ιανουαρί-
ου - Σεπτεμβρίου 2022 με ρυθ-
μό 12,8%, ενώ το μερίδιό τους 
διαμορφώνεται πλέον στο 15,9% 
(σ.σ. δεν περιλαμβάνονται οι πω-
λήσεις της Lidl) από 14,8% το 
2021. Η στροφή στα προϊόντα ιδι-
ωτικής ετικέτας σχετίζεται και με 
τη μείωση των προσφορών. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της IRI στο 
εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2022 οι πωλήσεις (σε αξία) 
των προϊόντων υπό καθεστώς 
προσφοράς έχουν υποχωρήσει 
κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021 και αποτελούν 
το 24,1% του συνολικού τζίρου.

Eυχαριστημένο από τη συνολική 
εμπειρία στις ηλεκτρονικές αγο-
ρές, δεδομένου και ότι φαινόμε-
να εξαπάτησης δεν εμφανίζονται 
συχνά στην πράξη, δηλώνει το 
95% των ερωτηθέντων κατανα-
λωτών. Αυτό προκύπτει από την 
κλαδική έρευνα για το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο που πραγματοποί-
ησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
από την οποία διαφαίνεται ωστό-
σο σειρά ανασταλτικών παρα-
γόντων για την ανάπτυξη του 
κλάδου, τόσο από την πλευρά 
των καταναλωτών, όσο και από 
εκείνη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πό-
ρισμα της έρευνας που δημοσιο-
ποίησε η επιτροπή, βασικοί ανα-
σταλτικοί παράγοντες για την 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 
αγορών συνιστούν μεταξύ άλλων 
τα μεταφορικά έξοδα, οι χρόνοι πα-
ράδοσης των προϊόντων, η ανησυ-
χία για ενδεχόμενη εξαπάτηση και 
η απουσία επιλογής πληρωμής με 
αντικαταβολή. Προκύπτει επίσης 
ότι οι καταναλωτές είναι πιο απαι-
τητικοί απέναντι στα χαρακτηρι-
στικά που αναμένουν να πληρούν 
τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστή-

ματα σε σχέση με τα αλλοδαπής 
έδρας, αλλά τείνουν να προτιμούν 
τα πρώτα με γνώμονα την ενίσχυ-
ση των ελληνικών καταστημάτων.

Από την πλευρά των επιχειρή-
σεων τα βασικά εμπόδια είναι:
• Το υψηλό κόστος δημιουργίας, 
λειτουργίας και προώθησης, το 
οποίο επηρεάζει περισσότερο τις 
μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

• ∆υσχέρεια πρόσβασης των επι-
χειρήσεων σε χρηματοδότηση για 
τη δραστηριοποίησή τους στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Ελλειψη των απαραίτητων γνώ-
σεων σχεδιασμού και οργάνωσης.
• Σειρά υποχρεώσεων και γραφει-
οκρατικών διαδικασιών.
• ∆υσκολία έως και πλήρης 
αδυναμία πρόσβασης των επι-
χειρήσεων σε δεδομένα, η 
οποία δεν τους επιτρέπει να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες 
των καταναλωτών, στις συναλ-
λακτικές τους συνήθειες και 
προτιμήσεις.
• Κόστος χρήσης υπηρεσιών πλη-
ρωμών, ιδίως το κόστος προμήθει-
ας του τεχνικού εξοπλισμού (POS) 
και οι υψηλές χρεώσεις των τραπε-
ζών για ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
το οποίο επηρεάζει περισσότερο 
τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Η επιτροπή εντοπίζει και ειδι-
κότερα προβλήματα όπως η δρα-
στηριοποίηση λιανοπωλητών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 
οποία διευκολύνει τα φαινόμε-
να παραπλάνησης και εξαπάτη-
σης των καταναλωτών καθώς και 
φοροδιαφυγής, αλλά και στρε-
βλώσεις στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο συμπληρωμάτων διατροφής 
και βιβλίων.

Στις προτάσεις της επιτροπής 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη διαύ-
λων υποβολής ανώνυμων καταγ-
γελιών, η υιοθέτηση μηχανισμών 
ταχείας επίλυσης των διαφορών 
και η πρόβλεψη διαδικασίας προ-
σφυγής κατά των αποφάσεων της 
∆ιυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγ-
χου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.).

Οι ανατιμήσεις αύξησαν
τον τζίρο στα σούπερ μάρκετ

Τα εμπόδια για την ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου

Στο 9μηνο Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου 2022 
ο τζίρος ενισχύθηκε 
κατά 4%, ενώ την ίδια 
ώρα ο όγκος πωλήσε-
ων υποχώρησε 1,4%.

Τι αναφέρει έρευνα 
της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού 
για τον κλάδο. 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα μεταφορικά έξοδα και οι χρόνοι παράδοσης.
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Kάτω από το 12% υποχώρησε  
η ανεργία τον Σεπτέμβριο για 
πρώτη φορά μετά το 2010 και 
σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία της Εθνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ανήλθε σε 
11,8%. Αναλυτικά, σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορ-
θωμένο ποσοστό ανεργίας τον 
Σεπτέμβριο του 2022 ανήλθε 
σε 11,8% έναντι του αναθεωρη-
μένου προς τα πάνω 13,3% τον 
Σεπτέμβριο του 2021 και του 
αναθεωρημένου προς τα κάτω 
12,1% τον Αύγουστο του 2022. 
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 
4.149.663 άτομα, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 83.545 άτομα σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021 (+2,1%) και κατά 43.487 
άτομα σε σχέση με τον Αύγου-
στο του 2022 (+1,1%). Και αντί-
στοιχα, οι  άνεργοι ανήλθαν σε 
556.324 άτομα, σημειώνοντας 
μείωση κατά 65.121 άτομα σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021 (-10,5%) και κατά 8.449 
άτομα σε σχέση με τον Αύγου-
στο του 2022 (-1,5%). Η διατήρη-
ση της τουριστικής κίνησης σε 
σημαντικά υψηλά επίπεδα, πα-
ράλληλα με την έναρξη της σχο-
λικής περιόδου που πάντα συ-
νοδεύεται με προσλήψεις στην 
εκπαίδευση, αποτελούν τους 
βασικούς παράγοντες που οδή-
γησαν σε μείωση των ανέργων 
και αύξηση της απασχόλησης, 
με τους ειδικούς και τα στελέ-
χη του οικονομικού επιτελείου 
που παρακολουθούν την πορεία 

της ανεργίας να επισημαίνουν 
ότι πλέον κρίσιμος θεωρείται ο 
Οκτώβριος.

Να σημειωθεί ότι εδώ κι ένα 
εξάμηνο το ποσοστό ανεργίας 
είχε παγιωθεί πέριξ του 12,5%, 
με τους ειδικούς να επισημαί-

νουν ότι έχουμε προσεγγίσει 
τον σκληρό πυρήνα της ανερ-
γίας στη χώρα μας. Γι’ αυτό άλ-
λωστε θεωρείται σημαντική 
η ανακοίνωση του μειωμένου 
ποσοστού, με τον υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Κωστή Χατζηδάκη να 
σχολιάζει πως το 11,8% έρχε-
ται εν μέσω δύο κρίσεων, του 
κορωνοϊού και της ενέργειας.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία,  
από το 12,9% του περασμένου 
Φεβρουαρίου, το ποσοστό ανερ-
γίας στη χώρα υποχώρησε στο 
12,6% τον Μάρτιο, αυξήθηκε  
στο 12,7% τον Απρίλιο και ξεκί-
νησε σταθερά την αποκλιμάκω-

σή του, για να φθάσει το 12,1% 
τον Ιούνιο και τελικά 11,8% τον 
Σεπτέμβριο. 

Την ίδια περίοδο, βάσει των 
επίσημων στοιχείων της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τα άτομα κάτω των 75 
ετών που δεν περιλαμβάνο-
νται στο εργατικό δυναμικό 
(«άτομα εκτός του εργατικού 
δυναμικού»), δηλαδή τα άτομα 
που δεν εργάζονται ούτε ανα-
ζητούν εργασία, ανήλθαν σε 
3.117.564, σημειώνοντας μείω-
ση κατά 51.891 σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο του 2021 (-1,6%) και 
κατά 37.647 άτομα σε σχέση με 
τον Αύγουστο του 2022 (-1,2%).

Από τα υπόλοιπα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει 
ότι στους άνδρες το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε μονοψήφιο 
(9,2%), σε αντίθεση με τις γυ-
ναίκες, όπου διατηρείται στα-
θερά σε πολύ υψηλότερο πο-
σοστό, της τάξης του 15% για 
τον Σεπτέμβριο.

Πονοκέφαλο εξακολουθεί να 
προκαλεί επίσης το  ποσοστό 
ανεργίας των νέων, το οποίο όχι 
μόνο παραμένει ιδιαίτερα υψη-
λό –με την Ελλάδα να βρίσκε-
ται πίσω μόνο από την Ισπανία 
(32,1%) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ενωσης–, αλλά αυξήθηκε σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021. Συγκεκριμένα, το ποσο-
στό ανεργίας σε  νέους  ηλικί-
ας 15 έως 24 ετών ανήλθε σε 
28,5%, από 26,3% που είχε κα-
ταγραφεί  ένα χρόνο νωρίτερα. 
Στις ηλικίες 25-74 ετών, το πο-
σοστό ανεργίας ήταν της τάξης 
του 10,8%.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πρόστιμα έως και 10.500 ευρώ ανά 
εργαζόμενο θα μπορούν να επι-
βάλλουν οι «ράμπο» του ΕΦΚΑ κα-
τά της εισφοροδιαφυγής, καθώς 
τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός 
λειτουργίας των Περιφερειακών 
Κέντρων Ασφάλισης, μέσω των 
οποίων θα διενεργούνται οι έλεγ-
χοι αυτόνομα, ή μέσω μεικτών 
κλιμακίων με τη συμμετοχή και 
στελεχών της ΑΑ∆Ε, του Σώμα-
τος Επιθεωρητών Εργασίας και 
όταν απαιτείται, της Αστυνομίας.

Με στόχο την πάταξη της ει-
σφοροδιαφυγής, τη μείωση της 
αδήλωτης και τον περιορισμό της 
υποδηλωμένης εργασίας, ο ΕΦ-
ΚΑ, μέσω του νέου κανονισμού 
των ΠΕΚΑ, καθορίζει εκ νέου τις  
αρμοδιότητες των ελεγκτών που 
στόχο έχουν την προστασία των 
εργαζομένων  από παραβατικές 
συμπεριφορές εργοδοτών,  αλ-
λά και την προστασία των ερ-
γοδοτών από τον αθέμιτο αντα-
γωνισμό.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία ελέγχων για 
το 2021 δείχνουν ότι διενεργή-
θηκαν 20.054 επιτόπιοι έλεγχοι 
σε 19.090 κοινές επιχειρήσεις 
και οικοδομικά έργα, ελέγχθηκαν 
συνολικά 38.490 εργαζόμενοι και 
βρέθηκαν από αυτούς 1.749 να 
μην έχουν δηλωθεί στο πληροφο-
ριακό σύστημα «Εργάνη» (4,2%) 
και 8.528 εκτός δηλωμένου ωρα-
ρίου εργασίας (22,9%). Σύμφωνα 
με στελέχη του ΕΦΚΑ, αντίστοι-
χοι έλεγχοι διενεργήθηκαν και 
εντός του 2022.

Πλέον, και με βάση τον νέο 
κανονισμό, ορίζεται ότι μέσω  
μεικτών κλιμακίων οι έλεγχοι 
από τα ΠΕΚΑ θα διενεργούνται  
σε όλη την επικράτεια, όπου 
ασκείται επαγγελματική δρα-

στηριότητα ή οικοδομοτεχνικό 
έργο και όπου διαπιστωθεί  ότι 
κάποιος εργαζόμενος δεν ανα-
γράφεται στον πίνακα Ε4, θα 
επιβάλλεται  Πράξη Επιβολής 
Προστίμου (ΠΕΠ) για αδήλωτη 
εργασία, ύψους 10.500 ευρώ. 
Το πρόστιμο αυτό θα προσαυ-
ξάνεται ακόμη και κατά 200%, 
αν κατά τη διάρκεια επανελέγ-
χου (εντός τριών ετών από τον 
πρώτο έλεγχο), διαπιστωθεί ότι ο 
ίδιος εργοδότης απασχολεί ξανά 
ανασφάλιστους εργαζομένους. 

Οι έλεγχοι από τα κλιμάκια του 
ΠΕΚΑ θα διεξάγονται όταν συ-
ντρέχει, μεταξύ άλλων, κάποια 
από τις εξής περιπτώσεις:
α. Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
και υποδηλωμένης εργασίας, είτε 
βάσει στόχευσης (risk analysis) 
είτε κατόπιν καταγγελίας ή ανα-
φοράς άλλων υπηρεσιών.
β. Συμμετοχή σε μεικτά κλιμά-
κια ελέγχου.
γ. ∆ιεκπεραίωση καταγγελιών.
δ. Πραγματοποίηση επανελέγ-
χων.
ε. ∆ιενέργεια επιτόπιων ελέγχων, 
κατόπιν αιτήσεως από τα αρμό-
δια τμήματα ασφάλισης και ει-
σφορών των τοπικών διευθύν-
σεων.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Βαριά πρόστιμα
για τους αδήλωτους
εργαζομένους

Στο 11,8% το ποσοστό
της ανεργίας τον Σεπτέμβριο
Κάτω από το 12% για πρώτη φορά μετά το 2010 – 556.324 άτομα οι άνεργοι

Φθάνουν έως
και 10.500 ευρώ
ανά υπάλληλο και
θα αυξάνονται κατά 
200% σε περίπτωση
που η επιχείρηση
είναι υπότροπη.

Τουρισμός και 
προσλήψεις
στην εκπαίδευση,
οι βασικοί λόγοι
που οδήγησαν
στον περιορισμό της.
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Αντιμέτωπα με τη σταθερή διά-
βρωση των εισοδημάτων τους 
είναι τα ελληνικά νοικοκυριά λό-
γω του υψηλού πληθωρισμού 
από τη μία και της καθήλωσης 
των επιτοκίων στις καταθέσεις 
από την άλλη, που σε ό,τι αφορά 
τις προθεσμιακές παραμένουν 
κολλημένα στο 0,14% τον Σε-
πτέμβριο από 0,13% τον Ιούλιο, 
οπότε και σημειώθηκε η πρώτη 
αύξηση των επιτοκίων από την 
ΕΚΤ. Ετσι ο υψηλός πληθωρισμός 
που διαμορφώθηκε στο 9,8% τον 
Σεπτέμβριο σε συνδυασμό με τα 
χαμηλά επιτόκια ροκανίζουν την 
αγοραστική δύναμη των χρημά-
των με ταχύτατο ρυθμό τον τε-
λευταίο χρόνο.

Τα χαμηλά επιτόκια καταθέ-
σεων δεν αποτελούν ελληνικό 
φαινόμενο. Σε επίσης χαμηλά 
επίπεδα διαμορφώνονται και 
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επι-
τόκια, τα οποία ωστόσο κινού-
νται ανοδικά το τελευταίο δι-
άστημα, καθώς οι ευρωπαϊκές 
τράπεζες έχουν περάσει ένα μέ-
ρος της αύξησης των επιτοκί-
ων στις αποδόσεις των καταθέ-
σεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η ΕΚΤ, το με-
σοσταθμικό επιτόκιο στην Ευ-
ρωζώνη για τις προθεσμιακές 
καταθέσεις των νοικοκυριών αυ-
ξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης 
σε σχέση με τον Αύγουστο και 
διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 
στο 0,69%, ενώ το αντίστοιχο 
επιτόκιο για τις επιχειρήσεις αυ-
ξήθηκε κατά 54 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 0,74%. Οι 
ελληνικές τράπεζες αντιτείνουν 
το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εί-
χαν εφαρμόσει αρνητικά επιτό-
κια την προηγούμενη διετία για 
τις καταθέσεις των Ευρωπαίων 
πολιτών, πρακτική που δεν εί-
χαν ακολουθήσει τότε οι ελλη-
νικές τράπεζες, διατηρώντας σε 
θετικό έδαφος τα επιτόκια των 
καταθέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η από-
κλιση μεταξύ επιτοκίων κατα-
θέσεων και χορηγήσεων έχει 
εκτινάξει το επιτοκιακό περι-
θώριο των ελληνικών τραπε-
ζών, που διαμορφώθηκε, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, 
στο 4,56% τον Σεπτέμβριο από 
3,96% τον Αύγουστο.

Οι προοπτικές για καλύτερες 
αποδόσεις είναι πλέον περιορι-
σμένες και επικεντρώνονται κυ-
ρίως σε προγράμματα ασφαλι-
στικού τύπου, τα οποία όμως 
προϋποθέτουν προσεκτική επι-
λογή αφού είτε εμπεριέχουν ρί-
σκο, καθώς είναι τοποθετήσεις 
σε προϊόντα επενδυτικού τύπου, 
είτε προϋποθέτουν δέσμευση 
των χρημάτων για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα, προκειμένου 
να διασφαλίσουν το αρχικό κε-
φάλαιο.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα 
που κυκλοφορούν στην αγορά, 
πολλά από τα οποία διατίθενται 
μέσω των τραπεζών, είναι τύπου 
αμοιβαίων κεφαλαίων και δεν 
εξασφαλίζουν εγγυημένη από-
δοση ή εξασφαλίζουν το αρχι-

κό κεφάλαιο εφόσον ο ασφαλι-
σμένος παραμείνει στο προϊόν 
για μακρά χρονική περίοδο. Τα 
προϊόντα αυτού του τύπου συν-
δέονται συνήθως με χρηματι-
στηριακούς δείκτες ή καλάθια 
μετοχών και μπορούν να εξα-
σφαλίσουν υψηλές αποδόσεις, 
χωρίς ωστόσο δέσμευση. ∆ια-
κρίνονται σε προϊόντα εφάπαξ 
καταβολής, στα οποία κάποιος 
τοποθετεί ένα κεφάλαιο μόνο 
μία φορά, και σε προϊόντα πε-
ριοδικών καταβολών, στα οποία 
ο ασφαλισμένος καταβάλλει ένα 
σταθερό ποσό, π.χ. κάθε μήνα, 
τρίμηνο ή εξάμηνο.

Η επιλογή του κατάλληλου 
ασφαλιστικού προϊόντος θα πρέ-
πει να λάβει υπόψη τη διάρκεια 
της δέσμευσης των χρημάτων, 
το διαχειριστικό κόστος που 
έχει κάθε προϊόν, δηλαδή τι πο-
σό πραγματικά επενδύεται από 
την ασφαλιστική εταιρεία, την 
ευελιξία στην αλλαγή της σύνθε-
σης των επενδυτικών επιλογών 
και την αξιοπιστία του διαχειρι-
στή. Σε περίπτωση που το προϊόν 
εγγυάται ένα μέρος ή το σύνολο 
του κεφαλαίου, το κρίσιμο είναι 
από ποιο χρόνο και μετά ισχύει 
αυτή η εγγύηση, δηλαδή έπειτα 
από πόσα χρόνια ο ασφαλισμέ-
νος παίρνει πίσω το αρχικό του 

κεφάλαιο και τι θα συμβεί σε πε-
ρίπτωση που «σπάσει» το προϊ-
όν νωρίτερα, π.χ. από τη 10ετία 
που είναι η μέση ελάχιστη δι-
άρκεια διακράτησης αυτών των 
προϊόντων.

Σημαντικό είναι επίσης το ότι 
αρκετά από αυτά τα προϊόντα 
συνοδεύονται με ασφαλιστική 
κάλυψη ζωής, στοιχείο που τα δι-
αφοροποιεί σε σχέση με τα απλά 
αμοιβαία κεφάλαια, που επίσης 
αποτελούν εναλλακτική επιλογή 
για όσους θέλουν να επενδύσουν 
ένα μέρος των αποταμιεύσεών 
τους. Στο προσκήνιο των εναλ-
λακτικών επιλογών έχουν επα-
νέλθει και οι εκδόσεις του ελ-
ληνικού ∆ημοσίου κυρίως μέσω 
εντόκων γραμματίων τρίμηνης 
ή εξάμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο σε ετησιοποιη-
μένη όμως βάση για τα έντοκα 
τρίμηνης διάρκειας διαμορφώ-
θηκε στην τελευταία έκδοση στο 
1,79%, ενώ των εντόκων εξάμη-
νης διάρκειας στην τελευταία 
έκδοση του Οκτωβρίου έφθα-
σε στο 2,03%. Σταθερή επιλογή 
στις προτιμήσεις των Ελλήνων 
για την επένδυση των χρημάτων 
τους παραμένουν τα ακίνητα, 
τα οποία, παρά την άνοδο των 
τιμών τα τελευταία δύο χρόνια, 
παραμένουν υψηλά στις προσδο-
κίες των αποδόσεων, που σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις διαμορ-
φώνονται στο 4%-5%.

Εξανεμίζονται
Οι έρευνες συγκλίνουν στο 

ότι ακόμη και ένα χαμηλό επίπε-
δο πληθωρισμού της τάξης του 
2% κάθε χρόνο σε συνδυασμό 
με τα χαμηλά επιτόκια οδηγούν 
σε απομείωση του κεφαλαίου 
πάνω από το μισό σε ένα βάθος 
χρόνου. Σε ένα υποθετικό παρά-
δειγμα κεφαλαίου 50.000 ευρώ 
και με ένα υποθετικό ποσοστό 
πληθωρισμού 3% υπολογίζεται 
ότι η αγοραστική δύναμη του 
συγκεκριμένου ποσού μειώνεται 
κατά 26% σε 10 χρόνια και κατά 
45% σε 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει 
ότι τα σημερινά 50.000 ευρώ θα 
μπορούν να αγοράσουν αγαθά 
ή υπηρεσίες αξίας 37.200 σε 10 
χρόνια και μόλις 27.684 ευρώ σε 
20 χρόνια αντίστοιχα.

Παρά τις αυξήσεις των επιτοκίων 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, το υπουργείο Οικονομι-
κών κράτησε τα επιτόκια σταθε-
ρά για όσους έχουν ενταχθεί σε 
ρύθμιση οφειλών ή για όσους κα-
θυστερήσουν να πληρώσουν τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Οι αναπροσαρμογές των επι-
τοκίων συμπαρασύρουν και τους 
τόκους που επιβάλλονται από τη 
φορολογική διοίκηση. Προκειμέ-
νου όμως να μην επιβαρυνθούν 
περαιτέρω οι φορολογούμενοι, 
με απόφαση του υπουργείου Οι-
κονομικών τα επιτόκια διατη-
ρούνται στα ίδια επίπεδα μέχρι 
τις 2 Νοεμβρίου 2023. Σύμφωνα 
με την απόφαση, δεν αλλάζει το 
επιτόκιο για την εκπρόθεσμη κα-
ταβολή φόρου και για την έντοκη 
επιστροφή φόρων από το ∆ημό-
σιο προς τους φορολογουμένους.

Ο νόμος ορίζει ότι οποιοδήπο-
τε ποσό φόρου δεν καταβληθεί 
εντός της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής, ο φορολογούμενος 
υποχρεούται να καταβάλει τό-
κους επί του εν λόγω ποσού φό-
ρου για τη χρονική περίοδο από 
την επόμενη μέρα της λήξης της 
νόμιμης προθεσμίας.

Σε περίπτωση καταβολής 
υπερβάλλοντος ποσού κατα-
βάλλονται τόκοι στον φορολο-
γούμενο για τη χρονική περίο-
δο από την ημερομηνία αίτησης 
επιστροφής του υπερβάλλοντος 
ποσού φόρου μέχρι την ημερο-
μηνία ειδοποίησης του φορο-

λογουμένου για την επιστροφή 
του, εκτός εάν η επιστροφή φό-
ρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την παραλαβή 
από τη φορολογική διοίκηση της 
αίτησης επιστροφής φόρου του 
φορολογουμένου.

Τα επιτόκια που ισχύουν σή-
μερα:
– Για καθυστέρηση πληρωμής 
φορολογικών υποχρεώσεων 

0,73% από την επόμενη μέρα 
της λήψης της φορολογικής υπο-
χρέωσης.
– Πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο 
ανέρχεται στο 4,37% για όσους 
εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δό-
σεις και σε 5,87% για 24 δόσεις. 
Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμι-
σης θα επανεξεταστεί το 2023 με 
τη δημοσιοποίηση της ετήσιας 
έκθεσης του διοικητή της ΤτΕ. 
Σημειώνεται ότι για οφειλές που 
ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις ο 
τόκος υπολογίζεται με βάση το 
τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο 
επιτόκιο δανείων σε ευρώ.
– Ρύθμιση 120 δόσεων. Το επι-
τόκιο ανέρχεται στο 3%.
– Χρέη πανδημίας. Τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν την περίοδο 
της πανδημίας μπορούσαν να 
ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις. 

Για όσους εξοφλήσουν την οφει-
λή τους σε 36 δόσεις δεν υπάρ-
χει τόκος, ενώ για περισσότερες 
δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνε-
ται στο 2,5%. Η αναπροσαρμογή 
των επιτοκίων ενδιαφέρει άμε-
σα τους οφειλέτες του ∆ημοσί-
ου, που ξεπερνούν τα 4 εκατομ-
μύρια. Οι οφειλέτες που έχουν 
ενταχθεί σε ρύθμιση χρωστούν 
5,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στοι-
χεία της ΑΑ∆Ε, από το συνολικό 
ληξιπρόθεσμο χρέος (112 δισ. ευ-
ρώ) ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 
ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε 
κάποιο σχήμα ρύθμισης. Από το 
ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% 
προέρχεται από φυσικά πρόσω-
πα, ενώ το υπόλοιπο 46,5% από 
νομικά πρόσωπα. Με βάση τα 
τελευταία στοιχεία που έχουν 
δημοσιοποιηθεί στο διάστημα 
Ιανουαρίου - Ιουλίου, τα «φρέ-
σκα» ληξιπρόθεσμα χρέη έφθα-
σαν σε 4,84 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 4,45 δισ. ευρώ αφορούν 
φόρους που έμειναν απλήρωτοι. 

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς την εφορία έχουν 
ανέλθει σε 112,65 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων 26,126 δισ. ευρώ εί-
ναι ανεπίδεκτα είσπραξης, με 
αποτέλεσμα το καθαρό εισπρά-
ξιμο χρέος να διαμορφώνεται σε 
86,527 δισ. ευρώ.

Από 4.230.900 οφειλέτες, 
1.966.599 είναι ανοιχτοί σε κα-
τασχέσεις καταθέσεων και πε-
ριουσιακών στοιχείων, ενώ για 
1.378.297 οφειλέτες έχουν επι-
βληθεί αναγκαστικά μέτρα εί-
σπραξης οφειλών.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι προοπτικές για 
καλύτερες αποδόσεις 
είναι περιορισμένες 
και αφορούν κυρίως 
προγράμματα 
ασφαλιστικού τύπου.

Παρά τις αυξήσεις 
της ΕΚΤ, δεν αναπρο-
σαρμόζονται 
για όσους έχουν 
ενταχθεί σε 
ρύθμιση οφειλών.

Αυστηρούς περιορισμούς στον 
αριθμό των καταλυμάτων που 
νοικιάζονται με βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις ανά δήμο και ανά πολυ-
κατοικία, και υπό προϋποθέσεις 
υπαγωγή τους σε φόρο προστι-
θέμενης αξίας αλλά και δημοτι-
κό φόρο προτείνει σε επιστολή 
του προς την κυβέρνηση ο Σύν-
δεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων. Σε επιστολή που 
υπογράφει ο πρόεδρός του Γιάν-
νης Ρίτσος, η οποία αφορά προ-
τάσεις για βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων με 
αποδέκτες τον υπουργό Επικρα-
τείας Ακη Σκέρτσο, τον υπουργό 
Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομι-
κών Θεόδωρο Σκυλακάκη, προ-
τείνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Ειδικότερα για τις πολυκατοι-
κίες διαμερισμάτων προτείνεται 
να προβλεφθεί ρητώς πως σε πε-
ρίπτωση που το σύνολο των δι-
αμερισμάτων πολυκατοικίας ή 
συγκροτήματος κατοικιών εκμι-
σθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις, τότε αυτό να θεωρείται του-
ριστικό κατάλυμα, το οποίο θα 
πρέπει να διαθέτει την αντίστοι-
χη αδειοδότηση. Επίσης ζητείται 
ο προσδιορισμός μέγιστου αριθ-
μού ακινήτων που εκμισθώνονται 
βραχυχρόνια ανά δήμο. Συγκεκρι-
μένα προτείνεται να παρέχεται το 
δικαίωμα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού 
να ορίσουν, έπειτα από απόφαση 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου τους, 
η οποία θα αιτιολογείται με βά-
ση σχετική επιστημονική μελέ-
τη, τον μέγιστο αριθμό ακινήτων 
που μπορούν να εγγράφονται στο 
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Μίσθωσης για την περιοχή εντός 
των ορίων τους. Ακόμα προτείνε-
ται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
που συνάπτονται μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών να επιβάλλεται φό-
ρος υπέρ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ο 
οποίος θα ισούται με ποσοστό 
0,5% επί του αντιτίμου της μί-
σθωσης και θα αξιοποιείται από 
τους ΟΤΑ στην κάλυψη των αυ-
ξημένων δαπανών καθαριότητας, 
φωτισμού κ.λπ., που προκαλείται 
από τη λειτουργία των βραχυχρό-
νιων μισθώσεων.

Οπως αναφέρει η επιστολή, 

γνώμονας γι’ αυτές τις προτά-
σεις είναι η ανάγκη προστασίας 
της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας, η ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος 
εύρεσης στέγης, που έχει λάβει 
τεράστιες διαστάσεις σε πολλές 
περιοχές της χώρας, η προστασία 
των νόμιμων τουριστικών επιχει-
ρήσεων από τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό, που σε πολλές περιπτώ-
σεις υφίστανται, καθώς πολλά 
παράνομα καταλύματα λειτουρ-
γούν «υπό τον μανδύα» της βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης, και η αύξη-
ση των εσόδων του ∆ημοσίου, 
των ασφαλιστικών ταμείων και 
των δήμων, με σκοπό την πιο δί-
καιη κατανομή των αντίστοιχων 
υποχρεώσεων σε νόμιμες επιχει-
ρήσεις και πολίτες.

Ο ΣΕΤΕ ζητεί ακόμα η απαλ-

λαγή από ΦΠΑ του εισπραττόμε-
νου μισθώματος να περιορίζεται 
μόνο στην περίπτωση που ο δι-
καιούχος του εισοδήματος είναι 
φυσικό πρόσωπο και έχει κατα-
χωρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑ-
∆Ε μέχρι δύο ακίνητα στον ΑΦΜ 
του (εκ των οποίων το ένα από τα 
δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει 
δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο 
ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη περί-
πτωση, καθώς και σε κάθε περί-
πτωση που δικαιούχος του εισο-
δήματος είναι νομικό πρόσωπο, 
τότε στο εισπραττόμενο μίσθωμα 
θα πρέπει να επιβάλλεται ΦΠΑ.  
Προτείνεται επιπλέον να προβλε-
φθεί η υποχρέωση κάθε ψηφια-
κής πλατφόρμας να παρακρατεί 
φόρο 5% επί του συνολικού αντι-
τίμου της βραχυχρόνιας μίσθω-
σης, τον οποίο θα αποδίδει στη 
συνέχεια στο ∆ημόσιο.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Χωρίς κάποιον περιορισμό στη 
δραστηριότητα των βραχυχρόνι-
ων μισθώσεων θα ολοκληρωθεί η 
νομοθετική παρέμβαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Reuters, την προσεχή 
εβδομάδα, η Επιτροπή θα ανακοι-
νώσει τη δέσμη μέτρων για τις ψη-
φιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, χωρίς να περιλαμβάνε-
ται κάποια πρόταση για τη μείωση 
του αριθμού των ακινήτων ή τον 
περιορισμό των ημερών εκμίσθω-
σής τους, σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο. Αντιθέτως, αυτό που θα προ-
τείνεται θα είναι η δημοσιοποίηση 
από όλες τις ψηφιακές πλατφόρ-
μες (Airbnb, Booking, Vrbo, Trip 
Advisor) στις αρμόδιες αρχές της 
κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε. του 
αριθμού των χρηστών τους και 
του αριθμού των διανυκτερεύσε-
ων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα στοιχεία ήδη γνωστοποιού-
νται σε τριμηνιαία βάση, προς τη 
Eurostat, στο πλαίσιο σχετικής 
συμφωνίας.

Σημειωτέον ότι στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων με τους αξι-
ωματούχους της Ε.Ε., η Airbnb εί-
χε, μεταξύ άλλων, προτείνει την 
εντατικοποίηση των ελέγχων για 
τη διαγραφή αγγελιών παράνομων 
ακινήτων (π.χ. χωρίς αριθμό μη-
τρώου), αλλά και την επέκταση 
των γραμμών υποστήριξης κοινο-
τήτων, που έχει αρχίσει να δημι-
ουργεί η πλατφόρμα, για την αντι-
μετώπιση φαινομένων όχλησης 
και ηχορρύπανσης. Παράλληλα, 

η Airbnb είχε αναφέρει ότι απο-
δέχεται την υιοθέτηση επιπλέον 
δεσμεύσεων/μέτρων περιορισμού 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων και 
από τοπικές αρχές (πέραν δηλα-
δή τυχόν μέτρων σε επίπεδο Ε.Ε.), 
εφόσον αυτοί οι περιορισμοί κι-
νούνται εντός λογικού πλαισίου 
κι έχουν κοινοποιηθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται 
να κλείσει ένας κύκλος διαβουλεύ-
σεων ανάμεσα στην Κομισιόν και 
το Airbnb, που διήρκεσε πάνω 

από ένα χρόνο, χωρίς να υπάρξει 
κάποια «δυσάρεστη» εξέλιξη για 
τους ιδιοκτήτες ή τις εταιρείες δια-
χείρισης καταλυμάτων βραχυχρό-
νιας μίσθωσης. Σήμερα, στην Ε.Ε. 
δραστηριοποιούνται μέσω Airbnb 
1,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Μά-
λιστα, εξ αυτών, το 1 εκατομμύριο 
διαχειρίζεται μόλις ένα ακίνητο, 
είναι δηλαδή μικροϊδιοκτήτες και 
όχι εταιρείες επαγγελματικής δια-
χείρισης ακινήτων. Η συμβολή της 
σχετικής δραστηριότητας στο σύ-
νολο της Ε.Ε. υπολογιζόταν σε 19 
δισ. ευρώ πριν από την πανδημία. 

Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πλαφόν στις μισθώσεις
τύπου Airbnb 
ανά δήμο ζητεί ο ΣΕΤΕ

Τι προτείνει η Κομισιόν
για τις βραχυχρόνιες
ενοικιάσεις καταλυμάτων

Yψηλός πληθωρισμός και χαμηλά
επιτόκια ροκανίζουν τις καταθέσεις

Σταθερά τα επιτόκια της... εφορίας

Στις προθεσμιακές είναι κολλημένα στο 0,14% – Οι εναλλακτικές των καταθετών

Επιβολή ΦΠΑ και 
παρακράτηση φόρου 
από τις πλατφόρμες 
προτείνει μεταξύ 
άλλων ο Σύνδεσμος 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων.

Χωρίς μείωση αριθμού 
ακινήτων ή περιορισμό 
στις ημέρες εκμίσθω-
σης, η νομοθετική 
παρέμβασή της.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σε υποθετικό παράδειγμα κεφαλαίου 50.000 ευρώ και με υποθετικό 
πληθωρισμό 3%, υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη του συγκεκριμέ-
νου ποσού μειώνεται κατά 26% σε 10 χρόνια και κατά 45% σε 20 χρόνια.

Οι αναπροσαρμογές των επιτοκίων συμπαρασύρουν και τους τόκους 
που επιβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση. Προκειμένου όμως να 
μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι, το υπουργείο Οικονο-
μικών τα διατηρεί στα ίδια επίπεδα μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2023.
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Μια πρόβλεψη πως τελειώνουν οι 
ημέρες της όψιμης καλοκαιρίας 
και ο ∆εκέμβριος θα είναι εξαι-
ρετικά κρύος, σε συνδυασμό με 
τη διακοπή της παραγωγής σε 
ορισμένες σημαντικές εγκατα-
στάσεις, ήταν αρκετά για να πά-
ρει και πάλι την ανιούσα χθες η 
τιμή του φυσικού αερίου. Στην 
αγορά του Αμστερνταμ τα προ-
θεσμιακά συμβόλαια για παρά-
δοση τον ∆εκέμβριο, που απο-
τελούν και την τιμή αναφοράς 
για όλη την Ευρώπη, σημείωσαν 
χθες άνοδο 6,9% φθάνοντας τα 
134,49 ευρώ η μεγαβατώρα από 
νωρίς το πρωί και στη διάρκεια 
της συνεδρίασης έφθασαν κά-
ποια στιγμή να σημειώνουν άνο-
δο 10%. Τα αντίστοιχα συμβό-
λαια στην αγορά της Βρετανίας 
σημείωσαν άνοδο 9,2%. Εληξε 
έτσι η ανάπαυλα που είχε γνω-
ρίσει τελευταία η αγορά με την 
υποχώρηση των τιμών του καυ-
σίμου, καθώς αυτή οφειλόταν 
εν μέρει στην πληρότητα των 
ταμιευτήρων της Ευρώπης, αλ-
λά και στην καλοκαιρία. Η αιφ-
νίδια άνοδος χθες προδίδει πως 
με ένα ξαφνικό κύμα ψύχους ή 
με μια μείωση της προσφοράς 
ενέργειας, η Γηραιά Ηπειρος θα 

καταφύγει αμέσως στα αποθέ-
ματά της και πιθανώς θα ανα-
γκαστεί να επιβάλει δελτίο στα 
καύσιμα.

Καθοριστικός παράγοντας 
που εξώθησε ανοδικά την τι-
μή του αερίου ήταν η είδηση 
ότι οι θερμοκρασίες αρχίζουν 
να υποχωρούν σταδιακά στα 
φυσιολογικά για την εποχή επί-
πεδα σε ορισμένες περιοχές 
της ∆υτικής Ευρώπης. Ανάμεσά 
τους η Γαλλία και η Βρετανία. 

Παράλληλα, όμως, τις ανοδι-
κές τάσεις ενίσχυσε το γεγονός 
ότι δύο κοιτάσματα αερίου στη 
Νορβηγία ανακοίνωσαν ξαφ-
νικά μείωση της παραγωγής, 
που δεν είχε προγραμματισθεί. 
Συνολικά, πάντως, οι ροές του 
καυσίμου από τη σκανδιναβική 

χώρα προς την Ε.Ε.  αναμένε-
ται να παραμείνουν σε γενικές 
γραμμές σταθερές. Παράλληλα 
η Energy Scan, πλατφόρμα ανα-
λύσεων της ενεργειακής Engie, 
ανέφερε μείωση της παραγω-
γής αιολικής ενέργειας στη Γερ-
μανία. Σε όλα αυτά προστίθεται 

το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη 
υποβάλει σχέδιο για την επα-
νέναρξη της λειτουργίας της 
μεγάλη μονάδα υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της Freeport 
στις ΗΠΑ, που διέκοψε τις ερ-
γασίες της προ μηνών εξαιτίας 
πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις 

της. Παραμένει ως εκ τούτου 
ασαφές κατά πόσον θα αρχί-
σει και πάλι να λειτουργεί μέ-
σα στον μήνα, όπως σχεδίαζε 
αρχικά και βέβαια η αβεβαιότη-
τα εντείνει την ανησυχία στην 
Ευρώπη.

BLOOMBERG

Καθοριστικός παράγοντας που εξώθησε ανοδικά την τιμή του φυσικού αερίου ήταν η είδηση ότι οι θερμοκρασίες αρχί-
ζουν να υποχωρούν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα σε ορισμένες περιοχές της ∆υτ. Ευρώπης.

Οι ανοδικές τάσεις 
ενισχύθηκαν από 
την ξαφνική μείωση 
της παραγωγής δύο 
κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου στη Νορβηγία. 

Σε άνοδο ξανά 
οι τιμές αερίου
στην Ευρώπη 
ενόψει χειμώνα
Στο Αμστερνταμ αυξήθηκαν κατά 6,9% 

τα προθεσμιακά συμβόλαια Δεκεμβρίου

Ανταγωνισμός 
των ασιατικών 
οικονομιών

«Πλησιάζει η ώρα που θα 
αλλάξει ο καιρός», επιση-
μαίνει ο Ολε Χάνσεν, επικε-
φαλής του τομέα στρατη-
γικής εμπορευμάτων στη 
Saxo Bank A/S, που δια-
πιστώνει ότι οι τιμές ενι-
σχύονται, καθώς φαίνεται 
και πάλι πιθανόν η Ευρώ-
πη να αντιμετωπίσει τον 
εντονότατο ανταγωνισμό 
των ασιατικών οικονομι-
ών στην προσπάθειά της 
να διασφαλίσει ενεργεια-
κούς πόρους. Οι διαπραγ-
ματευτές προθεσμιακών 
συμβολαίων αερίου παρα-
κολουθούν προσεκτικά τις 
μεταβολές στη ζήτηση από 
την Ασία και ιδιαιτέρως 
στην ενεργοβόρο Κίνα, της 
οποίας οι βιομηχανίες πα-
ραγωγής αερίου προβλέ-
πουν μειωμένη προσφο-
ρά και αυξημένες τιμές για 
τον φετινό χειμώνα. Η με-
τεωρολογική υπηρεσία της 
Κίνας προβλέπει πως οι 
θερμοκρασίες στη δεύτε-
ρη οικονομία του κόσμου 
θα είναι στα κανονικά ή και 
σε υψηλότερα από τα κα-
νονικά επίπεδα για την πε-
ρίοδο από τον ∆εκέμβριο 
μέχρι και τον Φεβρουάριο 
στο μεγαλύτερο μέρος της 
χώρας. Οπως, όμως, επι-
σημαίνουν παρατηρητές 
της αγοράς, μια αιφνίδια 
αύξηση της ζήτησης και 
των αγορών αερίου από 
την ενεργοβόρο ασιατική 
οικονομία θα εντείνει στο 
έπακρο τον ανταγωνισμό 
για τα φορτία του υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου 
(LNG), με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι τιμές του για 
την Ευρώπη.
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Τα δύο σκέλη της ενεργειακής κρί-
σης, η εκτόξευση του κόστους 
της ενέργειας και η ανεπάρκεια 
ενεργειακών πόρων, έχουν ανα-
γκάσει την Ευρώπη σε οριζόντια 
εξοικονόμηση ενέργειας, με την 
επιβολή δηλαδή μείωσης της κα-
τανάλωσης τόσο σε νοικοκυριά 
όσο και σε επιχειρήσεις. Η Ευ-
ρώπη έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό 
επιτύχει να μειώσει την κατανά-
λωση ενέργειας, καθώς σύμφωνα 
με τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Ενέργειας 
το γ΄ τρίμηνο η ζήτηση για φυσι-
κό αέριο μειώθηκε κατά 25% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του περασμένου έτους. Και 
όπως επισημαίνουν οικονομικοί 
αναλυτές, αυτό οφείλεται κυρί-
ως στη διακοπή της παραγωγής 
πολλών ευρωπαϊκών βιομηχανι-
ών. Η εξοικονόμηση ενέργειας, 
όμως, έχει επιτευχθεί με βαρύ τί-
μημα: τον αυξανόμενο κίνδυνο 
αποβιομηχάνισης της Ευρώπης, 
αφού οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
εγκαταλείπουν τη Γηραιά Ηπειρο 
και μεταναστεύουν συχνά στις 
ΗΠΑ, όπου υπάρχει άφθονη φθη-
νή ενέργεια. Ενίοτε μεταφέρουν 
μονάδες παραγωγής στην Κίνα 
ή σε άλλες ασιατικές οικονομίες, 
όπου και πάλι είναι πολύ χαμηλό-
τερο το κόστος της παραγωγής. 
Οικονομολόγοι, στελέχη επιχειρή-

σεων και βιομηχανικοί όμιλοι προ-
ειδοποιούν, έτσι, πως η Ευρώπη 
μπορεί να καταλήξει με εντελώς 
αποδυναμωμένη βιομηχανία εάν 
το κόστος της ενέργειας παραμεί-
νει υψηλό. Ο Ντάνιελ Κραλ, οικο-
νομολόγος της Oxford Economics, 
προεξοφλεί πως «αν οι τιμές της 
ενέργειας παραμείνουν σε τόσο 
υψηλά επίπεδα, ένα τμήμα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα χά-
σει κάθε ανταγωνιστικότητα, με 
αποτέλεσμα να κλείνουν τα ερ-
γοστάσια και να μεταφέρονται 
στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει η φθη-
νή ενέργεια των σχιστολιθικών 
υδρογονανθράκων».

Το πρόβλημα είναι σαφώς οξύ-
τερο για τις βιομηχανίες εντάσεως 
ενέργειας όπως οι μονάδες παρα-
γωγής αλουμινίου, λιπασμάτων 
και χημικών, που ενδέχεται να 
αποφασίσουν τη μόνιμη μετεγκα-
τάστασή τους σε χώρες με φθηνή 
ενέργεια όπως οι ΗΠΑ. Ηδη η πα-
ραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου 
έχει μειωθεί στο ήμισυ στην Ε.Ε., 
περίπου κατά ένα εκατ. τόνους. 
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε το Reuters, όλα ανεξαιρέ-
τως τα εννέα χυτήρια ψευδαργύ-
ρου της Ε.Ε. έχουν είτε μειώσει 
είτε διακόψει εντελώς την παρα-
γωγή τους. Οι ανάγκες σε αυτή τη 
βιομηχανική πρώτη ύλη καλύπτο-

νται, έτσι, με εισαγωγές από την 
Κίνα, το Καζακστάν, την Τουρκία 
και τη Ρωσία. Και όπως επισημαί-
νει ο Κρις Χέρον, στέλεχος της 
ένωσης ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
εντάσεως ενέργειας Eurometaux, 
η επαναλειτουργία ενός χυτηρίου 
αλουμινίου κοστίζει έως και 400 
εκατ. ευρώ, γι’ αυτό και δεν φαί-
νεται πιθανό να επιχειρηθεί κάτι 
τέτοιο δεδομένου του αβέβαιου οι-
κονομικού περιβάλλοντος. Ο ίδιος 
τονίζει πως «αυτό που συμβαίνει 
συνήθως είναι ότι μια προσωρι-
νή διακοπή στη λειτουργία ενός 
εργοστασίου τελικά το οδηγεί να 
κλείσει για πάντα». Αυτό σημαίνει 

πως η Ευρώπη κινδυνεύει από ελ-
λείψεις βιομηχανικών μετάλλων 
και πρώτων υλών αναγκαίων για 
την παραγωγή ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, υποδομών για ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας και προϊ-
όντα υψηλής τεχνολογίας.

Η συρρίκνωση της βιομηχα-
νικής βάσης της Ευρώπης είναι, 
πάντως, ήδη γεγονός. Φέτος για 
πρώτη φορά η Γηραιά Ηπειρος ει-
σήγαγε περισσότερα χημικά από 
όσα εξήγαγε για πρώτη φορά στην 
ιστορία της, σύμφωνα με το Ευ-
ρωπαϊκών Συμβούλιο Χημικών 
Βιομηχανιών Cefic. Εχει, άλλω-
στε, διακοπεί περισσότερη από 
τη μισή ποσότητα αμμωνίας που 
παραγόταν στην Ε.Ε. και πρόκει-
ται για πρώτη ύλη αναγκαία για 
την παραγωγή λιπασμάτων. Εχει, 
έτσι, αντικατασταθεί από εισαγω-
γές σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Ενωση 
Λιπασμάτων. Ενδεικτική είναι η 
περίπτωση της νορβηγικής βιο-
μηχανίας λιπασμάτων Yara, που 
έχει μειώσει την παραγωγή αμμω-
νίας κατά τα 2/3 και δεν σχεδιάζει 

να την επαναφέρει στα πρότερα 
επίπεδα. Μιλώντας στο Reuters ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Σβάιν Τόρε Χόλσετερ, τόνισε 
πως τα στελέχη της παρακολου-
θούν «την κατάσταση στην αγορά 
φυσικού αερίου πολύ στενά και 
εκπονούμε τα σχέδιά μας ανα-
λόγως». Στην Ελλάδα, εξάλλου, 
η μικρή βιομηχανία βαμβακιού 
Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία 
έχει μειώσει την παραγωγή, αφού 
έχουν σημειώσει πτώση οι πα-
ραγγελίες από τη βόρεια Ευρώ-
πη. Σύμφωνα με τον Απόστολο 
∆οντά, διευθύνοντα σύμβουλο 
στη μονάδα της στα Φάρσαλα, η 
εταιρεία εκτιμά πως η παραγωγή 
της θα μειωθεί φέτος κατά 30%.

Προ ημερών, η μεγαλύτερη 
χημική βιομηχανία του κόσμου, 
η γερμανική BASF, έθεσε υπό αμ-
φισβήτηση το κατά πόσον υπάρ-
χουν κίνητρα για να ανοίξουν 
νέες μονάδες παραγωγής στην 
Ευρώπη. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι 
σχεδιάζει να διακόψει την παρα-
γωγή στη σημαντικότερη μονά-

δα της, στο Λουντβιχσχάφεν, αν 
μειωθεί η προσφορά ενέργειας 
κάτω από το 50% των ενεργει-
ακών αναγκών της. Σημειωτέον 
ότι πρόκειται για την πρώτη σε 
κατανάλωση ενέργειας βιομηχα-
νία της Γερμανίας.

Και βέβαια, ορισμένες βιο-
μηχανίες, μεταξύ των οποίων η 
γερμανική Kelheim Fibres που 
παράγει συνθετικές ίνες και προ-
μηθεύει την Procter & Gamble, 
στρέφονται σε άλλες μορφές 
ενέργειας. Η εν λόγω εταιρεία 
έχει μειώσει την παραγωγή της 
δύο φορές στη μονάδα της στη 
Βαυαρία. Οι γερμανικές βιομηχα-
νίες έχουν γενικώς προσπαθή-
σει να αποσπάσουν εσπευσμένα 
άδειες για την επιστροφή τους 
σε πιο ρυπογόνα καύσιμα όπως 
το πετρέλαιο, προειδοποιώντας, 
όμως, πως η εναλλακτική τους θα 
είναι να διακόψουν την παραγω-
γή εάν θέλουν να συμμορφωθούν 
με τους στόχους της μείωσης των 
καυσαερίων.

REUTERS

Λόγω ενεργειακού 
κόστους, η παραγωγή 
πρωτογενούς 
αλουμινίου αλλά και 
αμμωνίας έχει μειωθεί 
στο ήμισυ στην Ε.Ε.

Σε τροχιά
αποβιομηχάνισης
βρίσκεται ήδη
η Ευρώπη
Μεγάλες μειώσεις παραγωγής

και σχέδια μεταφοράς στις ΗΠΑ 

Η μεγαλύτερη χημική βιομηχανία του κόσμου, η γερμανική BASF, έθεσε υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον υπάρχουν κίνητρα για να ανοίξουν νέες μονάδες 
παραγωγής στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σχεδιάζει ακόμη και να διακόψει την παραγωγή στη σημαντικότερη μονάδα της, στο Λουντβιχσχάφεν.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις δεν 
ήταν ποτέ, ούτε καν στην κορύ-
φωση της πανδημίας, τόσο απαι-
σιόδοξες και τόσο ανήσυχες για 
τις πωλήσεις τους όσο τώρα, που 
έχουν να αντιμετωπίσουν την 
ενεργειακή κρίση και μια οικο-
νομία στα πρόθυρα ύφεσης. Οι 
τελευταίες σχετικές δημοσκοπή-
σεις προδίδουν, έτσι, πως οι Γερ-
μανοί επιχειρηματίες φοβούνται 
πλέον το χειρότερο. Σε ποσοστό 
52% εκτιμούν πως τα πράγματα 
πρόκειται να χειροτερέψουν μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες, όπως 
προκύπτει από δημοσκόπηση που 
διεξήγαγε η Ενωση Γερμανικών 
Βιομηχανικών Εμπορικών Επιμε-
λητηρίων, γνωστή με τα αρχικά 
DIHK. Μόλις το 8% των ερωτη-
θέντων προσβλέπει σε βελτίωση 
της κατάστασης. Οπως τονίζει ο 
Μάρτιν Βανσλέμπεν, επικεφαλής 
της DIHK, «είναι η χειρότερη ει-
κόνα που έχει ποτέ αναδυθεί από 
αυτές τις δημοσκοπήσεις από το 
1985, οπότε τις αρχίσαμε». Ο ίδιος 
σημειώνει ότι ακόμη και στη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορωνοϊ-

ού και της παγκόσμιας χρηματο-
πιστωτικής κρίσης, «το ποσοστό 
των αισιόδοξων υπερέβαινε πά-
ντα το 10%». Οπως υπογραμμίζει 
ο ίδιος, οι εκτιμήσεις των γερμα-
νικών στελεχών κατατείνουν σε 
επικείμενη ύφεση με συρρίκνω-
ση του γερμανικού ΑΕΠ κατά 3% 
μέσα στο επόμενο έτος. Η εικόνα 
από αναδύεται από τις εκτιμήσεις 
των Γερμανών βιομηχάνων είναι 
σαφώς πιο απαισιόδοξη από εκεί-
νη της γερμανικής κυβέρνησης, 
που εκτιμά πως η οικονομική δρα-
στηριότητα πρόκειται να μειωθεί 
κατά 0,4% μέσα στο 2023.

Προφανής αιτία είναι η μεγάλη 
εξάρτηση των γερμανικών βιομη-

χανιών από το φθηνό φυσικό αέ-
ριο που τους παρείχε μέχρι πριν 
από λίγους μήνες η Ρωσία και το 
μέγεθος του πλήγματος που έχουν 
υποστεί όταν η Μόσχα διέκοψε 

τις ροές του καυσίμου. Η δημο-
σκόπηση της DIHK φέρει το πο-
σοστό ρεκόρ του 82% των επιχει-
ρήσεων που κατατάσσουν πλέον 
την ενέργεια και τις πρώτες ύλες 

στους κινδύνους που απειλούν 
τη δραστηριότητά τους. Η ενερ-
γειακή κρίση έχει αναγκάσει τις 
βιομηχανίες εντάσεως ενέργει-
ας να μειώσουν την οικονομική 
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα 
μία στις τέσσερις χημικές βιομη-
χανίες και μία στις έξι αυτοκινη-
τοβιομηχανίες να περιορίζουν την 
παραγωγή τους. Και την ίδια στιγ-
μή, το 17% των γερμανικών αυτο-
κινητοβιομηχανιών σκέπτεται να 
μεταφέρει την παραγωγή του σε 
άλλη χώρα, ενώ το 41% των γερ-
μανικών επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων χαρακτηρίζει την οικονο-
μική του κατάσταση «δύσκολη». 
Το αντίστοιχο ποσοστό το περα-
σμένο έτος ήταν 31%. Τα πορίσμα-
τα της εν λόγω έρευνας έρχονται 
σε οξεία αντίθεση με παρεμφερή 
δημοσκόπηση που διεξήγαγε τη 
∆ευτέρα το γερμανικό οικονομικό 
ινστιτούτο Ifo του Μονάχου. Από 
αυτήν την έρευνα προκύπτει μια 
εντελώς διαφορετική εικόνα, με 
τις γερμανικές επιχειρήσεις να 
ανησυχούν σήμερα σαφώς λιγό-
τερο από την εποχή κορύφωσης 

της πανδημίας. Φέρει συγκεκριμέ-
να μόλις το 7,5% των εταιρειών να 
δηλώνει τον Οκτώβριο ότι κινδυ-
νεύει να κλείσει και το αντίστοι-
χο ποσοστό τον Ιούνιο του 2020 
να φτάνει στο 21,8%. Εξάλλου, οι 
γερμανικές βιομηχανίες βάλλο-
νται και από ένα ακόμη πρόβλη-
μα, τη μεγάλη έλλειψη εργατικού 
δυναμικού, που πλήττει την αντα-
γωνιστικότητά τους. Οι ελλείψεις 
εξειδικευμένου προσωπικού, συ-
νεπακόλουθο της γήρανσης του 
πληθυσμού που επιδεινώθηκε από 
την πανδημία, πλήττουν ιδιαίτε-
ρα μεγάλες βιομηχανίες του μετα-
ποιητικού τομέα, από την Airbus 
SE μέχρι τους γερμανικούς κο-
λοσσούς BMW AG και BASF SE. 
Οι τελευταίες έρευνες φέρουν το 
50% των γερμανικών βιομηχανι-
ών να μειώνει την παραγωγή του 
εξαιτίας ανεπάρκειας προσωπικού. 
Εκτιμάται μάλιστα πως οι ελλεί-
ψεις αυτές και οι συνεπακόλουθες 
μειώσεις παραγωγής κοστίζουν 
στη γερμανική οικονομία 85 δισ. 
δολ. τον χρόνο.

REUTERS, BLOOMBERG

Την αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ στον 
προϋπολογισμό της Γαλλίας απο-
φάσισε η κυβέρνηση της πρωθυ-
πουργού Ελιζαμπέθ Μπορν για 
την αντιμετώπιση των αυξήσεων 
στην ενέργεια. Μετά τον Αύγου-
στο είναι η δεύτερη φορά που η 
κυβέρνηση προβαίνει σε αυξήσεις 
των δημοσίων δαπανών με στό-
χο την προστασία των πιο αδύνα-
μων κοινωνικών στρωμάτων. Τον 
τροποποιημένο προϋπολογισμό 
παρουσίασε σήμερα στο υπουρ-
γικό συμβούλιο, ενώ αναμένεται 
να συζητηθεί άμεσα στη γαλλική 
Βουλή. ∆ύο είναι οι τομείς στους 
οποίους σκέφτεται η κυβέρνηση 
να επενδύσει αυτά τα επιπλέον 2,5 
δισ. ευρώ, όπως σχετικώς αναφέ-
ρει σε δημοσίευμά της η Deutsche 
Welle. Πρώτον, στη λεγόμενη «έξ-
τρα επιταγή ενέργειας» προς τα 
νοικοκυριά για την αντιμετώπιση 

των αυξήσεων, και δεύτερον, σε 
εκπτώσεις στα καύσιμα, με μει-
ώσεις κατευθείαν στα πρατήρια 
βενζίνης. Οι «επιταγές ενέργει-
ας», που οι δικαιούχοι λαμβάνουν 
μέσω ταχυδρομείου, αφορούν 12 
εκατ. νοικοκυριά και κυμαίνονται 
από 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα 
με την οικονομική τους κατάστα-
ση. Εδώ προστίθενται και βοηθή-

ματα για πανεπιστήμια ή άλλους 
οργανισμούς.

Οι εκπτώσεις στα καύσιμα, που 
έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμ-
βριο, έχουν περάσει από διάφορες 
φάσεις: των 0,50, 0,30, 0,20 και 
0,10 ευρώ. Με πρόσφατη απόφα-
ση της κυβέρνησης η έκπτωση 
των 30 λεπτών ανά λίτρο στην 
αντλία θα διατηρηθεί έως τις 15 
Νοεμβρίου. Θα μειωθεί στη συνέ-
χεια στα 10 λεπτά του ευρώ έως 
το τέλος του χρόνου, εκτός νεοτέ-
ρων αποφάσεων που θα αφορούν 
και το 2023. Παρά τις πρόσθετες 
αυτές δαπάνες εκτιμάται πως δεν 
θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το έλ-
λειμμα. Η κυβέρνηση αισιοδοξεί 
μάλιστα ότι από 5% του ΑΕΠ που 
είναι σήμερα, θα υποχωρήσει στο 
4,9% χάρη στα αυξημένα (κατά 4 
δισ. ευρώ) κρατικά έσοδα από ει-
σπράξεις στη φορολογία, βοηθού-

ντος και του πληθωρισμού.
Ωστόσο, από την αρπάγη του 

πληθωρισμού δεν ξέφυγαν τα γαλ-
λικά αρτοποιεία και οι περίφημες 
μπαγκέτες. Τα επίπεδα πληθωρι-
σμού είναι πρωτοφανή για τα τε-
λευταία 40 χρόνια. Η μπαγκέτα, το 
αναμφισβήτητο «ψωμί του φτω-
χού» στη Γαλλία, βλέπει τελευ-
ταία την τιμή της να χτυπάει «κόκ-
κινο». Σύμφωνα με προβλέψεις, 
αναμένεται να ξεπεράσει το 1 ευ-
ρώ έως το τέλος του χρόνου. Για 
χρόνια κόστιζε περίπου ένα «πε-
νηνταράκι», γύρω στα 55 λεπτά. 
Σήμερα έφθασε τα 0,94 λεπτά. Οι 
Γάλλοι αρτοποιοί προειδοποιούν 
για επιπλέον αύξηση 10 λεπτών, 
όπως αναφέρει η DW. Σύμφωνα με 
μελέτες, τέλος, ένα καλάθι με 38 
βασικά τρόφιμα που κόστιζε 100 
ευρώ πέρυσι τον Οκτώβριο, φέ-
τος έφθασε κοντά στα 120 ευρώ.

Απαισιόδοξοι οι Γερμανοί επιχειρηματίες, αναμένουν επιδείνωση το επόμενο 12μηνο

Επιπλέον 2,5 δισ. για στήριξη των γαλλικών νοικοκυριών

Θα κατευθυνθούν 
στη λεγόμενη «έξτρα 
επιταγή ενέργειας» 
και σε εκπτώσεις 
στα καύσιμα, με 
μειώσεις κατευθείαν 
στα πρατήρια βενζίνης.

Τα πορίσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Ενωση Γερμανικών Βιομηχα-
νικών Εμπορικών Επιμελητηρίων έρχονται σε οξεία αντίθεση παρεμφερούς 
δημοσκόπησης που διεξήγαγε τη ∆ευτέρα το γερμανικό οικονομικό ινστιτού-
το Ifo του Μονάχου. Από αυτή την έρευνα προκύπτει μια εντελώς διαφορετι-
κή εικόνα, με τις γερμανικές επιχειρήσεις να ανησυχούν σήμερα σαφώς λι-
γότερο από την εποχή κορύφωσης της πανδημίας.

Με πρόσφατη απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης η έκπτωση των 30 λε-
πτών ανά λίτρο στην αντλία θα διατηρηθεί έως τις 15 Νοεμβρίου. Θα μειωθεί 
στη συνέχεια στα 10 λεπτά του ευρώ έως το τέλος του χρόνου, εκτός νεοτέ-
ρων αποφάσεων που θα αφορούν και το 2023.
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Βλέπουν συρρίκνωση 
του γερμανικού ΑΕΠ κα-
τά 3%, ενώ μόλις το 8% 
των ερωτηθέντων προ-
σβλέπει σε βελτίωση 
της κατάστασης.
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Πριν από ένα χρόνο, μια σακούλα 
πατατάκια σε ένα παντοπωλείο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες κόστι-
ζε κατά μέσο όρο 5,05 δολάρια, 
σήμερα φθάνει τα 6,05 και μια 
ντουζίνα αυγά 1,83 δολάρια, ενώ 
τώρα 2,90. Μια φιάλη αναψυκτι-
κού δύο λίτρων, που κόστιζε 1,78 
δολάρια, θα την πληρώσετε τώρα 
2,17. Κάτι άλλο είναι επίσης πολύ 
υψηλότερο: τα εταιρικά κέρδη. 
Στα μέσα Οκτωβρίου η PepsiCo, 
της οποίας οι τιμές για τα ποτά 
και τα πατατάκια αυξήθηκαν 
κατά 17% το τελευταίο τρίμηνο 
συγκριτικά με τα προηγούμενα, 
ανέφερε ότι τα κέρδη τρίτου τρι-
μήνου αυξήθηκαν περισσότερο 
από 20%. Ομοίως, η Coca-Cola 
ανέφερε κέρδη 14% σε σχέση με 
πέρυσιμ χάρις στις αυξήσεις των 
τιμών. Τα εστιατόρια συνεχίζουν 
να διογκώνουν τις χρεώσεις τους 
επίσης. Η αλυσίδα μεξικανικών 
ταχυφαγείων Chipotle Mexican 
Grill, με τιμές στα τέλη του 2022 
σχεδόν 15% υψηλότερες από πέ-
ρυσι, ανέφερε κέρδη 257,1 εκατ. 
δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο, 
αυξημένα κατά σχεδόν 26% από 
το 2021. Για χρόνια οι εταιρεί-
ες τροφίμων και τα εστιατόρια 
γενικά προχωρούσαν σε αύξη-
ση τιμών με μικρά και σταδια-
κά βήματα, φοβούμενες ότι κάτι 
μεγάλο θα τρόμαζε τους κατα-
ναλωτές και θα τους έστρεφε σε 
φθηνότερες επιλογές. Ομως τον 
τελευταίο χρόνο, καθώς αυξήθη-
καν οι μισθοί και το κόστος των 
πρώτων υλών για να παρασκευ-

ασθούν μπισκότα, πατατάκια και 
αναψυκτικά, αλλά και το κόστος 
της συσκευασίας τους, οι εταιρεί-
ες τροφίμων και τα εστιατόρια 
άρχισαν να μετατοπίζουν αυτά 
τα έξοδα στους πελάτες.

Ωστόσο, ενώ εντείνονται οι 
ανησυχίες ότι η οικονομία θα 

μπορούσε να οδηγηθεί σε ύφε-
ση, ορισμένες εταιρείες τροφί-
μων και εστιατόρια συνεχίζουν 
να αυξάνουν τις τιμές, ακόμη 
και αν έχουν καλύψει το δικό 
τους κόστος που οφείλεται στον 
πληθωρισμό. Οσοι ασκούν κρι-
τική διατείνονται πως αυτές οι 
κινήσεις αφορούν την αύξηση 
των κερδών και όχι την κάλυ-
ψη των εξόδων. «Τα πρόσφατα 
στοιχεία κερδών επανέφεραν 
στο προσκήνιο το γνωστό και 
δυσάρεστο θέμα ότι οι εταιρείες 
δεν χρειαζόταν να αυξήσουν τις 
τιμές τους τόσο υψηλά απένα-
ντι σε ταλαιπωρημένες από το 
κόστος ζωής οικογένειες», δή-

λωσε η Κάιλι Χέριγκ, πρόεδρος 
του Accountable.Us, μιας οργά-
νωσης υπεράσπισης καταναλω-
τών. «Οι εταιρείες έχουν χρησι-
μοποιήσει τον πληθωρισμό, την 
πανδημία και τις δυσχέρειες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας ως 
δικαιολογία για να διογκώσουν 
τα κόστη τους». Μέχρι στιγμής 
οι εταιρείες τροφίμων και τα 
εστιατόρια κατάφεραν να αυ-
ξήσουν τις τιμές, επειδή οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές –ενώ 
ήταν ενοχλημένοι που η επί-
σκεψη στο παντοπωλείο ή το 
να οδηγήσουν για να πάρουν 
φαγητό σε πακέτο κοστίζει πιο 
πολύ από πέρυσι– ήταν πρόθυ-
μοι να πληρώσουν. Υπάρχουν 
όμως πολλοί, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων με χαμηλότερα 
εισοδήματα ή των συνταξιού-
χων με σταθερούς προϋπολογι-
σμούς, που λένε ότι οι υψηλότε-
ρες τιμές έχουν φέρει αλλαγές 
στην καθημερινότητά τους. Η 
80χρονη Ντάιαν Ινγκλις, μία εν 
μέρει συνταξιούχος καλλιτέχνι-
δα, που ζει με τον σύντροφό της 
στη Β. Καρολίνα, είπε ότι πλέον 
ψωνίζει σε παντοπωλεία με χα-
μηλότερες τιμές, όπως το Aldi, 
ώστε να μπορεί να αντέξει οικο-
νομικά. Εχει επίσης σταματήσει 
να αγοράζει ορισμένα τρόφιμα, 
επειδή είναι απλά πανάκριβα. 
«∆εν μπορώ να θυμηθώ την τε-
λευταία φορά που φάγαμε μπρι-
ζόλα», είπε η κυρία Ινγκλις. Πριν 
από μερικές εβδομάδες, είπε, 
κοίταξε το τμήμα κρέατος στο 
The Fresh Market, μια αλυσίδα 
παντοπωλείων και ήταν απογο-
ητευμένη για τις υψηλές τιμές 
που βρήκε.

Τα εστιατόρια συνεχίζουν να διογκώνουν τις χρεώσεις τους, με την 
κερδοφορία των αλυσίδων γρήγορου φαγητού να αυξάνεται αισθητά.

Των ΙΣΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΕΤΙ
και ΤΖΟΥΛΙ ΚΡΕΣΓΟΥΕΛ  
ΤΗΕ ΝΕW ΥΟRΚ ΤΙΜΕS

O Ελον Μασκ σπεύδει να αλλά-
ξει το Twitter ανακοινώνοντας 
ότι θα παρέχει την υπηρεσία 
πιστοποίησης χρηστών αντί 
8 δολαρίων σε μηνιαία βάση. 
Ο μεγιστάνας είχε προειδο-
ποιήσει τους υπαλλήλους που 
ασχολούνταν με το θέμα πως 
εάν δεν έβρισκαν μια σχετική 
φόρμουλα για να παρέχει το 
κοινωνικό δίκτυο αυτήν την 
υπηρεσία με καταληκτική ημε-
ρομηνία την 7η Νοεμβρίου, θα 
τους απέλυε. 

Τελικώς έγινε γνωστό πως 
η προνομιούχος έκδοση του 
Twitter, το Twitter Blue, θα 
τους προσφέρει αντί 8 δολα-
ρίων μία ένδειξη επαλήθευσης 
για όσους καταβάλλουν το πο-
σόν αυτό. Συν τοις άλλοις, ανέ-
φερε ότι όσοι πληρώνουν τη 
συνδρομή των 8 δολαρίων θα 
έχουν και προτεραιότητα στη 
λήψη απαντήσεων, αναφο-
ρών και στην αναζήτηση στο 
Twitter, καθώς επίσης θα λαμ-
βάνουν τις μισές διαφημίσεις. 
Θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα 
να παρακάμπτουν συγκεκριμέ-
νες ιστοσελίδες στις οποίες η 
πρόσβαση απαιτεί συνδρομή, 
όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του 
Twitter.

Ο Ελον Μασκ είπε ότι το 
Twitter θα χρησιμοποιήσει τη 
ροή εσόδων για να ανταμείψει 
τους δημιουργούς περιεχομέ-
νου. Επί του παρόντος, οι επα-
ληθευμένοι χρήστες δεν πλη-
ρώνουν τίποτα για τις ενδείξεις 
επαλήθευσής τους. Το Twitter 
τις εφαρμόζει με μη αυτόμα-
το τρόπο σε χρήστες υψηλού 
προφίλ και δημόσια πρόσωπα, 
έτσι ώστε το κοινό να γνωρίζει 
ότι τα μηνύματα προέρχονται 

από νόμιμη πηγή. Παλαιότε-
ρα δημοσιεύματα του Τύπου 
ανέφεραν πως όσοι δεν κατα-
βάλουν το ανάλογο τίμημα θα 
απολέσουν τις ενδείξεις επαλή-
θευσης, αλλά ο νέος ιδιοκτήτης 
δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε 
την πληροφορία αυτή. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η 
προνομιούχος υπηρεσία Twit-
ter Blue υπήρχε πριν αναλά-
βει την εταιρεία ο Ελον Μασκ 
και λειτουργούσε ξεχωριστά 
από το σύστημα επαλήθευ-

σης της εταιρείας. Επί του 
παρόντος κοστίζει 4,99 δο-
λάρια τον μήνα και δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες 
να επεξεργάζονται τα σχό-
λια/tweets τους, να τα οργα-
νώνουν με φακέλους σελιδο-
δεικτών και να αλλάζουν την 
εμφάνιση και τον σχεδιασμό 
του Twitter, συμπεριλαμβα-
νομένου του εικονιδίου της 
εφαρμογής. 

Tέλος, ο νέος ιδιοκτήτης 
του κοινωνικού δικτύου βρί-
σκεται σε συζητήσεις με έμπι-
στους συνεργάτες και επεν-
δυτές για να χαράξει τη νέα 
στρατηγική του και να εντο-
πίσει τον επόμενο διευθύνο-
ντα σύμβουλό του.

BLOOMBERG

Μηνιαία συνδρομή
στο Twitter Blue
ανακοίνωσε ο Μασκ

Ο πληθωρισμός ως δικαιολογία
για αύξηση των εταιρικών κερδών
Υπέρογκες αυξήσεις τιμών από εταιρείες τροφίμων και εστιατόρια στις ΗΠΑ

Οσοι πληρώνουν 
τo τίμημα των 8 δολ. 
θα επαληθεύουν 
τον λογαριασμό τους 
και θα λαμβάνουν 
τις μισές διαφημίσεις.

Τα κέρδη της PepsiCo 
είναι ενισχυμένα κατά 
17% και της Coca-Cola 
κατά 14% σε σύγκριση 
με πέρυσι.
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Οικονομικές προοπτικές και κτηματικές επιδόσεις Οκτωβρίου
Έχουμε ενώπιόν μας μια εποχή με
μεγάλες προκλήσεις. Ζούμε μέχρι
το μεδούλι μας την άνοδο στο κό-
στος ζωής, το στρατοσφαιρικό κό-
στος ενέργειας και την αργή επί-
λυση των προβλημάτων στην εφο-
διαστική αλυσίδα που δημιουρ-
γήθηκαν κατά την πανδημία και
υπερακοντίστηκαν με τον πόλεμο
και όλα τα συνεπακόλουθά τους.
Η προσπάθεια όλων των κεντρικών
μηχανισμών εφαρμόζει πολιτικές
που στόχο έχουν να αμβλύνουν
τον αρνητικό επηρεασμό στη τσέ-
πη των νοικοκυριών. Αναπόφευ-
κτα, τα πράγματα θα χειροτερέ-
ψουν πριν καλυτερεύσουν επειδή
έτσι απαιτεί η ορθολογιστική εφαρ-
μογή αυτών των πολιτικών.

Εν προκειμένω δεν έχουμε ένα
απλό πρόβλημα αύξησης του γε-
νικού επιπέδου τιμών όπως κατα-
γράφεται από τον πληθωρισμό. Η
αύξηση στα επιτόκια που στοχεύει
ακριβώς στη μείωση του πληθω-
ρισμού μπορεί να πετύχει το ζη-
τούμενο με κόστος στα επίπεδα
δανεισμού και αύξησης της απο-
ταμίευσης. Αυτό αν κρατήσει για
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
δεν θα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα.
Αν όμως επιμηκυνθεί η διάρκειά
του τότε σίγουρα θα υπάρξει μια
οικονομική οπισθοδρόμηση σε
πολλά επίπεδα.

Από την άλλη, όλοι κάναμε ση-
μαία μας την πράσινη μετάβαση.
Εκείνο που δεν φαίνεται να συνει-
δητοποιούμε είναι πως αυτή η με-
τάβαση έχει τεράστιο οικονομικό
κόστος. Και είμαι σίγουρος πως οι
περισσότεροι αρχίσατε να έχετε
αντίληψη σε ατομικό επίπεδο τι
σημαίνει η (έστω) σταδιακή πρά-
σινη μετάβαση, οπότε μπορείτε να
το επεκτείνετε σε πιο γενικό επί-
πεδο. Άστε που δεν είμαστε από-
λυτα έτοιμοι για έστω σταδιακή ή
τμηματική προσέγγιση, πόσω μάλ-
λον για μια ολιστική προσέγγιση. 

Σε αυτό το ευρύ πλαίσιο έχουμε

και τον αντίκτυπο στα ακίνητα. Ο
πληθωρισμός και η συνεπακόλουθη
αύξηση στο κόστος δανεισμού
ωθούν για διαφορετικούς λόγους
τις τιμές των ακινήτων προς τα
πάνω. Η πράσινη μετάβαση απαιτεί
και πολυεπίπεδες εφαρμογές στον
κατασκευαστικό τομέα. Αυτό επι-
βαρύνει το κόστος με απευθείας
αντίκτυπο στις τιμές.

Αυτά συγκλίνουν σε ένα συμ-
πέρασμα: υπάρχει μια γρήγορη
μετάβαση σε αυξημένο κόστος
κτήσης και συντήρησης στέγης
τόσο οικιστικής όσο και επαγγελ-
ματικής. Αυτό δεν αναμένεται να
αλλάξει και να επανέλθει σε επί-
πεδα που γνωρίζαμε μέχρι σχετικά
πρόσφατα. Άρα όλοι θα πρέπει να
κάνουμε νέους σχεδιασμούς για
το μέλλον.

Πέραν αυτού, για να έρθουμε
και στα πιο «πεζά» που αναλύονται
πιο κάτω, η χώρα μας μπαίνει δυ-
ναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του
headquartering, της εκπαίδευσης
και των νεοφυών επιχειρήσεων
για να αναφέρω μόνο μερικά. Αυτό
προδιαγράφει αυξημένη ζήτηση
που θα υπερακοντίσει τα επίπεδα
τιμών και ενοικίων. Ήδη βλέπουμε
το φαινόμενο να ανθίζει με απο-
τύπωση στην πορεία συναλλαγών
ανά μήνα.

Πάμε να αναλύσουμε λοιπόν
τα τελευταία στοιχεία. Τον Οκτώ-
βριο του 2022 σημειώθηκαν συ-
νολικά 1.373 πωλήσεις (μεταβιβά-
σεις) ακινήτων. Με αυτό κατατάσ-
σεται σαν ένας μέσος μήνας της
χρονιάς μέχρι τώρα. Σε σχέση με
τις 1.334 πωλήσεις του Οκτώβρη
του 2021 είναι οριακά αυξημένες
κατά 2,9%. 

Σε επίπεδο πωλητηρίων εγγρά-
φων (μελλοντικές μεταβιβάσεις
συναλλαγών που έγιναν), η παγ-
κύπρια εικόνα για τον Οκτώβριο
είναι εξαιρετική αφού κατατέθηκαν
συνολικά 1.171 πωλητήρια έγγρα-
φα, γεγονός που συνιστά 29% αύ-

ξηση σε σχέση με τον περσινό
Οκτώβριο, ενώ η μέχρι τώρα χρονιά
κινείται σε επίπεδο 36% πιο πάνω
από την αντίστοιχη περσινή. Άρα
φαίνεται να διατηρείται ένα δυ-
ναμικό μομέντουμ.

Οι συνολικές αξίες συναλλαγών
τον Οκτώβριο κυμάνθηκαν πέριξ
των €265εκ. Συγκρινόμενες με τον
Οκτώβριο του 2021 όπου οι αξίες
ήταν πέριξ των €249εκ., συνιστούν
μια αύξηση της τάξης του 6,4%.
Όμως, παρόλο το μη ευκαταφρό-
νητο συνολικό ποσό που επενδύ-

θηκε σε ακίνητη ιδιοκτησία, ο φε-
τινός Οκτώβριος κατατάσσεται σε
μια μέση κατηγορία επιδόσεων
εποχής.

Πώς κατανέμεται αυτή η συνο-
λική απόδοση του μήνα μεταξύ
των επαρχιών;

Η Λευκωσία κατέγραψε 384 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €53εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του
Οκτωβρίου 28% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 20% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Οκτώ-
βριο πέρσι είχε καταγράψει 428
συναλλαγές συνολικής αξίας πέριξ
των €57,4εκ. Επιπλέον η Λευκωσία
κατέγραψε και 221 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 11% μει-
ωμένα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2021. Συνολικά η Λευκωσία
είναι οριακά αυξημένη κατά 2%
σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Η Λεμεσός κατέγραψε 391 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €92,6εκ. Είχε με-

ρίδιο στη συνολική αγορά του
Οκτωβρίου 28,5% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 35% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Οκτώ-
βριο πέρσι είχε καταγράψει 348
συναλλαγές συνολικής αξίας πέριξ
των €90,5εκ. Επιπλέον η Λεμεσός
κατέγραψε και 388 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 28% αυξη-
μένα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2021. Όμως συνολικά η Λε-
μεσός είναι αυξημένη κατά 47%
σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Η Λάρνακα κατέγραψε 237 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €39,9εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του
Οκτωβρίου 17,3% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 15% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Οκτώ-
βριο πέρσι είχε καταγράψει 237
συναλλαγές συνολικής αξίας πέριξ
των €33,7εκ. Επιπλέον η Λάρνακα
κατέγραψε και 242 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 68% αυξη-
μένα σε σχέση με τον Οκτώβριο

του 2021. Όμως συνολικά η Λάρ-
νακα είναι αυξημένη κατά 55% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.

Η Πάφος κατέγραψε 282 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €63,5εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του
Οκτωβρίου 20,5% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 24% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Οκτώ-
βριο πέρσι είχε καταγράψει 250
συναλλαγές συνολικής αξίας πέριξ
των €38,3εκ. Επιπλέον η Πάφος
κατέγραψε και 269 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 58% αυξη-
μένα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2021. Συνολικά η Πάφος είναι
αυξημένη κατά 68% σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Αμμόχωστος κατέγραψε 79
πωλήσεις με συνολικό όγκο συ-
ναλλαγών πέριξ των €16εκ. Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του
Οκτωβρίου 5,7% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 6% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Οκτώβριο
πέρσι είχε καταγράψει 71 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€9,6εκ. Επιπλέον η Αμμόχωστος
κατέγραψε και 51 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 11% αυξη-
μένα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2021. Συνολικά η Αμμόχωστος
είναι οριακά αυξημένη κατά 3%
σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Παρόλο που τα αποτελέσματα
είναι γενικά θετικά, είναι ορατή
μια κόπωση στη Λευκωσία και
στην Αμμόχωστο, με την πρώτη
να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
παρά την δεύτερη. Η Λεμεσός συ-
νεχίζει δυναμικά, ενώ μεγάλες παί-
χτριες σε επενδυτικές επιλογές
αναδεικνύονται μήνα με μήνα η
Πάφος και η Λάρνακα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Ανοδος ενοικίων κατά 12%
μέσα σε διάστημα 12 μηνών
Τι δείχνουν τα στοιχεία των μισθώσεων που έγιναν μέσω του δικτύου RE/MAX

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Με υπερδιπλάσιο ρυθμό αύξησης
κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου τα ενοίκια, κα-
θώς σε πανελλαδικό επίπεδο η αύ-
ξηση αγγίζει το 12% έναντι 5%
του προηγούμενου 12μήνου (Οκτώ-
βριος 2021 - Οκτώβριος 2020). Στο
συμπέρασμα αυτό καταλήγει κα-
νείς αν συγκρίνει τα αποτελέσματα
της τελευταίας ετήσιας έρευνας
του δικτύου 79 μεσιτικών γραφείων
της αλυσίδας RE/MAX Ελλάς βάσει
μισθώσεων που έγιναν μέσω του
δικτύου της.

Στην Αττική διαμορφώνονται
σε 7,6 ευρώ/τ.μ./μήνα κατά μέσον
όρο, καταγράφοντας ετήσια αύ-
ξηση της τάξεως του 8,6%. Στη
Θεσσαλονίκη η μέση τιμή αγγίζει
πλέον τα 6,5 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία
βάση, αυξημένη κατά 15,1%, ενώ
στην περιφέρεια η αύξηση δια-
μορφώνεται σε 12,3%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
έρευνα του 2021 η μέση τιμή στις
συνοικίες του κέντρου της Αθήνας
διαμορφωνόταν σε 7 ευρώ/τ.μ./μή-
να έναντι 7,8 ευρώ/τ.μ. φέτος, μια
αύξηση της τάξεως του 11,4%.
Αντιστοίχως, στα νότια προάστια
η μέση μηνιαία τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται φέτος σε 8,7 ευ-
ρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 13%, ενώ
στα βόρεια προάστια η μέση τιμή
αγγίζει τα 8,6 ευρώ/τ.μ., μια αύξηση
της τάξεως του 4,8% σε σχέση με
την περυσινή έρευνα. Στον Πει-
ραιά και στη Δυτική Αττική πα-
ρουσιάστηκε αύξηση 5,7% και
11,7%, αντιστοίχως.

Το υψηλότερο ενοίκιο στην Ατ-

τική εντοπίζεται στο Κολωνάκι
με 12 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν
κατά σειρά η Φιλοθέη με 11,3 ευ-
ρώ/τ.μ., ο Αλιμος και η Γλυφάδα

με 11 ευρώ/τ.μ. και το Π. Ψυχικό
με 10 ευρώ/τ.μ.

Από τις συνοικίες του κέντρου,
ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η
«αναρρίχηση» του Ζωγράφου σε
επίπεδο υψηλότερο από το Κου-
κάκι, στα 9 ευρώ/τ.μ. έναντι 8,2
ευρώ/τ.μ., δείγμα της φετινής
«έκρηξης» της ζήτησης από φοι-
τητές. Οπως αναφέρουν στελέχη
της αγοράς ακινήτων, η μεσολά-
βηση της πανδημίας είχε ως απο-
τέλεσμα κατά τη φετινή ακαδη-
μαϊκή χρονιά να συσσωρευτούν
ουσιαστικά τρία έτη φοιτητών
προς αναζήτηση κατοικίας.

Σύμφωνα με τη RE/MAX, στο

κέντρο της Αθήνας σε πρώτη ζή-
τηση βρίσκονται διαμερίσματα
ηλικίας 20-25 ετών, εμβαδού 51-
80 τ.μ., με το μέσο μίσθωμα να
ανέρχεται σε 510 ευρώ. Σε αυτή
την κατηγορία εντάσσονται και
οι κατοικίες που προορίζονται για
φοιτητές. Στη Δυτική Αττική η ζή-
τηση στρέφεται σε διαμερίσματα
ηλικίας 15-20 ετών, εμβαδού 51-
80 τ.μ., με το ύψος του μέσου ενοι-
κίου να κυμαίνεται αρκετά χαμη-
λότερα, στα 400 ευρώ. Στον Πειραιά
και στις όμορες περιοχές του το
μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 440 ευ-
ρώ, με τη ζήτηση να επικεντρώ-
νεται σε ακίνητα ηλικίας 15-20
ετών και εμβαδού από 51 έως 80
τετραγωνικά μέτρα. Στα βόρεια
και στα νότια προάστια οι μέσες
τιμές των ενοικίων είναι σχεδόν
διπλάσιες από τις υπόλοιπες πε-
ριοχές της Αττικής καθώς διαμορ-
φώνονται στα 870 ευρώ, ενώ ζη-
τούνται ακίνητα μεγαλύτερης επι-
φάνειας, από 81 έως 120 τ.μ., με
τις μεζονέτες να παραμένουν στην
κορυφή των προτιμήσεων.

Στην πρώτη θέση των χαρα-
κτηριστικών που καθορίζουν τις
επιλογές των ενδιαφερόμενων
ενοικιαστών στο σύνολο των πε-
ριοχών της Αττικής βρίσκεται η
καλή κατάσταση ενός ακινήτου,
εάν δηλαδή είναι ανακαινισμένο
και διαθέτει καινούργια κουφώ-
ματα (86% και 79%, αντιστοίχως),
ενώ καθοριστικό ρόλο στην από-
φαση για ενοικίαση παίζουν επί-
σης αν το ακίνητο διαθέτει θέση
πάρκινγκ (64%) και αν βρίσκεται
κοντά σε στάσεις μέσων μαζικής
μεταφοράς (50%). 

Σημαντική ετήσια αύξηση κατά
6,5% της μέσης ζητούμενης τιμής
πώλησης και κατά 6,7% της μέ-
σης ζητούμενης τιμής ενοικίασης
καταγράφηκε κατά το φετινό
τρίτο τρίμηνο σε πανελλαδικό
επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία
του δείκτη τιμών Spitogatos Pro-
perty Index (SPI), που επιμελείται
το ομώνυμο δίκτυο ηλεκτρονι-
κών αγγελιών. 

Η επιστροφή των ξένων αγο-
ραστών στην ελληνική αγορά
ακινήτων, ιδίως σε εκείνη της
Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και
των δημοφιλών τουριστικών προ-
ορισμών έχει δώσει νέα ώθηση
στις τιμές. Σύμφωνα με τον Δη-
μήτρη Μελαχροινό, διευθύνοντα
σύμβουλο του Spitogatos, «τα
στοιχεία του τρίτου τριμήνου
επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανο-
δική πορεία της αγοράς το 2022,
έχοντας ορμή και από μία πολύ
καλή τουριστική σεζόν για τη
χώρα. 

Πρακτικά, φαίνεται ότι η πε-
ρίοδος της πανδημίας έχει πε-
ράσει, η αγορά έχει αναταχθεί,
οι ξένοι επενδυτές έχουν επι-
στρέψει με ενδιαφέρον για τα
ελληνικά ακίνητα και η ανάπλα-
ση της ευρύτερης περιοχής της
Αθηναϊκής Ριβιέρας αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για όλες
τις εξελίξεις», τονίζει ο κ. Μελα-
χροινός.

Σύμφωνα με την ανάλυση του
Spitogatos, περιοχές όπως το
Γουδί, το Μετς - Καλλιμάρμαρο
και τα Ιλίσια σημείωσαν αύξηση
των τιμών πώλησης κατά 27,6%,
26,4% και 22,1% αντίστοιχα, με
τη μέση ζητούμενη τιμή να δια-
μορφώνεται σε 2.233 ευρώ/τ.μ.,
3.288 ευρώ/τ.μ. και 2.714
ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Ενας από

τους λόγους είναι και το γεγονός
ότι πρόκειται να αποκτήσουν
σύνδεση με τη νέα Γραμμή 4 του
μετρό. Κάτι ανάλογο παρατηρεί-
ται αυτή την περίοδο και με τις
περιοχές του Πειραιά, καθώς,
π.χ. σε Δραπετσώνα και Μοσχάτο
η μέση ζητούμενη τιμή διαμορ-
φώνεται πλέον σε 1.314 ευρώ/τ.μ.
και 2.386 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.
Η ακριβότερη περιοχή είναι η
Βούλα με 4.333 ευρώ/τ.μ., ενώ

ακολουθούν κατά σειρά η Φιλο-
θέη με 4.076 ευρώ/τ.μ., το Κο-
λωνάκι-Λυκαβηττός με 4.054 ευ-
ρώ/τ.μ., ο Αλιμος με 4.018
ευρώ/τ.μ. και το Παλαιό Ψυχικό
με 4.000 ευρώ/τ.μ.

Συνολικά, στην Αττική, η υψη-
λότερη μέση ζητούμενη τιμή πώ-
λησης εντοπίζεται στα νότια
προάστια με 3.167 ευρώ/τ.μ., ενώ
ακολουθούν με 2.628 ευρώ/τ.μ.
τα βόρεια προάστια. Εντύπωση
όμως προκαλείται και από το γε-
γονός ότι στις Κυκλάδες η μέση
ζητούμενη τιμή πώλησης δια-
μορφώνεται πλέον σε 2.963 ευ-
ρώ/τ.μ., δείγμα της υψηλής ζή-
τησης, αλλά και της βελτίωσης
των ποιοτικών προδιαγραφών
των πωλούμενων ακινήτων. Η
ετήσια αύξηση των τιμών στις
Κυκλάδες ανήλθε σε 6,40% κατά
το φετινό τρίτο τρίμηνο.

ΝΙΚΟΣ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συνεχίζεται η αύξηση 
των τιμών κατοικιών 
στην Ελλάδα

<<<<<<<

H μέση τιμή στις 
συνοικίες του κέντρου
της Αθήνας 
διαμορφώνεται σε 7,8
ευρώ/τ.μ., αυξημένη
κατά 11,4% έναντι 
του Οκτωβρίου 2021.

<<<<<<<

Νέα άνοδο κατά 6,5%
σε ετήσια βάση 
το γ΄ τρίμηνο δείχνει
ο δείκτης Spitogatos
Property Index. 

Μεγάλες παίχτριες σε επενδυτικές επιλογές αναδεικνύονται μήνα με μήνα η Πάφος και η Λάρνακα.

<<<<<<<

Ο πληθωρισμός 
και η συνεπακόλουθη
αύξηση στο κόστος 
δανεισμού ωθούν για
διαφορετικούς λόγους
τις τιμές των ακινήτων
προς τα πάνω. 
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Οι απαντήσεις της, παρότι γραπτές, 
είχαν πάθος κι αυτό φαινόταν 
ακόμη και στα σημεία στίξης. 
Λέξη λέξη έδινε τη μάχη της η 
ηθοποιός Μίνα Καβάνι, γεννη-
μένη και μεγαλωμένη στην Τεχε-
ράνη, πολιτογραφημένη Γαλλίδα 
εδώ και χρόνια. Εκπροσωπούσε 
λες τις γυναίκες μιας χώρας που 
μάχονται για την ελευθερία και 
την αξιοπρέπειά τους μέχρι θα-
νάτου. Μιλάει στο πρώτο πληθυ-
ντικό σαν να ζει ανάμεσά τους. 
Γι’ αυτό και όταν τη ρωτάμε αν 
πιστεύει ότι «το 2022 τα γυναι-
κεία κινήματα όχι μόνο στο Ιράν 
αλλά και σε άλλες χώρες, θα βο-
ηθήσουν στην ενδυνάμωση της 
δημοκρατίας», μετατρέπει την 
επιθυμία της σε βεβαιότητα:

«Νομίζω πως ζούμε κάτι που 
θα σημαδέψει όχι μόνο την ιστο-
ρία των γυναικών αλλά και την 
ιστορία της ανθρωπότητας. Και 
αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημα-
σία. Αλλά πόσο γρήγορα και πό-
τε αυτό το κίνημα θα αλλάξει τα 
πράγματα, δεν έχω ιδέα. Το πιο 
σημαντικό είναι αυτή η τεράστια 
ενέργεια, αυτές οι πνιγμένες φω-
νές που βγαίνουν, επιτέλους, με-
τά 43 χρόνια...».

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί 
από την προβολή της ταινίας του 
Τζαφάρ Παναχί «No Bears» στο 
Λίνκολν Σέντερ, στη διάρκεια 
του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, 
η Μίνα Καβάνι αφήνει να ακου-
στεί και η δική της «πνιγμένη» 
από τη συγκίνηση φωνή καθώς 
υψώνει ένα πλακάτ που γράφει 
τις τρεις λέξεις, συμβολικές του 
αγώνα των Ιρανών, «Γυναίκες, 
Ζωή, Ελευθερία» και το κοινό την 
αποθεώνει.

Εκπροσωπούσε κι εκεί, όπως 
και στη βενετσιάνικη Μόστρα 
τον Σεπτέμβριο, όπως και στη 
Θεσσαλονίκη, αυτές τις ημέρες, 
προσκεκλημένη του 63ου ∆ιε-
θνούς Φεστιβάλ, τον σπουδαίο 
Ιρανό δημιουργό Τζαφάρ Παναχί, 
ο οποίος βρίσκεται φυλακισμέ-
νος από το καθεστώς. Συνελή-
φθη στην Τεχεράνη τον Ιούλιο 
και εκτίει ποινή φυλάκισης έξι 
ετών καθώς κρίθηκε ένοχος για 
προώθηση «προπαγάνδας κατά 
της Ισλαμικής ∆ημοκρατίας»…

Το «No Bears» προβλήθηκε 
προχθές στο «Ολύμπιον». Ο Πα-
ναχί απών από την αίθουσα, εί-
ναι παρών στην οθόνη αφού εμ-
φανίζεται στην ταινία (η οποία 
έχει ασαφή όρια ανάμεσα στη μυ-
θοπλασία και στο ντοκιμαντέρ), 

υποδυόμενος τον εαυτό του: έναν 
σκηνοθέτη απομονωμένο σε ένα 
ιρανικό χωριό, κάπου στα σύνορα 
με την Τουρκία, ο οποίος προσπα-
θεί να ολοκληρώσει μια ταινία εξ 
αποστάσεως (κατευθύνοντας από 
τον υπολογιστή τα γυρίσματα).

«Το No Bears καταγράφει δύο 
ιστορίες αγάπης και αυτή ενός 
σκηνοθέτη που προσπαθεί να 
κάνει την ταινία του ενάντια 
σε όλες τις πιθανότητες», λέει 
η Μίνα Καβάνι. «Ολες οι ιστο-
ρίες είναι αλληλένδετες καθώς 

ο σκηνοθέτης παρακολουθεί τη 
μία ενώ γυρίζει την άλλη. Συν-
δέονται επίσης θεματικά καθώς 
οι χαρακτήρες αγωνίζονται για 
την ελευθερία τους και έρχονται 
αντιμέτωποι με τα εμπόδια της 

κοινωνικής νοοτροπίας και της 
πολιτικής. Να αγαπάς ελεύθερα· 
να δημιουργείς ελεύθερα· να ζεις 
ελεύθερα. Ο Τζαφάρ δυστυχώς 
δεν είναι εδώ μαζί μας για να το 
συζητήσουμε, αλλά η υποδειγ-

ματική φιλμογραφία του και το 
μεγάλο του θάρρος μιλάνε από 
μόνα τους».

Τη ρωτάμε για τον ρόλο της 
στην ταινία. Η Ζάρα, που ερμη-
νεύει, είναι μια γυναίκα που αρ-
νείται να εγκαταλείψει τη χώρα 
με πλαστό διαβατήριο όταν αντι-
λαμβάνεται ότι ο σύντροφός της 
δεν μπορεί να ακολουθήσει. Το 
αδιέξοδο καταλήγει μοιραίο. Πώς 
κρίνει την απόφασή της; «Ανα-
γνώρισα ένα μεγάλο μέρος του 
εαυτού μου στη Ζάρα», απαντά. 

«Είναι παθιασμένη με τον έρωτα 
και τη ζωή και η εξορία τής πήρε 
τα πάντα... συνέθλιψε τα πάντα. 
Η μετανάστευση δεν την έκανε 
ευτυχισμένη, την έκανε σκλη-
ρή και τραγική... Ηθελε να γίνει 
τουλάχιστον ο κύριος της μοί-
ρας της, ενός μικρού, έστω, μέ-
ρους της ζωής της. Είναι η Μή-
δεια που έπρεπε να “σκοτώσει 
τα παιδιά της”».

Ο Παναχί έχει δηλώσει ότι πα-
ρά τους σκληρούς περιορισμούς 
δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τη χώ-
ρα του, δεν θα ήθελε να ζήσει 
αλλού. Η Μίνα Καβάνι έκανε δι-
αφορετικές επιλογές: «Προέρχο-
μαι από μια γενιά που είδε μόνο 
την Ισλαμική ∆ημοκρατία, τους 
Φρουρούς της Επανάστασης και 
τον φασισμό τους. Ανήκω σε μια 
γενιά που μεγάλωσε με ένα είδος 
οργής και μίσους για την κυβέρ-
νηση, όλοι οι φίλοι και οι άνθρω-
ποι της γενιάς μου ονειρεύονταν 
να φύγουν από το Ιράν και αυ-
τό συνέβη και σε μένα. Στα 16 
μου ονειρευόμουν να συνεχίσω 
την καριέρα μου στην υποκρι-
τική στη Γαλλία, μακριά από τη 
δικτατορία… Αλλά αυτό δεν με 
εμποδίζει να υποφέρω από την 
εξορία μου, από το γεγονός ότι 
δεν μπορώ να επιστρέψω στη 
χώρα μου…».

Η «ταυτότητα»
Αν τη ρωτήσει κανείς ποια 

«ταυτότητα» υπερισχύει πάνω 
της, η γαλλική ή η ιρανική, η 
άποψή της είναι, πλέον, βιωμέ-
νη: «Νιώθω τον εαυτό μου πρώτα 
ως άνθρωπο, μετά ως καλλιτέχνη 
που θα ήθελε να είναι ελεύθερος. 
Το Ιράν είναι η καρδιά μου, είναι 
η νοσταλγία μου, είναι τα συναι-
σθήματά μου. Η Γαλλία είναι το 
κεφάλι μου, είναι ο ανοιχτός δρό-
μος προς το άπειρο... Φέρω και 
τα δύο μέσα μου και πάνω μου».

Η φωνή της Μίνα Καβάνι λει-
τουργεί σαν ηχείο. Μεγαφωνίζει 
το αυτονόητο: «Η δυσκολία είναι 
να συντηρήσουμε το ενδιαφέρον 
της ∆ύσης. Η δυσκολία είναι όταν 
δεν μας υποστηρίζουν, όταν δεν 
μας ακούν. Η δυσκολία είναι όταν 
ο δυτικός κόσμος και οι πολιτικοί 
σκέφτονται μόνο το συμφέρον 
τους και μας αγνοούν… Είναι δι-
κή μου ευθύνη να γίνομαι η φω-
νή εκείνων που δεν ακούγονται».

Πιστεύει σε ένα καλύτερο μέλ-
λον για το Ιράν και ειδικότερα 
για τις γυναίκες; «Το ελπίζω με 
όλη μου την καρδιά. Αλλά είναι 
αλήθεια ότι κάτι έχει ήδη αλλάξει 
για τις γυναίκες της χώρας μου».

«Είμαι η φωνή όσων δεν ακούγονται»
Η Γαλλοϊρανή ηθοποιός Μίνα Καβάνι, προσκεκλημένη του 63ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μιλάει στην «Κ»

Η ταινία του Τζαφάρ Παναχί «No Bears» γυρίστηκε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αφού ο σκηνοθέτης είναι στόχος του ιρανικού καθεστώτος και, πλέον, 
στη φυλακή. Στη φωτογραφία, η πρωταγωνίστρια Μίνα Καβάνι με τον Μπαχτιάρ Πανζέι.

«Ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε με ένα είδος οργής για την κυβέρνηση, 
όλοι ονειρευόμασταν να φύγουμε από το Ιράν», λέει η Μίνα Καβάνι. 

«Νομίζω πως ζούμε 
κάτι που θα σημαδέψει 
όχι μόνο την ιστορία 
των γυναικών, 
αλλά και την ιστορία 
της ανθρωπότητας».

«Το Ιράν είναι 
η καρδιά μου. Η Γαλλία 
είναι ο ανοιχτός δρόμος 
προς το άπειρο... Φέρω 
και τα δύο μέσα μου 
και πάνω μου».

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί από την προβολή της ταινίας του Τζαφάρ Παναχί «No Bears» στο Λίνκολν Σέντερ, στη διάρκεια του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, η Μίνα Καβάνι αφήνει να ακουστεί και η δική της «πνιγμένη» από τη συγκίνηση 
φωνή καθώς υψώνει ένα πλακάτ που γράφει τις τρεις λέξεις, συμβολικές του αγώνα των Ιρανών, «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» και το κοινό την αποθεώνει.
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6.11 -12.11.22

«Ω! Πόσον είναι αιφνίδιον του Έρωτος το πά-
θος και πώς αργά διόρθωσιν ζητούμε εις το 
λάθος!» Η Ηρώ και ο Λέανδρος ερωτεύονται 
και παντρεύονται μυστικά, γιατί η Ηρώ ως 
ιέρεια της Αφροδίτης απαγορευόταν να πα-
ντρευτεί. Η Ηρώ άναβε μία λάμπα κάθε νύχτα 
στην κορυφή του πύργου της, και ο Λέανδρος 
ακολουθώντας το φως, κολυμπούσε τον Ελ-
λήσποντο για να τη συναντά. Ένα βράδυ του 
χειμώνα όμως η λάμπα ξεχάστηκε αναμμένη, 
ο Λέανδρος κολύμπησε στην φουρτουνιασμέ-
νη θάλασσα και πνίγηκε. Το πρωί το πτώμα 
του ξεβράστηκε στη ακτή της Σηστού. Η Ηρώ 
μέσα στη θλίψη της έπεσε στη θάλασσα και 

πνίγηκε και αυτή. Αργότερα οι εραστές ξε-
βράστηκαν αγκαλιασμένοι στην ακτή, όπου 
οι κάτοικοι τους έθαψαν σε κοινό τάφο. Ηθο-
ποιοί επί σκηνής Αιμιλία Βάλβη, ∆ημήτρης 
Κουρούμπαλης, Κατερίνα Λούρα. ∆ραματουρ-
γική Επεξεργασία-Μουσική Επιμέλεια- Σκη-
νοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης. Θέατρο ∆έντρο, 
λεωφόρος Ενότητας 44, Παλλουριώτισσα, 
Λευκωσία. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 
μ.μ. Παραστάσεις:12, 13, 19, 24, 26, 27, 28 
Νοεμβρίου. Λεμεσός- Κέντρο Παραστατικών 
Τεχνών Μίτος 20 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 
Εισιτήρια: www.soldouttickets.com.cy, κατα-

στήματα STEPHANIS και στο 99520835

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ηρούς και Λεάνδρου Έρωτες»
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μια ευαίσθητη
αποστολή

«Ε
ίναι σημαντικό να μιλάμε για τη 
σκοτεινή πλευρά της Ιστορίας. 
Πώς όμως το κάνουμε αυτό χω-

ρίς να παραλύσουν τα παιδιά από φόβο;» 
έγραφε ο ιστορικός και συγγραφέας Γιου-
βάλ Νόα Χαράρι στην «Κ» της περασμένης 
Κυριακής. Το κείμενο/άποψη αφορούσε τον 
τρόπο που οι ενήλικοι οφείλουν να απευ-
θύνονται στα παιδιά «για τα μεγάλα θέμα-
τα», με έμφαση στην Ιστορία. «Μια βασι-
κή αρχή είναι ότι πρέπει να περιμένουμε 
να μοιραστούμε λεπτομερείς περιγραφές 
φρίκης μέχρις ότου ο ακροατής είναι αρ-
κετά ώριμος να τις διαχειριστεί. Αντίθετα, 
όταν μιλάμε για κινδύνους και αδικίες, το 
καλύτερο είναι να δίνουμε έμφαση στον 
έλεγχο και στη δυνατότητα αλλαγής. Oσο 
απαίσια κι αν είναι τα πράγματα, οι άν-
θρωποι μπορούν να τα αλλάξουν προς το 
καλύτερο. Αυτό δεν είναι ευσεβής πόθος, 
είναι η ουσία της Ιστορίας αυτή καθαυτή».

Αναρωτιόμουν αν στη διευρυμένη αντί-
ληψη του Χαράρι για την Ιστορία μπο-
ρούν να συμπεριληφθούν και η έξαρση 
εφηβικής βίας και παραβατικότητας αλλά 
και τα, ανησυχητικά πολλά, περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Αν, 
δηλαδή, ό,τι οξύνθηκε κατά τη διάρκεια 
και μετά την πανδημία (ανέκαθεν υπήρ-
χε) συγκαταλέγεται στα «μεγάλα θέματα» 
για τα οποία οφείλει κανείς να μιλήσει 
στα παιδιά. Να ενημερώσει, εξηγήσει, 
κατατοπίσει, ενδεχομένως και καθησυχά-
σει. Μόνο η φρίκη των πολέμων και των 
φυσικών καταστροφών που αφήνει εκα-
τομμύρια παιδιά ανέστια, απροστάτευτα, 
ορφανά, νηστικά, έρμαια ασθενειών και 
λιμών, χωρίς πρόσβαση στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, είναι άξια καταγραφής; 
Και τι γίνεται με την πύκνωση των περι-
στατικών σχολικού εκφοβισμού, τις συμ-
μορίες εφήβων, κοινωνικά προβλήματα 
που βιώνουν ανήλικοι συχνά από συνο-
μηλίκους τους; Η ζωή παιδιών και εφήβων 
μοιάζει, στον αιώνα του ∆ιαδικτύου, πιο 
εκτεθειμένη και απροστάτευτη, την ίδια 
στιγμή που ενήλικοι με εγκληματική συ-
μπεριφορά μπορούν να εντοπίζονται ευ-
κολότερα και να συλλαμβάνονται. «∆εν 
μπορούμε να προστατεύσουμε τα παι-
διά από την Ιστορία», γράφει ο Χαράρι. 
Μπορούμε όμως να τα προστατεύσουμε 
από ένα εχθρικό περιβάλλον, συχνά και 
οικογενειακό.

∆εν είναι μόνο οι στρεβλές αφηγήσεις, 
από την οικογένεια ή μέσα στη σχολική 
τάξη, αλλά και οι στρεβλές συμπεριφορές. 
Μύθοι, δοξασίες, σιωπές (αδιαπέραστες 
και ένοχες), υπονοούμενα και όχι ευθέ-
ως εννοούμενα, τραυματισμοί σωματι-
κοί και ψυχικοί, διαμορφώνουν συνειδή-
σεις και νέες γενιές ανθρώπων. Πώς και 
–κυρίως– ποιος αναλαμβάνει να μιλήσει 
στα παιδιά για νοσηρότητα, παθογένει-
ες, σκοτάδια της ανθρώπινης ύπαρξης, 
να τα οχυρώσει απέναντι στη βία που τα 
αφορά και επελαύνει απροκάλυπτα; «...Η 
διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων για 
τα παιδιά είναι μια ευαίσθητη αποστολή», 
σημειώνει ο Ισραηλινός συγγραφέας. ∆εν 
έχει στο μυαλό του, ούτε αναφέρεται στο 
μπούλινγκ ή στην κακοποίηση. Εστιάζει 
σε ιστορικές αφηγήσεις, στην πρόκληση 
της παραπληροφόρησης, στον βομβαρδι-
σμό ψευδών γεγονότων, στο πόσο οι κυ-
βερνήσεις φοβούνται τη δύναμη της Ιστο-
ρίας γιατί «είναι το κλειδί για να αλλάξει 
ο κόσμος». Πόσο δεν πρέπει να ξεφορτώ-
νουμε στα παιδιά το παρελθόν με τους 
φόβους, τις ψευδαισθήσεις ή τα μίση του, 
αλλά να τα απελευθερώνουμε από αυτό. 
Οι ανήλικοι δεν «απειλούνται» μόνο από 
την περιορισμένη, φτωχή ή λανθασμένη 
μαθησιακή διαδικασία. Εάν αφαιρέσουμε 
τα εισαγωγικά από τη λέξη, το πρόβλημα 
επεκτείνεται, γίνεται πολύπλευρο και πο-
λυπαραγοντικό. Η προστασία των παιδιών 
χρειάζεται πολύ κόπο και τρόπο.

Συνεργασία αρμόδιων φορέων και της 
οικογένειας (εφόσον είναι σε θέση να συ-
νεργαστεί), εξειδικευμένων επιστημόνων, 
υποβοηθητική και όχι τρομοκρατική προ-
βολή των θεμάτων από τα ΜΜΕ. Πράγμα-
τι· «το αέναο “γιατί” των παιδιών είναι μια 
πανίσχυρη δύναμη» που μπορεί να τρα-
ντάξει συθέμελα τις κοινωνίες. Oπως και 
η εικόνα ενός κόσμου τρομακτικού, στεί-
ρου και θνησιγενούς σαν αυτόν που απο-
τυπώνει ο Κουαρόν στην ταινία του «Τα 
παιδιά των ανθρώπων» (2006, διασκευή 
ομώνυμου μυθιστορήματος) που περιγρά-
φει ένα μέλλον χαοτικά δυστοπικό, στο 
οποίο ένας ιός ευθύνεται για τη μηδενική 
γονιμότητα των ανθρώπων. Εάν δεν ακού-
με τα «γιατί» των παιδιών ή σταματήσουν 
να διατυπώνονται, δεν θα εκλείψουν μόνο 
τα ερωτήματα. Θα σιγήσουν και οι ηλικίες 
που τα υποβάλλουν.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πολλά μπορούμε, αρκεί να θέλουμε

Π
ολλά είναι τα στραβά που κάθε τό-
σο καλούμαστε να θίξουμε και να 
στηλιτεύσουμε στο πεδίο του πολι-

τισμού όσοι και όσες ασχολούμαστε με 
αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας 
και η αλήθεια είναι ότι παρασυρόμαστε 
πολλές φορές και ψάχνουμε μόνο τα 
κακώς κείμενα και τα κακώς λεχθέντα. 
Ωστόσο, εκεί έξω πολλά ωραία πράγμα-
τα γίνονται, με τη συμμετοχή και του 
κράτους, διά της χρηματοδοτήσεως. Σε 
αυτά τα ωραία παραδείγματα θα πρέπει 
η αλήθεια είναι να αναφερόμαστε πιο 
συχνά, να καλούν στα σχολεία Κύπρι-
ους και Κύπριες του πολιτισμού για να 
δουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι 
μπορούν να γίνουν και κάτι άλλο και 
ότι με κόπο, έχουν τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν εκτός των στενών ορί-
ων της χώρας. 

Έχουμε ανθρώπους με όραμα, αυτό 
που λείπει είναι ίσως η προβολή τους 
ως φωτεινά παραδείγματα της κοινωνί-
ας και σε αυτό θα πρέπει να εγκύψουν 
διάφοροι φορείς και θεσμοί. Όχι απλώς 
για μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αλλά 
και για ηθική υποστήριξη, που τη χρει-
άζονται και αυτή όπως και τα χρήματα, 
ίσως και περισσότερο. 

Θα αναφέρω μόνο μερικά παραδείγ-
ματα απλώς για να αποδείξω ότι αυτό 
που λέω έχει βάση. Στον κινηματογρά-
φο για παράδειγμα, η ταινία μικρού μή-
κους της Τώνιας Μισιαλή «∆άφνη» με 

πρωταγωνίστρια τη Νιόβη Χαραλάμπους 
συνεχίζει να τα πηγαίνει εξαιρετικά σε 
διεθνή φεστιβάλ, μία Κύπρια σκηνοθέ-
τρια, μία Κύπρια ηθοποιός, κυπριακό εν 
γένει καστ και πολύς κόπος απ’ όλους 
και όλες και το αποτέλεσμα δικαίωσε το 
σύμπαν ολόκληρο του πρότζεκτ. 

Επίσης, το ντοκιμαντέρ της Χρι-
στίνας Γεωργίου «The Stray Story: A 
dogumentary», το οποίο προβάλλεται 
αυτή την περίοδο στις κινηματογρα-
φικές αίθουσες της χώρας και αφορά 
τα ακηδεμόνευτα ζώα και τις εθελο-
ντικές δράσεις που αφορούν την ευ-
ζωία τους. Ένα ντοκιμαντέρ αξιώσεων, 
τολμώ να πω. 

Στη μουσική επίσης γίνονται πολλά 
και ενδιαφέροντα, για παράδειγμα, το 
line up του Φέγγαρος React, όπου Κύ-
πριοι και Κύπριες μουσικοί παρουσιά-
ζουν τη δουλειά τους και χαίρεσαι, γιατί 
υπάρχει όρεξη, ιδέες, ταλέντο. Ο Αντώ-
νης Αντωνίου των Monsieur Doumani 
και των Τrio Tekke, με τον τελευταίο 
του δίσκο «Θρόισμα» ανέβηκε στην κο-
ρυφή των σχετικών διεθνών charts και 
είναι –και ας με συγχωρέσει– για όσους 
τον ξέρουμε ο Αντωνάκης μας. Είναι ο 
Αντης Σκορδής, ο Μάριος Ηλία Ιωάν-
νου, και άλλοι/ες πολλοί/ές.   

Στα εικαστικά, στον χορό, η Ιωάν-
να Αβραάμ, η Μαρία Λοϊζίδου, η Λητώ 
Κάττου, η Μαρία Χασάπη, η Εύη ∆η-
μητρίου, η Έφη Σπύρου και άλλες και 

άλλοι που μου διαφεύγουν εκθέτουν, 
παρουσιάζουν, δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό. Άραγε, αναρωτιέμαι λοιπόν 
πού προβάλλονται όλοι αυτοί οι δημι-
ουργοί; Στα Μέσα, ό,τι προλαβαίνουμε 
οι τρεις-τέσσερις πολιτιστικοί συντά-
κτες, εκτός και αν γίνει κανένα μπαμ, 
όπως με την Ιωάννα Αβραάμ, που θυ-
μάται και το σύμπαν την ύπαρξη της 
Συμφωνικής Ορχήστρας, το Μπαλέτο, 
το Θέατρο και τα λοιπά πολιτιστικά 
αγαθά, ας είναι.

Στο Θέατρο ο Μάριος Ιωάννου, με 
τον Αχίμ Βίλαντ, που πρόσφατα έφυ-
γε ξαφνικά από τη ζωή, πήγαιναν από 
φεστιβάλ σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, ο 
Προκόπης Αγαθοκλέους και ο Κώστας 
Σιλβέστρος, η Ελένη Μολέσκη βρίσκουν 
τον δρόμο τους για να δημιουργήσουν 
στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, και δεν 
είναι εύκολο, ο Σταύρος Σταύρου με 
το Assitej και όχι μόνο, κάνει εξαιρε-
τική δουλειά.

Στον χώρο του βιβλίου επίσης, έχου-
με συγγραφείς που μεταφράζονται σε 
διάφορες γλώσσες, που αρχίζουν και 
διαβάζονται περισσότερο και στην Ελ-
λάδα, και μερικά μόνο ονόματα είναι 
του Σταύρου Χριστοδούλου, της Κων-
σταντίας Σωτηρίου, της Νάσιας ∆ιονυ-
σίου, του Αντώνη Γεωργίου, της Λουίζας 
Παπαλοΐζου, του Κυριάκου Χαραλαμπί-
δη και άλλων πολλών, και περιορίζομαι 
στα παραπάνω μόνο ονόματα γιατί σί-

γουρα έχω ξεχάσει πολλά. Σημαντική 
φαίνεται να είναι και η συνεισφορά 
εκδοτικών οίκων, και εντός της χώ-
ρας, αλλά και εκτός, όπως οι εκδόσεις 
Ψηφίδες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 
τον εκδότη να είναι Κύπριος. 

Εν ολίγοις, αν καταλάβουμε και εμείς 
ως Μέσα και οι αρμόδιοι φορείς και η 
κοινωνία ολόκληρη πως πρέπει ν’ αρχί-
σουμε να συμμετέχουμε στα πολιτιστι-
κά δρώμενα της χώρας όσο το δυνατόν 
πιο δυναμικά, τότε θα έχουμε φυτέψει 
σπόρους που κατά πάσα πιθανότητα θα 
ανθίσουν. Πρέπει βέβαια και οι ίδιοι οι 
καλλιτέχνες να καταλάβουν ότι εκτός 
από κρατική χρηματοδότηση και εσω-
τερικής κατανάλωσης θεάματα θα πρέ-
πει να έχουν περισσότερο στραμμένα 
τα βλέμματά τους στο πώς γίνονται κά-
ποια πράγματα και στο εξωτερικό, πώς 
θα εμπλακούν και οι ίδιοι στο δύσκολο 
ομολογουμένως παιχνίδι της δημιουρ-
γίας κοινού, μαζί με τον καθένα και την 
καθεμία που θέλει να εμπλακεί σε αυτό. 

Έχουμε πρώτες ύλες και φτιάχνου-
με ωραία πράγματα!

Υγ. Τα ονόματα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι ενδεικτικά του έμψυχου πολιτι-
στικού μας πλούτου, λείπουν πολλά ακόμα 
και απολογούμαι εκ των προτέρων για κάθε 
παράλειψη.  

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Προσφύγων Νόστος»
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση στη STAND IN LINE
Ο Δήμος Στροβόλου ο Όμιλος Φίλων 
∆ημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου 
και ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύ-
πρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του ∆ήμου Στροβόλου για τα 100 
Χρόνια Μνήμης Μικρασίας παρου-
σιάζουν την Ανθολογίας Ποίησης 
και Τέχνης Κυπρίων Λογοτεχνών 
και Καλλιτεχνών «Προσφύγων Νό-
στος» και στην Έκθεση των Έργων 
Τέχνης που περιλαμβάνονται στην 
Ανθολογία. Ομιλητής ο συγγραφέ-
ας Κώστας Λυμπουρής. Τα Εγκαί-
νια της Έκθεσης Έργων Τέχνης θα 

τελέσει ο υφυπουργός Πολιτισμού 
κ. Ιωάννης Τουμαζής. Ποιήματα θα 
απαγγείλουν οι ποιητές Αλεξάνδρα 
Γαλανού, Κλείτος Ιωαννίδης, Ιωσήφ 
Ιωσηφίδης, Ευφροσύνη Μαντά, Λί-
λη Μιχαηλίδου, Γιώργος Μολέσκης, 
Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ευρυδίκη 
Περικλέους - Παπαδοπούλου, Σο-
φοκλής Σοφοκλέους, Άννα Τενέζη, 
Μιχάλης Τερλικκάς. Το πρόγραμμα 
συντονίζει η κ. Βαλεντίνα ∆ημη-
τριάδου Σαλτέ. Πολιτιστικό Κέντρο 

Δήμου Στροβόλου, Δευτέρα, 7 Νοεμ-

βρίου, ώρα 7:00 μ.μ. 

Η γκαλερί Stand in Line παρουσιάζει την ατο-
μική έκθεση του Έλληνα εικαστικού Βασίλη 
Πέρρου με τίτλο «εν οίκω». Ο Βασίλης Πέρρος 
γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, όπου ζει και 
εργάζεται. Έχει πραγματοποιήσει 9 ατομικές 
και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 ομαδι-
κές εκθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. 
Έχει φιλοτεχνήσει με έργα του εξώφυλλα βιβλί-
ων και δίσκων και έχει επιμεληθεί σκηνογρα-
φικά θεατρικές παραστάσεις. Το τελευταίο του 
εικονογραφικό σύνολο δημιουργήθηκε μέσα 
στην πανδημία. Από το ξεκίνημά της, κατόπιν με 
τη συνθήκη του εγκλεισμού, ο ζωγράφος δεν 
έμεινε ερμητικά κλεισμένος, αλλά «κρυφο-

κοιτούσε» στα σπίτια. Ο οίκος και το σχήμα του 
εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα έργα ως εικόνα 
αρχετυπική. Stand In Line: 26Α Μετοχίου, Άγι-
ος Ανδρέας, Λευκωσία. Η έκθεση θα διαρκέσει 
μέχρι 26 Νοεμβρίου. Πληροφορίες τηλέφωνο 

99412000, www.standinlineartspace.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Γλώσσα
απ’ άλλους τόπους
Το Βιβλιοτρόπιο ολοκληρώνει τον 
φετινό κύκλο εκδηλώσεων με τον 
γενικό τίτλο «Τοπογραφίες», προ-
σκαλώντας τους συγγραφείς Σωτή-
ρη ∆ημητρίου και Αντώνη Γεωργίου 
μαζί με την ακαδημαϊκό ∆ήμητρα 
∆ημητρίου σε μια συζήτηση με θέ-
μα τη σχέση γλώσσας και τόπου και 
τις πολλαπλές μορφές αλληλεπί-
δρασής τους μέσα στη λογοτεχνία. 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ώρα 7:30 μ.μ. 
Το Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 
Λεμεσός. 

Η προώθηση της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας - 
ένας από τους κύριους στόχους της Σ.Ο.Κ. Η Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Αθηνοδώρου, δίνει βήμα 
έκφρασης σε τέσσερις διακεκριμένους Κύπριους συνθέτες: Άγι 
Ιωαννίδη, Τάσο Στυλιανού, Άντη Σκορδή και Χριστίνα Αθηνοδώρου. 
Η δουλειά τους συνδέει το παρελθόν με τον παρόν και εκφράζει 
τις προσωπικές τους αναζητήσεις, πειραματισμούς και προβληματι-
σμούς. Οι ιδιομορφίες των συνθέσεών τους από πλευράς έμπνευ-
σης, μουσικής αισθητικής και τεχνικών σύνθεσης, παρουσιάζουν 
ένα πλούσιο και συναρπαστικό ακουστικό τοπίο για το κοινό. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Divertimento για ορχήστρα εγ-
χόρδων του Bela Bartok. Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, Θέατρο Παλ-
λάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία, ώρα 8:30 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφω-

νο 22463144, www.cyso.org.cy

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Κυπροφωνία 1 - Έργα Κύπριων Συνθετών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

The «Hitchcat’s 
Museum» A dark, 
dark tale…

O κορυφαίος συγγραφέας 
και εκπρόσωπος της φαντα-
στικής λογοτεχνίας τρόμου και 
επιστημονικής φαντασίας, H.P. 
Lovecraft, συναντά, για πρώτη 
φορά, τη νεανική/παιδική θεα-
τρική σκηνή, σε ένα σύγχρονο 
«dark tale» Το κορυφαίο λογο-
τεχνικό διήγημα «Οι γάτες της 
Ούλαθρ» μεταφέρεται μέσω 
μιας ευφάνταστης δραματουρ-
γίας και διασκευής και συναντά 
τον Alfred Hitchcock στο θρυλικό 
έργο «The “Hitchcat’s Museum». 
Η ιστορία του θρυλικού Μουσεί-
ου Γάτας «Ηitchcat Museum» 
ζωντανεύει σε μια νύχτα γεμά-
τη μεταμορφώσεις, όνειρα που 
γλιστρούν στην πραγματικότη-
τα, ανθρωπόμορφες γάτες, «αν-
θρώπινα τέρατα», μαγεία και 
πολύ χιούμορ. Ένα παραμύθι 
τρόμου γι’ ατρόμητα παιδιά. Κεί-
μενο/ ∆ιασκευή: Χριστίνα Κων-
σταντίνου. Σκηνοθεσία: Ειρήνη 
Ανδρονίκου. Πρωταγωνιστούν: 
Ειρήνη Ανδρονίκου, Άντονυ Πα-
παμιχαήλ, Κρίστη Χαραλάμπους. 
Μόνο για 8 παραστάσεις κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 5:00 
το απόγευμα. Παραστάσεις 12, 
13, 19, 20, 26, 27 Νοεμβρίου και 
3, 4 ∆εκεμβρίου Πρεμιέρα: Σάβ-
βατο, 12 Νοεμβρίου, ώρα 5:00 
μ.μ. Υπόγειο Σατιρικού Θεάτρου, 
Οδός Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-
15, Αγλαντζιά. Πληροφορίες και 

κρατήσεις τηλέφωνο 99836587.
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Since 1959

Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Συνάντησα τον Μίνω Ορφανό στο 
∆ημοτικό Μουσείο Χαρακτικής 
Χαμπή στη Λευκωσία, με αφορ-
μή τη δωρεά του προς το μου-
σείο 32 χαρακτικών τ ου πατέρα 
του, του Λάμπρου Ορφανού, ενός 
σπουδαίου καλλιτέχνη, ο οποίος 
τουλάχιστον για τους χρήστες 
της δραχμής βρισκόταν πάντα 
στα χέρια τους, αφού ήταν ο βα-
σικός χαράκτης των ελληνικών 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων 
για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, ο 
Λάμπρος Ορφανός ήταν και ένας 
πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης, 
χαράκτης, ζωγράφος, ένας άν-
θρωπος που μαζί με τη σύζυγό 
του Έλλη Μουρέλου – Ορφανού 
αναζητούσαν καλλιτεχνικά ερε-
θίσματα, αφού όπως μού λέει ο 
γιος τους Μίνως, στην οικογένεια 
η τέχνη ήταν κάτι τόσο φυσικό, 
όπως το ν’ αναπνέεις. 
–Κύριε Ορφανέ, πώς ξεκίνησε 
η ιδέα να δωρίσετε έργα του 
πατέρα σας στο Δημοτικό Μου-
σείο Χαρακτικής Χαμπή; 

–Όταν άρχισα να ασχολούμαι 
με το αρχείο του πατέρα μου και 
της μητέρας μου, ανακάλυψα ότι 
από τις ελάχιστες εκθέσεις στις 
οποίες είχαν πάρει μέρος ήταν με-
τά την εισβολή στην Κύπρο. Απο-
φάσισαν να λάβουν μέρος στην 
έκθεση που διοργάνωνε η γκα-
λερί Ώρα της Αθήνας του Ασα-
ντούρ Μπαχαριάν, και τα έσοδα 
όλα θα δινόντουσαν στους καλ-
λιτέχνες της Κύπρου. Ασχολού-
μενος, λοιπόν, με το αρχείο τους, 
προσπάθησα ν’ ακολουθήσω τον 
δρόμο στη ζωή τους και να φτάσω 
στα σημεία που είχαν σταματήσει, 
σεβόμενος το έργο τους. Κάποια 

στιγμή έμαθα για το Μουσείο Χα-
μπή και μού δόθηκε η ευκαιρία να 
τον γνωρίσω, όταν έγινε μια μεγά-
λη έκθεση στην Αθήνα, στο Σπί-
τι της Κύπρου. Εκεί τον γνώρισα 

και αποφάσισα να δωρίσω κάποια 
έργα. Σιγά-σιγά όμως γνωρίζοντας 
περισσότερο το Μουσείο έφτασαν 
να γίνουν 32 τα έργα που έχω δω-
ρίσει. Αυτή η σχέση ήταν αφορ-
μή για να έρθουν 32 έργα στην 
Κύπρο. Επίσης, ας μην ξεχνάμε 
ότι είναι ένα μουσείο που αγω-
νίζεται να σταθεί και είναι πάρα 
πολύ δύσκολο να κρατήσεις ένα 
μουσείο που είναι αποκλειστικά 
αφιερωμένο στη χαρακτική. Είχε 
πολλές παραμέτρους η απόφασή 
μου, πρώτον η σχέση που σταδι-
ακά δημιουργήθηκε έστω και από 
απόσταση, μέσω τηλεφώνου, δεύ-
τερο ήταν η οργάνωση που είχε το 

μουσείο και τρίτο, ρόλο έπαιξε η 
εκτίμηση που έχω για την Κύπρο 
και όλα όσα συμβεί εδώ.
–Πώς μπήκε στη ζωή του η τέ-
χνη της χαρακτικής;

–Όταν εισήχθη στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών, που τη διάλεξε και 
ήταν αφιερωμένος σε ολόκληρη 
τη ζωή του στη ζωγραφική, στην 
τέχνη καλύτερα, κάτι που του έδι-
νε χαρά, ευτυχία και πληρότητα, 
υπήρχε ένας σπουδαίος καθη-
γητής, ο οποίος έβαλε τις βάσεις 
για την ανάπτυξη της χαρακτικής 
στην Ελλάδα, αυτός ήταν ο Γιάν-
νης Κεφαλληνός, από τον οποίο 
βγήκε το 80% των Ελλήνων χαρα-

κτών εκείνης της εποχής, ο ένας 
καλύτερος από τον άλλο. Απ’ όσα 
λέγονται για τον Κεφαλληνό φαί-
νεται πως ήταν ένας καταπληκτι-
κός δάσκαλος, ο οποίος δεν ήθελε 
να κάνει κακέκτυπα της προσω-
πικότητάς του τους μαθητές του, 
αλλά να τους ωθήσει να αναπτύ-
ξουν τη δική τους ταυτότητα και 
προσωπικότητα μέσα από το έρ-
γο τους. Επίσης, ήταν ένας βαθιά 
δημοκρατικός άνθρωπος που μέ-
σα στην κατοχή προσπάθησε να 
κρατήσει το δημοκρατικό φρόνη-
μα των Ελλήνων με τον δικό του 
τρόπο, κάτι που επίσης έλκυσε 
τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν 
κι εκείνος ένας άνθρωπος με δη-
μοκρατικές αξίες, δεν του άρεσε ο 
συντηρητισμός, που κυριαρχούσε 
σε ένα μεγάλο μέρος της Σχολής 
Καλών Τεχνών τότε...
–Ποια ήταν η ταυτότητα του 
Λάμπρου Ορφανού στην τέχνη 
γενικότερα;

–Οι συνθήκες της ζωής τον 
έκαναν να έχει δύο ταυτότητες, 
η επίσημη ταυτότητά του και 
αυτή που τον κάνει –αν θέλετε 
γνωστό– είναι αυτή του βασικού 
δημιουργού των νέων χαρτονο-
μισμάτων της Ελλάδας, που απέ-
κτησε η Ελλάδα τέλη της δεκαε-
τίας του ’50 αρχές του 1960, ως 
ένας από τους βασικούς χαράκτες 
του Εθνικού Νομισματοκοπείου. 
Η προσωπική του όμως ελευθε-
ρία ήταν η ζωγραφική, τα χρώμα-
τα, οι φόρμες και μία διακριτική 
αφαίρεση που άρχισε σιγά-σιγά 
να βάζει στη δουλειά του.
–Αυτή η αφαίρεση πού μπορεί 
να οφείλεται; Αναζητεί κάτι;

–Νομίζω πως οφείλεται στη 
βαθιά λιτότητα που είχε ως άν-
θρωπος και στη μοναχικότητά 
του... γιατί κάθε καλλιτέχνης είναι 

αναγκασμένος εκ των πραγμάτων 
να πιστέψει στον βαθύ του εαυ-
τό για να μπορέσει να δημιουρ-
γήσει. Αυτή η ανάγκη τον έκανε 
να παίρνει ένα αυτοκίνητο, να 
βάζει μέσα τα χρώματά του, ένα 
καβαλέτο και έναν καμβά και να 
πηγαίνει μόνος στη φύση, και 
εκεί να συγκεντρώνεται, να τη 
νιώθει και έτσι να εκφράζεται.
–Στα έργα του πάντως που 
υπάρχουν πρόσωπα φαίνεται 
μια εγγενής μελαγχολία... Αυ-
τό είναι ίσως ένα σχόλιο του 
καλλιτέχνη για την ανθρώπι-
νη ύπαρξη; 

–Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις 
που δίνονται από ανθρώπους που 
έρχονται σε επαφή με το έργο του 
πατέρα μου... Νομίζω πως επειδή 
ήταν ένας βαθύτατα ανθρώπινος 
χαρακτήρας, κάτι που τον έκανε 
να έχει μία υπερευαισθησία με 
τον ανθρώπινο πόνο, με την αν-
θρώπινη ύπαρξη, περισσότερο 
ήταν ένα δικό του σχόλιο, με τη 
διακριτικότητα που τον διακα-
τείχε σε ολόκληρη τη ζωή του...
–Στα γυμνά του έργα, πάντως 
υπάρχει μια αντίθεση με τα 
γροτέσκ έργα του, με πιο φίνες 
γραμμές... είναι και αυτό κάποιο 
στοιχείο του χαρακτήρα του;

–Νομίζω ναι. Μην ξεχνάμε πως 
ανήκε σε μια γενιά που τα συναι-
σθήματα δεν επιτρεπόταν να εκ-
φραστούν. Είχε επίσης έναν βα-
θύτατο σεβασμό στις γυναίκες, 
εξ ου και η σχέση που είχε με τη 
μητέρα μου, που για 52 χρόνια 
ήταν μονιασμένοι και αληθινοί 
συμπορευτές. Αυτή η λεπτότη-
τα στις γραμμές ήταν αυτό που 
δεν μπορούσε να εκφραστεί με 
άλλον τρόπο, αλλά και από την 
άλλη είναι ένα σχόλιο για την αν-
θρώπινη συνειδητότητα.

Ηταν αφιερωμένος ολόψυχα στην Τέχνη 
Ο Μίνως Ορφανός, γιος του καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού, μιλάει στην «Κ» για την έκθεση ««Χαράσσοντας τη ζωή»

–Παρατηρώ ότι σε κάποια από 
τα έργα του, όπως αυτά με το 
Λούνα Παρκ και με αυτές γε-
νικά τις εκφάνσεις ζωής, έναν 
μαγικό ρεαλισμό. Πώς εκλάμ-
βανε την πραγματικότητα ο 
Λάμπρος Ορφανός;

–Ήταν σαν να χαιρόταν με τη 
χαρά των παιδιών και τη χαρά 
της ζωής και ίσως και ένα μεγάλο 
μικρό παιδί που χαίρεται εκείνη 
την ώρα, όταν βλέπει χρώματα, 
ακούει μουσικές. Θυμάμαι ότι με 
έπαιρνε μαζί του και πηγαίνα-
με στο τσίρκο και χαιρόταν και 
εκείνος...
–Η περίοδος της παραμονής 
του στο Παρίσι πώς τον επη-
ρέασε, φεύγοντας από τη με-
τεμφυλιακή Αθήνα; 

–Νομίζω ήταν απόλυτα καθο-
ριστική εκείνη η περίοδος της ζω-
ής του για την εξέλιξή του, άλλω-
στε έτσι το έβλεπε και το έλεγε 
κι εκείνος. Έφυγε από ένα πάρα 
πολύ συντηρητικό περιβάλλον, η 
Ελλάδα είχε βγει μόλις από τον 
Εμφύλιο, και όλες οι ανοικτές ιδέ-
ες ήταν καταδικαστέες, και τό-
τε βρίσκεται σ’ ένα περιβάλλον 
όπου όλα είναι τέχνη. Έλεγε χα-
ρακτηριστικά πως μόνο να περ-
πατάς στον δρόμο και να κοιτάς 
τις βιτρίνες είναι σαν να βρίσκε-
σαι σ’ ένα μεγάλο μουσείο. Εί-
ναι σίγουρο ότι ήθελε να μείνει 
στο Παρίσι, όμως οι συνθήκες 
της εποχής δεν ήταν εύκολες για 
έναν ξένο να μπορέσει να εγκα-
τασταθεί εκεί. Προσπάθησε να 
επεκτείνει την υποτροφία του 
ΙΚΥ που είχε λάβει, το κατάφερε 
μόνο για έξι μήνες, έπειτα η μη-
τέρα μου προσπάθησε να πάρει 
υποτροφία για να μπορέσουν να 
μείνουν για ακόμη τρία χρόνια... 
–Είδε πολλά...

–Καλλιτεχνικά του άνοιξε τα 
μάτια, τις ιδέες του, είδε πράγ-
ματα που δεν μπορούσε να δει 
στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να 
δεις ακόμα και τους μεγάλους ζω-
γράφους. Εξ ου και όταν ήταν στο 
Παρίσι, με αγαπημένους του φί-
λους, όπως ο Γιάννης Γαΐτης, η 
σύζυγός του η γλύπτρια Γαβριέ-
λα Σίμοση, και ο μεγάλος φίλος 

τους Παναγιώτης Τέτσης πήγαι-
ναν ταξίδια στην Ευρώπη για να 
δουν μουσεία. Ένα μεγάλο ταξίδι 
τους ήταν στην Ισπανία, για δύο 
μήνες, όπου είδαν όλα τα μεγάλα 
μουσεία της και όχι μόνο, το κα-
λοκαίρι του 1953, αλλά και στην 
Ολλανδία.
–Για την οικογένεια Ορφανού 
ήταν όλα τέχνη; Είδα στο δια-
δίκτυο μια φωτογραφία όπου 
όλη η οικογένεια είναι στο αρ-
χαίο θέατρο της Επιδαύρου... 

–Είναι αλήθεια αυτό. Η οικογέ-
νεια της μητέρας μου ήταν βαθιά 
καλλιεργημένη, και ο πατέρας μου 
βρήκε σε αυτό το περιβάλλον ό,τι 
έψαχνε. Ήμασταν μία οικογένεια 
που η τέχνη ήταν κάτι το απολύ-
τως φυσικό, όπως το ν’ αναπνέεις. 
Η δε φωτογραφία που αναφέρετε 
βγήκε την ημέρα την ημέρα που 
μαζί με τον επίσημο φωτογράφο 
της Τράπεζας της Ελλάδος για να 
φωτογραφηθούν οι γωνίες του θε-
άτρου της Επιδαύρου που ήθελε ο 

πατέρας μου, αφού το θέατρο θα 
απεικονιζόταν στο χαρτονόμισμα 
των 1000 δραχμών.
–Η εργασία του στο Εθνικό 
Νομισματοκοπείο ερχόταν σε 
αντίθεση με την αμιγώς καλλι-
τεχνική του δουλειά;

–Είναι εντυπωσιακό ότι κατά-
φερε και κράτησε μια ισορροπία 
στην καλλιτεχνική του έκφραση 
ως επαγγελματίας και ως καλλι-
τέχνης. Η εργασία του στο Νο-
μισματοκοπείο ήταν απίστευτα 
περιοριστική καλλιτεχνικά, για 
λόγους ασφαλείας των χαρτο-
νομισμάτων, και πολλές φορές 
πνιγόταν, γιατί ήταν ελεύθερος 
άνθρωπος, και ίσως γι’ αυτό στα-
μάτησε και να χαράσσει δικά του 
έργα, μάλιστα στο μουσείο έχου-
με το τελευταίο χαρακτικό του, 
του 1966, μεταστράφηκε στη ζω-
γραφική, που του έδωσε τη διέξο-
δο που χρειαζόταν για να υπάρξει 
μία έκρηξη χρωμάτων, φόρμα, 
φωτός, που δεν του το επέτρεπε 
η καθημερινή του εργασία.

 
Πληροφορίες: Λάμπρος 
Ορφανός – Έλλη Μουρέλου - 

Ορφανού, «Χαράσσοντας την ζωή» 
1944–1966. ∆ημοτικό Μουσείο Χα-
ρακτικής Χαμπή, Λευκωσία. ∆ιάρ-
κεια έως 15 Ιανουαρίου 2023.

«Η προσωπική του 
όμως ελευθερία ήταν η 
ζωγραφική, τα χρώματα, 
οι φόρμες και μία 
διακριτική αφαίρεση 
που άρχισε σιγά-σιγά να 
βάζει στη δουλειά του».

«Ημασταν μία οικογένεια 
που η τέχνη ήταν κάτι 
το απολύτως φυσικό, 
όπως το ν’ αναπνέεις».

«Έπαιρνε ένα αυτοκίνητο, έβαζε μέσα τα χρώματά του, ένα καβαλέτο και έναν καμβά και να πήγαινε μόνος στη φύση, 
εκεί συγκεντρωνόταν, την ένιωθε και έτσι εκφραζόταν» λέει ο Μίνως Ορφανός για τον πατέρα του Λάμπρο Ορφανό.

Η ζωγραφική του έδωσε μια διέξοδο

«Είναι εντυπωσιακό ότι κατάφερε και κράτησε μια ισορροπία στην καλλιτε-
χνική του έκφραση ως επαγγελματίας και ως καλλιτέχνης».
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Συνέντευξη στον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή την εκδήλωση που 
διοργανώνει το Βιβλιοτρόπιο 
με τίτλο «Γλώσσα απ’ άλλους 
τόπους» μιλήσαμε με τους συγ-
γραφείς Αντώνη Γεωργίου και 
Σωτήρη ∆ημητρίου, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συζήτηση μα-
ζί με την ακαδημαϊκό ∆ήμητρα 
∆ημητρίου. Η συζήτηση θα έχει 
θέμα τη σχέση γλώσσας και τό-
που και τις πολλαπλές μορφές 
αλληλεπίδρασής τους μέσα στη 
λογοτεχνία.
–Αντώνη, η σχέση κυρίαρ-
χης γλώσσας με τη γλώσσα 
του κάθε τόπου είναι μια δύ-
σκολη λογοτεχνική εξίσωση;

–Είναι αρχικά μια δύσκολη 
πολιτική εξίσωση: η γλώσσα 
είναι συστατικό στοιχείο της 
ταυτότητας ενός ατόμου, μιας 
κοινωνίας, ενός λαού και αντι-
κρίζεται συνήθως με ιδεολογι-
κή και πολιτική φόρτιση – έτσι 
και στην Κύπρο. Η χρήση της 
κυπριακής ελληνικής στη λο-
γοτεχνία, στο θέατρο αλλά και 
στα σχολεία ή σε πιο επίσημο 
λόγο ήταν (και παραμένει) ένα 
διαφιλονικούμενο ζήτημα. Με 
αποτέλεσμα κατά καιρούς η δι-
άλεκτος να χλευαστεί, να υπο-
τιμηθεί και να δαιμονοποιηθεί 

ως «αντεθνική». Ευτυχώς αυτό 
έχει αλλάξει αρκετά πια. Αφού 
λυθεί αυτή η πρώτη εξίσωση 
–με τον τρόπο που τη λύνει ο 
καθένας μας– πάμε στη λογο-
τεχνία: η εξίσωση έχει κι εδώ 
πολλούς αγνώστους: η σημα-
σία/αναγκαιότητά της σ’ ένα 
λογοτεχνικό κείμενο, η απόφα-
ση για (ή μη) χρήση της, η οργα-
νική της χρήση, η δυσκολία να 
εκφραστείς λογοτεχνικά, ίσως, 
σ’ ένα ιδίωμα, ο τρόπος γραφής 
του και άλλα πολλά. Προσωπικά 
δεν αναρωτιέμαι πια για τη χρή-
ση της διαλεκτού και πιστεύω 
ότι ο κάθε δημιουργός αλλά και 
ο καθένας μπορεί να αποφασί-
σει με ποιο γλωσσικό μέσο θέλει 
και μπορεί να εκφραστεί καλύ-
τερα. Ας αφεθούν τα πράγματα 
να οδηγηθούν όπου πάνε χωρίς 
«πρέπει», αρκετά «πρέπει» και 
«μη» είχαμε χρόνια τώρα...  
–Τι χρειάζεται ένας συγγρα-
φέας για να μπορεί να απο-
τυπώσει τη λογοτεχνική 
σκέψη του μέσω ενός ιδι-
ώματος;

–Ένας καλός συγγραφέας θε-
ωρώ ότι χρειάζεται, όπως και να 
γράφει, να είναι καλός αναγνώ-
στης και καλός παρατηρητής – 
παρατηρητής της λεπτομέρειας 
του κόσμου, των ανθρώπων και 
των ανθρωπίνων σχέσεων. Στην 
περίπτωση της διαλεκτού μας, 
στην οποία δεν υπάρχουν ακό-

μα πολλά (σύγχρονα) αναγνώ-
σματα, είναι σημαντικό να είναι 
επίσης καλός ακροατής αλλά και 
να ανασύρει από τη μνήμη του 
παλιές φωνές. Επιπλέον χρειά-
ζεται να είναι επίσης τολμηρός 
με τη χρήση του ιδιώματος (δες 
Στέλλα Βοσκαρίδου και τα ποιη-
τικά «Αναγέλαστά» της) να έχει 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές 
του, περισσότερη από όση μας 
έμαθαν να έχουμε στην κυπρια-
κή ελληνική. Ίσως χρειαστεί να 
ανοίξει λεξικά, όχι τόσο για να 
ζωντανέψει μια νεκρή γλώσσα 
όσο να επαναφέρει στη μνήμη 
του ολοζώντανες αλλά ξεχασμέ-
νες λέξεις. Κυρίως όμως θα βο-
ηθούσε αν άφηνε το ιδίωμα να 
τον αγγίζει και τον ίδιο. 
–Είναι εύκολο να γραφτεί 
ένα λογοτεχνικό κείμενο σε 
ιδίωμα, ακόμα και αν ο συγ-
γραφέας είναι φυσικός ομι-
λητής του;

–∆εν είναι τόσο απλό. Είπα-
με πριν κάποια πράγματα πέραν 
από αυτά χρειάζεται κάποτε δια-
φοροποίηση της γλώσσας ώστε 
αναλόγως με τη γενιά αυτού που 
μιλά, να υπάρχει μια συνέπεια. 
Είναι και η ανάγκη να υπάρχει 
μια ομοιομορφία στη γραφή, δι-
ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, 
ακόμα και αν δεν συμφωνούν 
όλοι, γίνεται τώρα μια προσπά-
θεια περαιτέρω τυποποίησης. 
Πιστεύω πώς μπορούμε να πάμε 
τη χρήση της κυπριακής ελλη-
νικής ένα βήμα πιο πέρα. Ήδη 
η Λουίζα Παπαλοΐζου, στο βρα-
βευμένο «Βουνί» της μπόρεσε 
με εξαίρετο τρόπο ν’ αφηγη-
θεί, να περιγράψει και να στο-
χαστεί στα κυπριακά. Τώρα δε 
που διαβάζω τη Μαρία Ιωάννου 
και τους «Ενδιάμεσούς» της πα-
ρατηρώ επίσης πόσο σύγχρο-
να και γόνιμα χρησιμοποιεί τη 
διάλεκτο. 
–Οι ντοπιολαλιές είναι μια 
επιστροφή σε κάτι αρχέ-
γονο, αλλά μόνο για όσους 
έχουν αυτές τις εικόνες... οι 
άλλοι πώς μπορούν να ταυ-
τιστούν; 

–Η γλώσσα και οι ντοπιολα-
λιές, όπως λες, μας συνδέουν 
με τον τόπο, με την όποια αρ-
χή μας. Κυρίως όμως μας συν-
δέουν με τους γύρω μας, αφού 
η γλώσσα είναι μέσο επικοινω-
νίας, δεν είναι μουσειακό είδος, 
εξελίσσεται, αλλάζει. Η κυπρια-
κή ελληνική είναι μια ζωντανή 
γλώσσα, είναι μέρος της καθη-
μερινότητάς μας. Με αλλαγές 
στο λεξιλόγιο κυρίως, που έφε-
ρε ο χρόνος, οι νέες κοινωνικές 
συνθήκες αλλά και οι έξωθεν 
παρεμβάσεις για «να μάθουμε 
να μιλούμε σωστά». Υπάρχει 
σίγουρα μια σύνδεση με τις ρί-
ζες, είναι τεκμήριο μιας συνέ-
χειας, αλλά περισσότερο είναι, 
για μένα, μια σύνδεση με το πα-
ρόν μας, με αυτό που είμαστε 
τώρα, ό,τι είμαστε, με την ταυ-
τότητά μας.  

Κάποιοι από τους «άλλους» 
που αναφέρεις και αντιλαμβά-
νομαι εννοείς τους μη φυσικούς 
ομιλητές και όσους δεν μπορούν 
να αντιληφθούν την παράμετρο 
αυτή της σημερινής χρήσης της 
κυπριακής ελληνικής ίσως να 
αντιμετωπίζουν τέτοια κείμε-
να (όπως κάποτε αντιμετωπί-
ζουμε και εμείς κείμενα άλλων 
διαλέκτων) με μια φολκλορική 
διάθεση, να εισπράττουν μόνο 
μια αίσθηση ηθογραφίας, υπάρ-
χει αυτός ο κίνδυνος. 

∆ιαβάζοντας τα βιβλία του 
Σωτήρη ∆ημητρίου –τόσο το 
τελευταίο του, «Ουρανός απ’ άλ-
λους τόπους», όσο και το πρώτο 
δικό του που διάβασα, το συ-
γκλονιστικό «Ν’ ακούω καλά το 
όνομά σου», που νομίζω με κα-
θόρισε στην απόφαση να γρά-
ψω σε διάλεκτο, με δυσκόλεψαν 
κάπως στην αρχή αλλά εύκολα 
«ταυτίστηκα», καλύτερα να πω 
συνδέθηκα με τις ηρωίδες/ήρω-
ες του και τον κόσμο τους και ας 
ήταν γραμμένα σε μη οικεία σε 
μένα γλώσσα/διάλεκτο.

Η μαγεία της τρίσβαθης λαλιάς
Οι συγγραφείς Αντώνης Γεωργίου και Σωτήρης Δημητρίου καταθέτουν τις απόψεις του για τη δημώδη γλώσσα στη λογοτεχνία

Του ΣΩΤΗΡΙΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γλώσσα σημαίνει αυτό που λέει 
η λέξη. Φωνή. ∆εν λέμε Εθνική 
γραφίδα αλλά Εθνική γλώσσα. Η 
γραφίδα την περιορίζει δραστικά. 
∆εν μπορεί να αποδώσει τα άπει-
ρα σημεία στίξης της φωνής, του 
προσώπου, των χεριών, του βλέμ-
ματος. Αεράκι, δεν φυλακίζεται 
στα καλούπια των γραμμάτων. 
Όταν δε φυλακίζεται δεν είναι 
πια ζώσα γλώσσα αλλά κείμενο. 
Κείμενο, κάτι που κείται, ξέπνοο, 
νεκρό. Και βέβαια μια εκ των απω-
λειών του κειμένου είναι η συρρί-
κνωση της μνήμης. Πώς θυμόταν 
αλήθεια οι αγράμματες χωριάτισ-
σες τα πολύστιχα τραγούδια της 
δημώδους;

Το μισό και παραπάνω της ευ-
χαριστήσεως στο βιβλίο «Ουρα-
νός απ’ άλλους τόπους» είναι η 
τραγουδιστή εκφορά αυτών των 
γυναικών, η προσωδία, που δυ-
στυχώς δεν αποδίδεται. Και αν 
μου επιτρέπεται θα διαφωνήσω 
με τον όρο ιδιωματική γλώσσα. 
∆εν υπάρχουν ιδιωματικές γλώσ-
σες, ούτε διάλεκτοι, αλλά ανθρώ-
πινες, ισότιμες γλώσσες όσο λίγοι 
και να τις μιλούν. 

Τα ελληνικά στον «Ουρανό 
απ’ άλλους τόπους» είναι απλά, 
απλούστατα ελληνικά που θέλουν 
λίγη εγρήγορση για να σου χα-
ριστούν. Εκτός και αν εννοούμε 
ιδιωματικό λόγο, τον εικονοποιη-
τικό, μεταφορικό και παροιμιακό 
λόγο, δηλαδή τον ποιητικό. Που 
δυστυχώς αυτό εννοούν ως διά-
λεκτο οι αρνητές του.

Ως διάμεσος δημιουργός –όπως 
είναι όλοι οι λογοτέχνες– μπορώ 
να πω πως μια τυχαία σελίδα της 
αφηγήτριας του «Ουρανού απ’ άλ-
λους τόπους» σβήνει την καλύτε-
ρη σελίδα ενός διηγήματός μου 
στην νεοελληνική δηλαδή στην 
Αθηναϊκή. Και φυσικά η σύγκρι-
ση μπορεί να επεκταθεί. 

Ας το αντιστρέψω λοιπόν. Μή-
πως απλουστευτικός λόγος είναι η 
Αθηναϊκή; Κανένα από τα παρα-
πάνω γνωρίσματα της δημώδους 
δεν τη χαρακτηρίζει. 

Επέβαλε στους ξεριζωμένους 
χωριάτες τα εύκολα, τα επιφα-
νειακά και τα μονοσήμαντα για 
να δημιουργήσει τον κοινό τόπο 
κάποιας διεκπεραιωτικής συνεν-
νοήσεως. 

∆εν τη νοιάζει η παραμυθητική, 
λυτρωτική λειτουργία της γλώσσας 
παρά κάποια χρηστική, τυπική εκ-
φορά της. Κάθε γλωσσική κατίσχυ-
ση βασίζεται στην απλούστευση. 
Αυτή η σύγχρονη, άνοστη γλώσ-
σα άσκησε γλωσσική τρομοκρατία 
στους χωριάτες πείθοντάς τους πως 
είναι αγράμματοι. 

Όταν δε ξέφευγε στο σχολείο 
από κανένα παιδάκι κάνα γλωσ-
σικό στολίδι, αμέσως επενέβαι-
νε ο δάσκαλος με τη βίτσα. Θυ-
μάμαι και τις φοιτήτριες στην 
Αθήνα απ’ τις διάφορες επαρχί-
ες πόσο μοχθούσαν να συστοι-
χηθούν στην επιφανειακή νεοελ-
ληνική. Κατέπνιξαν τις λεξούλες 
και τους τρόπους των γιαγιάδων 
τους, όμως στον βαθύ πόνο τους 
αυτές οι διωγμένες λέξεις ερχό-
ντουσαν ακάλεστες απ’ τα σωθικά 
στο στόμα για να τις στηρίξουν. 
Ό,τι εκφράζεται βαθύριζα χάνει 
τη δύναμή του. Γιατί αλήθεια εξα-
φανίσαμε τα μοιρολόγια; Tόσο πια 
ντελικάτη έγινε η ψυχή μας; Μα 
αν δεν εκφράσεις βαθειά την ώρα 
που πρέπει τον πόνο σου, μετά αυ-
τός σε ακολουθεί διά βίου. 

Ήταν γύρω στο ’60 που όλο το 
Έθνος στράφηκε με πρωτοφανή 
μανία προς ό,τι ποιητικό μητρώο. 
Τα ονόμασαν δε συλλήβδην βλά-
χικα και να με συμπαθούν οι Βλά-
χοι με τον βαθύ πολιτισμό τους. 
Ενεδύθησαν οι μωρόπιστοι κάθε 
τι δυτικό και φυσικά έγιναν καρι-
κατούρες. Πώς το λέει η παροιμία, 
θέλησε η κουρούνα να περπατά 
σαν την πέρδικα κι έχασε και τον 
δικό της βηματισμό; 

Ο χωριάτης ούτε σύμπλεγμα 
κατωτερότητος είχε, ούτε σύ-
μπλεγμα ανωτερότητος έναντι 
ουδενός ανθρώπου του πλανή-
τη. Ένιωθε απολύτως ισότιμος 
εν αντιθέσει με τον σημερινό νε-
οέλληνα. Κατέπνιξε η σύγχρονη 
νεοελληνική την ποίηση της δη-
μώδους για την εύκολη χειραγώ-
γηση. Η πενιχρή ανταπόδοση; 
Οι πάμπολλες σύγχρονες μικρο-
γλυκύτητες και τα μπιχλιμπίδια –
κάθε μέρα πλέον είναι Κυριακή– 
που όμως αφάνισαν τη θυμόσοφη 
γνώση και γαλήνη. 

Αφάνισαν την ευφρόσυνη αί-
σθηση της γλώσσας. Μιας γλώσ-
σας ζυμωμένης με τον ουρανό, 
την πίστη αλλά και με τα εξωτι-
κά, τα πειρασμικά και τα ισκιώ-
ματα. Μία γλώσσα που κρατούσε 
την ψυχή δροσερή και παιδική 
μέχρι βαθέως γήρατος. Σε αντί-
θεση με την αζύμωτη, επιβαλλό-
μενη σχολική γλώσσα. Ως και τα 
παιδάκια σήμερα είναι περίφρο-
ντη και βλοσυρά. 

Απ’ την ολότητα πλέον είμα-
στε στον κατακερματισμό, απ’ 
την κοινότητα στον ατομισμό, 
απ’ τις άλογες –και γι’ αυτό ποι-
ητικές– βεβαιότητες στις στείρες 
αμφιβολίες κι απ’ την ποιητική 
δημώδη στο άμουσο Αθηναϊκό 
μόρφωμα. 

Οι συγγραφείς βέβαια δεν 
φταίνε. Όπως το λέει η λέξη συν-
γραφούν με τους συνανθρώπους 

τους. Αλλά απέσβετο το λάλον 
ύδωρ της δημώδους. Από ποιο 
στόμα πια να αντλήσουν; Κι όταν 
επιτυγχάνουν κάποια γλωσσική 
ωραιότητα, κάποια έκπληξη, δεν 
κρατάει πολύ, δεν έχει ρίζες σε 
κοινό ευφρόσυνο λόγο. Μόνον 
σε αδέσποτους γλωσσικά τόπους 
ο συγγραφέας έχει κάποια ελπί-
δα ακουστικής ευχαριστήσεως.

Ανταλλάσσω όλο το έργο μου 
είχε πει ο Γκαίτε για ένα και μόνο 
ελληνικό τραγούδι και δεν είναι 
λογοτεχνικός θρύλος. Και είναι 
γνωστός ο μέγας θαυμασμός που 
έτρεφαν στα δημοτικά τραγούδια 
ο Σεφέρης και ο Ελύτης. Ο δε Σο-
λωμός κορφολογούσε συνεχώς τη 
δημώδη, περπατούσε στα βήματά 
της. Και τι άλλο είναι η δημώδης 
παρά το απαράμιλλο θαύμα του 
δημοτικού τραγουδιού απλωμένο 
σε ομιλία; Βέβαια, αυτή η γλωσ-
σική έκπτωση είναι μοιραίο από-
τοκο της εκπτώσεως στην καθη-
μερινή βιωτή. 

Αφού χάθηκε η χειρότευκτη, 
πεζοπορούσα, φυσική και κοινο-
τική ζωή, καταστράφηκε μοιραί-
ως και η μήτρα παραγωγής αυτής 
της γλώσσας.

Φαίνεται πως η γλωσσική ποι-
ητική ανθοφορία έχει πορεία απ’ 
το σώμα προς τον νου, απ’ έξω 
προς τα μέσα.

Πρώτα πλάθουν τα χέρια –και 
ένας Θεός ξέρει τι δημιουργούσαν 
με τα χέρια τους οι χωριάτισσες– 

βαδίζουν τα πόδια στους μαγικούς 
τόπους τους, βλέπουν τα μάτια 
και κυρίως ακούν τ’ αφτιά. Κατόπι 
μεταπλάθει όλο αυτό το θάμβος 
ο νους σε γλώσσα. 

Εγκαταλείποντας ο άνθρωπος 
τη φύση, τον κάματο, τον συχνω-
τισμό και την αλληλοανάγκη με 
τους συνανθρώπους του, απομα-
γεύει και τη γλώσσα, καταστρέ-
φει τον ποιητικό μηχανισμό της. 

Αν αντιπαραβάλλει κανείς το 
υπέροχο σκίρτημα της ομιλίας 
μιας χωριάτισσας με τον σύγχρο-
νο πεπαιδευμένο της πόλης η δια-
φορά υπέρ της χωριάτισσας είναι 
συντριπτική. 

Μια δε τυχαία σελίδα της αφη-
γήτριας του «Ουρανού απ’ άλλους 
τόπους» είναι γεμάτη άνθη και 
μοσκοβολιές, γεμάτη γλυκόηχες 
καμπανούλες. 

Παρεκτός για τους φαιδρούς, 
τους μακάριους φυρούς, τους 
αναίσθητους, τους άσχετους, τους 
φθονερούς, τους βοϊδοβλέμμα-
τους και τους χαζοϊδεόληπτους 
εκ των αριστερών – έτσι για να 
βρίσουμε και λίγο. Και παρεκτός 
από τις χθεσινές βοσκοπούλες 
και τα αγροτόπαιδα που ισχυρί-
ζονται πως δεν την καταλαβαί-
νουν. Μάλλον έλκουν την κατα-
γωγή απ’ τις Βερσαλλίες – για να 
ευθυμήσουμε λίγο. 

Απ’ το όϊ, όϊ μάνα μου του Ελύ-
τη φτάσαμε στα καλή συνέχεια 
και καλή απόλαυση, φτάσαμε στα 
ψυχικώς κακοποιητικά μεγκαμπά-
ιτ και γκουγκλ. Είμαι βέβαιος πως 
δυο ηλικιωμένες χωριάτισσες μια 
Κύπρια και μια Ηπειρώτισσα όχι 
μόνον θα απολαύσουν τη συνο-
μιλία τους αλλά και θα χωρίσουν 
παρηγορημένες. 

Όλη η δημώδης απ’ την Κύ-
προ μέχρι την Κέρκυρα κι απ’ τη 
Θράκη μέχρι την Κρήτη είχε κοι-
νό παρονομαστή τον μηχανισμό 
δημιουργίας ποιήσεως, την παρα-
μυθία, τη θεραπεία και δευτερευ-
όντως τη χρηστικότητα. 

Απλώς διαφέρει η εκφορά, κάθε 
τόπος και το τραγούδι του. Αναλο-
γιστείτε τον πλούτο. Εντάξει άλ-
λαξαν οι συνθήκες, μια πιστωτική 
κάρτα, ένα κινητό κι ένας καπου-
τσίνο διατρέχουν πλέον όλη την 
υφήλιο – ατρόφησαν τα χεράκια 
μας, έγινε άμουση κι η γλώσσα 
μας. Άλλα δεν θα μπορούσε το 
κράτος να εντάξει την πολυποί-
κιλη δημώδη στην εκπαίδευση; To 
ερώτημα είναι αν θέλει και βέβαια 
αν θέλουν κι οι υπήκοοι. 

Όπως θα ’λεγε η αφηγήτρια 
του «Ουρανού απ’ άλλους τόπους» 
με τον παιγνιώδη, στοχαστικό 
τρόπο της, «δεν έχει αφαλό ο δο-
λιοάνθρωπος, δεν του τον έδεσε 
καλά ο θεουλάκης».

Από το σώμα στον νου

Τόπος είναι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος είναι λόγος, και ο λόγος είναι η ουσία της παρουσίας τους στον τόπο του. 

Η γλώσσα και οι ντο-
πιολαλιές μάς συνδέ-
ουν με τον τόπο, με την 
όποια αρχή μας. Κυρί-
ως όμως μας συνδέουν 
με τους γύρω μας.

Ο συγγραφέας Αντώνης Γεωργίου.

Αυτή η σύγχρονη, 
άνοστη γλώσσα άσκησε 
γλωσσική τρομοκρατία 
στους χωριάτες 
πείθοντάς τους πως 
είναι αγράμματοι. 

Ο συγγραφέας Σωτήρης ∆ημητρίου.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Στην περίπτωση του “Αιχμάλωτου” 
υποκλίνεσαι με δέος μπροστά στη 
δύναμη της αφήγησης για ένα τό-
σο ιστορικά σημαντικό γεγονός, 
ιδωμένο με απλότητα και βαθιά 
ειλικρίνεια στην ανθρώπινή του 
διάσταση» λέει η Μαρία Καρσερά 
που σκηνοθετεί την παράσταση 
«Αιχμάλωτος» βασισμένη στο βι-
βλίο του Στρατή ∆ούκα «Ιστορία 
ενός αιχμαλώτου». Η κα Καρσερά 
λέει πως το στοίχημα ήταν να πα-
ραμείνουν πιστοί στην απλότητα 
και λιτότητα του κειμένου. Τον 
αιχμάλωτο υποδύεται ο ηθοποι-
ός Φώτης Αποστολίδης, ο οποίος 
είδε τον Κοζάκογλου όπως προδι-
αγράφει ο ∆ούκας στο αφήγημά 
του, ως ένα αυθεντικά απλό, λαϊ-
κό άνθρωπο.

–Κυρία Καρσερά, ασχοληθήκα-
τε μ’ ένα από τα πιο εμβλημα-
τικά κείμενα για την τραγωδία 
του 1922, φοβηθήκατε αυτή την 
αναμέτρηση; 

–Ναι, όταν πιάνεις στα χέρια 
σου τέτοια μεγάλα κείμενα, η ευ-
θύνη που νιώθεις είναι πολύ με-
γάλη. Η δύναμη της πρόκλησης 
όμως, να αναμετρηθείς με τέτοιου 
μεγάλου βεληνεκούς έργα, τελικά, 
υπερβαίνει τον φόβο. ∆εν είναι τό-
σο ο φόβος, όσο η ευθύνη να αντα-
ποκριθείς σωστά απέναντι στο 
κείμενο, να το «διαβάσεις» σωστά, 
ώστε να το μεταφέρεις στη σκηνή 
πιστά στο πνεύμα του συγγραφέα. 
Από τη στιγμή που εισχωρείς μέ-
σα στο εσωτερικό του κειμένου 
και αρχίζεις να αναγνωρίζεις τους 
μηχανισμούς του, ο φόβος δίνει 
τόπο στη δημιουργική διαδικα-
σία, που ειδικά, στην περίπτωση 

του «Αιχμάλωτου» υποκλίνεσαι 
με δέος μπροστά στη δύναμη της 
αφήγησης για ένα τόσο ιστορικά 
σημαντικό γεγονός ιδωμένο με 
απλότητα και βαθιά ειλικρίνεια 
στην ανθρώπινή του διάσταση.    

–Υπήρξε κάτι στο κείμενο του 
Στρατή Δούκα που είπατε, κατά 
τη δραματουργική επεξεργασία 
του, αυτό θέλω οπωσδήποτε να 
το δώσω στον θεατή; 

–Ο ∆ούκας μεταφέρει τη διή-
γηση του Κοζάκογλου χωρίς πε-
ρίτεχνα λογοτεχνικά ευρήματα, 
ο λόγος ρέει αβίαστα από το στό-
μα αυτού του αυθεντικού, απλού 
και λαϊκού ανθρώπου. Όμως, στο 
κείμενο πέρα από αυτό, βρίσκεις 
πραγματικά διαμαντάκια απίστευ-
του λυρισμού και ποίησης, που σί-
γουρα δεν το έκανε η καρδιά μου 
να παραβλέψω. Υπάρχει π.χ. μια 
σκηνή, όπου ο αφηγητής μας πε-
ριγράφει, όταν σ’ ένα χωριό εγκα-
ταλελειμμένο βρίσκουν ένα σκυλί 
που πεθαίνει. Αυτή η σκηνή περι-
έχει τόση ευαισθησία, τόση εσω-
τερικότητα, τόση αλήθεια, είναι 
τόσο ανθρώπινη, που πραγματικά 
αυτή μετρά μέσα στο τεράστιο σύ-
μπαν αυτού του μεγάλου θέματος 
που ονομάζεται Μικρασιατική Κα-

ταστροφή και που δεν θα μπορού-
σα να τη στερήσω από τον θεατή, 
όπως και κάποιες άλλες. Η επιτυ-
χία του κειμένου εστιάζεται στο 
ότι μεταφέρει τα μικρά και «ασή-
μαντα», τα ανθρώπινα, μέσα στο 
μεγάλο σχήμα του κόσμου. 

–Ποιος ήταν ο κύριος άξονας 
της σκηνοθετικής σας προσέγ-
γισης; 

–Από την αρχή, αυτό που απο-
φασίσαμε με τον Φώτη ήταν σί-
γουρα να αποφύγουμε τη βι-
ωματική αναπαράσταση των 
γεγονότων, δηλαδή, ότι ο αφη-
γητής βιώνει και αναπαριστά τα 
γεγονότα εκείνη τη στιγμή. Θεω-
ρώ, ότι πήραμε ένα πιο δύσκολο, 
αλλά πιο σωστό δρόμο ως προς 
τη γραμμή του κειμένου. Ο Κοζά-
κογλου μάς διηγείται την ιστορία 
από απόσταση, μας καταθέτει τα 
γεγονότα, αφού έχει περάσει χρό-
νος, βλέποντάς τα μέσα από τον 

φακό της μνήμης όπως τα νιώθει 
στο τώρα. Οι εντάσεις, οι κορυφώ-
σεις, η συναισθηματική φόρτιση 
καθώς κάποιες φορές χάνεται μέ-
σα στη μνήμη, όλα, είναι φιλτραρι-
σμένα μέσα από το παρόν του, το 
πώς αξιολογεί τα γεγονότα τώρα. 
Το στοίχημά μας ήταν να παραμεί-
νουμε πιστοί στην απλότητα και 
λιτότητα του κειμένου. Σημαντι-
κό στοιχείο, αλληλένδετο με αυτό, 
είναι το ύφος που χρησιμοποιεί ο 
συγγραφέας. Ο ∆ούκας αποφεύγει 
τις ωραιοποιημένες εκφράσεις, 
υπογραμμίζοντας έτσι, τη λαϊκή 
καταγωγή των λέξεων, την αμε-
σότητα της αφήγησης, τη χρήση 
του καθημερινού προφορικού λό-
γου, στοιχεία, που συμπληρώνουν 
και ολοκληρώνουν τον χαρακτή-
ρα του αφηγητή, αλλά και τη δο-
μή της ιστορίας, που στηρίζεται 
πάνω σε αλληλένδετες αναφορές 
γεγονότων και που διαμορφώνουν 
το σύνολο του κειμένου. 

–Κάνατε αναγωγές με την κυ-
πριακή τραγωδία του 1974;

–Όχι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια να το κάνεις αυτό. Οι 
αναγωγές γίνονται φυσιολογικά 
από μόνες τους. Όταν ο αφηγητής 
μας μιλά για το χωριό του «σπίτια 
ανοικτά … πόρτες σπασμένες με 
τσεκούρια» οι παραλληλισμοί, και 
οι κύκλοι που κάνει η Ιστορία εί-
ναι ολοφάνεροι και κάποιοι από 
τους θεατές μας έχουν πει πόσο 
το έργο θα μπορούσε να είναι για 
το ’74 όταν μιλούν για δικούς τους 
αιχμαλώτους, ή όταν θυμούνται 
τα δικά τους ερειπωμένα χωριά.

–Απέχουμε πολύ από το συγκεί-
μενο του 1922, νομίζετε όμως 
ότι η ανθρωπότητα έχει πάρει 
τα μαθήματά της;

–Όχι, ιδιαίτερα, δυστυχώς όχι! 
Οι ίδιες συνθήκες προδοσίας από 
τους δήθεν συμμάχους μας, τα 
ίδια λάθη να επαναλαμβάνονται 

μετά από 100 χρόνια από εμάς, 
που μας στοιχίζουν αγαπημένους 
τόπους και πατρίδες. Ας μην ξε-
χνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζού-
με ένα πόλεμο, τριγύρω μας το-
πικές συγκρούσεις που όλο και 
φουντώνουν, οικονομική, ενερ-
γειακή, επισιτιστική κρίση, τα 
ακροδεξιά κόμματα ολοένα και 
αυξάνουν τα ποσοστά τους, κάτι 
που σίγουρα καταδεικνύει ότι η 
ανθρωπότητα, όχι, δεν έχει πά-
ρει τα μαθήματά της. Το μόνο 
που μπορεί κάποιος να ελπίζει, 
είναι ότι έστω κάποιοι λίγοι θυ-
μούνται τα παθήματα του πα-
ρελθόντος, και ίσως κάποια μέ-
ρα, σ’ ένα μέλλον μακρινό, δεν 
ξέρω, αναχαιτίσουν ακόμα μια 
μεγάλη καταστροφή. 

–Τι σας δίδαξε ο αιχμάλωτός 
σας;

–Να επιμένω να επενδύω στην 
απλότητα και στη λιτότητα, να 
μην τη φοβάμαι. 

–Είναι ένας ήρωας της ζωής ο 
Νικόλας Κοζάκογλου που υπο-
δύεται ο Φώτης Αποστολίδης;

–Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Ο 
Φώτης είδε τον Κοζάκογλου όπως 
προδιαγράφει ο ∆ούκας στο αφή-
γημά του: ένας αυθεντικά απλός, 
λαϊκός άνθρωπος, με τη δική του 
ξεχωριστή λαλιά, με τις διακυμάν-
σεις της σμυρνέικης προφοράς, τη 
γλώσσα του σώματός του, μέσα 
πάντοτε από μια λιτότητα και εκ-
φραστική καθαρότητα, που ήταν 
το ζητούμενό μας από την αρχή. 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα 
ήρωες της ζωής, γιατί ξέρουν πώς 
να επιβιώνουν μέσα από δεινά και 
ταλαιπωρίες, ξέρουν τι σημαίνει 
ελευθερία. 

«Αυτό που αποφασίσα-
με με τον Φώτη ήταν να 
αποφύγουμε τη βιωμα-
τική αναπαράσταση των 
γεγονότων, δηλαδή, ότι 
ο αφηγητής βιώνει και 
αναπαριστά τα γεγονότα 
εκείνη τη στιγμή».

Τα μικρά στο μεγάλο σχήμα του κόσμου
Η Μαρία Καρσερά σκηνοθετεί τον «Αιχμάλωτο» και λέει στην «Κ» πως οι ήρωες της ζωής ξέρουν τι σημαίνει ελευθερία

«Το μόνο που μπορεί κάποιος να 
ελπίζει, είναι ότι έστω κάποιοι λίγοι 
θυμούνται τα παθήματα του παρελ-
θόντος, και ίσως κάποια μέρα, σ’ ένα 
μέλλον μακρινό, δεν ξέρω, αναχαι-
τίσουν ακόμα μια μεγάλη καταστρο-
φή» λέει η Μαρία Καρσερά. 
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ο ζωγράφος Λούσιαν Φρόιντ
ως οικουμενικό είδωλο

Η Γη ήταν ακόμη εξωγήινη

Το μεγάλο γεγονός της έκθεσης 
πολλών και σημαντικών έργων 
του Λούσιαν Φρόιντ (1922-2011) 
στο Λονδίνο, στη Νάσιοναλ Γκά-
λερι, είναι ταυτόχρονα και ένας 
τρόπος να συλλογιστεί κανείς πά-
νω στη δύναμη ενός ονόματος. 
Ο Λούσιαν Φρόιντ, από τους κο-
ρυφαίους της παραστατικής ζω-
γραφικής στη Βρετανία του 20ού 
αιώνα, δημιούργησε ολόκληρη 
σχολή, με πολλούς επιγόνους δι-
εθνώς, και ο ίδιος αναδείχθηκε 
σε μία ιερή μορφή, ασχέτως αν 
αυτή δεν ήταν η επιθυμία του. 
Αλλά η τέχνη του, που πηγαίνει 
πίσω από την όψη και τη μορφή, 
ανασκάπτει βαθιά το υποσυνεί-
δητο και ταράζει όσο και τέρπει. 
Η έκθεση στο Λονδίνο, που θα 
διαρκέσει έως τις 22 Ιανουαρί-
ου, είναι μια έκθεση επετειακή, 
καθώς συμπίπτει με τη συμπλή-
ρωση δέκα ετών από τον θάνατο 
του Φρόιντ. Είναι όμως και μια 
έκθεση που αποσκοπεί να είναι 
η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ για 
το έργο του με μια διάθεση κα-
τανόησης του προσώπου και του 
καλλιτέχνη πίσω από την εκλαϊ-
κευμένη διάχυση της εικόνας και 
της τέχνης του. Οπως επισημαί-
νεται από τη Νάσιοναλ Γκάλερι, 
η φήμη του Λούσιαν Φρόιντ έχει 
συχνά επισκιάσει άλλου είδους 
προσεγγίσεις στην τέχνη του και 
στο ιστορικό συμφραζόμενο μέσα 

στο οποίο δημιουργήθηκε. Η έκ-
θεση επιχειρεί να προβάλει νέες 
οπτικές στην τέχνη του Φρόιντ 
και να εστιάσει το βλέμμα του 
κοινού στη διαδικασία της ζωγρα-
φικής τέχνης. Είναι μια μεγάλη 
συμπαραγωγή την οποία χρημα-
τοδοτεί η Credit Suisse. ∆ύο μου-
σεία συμπράττουν: η Νάσιοναλ 
Γκάλερι και το Εθνικό Μουσείο 
Thyssen-Bornemisza στη Μαδρί-
τη, όπου θα μεταφερθεί η έκθε-
ση μετά το Λονδίνο (στην Ισπα-
νία θα παρουσιαστεί από τις 14 
Φεβρουαρίου έως τις 18 Ιουνίου 
2023). Επιμελητές είναι ο Ντάνιελ 
Φ. Χέρμαν, υπεύθυνος εκθέσεων 
Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέ-
χνης στη Νάσιοναλ Γκάλερι και 
η Παλόμα Αλαρκό, επιμελήτρια 
Μοντέρνας Τέχνης στο Thyssen-
Bornemisza. Σημαντική ήταν και 
η συμβολή του Ντάνιελ Ντόσον 
εκ μέρους του Αρχείου Λούσιαν 
Φρόιντ. Η έκθεση φέρνει κοντά 
σημαντικά έργα δημιουργημένα 
σε διάστημα επτά δεκαετιών. Η 
αρχή γίνεται με τα πρώιμα έρ-
γα της δεκαετίας του ’40 όπως 
«Το κορίτσι με τα τριαντάφυλλα» 
(Συλλογή Βρετανικού Συμβουλί-
ου) και συνεχίζεται με έργα της 
κορύφωσης στη δεκαετία του ’60 
και της πλήρους ωρίμανσης στην 
περίοδο μετά το 2000. Σε σύνολο 
παρουσιάζονται 65 έργα από μου-
σεία και συλλογές του κόσμου. 

Τον Αύγουστο του 1519 αναχώρη-
σαν από τη Σεβίλλη πέντε πλοία. 
Ανοίχτηκαν στον Ατλαντικό και 
πολύ σύντομα χάθηκε από τα 
μάτια των ναυτών ακόμα και το 
αχνό περίγραμμα της στεριάς. 
Με σημερινούς όρους, ήταν λες 
κι ένα διαστημόπλοιο άφηνε πί-
σω του το όριο του ηλιακού μας 
συστήματος.

Επικρατούσε φόβος. Ο πλοί-
αρχος ενός πλοίου αποφάσισε 
να ακολουθήσει δική του πορεία 
και βρέθηκε σιδηροδέσμιος. Ο 
πλοίαρχος ενός άλλου πλοίου 
καταδικάστηκε σε θάνατο επει-
δή βίασε έναν νεαρό καμαρότο. 

Αρχηγός ήταν ο Μαγγελάνος. 
∆εν υπήρχε περίπτωση να επι-
τρέψει να του ξεφύγει ο έλεγ-
χος. Τον βασάνιζε το κατόρθωμα 
του Κολόμβου, είκοσι επτά χρό-
νια πριν, όταν ο ίδιος ήταν τότε 
μόλις δώδεκα. Τον βασάνιζε το 

κατόρθωμα του Βάσκο Νούνιεζ 
ντε Μπαλμπόα, έξι χρόνια πριν, 
ο οποίος διέσχισε τα στενά του 
Παναμά και πέρασε στον Ειρη-
νικό – ο πρώτος Ευρωπαίος που 
πετύχαινε κάτι τέτοιο. 

Οι ναύτες παρατηρούσαν το 
σακατεμένο πόδι του Μαγγελά-
νου, «παράσημο» από τη μάχη 
που έδωσε με τους Μαροκάνους 
τη χρονιά που ο Μπαλμπόα διέ-
σχιζε τον Παναμά.  

Καταμεσής του ωκεανού εί-
δαν, έντρομοι, αλλόκοτες μπλε 
φλόγες να εκτείνονται πάνω από 

τα κατάρτια. Οι φωτιές του Αγί-
ου Ελμου (οι «δικοί μας» Αγιοι 
Νικολήδες): μια οπή του υπερ-
βατικού στη φύση ή η αποφόρ-
τιση κορώνας που προκαλεί φω-
τεινό πλάσμα κατά τη διάρκεια 
έντονου ηλεκτρικού πεδίου στην 
ατμόσφαιρα. 

Οι ναύτες του 1519 έβλεπαν το 
κορμί ενός αγίου κι έπεφταν στα 
γόνατα να προσευχηθούν. Ο κό-
σμος ήταν ακόμη άγνωστος και 
γεμάτος τέρατα. Η Γη ήταν ακόμη 
εξωγήινη. ∆εν το ήξεραν, μα ήσαν 
κοσμοναύτες δίχως ένα κουμπί να 
πατήσουν για να ακουμπήσουν 
στη σιγουριά της τεχνολογίας.

Στα νότια της Βραζιλίας σφαγι-
άστηκαν. Μεταξύ τους. Ή έπλευ-
σαν σε ποτάμια νομίζοντας πως 
είναι ο ωκεανός. Ναυάγησαν με 
τη μεταλλική γεύση του αίματος 
στο στόμα τους: τα δόντια τους 
έπεφταν απ’ το σκορβούτο.

Τον Νοέμβριο του 1520, τα τρία 
πλοία που είχαν επιζήσει πέρα-
σαν, επιτέλους, στον Ειρηνικό. 
Τον Μάρτιο του 1521, οι λίγοι εξα-
θλιωμένοι έπιασαν στεριά: Γκου-
άμ, έπειτα Φιλιππίνες. Εκεί χάθη-
κε ο Μαγγελάνος, ο οποίος είχε 
βαλθεί να αποδείξει ότι η Γη είναι 
στρογγυλή. Οι ντόπιοι επιτέθη-
καν. Ο καπετάνιος κομματιάστηκε. 

Ενα πλοίο μονάχα έφτασε στις 
Μολούκες, στο αρωματικό αρ-
χιπέλαγος της Ινδονησίας με το 
μοσχοκάρυδο και τα γαρίφαλα.

Νωρίτερα, στις ακρώρειες της 
Νοτίου Αμερικής, παρατήρησαν 
στον ουρανό δύο νεφελώματα, 
τους δύο κοντινότερους γαλαξίες 
στη Γη. Οι ονομασίες τους εξυψώ-
νουν σήμερα τη μνήμη του κομμα-
τιασμένου καπετάνιου: Μικρό και 
Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου. Η 
Γη ήταν στρογγυλή τελικώς. Ακόμη 
και γι’ αυτό έπρεπε να χυθεί αίμα.

ΟΣΛΟ
Γκρέισον Πέρι
Από τους πιο διάσημους σύγχρο-
νους Βρετανούς καλλιτέχνες, ο 
Γκρέισον Πέρι θα έχει μια μεγά-
λη έκθεση αφιερωμένη στο πο-
λύπλευρο έργο του στο Εθνικό 
Μουσείο της Νορβηγίας, από τις 
11 Νοεμβρίου και έως τις 23 Μαρ-
τίου. Ο Πέρι διαθέτει έργο σε όλα 
τα είδη των εικαστικών τεχνών, 
στην τηλεόραση και στον δημό-
σιο λόγο. Η έκθεση στο Οσλο θα 
παρουσιάσει αυτό το εύρος της 
δημιουργίας του σε κεραμικά, 
ύφασμα, ταπισερί και γλυπτά. 

ΠΑΡΙΣΙ
Αντονι Γκόρμλι
Η διεθνής γκαλερί Xavier Hufkens 
γιορτάζει την επί 35 χρόνια συ-
νεργασία της με τον Βρετανό γλύ-
πτη Αντονι Γκόρμλι με μια νέα 
έκθεση στην αίθουσα των Παρι-
σίων. Ο Γκόρμλι παρουσιάζει «σι-
ωπηλούς» όγκους και διαμπερείς 
συνθέσεις, παίζοντας με όψεις 
και ερμηνείες στεγανότητας και 
διαπερατότητας. Τα γλυπτά πε-
ριστοιχίζονται από τις «σημειώ-
σεις» του γλύπτη σαν τυπωμένα 
και αυτόνομα έργα. Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως τις 17 ∆εκεμβρίου.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Ισπανική Αμερική
Η νέα έκθεση στο Μουσείο Τέχνης 
του Λος Αντζελες διερευνά τις πολ-
λαπλές, αποικιοκρατικές όψεις της 
«Ισπανικής Αμερικής» από το 1500 
έως το 1800, μέσα από τα έργα τέ-
χνης που καλλιέργησαν ένα συλ-
λογικό φαντασιακό. Τα 93 εκθέ-
ματα αναπαριστούν τον πλούτο 
και την ισχύ της Ισπανικής Αυ-
τοκρατορίας και την επιβολή της 
στους αυτόχθονες πληθυσμούς. Το 
μουσείο έχει αναδειχθεί σε κέντρο 
έρευνας της ισπανικής επίδρασης 
στην αμερικανική ήπειρο. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τζόαν Ντίντιον
Στις 16 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η δη-
μοπρασία προσωπικών αντικειμέ-
νων της συγγραφέως Τζόαν Ντίντι-
ον, που απεβίωσε τον ∆εκέμβριο 
του 2021. Η δημοπρασία γίνεται 
από τον οίκο Stair Galleries και πε-
ριλαμβάνει όλα όσα συναποτελού-
σαν τον ιδιαίτερο, υβριδικό κόσμο 
της Τζόαν Ντίντιον: φωτογραφίες, 
μια παλιά γραφομηχανή, ένα ρο-
λόι αρ ντεκό, πολλά βιβλία, έπιπλα 
αντίκες, ανάμεσά τους και το γρα-
φείο της. Πολλοί συλλέκτες έχουν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Ο πιο ψηλός πύργος
Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο SOM τα 
σχέδια του νέου ουρανοξύστη 
της Σιγκαπούρης. Θα είναι το πιο 
ψηλό κτίριο με 63 ορόφους, ένας 
ουρανοξύστης βιοκλιματικός και 
σχεδιασμένος με τις προδιαγρα-
φές της αστικής ανθεκτικότητας. 
Ο πύργος 8 Shenton Way εμπνέ-
εται από το τροπικό κλίμα και 
παραπέμπει σε πυκνές φυτείες 
μπαμπού, με σκοπό να οργανώ-
σει καθ’ ύψος μια καθετοποιημέ-
νη πόλη μεικτών χρήσεων. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο λεγόμενος Σταυρός του Μαγγελάνου στις Φιλιππίνες τιμά τον πρώτο σταυ-
ρό που ο Μαγγελάνος είχε διατάξει τους ναύτες του να στήσουν με το που πά-
τησαν το πόδι τους εκεί. 

Λούσιαν Φρόιντ, «Το κορίτσι 
με τα τριαντάφυλλα», 1947-48.
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Καταμεσής του ωκεανού 
είδαν, έντρομοι, 
αλλόκοτες μπλε 
φλόγες να εκτείνονται 
πάνω από τα κατάρτια.



Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΤΤΟΣ
Το Μουσείο των ανθρώπων
εκδ. Ενάλια φύσις

Έτος 2521. Ο πλανήτης Γη δεν έχει αλλάξει. Αν βέβαια, εξαιρέσουμε 
το ότι οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς και την θέση τους 
έχουν πάρει τα σκουπίδια! Τι συνέβη; Ένα ρομπότ, ειδικά προγραμμα-
τισμένο να σκέφτεται και να νιώθει όπως οι άνθρωποι, βρίσκεται σε 
τροχιά γύρω από τον Γαλάζιο Πλανήτη, μέσα στον δορυφόρο «Σοφο-
κλής». Όταν ανακαλύπτει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, αποφασίζει 
να ξεδιαλύνει το μυστήριο και καταλήγει στην Κύπρο. Μια διαφορετι-
κή ιστορία για την καταστροφική δράση 
του ανθρώπου σε βάρος του θαλάσ-
σιου και παράκτιου οικοσυστήματος 
αλλά και για την ανάγκη, εμείς, οι άν-
θρωποι, να αλλάξουμε για όσο ακόμα 
προλαβαίνουμε τις κακές μας συνήθει-
ες. Το παραμύθι αυτό εκδόθηκε από 
τον ΜΚΟ Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντι-
κό Κέντρο Ερευνών το 2021, στα πλαί-
σια του MarLitCy Project. Το πρόγραμ-
μα αυτό χρηματοδοτείται από Action VI 
Grant Scheme και υλοποιείται από τους 
οργανισμούς: Ενάλια Φύσις Περιβαλ-
λοντικό Κέντρο Ερευνών, Famagusta 
Walled City Association (MASDER), 
ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας και North Cyprus Diving Centres 
Association. Το παραμύθι δημιουργήθηκε με την οικονομική στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιεχόμενο του είναι ευθύνη των ορ-
γανισμών Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών, Famagusta 
Walled City Association (MASDER), ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών  και Έρευ-
νας και North Cyprus Diving Centres Association αι δεν αντανακλούν 
απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To ηλεκτρονικό 
βιβλίο διανέμεται στα ελληνικά και στα τουρκικά από την εφαρμο-
γή Read Library. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-library.
com/ για πληροφορίες και περισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
ο 1993 ένα τρομερό φονι-
κό συντάραξε τη Γαλλία. 
Ο Ζαν-Κλοντ Ρομάν, σαρά-

ντα χρόνων, δολοφόνησε τη γυ-
ναίκα του, τα δύο μικρά παιδιά 
του και τους γονείς του. Βαριές 
υποψίες τον βάρυναν επίσης 
ότι πέντε χρόνια νωρίτερα είχε 
σκοτώσει και τον πεθερό του. Ο 
συγγραφέας Εμανουέλ Καρρέρ 
(γενν. 1957), όταν διάβασε την 
είδηση στις εφημερίδες, έστει-
λε ένα γράμμα στον δολοφόνο 
και ζητούσε να τον συναντή-
σει. Εκείνος θα απαντήσει δύο 
χρόνια αργότερα. Τελικά η συ-
νάντηση θα γίνει, ο Καρρέρ θα 
παρακολουθήσει τη δίκη, θα 
αλληλογραφήσει επί τρία χρό-
νια μαζί του (σ. 196) και, έπειτα 
από επτά χρόνια, το 2000, κυ-
κλοφορεί επιτέλους το μυθιστό-
ρημά του «L’ Adversaire» (την 
ίδια χρονιά και στα ελληνικά: 
«Ο εχθρός», εκδόσεις του Ει-
κοστού Πρώτου, από τις οποίες 
κυκλοφορούν και όλα σχεδόν 
τα άλλα βιβλία του που έχουν 
μεταφραστεί στη γλώσσα μας). 
Ο δολοφόνος Ζαν-Κλοντ Ρομάν 
παρουσιαζόταν στο περιβάλ-
λον του ως γιατρός, ενώ είχε 
εγκαταλείψει τις σπουδές του 
στο δεύτερο έτος, και ερευνη-
τής στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, όπου δεν είχε πατήσει 
ποτέ το πόδι του. Eζησε όλη τη 
ζωή του μέσα στο ψέμα, ήταν 
ένας βιρτουόζος του ψεύδους. 
Τον πίστευαν όλοι. Eνα μικρό 
παιδαριώδες ψέμα που στάθη-
κε η αρχή χρειάστηκε χιλιάδες 
άλλα για να μη φανερωθεί. Ο 
Ρομάν έγινε το ψέμα του. Το 
ψέμα θα τον οδηγήσει στην κα-
τάχρηση ξένου χρήματος και, 
όταν κινδυνεύει να αποκαλυ-
φθεί, στο αποτρόπαιο έγκλημα, 
για να μην το μάθουν οι μόνοι 
άνθρωποι που τον ενδιέφερε να 
μην το μάθουν. Oταν μπαίνει 
στη φυλακή, τώρα πια που όλοι 
ξέρουν, ο Ρομάν ζει «μια τελείως 
πρωτόγνωρη ψυχική ελευθερία» 
(σ. 40), «η ζωή δεν υπήρξε ποτέ 
τόσο ωραία. Είμαι ένας δολοφό-
νος, έχω τη χειρότερη δυνατή 
εικόνα στα μάτια της κοινωνί-
ας, είναι όμως πιο εύκολο να 
αντέξω αυτή την κατάσταση πα-
ρά τα είκοσι προηγούμενα χρό-
νια του ψεύδους» (σ. 171-172). 

Τον Καρρέρ δεν τον ενδια-
φέρουν τα γεγονότα, όταν απο-
φασίζει να συναντήσει και να 
γράψει για τον Ρομάν, αλλά τι 
συνέβαινε στο μυαλό αυτού του 
ανθρώπου τις χιλιάδες ώρες που 
έλεγε ότι ήταν στο γραφείο του 
και δεν ήταν, μα περιπλανιόταν 
στα δάση (σ. 30-31), τι συνέβαινε 
στο μυαλό του, όταν έβαλε στο 
βίντεο να δει μαζί με τα παιδιά 
του τα «Τρία γουρουνάκια» λίγο 
πριν τα σκοτώσει (σ. 149). Αυτή η 
απόφαση τον φέρνει σε δύσκολη 
θέση, αφού τον τοποθετεί ανα-
γκαστικά από τη μεριά του δολο-
φόνου (σ. 41, 44). Αν ο συγγραφέ-
ας θέλει να καταλάβει τι γινόταν 
στο μυαλό του Ρομάν, και από τη 
μεριά του δολοφόνου υπάρχει 
μια προσδοκία: περιμένει από 
τον συγγραφέα να του κάνει τη 
φοβερή ιστορία πιο κατανοη-
τή στον ίδιο και στον κόσμο (σ. 
38). Ποια απάντηση έδωσε τε-
λικά ο Καρρέρ στα ερωτήματα 
που τον κίνησαν να ασχοληθεί 
με αυτή την εφιαλτική ιστορία; 

Ουσιαστικά, καμία! Επιβεβαιώ-
νει απλώς εκείνο που ήταν η αρ-
χική του διαίσθηση, ότι δηλαδή 
αυτό που έκανε ο Ρομάν ήταν 
μια πράξη ενός ανθρώπου που 
«ωθήθηκε στα άκρα από δυνά-
μεις που τον ξεπερνούν» (σ. 32). 
Ναι, αλλά ποιες είναι αυτές οι δυ-
νάμεις; Είναι ο εχθρός, απαντάει 
ο συγγραφέας ήδη από τον τίτ-
λο του βιβλίου, ο εχθρός του Θε-
ού και του ανθρώπου: «αυτό[ς] 
που η Βίβλος αποκαλεί σατανά, 
δηλαδή εχθρό» (σ. 24), είναι ο 
«αντικείμενος» της χριστιανικής 
γραμματείας. Αυτό που θέλει να 
πει ο Καρρέρ με τον τίτλο του 
μυθιστορήματος δεν είναι ότι ο 
Ρομάν είναι δαίμονας, αλλά ότι 
τα σκοτάδια της ψυχής του δεν 
εκλογικεύονται, ότι δεν υπάρχει 
ανθρώπινη απάντηση σε αυτό 
που έκανε. Το ακραίο κακό δεν 
εξηγείται, δεν εκλογικεύεται, μέ-
νει ανεξήγητο για να μας σαστί-
ζει και να μας τρομάζει για το 
τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
στον άνθρωπο, ακόμη και στο 
ίδιο το παιδί του. 

Μετά την αρχική επιστολή 
που έστειλε στον Ρομάν και όσο 
εκείνος δεν απαντάει, ο Καρρέρ 
θα γράψει το μυθιστόρημα «Τα 
μαθήματα στο χιόνι» (εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου, 1997 / «La 
Classe de neige», 1995). Ενα δε-
κάχρονο αγόρι συνθλίβεται από 
μια διάχυτη αγωνία, επινοεί και 
τροφοδοτεί διαρκώς τους φόβους 

και τους εφιάλτες του. Ποιος μπο-
ρεί να ξέρει τι συμβαίνει στην 
ψυχή ενός παιδιού, ποιοι φό-
βοι και ποιες αγωνίες την αυ-
λακώνουν; Αυτά που φοβάται ο 
μικρός, τη στιγμή της πρώτης 
αφύπνισης της σεξουαλικότητάς 
του, είναι αυτά που υποψιάζεται 
και προαισθάνεται σχετικά με 
τον πατέρα του, αυτά που δεν 
μπορεί να πει, ώσπου να έρθει η 
πραγματικότητα να επιβεβαιώσει 
τους τρόμους του: ο παιδόφιλος 
πατέρας του είναι ο δολοφόνος 
ενός μικρού αγοριού. Ο Ρομάν 
θα διαβάσει το μυθιστόρημα και 
θα πει στον Καρρέρ «πως ήταν 
η ακριβής διήγηση της παιδικής 
του ηλικίας» (σ. 50). Ηταν πράγ-
ματι; Ποιος μπορεί να απαντή-
σει; Μέσα στη φυλακή ο Ρομάν 
μεταστρέφεται στη χριστιανική 
πίστη. Είναι αλήθεια ή «μήπως 
δεν είναι πάλι ο εχθρός που τον 
ξεγελά;» (σ. 205). Κανείς δεν ξέ-
ρει. «Τις γαρ οίδεν ανθρώπων τα 
του ανθρώπου» (Α΄ Κορ. 2:11);

Αντιγράφω την τελευταία 
φράση του μυθιστορήματος: 
«Σκέφτηκα πως το ότι γράφω αυ-
τή την ιστορία δεν μπορεί παρά 
να είναι έγκλημα ή προσευχή». 
Πιστεύω ανεπιφύλακτα το δεύ-
τερο, γιατί για να μιλήσει κανείς 
για το αποτρόπαιο, για το πιο 
μαύρο σκοτάδι, χωρίς νοσηρή 
φιλοφροσύνη, «πρέπει να πιστέ-
ψει πως υπάρχει ένα φως μέσα 
στο οποίο έγινε ό,τι έγινε, ακό-
μη και η υπερβολή της δυστυ-
χίας και του κακού, θα του γίνει 
κατανοητό» (σ. 39). Θα του γίνει 
κατανοητό ότι το ακραίο κακό, 
ο φόνος, ανήκει στην υπαρκτι-
κή δυνατότητα του ανθρώπου, 
αλλά δεν θα γίνει ποτέ κατανο-
ητό –δεν χρειάζεται– ο τρόπος 
και ο λόγος που το γέννησε στην 
ψυχή ενός ανθρώπου. Ο Καρρέρ, 
την εποχή τουλάχιστον που γρά-
φει το μυθιστόρημα, πιστεύει 
πως το φως αυτό υπάρχει και 
έχει Ονομα! Οποιος σκεφτεί ότι 
όσα γράφω εδώ για το μυθιστό-
ρημα του Καρρέρ είναι ένα έμ-
μεσο σχόλιο σε όσα διάφοροι και 
διάφορες που ξέρουν την επι-
στήμη της ψυχής λένε και γρά-
φουν, με απόλυτη βεβαιότητα, 
για τα κίνητρα και τον ψυχισμό 
μιας σύγχρονης Ελληνίδας παι-
δοκτόνου, δεν έχει πέσει έξω. 

Η Μαρίνα Παπαγεωργίου γεννή-
θηκε στην Αθήνα και σπούδασε 
Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο. Από το 1996 εργάζεται στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου εί-
ναι υπεύθυνη του γραφείου Τύ-
που. Μετά τη συλλογή διηγημά-
των της «Γλυκιά πενικιλίνη», το 
δεύτερο βιβλίο της, που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα, είναι το μυ-
θιστόρημα «Πιες το τσάι σου, Σε-
μίραμις» (εκδ. Κάκτος). 
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
«Παλιές αγάπες» αυτόν τον καιρό 
στο κομοδίνο, όπως τα «Απομεινάρια 
μιας μέρας» του Καζούο Ισιγκούρο. 
 
Ποιος ήρωας - ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί; 
Ανάμεσα στο γοητευτικό πλήθος, 
ας ξεφύγω από το πολύ-λημμα του 
ενός-μιας κι ας διαλέξω την ευφυή 
«χρονομηχανή Ορλάντο», της Βιρ-
τζίνια Γουλφ, που ταξιδεύει στον 
χρόνο ως άντρας και ως γυναίκα.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;
Ας πούμε πως μου επιτρέπεται να 
διοργανώσω ένα τσάι. Για τον Σαίξ-
πηρ, για τον Μέλβιλ, για τον Γκόγκολ 

και τον Τσέχωφ, για τον Παπαδιαμά-
ντη και τον Βιτσέντζο Κορνάρο, για 
τον Ντίκενς, τις Μπροντέ, για τον 
Προυστ και τον Μπουτζάτι, για τον 
Πόου και τον Μάρκες. Αφού πρόκει-
ται για τσάι, ας μη στερηθεί η παρέα 
την ευφυία του Λιούις Κάρολ κι εύ-
χομαι να μη μου αρνηθεί την πρό-
σκληση η Ζυράννα Ζατέλη.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Κάτι συγκλονιστικό, όχι απλώς εν-
διαφέρον, βρίσκεται στο «Εάν αυτό 
είναι ο άνθρωπος» του Πρίμο Λέ-
βι, εκεί όπου η αλήθεια δεν μένει 
ανείπωτη κι όμως δεν ευτελίζεται 
σε μελοδραματική κραυγή. Επειδή 
αυτή είναι η αλήθεια.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά; 
Παρότι δεν ήταν η πρώτη γνωριμία 
μας, το φετινό καλοκαίρι το έζησα 
με τον «Μόμπι Ντικ», αυτή τη φο-
ρά με την προσήλωση και την από-
λαυση που του αξίζει.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Οι «Μεγάλες προσδοκίες». 
 
Ποια μυστήρια κρύβει η «σκοτει-
νή πλευρά του ορόφου»; 
Ενας κούκος στον τοίχο εξακολου-
θεί να σημαίνει τις ώρες κι ένα 
σταματημένο ρολόι «πεθαίνει» στο 
κλειδωμένο δωμάτιο. Κι άλλα που 
η σκοτεινή πλευρά τα κρύβει καλά.
 
Δώστε λίγα στοιχεία για τον άγνω-
στο κύριο Κ. 
Ο κύριος Κ. «…έφτιαχνε “γλυ-
κά μάτια”. Εκμεταλλευόταν τα 
μάτια του μ’ έναν γελοίο τρόπο 
πριν βγει έξω σαν “καλός άν-
θρωπος”. Τα ζάρωνε λίγο στην 
άκρη κι αυτή η γκριμάτσα 
κατάφερνε να μαλακώ-
σει το πρόσωπό του. Πριν 
στρίψει το χερούλι, στε-
κόταν πίσω από την πόρ-
τα κι έφτιαχνε το προσω-
πείο του. Ακριβώς όπως 
κάποιος, πριν ανοίξει μια 
εξώπορτα, βάζει το καπέ-
λο του». 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ
Ψιλά γράμματα
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 320

 

Α
ν και πουθενά δεν αρίστευε, 
τον Μιχάλη Τσιούλη μόνο 
επίθετα από «α» τον χαρα-

κτήριζαν, άτολμος, ατάλαντος, 
απαρατήρητος, ανεπαρκής, αμυ-
δρός. Με αυτά τα επίθετα αλφα-
διάζει η Ιωάννα Καρυστιάνη τον 
ήρωά της σε έναν ισοπεδωμένο 
βίο. Η ενήλικη, δηλαδή η πλέον 
δραματική, ζωή τού Μιχάλη άρχι-
σε μια Μεγάλη Παρασκευή, στις 
27 Απριλίου 1973. Μια εαρινή με-
λαχρινή έψαλλε τα Εγκώμια του 
επιτάφιου θρήνου σε έναν ναό 
της Αθήνας, καθηλώνοντάς τον 
διά παντός στο πάθος της Σταύ-
ρωσης. Εκείνη τη νύχτα τον στοί-
χειωσε το ανεκπλήρωτο. Επτά 
μήνες μετά, στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου, ο Μιχάλης δια-
κρίνει πίσω από τα κάγκελα της 
μαρτυρικής πύλης το πρόσωπο 
του κοριτσιού. Από τη μορφή της 
δεν θα κρατήσει παρά ένα γκρίζο 
σκουφί. Το περιέφερε στους κα-
τοπινούς Επιταφίους, επί ματαίω. 
Η ζωή του ένας επιμνημόσυνος 
ποδαρόδρομος, μια ατέρμονη 
«νύχτα-ρέκβιεμ». Και εκείνο το 
κορίτσι «μια αναλαμπή σαν ψεύ-
τικη». «Μπορεί να περπατούσε. 
Ανέπνεε όμως;». Χάρη στη σπά-
νια μυθοπλαστική της αρετή, η 

Καρυστιάνη δημιουργεί από ολί-
γιστα υλικά όχι έναν μεγαλειώ-
δη, αλλά οπωσδήποτε μεγάλο 
χαρακτήρα. Μηχανικός αερο-
σκαφών ο Μιχάλης, οραματιζό-
ταν πτήσεις, αλλά υποχρεωνόταν 
σε ανώμαλες προσγειώσεις. Εκ 
γενετής προσγειωμένος, «ένας 
τέλεια θλιμμένος 
άνθρωπος». Στα 
όνειρά του βο-
ούσαν αιθέριοι 
θάνατοι. Πετού-
σε κοιμώμενος 
σε έναν θανατε-
ρό ουρανό, που 
τον διέστιζαν 
δαιμονικά σμή-
νη και φονικές 
αερομαχίες. Για 
να τα βγάλει πέ-
ρα με τις νύχτες, 
ανακαλούσε με 
ημερομηνίες και 
τύπους αεροσκα-
φών, επουράνιες συντέλειες. Τα 
ζόρικα βράδια τηλεφωνούσε στο 
απριλιάτικο, αμάραντο κορίτσι, 
εξιστορώντας πτερόεντα φονικά. 
Βυθισμένος στο σκοτάδι, εξέ-
πεμπε από το μαύρο κουτί της 
μνήμης αποστηθισμένες συμ-
φορές, μέχρι να χαράξει. «Και τι 
που ξημερώνει;» Ξυπνούσε κατα-
μέλανος από τους μώλωπες της 
νύχτας. «Κεφάλι πρόωρα παραγε-
μισμένο με σκέψεις, εγγύηση για 

βίο-Γολγοθά». Τον Μιχάλη Τσι-
ούλη δεν τον κατατρύχει κάποια 
αξεπέραστη τραγωδία, «τα πενή-
ντα τρία του χρόνια δεν βγάζουν 
άχνα». Ηταν απλώς ασύμβατος 
με τη ζωή. Και αυτό το μηχανι-
κό ελάττωμα επιδείνωνε η εμ-
μονή του να αποστηθίζει και να 

θυμάται. «Επίσης 
να σκέφτεται, να 
σκέφτεται και να 
ζυγίζει τα ψιλο-
πράματα, να προ-
σέχει τα πεταμέ-
να, τα πατημένα 
κάτω, να αναση-
κώνει έστω μερι-
κά». Στο μυαλό 
του σωρεύονταν 
δάνεια δεινά, της 
μητέρας του, του 
πατέρα του, του 
αδελφού του. Ο 
ίδιος δυσκολευ-
όταν να μιλήσει 

σε πρώτο πρόσωπο. Οταν μι-
λούσε, στα φανταστικά μετα-
μεσονύχτια τηλεφωνήματα και 
σε ψυχιάτρους, μόνο μερικά ξέ-
φτια ξέφευγαν από το στόμα του, 
«φράσεις-ρετάλια», ξέπνοα μισό-
λογα, «διάφορα ψιλά και άσχε-
τα», ανούσια παραγεμίσματα. 
Οταν μιλούσε, δεν ήταν σίγουρος 
αν εκμυστηρευόταν ή αν απο-
λογούνταν. Οταν θυμόταν, δεν 
ήξερε αν αναρρίπιζε τη μνήμη 

ή αν ήλπιζε σε «μια ολοκληρω-
μένη λήθη». Τι θα ήταν, άραγε, 
η αμνησία, ντροπή ή λύτρωση; 
Ενδεικτικές της αριστοτεχνικής 
σύνθεσης είναι οι παρεμβολές 
του α΄ προσώπου του ενικού 
στην τριτοπρόσωπη αφήγηση. 
Καταμεσής των φράσεων παίρ-
νουν τον λόγο οι εκάστοτε εν-
διαφερόμενοι, εγκιβωτίζοντας 
τη φωνή τους στην προσποιητή 
ουδετερότητα του τρίτου προσώ-
που. Εκείνο, όμως, που συνταρά-
ζει στη γραφή της Καρυστιάνη 
είναι η βιαιότητα, στα όρια μιας 
κυνικής ωμότητας, με την οποία 
υπονομεύει κάθε υπόνοια μελο-
δράματος. Η Καρυστιάνη, που σε 
προηγούμενα έργα της έχει χειρι-
στεί με απαράμιλλη μαεστρία το 
στοιχείο του μελοδραματισμού, 
τώρα μοιάζει να απωθεί με λεκτι-
κή σφοδρότητα κάθε πλησμο-
νή συναισθήματος. Γύρω από 
τον περίλυπο ήρωα απλώνεται 
μια λύπη αστόλιστη, απένθητη, 
επειδή «ο θάνατος κινδυνεύει 
να γίνει σαχλαμάρα». Η αδιακό-
σμητη μελαγχολία υποδηλώνε-
ται με λόγια τραχιά, δριμύτατα, 
τα οποία νοτίζουν αποσοβημένα 
αναφιλητά. Ο Μιχαήλ Τσιούλης 
έρχεται να εγγραφεί ανεξάλει-
πτα στη χορεία των τεθλιμμένων 
της Καρυστιάνη, ένας ακόμη με-
γαλομάρτυς στο «Ταμιευτήριον 
Πένθους» της πεζογραφίας της.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Toυ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Το μαύρο κουτί της μνήμης

Απέναντι στο αποτρόπαιο

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Τι συνέβαινε στο μυαλό 
ενός ανθρώπου που 
έβαλε στο βίντεο να δει 
μαζί με τα παιδιά του 
τα «Τρία γουρουνάκια»
λίγο πριν τα σκοτώσει;

Ο Ζαν-Κλοντ Ρομάν στο δικαστήριο. Τον Ιανουάριο του 1993 δολοφόνησε 
τη γυναίκα του, τα δύο μικρά παιδιά του και τους γονείς του.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τέσσερις από τους καλλιτέχνες 
που συμμετέχουν στην ομαδι-
κή έκθεση σύγχρονης τέχνης 
«Inland» στην Isnotgallery, σε 
επιμέλεια Άντρου Ευσταθίου,  οι 
Ελίνα Θεοδότου, Μάριος Θεοφι-
λίδης, Αντώνης Τζιαρρίδης και 
Σπύρος Αγαθού μιλούν στην «Κ» 
για την τέχνη τους, τη συμμετο-
χή τους στην έκθεση. Η έκθεση 
«Inland» παρουσιάζει μια σύνθε-
ση εικαστικών, εκ των οποίων οι 
περισσότεροι είχαν παρουσιάσει 
μέρος της δουλειάς τους στην έκ-
θεση «ISLAND» στο ξενοδοχείο 
Αλμύρα στην Πάφο. Μαζί με κά-
ποιες νέες προσθήκες, η έκθεση 
«INLAND» θα παρουσιάσει εγκα-
ταστάσεις, σύγχρονα ζωγραφικά 
έργα, φωτογραφία, κεραμικά έρ-
γα και γλυπτά από ένα σύνολο 16 
σύγχρονων καλλιτεχνών.

ΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ

–Τι ορισμό θα δίνατε στην έν-
νοια καθαρότητα στην τέχνη;

–Η καθαρότητα μπορεί να 
συνδεθεί με έννοιες όπως η δι-
αύγεια, η ευκρίνεια και η σαφή-
νεια. Στο παρελθόν η καθαρότητα 
στην τέχνη συνδεόταν με τις κα-
θορισμένες τέλειες μορφές, τον 
νατουραλισμό και τέλεια εκτέ-
λεση. Η ακρίβεια στον σχεδια-
σμό, η καθαρότητα και σαφήνεια 
της σύνθεσης, των περιγραμμά-
των, η συμμετρία, η καθαρότητα 
στον όγκο και στη φόρμα, ήταν 
στοιχεία τα οποία καθόριζαν την 
σημαντικότητα των έργων. Στη 
σύγχρονη τέχνη η καθαρότητα, 
κατά την άποψή μας, συνδέεται 
με την καθαρότητα της έκφρα-
σης και της ιδέας, του σκεπτικού 
ενός έργου. Η καθαρότητα του 
θεωρητικού υπόβαθρου σε άμε-
ση σχέση με την καθαρότητα της 
αποτύπωσής του, θα οδηγήσουν 
στην άμεση κατανόηση του έρ-
γου από τον θεατή. Συνεπώς η 
καθαρότητα της τέχνης, δηλα-
δή η αρμονική συνύπαρξη εκτέ-
λεσης και σκεπτικού του έργου, 
συνδέεται άμεσα με την ευκολία 
που ένα έργο συνομιλεί με τον 
θεατή, ανεξαρτήτως των ειδικών 
χαρακτηριστικών του κάθε θεα-
τή. Ουσιαστικά υπάρχει η απο-
δόμηση της κλασικής μορφής, η 
καθαρότητα της τέχνης μεταφρά-
ζεται ως άμεσα συνυφασμένη με 
τη γενική απήχηση και αποδοχή 
που έχει ένα έργο, ανεξαρτήτως 
του τόπου και του χρόνου που 
θα εκτεθεί. Η αποδόμηση και η 
μεταβολή της «τέλειας» μορφής 
είναι και η βάση του σκεπτικού 
των έργων μας.  

Μέσα από μια σειρά πειραμα-
τισμών, συνδυάσαμε και μετα-
μορφώσαμε τις μορφές του σα-
πουνιού και της οικιακής σκόνης 
όπως τις συναντούμε στην καθη-
μερινότητά μας. Τα έργα εξετά-
ζουν την έννοια της καθαριότη-
τας από κοινωνιολογικής άποψης, 
ως μορφή αρετής, ανταγωνισμού 
ως προς το ποιος είναι ο καθα-
ρότερος, ποιου η «εικόνα» είναι 
η καθαρότερη σε σχέση με την 
«εσωτερική» καθαριότητα, η κα-
θαριότητα ως προσωπείο. Η σκό-
νη, που αποτελείται από νεκρά 
κύτταρα του ανθρώπινου σώμα-
τος, μπορεί να θεωρηθεί ως συ-

νεχής αποδόμηση της μορφής 
του σώματος. Σε μια προσπάθεια 
να ακολουθηθούν οι κοινωνικοί 
κανόνες μέσω του τελετουργι-
κών πρακτικών καθαρισμού, το 
ανθρώπινο σώμα χρησιμεύει ως 
χώρος προβολής αυτών των πρα-
κτικών, αντικατοπτρίζοντας ταυ-
τόχρονα τις δημόσιες και ιδιω-
τικές ανησυχίες της αποδοχής. 
Μέσω της διαδικασίας του κα-
θαρισμού, το δέρμα αποσυντίθε-
ται και η μορφή του ανθρώπινου 
σώματος μεταβάλλεται και συ-
νεχώς επαναπροσδιορίζεται, με 
την ταυτότητα του σώματος να 
αφαιρείται. Η ταυτότητα του σώ-
ματος διαλύεται μέσω της κατά-
χρησης εξουσίας, με την κοινωνία 
να αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο 
επίπεδο τέτοιες ενέργειες, δημι-
ουργώντας ζητήματα τιμωρίας, 
αποδοχής, πρόκλησης.

–Πόσες αναγνώσεις μπορεί να 
έχει ένα έργο τέχνης; 

–Η αρχική ανάγνωση ενός 
έργου είναι αυτή που αποδίδε-
ται από τον δημιουργό του και η 
οποία αναλύεται μέσα από το σκε-
πτικό του έργου. Στη συνέχεια, ο 
θεατής μπορεί να αποδώσει στο 
έργο τη δική του ανάγνωση, η 
οποία να είναι συνυφασμένη με 
τις δικές του εμπειρίες και τα δικά 
του ερεθίσματα. Αυτός θα πρέπει 
να είναι και ο στόχος του κάθε 
καλλιτέχνη. Ο θεατής να μπορεί 
να αρχικά να κατανοεί το σκε-
πτικό του έργου μέσα από την 
οπτική παρατήρησή του, να είναι 
δηλαδή ένα σκεπτικό ευδιάκριτο 
στο γενικότερο του πλαίσιο. Στη 
συνέχεια, μέσα και από τη μελέ-
τη του σκεπτικού του έργου, να 
δημιουργούνται τα ερεθίσματα 
ούτως ώστε να δημιουργήσει κοι-
νούς κώδικες με το έργο και να 
μπορέσει να το αναλύσει μέσα 
από τα δικά του βιώματα.  

–Θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά 
με τη δράση οικολόγων ακτιβι-
στών με το πέταγμα τροφίμων αυ-
τή την περίοδο σε διάφορα μου-
σεία του κόσμου... 

–Η δυσαρέσκεια που οδηγεί 
στην ανάγκη μιας μερίδας αν-
θρώπων να εκφραστούν ενάντια 
στη δυσχέρεια που αντιμετωπί-

ζει μεγάλη μερίδα των συναν-
θρώπων μας, είναι κατανοητή. 
Από την άλλη, ίσως να πρέπει να 
εξεταστεί από τις ομάδες ακτιβι-
στών το ενδεχόμενο εναλλακτι-
κού τρόπου διαμαρτυρίας, που να 
μην εμπεριέχει τον κίνδυνο κατα-
στροφής έργων τέχνης, τα οποία 
εκτός από την οικονομική αξία, 
στην οποία οι ακτιβιστές εστιά-
ζουν, έχουν και ανεκτίμητη ιστο-
ρική αξία, καθώς λειτουργούν ως 
γνώμονας για τους μελλοντικούς 
καλλιτέχνες και την εξέλιξη της 
τέχνης γενικότερα. Αντιλαμβανό-
μαστε ότι στον σύγχρονο κόσμο 
για να γίνει κάτι αντιληπτό πρέ-
πει να εμπεριέχει το στοιχείο της 
διαφορετικότητας. Την ίδια στιγ-
μή, δεν χρειάζεται να υπάρχει το 
στοιχείο της καταστροφής για να 
εστιαστεί η προσοχή του κοινού. 

–Από το Island στο Inland, 
ποιο το μάθημα από αυτό το 
ταξίδι;

Μέσα από αυτές τις δύο εκθέ-
σεις, είχαμε τη δυνατότητα να 
εκθέσουμε τα έργα σε δύο δια-
φορετικές συνθήκες. Στη μεν 
Island, στο ξενοδοχείο Almyra, 
στη δε inland στην isnotgallery. 
Το ενδιαφέρον για εμάς ήταν η 
παρατήρηση του πώς τα έργα 
μας εντάσσονται στον κάθε χώρο 
ξεχωριστά, πώς «συνομιλούν» με 
τα άλλα έργα και πώς οι θεατές 
επικοινωνούν με τα έργα. 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΥ

–Είναι η τέχνη ένας τρόπος 
εξωτερίκευσης της ψυχής του 
καλλιτέχνη; Δεν υπάρχει ο φό-
βος το αποτέλεσμα να είναι 
απολύτως ερμητικό;

–Η καλλιτεχνική δημιουργία 
είναι τρόπος ζωής, δεν είναι από-

φαση, δεν είναι μια διαδικασία 
που σε βάζει σε κίνδυνο. Είναι 
μια διαδικασία που πηγάζει από 
μέσα σου, από τις εμπειρίες σου, 
άρα εφόσον εκφράζεσαι με αυτόν 
τον τρόπο μοιράζεσαι με τον μελ-
λοντικό θεατή τις σκέψεις σου 
που είναι καθαρά προσωπικές 
και επακριβώς κάνεις ένα είδος 
εξωτερίκευσης της ψυχής σου. 
Σίγουρα υπάρχει πάντα ο κίνδυ-
νος το αποτέλεσμα να είναι απο-
λύτως ερμητικό και εσωστρεφές 
προς τον καλλιτέχνη. Ίσως σή-
μερα περισσότερο από άλλη φο-
ρά ο καλλιτέχνης επιβάλλεται να 
εξωτερικεύσει μέσω της τέχνης, 
της οποιασδήποτε μορφής τέ-
χνης, όλα αυτά που νιώθει για 
να λειτουργήσουν ως υπόβαθρο 
για διατήρηση της ταυτότητάς 
μας. Στη δική μου περίπτωση θα 
έλεγα ότι η τέχνη λειτουργεί σαν 
ορμητήριο, είναι στον χαρακτήρα 
μου και να εκφράζω και να λέω 
αυτά που νιώθω. Άρα, το βλέπω 
σαν καθήκον μου να συνεχίσω 
να κάνω αυτό που αγαπώ και να 
μοιράζομαι τις ιδέες μου. 

–Αναλόγως των εμπειριών 
που μπορεί να έχει ο καλλι-
τέχνης, ωριμάζει και το καλ-
λιτεχνικό αποτέλεσμα; Αλλά-
ζει ίσως και η ταυτότητά του; 

– Οι εμπειρίες μας λειτουργούν 
σαν μνήμες. Και οι μνήμες μας 
είναι η ταυτότητά μας, τα «χαρ-
τιά» που κουβαλάμε πάντα μαζί 
μας και μας συνοδεύουν. Θεωρώ 
ότι τα βιώματα του καθενός από 
εμάς έχουν άμεση σχέση με τη 
μνήμη του. Λαμβάνοντας υπόψη 
αυτό, τότε ο καλλιτέχνης μέσα 
από το ταξίδι του, την πορεία του 
αλλάζει άλλα δεν χάνει την ταυ-
τότητά του. Επίσης, πιστεύω ότι 
η κουλτούρα ενός τόπου παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του πνεύματος γενικότερα. Ο χώ-
ρος, είτε αυτός ονομάζεται πόλη 
είτε ονομάζεται χώρα, αποτελεί-
ται από ένα σύνολο ανθρώπων, 
άρα από συναισθήματα και από 
μνήμες. Ο χώρος και οι άνθρωποι 
που τον συνθέτουν, παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο ακόμα και στην 
επόμενή μας κίνηση! Μας καθο-
ρίζει και σε κάποιες περιπτώσεις 
μας βοηθά ν’ αναπτυχθούμε αλλά 
και να «καταστραφούμε». Ο καλ-
λιτέχνης, με την ευρύτερη έννοια 
της λέξης, άμεσα επηρεαζόμενος 

από αυτόν το χώρο όπου ζει και 
εργάζεται, συλλέγει και αποδί-
δει το έργο του. Ο καθένας από 
εμάς ως μονάδα σ’ ένα σύνολο 
προσφέρει κάτι και αυτό το κάτι 
συνθέτει ένα μεγαλύτερο σύνολο 
το οποίο διαμορφώνει συνθήκες 
και τρόπο σκέψης.

–Θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά 
με τη δράση οικολόγων ακτι-
βιστών με το πέταγμα τροφί-
μων αυτή την περίοδο σε διά-
φορα μουσεία του κόσμου... 

–Είναι μάλλον μόδα; Γιατί όση 
σούπα ή όσο πουρέ πατάτας κι αν 
πετάξεις σε ένα έργο, το οποιο-
δήποτε έργο ή οποιοδήποτε άλ-
λο αντικείμενο αξίας ή μη, δεν 
θα σώσεις τον πλανήτη.

–Από το Island στο Inland, 
ποιο το μάθημα από αυτό το 
ταξίδι σε μια ομαδική έκθεση;

–Η συμμετοχή σε ομαδικές 
εκθέσεις προσφέρει πάντα μια 
πρόκληση, όχι όμως με ανταγω-
νισμό. Συνθέτει συναντήσεις αλ-
λά ακόμα και συζητήσεις σχετι-
κά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
«επινοήσεις» και οπτικές λύσεις 
των καλλιτεχνών μπορούν να πα-
ράγουν ένα εναλλακτικό ερμη-
νευτικό πλαίσιο για τον πολιτι-
σμό αλλά και για το παρελθόν. 
Ίσως πιο σημαντικό ακόμη είναι 
ότι τα έργα, ατομικά και συλλο-
γικά, θέτουν το ερώτημα πώς η 
τέχνη θα μπορούσε να μας προ-
σφέρει μια νέα σύνδεση με το 
παρόν σε ένα πλαίσιο κοινωνι-
κού ορθολογισμού, ειδικότερα σε 
σχέση με έννοιες ρευστές, όπως 
η ιστορικότητα, η ταυτότητα, η 
μνήμη και άλλα. Το ταξίδι του 
Island στο Inland, με την ευγε-
νή πρόσκληση της Is not gallery 
και του Άντρου Ευσταθίου, τον 
οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα, 
ακριβώς «παντρεύει» και ερευνά 
την πιο πάνω σύνδεση. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΑΡΡΙΔΗΣ

–Πόσο σημαντικό ρόλο παί-
ζει η έννοια της μνήμης στη 
δουλειά σου; 

–∆ουλεύω πολύ συχνά με πα-
λιά αντικείμενα τα οποία επανα-
χρησιμοποιώ, δίνοντας τους μία 
διαφορετική ερμηνεία. Αναπό-

φευκτα η μνήμη είναι μέρος της 
δουλειάς μου, διότι αυτά τα αντι-
κείμενα είναι αναμνήσεις είναι 
μέρος του παρελθόντος που εί-
ναι εικόνες στο μυαλό μου. Αυτή 
υποδηλώνει και μια ταυτότητα, 
τόσο του αντικείμενου όσο και 
του έργου και θεωρώ ότι η μνή-
μη και η ταυτότητα είναι έννοιες 
συνυφασμένες, αφού τα βιώματα 
του κάθε ανθρώπου έχουν άμεση 
σχέση με τη μνήμη του. 

–Είναι η ενασχόληση με την 
τέχνη μια καταβύθιση στα εν-
δότερα του ανθρώπου, που εν 
τέλει γίνεται έργο προς κοι-
νή θέα; 

–Είναι ίσως μια χρονική κατα-
βύθιση στην ψυχή του δημιουρ-
γού που μέσα από τα βιώματά 
του και τις δυνατότητές του γί-
νεται ένα έργο τέχνης, το οποίο 
μετά ο θεατής μπορεί να το δει 
και να το εισπράξει μέσα από το 
δικό του κόσμο τη συγκεκριμένη 
στιγμή. Άρα θεωρώ ότι ένα έργο 
τέχνης δεν είναι και δεν εκλαμ-
βάνεται πότε με τον ίδιο τρόπο 
ούτε από τον δημιουργό, ούτε 
και από τον θεατή. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από 
αυτό τον διάλογο έργου – καλλι-
τέχνη – θεατή γεννιούνται νέες 
έννοιες και ενδιαφέρον προοπτι-
κές όσο αφορά στην προσέγγιση 
του έργου.

–Θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά 
με τη δράση οικολόγων ακτι-
βιστών με το πέταγμα τροφί-
μων αυτή την περίοδο σε διά-
φορα μουσεία του κόσμου... 

–∆εν καταλαβαίνω πως κατα-
στρέφοντας ή ίσως φθείροντας 
τον πολιτισμό θα βοηθήσει στην 
προσπάθεια διάσωσης του περι-
βάλλοντος. Η χρηματική αξία του 
έργου τέχνης είναι αποτέλεσμα 
ιστορίας και ευτυχώς δεν έχει κα-
μία σχέση με την πείνα και τις 
κλιματικές αλλαγές. 

–Από το Island στο Inland, 
ποιο το μάθημα από αυτό το 
ταξίδι; 

–Πιστεύω ότι αν υπάρχει θέλη-
ση και καλή διοργάνωση υπάρχει 
πάντα ένα όμορφο αποτέλεσμα. 
Χάρη στον Άντρο Ευσταθίου και 
οι δύο εκθέσεις είχαν και έχουν 
μια άρτια επιμέλεια. ∆εν θα το 
έλεγα μάθημα, γιατί το μάθημα 
επιβάλλει μια διαδικασία εκμάθη-
σης… θα έλεγα επιβεβαίωση… 
ότι είμαστε πολύ τυχεροί που 
έχουμε τη θάλασσα κοντά μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: «Inland», 
Isnotgallery. Οδυσσέως 12, 

Παλιά Λευκωσία, Έως 12 Νοεμβρίου. 

Από τη θάλασσα στα ενδότερα της χώρας
Τέσσερις καλλιτέχνες μιλούν στην «Κ» για τη συμμετοχή τους στην ομαδική έκθεση «Inland» στην IsnotGallery στη Λευκωσία

«Τα έργα εξετάζουν την 
έννοια της καθαριότη-
τας από κοινωνιολογι-
κής άποψης, ως μορφή 
αρετής, ανταγωνισμού 
ως προς το ποιος είναι ο 
καθαρότερος». 

Η συμμετοχή σε ομαδι-
κές εκθέσεις προσφέρει 
πάντα μια πρόκληση, όχι 
όμως με ανταγωνισμό. 

Ένα έργο τέχνης δεν εί-
ναι και δεν εκλαμβάνεται 
πότε με τον ίδιο τρόπο 
ούτε από τον δημιουργό, 
ούτε και από τον θεατή

«Το ενδιαφέρον για εμάς ήταν η παρατήρηση του πώς τα έργα μας εντάσσονται 
στον κάθε χώρο ξεχωριστά, πώς «συνομιλούν» με τα άλλα έργα και πώς οι θεατές 
επικοινωνούν με τα έργα» λένε οι Ελίνα Θεοδότου και Μάριος Θεοφιλίδης.

Ο Αντώνης Τζιαρρίδης δουλεύι πολύ συχνά με παλιά αντικείμενα, τα 
οποία επαναχρησιμοποιεί, δίνοντας τους μία διαφορετική ερμηνεία.

Ο Σπύρος Αγαθού λέει πως οι εμπειρίες μας λειτουργούν σαν μνήμες. Και 
οι μνήμες μας είναι η ταυτότητά μας, τα «χαρτιά» που κουβαλάμε πάντα μαζί 
μας και μας συνοδεύουν.
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Επενδύουμε πολλά στην ψηφιακή 
επανάσταση, και πολύ καλά κά-
νουμε. Η επιτάχυνση όμως των 
αλλαγών ίσως να μη μας προσφέ-
ρει την πολυτέλεια της περισυλλο-
γής και της πιο ενδελεχούς εξέτα-
σης των πραγμάτων. Οταν τρέχεις 
και καινοτομείς, δεν προλαβαίνεις 
να σκεφτείς όλες τις επιπτώσεις 
των ενεργειών σου, γι’ αυτό χρει-
άζεσαι και αυτούς που έχουν το 
θάρρος να αμφισβητούν μεγέθη 
και κατεστημένα. Στο ξεκίνημα 
κάθε επανάστασης παρεισφρέουν 
αριβίστες, τυχάρπαστοι, οπορ-
τουνιστές, αλλά και ιδεολόγοι, οι 
οποίοι θέλουν ανεξαρτήτως κό-
στους να προχωρήσουν τα πράγ-
ματα μπροστά. Στη συνέχεια, κι 
αφού κατακαθίσει ο κουρνιαχτός, 
έρχονται οι πιο μετριοπαθείς, για 
να περιγράψουν τα κατορθώματα 
όλων των παραπάνω. ∆εδομένου 
ότι βρισκόμαστε ακόμη στις πρώ-
τες δεκαετίες της ψηφιακής επα-
νάστασης, η ανθρωπογεωγραφία 
είναι συγκεχυμένη. Κάποια πρό-
σωπα, ωστόσο, ξεχωρίζουν με τη 
δράση τους, είτε γιατί ίδρυσαν 
«μονόκερους», είτε γιατί εφηύραν 

ένα σπουδαίο τεχνολογικό εργα-
λείο, είτε απλώς γιατί εξέθεσαν 
τις αδυναμίες, τα λάθη ή τα σκο-
τεινά σημεία ενός συστήματος. 

Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ντο-
κιμαντέρ «Skandal! Bringing down 
Wirecard», που προβάλλεται απ’ το 
Netflix, παρακολουθούμε τις προ-
σπάθειες ενός γενναίου δημοσιο-
γράφου να αποκαλύψει το σκάν-
δαλο της υπηρεσίας διαδικτυακών 
πληρωμών Wirecard. Ο Νταν Μακ 
Κραμ είναι ο άνθρωπος που απο-
καθήλωσε μια υπερεπιτυχημένη 
εταιρεία της ψηφιακής εποχής, 
έναν «μονόκερο» της Γερμανίας, 
ο οποίος έφτασε να φιλοδοξεί την 
εξαγορά της Deutsche Bank. Ως τη 
στιγμή που ξεκινάει το ρεπορτάζ 
του ο δημοσιογράφος, κανείς δεν 
μπορεί να φανταστεί ότι πίσω από 
τη βιτρίνα των διαδικτυακών συ-
ναλλαγών, των πολυτελών γραφεί-
ων, των χιλιάδων υπαλλήλων, των 
επευφημιών, βρίσκεται ένα καλο-
στημένο, παραδοσιακό πλυντήριο 
χρημάτων. Χωρίς την επιμονή και 
την τόλμη του δημοσιογράφου, και 
τη βοήθεια των short sellers (των 
επενδυτών που ποντάρουν στην 
πτώση των μετοχών), ίσως η απά-
τη να συνεχιζόταν έως σήμερα. 

Αποφασιστικής σημασίας για 
την τεκμηρίωση του ρεπορτάζ 
ήταν και η συνδρομή ενός μάρ-
τυρα δημοσίου συμφέροντος, ο 
οποίος μας φέρνει στον νου τον 
πλέον διάσημο whistleblower της 
εποχής μας, τον Εντουαρντ Σνό-
ουντεν. Στο βιβλίο «Σκοτεινός κα-
θρέφτης, ο Εντουαρντ Σνόουντεν 
και το κράτος των παρακολουθή-

σεων στην Αμερική» (εκδ. Καστα-
νιώτης, μτφρ. Μαριάννα Τζιαντζή) 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο 
Μπάρτον Γκέλμαν αφηγείται τη 
γνωριμία του με τον Σνόουντεν ως 
ένας εκ των ελάχιστων ρεπόρτερ 
που απέκτησαν πρόσβαση στα αρ-
χεία που διέρρευσε ο Σνόουντεν. 
Η ιστορία του Σνόουντεν έχει απο-
τυπωθεί πια σε πλήθος ταινιών και 
βιβλίων, μα εδώ ο Γκέλμαν βάζει 
μια πιο προσωπική διάσταση, η 
οποία αναδεικνύει τα πολλά προ-
βλήματα που πρέπει να ξεπεράσει 
ένας επαγγελματίας δημοσιογρά-
φος προκειμένου να διαχειριστεί 
μια τόσο περίπλοκη, επικίνδυνη 
και δύσκολη ιστορία. Τελικά, απο-
δεικνύεται ένας καλός ισορροπι-
στής. Παρουσιάζει τον Σνόουντεν 
ως έναν άνθρωπο με αντιφάσεις, 
που μπορεί μεν να πήρε κάποιες 
δύσκολες κι επιβλαβείς αποφάσεις, 
τόσο για τον ίδιο όσο και για τη 

χώρα του, αλλά ξεκίνησε ένα δι-
άλογο, ο οποίος μακροπρόθεσμα 
μπορεί να ωφελήσει τη δημοκρα-
τία. Οι ψηφιακές παρακολουθή-
σεις, όσο λεπτό και επίμαχο θέμα 
κι αν είναι, πρέπει να υπόκεινται 
στον δημόσιο έλεγχο. Πρέπει να 
διασφαλίζει η κοινωνία ότι κανείς 
θα μπορεί να καταχράται την εξου-
σία που του παραχωρείται.

Ενας «χακτιβιστής»
Ο Σνόουντεν επέλεξε εκουσί-

ως να εκθέσει κρατικά μυστικά, 
και τώρα ζει με τις επιπτώσεις της 
πράξης του. Ο Αντριου «Μπάνι» 
Χουάνγκ, απ’ την άλλη πλευρά, 
δεν είχε καμία διάθεση να αντι-
παρατεθεί με την ιδιωτική εξου-
σία ενός πολυεθνικού ψηφιακού 
κολοσσού, όταν το 2001 αποσυ-
ναρμολογούσε μια παιχνιδοκον-
σόλα Xbox. Στο ντοκιμαντέρ «The 
Hacktivist», του The Singularity 

Group –που είδα πρόσφατα σε 
ειδική διαδικτυακή προβολή– ο 
«Μπάνι» λέει ότι ήθελε απλά να 
δει πώς λειτουργεί το μηχάνημα. 
Οταν δημοσιοποίησε στο ∆ιαδί-
κτυο το κατόρθωμά του, δέχτη-
κε ένα μήνυμα από τη Microsoft 
να κατεβάσει την ανάρτηση απ’ 
τη σελίδα του. Οσο παράξενο κι 
αν ακούγεται, ο νόμος απαγορεύ-
ει την αποσυναρμολόγηση των 
ψηφιακών συσκευών. Το ντοκι-
μαντέρ τάσσεται ξεκάθαρα στο 
πλευρό του «χακτιβιστή» (από το 
χάκερ και ακτιβιστής), ο οποίος 
τώρα μηνύει την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ με την ελπίδα ότι θα ανα-
κτηθεί το δικαίωμα των χρηστών 
να κατέχουν και να χρησιμοποι-
ούν αυτόνομα τις συσκευές τους. 
Τελικά, στις επαναστάσεις πολλά 
απ’ αυτά που εμφανίζονται ως 
ρηξικέλευθα, δεν είναι παρά στά-
χτη στα μάτια. Χρειαζόμαστε την 
τόλμη και τη φαντασία αυτών που 
αμφισβητούν και δοκιμάζουν τα 
όρια των συστημάτων, γιατί μέ-
σω αυτών θα ανακαλύψουμε πώς 
θα ξαναγράψουμε τους κανόνες 
προς όφελος των πολλών. 

Κανείς δεν μπορούσε 
να φανταστεί ότι πίσω 
από τη βιτρίνα των δια-
δικτυακών συναλλαγών 
και των πολυτελών 
γραφείων βρισκόταν 
ένα καλοστημένο 
πλυντήριο χρημάτων.

Ο Εντουαρντ Σνόουντεν βρέθηκε στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον όταν διέρρευσε στον Τύπο απόρρητες πληροφορίες 
για τα πρoγράμματα μαζικής παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι αμερικανικές και οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ
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Μόνοι εναντίον
ψηφιακών
γιγάντων
Δύο ντοκιμαντέρ κι ένα βιβλίο

για κάποιους τολμηρούς της εποχής μας
Ο Μπάρτον Γκέλμαν είναι ένας 
εκ των ελαχίστων ρεπόρτερ που 
απέκτησαν πρόσβαση στα αρχεία 
που διέρρευσε ο Σνόουντεν.
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07.30 Θεία Λειτουργία
10.10 Σε προσκυνώ γλώσσα 
 Εκπομπή για τη γλωσσα.
11.00 Σπίτι στη φύση - (Ε)
  Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.30 Κύπρος, ένα προσκύνημα
12.00 Play List - (Ε)
 Μουσική εκπομπή.
13.30 Κοίτα με στα μάτια
 Εκπομπή για ταζώα.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μoυσικό ραντεβού
 Μουσική εκπομπή.
15.30 Προσωπογραφίες
 Εκπομπή πολιτισμού.
16.30 Χρονογράφημα
 Ντοκιμαντέρ.
17.00 Εκείνη & εκείνοι
  Μια αλλιώτικη συζήτηση 

με την Αθηνά Χάλκου.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.30 Γευστικό ταξίδι στο χωριό
 Εκπομπή μαγειρικής 
 με την Χρύσω Λέφου. 
19.00 Eιρήνη Πάσι
 Κωμική σειρά εποχής.
19.30 Κυπριώτικα σκετς
 Έγκλημα στο χωριό.
 Μέρος Β΄.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
21.30 Παραδοσιακή βραδιά 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Επαναλήψεις

07.00 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Κωμική σειρά.
07.30 Ιστορίες του χωρκού - (Ε)
 Κωμική σειρά.
08.00 Παιδική ζώνη
 α. Ο μικρός χνουδοτός
 β. Μini Pet Pals 
 γ. Παιχνίδια στην άμμο
 δ. Όλι
 ε. Η Μπο ταξιδεύει
 στ. Τα στρουμφάκια
 ζ. Αστυνόμος Σαίνης
 η. Ο σκανδαλιάρης Τοτός
 θ. Λέο Ντα Βίντσι
 ι. Η Μία και εγώ
13.05 Παιδική ζώνη 
15.05 Κοίτα με στα μάτια
15.15 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
 Γυμναστικής
20.15 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
20.20 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
20.30 Εuromaxx 
 on Vacation - (E)
 Σειρά ντοκιμαντέρ. 
21.00 Μundial Preview  
 Magazine
 Aθλητική εκπομπή.
21.30 O κύριος και το όπλο  
 (The old man 
 and the gun).
 ∆ραματική ταινία, με
  τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 
 Κέισι Άφλεκ, κ.ά.            �
23.00 Οι μικροί φόνοι της  
 Άγκαθα Κρίστι -  Φόνος  
 ενώ εσύ κοιμόσουν
 Σειρά μυστηρίου.         �
00.35 EIΔHΣEIΣ - (E)

06.00   Deal - (Ε)
 Τηλεπαιχνίδι.
07.00 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
08.00   Oικογενειακές 
 ιστορίες - (Ε)
09.00 Επτά θανάσιμες πεθερές
 Κωμική σειρά.
10.00 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή.
13.00 O παράδεισος 
 των κυριών - (Ε)
 Ελληνική σειρά εποχής. 
14.45 Τhe Λούης 
 Νight Show - (Ε)
16.15 Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη
 Kωμική σειρά, με τις  
 Βάσω Λασκαράκη, 
 Κατερίνα Ζαρίφη, κ.ά. 
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.15 Μην αρχίζεις 
 τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.
18.45 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ στον Alpha
 Τalk show, με τον
 Τάσο Τρύφωνος.   
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Η γη της ελιάς
 ∆ραματική σειρά.  
22.30 Μaestro
  ∆ραματική σειρά, με 

τους Χριστόφορο Παπα-
καλιάτη, Χάρις Αλεξίου. 

00.00 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ 
 στον Alpha - (E)
01.15 Singles
 Ελληνική σειρά.
02.45 Να με προσέχεις - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.00 Μundial preview magazine 22.30 Μaestro

Ουδέν νεώτερον από 
το δυτικό μέτωπο ���½
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Εντουαρντ Μπέργκερ
Ερμηνείες: Φίλιξ Κάμερερ, 
Αλμπρεχτ Σουχ

Το κλασικό μυθιστόρημα του Εριχ 
Μαρία Ρεμάρκ αποκτά μια και-
νούργια κινηματογραφική με-
ταφορά διά χειρός Εντουαρντ 
Μπέργκερ («Deutchland 83») και 
Netflix. Η διαδικτυακή πλατφόρ-
μα επενδύει σε μια πλούσια πα-
ραγωγή, η οποία επιτυγχάνει να 
μας μεταφέρει στα αιματοβαμμέ-
να χαρακώματα του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, της πιο άγριας 
ίσως και σφαγιαστικής πολεμι-
κής αναμέτρησης όλων των επο-
χών. Βασικοί ήρωες εδώ είναι μια 
μικρή ομάδα νεαρών Γερμανών 
στρατιωτών, οι οποίοι έπειτα από 
σύντομη εκπαίδευση στέλνονται 
κατευθείαν στη βόρεια Γαλλία και 
στο δυτικό μέτωπο. Εκεί θα γνω-
ρίσουν από πρώτο χέρι τη φρίκη 
του πολέμου και θα μάθουν πε-
ρισσότερα σχετικά με τα όρια –
φυσικά και πνευματικά– της αν-
θρώπινης φύσης.

Με εικονοποιία που συχνά σο-

κάρει και υποδειγματική ατμό-
σφαιρα, ο Μπέργκερ καταφέρ-
νει να αποδώσει τη σύγκρουση 
των χαρακωμάτων σε όλο της το 
ανατριχιαστικό μεγαλείο. Από τις 
μεγάλης κλίμακας μάχες μέχρι 
την πρόχειρη «επιχείρηση» για 
την κλοπή μιας τροφαντής χήνας, 
τα πάντα εδώ αποπνέουν αυθε-
ντικότητα, δίχως ωραιοποιήσεις 
και στυλιζάρισμα. 

Το δε παράλογο του πολέμου, 
που είναι τόσο τραγικά επίκαιρο 
και σήμερα, αποτελεί το πραγμα-
τικό θέμα της ταινίας, ιδιαίτερα 
όπως απεικονίζεται στο τελευταίο 
κομμάτι της.

 

Οι ροδακινιές 
του Αλκαράς ���½
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Κάρλα Σιμόν
Ερμηνείες: Ζόρντι Πουγιόλ 
Ντόλσετ, Αννα Οτιν

Από την πλατφόρμα του Cinobo επι-
λέγουμε την ταινία που κέρδισε 
την τελευταία Χρυσή Αρκτο του 
Βερολίνου. Στο Αλκαράς, ένα μι-
κρό χωριό της καταλανικής επαρ-
χίας, μια οικογένεια ροδακινοπα-

ραγωγών βρίσκεται εν μέσω των 
εργασιών της συγκομιδής. Ταυ-
τόχρονα, ωστόσο, ολόκληρη πε-
ριοχή –και μαζί ο ιδιοκτήτης της 
γης που καλλιεργούν– έχει μπει 
στον πυρετό των φωτοβολταϊκών 
πάνελ και ετοιμάζεται να πουλή-
σει τα χωράφια της. 

Η Κάρλα Σιμόν συνεχίζει από 
εκεί που σταμάτησε με το γεμά-
το λιακάδα και παιδική αθωότητα 
ντεμπούτο της («1993»), βάζοντας 
αυτή τη φορά, όμως, αρκετά πε-
ρισσότερα θέματα στο τραπέζι. 
Το τέλος μιας εποχής, με τους 
αγρότες να αναγκάζονται να αλ-
λάξουν έναν τρόπο ζωής αιώνων, 
αποτελεί εδώ το συγκινητικό επί-
κεντρο, δίχως πάντως η ταινία να 
ξεπέσει καθόλου στο μελόδραμα. 
Αντιθέτως, είναι ξανά η γεμάτη 
ζωντάνια παιδική ματιά αυτή που 
φτιάχνει ένα σύνολο γλυκόπικρο 
μεν, πολύ ευχάριστο στο μάτι δε. 
Τα μικρά πράγματα κυριαρχούν 
εδώ: το ανέμελο παιδικό παιχνί-
δι, ένα απολαυστικό οικογενεια-
κό γεύμα, ένα τοπικό πανηγύρι· 
η ίδια η ζωή που με τα απρόοπτα 
και τις αναποδιές της συνεχίζεται 
με λαχτάρα για την επόμενη ημέ-
ρα. Η ταινία κυκλοφορεί στις 8/11.

Επάνω, σκηνή από την ταινία 
του Netflix «Ουδέν νεώτερον από 
το δυτικό μέτωπο». Κάτω, o Ζόρ-
ντι Πουγιόλ Ντόλσετ πρωταγωνι-
στεί στο φιλμ «Οι ροδακινιές του 
Αλκαράς», που θα είναι διαθέσι-
μο στο Cinobo από τις 8/11.

Ο παραλογισμός του πολέμου χωρίς στυλιζάρισμα

H παρέλαση
των αστέρων
και το αντίδοτο
στο «κακό»
Η νέα ταινία του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ

Αμστερνταμ �� ½
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ
Ερμηνείες: Κρίστιαν Μπέιλ, Μάργκοτ 
Ρόμπι, Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ 

Ο πέντε φορές υποψήφιος για 
Οσκαρ Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ («Οδη-
γός αισιοδοξίας») επιστρέφει με 
μια ταινία, η οποία φιλοδοξεί να 
παντρέψει τα ιστορικά γεγονό-
τα με μία από τις συνηθισμέ-
νες του δραμεντί χαρακτήρων. 
Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 
1930, όταν δύο καλοί φίλοι και 
παλιοί συμπολεμιστές του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπερτ 
(Κρίστιαν Μπέιλ) και ο Χάρολντ 
(Τζον Ντ. Ουάσιγκτον), ανακα-

λύπτουν τη δολοφονία του πρώ-
ην συνταγματάρχη τους. Καθώς 
προσπαθούν να ξεδιαλύνουν 
την υπόθεση, πέφτουν πάνω 
σε μια καλή τους φίλη (Μάργκοτ 
Ρόμπι) από την εποχή που οι 
τρεις τους ζούσαν ξέγνοιαστοι 
στο Αμστερνταμ και, φυσικά, τη 
βάζουν στο... κόλπο. Τα πράγμα-
τα ωστόσο θα γίνουν περίπλοκα, 
μιας και πίσω από την υπόθεση 
κρύβεται μια σατανική συνω-
μοσία με στόχο τον εκφασισμό 
της Αμερικής. 

Ο Ο’ Ράσελ γίνεται ακόμη πιο 
χαοτικός σε σχέση π.χ. με τον 
«Οδηγό διαπλοκής», υπογράφο-

ντας ένα σενάριο που κινείται σε 
πολλές διαφορετικές κατευθύν-
σεις, όχι πάντα σχετικές ή έστω 
ταιριαστές μεταξύ τους. Βασικό 
θέμα εδώ αποτελεί η αμερικα-
νική ταυτότητα, με ευθείες πα-
ραπομπές στο φυλετικό ζήτη-
μα, καθώς φυσικά και η φιλία 
και η αγάπη, η οποία αποτελεί 
το αντίδοτο απέναντι στο «κα-
κό» που απειλεί τον κόσμο. Το 
τελευταίο προσωποποιείται σε 
κάποιους χαρακτήρες, οι οποίοι 
μάλλον προσομοιάζουν σε κα-
ρικατούρες και λιγότερο απο-
τελούν πειστικούς αντιπάλους 
των ηρώων. 

Ενδιαφέρον έχει, πάντως, ότι 
το παρελθόν αυτών των ηρώων 
περνάει μπροστά από την κάμε-
ρα, βοηθώντας μας να τους κα-
τανοήσουμε περισσότερο, ακό-
μη και αν, ξανά, οι ιστορίες τους 
δεν δένουν ακριβώς με την κυ-
ρίως αφήγηση. Γενικώς εδώ οι 
σεναριακές τρύπες, οι χασμω-
δίες και η δια-κοπή του ρυθμού 
είναι συχνό φαινόμενο, σε ένα 
φιλμ που διατηρεί το υποδόριο 
χιούμορ και την ιδιοφυΐα του 
Αμερικανού κινηματογραφιστή 
σε κάποιες παρατηρήσεις του, 
ωστόσο κυλάει αρκετά άνευρα 
στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

Αν το σύνολο καταφέρνει τε-
λικά να σταθεί, το οφείλει σε κά-
ποιους καλογραμμένους χαρα-
κτήρες και ιδίως σε αυτόν του 
Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος είναι, 
ως συνήθως, άψογος στην από-
δοσή του. Συνοδεύεται δε, ως 
συνήθως στις ταινίες του Ο’ Ρά-
σελ, από πλήθος χολιγουντια-
νών αστέρων, όπως ο Ρόμπερτ 
ντε Νίρο, η Ανια Τέιλορ-Τζόι, ο 
Κρις Ροκ, ο Ράμι Μάλεκ, ο Μά-
ικλ Σάνον, η Ζόι Σαλντάνα, αλ-
λά και η Τέιλορ Σουίφτ σε ρό-
λο-έκπληξη.

Οι πρωταγωνιστές, Κρίστιαν Μπέιλ (άψογος στον ρόλο του Μπερτ), Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον και Μάργκοτ Ρόμπι, περιστοιχίζονται από πλειάδα χολιγου-
ντιανών σταρ, ωστόσο το φιλμ του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ κυλάει μάλλον άνευρα στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

HOME CINEMA

Η υπόθεση είναι 
ενδιαφέρουσα , ωστόσο 
οι σεναριακές τρύπες 
και η διακοπή 
του ρυθμού είναι 
συχνό φαινόμενο.

07.10 Ο κόσμος να χαλάσει
 Κωμική σειρά.
08.00 Santa Γιολάντα
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου
 Κωμική σειρά.
09.30 Πρώτη σταγόνα - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Λίτσα.com - (E)
 Αισθημ. κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα
12.50 5 X 5 - (Ε)
14.30 Casa De Mikel 4 - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
1610 Σαλώμη - (Ε)
 ∆ραματική σειρά
17.40 Passenger - (Ε)  
 Ταξιδιωτική εκπομπή με  
 τον Μάριο Ιωαννίδη. 
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 Passenger - (Συνέχεια) 
18.40 Τον αράπη κι 
 αν τον πλένεις
  Κωμωδία, με τους Κώστα 

Βουτσά, Νίκο Ρίζο, κ.ά. 
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Family Game
 Tηλεπαιχνίδι 
 με τους Μάρκο Σεφερλή  
 και Έλενα Τσαβαλιά.
22.30 John Wick: Κεφάλαιο 3 
 Θρίλερ δράσης, με τους 
 Κιάνου Ριβς, Χάλι Μπέρι. 
00.15 La Pasta PomiLώri - (E)
00.50 Χωρίς όρια - (E)
01.40 Ταμάμ - (E)
 Κωμική σειρά
02.30 Το σόι μου μέσα - (E)

06.00 Tώρα μαζί
  Ενημερωτική εκπομπή 

με την Ευλαμπία Ρέβη 
και τον Γιώργο Σιαδήμα.

09.50 OPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με την Ελένη Τσολάκη.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Eπιπλογκουρμεδιές
 Eκπομπή μαγειρικής 
 με τον Σταυρή Γεωργίου.
16.15 Cash or Trash
 Mε τη ∆έσποινα   
 Μοιραράκη.
17.25 Ένα τραγούδι ακόμα - (Ε)  
  Μουσική εκπομπή με 
 τον Γιώργο Θεοφάνους.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Ένα τραγούδι ακόμα - (Ε) 
 (Συνέχεια)
19.10 Τρία μίλια
 Κοινωνική σειρά.
20.10 OMEGA NEWS
21.00 Κόκκινο ποτάμι
  Σειρά εποχής, με τους 

Ιωάννη Παπαζήση, Ανα-
στασία Παντούση, κ.ά.

22.00 Asia Express
 Ταξιδιωτικό παιχνίδι  
 περιπέτειας με τον 
 Πέτρο Πολυχρονίδη.
00.00 Ό,τι αγαπώ
 Μουσική εκπομπή με 
 τον Γιάννη Μπέζο.
02.00 OPEN Weekend - (E) 
05.00  Μιά του κλέφτη - (Ε)
06.00 Εικόνες - (Ε)

06.00 Οι Τάκκοι - (E)
 Κυπριακή σειρά.
07.00 Στο χωρκόν μας - (E) 
 Κωμική σειρά.
07.30 Θεία Λειτουργία
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Μαγειρική με την Αργυ-

ρώ Μπαρμπαρίγου.
10.20 Βουράτε γειτόνοι - (E) 
 Κωμική σειρά.
11.20 Η πεθερά - (E)
 Κωμική σειρά.
12.30 Καλό μεσημεράκι
 (Best Of) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
14.30 Γλυκάνισος - (E) 
 ∆ραματική σειρά.
15.00 Γεια σου
   Ψυχαγωγική εκπομπή. 
17.20 Τhe Voice of Greece - (Ε)
 Μουσικός διαγωνισμός.
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Τhe Voice of Greece - (Ε)
 (Συνέχεια)
19.00 Ανεράδες 
  Κυπριακή κωμική σειρά, 

με τους Σκεύη Παπαμιλ-
τιάδους, Ελευθερία 

 Ανδρέου κ.ά.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Τhe Voice of Greece
 Moυσικός διαγωνισμός.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Love Island - (E)
02.40 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
04.30 Γεια σου - (Ε)
 Με την Μαρία   
 Μπακοδήμου.

09.00 Τι κάνει ο άνθρωπος 
 για να ζήσει...
10.30 Στρατιώτες δίχως στολή
12.15 Ο ταυρομάχος προχωρεί
13.35 Τζιπ, περίπτερο και αγάπη
15.00 Ο τελευταίος πειρασμός
16.45 Το στραβόξυλο
18.20  Θου Βου: Φαλακρός 
 πράκτωρ, Επιχείρησις 
 Γης Μαδιάμ
20.00 Φωνάζει ο κλέφτης
21.25 Ο Θόδωρος και το δίκανο
23.05 Λολίτες της Αθήνας
00.55 Κολωνάκι διαγωγή μηδέν

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.15 Family game 21.00 Κόκκινο ποτάμι 21.00 Τhe voice of Greece 23.00 This boy’s life

16.45 Το στραβόξυλο

06.30 Παιδικές σειρές
09.00 Έξυπνες γεύσεις - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
13.30 Τα λέμε!
 Με την Τζώρτζια Παναγή.
15.00 Πας μαγειρεύοντας - (Ε)
16.00 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, VΙ - (Ε)
20.00 Τα καλύτερα της αγοράς
20.35 Fatsa Book
21.35 Το ταξίδι της ζωής, V
22.30 Ξένη ταινία

06.00 Παιδικό πρόγραμμα
09.50 Έξυπνες αγορές
12.40 Έξυπνες αγορές
14.00 Η κόρη μου
15.20 Έξυπνες αγορές
15.50 Κινημ/φικές επιτυχίες
15.55 Έξυπνες αγορές
18.00 Δελτίο Ειδήσεων
18.05 Ελληνικός κινηματογράφος
19.45 ΕΧΤΡΑ News
20.20 Κινημ/φικές επιτυχίες
21.00 Έρωτας και τιμωρία
22.30  The man with the golden 

gun - Ξένη ταινία.

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00 Γλέντι λεφτά και αγάπη
 Ελληνική ταινία.
09.20 ∆ιακοπές στο Παρίσι
 Οικογενειακή ταινία.
13.00  ∆εν μπορούν να μας χω-

ρίσουν - Ελληνική ταινία.
15.00 Ο παππούς ο Τάσος  
 μαγειρεύει - (E)
15.15 Τρίτη και 13
 Ελληνική ταινία.
19.00 Ξένη ταινία
21.00 Γενναίοι άνδρες
 Περιπέτεια.

07.00 Dangerous
08.45 Family Pictures
10.15 Beyond The Sky
11.45 Deadlock
13.30 De Gaulle
15.30 Mermaids
17.30 Whitney
19.10 Under Siege 2: 
 Dark Territory
21.00 Being Frank  
23.00 This Boy’s Life
01.00 Love Type D
02.45 The Frozen Ground
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Συνέντευξη στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Η ευγενική και σπιρτόζα μορφή 
της γεμίζει με φως την οθόνη του 
υπολογιστή. Η διαδικτυακή συ-
νάντησή μας, μέσω zoom, έχει 
ξεκινήσει, και η Αμερικανίδα φυ-
σικός, δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας Μάρσα Μπαρτούσακ 
είναι έτοιμη να μιλήσει για όσα 
κάνουν το τελευταίο της βιβλίο 
«Η μέρα που ανακαλύψαμε το 
σύμπαν» (εκδόσεις Ροπή, 2022) 
τόσο συναρπαστικό. Βιβλίο με 
σκοπιά τόσο φιλόδοξη όσο και η 
επιστημονική εποποιία που διη-
γείται: μια αστρονομική έρευνα 
που έλαβε χώρα στις αρχές του 
εικοστού αιώνα και οδήγησε στην 
ανατριχιαστική συνειδητοποίηση 
πως το σύμπαν είναι κατά πολύ, 
πολύ μεγαλύτερο (για την ακρί-
βεια, χίλιες τρισεκατομμύρια φο-
ρές) από ό,τι πιστεύαμε. 

Οταν ο, νεαρός τότε, Αμερικα-
νός αστρονόμος Εντουιν Χαμπλ 
ανακοίνωσε, την Πρωτοχρονιά 
του 1925, αυτή τη συγκλονιστι-
κή ανακάλυψή του, η επιστημο-
νική κοινότητα του πλανήτη (και 
η ανθρωπότητα ολόκληρη) τα-
ρακουνήθηκε στα θεμέλιά της. 
Οπως γράφει χαρακτηριστικά η 
Μάρσα Μπαρτούσακ στο βιβλίο 
της, «ήταν σαν να βρισκόμασταν 
στριμωγμένοι σε ένα τετραγωνι-
κό μέτρο της επιφάνειας της Γης 
και απροσδόκητα συνειδητοποι-
ούσαμε πως στην πραγματικότη-
τα υπήρχαν ανεξερεύνητοι ωκεα-
νοί και ήπειροι, πόλεις και χωριά, 
βουνά και έρημοι, που εκτείνο-
νταν πολύ πιο πέρα από το μικρό 
κομμάτι γης που βρισκόταν κάτω 
από τα πόδια μας». Και σαν να 
μην έφτανε αυτό, τέσσερα χρόνια 
μετά, ο Χαμπλ έκανε ακόμη μία 
συγκλονιστική ανακάλυψη: το σύ-
μπαν δεν ήταν στατικό, αλλά δι-
αστελλόταν. «Ο χωροχρόνος βρι-
σκόταν σε κίνηση», όπως γράφει 
με τον λυρικό τόνο της η Μπαρ-
τούσακ.Βραβευμένη έξι φορές 
από το Αμερικανικό Ινστιτούτο 
Φυσικής, κείμενά της έχουν δη-
μοσιευτεί σε εμβληματικά περιο-
δικά όπως National Geographic, 
Discover, Astronomy, Science και 
MIT Technology Review, ενώ δι-
ατηρεί μόνιμη στήλη στο περιο-
δικό Natural History. Επιπλέον, 
μέχρι πρόσφατα ήταν καθηγήτρια 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
συγγραφής επιστημονικών κειμέ-
νων του Τεχνολογικού Ινστιτού-
του της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Το 
γράψιμό της, όμως, είναι ακόμη 
πιο εντυπωσιακό από το βιογρα-
φικό της. Πρέπει ωστόσο κάποιος 
να διαβάσει τη «Μέρα που ανακα-
λύψαμε το σύμπαν», για να νιώσει 
το αξιοθαύμαστο ταλέντο της να 
ξεδιπλώνεται πάνω στις περιπέ-
τειες της επιστήμης, ενώ την ίδια 
στιγμή αφηγείται μια ιστορία που 
έχει να κάνει με την ανθρώπινη 
ψυχή και τα πολύπλοκα βάθη της. 

Με τα λαμπερά γαλάζια μά-
τια της, τα κοντά κόκκινα μαλ-
λιά της, τη ζεστή φωνή της και 
το φως ενός λαμπερού πρωινού 
στις εξοχές της Βοστώνης να φω-
τίζει το γραφείο και τα βιβλία της, 
η Μάρσα Μπαρτούσακ είναι στη 
συζήτησή μας τόσο δοτική και 
ενθουσιώδης όσο και στην πρό-
ζα του απολαυστικού βιβλίου της. 

 
– Eνα από τα πράγματα που κυ-
ριαρχούν στη «Μέρα που ανα-
καλύψαμε το σύμπαν» είναι το 
ιστορικό πλαίσιο της εποχής 
και η τρομακτική επιστημονι-
κή πρόοδος –και δη, στον χώ-

ρο της αστρονομίας– που τη 
χαρακτηρίζει. Μπορείτε να μας 
μιλήσετε γι’ αυτό; 

– Πράγματι, τη δεκαετία του 
’20 συνέβησαν μερικά απίστευ-
τα βήματα προς τα εμπρός σε κά-
θε επίπεδο της επιστήμης. Ολη 
αυτή η ξαφνική μεγάλη πρόοδος 
συνέβαινε λόγω μιας μοναδικής 
συγκυρίας, ενός συνδυασμού κα-
θοριστικών παραγόντων. Ηταν 
μια «τέλεια καταιγίδα». Ο πλούτος 
που προέκυψε από τη μεγάλη οι-
κονομική άνθηση των ΗΠΑ στο 
τέλος του 19ου αιώνα οδήγησε 
στην ιδιωτική χρηματοδότηση 
της επιστημονικής έρευνας και 
στη χρήση νέων εργαλείων –όπως 
τα μικροσκόπια και τα τηλεσκό-
πια– καθώς και νέων ηλεκτρο-
νικών οργάνων με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, που με τη σειρά τους 
βοήθησαν στη γέννηση νέων ιδε-
ών και θεωριών. Ολο αυτό το κλί-
μα ήταν συγκεκριμένα στον το-
μέα της αστρονομίας πολύ ζωηρό. 
Ενα παράδειγμα αποτελεί η ίδια 
η τεχνολογία των τηλεσκοπίων 
της εποχής, που άρχισαν να φτιά-
χνονται με βάση καθρέφτες, και 
όχι πλέον φακούς, πράγμα που 

τα έκανε ισχυρότερα. Σπουδαί-
οι βιομήχανοι όπως ο Ροκφέλερ 
ή ο Κάρνεγκι βοηθούσαν με τις 
δωρεές τους ώστε να πυροδοτη-
θεί όλη αυτή η ανάπτυξη, εφόσον 
το κράτος δεν είχε ακόμη τους 
μηχανισμούς για να κάνει κάτι 
τέτοιο. Φυσικά, υπήρχε και μια 
σειρά από σημαντικούς επιστήμο-
νες στον χώρο, όπως ο Τζορτζ Χέ-
ιλ στο αστεροσκοπείο του όρους 
Γουίλσον, ο οποίος είχε μια φοβε-
ρή ικανότητα να καταλαβαίνει τι 
απαιτείται για να πάει μπροστά 
ο τομέας της αστρονομίας, και 
φιλόδοξους οραματιστές όπως ο 
Χαμπλ.

 
– Πόσο «αμερικανική» είναι 
άραγε όλη αυτή η ιστορία και 
τι συνέβαινε παράλληλα στην 
αστρονομική έρευνα στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού; 

– Πράγματι, μπορούμε να χα-
ρακτηρίσουμε «αμερικανική» αυ-
τήν την ιστορία. Eίναι η ιστορία 
της «ενηλικίωσης» της Αμερικής. 
Τα τελευταία χρόνια του 19ου αι-
ώνα υπήρξε μια τρομακτική άνο-
δος στο ΑΕΠ της χώρας και μια 
συγκέντρωση μεγάλου πλούτου 
– αυτό, δηλαδή, που συνέβη και 
στην Κίνα κατά την τελευταία δε-
καετία. Ταυτόχρονα, η Αμερική 
είχε τη φιλοδοξία να ξεπεράσει 
τη «μητέρα» Ευρώπη, και εύπο-
ροι επιχειρηματίες με κοινωνική 
συνείδηση βοήθησαν σε αυτό. 
Εδωσαν τους πόρους για να φτια-
χτεί το καλύτερο, το μεγαλύτερο 
τηλεσκόπιο του κόσμου. Ηταν, 
βλέπετε, θέμα γοήτρου, ένας τρό-
πος για να «ανέβει» το όνομα της 
χώρας. Παράλληλα, η Ευρώπη, 
ταλαιπωρημένη ούσα από τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κολλη-
μένη στις βραδυφλεγείς διαδικα-
σίες της κρατικής χρηματοδότη-
σης της επιστημονικής έρευνας, 
ήταν λογικό να μείνει πίσω. 

 
– Ενα από τα μοτίβα που διαφαί-
νονται στην ιστορία που αφη-

γείται το βιβλίο σας είναι αυτό 
της παθιασμένης προσωπικής 
φιλοδοξίας των πρωταγωνιστών 
του. Αραγε το εγώ εμποδίζει την 
πρόοδο ή μήπως η ανθρώπινη 
ματαιοδοξία την πυροδοτεί; 

– Συμβαίνουν και τα δύο. Στο 
βιβλίο μου φαίνεται πώς ο μεγά-

λος αστρονόμος Χάρλοου Σάπλεϊ, 
το «χρυσό αγόρι» της αστρονομί-
ας τη δεκαετία του ’20, ναι μεν 
αναγνώρισε πως υπάρχουν και 
άλλοι γαλαξίες, αλλά στην πραγ-
ματικότητα δεν διεύρυνε τη μέθο-
δό του. Το εγώ του τον εμπόδισε 
να δει παραπέρα. Στην περίπτω-
ση του Χαμπλ, όμως, η μεγάλη 
του φιλοδοξία να κάνει μεγάλες 
ανακαλύψεις (και φυσικά το φο-
βερό του αισθητήριο) τον πήγε 
μπροστά. Η έρευνα των σπειροει-
δών νεφελωμάτων δεν ήταν ακρι-
βώς δημοφιλής εκείνη την εποχή, 
αλλά ο Χαμπλ πόνταρε σε αυτήν. 
Και κέρδισε. 

 
– Αραγε, μπορούμε να περι-
μένουμε πως μια τέτοια επο-
χή μεγάλων ανακαλύψεων θα 
ξαναέρθει;

– Ναι, και έρχεται ήδη με το 
διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς 
Γουέμπ, το οποίο, σημειωτέον, 
είναι απευθείας απόγονος της θε-
μελιακής κοσμολογίας που ξεκί-
νησε ο Χαμπλ, που πρώτος είπε 
πως υπάρχουν και άλλοι γαλα-
ξίες εκτός από τον δικό μας και 
ένα αχανές σύμπαν εκεί έξω για 

να εξερευνήσουμε. Το τηλεσκό-
πιο αυτό αποτελεί το απόλυτο 
εργαλείο για να κάνουμε το με-
γάλο «επόμενο βήμα». Πιστεύω 
πως έτσι θα μάθουμε (και ήδη 
μαθαίνουμε) για τη δημιουργία 
των πρώτων άστρων. Θα μπορέ-
σουμε να τα δούμε να «ανάβουν» 
και αυτό είναι κάτι σαν «ιερό δι-
σκοπότηρο» για τους αστρονό-
μους εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει 
επίσης και όλη αυτή η νέα έρευ-
να που γίνεται στην αστρονομία 
των βαρυτικών κυμάτων, ένας 
νέος τρόπος για να εξερευνήσου-
με το σύμπαν όχι μέσα από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
αλλά μέσα από τις δονήσεις του 
χωροχρόνου. Ετσι, ίσως καταλά-
βουμε πώς λειτουργεί η βαρύτητα 
–που περιγράφει το σύμπαν στο 
σύνολό του– αλλά και η κβαντική 
μηχανική – που περιγράφει τον 
μικροσκοπικό κόσμο στο σύνολό 
του. Ισως μπορέσουμε να δούμε 
πώς αυτοί οι δύο χώροι μπορούν 
να συνδυαστούν, κάτι που συμ-
βαίνει στις μαύρες τρύπες – εκεί 
δηλαδή όπου έχει στραμμένο το 
βλέμμα της η αστρονομία των 
βαρυτικών κυμάτων. Ολη αυτή 
η έρευνα θα μας πάει πίσω στη 
στιγμή της δημιουργίας του σύ-
μπαντος, και αυτό θα είναι μια 
μνημειώδης, εκθαμβωτικής σημα-
σίας στιγμή για την επιστήμη και 
τον πολιτισμό μας. Φανταστείτε 
πως τώρα πια μιλάμε για την πι-
θανότητα ύπαρξης άλλων συμπά-
ντων μέσα σε ένα «πολυσύμπαν». 
Αρα, ναι, είμαι βέβαιη πως μέσα 
στις επόμενες χρονιές και δεκα-
ετίες θα πρέπει να περιμένουμε 
πολλές εκπλήξεις σχετικά με το 
σύμπαν. Και, ξέρετε τι; Πάντοτε 
το ίδιο λέμε, «τώρα πια τα ξέρουμε 
όλα», αλλά τελικά πάντα έρχεται 
η ανατροπή. Πάντοτε νομίζουμε 
πως φτιάξαμε το «τελικό» μοντέλο 
του σύμπαντος και μετά εμφανίζε-
ται κάτι καινούργιο, που τα αλλά-
ζει όλα. Πρόκειται απλώς για ένα 
συνεχιζόμενο μοτίβο στην αστα-
μάτητη πορεία της ανθρωπότητας 
προς τα εμπρός. Πρέπει να συνη-
θίσουμε την ιδέα αυτή και, επι-
τέλους, να γίνουμε πιο ταπεινοί. 

 
 Μarcia Bartusiak, «Η μέρα που 
ανακαλύψαμε το σύμπαν».
μτφρ. Θεμιστοκής Χαλικιάς, εκδ. 
Ροπή, σελ. 556.

Ερχεται εποχή
μεγάλων
ανακαλύψεων
στο Διάστημα
Η φυσικός Μάρσα Μπαρτούσακ στην «Κ»

Η έρευνα που γίνεται 
στην αστρονομία των 
βαρυτικών κυμάτων 
είναι ένας νέος τρόπος 
για να εξερευνήσουμε 
το σύμπαν όχι μέσα από 
την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, αλλά μέσα 
από τις δονήσεις
του χωροχρόνου.

Ο αστρονόμος Εντουιν Χαμπλ σε αμερικανικό γραμματόσημο του 2008.
«Η έρευνα των σπειροειδών νεφελωμάτων δεν ήταν ακριβώς δημοφιλής 
εκείνη την εποχή, αλλά ο Χαμπλ πόνταρε σε αυτήν. Και κέρδισε». 
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«Πάντοτε νομίζουμε πως φτιάξαμε το “τελικό” μοντέλο του σύμπαντος και μετά εμφανίζεται κάτι καινούργιο, που τα αλλάζει όλα. Πρόκειται απλώς για ένα συ-
νεχιζόμενο μοτίβο στην ασταμάτητη πορεία της ανθρωπότητας προς τα εμπρός. Πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα αυτή και, επιτέλους, να γίνουμε πιο ταπεινοί». 

«Ο πλούτος που προέκυψε από 
τη μεγάλη οικονομική άνθηση των 
ΗΠΑ στο τέλος του 19ου αιώνα οδή-
γησε στην ιδιωτική χρηματοδότηση 
της επιστημονικής έρευνας και στη 
χρήση νέων εργαλείων, όπως τα μι-
κροσκόπια και τα τηλεσκόπια», λέει 
η Αμερικανίδα φυσικός, δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας του βιβλίου
«Η μέρα που ανακαλύψαμε το σύ-
μπαν», Μάρσα Μπαρτούσακ.
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