
Η έριδα μεταξύ  του Αβέρωφ Νε-
οφύτου και του Νίκου Χριστο-
δουλίδη για το ποιος είναι ο συ-
νεχιστής του Προέδρου Αναστα-
σιάδη, σε συνδυασμό με τις δη-
λώσεις του Νίκου Αναστασιάδη
ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί, επι-
βεβαίωσαν αυτό που εκτιμούν
συναγερμικοί κύκλοι ότι ο Πρό-
εδρος θα έχει τον πρώτο λόγο
στο μετεκλογικό παιχνίδι. Συνα-
γερμικά στελέχη εκτιμούν πως

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα θέ-
λει ο ΔΗΣΥ να συνεχίσει να βρί-
σκεται στην κυβέρνηση, είτε με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου Πρόεδρο
είτε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και
από το ποιοι θα διεκδικήσουν –
στο σενάριο ήττας– απέναντι από
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και κυρίως
ποιον θα στηρίξει ο Πρόεδρος
που εξακολουθεί να ελέγχει το
κόμμα. Σελ. 8

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πα-
ρασκήνιο στους κόλπους των Ιε-
ραρχών που έχουν δημοσιοποιήσει
το ενδιαφέρον τους για τον Αρχιε-
πισκοπικό Θρόνο. Πέρα από τα επι-
τελεία που έχουν στηθεί ήδη και
δουλεύουν για την υποψηφιότητα
του κάθε ενδιαφερόμενου, σημαν-
τικό ρόλο στην εκλογική κούρσα
διαδραματίζουν και οι προσπάθειες
σύναψης συμφωνιών στήριξης με
αδιάφορους Συνοδικούς. Όπως
πληροφορείται η «Κ», δύο τουλά-

χιστον υποψήφιοι έχουν προσεγ-
γίσει άλλον ιεράρχη για υποστήριξη
με δέλεαρ τους μητροπολιτικούς
θρόνους που θα κενωθούν. Την
ίδια ώρα έχει αρχίσει η διαδοχο-
λογία των μητροπολιτών που διεκ-
δικούν εκλογή. Οπως πληροφορεί-
ται η «Κ», ο μακαριστός Αρχιεπί-
σκοπος είχε προσπαθήσει η αρ-
χιεπισκοπική ομάδα να κατέλθει
στις εκλογές με έναν υποψήφιο
πραγματοποιώντας συνάντηση με
δύο μητροπολίτες. Σελ. 7
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΑΣ

Οι μετρήσεις
δεν βγάζουν
Πρόεδρο

Την πεποίθηση
πως ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης θα εί-
ναι στον δεύτερο
γύρο και στη συνέ-
χεια θα εκλεγεί ο
νέος Πρόεδρος της

Δημοκρατίας εκφράζει σε συνέν-
τευξή του στην «Κ» ο Βασίλης
Πάλμας. Ο στενός συνεργάτης του
κ. Χριστοδουλίδη παραδέχεται
πως έγιναν λάθη και εξηγεί γιατί
έγιναν. Αποκαλύπτει τι του είπε ο
Νίκος Αναστασιάδης πριν παραι-
τηθεί από την κυβέρνηση. Σελ. 10

Βρίσκουν κενά
στο «ενοίκιο
έναντι δόσης»
Δανειολήπτες -τράπεζες

Προβληματισμούς σε τράπεζες και
δανειολήπτες φαίνεται να δημι-
ουργεί το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι
Δόσης. Προβληματισμοί που πη-
γάζουν από το κατά πόσον ο κύ-
πριος δανειολήπτης θα δεχθεί να
παραδώσει τα κλειδιά του ακινήτου
του στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Επίσης, το
60% που θα αγοράζει η ΚΕΔΙΠΕΣ
από την τράπεζα και τις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων ίσως να μην
είναι αρκετό, γιατί τα περισσότερα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν
«μέμο». Οικονομική, σελ. 5

Η ένταξη στο Σένγκεν δεν αποτελεί ακαδημαϊκή συζήτηση: εκτός από θέμα γοήτρου για την κάθε χώρα, αποτε-
λεί θεμελιώδες κομμάτι της καθημερινής ζωής στην Ε.Ε. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν θα τεθεί σε εφαρ-
μογή στην Κύπρο και «η διαδικασία αυτή θα επιβεβαιωθεί από ειδική αξιολόγηση Σένγκεν το 2023» λέει αρμόδια
πηγή στην «Κ». Προς ώρας το πράσινο φως παίρνουν η Κροατία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σελ. 16

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού
γραμματέα ετοιμάζει ένα «επιχει-
ρησιακό σημείωμα», στο οποίο πε-
ριγράφονται οι όροι εντολής της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Νεκρή Ζώνη, ούτως
ώστε να ικανοποιήσει, εν μέρει του-
λάχιστον, τις επιδιώξεις της Τουρκίας
που αξιώνει την υπογραφή SOFA

μεταξύ ψευδοκράτους και ΟΗΕ,
προκειμένου να μην εκδιώξει την
Ειρηνευτική Δύναμη από τα στρα-
τόπεδα στις κατεχόμενες περιοχές
Λεύκας και Αμμοχώστου. Θα έχει
άτυπη μορφή και συνεπώς δεν προ-
ϋποθέτει σύναψη συμφωνίας ΟΗΕ
και ψευδοκράτους. Σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Μία καλή 
ευκαιρία

Μεταξύ των πολλών που
ακούγονται, λέγονται και γρά-
φονται τους τελευταίους μή-
νες με αφορμή τον προεκλο-
γικό αγώνα για τις εκλογές
του 2023, σχετικά με τις αλ-
λαγές που απαιτούνται για
την αναδιαμόρφωση της κοι-
νωνίας μας, λίγα έχουν ειπω-
θεί για τον διαχωρισμό Εκ-
κλησίας και κράτους. Οι πα-
ράλληλοι προεκλογικοί αγώ-
νες είναι καλή αφορμή για
ν’ ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Aτυπο σημείωμα για Νεκρή Ζώνη
Περιγράφονται σε αυτό οι όροι εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο Στέφανος ενώπιον αλλαγών
Το στοίχημα για τη θέση του ΑΚΕΛ στη νέα εποχή

Η κίνηση του Στέφανου Στεφάνου
να προαναγγείλει αλλαγές στο
ΑΚΕΛ από το φθινόπωρο προκά-
λεσε ερωτήματα για τη χρονική
συγκυρία. Είναι κίνηση διαχείρι-
σης της επόμενης μέρας της ήττας,

μήνυμα στους δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους ότι επίκεινται αλ-
λαγές ή η προσπάθεια να αφήσει
το προσωπικό του αποτύπωμα;
Η απάντηση είναι σύνθετη και
οι προκλήσεις πολλές. Σελ. 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ζούμε στο λυκόφως μιας εποχής
Ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι, καλλιτε-
χνικός διευθυντής του πρωτοπορια-
κού Nowy Teatr, μιλάει για την όπε-
ρα και τη ζωή. Ο Πολωνός σκηνοθέ-
της από τις αρχές αυτού του μήνα
βρίσκεται στην Αθήνα για την πρώ-
τη του συνεργασία με την Εθνική
Λυρική Σκηνή, σκηνοθετώντας τα
«Παραμύθια του Χόφμαν» του Ζακ
Οφενμπαχ. Τέχνες, σελ. 1

«Ιερά» παζάρια
για τη διαδοχή
στον Θρόνο
Επιχείρηση σύναψη συμμαχιών από
υποψηφίους ιεράρχες με ανταλλάγματα 

Πώς ο Πρόεδρος 
εξελίσσεται σε
άτυπο υποψήφιο
Ο ρόλος του στο μετεκλογικό σκηνικό

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2022, ξεκινάει το 22ο παγκόσμιο κύπελο ποδο-
σφαίρου στο Κατάρ, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων  για τις άθλιες συν-
θήκες των εργαζομένων, το ανελεύθερο καθεστώς και τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη, το Μουντιάλ για εκατομμύ-
ρια ποδοσφαιρόφιλους σημαίνει γιορτή και αναμνήσεις, έτσι στην «Κ»
τρεις δημοσιογράφοι μιλούν για όσα συναρπαστικά ανακάλυψαν γράφον-
τας βιβλία για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Σελ. 24, Τέχνες, σελ. 11

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

Πράσινο χορτάρι στις ερήμους του Κατάρ

Εκτός Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ακόμα η Κύπρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Το βαθύ κράτος. Σελ. 12

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Η απογοήτευση δεν είναι λύση. Σελ. 13

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουμε μάστερ πλαν ή κολάζ; Σελ. 14

Οπως αναφέρουν έμπειροι διπλωμάτες αλλά
και πολιτικοί αναλυτές, το casus belli της Αγ-
κυρας, η δήλωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ
Ερντογάν «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»
γίνεται επίσημο ιδεολόγημα και δόγμα της
Τουρκίας και ανοίγει το εύρος της απειλής.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε

θέμα η Αγκυρα θεωρεί πως έχει το δικαίωμα
να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση
και εισβολή στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ στη
σύνοδο του G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας
η Τουρκία δεν κατάφερε να αποσπάσει τίποτε
περισσότερο από αόριστες προθέσεις για το
μέλλον. Σελ. 20

Οι επίμονες απειλές του Ταγίπ Ερντογάν
Το «Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά» γίνεται επίσημο ιδεολόγημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Λένα Διβάνη στην «Κ»
Η ιστορικός και
συγγραφέας Λέ-
να Διβάνη θα μι-
λήσει στο Limas-
sol Book Fair,
στον Χρήστο Μι-
χάλαρο και επί τη

ευκαιρία μιλάει στην «Κ» για την ιστο-
ρία, τη συγγραφή και τις διεθνείς
σχέσεις. Τέχνες, σελ. 3
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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.

«ΑΣΣΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ»: Συγχαρητήρια και εκδηλώσεις θαυμασμού εξ
όλων των μερών του κόσμου διαβιβάζονται προς την Εμμυ Τζόνσον-
Μόλισον, ευρισκομένην ήδη εις την Πόλιν του Ακρωτηρίου. Εκ των
πρώτων απηύθυναν τηλεγραφήματα προς αυτήν ο υπουργός της Αε-

ροπορίας λόρδος Λοντοντέρυ
και η Βασιλική Αεροναυτική
Εταιρεία. Επίσης παρόμοια
τηλεγραφήματα απηύθυναν
προς αυτήν πολλοί αεροπό-
ροι, εν οις η Αμαλία Ερχαρτ
και ο Γάλλος αεροπόρος
Κοστ. Καταφθάνουν επίσης
ολονέν και νέαι λεπτομέρειαι
περί του λαμπρού της κατορ-
θώματος. Ούτω εγνώσθη ότι

εις την ζώνην του Ισημερινού συνήντησε θύελλαν, εις άλλο δε ση-
μείον ηναγκάσθη να προσγειωθή και να επισκευάση ελαφράν βλά-
βην του μηχανήματος. Την όλην διαδρομήν εξετέλεσεν εις τέσσαρας
ημέρας, εξ ώρας και πεντήκοντα τρία λεπτά.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: Οι πολιτικοί κύκλοι του Βερολίνου, σχολιάζον-
τες την σημερινήν συνομιλίαν του Προέδρου του Ράιχ μετά του αρ-
χηγού των εθνικοσοσιαλιστών Χίτλερ, κρίνουν ότι ο Πρόεδρος Χίν-
τεμπουργκ θα διερωτάται ασφαλώς εάν θα πρέπη να εξακολουθήση
τας διαπραγματεύσεις μετά των αρχηγών των κομμάτων ή εάν θα
πρέπη να εκλέξη πρόσωπον της εμπιστοσύνης του εις το οποίον να
αναθέση την εντολήν της συνεχίσεως των διαπραγματεύσεων. Κατά
τους αυτούς κύκλους ο Χίτλερ δεν προτίθεται να αναλάβη την πρω-
τοβουλίαν της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μετά των αρχηγών
των άλλων κομμάτων. Το ουσιώδες αποτέλεσμα της σημερινής συνο-
μιλίας είνε ότι η απ’ ευθείας επαφή του Προέδρου του Ράιχ μετά του
Χίτλερ δεν διεκόπη και ότι παραμένη ανοικτή η οδός της ανταλλαγής
γνωμών.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΕΤΣΕΑ: Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου – Ηρχισαν σήμερον
οι αγώνες αντισφαιρίσεως διά το κύπελλον Κετσέα. Κατά την πρώ-
την ημέραν των αγώνων η δις Μοδιάνου ενίκησε την κ. Ρουμπίκη 6-
4, 6-4, ο κ. Στάλος τον κ. Χασίαν 6-4, 6-2, 6-1 και ο κ. Χασιός ενίκησε
τον κ. Γιαρμολίνσην άνευ συναντήσεως.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
20.11.1932

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

1 Στην απορία. Η ανακήρυξη του
ψευδοκράτους έπεσε στα μαλα-

κά από πλευράς εορτασμών, κι εκεί-
νο το τρυπάνι δεν ήρθε ποτέ στις νό-
τιες θάλασσες. Μην το ματιάσουμε,
αλλά ο Ταγίπ έχει φαίνεται πιο σο-
βαρά θέματα να ασχοληθεί. 

2 Στην γκάφα. Έχουν όλα τα ελα-
φρυντικά του κόσμου οι Ουκρα-

νοί, αλλά η γκάφα με τον πύραυλο
στην Πολωνία και η προσπάθεια εκ-
μετάλλευσης από τον Ζελένσκι τις
πρώτες ώρες αφαίρεσε πόντους.

3 Στην αχαριστία. Τους έστειλε
δωρεάν δορυφορικό ίντερνετ

ασφαλείας, αξίας εκατοντάδων
εκατομμυρίων, από την πρώτη μέρα
του πολέμου. Το συγκεκριμένο σύ-
στημα starlink θεωρείται ως ένα
από τα βασικά πλεονεκτήματα των
Ουκρανών έναντι των Ρώσων. Σε
κάθε ευκαιρία όμως τον βρίζουν ως
ρωσόφιλο. Elon Musk, ο σύγχρονος
πλανητάρχης. 

4 Στην τούμπα. «Δεν είμαι (πλέον)
με τους Ρώσσους» διαμηνύει

προς πάσα κατεύθυνση ο Επίσκοπος
Ησαΐας. Μάλιστα, ζήτησε και άφεση
αμαρτιών από τον Πατριάρχη. «Αν
ρίξει και ένα βάψιμο στους χρυσούς

τρούλλους της μητρόπολης θα γίνει
πιο πιστευτός». Είπε κάποιος συνο-
δικός όνομα και μη χωριό.

5 Στην ευθεία. Ενώ ο Ησαΐας έκα-
νε την τούμπα, ο Λεμεσού παρα-

μένει πιστός στο δόγμα του ξανθού
γένους. Μια καταδίκη της φρίκης
του πολέμου στην Ουκρανία, ίσως,
γέροντά μου; Λέμε τώρα. 

6 Στον Μάκη. Πάντως, ούτε ο
Πρόδρομος δεν κάνει τόσες

ακριβές μεταγραφές αλλά και αλλα-
γές προπονητών μέσα στο πρωτά-

θλημα. Αβέρωφ, δεν λες του Γιοβά-
νοβιτς να έρθει να σου φτιάξει την
ομάδα; 

7 Στα αζήτητα. Ανεβάζουν τόνους,
λέει, τα επιτελεία. Βρε δεν πάνε

να ξεγυμνωθούν στην Πλατεία
Ελευθερίας, κανένας δεν θα ασχο-
ληθεί πλέον. Τώρα έχουμε ποδό-
σφαιρο και αρχιεπισκοπικές. Ποδό-
σφαιρό και θρησκεία, η ευθυγράμ-
μιση των άστρων της επικοινωνίας. 

8 Στον Ράουφμαν. «Διέλυσαν
σκανδαλωδώς τον Συνεργατι-

σμό», διαβάζω στη «Χαραυγή». Μά-
λιστα, «χωρίς ποινικές ευθύνες».
Σίγουρα θέλετε, σύντροφοι, να μι-
λήσουμε για ποινικές ευθύνες
εκεί; Στη Μακράσυκα, στον Συνερ-
γατισμό Αμμοχώστου; Είπαμε να
κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά όχι
να αυτοπυρπολείστε μέρα νύχτα. 

9 Στο θράσος. Σε απεργία οι υπάλ-
ληλοι της ΑΗΚ, «επειδή θα κατα-

στραφεί». Ο λογαριασμός πληρώνε-
ται εδώ και χρόνια όχι από εσάς, αλ-
λά σε εσάς από τους χιλιάδες κατα-
ναλωτές που υπομένουν στα σπίτια
και στις εργασίες τους έναν κοστο-
βόρο ρυπογόνο οργανισμό. Όχι άλ-
λο κάρβουνο.

1 0 Στον Άγιο Βασίλη. Αυτός δεν
είναι πρόεδρος, είναι ο μέ-

γας μάγιστρος, ο αγαπούλας της
πολιτικής. Στη Λευκωσία τα έδωσε
όλα, λεφτά, έργα και πανεπιστή-
μια. Στην Πάφο έκανε τον «Φαίδω-
να, δώσ’ τα όλα». Στη Λάρνακα
τους έφτιαξε πεζόδρομους και ξε-
κινά μαρίνα, στην Αγία Νάπα έφε-
ρε το Ντουμπάι. Ε, στην αγαπημένη
του Λεμεσό να μην τους χαρίσει το
πιο ακριβό ίσως γήπεδο της Ευρώ-
πης; Χάππυ όλοι; Μπορεί να απο-
χωρήσει; 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ποτέ μην κάνετε πόλεμο εναντίων των Ρώσων. Το κάθε σας στρατήγημα θα
βρεθεί αντιμέτωπο με την εντελώς απρόβλεπτη ηλιθιότητά τους.

Όττο Φον Μπίσμπαρκ

Τρίτη ήτανε. Πέρασαν τόσα χρόνια,
αλλά θυμάται την ημέρα. Χαράματα
την ξύπνησαν από το νοσοκομείο
για να της ανακοινώσουν τα μοιραία
νέα. Δεν έκλαψε. Ούτε στην κη-
δεία, ούτε στην ταφή. Ούτε ένα δά-
κρυ δεν επέτρεψε να κυλήσει στο
πρόσωπό της γι’ αυτόν τον άντρα
που την πότισε μόνο με πίκρες κι ας
μοιράστηκε μαζί του τα ωραιότερα
χρόνια της νιότης της. Είχε απομεί-
νει μονάχη στο κοιμητήριο, ώσπου
κατάλαβε ότι ένας νεαρός την πα-
ρατηρούσε από απόσταση... «Κυ-
ρία, είμαι ο γιος της ερωμένης του
άντρα σας» είπε, με μια μάλλον
εξεζητημένη βρετανική προφορά.
Τότε δεν άντεξε άλλο η Ιουλία Πα-
λαιολόγου Ουίλσον και παραδόθη-
κε σ’ ένα λυτρωτικό κλαυσίγελο.

Απ’ την αρχή συμπάθησε τον Τζά-
στιν. Από την πρώτη ημέρα της γνω-
ριμίας τους στο Βρετανικό Κοιμητή-
ριο της Λευκωσίας. «Μου θυμίζεις
τον πατέρα σου την εποχή που κοι-
τιόμασταν ακόμα στα μάτια» του εί-
πε. «Νέοι και ερωτευμένοι, να πε-
ριπλανιόμαστε στα πολύχρωμα το-
πία του Γιορκσάιαρ, βέβαιοι ότι δεν
θα μας αγγίξει η φθορά του χρό-
νου. Κι έπειτα ήρθε μια Πένι, μια
Τζένη, μια Έμμα, γυναίκες που
μπαινόβγαιναν στη ζωή τού γέρο
Ουίλσον, ενώ εγώ υποτίθεται δεν
γνώριζα τίποτε. Μην αισθάνεσαι
άβολα, Τζάστιν. Απ’ όλη αυτή τη
σπαταλημένη ζωή απομείναμε μό-
νο εγώ κι εσύ για να του απευθύ-
νουμε το τελευταίο αντίο. Αυτό
θαρρώ θα μας ενώνει για πάντα…».

Δίκιο είχε η Ιουλία. Στα χρόνια που
ακολούθησαν μόνο εκείνη και ο
Τζάστιν περνούν την είσοδο του
κοιμητηρίου της Κυριάκου Μάτση.
Ο γιος για να ραντίσει τον τάφο του
πατέρα του με λίγο malt ουίσκι. Η
Ιουλία για ν’ αποθέσει ένα μπουκέ-
το λουλούδια επάνω στη μαρμάρινη
πλάκα. «Αγαπούσε ο μπαμπάς τις
παιώνιες;». «Δεν ξέρω τι αγαπού-
σε. Ούτε καν αν αγαπούσε… Σε θέ-

ματα πένθους και ανθοκομίας κατα-
φεύγω στην Αυγούστα. Ανθισμένες
παιώνιες ήταν η συμβουλή της».  

Το απόγευμα της περασμένης Τε-
τάρτης έκανε μια ευχάριστη φθινο-
πωρινή ζέστη. «Ας περπατήσουμε λί-
γο» πρότεινε η Ιουλία. «Έχει γίνει τό-
σο όμορφη η Κυριάκου Μάτση». «Η
Κυριάκου Μάτση είναι η νέα Μακαρί-
ου» είπε ο Τζάστιν. «A propos, τι απέ-
γινε η παλιά Μακαρίου;». «Σύμφωνα
με μια κυρία Αναγιωτού, του υπουρ-
γείου Μεταφορών, κινείται στα πρό-
τυπα της λεωφόρου Σανζ Ελιζέ του

Παρισιού». «Λέχθηκε όντως αυτό;».
«Στα κόκκαλα του γέρο Ουίλσον!».
Γέλασε με την καρδιά της η Ιουλία…
«Σαν Ελιζέ μάλλον θα εννοούσε η κυ-
ρία». «Σαν να μας δουλεύουν χον-
τρά» υπερθεμάτισε ο Τζάστιν κι έθε-
σε το μέγα οινοπνευματώδες δίλημ-
μα: «Vino Cultura ή Kuzupa;».

«Η Κυριάκου Μάτση είναι η νέα
Μακαρίου! Ραντεβού στο Kuzupa»
ενημέρωσε η Ιουλία τα μέλη του
καρέ κι επέλεξε ένα Merlot από τη
λίστα. Έπειτα από δύο ποτήρια, οι
κυρίες ήσαν λαλίστες… «Ο Χριστό-

δουλος Πρωτοπαπάς ανέλαβε επι-
κεφαλής του εκλογικού επιτελείου
του Μητροπολίτη Μόρφου» ανακοί-
νωσε στην ομήγυρη η αριστερή (με
την καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυρια-
κού. «Καμιά δουλειά δεν είναι
ντροπή» σχολίασε η θυμόσοφη Κα-
λαμαρού. «Για έναν υποψήφιο πρό-
εδρο είναι» αποφάνθηκε η Ιουλία.

«Γιατί βεβαίως δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι μιλάμε για τον Μόρφου.
Τον Μόρφου με τις φρικτές δηλώ-
σεις που προκαλούν σε κάθε νοή-
μονα άνθρωπο αναγούλα». «Καλέ,

ο Νεόφυτος έχει πλάκα» προσπά-
θησε ν’ αλαφρύνει λίγο την ατμό-
σφαιρα η Ευγενία. « Όχι, αγάπη
μου, τίποτε από όσα έχει πει δεν
έχουν πλάκα. Ούτε για το ότι οι γυ-
ναίκες γεννούν γκέι παιδιά, επειδή
απολάμβαναν το πρωκτικό σεξ ήταν
πλάκα. Ούτε ότι οι ομοφυλόφιλοι
ξεχωρίζουν επειδή βγάζουν μπόχα
και βρωμάνε ήταν πλάκα. Ούτε ότι
δεν πρέπει να μαραζώνουμε για τα
δυο παιδάκια που σκότωσε ο σίριαλ
κίλερ Μεταξάς, ενώ γίνονται τόσες
εκτρώσεις ήταν πλάκα. Όλα αυτά
είναι οι απόψεις ενός τοξικού πα-

πά, τον οποίο μάλιστα κάποιοι σκέ-
φτονται να πριμοδοτήσουν ώστε να
μπει στο τριπρόσωπο. Νισάφι πια
με τις τάχαμου πλάκες» την απο-
στόμωσε η Ιουλία.

«Κρασί!» παρήγγειλε ο Τζάστιν στο
γκαρσόνι, σε μια προσπάθεια να κα-
τευνάσει κάπως τα πνεύματα. Η Ιου-
λία ήταν σε πραγματικά έξαλλη κατά-
σταση, αφού η ιδέα και μόνο ότι ο
Μόρφου θα γινόταν Αρχιεπίσκοπος
της ανέβαζε την πίεση στο 18. Ευτυ-
χώς που η Κουλλίτσα θυμήθηκε τη
συνέντευξη του Προέδρου στον Κα-
ρεκλά κι εκτονώθηκε η ένταση…
«Κατ’ αρχάς πρέπει να συμφωνήσου-
με ότι ο Καρεκλάς πλέον είναι ρόλος.
Δηλαδή και να μη σε κόφτει καθόλου
ο καλεσμένος, οι επικοί μονόλογοι
του δημοσιογράφου είναι λόγος για
να δεις τη συνέντευξη». «Επιπλέον
ήταν τόσο… αειθαλείς και οι δύο»
έριξε την σπόντα του ο Τζάστιν για το
κορακίσιο μαλλί στο remake του “Κά-
τι κουρασμένα παλικάρια!”. «Ο Νίκα-
ρος πάντως το ξεκαθάρισε: Δεν θα
συνταξιοδοτηθεί, οπότε ας κάνουν
στον Συναγερμό τα κουμάντα τους».
Η Ευγενία η Καλαμαρού τόση ώρα τις
άκουγε σιωπηλή. Ώσπου δεν άντεξε
κι έμπηξε τα κλάματα.

Περασμένες 11 τη συνόδευσε ο
Τζάστιν στο διαμέρισμα της Κωστή
Παλαμά. Αυτή ήταν η καθιερωμένη
τους συνήθεια: ένα ζεστό τσάι προ-
τού κλείσει ένας ακόμα ετήσιος κύ-
κλος. Το άρωμα του Royal Blend
ένιωσε να την τυλίγει σαν χάδι.
Εκείνος της το είχε προτείνει, όταν
την είδε προβληματισμένη μπρο-
στά στο ράφι του Fortnum and Ma-
son. «Ιουλία Παλαιολόγου» του συ-
στήθηκε συνεσταλμένα. «Εσείς;».
«Ουίλσον» απάντησε εκείνος και
της φίλησε το χέρι. Μύριζε ανδρική
κολόνια, ανάμικτη μ’ ένα λεπτό
άρωμα τσαγιού. «Ήταν έρωτας» ψι-
θύρισε η Ιουλία και μια υγρασία θό-
λωσε τα μάτια της.

Ανθισμένες παιώνιες 

stavros.christodoulou@gmail.com

Δεν απόμειναν πολλά για να θυμίζουν τον μακαρίτη Ουίλσον στην Ιουλία. Εκτός από το άρωμα του Royal Blend, από το Fortnum and Mason, που τις ξυ-
πνούσε αναμνήσεις.

Με άριστα το1010
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ

Ουδέν νεότερο από το Δυτικό μέτωπο 

Π αρακολουθώντας στο Netflix
την ολοκαίνουργια γερμα-
νική ταινία «Ουδέν νεότερο

από το Δυτικό μέτωπο» δεν μπορείς
παρά να συγκλονιστείς από τη
φρίκη του πολέμου. Όχι, δεν πρό-
κειται για άλλη μια χολιγουντιανή
ιστορία ηρωισμών. Η παραγωγή
στηρίζεται στο μυθιστόρημα του
Erich Maria Remarque, που εκδό-
θηκε το 1929 και αποτελεί το πρώ-
το αντιπολεμικό έργο του 20ού αι-
ώνα, γραμμένο όχι από τη σκοπιά
των νικητών, αλλά από των ηττη-
μένων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, και εστιασμένο στο ανθρώ-
πινο δράμα απλών στρατιωτών.
Ο συγγραφέας υπηρέτησε στον
Πόλεμο και έζησε την απόγνωση
της νέας γενιάς που στάλθηκε να
πραγματοποιήσει ένα έπος, να
«καταλάβει το Παρίσι», και αντί

γι’ αυτό συνάντησε σθεναρή αν-
τίσταση, την αιματοχυσία, την
εξαπάτηση, την παραφροσύνη και
τον θάνατο. 

Σκέφτεσαι αν έχουν αλλάξει
πολλά από τότε ώς τις μέρες μας.
Φυσικά, μην περιμένετε να συ-
ναντήσετε από αέρος κατασκοπία,
drones και πυραύλους μεγάλου
βεληνεκούς στο «Ουδέν νεότερο
από το Δυτικό μέτωπο». Οι μάχες
γίνονται από τα χαρακώματα με
την υποστήριξη πυροβολικού και
οι επιθέσεις με τουφέκια και ξι-
φολόγχες, στήθος με στήθος. 

Διακρίνεις όμως και αρκετές
σταθερές με τον φετινό πόλεμο
στην Ουκρανία. Νέοι που στρα-
τολογούνται εσπευσμένα, δέχονται
μια συνοπτική εκπαίδευση και
στέλνονται ως πρόβατα επί σφαγή.
Νίκες με τις οποίες οι ηγεσίες τούς

φούσκωσαν τα μυαλά, που δεν έρ-
χονται. Ελλιπείς ανεφοδιασμοί,
πείνα και στερήσεις στο μέτωπο,
αλλά καλοπέραση στο στρατηγείο.
Ένας μεγαλοϊδεατισμός που δεν
ελέγχεται, χωρίς όρια.

Ακόμη και αφού είχε συνθηκο-
λογήσει η επιτιθέμενη Γερμανία,
υπογράφοντας την ανακωχή η
οποία θα εφαρμοζόταν λίγες ώρες
μετά, στις 11:00 π.μ. της 11ης μέρας
του 11ου μήνα του 1918, ένας αλ-
λόφρων αξιωματικός διέταξε μια
τελευταία επίθεση, που οδήγησε
στο θάνατο και τον πρωταγωνιστή
της ιστορίας μας. 

Ο αριθμός των στρατιωτών που
έπεσαν στις μάχες σε όλα τα μέ-
τωπα ξεπέρασε τα εννέα εκατομ-
μύρια. Απ’ όλες τις πλευρές. Στον
πόλεμο στην Ουκρανία, καμιά
πλευρά δεν ανακοινώνει τις απώ-

λειες της. Μόνο εκτιμήσεις κυκλο-
φορούν. Επίσης, για να φτάσει ο
ηττημένος στην συνθηκολόγηση
έπρεπε δύο μέρες νωρίτερα να
υποχρεωθεί σε παραίτηση ο Κάι-
ζερ. Υπάρχει σοβαρός αναλυτής
που να ποντάρει σε παραίτηση
του Πούτιν; Με το δάκτυλο του
να αιωρείται πάνω από το κουμπί
που μπορεί να πυροδοτήσει ένα
πυρηνικό πόλεμο, έχουμε έναν δι-
κτάτορα που χρειάζεται μια διευ-
κόλυνση, για να δεχθεί τον τερ-
ματισμό της εισβολής. Αυτή τη δι-
ευκόλυνση οφείλει να τη σχεδιάσει
η Δύση, οδηγώντας τις δύο δυνά-
μεις στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων. Δεν είναι εύκολο έργο
και σίγουρα δεν έχει πολλές πιθα-
νότητες επιτυχίας όσο η μεσολά-
βηση αφήνεται στα χέρια του Ερν-
τογάν. Ας ελπίσουμε πως κάποια

καλύτερη προσέγγιση των Πούτιν
και Ζελένσκι μαγειρεύεται μυστικά. 

Το να προβεί σε υποχωρήσεις
η Δύση, για να εξασφαλίσει την
ειρήνη δεν αποτελεί υποχώρηση
μπροστά στον Πούτιν. Θα είναι
πράξη με τριπλή ουσιαστική ση-
μασία. Από τη μία πλευρά, θα είναι
προς το συμφέρον των λαών της
Ευρώπης, η οποία κλυδωνίζεται
από εκτόξευση τιμών, ελλείψεις
βασικών αγαθών, πισωγυρίσματα
σε ρυπογόνους ενεργειακούς πό-
ρους και πόλωση που στρέφει τους
πολίτες σε ακραίες πολιτικές πα-
ρατάξεις. Από την άλλη, θα πρό-
κειται για υπερίσχυση των δυνά-
μεων της προόδου, έναντι των πο-
λεμοχαρών πλουτοκρατών της Δύ-
σης. Ενίσχυση, με άλλα λόγια, της
Δημοκρατίας. Κατά τρίτον, θα πρό-
κειται για έμπρακτη, όχι μόνο λε-

κτική, εφαρμογή ρεαλιστικής πο-
λιτικής. Μέσα από τη συνειδητο-
ποίηση ότι το τέλος της Ιστορίας
δεν επήλθε, κι ας έπεσε η ΕΣΣΔ,
ότι ζούμε ακόμη σ΄ ένα κόσμο μοι-
ρασμένο σε σφαίρες επιρροής, και
ότι η Ρωσία δεν είναι Ρουάντα,
δεν είναι Αφγανιστάν, δεν είναι
Ιράκ, δεν μπορεί να καταστραφεί.
Η ιδέα μιας μεγάλης Ρωσίας απο-
δεικνύεται ιστορικά πολύ ανθε-
κτική. Το πείσμα των Ρώσων ηγε-
τών ακόμη περισσότερο. Ας μην
αφήσουμε τη ρωσική ήττα στο
δικό της Δυτικό μέτωπο, δυτικά
του ποταμού Δνείπερου, στη Χερ-
σώνα, να μας παραπλανήσει. 

Ο κ. Ξενοφών Χασάπης (Ph.D.) είναι
σύμβουλος και εκπαιδευτής Στελεχών
Επιχειρήσεων και Νέων.
xenophon.hasapis@gmail.com

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Αλχημείες σε δύο επίπεδα, οι οποίες
τείνουν να ικανοποιήσουν τις τουρ-
κικές διεκδικήσεις και στη Νεκρή
Ζώνη, επιχειρεί σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ», η Γραμματεία
των Ηνωμένων Εθνών, διά χειρός
Κόλιν Στιούαρτ. Όπως είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, ο ειδικός αν-
τιπρόσωπος του γενικού γραμματέα
ετοιμάζει ένα «επιχειρησιακό ση-
μείωμα» (operational text), στο
οποίο «περιγράφονται οι όροι εν-
τολής και οι υποχρεώσεις της ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ στη Νεκρή Ζώνη», ούτως
ώστε να ικανοποιήσει εν μέρει του-
λάχιστον, τις επιδιώξεις της τουρ-
κικής πλευράς που αξιώνει την
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
στρατιωτικού καθεστώτος (SOFA)
μεταξύ ψευδοκράτους και ΟΗΕ,
προκειμένου να μην εκδιώξει την
Ειρηνευτική Δύναμη από τα στρα-
τόπεδα στις κατεχόμενες περιοχές
Λεύκας και Αμμοχώστου. Αν και
το «επιχειρησιακό σημείωμα» που
ετοιμάζεται θα έχει άτυπη μορφή
και συνεπώς δεν προϋποθέτει σύ-
ναψη συμφωνίας/μνημονίου και
υπογραφές μεταξύ του ΟΗΕ και
της παράνομης οντότητας του ψευ-
δοκράτους, δεν παύει να στοχεύει
στην ικανοποίηση των τουρκικών
θέσεων. Και στο πλαίσιο αυτό επι-
διώκεται και περιγραφή της επί
του εδάφους «επιχειρησιακής» συ-
νεργασίας μεταξύ της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
και του ψευδοκράτους. Σημειώνεται
ότι το «επιχειρησιακό σημείωμα»
βασίζεται σε κάποιο βαθμό και σε
προηγούμενες ιδέες του ΟΗΕ, οι
οποίες είχαν οδηγήσει σ’ ένα «υπό-
μνημα (aide memoire)» για τη Νε-
κρή Ζώνη, που είχε όμως απορρι-
φθεί και από τις δύο πλευρές, στην
Κύπρο. Με τις κατοχικές αρχές να
εμμένουν, τότε, στην υπογραφή
του υπομνήματος, με καθεστώς
κράτους. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες της «Κ», η τουρ-
κική πλευρά ετοιμάζεται να «οριο-
θετήσει τα κεκτημένα» της στη
Νεκρή Ζώνη, για το «γήπεδο Τσε-
τίνκαγια», τα οποία «εκχωρήθηκαν»
καθ’ υπέρβαση εξουσίας στο ψευ-
δοκράτος από τον Κόλιν Στιούαρτ.
Άριστα ενημερωμένη πηγή ανέ-
φερε στην «Κ» ότι η τουρκική πλευ-
ρά γνωστοποίησεστην ΟΥΝΦΙΚΥΠ
την πρόθεσή της να περιφράξει
το γήπεδο της Τσετίνκαγια, τοπο-
θετώντας περίφραξη ύψους 6 μέ-
τρων. Κάτι που οι εκπρόσωποι του

ΟΗΕ στην Κύπροδεν απορρίπτουν
επί της ουσίας. Αλλά απλώς συζη-
τούν το ύψος της εν λόγω περί-
φραξης, ζητώντας να περιοριστεί
στα 2 ή 3 μέτρα! Δημιουργώντας
την εντύπωση ότι το ζήτημα είναι
το ύψος μιας περίφραξης και όχι
το εγχείρημα επέκτασης της κα-
τοχής εντός της Νεκρής Ζώνης. 

Και στα δύο ζητήματα, τόσο σε
σχέση με το «επιχειρησιακό ση-
μείωμα», όσο και αναφορικά με
την περίφραξη του «γηπέδου Τσε-
τίνκαγια», η Λευκωσία διατυπώνει
ενστάσεις. Δεν είναι προφανώς
τυχαίο ότι ο βοηθός γενικός γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γέτζια
φρόντισε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, να αναφέρει προς τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, την περασμένη Πέμ-

πτη, ότι η λύση που δρομολογείται,
μέσω επιχειρησιακού σημειώματος,
δεν παραπέμπει κατ’ ουδένα λόγο
στην υπογραφή συμφωνίας SOFA
μεταξύ ΟΗΕ και ψευδοκράτους,
ενώ διαβεβαίωσε ότι θα έχει άτυπο
χαρακτήρα. Ωστόσο, η περιγραφή
της «επιχειρησιακής» συνεργασίας,
επί του εδάφους, μεταξύ του διε-
θνούς οργανισμού και των κατο-
χικών αρχών δημιουργεί εκ των
πραγμάτων προβληματισμό στη
Λευκωσία, η οποία γνωρίζει την
προσπάθεια αναβάθμισης που επι-
χειρείται από το ψευδοκράτος, σε
συνδυασμό με τη στάση ανοχής
που τηρεί ο ΟΗΕ. Παράλληλα, η
Λευκωσία επισημαίνει προς την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ ότι η τοποθέτηση πε-
ρίφραξης στο σημείο της νεκρής
ζώνης που «εκχωρήθηκε» καθ’
υπέρβαση εξουσίας στο ψευδο-
κράτος, είναι θέμα ουσίας και όχι
διαφωνιών επί του ύψους, το οποίο
θα καλύπτει. Και ότι η τοποθέτηση
περίφραξης, είτε αυτή είναι 6 μέτρα
(όπως επιδιώκει η τουρκική πλευ-
ρά), είτε 2 ή 3 (όπως πλασάρει η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, επιχειρώντας προφα-
νώς να χρυσώσει το χάπι της Λευ-
κωσίας), συνιστά πρόβλημα ουσίας,
καθώς παραπέμπει ευθέως σε επέ-
κταση των κατοχικών γραμμών
εντός της Νεκρής Ζώνης. Η Λευ-

κωσία διαμηνύει παράλληλα ότι
δεν θα είχε ενστάσεις εάν η όλη
προσπάθεια εντασσόταν στο πλαί-
σιο ΜΟΕ και εάν το «γήπεδο Τσε-
τίνκαγια» αξιοποιείτο για δικοινο-
τικές εκδηλώσεις, κάτι πάντως που
φαίνεται να απέχει πολύ από τους
σχεδιασμούς της Άγκυρας και του
ψευδοκράτους.

Άλλωστε, ο Ερσίν Τατάρ δεν
άφησε ίχνος παρερμηνείας στη
συνάντηση με τον βοηθό γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ, Μίροσλαβ
Γέτζια, ο οποίος φωτογραφήθηκε
με τον κατοχικό ηγέτη, έχοντας
ως φόντο και σημαία του ψευδο-
κράτους. Ο κ. Τατάρ έθεσε ως προ-
ϋπόθεση για την επανέναρξη συ-
νομιλιών, την αναγνώριση ισότιμου
καθεστώτος του ψευδοκράτους,
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Οι διαπραγματεύσεις θα μπορού-
σαν να ξεκινήσουν με την κυριαρ-
χική ισότητα και το ισότιμο καθε-
στώς των Τουρκοκυπρίων». 

Συγκλίνουσες πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι η τουρκική προσπάθεια
για αναβάθμιση του ψευδοκράτους,
αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ η
απουσία «εκκωφαντικών ανακοι-
νώσεων» κατά τους πρόσφατους
εορτασμούς της επετείου για την
εισβολή, αποδίδεται κατά κύριο
λόγο σε παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ,

ενώ κινήσεις προς την ίδια κατεύ-
θυνση, έγιναν και από τη Βρετανία. 

Την ίδια ώρα, Λευκωσία και Άγ-
κυρα επιδίδονται σε ένα επικοι-
νωνιακό παιγνίδι αναφορικά με το
καθεστώς παρατηρητή που εξα-
σφαλίζει το ψευδοκράτος στη Σύ-
νοδο Τουρκογενών Κρατών. Σε κά-
θε περίπτωση, στην ιστοσελίδα
του «Συμβουλίου Συνεργασίας
Τουρκόφωνων Κρατών-Τουρκικό
Συμβούλιο», φιγουράρει πλέον και
η σημαία του ψευδοκράτους με
την ονομασία «Τουρκική Δημο-
κρατία Βορείου Κύπρου», χωρίς
βεβαίως εισαγωγικά. Και σε συν-
δυασμό με την επισήμανση ότι η
ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει εξα-
σφαλίσει καθεστώς παρατηρητή.
Τουρκόφωνα κράτη που αποφά-
σισαν πάντως την απόδοση καθε-
στώτος παρατηρητή στο ψευδο-
κράτος, όχι μόνο δεν υπέστησαν
συνέπειες στις σχέσεις τους με την
Ε.Ε., αλλά άκουσαν τον Γιοσέπ
Μπορέλ να κάνει λόγο για «ενί-
σχυση δεσμών». Η Κιργισία δε
πραγματοποίησε και Συμβούλιο
Συνεργασίας με την Ε.Ε., με την
έγκριση και της Λευκωσίας, παρά
το γεγονός ότι η εν λόγω χώρα χαι-
ρέτισε την «ίδρυση» της «ΤΔΒΚ»
κατά την επέτειο ανακήρυξης του
ψευδοκράτους.

Αλχημείες ΟΗΕ στα μέτρα της Τουρκίας
«Επιχειρησιακό σημείωμα» για τη Νεκρή Ζώνη – Δέχονται περίφραξη και συζητούν το ύψος στο «γήπεδο της Τσετίνκαγια» 

Η Ε.Ε. απέστειλε νόταμ σε τουρκό-
φωνα κράτη, εκδηλώνοντας παρέμ-
βαση με στόχο να αποτρέψει ενδε-
χόμενη προσπάθεια αναγνώρισης
του κατοχικού ψευδοκράτους. Πρώ-
το λόγο στις προσπάθειες αποτροπής
ενός τέτοιου εγχειρήματος, είχε η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, της οποίας προΐσταται ο

ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. Γιοσέπ
Μπορέλ. Ωστόσο, λίγες μέρες αρ-
γότερα και αφού το ψευδοκράτος
εξασφάλισε καθεστώς παρατηρητή
στο «Συμβούλιο Συνεργασίας Τουρ-
κόφωνων Κρατών-Τουρκικό Συμ-
βούλιο», η Ε.Ε. και ο κ. Μπορέλ,
πραγματοποίησαν την ετήσια συ-
νάντησή τους με τα κράτη της Κεν-

τρικής Ασίας και παρείχαν δεσμεύ-
σεις για «ενίσχυση των δεσμών» με
την ενωμένη Ευρώπη. Δέκτες των
υποσχέσεων Μπορέλ ήταν και οι
ΥΠΕΞ τεσσάρων από τις χώρες που
συμμετείχαν στην απόφαση από-
δοσης καθεστώτος παρατηρητήστο
ψευδοκράτος από το «Συμβούλιο
Συνεργασίας Τουρκόφωνων Κρα-

τών-Τουρκικό Συμβούλιο». Πρόκειται
για τους ΥΠΕΞ του Καζακστάν, της
Κιργισίας και του Ουζμπεκιστάν
(πλήρη μέλη στα τουρκόφωνα κρά-
τη) και τον ΥΠΕΞ του Τουρκμενιστάν
(καθεστώς παρατηρητή στα τουρ-
κόφωνα κράτη). Οι ΥΠΕΞ και των
τεσσάρων χωρών κατέστησαν κοι-
νωνοί των προθέσεων Μπορέλ να

ενισχύσει τους δεσμούς τους με την
Ε.Ε. Κάτι που καταδεικνύει ότι η
παρέμβαση Μπορέλ ήταν είτε για
το θεαθήναι, είτε ήταν περιορισμέ-
νου βεληνεκούς και χωρίς μοχλό
πίεσης. Αξιοσημείωτο είναι και το
γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
συγκατατέθηκε στις 15 Νοεμβρίου
στην πραγματοποίηση του Συμβου-

λίου Συνεργασίας Ε.Ε. - Κιργισίας.
Την ίδια ακριβώς μέρα, ο πρέσβης
της Κιργισίας στην Άγκυρα Kuba-
nychbek Omuraliev, μιλώντας και
εκ μέρους του Συμβουλίου Τουρκό-
φωνων Κρατών, εξέφρασε τα συγ-
χαρητήριά του «για την επέτειο της
ίδρυσης της Τουρκική Δημοκρατίας
Βορείου Κύπρου»…

Χωρίς μοχλό πίεσης Ε.Ε. - Λευκωσία προς τουρκόφωνα κράτη

Οι ΗΠΑ απέτρεψαν
τα χειρότερα, αλλά…

Στις παρεμβάσεις των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών αποδίδεται σε
μεγάλο βαθμό η απουσία «εκ-
κωφαντικών ανακοινώσεων»,
κατά τους εορτασμούς της επε-
τείου ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους, με επίκεντρο την ανα-
βάθμιση της κατοχικής οντότη-
τας. Πληροφορίες της «Κ», ανα-
φέρουν ότι η Ουάσιγκτον εκδή-
λωσε παρέμβαση προς την Άγ-
κυρα, κατά τις πρόσφατες συζη-
τήσεις προετοιμασίας της συ-
νάντησης των επικεφαλής των
υπηρεσιών ασφαλείας ΗΠΑ -
Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε
πριν από μερικές μέρες στην
Τουρκία. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, η Τουρκία είχε
επιδείξει ιδιαίτερη προθυμία να
φιλοξενήσει τη συνάντηση με-
ταξύ Ουίλιαμ Μπερνς (CIA) και
Σεργκέι Ναρίσκιν (SVR), με στό-
χο την αποφυγή χρήσης πυρηνι-
κών, με φόντο τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Οι ΗΠΑ άναψαν πρά-
σινο φως προς την Άγκυρα και
στο πλαίσιο των προπαρασκευα-
στικών συζητήσεων της συνάν-
τησης, είχαν την ευκαιρία να εκ-
δηλώσουν παρέμβαση προς την
κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία
φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς,
τουλάχιστον κατά την παρούσα
χρονική συγκυρία. Ανάλογη πα-
ρέμβαση προς την Τουρκία εκ-
δήλωσε και η Βρετανία. Ωστόσο,
η Λευκωσία έχει κάθε λόγο να
ανησυχεί, καθώς ο τουρκικός
σχεδιασμός δεν έχει μπει στο
ψυγείο. Δεν είναι προφανώς τυ-
χαίο ότι ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασου-
λίδης, δήλωσε ότι «πράγματι αυ-
τή τη στιγμή δεν διαβλέπουμε
στον σύντομο ορίζοντα οποιεσ-
δήποτε ενέργειες (σ.σ. εκ μέ-
ρους της Τουρκίας)», προσθέ-
τοντας όμως ότι «πιθανόν να
δούμε μετά...», τοποθέτηση διά
της οποίας καθίσταται εμφανής
η ανησυχία της Λευκωσίας. Ο
ΥΠΕΞ υπογράμμισε ακόμη ότι η
Λευκωσία κίνησε γη και ουρανό
για να αναχαιτίσει τις τουρκικές
προσπάθειες αναβάθμισης του
ψευδοκράτους και αναφέρθηκε
σε δικές του προσωπικές ενέρ-
γειες και παρεμβάσεις από την
Ε.Ε., τις ΗΠΑ και την Κίνα. 

<<<<<<

Άγκυρα και ψευδοκρά-
τος θέλουν περίφραξη
6 μέτρων στο γήπεδο
«Τσετίνκαγια» και ο
ΟΗΕ χρυσώνει το χάπι
της Λευκωσίας,
προτείνοντας μείωσή
της, στα 2-3 μέτρα.

Στις παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η απουσία «εκκωφαντικών ανακοινώσεων», κατά τους εορτασμούς της επετεί-
ου ανακήρυξης του ψευδοκράτους, με επίκεντρο την αναβάθμιση της κατοχικής οντότητας.
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Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Γιατί τώρα;» ήταν το ερώτημα
που επικρατούσε στα πολιτικά πη-
γαδάκια όταν ο Στέφανος Στεφάνου
προανήγγειλε πριν από μέρες, αλ-
λαγές στο ΑΚΕΛ από το φθινόπωρο
του 2023. Δεν ήταν θέμα καχυπο-
ψίας ούτε μέρος μιας ευρύτερης
συνωμοσιολογίας, αλλά ένα εύλογο
ερώτημα, αν λάβει κανείς υπόψη
ότι οι προεδρικές εκλογές είναι σε
λιγότερο από τρεις μήνες και ότι
ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ –βάσει και
των δημοσκοπήσεων– δίνει μεγάλη
μάχη, όχι για να κερδίσει, αλλά για
να οδηγηθεί στον β΄ γύρο. Με αυτό
ως δεδομένο, η λογική θα έλεγε
ότι προτεραιότητα θα έπρεπε να
είναι η εξασφάλιση του εισιτηρίου
για τον β΄ γύρο και όχι οι όποιες
εξαγγελίες εσωκομματικών αλλα-
γών. Ήταν συνεπώς η απόφαση
Στεφάνου μία πανικόβλητη προ-
σπάθεια διαχείρισης της επόμενης
μέρας των εκλογών και κατ’ επέ-
κταση του σοβαρού σεναρίου της
ήττας, ένα μήνυμα διαβεβαίωσης
προς την ευρύτερη-δυσαρεστημένη
Αριστερά να μείνουν κοντά σε
αυτή την εκλογική μάχη, καθώς
το κόμμα προτίθεται να αλλάξει ή
το στοίχημα που αφορά το προ-
σωπικό αποτύπωμα που θέλει να
αφήσει ο Στέφανος Στεφάνου κατά
την παραμονή του στο πηδάλιο
του κόμματος; 

Ένα κακό timing
Η απάντηση βεβαίως είναι λίγο

πιο σύνθετη. Το timing ουδέποτε
ήταν υπέρ του Στέφανου Στεφάνου,
αν ληφθεί υπόψη ότι στο παρα-
σκήνιο διαρρεόταν πως το στρα-
τηγικό πλάνο ήταν να διαδεχθεί
τον Άντρο Κυπριανού αμέσως μετά
το τέλος της θητείας Χριστόφια.
Για τους λάτρεις της σημειολογίας
μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη
ότι η εκλογή του, συνέπεσε με τις
μεγάλες πυρκαγιές στην ορεινή
Λεμεσό. Όμως και πριν από την
εκλογή του θεωρήθηκε πως η χρο-
νική συγκυρία δεν τον βοήθησε,
είτε εξαιτίας δικών του συνειδητών
επιλογών είτε λόγω πολιτικών συγ-
κυριών. Απέφυγε για παράδειγμα

να έρθει σε σύγκρουση με μέλη
της γραμματείας του ΑΚΕΛ, όταν
η πολιτική του «εμείς είμαστε δια-
φορετικοί από τους άλλους» και εν
πολλοίς η περιχαράκωση επικρα-
τούσε στο εν λόγω σώμα, αλλά δεν
κέρδιζε εκλογές. Αντίθετα αυτή η
πολιτική φέρεται πως συνέβαλε
ώστε το κόμμα της Αριστεράς να
οδηγηθεί σε συρρίκνωση και να
απομακρύνεται ολοένα από την
εξουσία. Το κακό αποτέλεσμα φά-
νηκε άλλωστε από τις βουλευτικές
εκλογές του 2016 και γιγαντώθηκε
στις εκλογές του 2021. Σε αυτό
ακριβώς το μεσοδιάστημα των δύο
αποτυχημένων εκλογικών αναμε-
τρήσεων, πολλοί καταλογίζουν ευ-
θύνες στον Στέφανο Στεφάνου που
δεν διαφώνησε ανοικτά με την πο-
λιτική της διαμαρτυρίας. Ότι είτε
λόγω της μετριοπαθούς ιδιοσυγ-
κρασίας του, είτε λόγω ατολμίας
αναμένοντας –χωρίς σύγκρουση–
το δακτυλίδι δεν επιχείρησε να αμ-
φισβητήσει την ηγεσία θέτοντας
από το 2016 ζήτημα ανανέωσης,
με αποτέλεσμα τα περιθώρια να
στενεύουν ασφυκτικά από τη στιγ-
μή που ανέλαβε την ηγεσία του
κόμματος.

Το άνοιγμα
Ο Στεφάνου πάντως έχει διαμη-

νύσει στο στενό του περιβάλλον
πως δεν πρόκειται να παρακολου-
θήσει το πλοίο να βυθίζεται, ούτε
να είναι το πρόσωπο που θα βγάλει
εν πολλοίς το κόμμα από την πρίζα
αλλά είναι έτοιμος να το πάρει στη
νέα εποχή. Το προανήγγειλε άλ-
λωστε και στη συνέντευξή του στη
«Χαραυγή» ότι με δεδομένο ότι το
2026, το ΑΚΕΛ κλείνει έναν αιώνα
ζωής η ηγεσία έχει την ιστορική
ευθύνη ν’ ανοίξει έναν νέο κύκλο
ζωής για τα επόμενα εκατό χρόνια
του κόμματος.

Για να μπορέσει βεβαίως να ανοί-
ξει έναν νέο κύκλο ζωής για τα επό-
μενα εκατό χρόνια, το ΑΚΕΛ θα
πρέπει να επαναπροσδιορίσει, αν
θέλει να είναι κόμμα εξουσίας ή
κόμμα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με
πηγές του στενού περιβάλλοντός
του, δεν θα επιχειρήσει ριζοσπα-
στικές αλλαγές, αλλά να διασφαλίσει

δύο ζητήματα που έχουν εδώ και
καιρό καθοριστεί στην ατζέντα: 

• Να ανοίξει το ΑΚΕΛ στην ευ-
ρύτερη κοινωνία. 

• Να είναι κόμμα εξουσίας χωρίς
ωστόσο να κάνει εκπτώσεις στις
αρχές και ιδέες του.

Το δεύτερο σκέλος υπογραμμί-
ζεται, καθώς τα τελευταία χρόνια
φέρεται να εκφραζόταν έντονα η
θέση πως το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να
φτάσει τα ποσοστά που είχε στις
αρχές της χιλιετίας και πως θα πρέ-
πει να αποδεχτούν την υποχώρηση
των ποσοστών. Ο Στέφανος Στε-
φάνου θέλει να αποφύγει το δίλημ-
μα ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ για πολλούς λό-

γους, παρακολουθεί ωστόσο με εν-
διαφέρον την πορεία των αριστερών
κομμάτων ιδιαίτερα στην Ιρλανδία
και στο Βέλγιο και έχει ξεκάθαρη
θέση για το ότι το ΑΚΕΛ είναι κόμμα
εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Μία
θέση που δεν είναι καινούργια,
αλλά ακολουθείτο τόσο επί Εζεκία
Παπαϊωάννου με τη στήριξη στις
πολιτικές Μακαρίου, όσο και επί
Δημήτρη Χριστόφια και αυτό υπο-
γραμμίζεται σε στελέχη, μέλη και
φίλους του κόμματος που ζητούν
ριζοσπαστικές αλλαγές και περισ-
σότερη επανάσταση. 

Το ζήτημα βεβαίως είναι πως
για να επανέλθει στην εξουσία θα
πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες
αλλαγές. Από τη μέχρι τώρα δημό-
σια συζήτηση οι αλλαγές δεν είναι
ξεκάθαρες, ενισχύοντας την πε-
ποίθηση των καχύποπτων πως δεν
πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγ-
ματα. Το αν τα περί αλλαγών απο-
τελούν επικοινωνιακό πυροτέχνη-
μα, αν οι αλλαγές ετοιμάζονται αλλά
δεν λέγονται για να μην προκατα-
βάλουν και ενδεχομένως να προ-
καλέσουν αντιδράσεις είναι κάτι
που θα φανεί στην πορεία και θα
κρίνει βεβαίως τη θέση του κόμ-
ματος στην κομματική σκακιέρα. 

Ο αρχηγός και η λίστα
Το σίγουρο, πάντως, είναι πως

αναμένεται αλλαγή στη διαδικασία

εκλογής του γ.γ. του ΑΚΕΛ. Πλέον
δεν θα εκλέγεται από το 100μελές
της Κεντρικής Επιτροπής αλλά από
το εκλογικό συνέδριο. Κίνηση που
θεωρείται πως θα ανοίξει με κάποιο
τρόπο το κόμμα στην κοινωνία.
Ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να
εκδίδεται με ιεραρχία προτίμησης
η λίστα υποψηφιοτήτων στα σώ-
ματα, ή αν η λίστα θα γίνει πλέον
αλφαβητική όπως γίνεται πλέον
σε άλλα σώματα του κόμματος,
όπως για παράδειγμα στην ΕΔΟΝ.
Αν και δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο
δημοσίως, το γεγονός ότι ο Στέφα-
νος Στεφάνου δεν θέλησε να κα-
ταθέσει πρόταση για το ποιοι θα
είναι στο Πολιτικό Γραφείο, θεω-
ρείται από κομματικούς κύκλους
ενδεικτικό του ότι ίσως τελικά να
προετοιμάζεται αλλαγή στη διαδι-
κασία.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να
τεθεί και η συζήτηση που επανέρ-
χεται συχνά, για τον αριθμό των
εμμίσθων που βρίσκονται στα συλ-
λογικά όργανα ούτως ώστε να δοθεί
ευκαιρία σε άλλα στελέχη να έρθουν
κοντά. Ερώτημα που φαίνεται να
απασχολεί στελέχη είναι και το
πώς μπορούν θεσμικά να φέρουν
κοντά τις νεότερες εκείνες γενιές
που είναι μέλη και φίλοι του κόμ-
ματος αλλά δεν κοντεύουν τους
συλλόγους και τις συνεδρίες των
κομματικών ομάδων βάσης. 

Είναι βεβαίως όλα αυτά αρκετά για
να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ, να κρατήσει
το δυσαρεστημένο προοδευτικό
ακροατήριο κοντά ή είναι πλέον
αργά για να αλλάξει κάτι στο κόμμα;
Οι αλλαγές σε συνδυασμό ωστόσο
με το αποτέλεσμα των προεδρικών
εκλογών θα κρίνουν αν ο Στέφανος
Στεφάνου θα είναι το μοιραίο πρό-
σωπο της Αριστεράς στου οποίου
τα χέρια θα εκραγεί σαν ωρολογιακή
βόμβα το ΑΚΕΛ ή αν θα μπορέσει
να οδηγήσει το κόμμα στη νέα επο-
χή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συγ-
κρίνουν την κατάσταση εντός του
ΑΚΕΛ με το Κυπριακό. Ότι η στα-
σιμότητα, η αποδοχή του στάτους
κβο, οδηγεί σε νέα δυσάρεστα τε-
τελεσμένα για το Κυπριακό. Έτσι
και στο κόμμα, αν δεν ληφθούν
όπως λένε συγκεκριμένα μέτρα
αμέσως και συμβιβαστούν με τη

μείωση των ποσοστών, τότε το
κόμμα θα οδηγηθεί στον θάνατο. 

Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για
τον Στέφανο Στεφάνου είναι να
καταφέρει να πάρει το κόμμα στη
νέα εποχή, να το εκσυγχρονίσει,
χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε
ριζικές αλλαγές. Για να το κάνει βε-
βαίως αυτό θα πρέπει πρώτα και
κύρια να δοθεί η κατάλληλη προ-
τεραιότητα στις προεδρικές εκλογές.
Η φημολογία ότι ο Στέφανος Στε-
φάνου προτιμούσε τον Αχιλλέα Δη-
μητριάδη έναντι του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη και η σιωπή του κατά
την κρίσιμη εκείνη συνεδρία, δεν
βοηθά ιδιαίτερα την κατάσταση
σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες
για αλλαγές μεσούντος του προ-
εκλογικού. Ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης –βάσει και των δημοσκοπήσε-
ων– βρίσκεται πολύ χαμηλά στην

παράσταση νίκης, ενώ σε καμία
δημοσκόπηση μέχρι τώρα δεν έχει
καταφέρει να έλθει δεύτερος. Στο
ΑΚΕΛ και στο επιτελείο Μαυρο-
γιάννη εξηγούν πως υπάρχει ακόμη
χρόνος για ν’ ανακάμψει η υποψη-
φιότητα και να συσπειρωθεί το
κόμμα, όμως το μεγάλο ζητούμενο
είναι να διασφαλιστεί το εισιτήριο
στον β΄ γύρο. Το ενδεχόμενο απο-
κλεισμού από αυτόν θα κρίνει τη
θέση του ΑΚΕΛ και ενδεχομένως
να κλείσει απότομα τις όποιες πε-
ραιτέρω φιλοδοξίες του Στέφανου
Στεφάνου. Σε ένα τέτοιο σενάριο,
το ΑΚΕΛ θα κληθεί να λάβει τη δύ-
σκολη απόφαση μεταξύ Νίκου Χρι-
στοδουλίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου
και οι αλλαγές εντός του κόμματος
δεν θα περιοριστούν όπως όλα δεί-
χνουν σε οργανωτικές αλλαγές, αλ-
λά και σε αλλαγές προσώπων. Σε

αυτό ακριβώς το πλαίσιο υπάρχει
διπλή ερμηνεία γύρω από την κί-
νηση Στεφάνου να προαναγγείλει
αλλαγές σήμερα. Η μία τον θέλει
να στέλνει με αυτό τον τρόπο μή-
νυμα στους δυσαρεστημένους Αρι-
στερούς να μείνουν κοντά στο κόμ-
μα και σε αυτή τη δύσκολη μάχη,
υποσχόμενος αλλαγές από την επό-
μενη μέρα και η δεύτερη ανάγνωση
θέλει τον ίδιο να μην ακολουθεί
την πεπατημένη του Άντρου Κυ-
πριανού που υποσχόταν αλλαγές
την επόμενη μέρα της ήττας. Αν
το στοίχημα πάντως των αλλαγών
βγει στον Στεφάνου και αυτές οι
αλλαγές εμπλέξουν τελικά περισ-
σότερες ομάδες της κοινωνίας, δεν
αποκλείεται να επανακάμψει το
ΑΚΕΛ. Και ίσως ανοίξει πλέον και
ο δρόμος και για μία αριστερή υπο-
ψηφιότητα το 2028. 

Το μοιραίο πρόσωπο της Αριστεράς

Η φιλοσοφία Στεφάνου είναι ότι το ΑΚΕΛ δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ,
παρακολουθεί τα αριστερά κόμματα του Βελγίου και της Ιρλανδίας και φέρε-
ται να έχει ξεκάθαρο μέσα του ότι είναι κόμμα εξουσίας. 

Η μετεξέλιξη των Νέων Δυνάμεων
Ερώτημα βεβαίως είναι το τι
σκέφτεται ο Στέφανος Στεφάνου
για τον θεσμό των Νέων Δυνάμε-
ων. Η ανάγκη αλλαγής του και εκ-
συγχρονισμού του τέθηκε πολ-
λές φορές στο προσκήνιο, καθώς
δεν είναι μυστικό ότι ελάχιστα
πρόσωπα των Νέων Δυνάμεων
παρέμειναν κοντά ενώ κάποιοι
προκάλεσαν και ζημιά φεύγον-
τας. Υπάρχει η σκέψη και το αίτη-
μα τα μέλη αυτά να ενταχθούν με
κάποιο τρόπο στο κόμμα και να
έχουν λόγο και ρόλο για τις απο-

φάσεις του ΑΚΕΛ. Υπάρχει και η
σκέψη για κάτι πιο διευρυμένο,
αρχίζοντας με αλλαγή του ονόμα-
τος «Νέες Δυνάμεις». Με δεδο-
μένο ότι το κόμμα θέλει να προ-
σεγγίσει πέραν των προσωπικο-
τήτων και συγκεκριμένες προ-
οδευτικές δυνάμεις είτε αυτές
ασχολούνται με τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, το Κυπριακό είτε με το
περιβάλλον, δεν αποκλείεται να
υπάρξει σχετική μετεξέλιξή του
και άλλη φόρμουλα που να συνε-
νώνει δυνάμεις και συμμαχίες.   

Ο Στέφανος Στεφάνου αντιλαμβάνεται πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το κόμμα να επανακάμψει και πως οι προεδρικές θα κρίνουν την θέση και του
ίδιου στην πολιτική σκηνή αλλά κυρίως τη θέση του ΑΚΕΛ στην κομματική σκακιέρα. 

<<<<<<

Ο Στεφάνου δεν ανοίγει
τα χαρτιά του γύρω από
τις αλλαγές που έχει στο
μυαλό του, ωστόσο αυτές
έχουν ως στόχο να φέ-
ρουν κοντά θεσμικά πλέ-
ον κοινωνικές προοδευτι-
κές ομάδες και εμπλοκή
περισσότερων μη επαγ-
γελματικών στελεχών στα
σώματα του κόμματος. 

Το στοίχημα
του Στέφανου
Γιατί αποφάσισε να ανοίξει σήμερα
το κεφάλαιο των αλλαγών στο ΑΚΕΛ



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στις 22 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, η
Εκκλησία θα εισέλθει και επίσημα
σε μια νέα εποχή με αφορμή την
πλήρωση του κενού αρχιεπισκοπι-
κού θρόνου. Την ημέρα εκείνη θα
επικυρωθεί ένα καθαρά εκκλησια-
στικό γεγονός, να πραγματοποιηθεί
ως μια κοσμική εκλογική διαδικασία,
κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά
στην Εκκλησία της Κύπρου. Ωστόσο,
την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκαθαρίσει
και το σκηνικό των ιεραρχών, τα
ονόματα των οποίων θα συμπερι-
ληφθούν στο ψηφοδέλτιο που θα

ετοιμαστεί προκειμένου οι πιστοί
να επιλέξουν τον εκλεκτό τους.
Παρά τη σχετική δημόσια νηνεμία
που επικρατεί δεν μπορεί να ισχυ-
ριστεί κάποιος ότι κάτι ανάλογο
συμβαίνει και στο παρασκήνιο. Η
απόφαση της Ιεράς Συνόδου να
τροποποιήσει τον καταστατικό χάρ-
τη, υιοθετώντας διαδικασίες πέραν
της εκκλησιαστικής φιλοσοφίας
έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο
περιβάλλον το οποίο, κατά εκτιμή-
σεις πολλών, ξεπερνά διαδικασίες
όπως είναι οι προεδρικές εκλογές.
Με απίστευτη ταχύτητα, πέριξ των
περισσότερων ιεραρχών, που επί-
σημα ή ανεπίσημα είχαν εκφράσει

ενδιαφέρον να είναι στην αρχιεπι-
σκοπική κούρσα, έχει δημιουργηθεί
ένας μηχανισμός υποστήριξης της
υποψηφιότητάς τους. Νοουμένου
ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι
τις 18 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά

την οποία θα ανοίξουν οι κάλπες,
είναι μικρός τα επιτελεία αναμένεται
ότι θα ανεβάσουν και δημόσια στρο-
φές από την επομένη της υποβολής
υποψηφιοτήτων. Το παιχνίδι που
έχει στηθεί και βρίσκεται σε πλήξη

εξέλιξη στο παρασκήνιο, προσλαμ-
βάνει χαρακτηριστικά πάρε-δώσε
με άλλα μέλη της Συνόδου που δεν
έχουν εκδηλώσει φιλοδοξίες ή κά-
ποιους υποψηφίους, οι οποίοι δεν
συγκεντρώνουν πιθανότητες για

μια θέση στο τριπρόσωπο. Κύριο
χαρακτηριστικό είναι το παζάρι για
στήριξη με ανταλλάγματα μητρο-
πολιτικούς θρόνους που ενδεχομέ-
νως να κενωθούν. Το εύρος δράσης
των επιτελείων εκ των πραγμάτων

δεν περιορίζεται μόνο εντός της
Εκκλησίας. Αν και τα κόμματα φαί-
νεται να τηρούν αποστάσεις ασφα-
λείας, ήδη παρατηρούνται φαινό-
μενα εμπλοκής, σε πρώτη φάση σε
τοπικό επίπεδο.
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Ανατολίτικα παζαρέματα για τον Θρόνο
Με χαρακτηριστικά προεδρικών εκλογών και έντονες παρασκηνιακές κινήσεις Ιεραρχών η πλήρωση του Αρχιεπισκοπικού Θώκου 

<<<<<<<

Ζώντος του Αρχιεπισκό-
που Χρυσοστόμου Β΄
έγινε προσπάθεια από
τον ίδιο, η αρχιεπισκο-
πική ομάδα να επιλέξει
έναν υποψήφιο, κάτι
που θα εξασφάλιζε
εκλογή του στον αρχιε-
πισκοπικό θρόνο.

Χρυσόστομος Β́ :
Εγώ θέλω 
Πάφου αλλά…
Η έναρξη της προεκλογικής εκ-
στρατείας στην Εκκλησία αποκα-
λύπτει πως οι παρασκηνιακές διερ-
γασίες για τη διαδοχή του Αρχιε-
πισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ είχαν
ξεκινήσει ζώντος του ιδίου. Ο μα-
καριστός ιεράρχης σε συνέντευξή
του στην «Κ», τον Νοέμβριο του
2020 είχε πει: «Προγεύομαι ότι αν
φύγω θα σκοτωθούν μεταξύ τους.
Δεν ξέρω τι θα κάνουν». Σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ»,
ο Χρυσόστομος παρά το γεγονός
ότι δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα
για παραίτησή του και δρομολό-
γηση της διαδοχής του από τον
ίδιο, είχε καλέσει στην Αρχιεπι-
σκοπή τους μητροπολίτες Πάφου,
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου από
τους οποίους ζήτησε να τα βρουν
προκειμένου η ομάδα των αρχιε-
πισκοπικών να κατέλθει ενωμένη
με ένανυποψήφιο. Το αποτέλεσμα
της συνάντησης ήταν αρνητικό
και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
φέρεται να είπε: «Εγώ θέλω τον
Πάφου αλλά δεν τραβά και πρέπει
να πάμε με τον Βασίλειο». Ο μη-
τροπολίτης Πάφου αντέδρασε και
εκεί φαίνεται να τερματίστηκε
κάθε προσπάθεια από πλευράς του
μακαριστού Αρχιεπισκόπου να πε-
τύχει την ενότητα των ιεραρχών
που τον υποστήριζαν.

Με βάση τις αρχικές προθέσεις
επτά αναμένεται να είναι οι υπο-
ψήφιοι στις αρχιεπισκοπικές εκλο-
γές. Το σκηνικό του χάρτη των
υποψηφίων εμφανίζεται ξεκάθαρο
για τις περιπτώσεις των μητροπο-
λιτών Λεμεσού Αθανάσιου, Ταμα-
σούκαι Ορεινής Ησαΐα και Μόρφου
Νεόφυτου. Εδώ οι τρεις ιεράρχες
δεν έχουν ν’ αντιμετωπίσουν κά-
ποιον άλλο υποψήφιο συνοδικό,
φίλα προσκείμενο στους ιδίους.
Εξέλιξη που αφενός δεν προκαλεί
κίνδυνο απωλειών, φιλικών ψήφων
και αφετέρου δίνει περιθώρια κι-
νήσεων από τους ιδίους προς άλλες
ομάδες συνοδικών. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα με τα σημερινά δεδο-
μένα θα κληθεί να αντιμετωπίσει
η ομάδα των αρχιεπισκοπικών, η
οποία εμφανίζεται διασπασμένη
με ορατό το κίνδυνο να είναι απού-
σα από το τριπρόσωπο. Οι αρχιε-
πισκοπικοί ετοιμάζονται να κα-
τέλθουν στις εκλογές της 18ης Δε-
κεμβρίου με τέσσερις υποψηφίους.
Τους μητροπολίτεςΠάφου Γεώργιο,
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βα-
σίλειο, Κυρηνείας Χρυσόστομο και
τον επίσκοπο Καρπασίας Χριστο-
φόρο. Ο συνωστισμός που παρα-
τηρείται στην αρχιεπισκοπική πτέ-
ρυγα της Ιεράς Συνόδου, με την
προϋπόθεση ότι θα επικυρωθεί
την ερχόμενη Τρίτη, δίνει μια άλλη
διάσταση για το τελικό ζητούμενο
που είναι η εκλογή Αρχιεπισκόπου
αλλά και το τι θα παιχθεί στο πα-
ρασκήνιο προκειμένου να μειωθεί
ο συνωστισμός. Εάν δεν υπάρξουν
δεύτερες σκέψεις από κάποιους
εκ των τεσσάρων αρχιεπισκοπικών,
εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες
το τριπρόσωπο να συμπληρωθεί
από τον μητροπολίτη Μόρφου, η
υποψηφιότητα του οποίου όπως
ακούγεται έντονα θα τύχει πριμο-
δότησης. Ωστόσο, τα σενάρια στή-
ριξης από τον μητροπολίτη Λεμε-
σού διέψευσε ο Αθανάσιος.

Ιερά παζάρια
Σε πρώτη φάση τα επιτελεία

των υποψηφίων ιεραρχών επικεν-

τρώνονται στη διαμόρφωση των
ισορροπιών εντός της Ιεράς Συνό-
δου. Οι εντονότερες διεργασίες πα-
ρατηρούνται στην αρχιεπισκοπική
ομάδα προκειμένου να μειωθεί ο
αριθμός των υποψηφίων, εξέλιξη
που θα αυξήσει τις πιθανότητες
εκλογής στο τριπρόσωπο και ανά-
δειξης στον αρχιεπισκοπικό θρόνο
στη συνέχεια. Κύριο χαρακτηρι-
στικό των κινήσεων είναι τα πα-
ζάρια. Σύμφωνα με καλά πληρο-
φορημένες πηγές της «Κ», δύο του-
λάχιστον επιτελεία κινούνται προς
την πλευρά άλλων ιεραρχών. Συγ-
κεκριμένα, όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε, τόσο το επιτελείο
του μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου
όσο και του μητροπολίτη Κωνσταν-
τίας και Αμμοχώστου Βασίλειου
έχουν στρέψει την προσοχή τους,
προς τον επίσκοπο Καρπασίας Χρι-
στοφόρο, ο οποίος εξήγγειλε υπο-
ψηφιότητα. Οι πληροφορίες μας
αναφέρουν πως και οι δύο ιεράρχες
προσφέρουν στον Χριστοφόρο τον
θρόνο της μητροπολιτικής τους
περιφέρειας σε περίπτωση εκλογής
τους. Μάλιστα, όπως γνωρίζουμε
έγιναν και σχετικές συναντήσεις.
Για την περίπτωση του μητροπολίτη
Πάφου υπάρχει και ο χωρεπίσκοπος
Αρσινόης Παγκράτιος που ως βοη-
θός του Πάφου Γεώργιου είναι εν
δυνάμει διάδοχός του. Αποφασι-
σμένος να τεθεί στην κρίση των
πιστών εμφανίζεται και ο μητρο-
πολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος
παρά τη διαπίστωση και του ιδίου
ότι οι πιθανότητες εκλογής του,
στο τριπρόσωπο είναι ελάχιστες.
Στην περίπτωση αυτή καθοριστικό
ρόλο λέγεται ότι θα διαδραματίσουν
παράγοντες της Ορθοδοξίας με
επιρροές στον Κύπριο ιεράρχη.

Σφήνα αρχιμανδρίτη
Στην πλευρά του Κωνσταντίας

και Αμμοχώστου, ο μητροπολίτης
καλείται να διαχειριστείέναζήτημα
που έχει προκύψει στη μητροπο-
λιτική του περιφέρεια και έχει να
κάνει με τη συσπείρωση των υπο-
στηριχτών του. Το ζήτημα ακούει

στο όνομα του αρχιμανδρίτη Αυ-
γουστίνου Κκαρά πρωτοσύγκελου
της Μητρόπολης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου. Πληροφορίες της
«Κ» αναφέρουν πως τοπικοί πα-
ράγοντες από το Παραλίμνι προ-
ωθούν τον αρχιμανδρίτη ως διά-
δοχο του Βασιλείου.

Δύο για τη Λεμεσό
Η διεκδίκηση για δεύτερη φορά

του αρχιεπισκοπικού θρόνου από
τον μητροπολίτη Λεμεσού Αθανά-
σιο φαίνεται να δημιουργεί κινη-
τικότητα για τηδιάδοχη κατάσταση,

σε περίπτωση εκλογής του. Όπως
επισημαίνουν εκκλησιαστικές πη-
γές η φυσιολογική εξέλιξη των
πραγμάτων θα είναι η μεταπήδηση
του βοηθού του Αθανάσιου, επι-
σκόπου ΑμαθούντοςΝικόλαου στον
μητροπολιτικό θρόνο ιεράρχη που
ανήκει στην ομάδα των τεσσάρων
μελών της Συνόδου που υποστη-
ρίζουν τον Αθανάσιο. Ωστόσο, πέρα
από το ενδιαφέρον του επισκόπου
Νικόλαου, η κατάσταση περιπλέ-
κεται από το ενδιαφέρον που έχει
εκφράσει να είναι διάδοχος του
μητροπολίτηΛεμεσού ο επίσκοπος

Νεαπόλεως Πορφύριος. Ιεράρχης
που προέρχεται από τον πυρήνα
του Λεμεσού Αθανάσιου και ανήλθε
τα σκαλιά της Ιεραρχίας με την αύ-
ξηση των μελών της Ιεράς Συνόδου,
μετά την εκλογή του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Β΄. 

Ο Ταμασού
Στην πλευρά του μητροπολίτη

Ησαΐα η κινητικότητα του επιτε-
λείου του είναι έντονη ωστόσο δεν
υπάρχουν συγκεκριμένες πληρο-
φορίες για προσεγγίσεις άλλων
αδιάφορων ιεραρχών, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν θα εκδηλωθούν
στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ο
ΤαμασούΗσαΐας, ο οποίος δημόσια
δρα με κοσμικούς όρους, χθες Σάβ-
βατο εξήγγειλε την υποψηφιότητά
του σε ανοιχτή συγκέντρωση, έχει
ήδη ξεκινήσει προσπάθειες προ-
σέγγισης της αρχιεπισκοπικής ομά-
δας στην περίπτωση που στο τρι-
πρόσωπο δεν εισέλθει κάποιος αρ-
χιεπισκοπικός υποψήφιος και εκ
των πραγμάτων τα εννέα συνοδικά
μέλη που τους υποστηρίζουν θα
αναγκασθούν να επιλέξουν κάποι-
ων από τους τρεις. Με τα σημερινά
δεδομένα το πρόσφορο έδαφος
για τον Ησαΐα είναι προς την πλευ-
ρά των επισκόπων, τουτέστιν του
επισκόπου Μεσαορίας Γρηγόριου.

Μητροπολίτης
Κωνσταντίας - 
Αμμοχώστου
Βασίλειος

l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Επίσκοπος 
Καρπασίας 

Χριστοφόρος 
l

Αρχιμανδρίτης 
Αυγουστίνος

Κκαράς

Επίσκοπος
Καρπασίας

Χριστοφόρος
l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
;

Μητροπολίτης
Κυρηνείας

Χρυσόστομος
l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
;

Μητροπολίτης 
Λεμεσού 

Αθανάσιος 
l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Επίσκοπος 

Αμαθούντος 
Νικόλαος

l

Επίσκοπος 
Νεαπόλεως 
Πορφύριος

Μητροπολίτης
Μόρφου

Νεόφυτος
l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
;

Μητροπολίτης
Ταμασού 

και Ορεινής
Ησαΐας

l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
;Υποψήφιοι

Ιεράρχες
και πιθανοί Διάδοχοι

Μητροπολίτης
Πάφου

Γεώργιος
l

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Επίσκοπος 
Καρπασίας 

Χριστοφόρος
l

Επίσκοπος 
Αρσινόης 

Παγκράτιος

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄
είχε πει στην «Κ» τον Νοέμβριο του
2020: «Προγεύομαι ότι αν φύγω θα
σκοτωθούν μεταξύ τους.

Οι επτά υποψήφιοι 
και οι διεργασίες

Κόμματα και επιτελεία
Το δεύτερο βήμα για τους μηχανισμούς που στηρίζουν τους περισσό-
τερους από τους επτά υποψηφίους ιεράρχες είναι κόμματα και οργα-
νωμένα σύνολα. Ήδη κάποια επιτελεία έχουν ξεκινήσει την αναζήτη-
ση εκλογικών καταλόγων προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί ψη-
φοφόροι για να ξεκινήσει η συλλογή ψήφων από πόρτα σε πόρτα.
Επίσημα τα κόμματα είτε δείχνουν δημόσια απροθυμία εμπλοκής στις
αρχιεπισκοπικές εκλογές είτε δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Παρά
ταύτα θεωρείται σίγουρο ότι σε τοπικό επίπεδο θα πιεσθούν να εμ-
πλακούν. Μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστό πως κεντρικό ρόλο στο επι-
τελείο του μητροπολίτη Πάφου θα έχει ο Χρίστος Ιακώβου, ο Κύπρος
Μιχαηλίδης πρώην αρχηγός Αστυνομίας στο επιτελείο του μητροπολί-
τη Ησαΐα, ενώ στην πλευρά του μητροπολίτη Λεμεσού σε ανοιχτή
συγκέντρωση υποστηριχτών του έδωσαν παρουσία ο δήμαρχος Λε-
μεσού και άλλοι επώνυμοι τοπικοί παράγοντες.

Παράλληλα με τις προσπάθειες εκλογής στο τριπρόσωπο, έχει ξεκινήσει και ένα πάρε δώσε από υποψηφίους ιε-
ράρχες με δέλεαρ τον μητροπολιτικό θρόνο που θα κενωθεί, ο οποίος προσφέρεται σε συγκεκριμένους συνοδι-
κούς με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους.



8 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Υποκλοπές: Μας ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα;

Δ εν έχω την αίσθηση ότι η
Ελλάδα κυβερνάται από τη
«χούντα Μητσοτάκη», όπως

δεν κυβερνιόταν από τη «χούντα
ΠΑΣΟΚ» παλαιότερα. Δεν νιώθω
ότι η χώρα έχει μεταμορφωθεί σε
οργουελιανή Ωκεανία, υπό τη διαρ-
κή επιτήρηση ενός Μεγάλου Αδελ-
φού. Ούτε θεωρώ ότι η εκάστοτε
νόμιμη κυβέρνηση συνιστά «κα-
θεστώς» – «καθεστώς Μητσοτάκη»
σήμερα, «καθεστώς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ»
χθες. Οποιος πιστεύει αυτές τις
υπερβολές προδίδει εννοιολογική
σύγχυση, διαστρέφει τη σκέψη
του, ιδιοτελώς ή ιδεοληπτικώς. Οι
ιδιοτελείς δεν με ενδιαφέρουν – εί-
ναι εύκολοι στόχοι κριτικής. Με
ενδιαφέρουν, όμως, οι ιδεοληπτικοί,
ιδιαίτερα οι καλοπροαίρετοι.

Οπως είδαμε και στην περίπτω-
ση των αντιεμβολιαστών, μια στρε-
βλή θεωρία –δηλαδή, ένα νοητικό
σχήμα που δεν αντιστοιχεί επαρκώς
και με συνοχή στην πραγματικό-
τητα που ερμηνεύει– εμπεριέχει
ίχνη αληθείας. Ναι, παρά τον σχε-
δόν μισό αιώνα φιλελεύθερης δη-
μοκρατίας, οι δυνάμεις καταστολής
ενίοτε ενεργούν αυταρχικά και βά-
ναυσα. Ναι, αρκετοί μας επιτηρούν
– είτε με τη δική μας συγκατάθεση

(π.χ., μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
είτε όχι (π.χ., παρακολουθήσεις τη-
λεφώνων από την ΕΥΠ ή/και ιδιώ-
τες). Ναι, οι ελληνικές κυβερνήσεις
επιδεικνύουν στοιχεία καθεστω-
τικής συμπεριφοράς – ταυτίζουν
πιο συχνά απ’ ό,τι θα έπρεπε το
κράτος με το κόμμα ή τη φατρία,
την παρέα και την οικογένεια.

Ολα αυτά είναι, όντως, παθολο-
γικά στοιχεία της πολυσχιδούς ελ-
ληνικής πραγματικότητας, με δια-
χρονικό, όμως, χαρακτήρα – δεν
ταυτίζονται με ένα κόμμα· αντα-
νακλούν βαθύτερες δομές και νοο-
τροπίες. Μια καλή θεωρία πρέπει
να φωτίζει την αιτιολογία της πα-
θολογίας και να υποδεικνύει τη θε-
ραπεία της. Το πρόβλημα με τις
ιδεοληψίες είναι ότι παράγουν κακή
«θεωρία» (θυμηθείτε: η «θεωρία»
προέρχεται από το οράω - ορώ). Οι
ιδεοληπτικοί φακοί δεν επιτρέπουν
να δει κανείς τα διαχρονικώς επα-
ναλαμβανόμενα μοτίβα συμπερι-
φοράς – χάνεται η μεγάλη εικόνα.

Πάρτε τις πρόσφατες παρακο-
λουθήσεις τηλεφώνων από την
ΕΥΠ. Το φαινόμενο μάς είναι οικείο
τα τελευταία 40 χρόνια, με κυβερ-
νήσεις όλων των χρωμάτων! Πρό-
σφατα, ο Χ. Μαυρίκης, καθ’ ομο-

λογίαν δράστης και καταδικασθείς
για τηλεφωνικές υποκλοπές πολι-
τικών αντιπάλων του πρωθυπουρ-
γού στις αρχές της δεκαετίας του
1990, παρατήρησε ωμά: «H πλη-
ροφορία είναι το Α και το Ω. [...] Το
κοινό σημείο [τότε και τώρα] είναι
η βούληση των πολιτικών για να
μάθουν τι λέει και τι σκέφτεται ο
αντίπαλός τους». Το ίδιο ισχύει και
για οικονομικά ισχυρούς ιδιώτες.
Οταν δεν τους παρέχει εκδούλευση
η κομματοκρατούμενη ΕΥΠ, μπο-
ρούν να προσφεύγουν σε ιδιωτικά
μέσα διεξαγωγής τηλεφωνικών
υποκλοπών.

Τι παρατηρεί ο απροκατάληπτος
παρατηρητής; Οχι μόνον οι παρα-
κολουθήσεις τηλεφώνων από την
ΕΥΠ δεν είναι νέες, αλλά, οσάκις

δημοσιοποιούνται, τάχιστα πολι-
τικοποιούνται και, συνεπώς, εν-
τάσσονται στο μηδενικού αθροί-
σματος παίγνιο του κομματικού
ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η
αλήθεια παραμένει ανεξακρίβωτη.
Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι θεσμοί
έγκυρης διερεύνησης πολιτικών
σκανδάλων, εφόσον η κορυφή της
δημόσιας διοίκησης κομματοκρα-
τείται, τα θεσμικά αντίβαρα είναι
ισχνά, και η πολιτική ιδιότητα των
εντολέων παρακολούθησης είτε
τους κρατάει διά νόμου μακριά από
τη Δικαιοσύνη, είτε γίνεται αντι-
κείμενο κομματικών υπολογισμών
για (μη) παραπομπή στη Δικαιο-
σύνη.

Στο μέτρο που δεν υφίσταται
έγκυρη γνώση γεγονότων, θριαμ-
βεύει η μετα-αλήθεια: δεν έχει ση-
μασία τι συνέβη, αλλά τι ισχυρίζεται
το κάθε κόμμα ότι συνέβη. Το 1994
το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε σφοδρά τον
πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη για παρακολουθήσεις
τηλεφώνων, ενώ η Ν.Δ. χαρακτή-
ρισε τις κατηγορίες «λάσπη» και
«συκοφάντηση πολιτικών αντιπά-
λων». Ακριβώς όπως σήμερα, συχνά
με τις ίδιες λέξεις! Παραδόξως, η
μετα-αλήθεια στην Ελλάδα προ-

ϋπάρχει της μετανεωτερικότητας:
παράγεται διαχρονικά από τη χυ-
δαία εξουσιαστική ιδιοτέλεια, τον
άνευ αρχών κομματικό ανταγωνι-
σμό και τη βαθιά θεσμική καχεξία.
Αυτά παραβλέπουν οι ιδεοληπτικοί.
Βλέπουν στο πρόσωπο του Μητσο-
τάκη τον Τσαουσέσκου και στην
ΕΥΠ τη Στάζι, αντί να εκτείνουν
αδογμάτιστα τον νοητικό τους ορί-
ζοντα για να δουν τα διαχρονικά
μοτίβα θεσμικής παθογένειας της
χώρας. Η διαπίστωση ότι ένα πα-
θολογικό φαινόμενο είναι διαχρο-
νικό δεν συμβάλλει στη σχετικο-
ποίησή του. Αντιθέτως υποδεικνύει
την αναζήτηση της υποκείμενης
νόσου που το παράγει. Ποια είναι
αυτή; Η κυριαρχία της κομματο-
κεντρικής πολιτικής επί των θε-
σμών. Η ελίτ που διοικεί δημόσιους
οργανισμούς και υπηρεσίες επιλέ-
γεται συνήθως με κριτήρια κομμα-
τικής αφοσίωσης, όχι με ορθολο-
γικές διαδικασίες διακρίβωσης
επαγγελματικής επάρκειας και κύ-
ρους. Τα θεσμικά αντίβαρα στην
κυβερνητική εξουσία υπολειτουρ-
γούν ή χειραγωγούνται από τους
κυβερνητικούς λαφυραγωγούς του
κράτους. Ο αχαλίνωτος κομματικός
ανταγωνισμός διαστρέφει τη λει-

τουργία και υποσκάπτει το κύρος
των θεσμών. Η αναδοχή πολιτικών
ευθυνών για σκάνδαλα δεν οδηγεί
αυτονοήτως σε ορθολογικές συμ-
περιφορές, όπως παραιτήσεις εμ-
πλεκομένων υπουργών ή πρωθυ-
πουργών, μέσω των οποίων θυσιά-
ζονται μεν πρόσωπα, αλλά διασώ-
ζονται ρόλοι και θεσμοί. Πόσοι θυ-
μούνται ότι ο θρυλικός καγκελάριος
Βίλι Μπραντ παραιτήθηκε το 1974,
όταν διαπιστώθηκε ότι στενός συ-
νεργάτης του ήταν κατάσκοπος;

Εν ολίγοις, το διαρκές πρόβλημά
μας είναι η εκάστοτε εκδοχή του
αρχέγονου προβλήματος της νεό-
τερης Ελλάδας: να συστήσουμε
λειτουργικά σύγχρονη δημόσια
σφαίρα. Να διοικούν το κράτος οι
ορθολογικά επιλεγέντες άξιοι. Να
λογοδοτούν με κυρώσεις οι αξιω-
ματούχοι. Να λειτουργούν τα θε-
σμικά αντίβαρα. Να διεξάγεται με
αυτοσυγκράτηση ο κομματικός αν-
ταγωνισμός. Να έχουν αυτο-τέλεια
οι θεσμοί. Ισως, κάποτε, τα κατα-
φέρουμε.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας(www.htsou-
kas.com) είναι καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και ερευνητής καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Warwick.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη
στο ΣΙΓΜΑ, ότι δεν μπορεί να νιώ-
θει ότι συνταξιοδοτείται, καθώς
παρά την ηλικία του νιώθει αρκετά
νέος και ενεργός, σε συνδυασμό
με την προειδοποίησή του ότι αν
χρειάζονται παρεμβάσεις σε οποι-
ονδήποτε βρίσκεται στην εξουσία,
αυτό θα γίνεται «δημοσίως ή κατ’
ιδίαν αν δεν ακούει», έδωσε την
αίσθηση σε συναγερμικά στελέχη
πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα έχει και λόγο και ρόλο την επο-
μένη των εκλογών. Ήταν ίσως
μία αναμενόμενη αντίδραση ενός
δραστήριου πολιτικού ανθρώπου
που βρισκόταν για δεκαετίες στην
πρώτη γραμμή της πολιτικής, για
κάποιους ωστόσο κτύπησε το
κόκκινο καμπανάκι ότι όχι μόνο
θα εμπλακεί στην επόμενη μέρα
του ΔΗΣΥ αλλά θα έχει ενεργό
ρόλο. Ίσως και τον τελικό λόγο
για τις ανακατατάξεις που επί-
κεινται.

Οι κυνικές δηλώσεις
Μία τέτοια δήλωση θα θεωρεί-

το πριν από δύο χρόνια ότι εμπί-
πτει στο πλαίσιο της επιστημο-
νικής φαντασίας, αν θυμηθεί κα-
νείς την έντονη πολεμική της αν-
τιπολίτευσης στις πολιτικές του
Νίκου Αναστασιάδη αλλά και τη
δυσφορία κύκλων του ΔΗΣΥ. Δεν
ήταν λίγα τα στελέχη της κυβέρ-
νησης που ανησυχούσαν ότι οι
«επόμενοι θα κυνηγήσουν τον
Αναστασιάδη» και για τους ίδιους
δεν ήταν καθόλου τυχαία η αμ-
φιλεγόμενη επιλογή δύο πρώην
υπουργών του στη Γενική Εισαγ-
γελία. Είχε άλλωστε χαρακτηριστεί
ως «η πιο διεφθαρμένη κυβέρνη-
ση» από το ΔΗΚΟ, ενώ ακόμη και
τα στελέχη της κυβερνώσας πα-
ράταξης δυσκολεύονταν να υπε-
ρασπιστούν πτυχές του κυβερ-
νητικού έργου, ιδιαίτερα στο βαρύ
κεφάλαιο των χρυσών διαβατη-
ρίων. Δύο χρόνια μετά, με την
ήττα της αντιπολίτευσης στις
εκλογές αλλά και με την κίνηση
του Ενδιάμεσου να στηρίξει τον
στενότερο συνεργάτη του Προ-
έδρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Νί-
κος Αναστασιάδης φαίνεται πως
έχει την άνεση να κρίνει το προ-
εκλογικό και μετεκλογικό παιχνίδι.
Καθόλου τυχαίες οι αναφορές του
τόσο στα πηγαδάκια του Συμβου-
λίου της Ευρώπης όσο και στο
Μέλαθρο ότι οι τρεις βασικοί υπο-
ψήφιοι ήταν στενοί του συνερ-
γάτες. Δηλώσεις που θεωρήθηκαν
από κάποιους ως η προσπάθειά
του να τύχει αναγνώρισης η πο-
λιτική του διαδρομή και στο εσω-

τερικό και στο εξωτερικό και σε
άλλους μήνυμα πως εξακολουθεί
να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
και για την επιρροή που έχει ακό-
μα στον ΔΗΣΥ ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του ζήτησε από τον ίδιο να δια-
λύσει τις όποιες σκιές γύρω από
το ποιον στηρίζει και τόσο ο ίδιος
όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης
στο τελευταίο διακαναλικό debate
έριζαν για το ποιος είναι ο συνε-
χιστής του.

Στο επιτελείο Αβέρωφ
Αν και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

στο παρελθόν θέλησε κάποιες
φορές να διαχωρίσει τη θέση του
από αυτήν του Προέδρου, ιδιαί-
τερα μετά το Κραν Μοντανά και
το περιβόητο εθνικό τσουνάμι,
όπως σημειώνεται από συναγερ-
μικούς κύκλους αντιλαμβάνεται
πλέον πως ελέγχει πλήρως ακόμα
το κόμμα και δεν συμφέρει η
όποια αντιπαράθεση μαζί του.
Και οΝίκος Αναστασιάδης πάντως
θέλησε για ακόμη μία φορά να
ξεκαθαρίσει στη συνέντευξή του

στον Γιάννη Καρεκλά πως στη-
ρίζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, κα-
λώντας τα μέλη του κόμματος να
«διασώσουν το σπίτι που τους
στέγασε τόσα χρόνια» και να συ-
στρατευθούν με τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου. Τήρησε μάλιστα την υπό-
σχεσή του να παρευρεθεί σε κοινή
εκδήλωση μαζί του στη Λεμεσό
–που υπάρχει έντονο πρόβλημα
συσπείρωσης– ενώ στο επιτελείο
του Αβέρωφ Νεοφύτου είδαν με
ιδιαίτερη χαρά τις τελευταίες δη-
λώσεις στη συνέντευξη. Τις δη-
λώσεις όπου ο Νίκος Αναστασιά-
δης διέψευσε όσα είπε ο Νίκος
Χριστοδουλίδης περί εκβιασμού
Αβέρωφ Νεοφύτου για να παραι-
τηθεί από το υπουργικό συμβού-
λιο, ενώ διαβεβαίωσε ότι είχε συν-
τάξει κείμενο στον Νίκο Χριστο-
δουλίδη για να εκτονωθεί η κρίση
μεταξύ του τέως υπουργού Εξω-
τερικών και του προέδρου του
ΔΗΣΥ. Δηλώσεις που αξιοποίησε
πλήρωςτην επόμενη μέρα ο ΔΗΣΥ
για να κατηγορήσουν τον Νίκο
Χριστοδουλίδη ότι ψεύδεται, προ-
σπαθώντας στην ουσία να απο-
δομήσουν το ηθικό προφίλ που
έχει ήδη κτίσει.

Ενας άτυπος υποψήφιος στον προεκλογικό
Πώς ο Αναστασιάδης πρωταγωνιστεί στην εκλογική μάχη και θα έχει λόγο στην επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Νίκος Αναστασιάδης αποχωρεί από τη μάχιμη πολιτική ζωή σε λίγους μήνες, ωστόσο όλοι θεωρούν πως θα έχει τον πρώτο λόγο για την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ.

Σίγουρα οΝίκος Αναστασιάδης στη-
ρίζει τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ και
γιατί υπήρξε χρόνια συνεργάτης
του και γιατί το τελευταίο που θα
ήθελε θα ήταν να επωμιστεί ο ίδιος
την ευθύνη για το ενδεχόμενο διά-
σπασης του κόμματος. Το είπε άλ-
λωστε στη συνέντευξή του στο ΣΙΓ-
ΜΑ «ότι δεν είχα άλλη επιλογή από
το να στηρίξω τον πρόεδρο της πα-
ράταξης». Και σε αυτό το πλαίσιο
έπαιξε ρόλο στην εκτόνωση της
κρίσης, καθώς είχε καλέσει πέρυσι
τον χειμώνα τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη μαζί με τέσσερα μέλη του
υπουργικού συμβουλίου στη Λεμεσό
και του ζήτησε να κάνει μία δήλωση
για να σταματήσει η εσωκομματική
κρίση που εκτυλίσσετο. Όπως ση-
μειώνεται από το περιβάλλον του
Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν υπήρξε
έτοιμη δήλωση, αλλά κατέγραφε
σε «μπλοκάκι»του Προεδρικού τρία
σημεία, ζητώντας από τον τέως
υπουργό Εξωτερικών να τα πει. Σε
αυτό το άτυπο κείμενο ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης θα ξεκαθάριζε ότι δεν
αποφάσισε αν θα διεκδικήσει, ότι
τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ και ότι ο ίδιος θα
συμμετέχει στις διαβουλεύσεις με
τα υπόλοιπα κόμματα. Κείμενο που
δεν αποδέχτηκε ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης, γιατί όπως έλεγε τότε δεν
είχε αποφασίσει, αλλά και γιατί δεν
εμπιστευόταν τον Αβέρωφ Νεοφύ-

του για τις κινήσεις του. Για να δια-
λύσουν οι όποιες σκιές αλλά και η
φημολογία που υπήρχε πως μέρος
της κυβέρνησης εργάζεται για τον
προεκλογικό Χριστοδουλίδη, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κάλεσε συγ-
κεκριμένους συνεργάτες του, όπως
τον Κώστα Καδή και τον Βασίλη
Πάλμα να τους ζητήσει να ξεκαθα-
ρίσουν τη θέση τους. Αποκαλυπτι-
κός είναι για τη στάση του Προέδρου
στη σημερινή συνέντευξή του (σελ.
10) ο τέως υφυπουργός παρά τω
Προέδρω. «Όταν ανέφερα στον
Πρόεδρο τους προβληματισμούς
μου μου είπε: Βασίλη, έχεις δύο επι-
λογές. Η μία είναι να μην αναμιχθείς
στα πολιτικά δρώμενα ενόψει εκλο-
γών και να παραμείνεις δίπλα μου
μέχρι το τέλος της θητείας, που
αυτό θα επιθυμούσα, ή από τη στιγ-
μή που είσαι αμετάπειστος θα πρέ-
πει να αποφασίσεις πότε θα μου
υποβάλεις την παραίτησή σου. Για
αυτό και εγώ ακολούθησα τη συ-
νείδησή μου, και τηνπολιτική ηθική
και παραιτήθηκα», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά. Την ίδια συζήτηση έκα-
νε όπως αποκάλυψε στο παρελθόν
η «Κ» και με τον Κώστα Καδή ο
οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα
εμπλακεί ενεργά. 

Από πλευράς πάντως του Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι ξεκάθαρο πως
ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει
άλλη επιλογή από το να στηρίξει

τον Αβέρωφ Νεοφύτου που είναι
ο αρχηγός του κόμματος. Όμως
την ίδια στιγμή κανείς δεν νιώθει
πως ο Νίκος Αναστασιάδης κινείται
ενάντια στην υποψηφιότητα Χρι-
στοδουλίδη. Μία σύγκριση άλλωστε
με το πώς ο Πρόεδρος αντέδρασε
στη φημολογία ότι θα διεκδικήσει
ο πρώην υπουργός Υγείας της δια-
κυβέρνησής του, Γιώργος Παμπο-
ρίδης σε σύγκριση με το πόσο δια-
λεκτικά αντιμετωπίζει την υποψη-
φιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη που
κινδυνεύει να διασπάσει το κόμμα
του είναι ενδεικτικό των δύο μέτρων
και δύο σταθμών που τηρεί. 

Με τη δημόσια στήριξη Ανα-
στασιάδη προς τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου κλείνει το κεφάλαιο του «ελέ-
φαντα» κλείνει και η όποια ψιθυ-
ρολογία, όπως λένε κυβερνητικά
στελέχη, επίρριψης ευθυνών στον
Πρόεδρο στο ενδεχόμενο ήττας.
Αντιθέτως, στελέχη στον ΔΗΣΥ θε-
ωρούν πως τον πρώτο λόγο για την
επόμενη μέρα είτε της διαδοχής –
αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου χάσει συν-
τριπτικά τις εκλογές– είτε της θέσης
που θα έχει ο ΔΗΣΥ στην κομματική
σκακιέρα, θα την έχει εν πολλοίς
ο Πρόεδρος. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
ξεκαθάρισε στο διακαναλικόdebate,
ότι στην περίπτωση που χάσει,
τότε ο ΔΗΣΥ θα είναι στην αντι-
πολίτευση. Υπάρχουν ωστόσο στε-
λέχη που θεωρούν πως μία τέτοια

κίνηση θα είναι καταστροφική για
το κόμμα, καθώς θα επισφραγίσει
τη διάσπαση. Αντίθετος στο να βρί-
σκεται ο ΔΗΣΥ στην αντιπολίτευση
φέρεται να είναι πρωτίστως ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. Η πρώτη
πράξη που θα κρίνει ωστόσο τη
θέση του ΔΗΣΥ θα είναι η διάδοχη
κατάσταση. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
έχει ήδη διαμηνύσει πως δεν πρό-
κειται να αποχωρήσει από την ηγε-
σία του κόμματος, ωστόσο για πολ-
λούς θεωρείται δεδομένη η διεκ-
δίκηση της προεδρίας από τον Χάρη
Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, που
δεν φέρεται να ευνοεί τη συγκυ-
βέρνηση με τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, θεωρείτο στενός συνεργάτης
του Νίκου Αναστασιάδη, με κάποια
στελέχη να θεωρούν πως όταν απο-
χώρησε από το υπουργικό συμβού-
λιο για να μετακινηθεί στον ΔΗΣΥ
πήρε στην ουσία το δακτυλίδι από
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την
επόμενη μέρα του κόμματος, ενώ
πλέον στελέχη θεωρούν πως ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης θα στηρίξει
είτε μία υποψηφιότητα που θα δια-
σφαλίσει ώστε ο ΔΗΣΥ να είναι
συμπολίτευση είτε θα επιμείνει
ώστε το κόμμα να μπει στη συνέχεια
στο άρμα της συγκυβέρνησης. Και
για να διασφαλίσει τη συνοχή του
κόμματος, αλλά και για να διασφα-
λίσει τη δική του πολιτική υστε-
ροφημία. 

Το μπλοκάκι και η συνάντηση στη Λεμεσό<<<<<<

Τι κρύβεται πίσω από
την έριδα Χριστοδουλί-
δη - Αβέρωφ για το
ποιος θα είναι ο συνεχι-
στής Αναστασιάδη.

<<<<<<

To διαρκές πρόβλημά
μας είναι η εκάστοτε εκ-
δοχή του αρχέγονου
προβλήματος της νεότε-
ρης Ελλάδας: να συστή-
σουμε λειτουργικά σύγ-
χρονη δημόσια σφαίρα.
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ο Βασίλης Πάλμας, ένας εκ των στε-
νών συνεργατών του υποψηφίου
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Χριστοδουλίδη, ξεδιπλώνει στην
«Κ» την πορεία του από το Προεδρι-
κό μέχρι το επιτελείο του υποψηφίου.
Στη συνέντευξή του στην «Κ», ο κ.
Πάλμας παραδέχεται πως έχουν
γίνει λάθη κατά τηδιάρκεια της μα-
κράς, όπως τονίζει, προεκλογικής
περιόδου. Ένα από τα λάθη, κατά
τον ίδιο, είναι η εμπιστοσύνη που
επέδειξεο κ. Χριστοδουλίδηςσε αν-
θρώπους οι οποίοι στο τέλος τον
εξέθεσαν. Ο κ. Πάλμας πιστεύει ότι
έγιναν και κάποια λάθη τα οποία
όμως μεγαλοποιήθηκαν από τους
πολιτικούς αντιπάλους του Νίκου
Χριστοδουλίδη, οι οποίοι προσπά-
θησαν να τα κεφαλαιοποιήσουν πο-
λιτικά. Ο στενός συνεργάτης του
Νίκου Χριστοδουλίδη αναφέρεται
στη συνεργασία του με τον Νίκο
Αναστασιάδη και αποκαλύπτει τι
του είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας πριν του υποβάλει την παραί-
τησή του. Σκιαγραφεί την πορεία
τού Νίκου Χριστοδουλίδη και του
επιτελείου του προς την κάλπη και
εξηγεί πώς θα υλοποιηθεί πρακτικά
η εξαγγελία για κυβέρνηση εθνικής
ενότητας.

–Κ. Πάλμα γιατί με τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη;

–Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει
αποδείξει, με την εννιάχρονη πορεία
του στην κυβέρνηση, πως διαθέτει
και τα προσόντα και τις δυνατότητες
και την εμπειρία, πλέον, για να μπο-
ρεί να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα
του τόπου που είναι η Προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.Τον θεωρώ
έναν επιτυχημένο κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο, ένανεπιτυχημένουπουρ-
γό Εξωτερικών που κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες ανταποκρίθηκε
πλήρως στις υποχρεώσεις του, έναντι
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της κυβέρνησης που υπηρέτησε.
Ως εκ τούτου, διαθέτοντας τα χα-
ρακτηριστικά του μετριοπαθούς
πολιτικού, του νέου πολιτικού, θε-
ωρώ πως είναι ο καταλληλότερος,
την παρούσα στιγμή, να διεκδικήσει
τον προεδρικό θώκο.

–Η υποστήριξή σας στον κ. Χρι-
στοδουλίδηδεν εκδηλώθηκε αμέ-
σως μετά που παραιτηθήκατε
από την κυβέρνηση αλλά αρκετά
αργότερα. Υπήρχε κάποιος λό-
γος;

–Το γεγονός ότι παρέμεινα για
λίγο στα μετόπισθεν της υποστή-
ριξης οφειλόταν στο ότι προερχό-
μενος από τη Δημοκρατική Παρά-
ταξη ήθελα να δείξω τον σεβασμό
μουστις διαδικασίες και διεργασίες

που γίνονταν σε εσωκομματικό επί-
πεδο. Ήταν γνωστό όμως και στον
πρόεδρο του κόμματος Μάριο Κα-
ρογιάν και στα υπόλοιπα στελέχη
ότι εγώ υποστήριζα, αλλά μ’ έναν
τρόπο διακριτικό και με χαμηλούς
τόνους, αυτή την επιλογή.

–Είσαστε εκ των στενών συνερ-
γατών του Νίκου Αναστασιάδη.
Ως εκ τούτου κάποιος, ενδεχο-
μένως, να ανέμενε υποστήριξή
σας στον υποψήφιο του κυβερ-
νώντος κόμματος. Γιατί δεν το
πράξατε;

–Ήμουν προσωπική επιλογή του
Νίκου Αναστασιάδη για να υπηρε-
τήσω στη θέση του υφυπουργού
παρά τω Προέδρω και στην πρώτη

και στη δεύτερη πενταετία. Για
εμένα αποτελεί ύψιστη τιμή αυτή
η επιλογή του Νίκου Αναστασιάδη,
όμως πρέπει να τονίσω και να ξε-
καθαρίσω ένα πράγμα. Ουδέποτε
υπήρξα μέλος του Δημοκρατικού
Συναγερμού και ποτέ δεν είχα ρίζες
που να παραπέμπουν στον Δημο-
κρατικό Συναγερμό. Ήμουν προ-
σωπική επιλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας που με γνώριζε από
χρόνια που πολιτευόμουν στο ΔΗΚΟ
και μου ζήτησευποστήριξη και εγώ
ανταποκρίθηκα. Ως εκ τούτου, η
συνεργασία μου ήταν αυστηρά με
τον Νίκο Αναστασιάδη. Σε καμία
περίπτωση δεν αναμείχθηκα στα
εσωκομματικά του Δημοκρατικού
Συναγερμού. Η εκτίμηση και ο σε-
βασμός μου προς τα στελέχη του
ΔΗΣΥ, με τα οποία συνεργάστηκα,
είναι δεδομένη και εκ των ων ουκ
άνευ.

–Η αποχώρησή σας από το Προ-
εδρικό μπορεί να οφειλόταν σε
ζητήματα που ηγέρθησαν από
τον Δημοκρατικό Συναγερμό;

–Δεν το γνωρίζω αυτό, εάν είχε
τεθεί οποιοδήποτε θέμα από μέρος
του ΔΗΣΥ. Εκείνο που πρέπει να
πω με έμφαση είναι πως εγώ υπέ-
βαλα την παραίτησή μου στον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας, διότι θεω-
ρούσα πως δεν θα ήταν πρέπον να
συνεχίσω να υπηρετώ δίπλα στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη
στιγμή που υπήρχε σοβαρότατο εν-
δεχόμενο ο Νίκος Χριστοδουλίδης
να ήταν υποψήφιος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, παρόλο που δεν είχε
αποφασίσει εκείνη την περίοδο, αν
θα είναι οριστικά υποψήφιος. Επειδή
όμως διαισθανόμουν ότι το πιθα-
νότερο θα ήταν να είναιυποψήφιος
θεώρησα ηθικά και πολιτικά επι-
βεβλημένο να παραιτηθώ. Και εδώ
θα σας αποκαλύψω και κάτι που
δείχνει την αλληλοεκτίμηση που
υπήρχε μεταξύ εμού και του Νίκου
Αναστασιάδη. Όταν ανέφερα στον
Πρόεδρο τους προβληματισμούς
μου μου είπε: Βασίλη, έχεις δύο επι-
λογές. Η μία είναι να μην αναμιχθείς
στα πολιτικά δρώμενα ενόψει εκλο-
γών και να παραμείνεις δίπλα μου
μέχρι το τέλος της θητείας, που
αυτό θα επιθυμούσα, ή από τη στιγ-
μή που είσαι αμετάπειστος θα πρέ-
πει να αποφασίσεις πότε θα μου
υποβάλεις την παραίτησή σου. Για
αυτό και εγώ ακολούθησα τη συ-
νείδησή μου, και την πολιτική ηθική
και παραιτήθηκα.

–Μιας και τον γνωρίζετε καλά

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
θεωρείτεπως δεν είναι ξεκάθαρη
η υποστήριξήτου προς τον ΔΗΣΥ
και πως κλείνει το μάτι στην υπο-
ψηφιότηταΝίκουΧριστοδουλίδη;

–Θα έλεγα πως ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας βρέθηκε στη μέση,
μεταξύ δύο στενών συνεργατών
του. Από τη μία ήταν ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, με τον οποίο συνερ-
γάστηκε, σε επίπεδο κυβέρνησης,
και από την άλλη ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου, με τον οποίο συνεργάστηκε
σε επίπεδο κυβέρνησης και Δημο-
κρατικού Συναγερμού. Ομολογώ
πως δεν θα ήθελα να ήμουν στη
θέση του Νίκου Αναστασιάδη. Να
βρίσκομαι σε αυτή τη διλημματική
κατάσταση. Φυσικά, στην πορεία
οφείλουμε να παραδεχθούμε πως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το-
ποθετήθηκε, υποστηρίζοντας την
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου.

–Να συμπεράνουμε πως στο εν-
δεχόμενο εκλογής του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη για τον Νίκο Ανα-
στασιάδη δεν θα είναι μια κυ-
βέρνηση αντιπολίτευσης;

–Η εκτίμηση και ο σεβασμός στο
πρόσωπο του Νίκου Αναστασιάδη
από τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι
δεδομένη. ΟΝίκος Χριστοδουλίδης

πάντα θα σέβεται και θα εκτιμά τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εχουν γίνει λάθη
–Κάντε μας μια αποτίμηση της
προεκλογικής δραστηριότητας
του επιτελείου σας;

–Είμαστε πάρα πολύ ικανοποι-
ημένοι από τη διείσδυση και εκτί-
μηση από την οποία βρίσκουμε μέσα
στο εκλογικό σώμα για την υποψη-
φιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Θε-
ωρώ ότι κάνουμε έναν καλό αγώνα
με υψηλού επιπέδου ηθική και πο-
λιτικό πολιτισμό. Η απήχηση είναι
πέραντων προσδοκιών μας. Είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσει η απή-
χηση στην κοινωνία μέχρι τέλους
και οι στόχοι μας θα επιτευχθούν.
Δηλαδή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης
θα τερματίσει πρώτος στον πρώτο
γύρο και θα εκλεγεί Πρόεδρος στον
δεύτερο γύρο.

–Μέχρι σήμερα έχουν γίνει λάθη
και αν ναι ποια είναι αυτά;

–Βεβαίως είναι γνωστό ότι έχουν
γίνει λάθη τα οποία ίσως να οφεί-
λονται στην καλοπιστία και στον
χαρακτήρα του Νίκου Χριστοδου-
λίδη. Το πρώτο λάθος, το λέω μεσα-
φήνεια και ξεκάθαρο τρόπο, είναι
η εμπιστοσύνη που επέδειξε σε αν-
θρώπους οι οποίοι στο τέλος τον
εξέθεσαν και το δεύτερο θεωρώ ότι
είναι κάποια λάθη καθημερινότητας,
τα οποία μπορεί να μεγαλοποιήθη-
καν από τους πολιτικούςαντιπάλους
του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι
προσπάθησαν να τα κεφαλαιοποι-
ήσουν πολιτικά. Θεωρώ πως σοβαρό
πολιτικό σφάλμα στην προεκλογική
εκστρατεία, εκ μέρους του υποψη-
φίου μας, δεν έχει γίνει. Τουναντίον
εκπέμπει μια εικόνα σοβαρού, υπεύ-
θυνου, έντιμου πολιτικού.

–Ένα ζήτημα που τίθεται είναι
ως προς την επιλογή των προ-
σώπων. Ο συνειρμός που γίνεται
είναι λογικός: Εάν γίνονται λαν-
θασμένες επιλογές συνεργατών
τι μπορεί να γίνει αύριο που θα
πρέπει να επιλέξει υπουργούς ή
άλλους συνεργάτες;

–Εγώ δεν ασπάζομαι αυτούς τους
συνειρμούς. Όλοι είμαστε άνθρωποι
και έστω και αν έχουμε ηγετικά πό-
στα και αξιώματα ως πολιτικά πρό-
σωπα, όσοι εργάζονται και όσοι δου-
λεύουν σκληρά διαπράττουν και
σφάλματα. Τα σφάλματα είναι αν-
θρώπινα, τα σφάλματα είναι μέσα
στο πρόγραμμα ενός πολιτικού και
πιστεύω ότι δεν πρέπει κανείς να
ανησυχεί ότι επειδή έγιναν κάποια
επιμέρους λάθη κατά διαστήματα,
σε αυτή τη μακρά προεκλογική πε-
ρίοδο, ότι θα δημιουργηθούν κάποιες
αμφιβολίες γύρω από την κρίση ή
ικανότητα του υποψηφίου για να
διοικήσει τον τόπο.

–Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
πως ο υποψήφιός σας είναι το
φαβορί. Νιώθετε άνετοι;

–Κανένας εφησυχασμός και κα-
μία αλαζονεία σε ό,τι αφορά τις δη-
μοσκοπήσεις, οι οποίες ομολογου-
μένως από την έναρξη της προεκλο-
γικής εκστρατείας μέχρι σήμερα
δείχνουν ένα ισχυρό προβάδισμα
του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μας δί-
νουν τηδυνατότητα να αισιοδοξούμε
και να πιστεύουμε πως έχουμε τον
πρώτο λόγο ενόψει προεδρικών
εκλογών. Σε καμία περίπτωση όμως
δεν θεωρούμε πως οι δημοσκοπήσεις
είναι η κάλπη ή το αποτέλεσμα των
εκλογών. Είναι ένα εργαλείο που
βοηθά πολιτικά πρόσωπα και επι-
τελεία να βγάζουν συμπεράσματα.

–Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ποι-
ος από τους δύο βασικούς ανθυ-
ποψηφίους τουθεωρείταιοπρώ-
τος αντίπαλος;

–Αντίπαλος είναι τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος
και η παρατεταμένη και συνεχιζό-
μενη κατοχή του τόπου μας. Αυτοί
είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι του
όποιου υποψηφίου εκλεγεί Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Οι κύριοι ανθυ-
ποψήφιοι του Νίκου Χριστοδουλίδη
εκπροσωπούνσυγκεκριμένους ιδε-
ολογικοπολιτικούς χώρους. Η «αν-
τιπαλότητά» μας περιορίζεται στις
αντίθετες απόψεις και προσεγγίσεις
που έχουμε στα μεγάλα ζητήματα
που απασχολούν τον τόπο.

–Εξηγήστε μας πρακτικά πώς θα
υλοποιηθεί η εξαγγελία του Νίκου
Χριστοδουλίδη για κυβέρνηση
εθνικής ενότητας, όταν υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις και προ-
σεγγίσεις σε ουσιώδη ζητήματα;

–Είναι ένας φιλόδοξος στόχος.
Θα ήταν όμως ωφέλιμο για τον τόπο
εάν μπορούσαμε να επιτύχουμε
αυτό τον στόχο. Έχουμε όμως την
πολιτική βούληση και θέληση να
απευθύνουμε πρόσκληση προς όλες
τις πολιτικές δυνάμεις ούτως ώστε
να ενώσουμε δυνάμεις για να επι-
λύσουμε τα προβλήματα που μας
απασχολούν.

–Η πρόσκληση προς τους Συνα-
γερμικούς θα είναι προς το κόμμα
ή σε πρόσωπα;

–Θεωρώ ότι είναι πρόωρο αυτή
τη στιγμή να πω τέτοιο πράγμα. Το
δεδομένο είναι ότι υπάρχουν τρία
πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν
την υποψηφιότητα Νίκου Χριστο-
δουλίδη, εκτός από την κοινωνία
των πολιτών, η οποία σε μεγάλο
βαθμό υποστηρίζει αυτή την υπο-
ψηφιότητα. Μετά την εκλογή Χρι-
στοδουλίδη θα δούμε την πρόσκλη-
ση και αναλόγως των συνθηκών
που θα επικρατούν σε ποιους θα
απευθυνθούμε.

Επιδείχθηκε εμπιστοσύνη σε λάθος άτομα
Ο Βασίλης Πάλμας αποκαλύπτει πώς αποχώρησε από την κυβέρνηση και πώς πορεύεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης τον οποίο στηρίζει

–Υπάρχουν περιθώρια συνερ-
γασίας με τον Δημοκρατικό Συ-
ναγερμό, στο υποθετικό σενάριο
που ο υποψήφιος του κόμματος
δεν είναι στον δεύτερο γύρο;

–Τις περισσότερες φορές στις
προεδρικές αναμετρήσεις υπάρχουν
δύο γύροι εκλογών. Τις πλείστες,
με εξαίρεση το 2003, που ο Τάσσος
Παπαδόπουλος εξελέγη από τον
πρώτο γύρο. Ως εκ τούτου υπάρχουν
συνεργασίες στον πρώτο γύρο και
συνεργασίες στον δεύτερο γύρο,
μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αυτό

που με ρωτάτε μπορεί να επιτευχθεί
στη βάση των αποφάσεων των συλ-
λογικών οργάνων των κομμάτων
που δεν θα είναι στον δεύτερο γύρο.
Ασφαλώς και η πολιτική συγγένεια
του Δημοκρατικού Συναγερμού με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι δε-
δομένη και το λέει και ο ίδιος.

–Ένα από τα ζητήματα που προ-
βάλλονται, κυρίως από πλευράς
ΔΗΣΥ για τα κόμματα που στηρί-
ζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη αφο-
ρά τις διαφορετικές θέσεις, κυρίως

στο Κυπριακό. Πώς ο υποψήφιός
σας, αύριο, θα χειριστεί το Κυ-
πριακό με αυτό το μωσαϊκό από-
ψεων, όπως το χαρακτηρίζουν;

–Τα κόμματα που στηρίζουν Νί-
κο Χριστοδουλίδη το κάνουν στη
βάση του πολιτικού προγράμματός
του. Ασφαλώς και από τη στιγμή
που τον υποστηρίζουν κάποιες πο-
λιτικές δυνάμεις δεν έχουν απολύ-
τως τις ίδιες θέσεις με τον υποψήφιο
σε όλα τα ζητήματα. Αν ήταν έτσι
για ποιο λόγο να υπάρχουν τα κόμ-
ματα της Δεξιάς, της Αριστεράς,

του Κέντρου; Ως εκ τούτου θεωρώ
πως υπάρχει σύγκλιση απόψεων
στα βασικά ζητήματα και βασικές
αρχές είτε αυτές αφορούν το Κυ-
πριακό, είτε την εσωτερική διακυ-
βέρνηση και ασφαλώς υπάρχουν
και μερικές διαφωνίες σε όλα τα
ζητήματα, όπως είναι φυσιολογικό
σε μια δημοκρατία. Όμως ενώπιον
του κυπριακού λαού υπάρχει το
πρόγραμμα του ανεξαρτήτου υπο-
ψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο
οποίος στηρίζεται από συγκεκρι-
μένες πολιτικές δυνάμεις.

Ενώπιον του λαού υπάρχει το πρόγραμμα Χριστοδουλίδη

Ασφαλώς και η πολιτική συγγένεια του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον
Νίκο Χριστοδουλίδη είναι δεδομένη και το λέει και ο ίδιος.

<<<<<<

Βεβαίως είναι γνωστό ότι
έχουν γίνει λάθη τα
οποία ίσως να οφείλον-
ται στην καλοπιστία και
στον χαρακτήρα του Νί-
κου Χριστοδουλίδη. Το
πρώτο λάθος, το λέω με
σαφήνεια και ξεκάθαρο
τρόπο, είναι η εμπιστο-
σύνη που επέδειξε σε
ανθρώπους, οι οποίοι
στο τέλος τον εξέθεσαν.

Έχουμε την πολιτική βούληση και θέληση να απευθύνουμε πρόσκληση προς
όλες τις πολιτικές δυνάμεις ούτως ώστε να ενώσουμε δυνάμεις για να επιλύ-
σουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν, τονίζει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο Βασίλης Πάλμας.
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Αυτός είναι προεκλογικός
Όσοι ένιωσαν πως ο προεκλογικός αρχίζει
να κουράζει, σίγουρα δεν ανέμεναν τον
ενθουσιασμό, τις ανατροπές αλλά και τις
εκπλήξεις που μπορούσε να προκαλέσει η
έναρξη των αρχιεπισκοπικών εκλογών.
Πέραν των βυζαντινισμών που εκτυλίσ-
σονται, των πιέσεων κάποιων να αποσυρ-
θούν άλλοι υπέρ τους αλλά και των γενναι-
όδωρων προσφορών, αποκαλυπτικοί είναι
και οι υποστηρικτές τους. Η πιο σουρεαλι-
στική στιγμή ήταν όταν ο υποψήφιος για
την προεδρία Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς
ανακοίνωσε από το ράδιο του «Πολίτη» ότι
θα είναι παράλληλα και εκπρόσωπος τύ-
που του επιτελείου του Μητροπολίτη Μόρ-
φου. Το πώς ένας άνθρωπος της τεχνολο-
γίας βρίσκει κοινά με τον Μητροπολίτη
Μόρφου είναι βεβαίως άγνωστο. Το ενδια-
φέρον βεβαίως είναι πως φρόντισε να τον
ξεπλύνει πλήρως γύρω από τις ομοφοβι-
κές και ρατσιστικές δηλώσεις που έκανε
ότι «οι ομοφυλόφιλοι βρωμούν». Η στήλη
διερωτάται πάντως τι κοινά είχε τελικά με
τους άλλους τρεις ανεξάρτητους υποψη-
φίους. Είχε εκδηλώσει όλες αυτές τις ανη-
συχίες του ή τις άφησε για το τέλος; 

••••
Πρωτοπαπάς για Αθανάσιο
Αποκαλυπτική ήταν η λίστα των υποστηρι-
κτών του μητροπολίτη Αθανάσιου. Ξεχώρι-
σαν ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐ-
δης και το μέλος του επιτελείου του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη Βασίλης Πρωτοπαπάς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο προκάλεσε
το πόσοι ακαδημαϊκοί ασχολούνται με τις
αρχιεπισκοπικές και κυρίως οι ακαδημαϊ-
κοί που στηρίζουν τον μητροπολίτη Αθανά-
σιο. Κάπως έτσι εξηγείται και για ποιο λόγο
δεν αλλάζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

••••
Ο πρωταγωνιστής 
Το δικό της ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη στον Γιάννη Καρεκλά την
βδομάδα που πέρασε. Πρωταγωνιστής
ωστόσο ήταν με τους σχολιασμούς του ο
κύριος Καρεκλάς. Ευχαρίστησε θερμά τον
Νίκο Αναστασιάδη για το γεγονός ότι ουδέ-
ποτε του αρνήθηκε συνέντευξη, τον προ-
ειδοποίησε πως οι ερωτήσεις του θα είναι
σκληρές, τον ρώτησε για το ζήτημα που
όπως είπε τον ενδιαφέρει – τον κ. Καρε-
κλά– ιδιαίτερα, που δεν είναι άλλο από τα
εσωκομματικά του ΔΗΣΥ και κατέληξε στο
ότι «για να είναι τόσο ισχυρός ο ΔΗΣΥ» ο
Νίκος Αναστασιάδης τον έκανε. 

••••
Ανάμεσα από τις γραμμές
Κανένας δεν αμφισβητεί πάντως μετά τη
συνέντευξη τη στήριξή του προς τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Αυτό το οποίο έκανε ιδι-

αίτερη αίσθηση, ωστόσο, είναι η προσπά-
θειά του να αποποιηθεί των όποιων ευθυ-
νών για το τι θα ακολουθήσει. «Για το σχί-
σμα ευθύνονται εκείνοι που επιχειρούν
να δημιουργηθεί το σχίσμα», είπε χαρα-
κτηριστικά και οι ερμηνείες ήταν πολλές
στα κομματικά πηγαδάκια για το ποιος δη-
μιουργεί με τη συμπεριφορά του το σχή-
μα. Κάποιος θα ανέμενε πως θα ήταν πιο
σκληρός με τον τέως υπουργό Εξωτερι-
κών για τον οποίο δήλωσε πως αναγκά-
στηκε να αποδεχτεί την παραίτησή του
λόγω της απόφασής του να διεκδικήσει.
Δεν πέρασε και απαρατήρητη η αναφορά
του στον Αλέκο Μαρκίδη, ως την αιτία
που έχασε το 2003 ο Γλαύκος Κληρίδης.
Κάποιοι θεωρούν πως κρατά ακόμα στον
συναγερμικό πρόεδρο την κίνησή του
2017 να τον καλέσει στο μνημόσυνο και
στα εγκαίνια του ΔΗΣΥ, εντάσσοντάς τον
στην κληριδική σχολή. Τέλος καλά, όμως,
όλοι καλά, αν λάβουμε υπόψη και την κί-
νηση του Προέδρου Αναστασιάδη να ορ-
γανώσει εκδήλωση στη Λεμεσό για χάρη
του Αβέρωφ Νεοφύτου. Οι δύο ασπάστη-
καν προτού μπουν στην αίθουσα και στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
έδωσε για ακόμη μία φορά όρκους αι-
ώνιας πίστης.

••••

Aλλο campaign manager
Αντικείμενο σχολιασμού ήταν η κίνηση
του υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Πέ-
τρου Δημητρίου να ξεκαθαρίσει στη συνέν-
τευξή του με την Οριάνα Παπαντωνίου ότι
δεν είναι ο campaign manager, αλλά βάσει
καταστατικού ο αναπληρωτής πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης. Ήταν μία κί-
νηση σεβασμού προς τον κ. Γεωργιάδη
άραγε ή μία προσπάθεια μετακύλησης της
ευθύνης στο σενάριο ήττας; Σε όλες τις εκ-
δηλώσεις ο ένας κάθεται δεξιά και ο άλλος
αριστερά από τον συναγερμικό πρόεδρο.
Για λόγους ιστορίας ωστόσο αξίζει να κατα-
γραφεί πως το 2013 και 2018 επικεφαλής
της εκστρατείας, όπως σήμερα είναι ο Χά-
ρης Γεωργιάδης, ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Χρέη campaign manager εκτελούσε
και τις δύο φορές ο Κίκης Κυριακίδης.
Όπως επικεφαλής ήταν ο κ. Νεοφύτου
στην προεκλογική του 2008 με υποψήφιο
τον Ιωάννη Κασουλίδη. Campaign manager
τότε ήταν ο Μιχάλης Σοφοκλέους. Άρα
προς τι η αναστάτωση του Πέτρου Δημητρί-
ου; Βεβαίως για τη στήλη υπάρχει θέμα τά-
ξης καθώς πρώτη φορά στα ιστορικά υφυ-
πουργός παρά τω Προέδρω βρίσκεται τόσο
ενεργά εμπλεκόμενος στα του προεκλογι-
κού. Πού μπαίνει άραγε η γραμμή σεβα-
σμού στον θεσμικό ρόλο και πού ξεκινά ο
άκρατος προεκλογικός που επιτάσσει ρου-

σφέτια και δεσμεύσεις;

••••
Παιδιά ενός ανώτερου θεού 
Νέα πρόκληση στη νοημοσύνη των πολι-
τών αναμένεται με επίκεντρο αυτή τη φο-
ρά τους δικαστές και τη γενική εισαγγελία.
Η βουλή και συγκεκριμένα η επιτροπή Θε-
σμών ορθώς πέρασε πρόταση νόμου όπου
και οι δικαστές αλλά και η γενική εισαγγε-
λία θα καλείται να ζητά άδεια δύο χρόνια
μετά τη συνταξιοδότησή τους για την ερ-
γοδότησή τους κάπου αλλού. Κάτι τέτοιο
θα αποτρέψει φαινόμενα διαπλοκής αλλά
και σύγκρουσης συμφερόντων. Όπως όλα
δείχνουν ετοιμάζεται αναπομπή του εν λό-
γω νόμου με την πρόταση αλλαγής στους
όρους εργασίας τους. Κάτι τέτοιο βεβαίως
θα επιβεβαιώσει πως συγκεκριμένες ομά-
δες αποτελούν παιδιά ενός ανώτερου θε-
ού, όπου δεν λογοδοτούν πουθενά. Το εν-
δεχόμενο αναπομπής πάντως δεν θα το
δεχτεί ο ΔΗΣΥ. Όπως μαθαίνει η στήλη, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και εκ-
πρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ νιώθει έντονα
πως θα πρέπει να καταψηφιστεί η ανα-
πομπή καθώς κάτι τέτοιο οδηγεί σε έλλει-
ψη ισονομίας και ισοπολιτείας. 

Στην κάλπη χέρι του Θεού 

Οι προεδρικές τελείωσαν, ζήτω οι αρχιεπισκοπικές 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Απού φελά, παντού φελά...
Ο κ. Κώστας Χαμπιαούρης κατάφερε το
ακατόρθωτο, να βγάλει στους δρόμους
χιλιάδες εκπαιδευτικούς το καλοκαίρι
του 2018. Τόσο κόσμο είχαν να δουν οι
κυπριακοί δρόμοι πάρα πολλά χρόνια.
Έγινε το μάλε βράσε, εκπαιδευτικοί και
υπουργός μαλλιά-κουβάρια... Αλλά επει-
δή απού φελά, παντού φελά, που λέμε
και στα χωριά μου, ο άξιος άνθρωπος θα
βρει την άκρη του, το 2018 δημιουργή-
θηκε ο θεσμός του Επιτρόπου Ανάπτυξης
Ορεινών Κοινοτήτων, και ο κ. Χαμπιαού-
ρης διορίστηκε Επίτροπος... και επειδή ο
καιρός περνάει και νέοι άνθρωποι δεν
υπάρχουν, και τελειώνει και η θητεία της
νυν κυβέρνησης, ο κ. Χαμπιαούρης διο-
ρίστηκε στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας, μια υπηρεσία που μαντέψτε,
έχει να κάνει με την παιδεία... «Αρμοδιό-
τητες της Επιτροπής είναι ο διορισμός,
τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση
διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση,
προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παρα-
χώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση
εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυ-
τών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περι-
λαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλ-
λαγής από τα καθήκοντά τους». Βαστάτε,
Τούρκοι, τ’ άλογα... λίγο να ξανασάνω! 

Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Μετα-
φορών Εύη Αναγιωτού, είπε ότι η λεω-
φόρος Μακαρίου, κινείται στα πρότυπα
της Σανς Ελιζέ του Παρισιού και της Ox-
ford Street του Λονδίνου. Και εμείς κα-
λώς σας ήβραμε, λέω εγώ. Δυστυχώς,
δεν έχει καμία σχέση η λεωφόρος Μακα-
ρίου με τις ως άνω οδούς και όσο έχουμε

τέτοιους αστικούς μεγαλοϊδεατισμούς
τόσο θα φέρνουμε στη χώρα μας παρα-
δείγματα ως κακέκτυπα. Μη θυμηθώ
εκείνα τα χριστουγεννιάτικα δρώμενα
στη Μακαρίου. Θα πρέπει να έχουμε να
κατά νου πώς θα κάνουμε ελκυστικά τα
αστικά μας κέντρα, υιοθετώντας και πρό-
τυπα από το εξωτερικό, αλλά πρωτίστως
αξιοποιώντας τη δική μας εμπειρία και
τις δικές μας ανάγκες. Ας μοιάζει η Μα-
καρίου με μια ζωντανή λεωφόρο και ας

μην είναι ούτε Σανς Ελιζέ ούτε Oxford
Street. Φτάνει πια να ζούμε με όραμα να
γίνουμε κάτι που δεν μπορούμε. 

Πολλοί για έναν θρόνο
Παρευρέθηκα προχθές σε εκδήλωση πα-
ρουσίασης βιβλίου στη Λευκωσία, στο
οποίο παρευρέθηκε και ο μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος. Πολλοί από τους πα-
ρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμε-
νες, διαφωνούσαν με τις προσφωνήσεις

πανιερότατος ή σεβασμιότατος, ακόμη
περισσότεροι/ες όμως συμφωνούσαν με
την προσφώνηση μακαριότατος, που του
αποδόθηκε πολλές φορές. Ο ίδιος ωστό-
σο, ομολογουμένως, προσπάθησε να
κρατήσει χαμηλά αυτές τις φωνές. Έχει
αρχίσει λοιπόν για τα καλά και στα λαϊκά
στρώματα ο προεκλογικός αρχιεπισκοπι-
κός αγώνας και ως ίδιον αυτών των εκλο-
γών και οι λογής-λογής μετεκλογικοί
υπολογισμοί. Εγώ ένα έχω να πω! «Σκε-

φθήτε το πως έχετε Θεόν πουπανωθιόν
σας | μεν και κοπή η γλώσσα σας ίσια που
τον λαιμόν σας» όπως είπε ο ποιητάρης
Γεώργιος Βαρτακκούδης, το ποιητάρικο
του οποίου πρόσφατα δημοσιεύσαμε,
για το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα του 1900,
ο οποίος κλείνει το ποιητάρικό του ως
εξής: «Χριστιανοί να βλέπεστε γιατ’ είνε
αμαρτία κεθθωρείτε αιώνιον ύστερα βα-
σιλείαν [...].» 

Ακαδημία και Βραβεία
Και η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών συνεχίζει το έργο
της με τα καθιερωμένα πια βραβεία της,
την Τρίτη 29 Νοεμβρίου κατά την Πανηγυ-
ρική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η
τελετή απονομής του Αριστείου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας για το έτος 2022.
Φυσικά, πριν από αυτή την εκδήλωση υπέ-
γραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πα-
νεπιστήμιο Λευκωσίας, «Το Μνημόνιο
προνοεί τη στενή συνεργασία των δύο με-
ρών  με βασικούς πυρήνες ώθησης την
έρευνα, την εκπαίδευση και την επιστη-
μονική αριστεία προκειμένου η Κύπρος
να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο αρι-
στείας στους βασικούς αυτούς τομείς».
Έτσι, γενικά, να γίνουμε κέντρο αριστεί-
ας... Τον Ιούνιο του 2022 μέλη της Ακαδη-
μίας μας συναντήθηκαν με μέλη της Ακα-
δημίας Αθηνών με αντικείμενο της συνάν-
τησης τη συνεργασία των δύο Ακαδημιών,
«με επικέντρωση σε θέματα ενέργειας,
δεδομένης της μεγάλης σπουδαιότητας
των θεμάτων αυτών στην εποχή μας. Η συ-
νάντηση υπήρξε πολύ παραγωγική». Γενι-
κά, ομιλούντες πάντως η Ακαδημία γενι-
κολογεί... Μια εκδήλωση για τον Μορφίτη
Νίκο Κονομή την έχουν σκεφτεί;

Δικαιώνεται ο αγώνας μου, σιγά-σιγά, αλλά δικαιώνεται. Από την είσοδο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης έφυγαν οι δύο κάδοι ανακύκλω-
σης, έμειναν οι δύο πράσινοι! Άντε και κερδίσαμε!

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος με-
τά την πετυχημένη του πορεία στο
υπουργείο Παιδείας, όταν έβγαλε τους
εκπαιδευτικούς τους δρόμους, μετά
την περιοδεία του στα χωριά ως επίτρο-
πος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων,
επιστρέφει αυτή τη φορά στην Επιτρο-
πή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και ανε-
βάζει την πίεση των εκπαιδευτικών. 

Κώστας Χαμπιαούρης
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Γυμνασιόπαιδα περπατούν στα πλακόστρω-
τα δρομάκια της παλιάς πόλης. Είναι γύρω
στις έντεκα το πρωί και η διαδήλωση έχει
τελειώσει. Έχουν τυλιγμένες στους ώμους
τους ελληνικές και κυπριακές σημαίες σαν
εσάρπες και κατευθύνονται χαμογελαστοί

στα γνωστά τους στέκια. Κρατάνε τα κινητά στο χέρι
και σταματάνε πότε-πότε για σέλφι. Καπνίζουν ηλεκτρονικά
τσιγάρα οι περισσότεροι, οι λιγότεροι στριφτά, τα ζευγάρια
κρατάνε χεράκια και στα πρόσωπα όλων είναι αποτυ-
πωμένη η χαρά της αργίας. Και το ψευδοκράτος; Η πα-
ράνομη ανακήρυξη; Τα 39 χρόνια που έχουνε περάσει
ανεπιστρεπτί; Τι τους συνδέει μ’ αυτή την τραυματική
και τραυματισμένη ιστορία; Τα συνθήματα που βρον-
τοφώναξαν λίγο πριν με πάθος, χωρίς να ξέρουν το βάθος
των λέξεών τους; Τα πατριωτικά τραγούδια που τραγού-
δησαν; Το αφήγημα που τους διηγήθηκαν στο σπίτι ή
στο σχολείο; Ή εκείνο που έμαθαν στις μαζώξεις της
κομματικής νεολαίας (για όσους ακόμα πιστεύουν στις
νεολαίες των κομμάτων); Τι τους συνδέει με την άλλη
πλευρά του συρματοπλέγματος; Τι φροντίσαμε εμείς να
τους διατηρήσουμε σαν σύνδεση; 

Δεν φταίνε αυτά, σκέφτομαι, καθώς τα κοιτώ να απλώ-
νουν ράθυμα στις τόνενες καρέκλες και να απολαμβάνουν
τον παγωμένο τους καφέ στον ήλιο. Εμείς φταίμε, και
με το εμείς εννοώ τη δική μου γενιά, την τελευταία γενιά
του πολέμου, εκείνη που μεγάλωσε στο μεταίχμιο της
μνήμης και του βιώματος και που έχει εικόνες, σποραδικές
μεν αρκετές δε για να χαραχθεί το τραύμα στο υπόστρωμα
του υποσυνειδήτου. Τι φροντίσαμε να τους μάθουμε
εμείς λοιπόν για να σημαίνει γι’ αυτούς κάτι περισσότερο
τούτη η μέρα;

Πόσες αλήθειες τους μεταφέραμε; Τα προτρέψαμε να
ψάξουν το παρελθόν πέρα από το αφήγημα που έμαθαν
στο σπίτι ή το άλλο που η επίσημη ιστορία υιοθετεί;
Τους υποδείξαμε κάποια βιβλία να διαβάσουν ώστε να
αποκτήσουνε μια δική τους σφαιρική αντίληψη για το
τι έχει συμβεί; Θελήσαμε να μάθουν να ψηλαφούν την
πολυπλοκότητα του εθνικού μας προβλήματος αλλά και
τις μικρές και μεγάλες μας «προδοσίες»;

Φροντίσαμε να καταρρίψουμε τους μύθους ώστε να
μην τους φορτώσουμε σ’ αυτούς, κληροδοτώντας τους
την πλάνη με την οποία μεγαλώσαμε εμείς και με την
οποία κάποια στιγμή έπρεπε να λογαριαστούμε προκει-
μένου να ισορροπήσουμε; Λογαριαστήκαμε τελικά; Λο-
γαριαστήκαμε με τις παγιωμένες θέσεις μέσα μας, τις
ιδεολογικές, τις πολιτικές, τις κοινωνικές, τις προσωπικές,
τις κληροδοτημένες και μη; Σκαλίσαμε μέχρι να αγγίξουνε
τα νύχια μας τα τείχη στα οποία χτυπάει το κεφάλι της
κάθε φορά η πραγμάτωση της ελευθερίας;

Αισθανθήκαμε στο κύτταρό μας τους διαχωρισμούς
που τεμάχισαν την ψυχοσύνθεσή μας σε δεκάδες αντι-
φάσεις; Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με την έννοια του
τόπου χωρίς όμως τα στοιχεία που αποτελούν το περιε-
χόμενο της έννοιας. Δεν έχουν προσωπικά βιώματα, ει-
κόνες, μνήμες, ήχους, τίποτα δεν έχουν που να σημαίνει
«τόπος». Μόνο φωτογραφίες, δικά μας αφηγήματα, τραύ-
ματα και φαντάσματα έχουν. Είναι αρκετά αυτά για να
συνδεθούν με την άλλη πλευρά της πράσινης γραμμής
και να επεκτείνουν το βλέμμα τους πέρα από το σύνθημα;
Φροντίσαμε επαρκώς να τους δείξουμε και να τους
μάθουμε αυτό τον τόπο για τον οποίο σήμερα διαδήλωναν,
φωνάζοντας παθιασμένα συνθήματα; Να τους πάρουμε
από το χέρι για να τον μυρίσουν και να τον αισθανθούν
και όχι απλώς να τον υποψιάζονται σε δοσμένα σχήματα;
Φροντίσαμε να τους δείξουμε το λιμάνι της Κερύνειας,
τη νεκρή Αμμόχωστο, το Πέλλα Πάις, τη Μόρφου, τη
Λάπηθο και τόσα άλλα χωριά; Τους πήγαμε να μυρίσουν
τα βότανα του Πενταδάχτυλου; Και από αυτές τις μυρωδιές
και τα χρώματα και τους ήχους να αγαπήσουν το «άγνω-
στο» για εκείνους κομμάτι της πατρίδας τους; Το φρον-
τίσαμε να συμβεί; Το απαιτήσαμε ποτέ από το επίσημο
κράτος; Αναλάβαμε εμείς πρωτοβουλίες για να πραγμα-
τωθεί; Ή το μόνο που κάναμε 39 χρόνια τώρα ήταν να
γεμίζουμε το μυαλό των παιδιών με κούφια συνθήματα
και ψευδοπατριωτισμούς προκειμένου να τα βλέπουμε
να περιφέρονται στις τηλεοράσεις κάθε επέτειο ανακή-
ρυξης του ψευδοκράτους;

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Όλο το αφήγημα του ΑΚΕΛ
σε σχέση με το Κραν Μον-
τανά, στο οποίο επικεντρώ-
νεται και η κριτική του κόμ-
ματος της Αριστεράς κατά
του Προέδρου Αναστασιάδη

για τους χειρισμούς του και την υποτιθέ-
μενη απώλεια της προοπτικής λύσης, δεν
βασίζεται σε μαρτυρίες δηλαδή σε πραγ-
ματικά γεγονότα, αλλά απλώς «στηρίζεται
σε ερμηνείες και σε εκτιμήσεις». 

Αν αυτό το έλεγε ένας, οποιοσδήποτε
αρθρογράφος, τότε ενδεχομένως η σημασία
του να ήταν μικρή. Ωστόσο, οι αναφορές
αυτές ανήκουν στον Ανδρέα Μαυρογιάννη,
τον υποψήφιο που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ
στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Ο
οποίος, κ. Μαυρογιάννης, μιλώντας στο
πλαίσιο συνέντευξης στον «Άλφα», υπο-
βίβασε όλο το πολιτικό αφήγημα του ΑΚΕΛ
για το Κραν Μοντανά, από το 2017 μέχρι
σήμερα, για πέντε ολόκληρα χρόνια, σε
«ερμηνείες και εκτιμήσεις», κάτι που εκ
των πραγμάτων αφήνει πλέον εκτεθειμένο

το κόμμα της Αριστεράς, που σύμφωνα
με τα όσα ανέφερε ο υποψήφιος που στη-
ρίζει, τοποθετείται και άρα πολιτεύεται
στη βάση «ερμηνειών και εκτιμήσεων»
και όχι πραγματικών δεδομένων και «μαρ-
τυριών». 

Ας δούμε όμως τι ακριβώς είπε ο κ. Μαυ-
ρογιάννης στην εν λόγω συνέντευξή του.
Ανέφερε λοιπόν ο υποστηριζόμενος από
το ΑΚΕΛ υποψήφιος, ότι το πρόβλημα στο
Κραν Μοντανά δεν ήταν η στάση του
Νίκου Αναστασιάδη, αλλά της τουρκικής
πλευράς και του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Καταθέτοντας τη
δική του όπως είπε «μαρτυρία» για τα όσα
έλαβαν χώρα, ο κ. Μαυρογιάννης είπε:
«Μόλις ανέφερε ο γενικός γραμματέας
(σ.σ. ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες) άμεση κα-
τάργηση των εγγυήσεων, πήρε τον λόγο
ο κ. Τσαβούσογλου και είπε εγώ δεν δέ-
χομαι». Αναφορικά με τα στρατεύματα,
σύμφωνα πάντα με τον κ. Μαυρογιάννη,
ο κ. Τσαβούσογλου «είπε δέχομαι τη δρα-
στική μείωση», προσθέτοντας χαρακτη-

ριστικά: «Αλλά αυτά που θα μείνουν, θα
μείνουν για πάντα», θέτοντας ουσιαστικά
ζήτημα μόνιμης τουρκικής στρατιωτικής
παρουσίας στην Κύπρο. Κάτι που σύμφωνα
με τον κ. Μαυρογιάννη οδήγησε ουσια-
στικά τη διαπραγμάτευση «στη λήξη της»
και «αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα». 

Αυτό όμως που ενδεχομένως έχει με-
γαλύτερη σημασία, είναι ότι ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης μετά την κατάθεση της δι-
κής του «μαρτυρίας», όπως τη χαρακτήρισε,
ανέφερε ότι «το αφήγημα τού ΑΚΕΛ στη-
ρίζεται σε ερμηνείες και σε εκτιμήσεις»,
προσθέτοντας ότι: «Άλλο η μαρτυρία, άλλο
οι ερμηνείες».

Δηλαδή, αυτά που ο ίδιος λέει είναι
αδιαμφισβήτητα, γιατί ήταν παρών και
αποτελούν όπως είπε «μαρτυρία». Αλλά,
αυτά που λέει το ΑΚΕΛ εδώ και πέντε ολό-
κληρα χρόνια και στα οποία βασίζει την
κριτική και την πολιτική του προσέγγιση
στο κεφαλαιώδες ζήτημα του Κυπριακού
είναι «ερμηνείες και εκτιμήσεις», οι οποίες
συγκριτικά με τις «μαρτυρίες» Μαυρο-

γιάννη, είναι περίπου λόγια του αέρα, θα
μπορούσε κάποιος να πει. Ίσως και χωρίς
την έννοια του «περίπου». 

Πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίζω τι
σκέφτηκε η ηγεσία του ΑΚΕΛ, παρακο-
λουθώντας τις τοποθετήσεις του κ. Μαυ-
ρογιάννη. Άκουσα όμως τον Τουμάζο Τσιε-
λεπή στο Τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ να
προσπαθεί να υποβαθμίσει ευγενικά το
ζήτημα, λέγοντας ότι αυτό είναι το μοναδικό
σημείο διαφωνίας που έχει με τον κ. Μαυ-
ρογιάννη. Ως να είναι μια μικρή προσωπική
διαφορά μεταξύ του υπευθύνου του ΑΚΕΛ
για το Κυπριακό και του τέως διαπραγμα-
τευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς. Έλα
όμως που δεν είναι μια μικρή διαφορά με-
ταξύ δύο ανθρώπων, αλλά κάτι πολύ πε-
ρισσότερο. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές
άδειασμα όλου του πολιτικού αφηγήματος
του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, το οποίο πλάσαρε
για μια ολόκληρη πενταετία στον κυπριακό
λαό ως να ήταν ένα πραγματικό αναντί-
λεκτο γεγονός. Και όταν το άδειασμα προ-
έρχεται από αυτόν καθεαυτό τον υποψήφιο,

στον οποίο το ΑΚΕΛ εναπόθεσε όλες του
τις ελπίδες για επιστροφή στην εξουσία,
τότε καθίσταται ακόμη πιο αιχμηρό. Και
μαζί και η σύγκριση της «μαρτυρίας» Μαυ-
ρογιάννη και του αφηγήματος «ερμηνειών
και εκτιμήσεων» του ΑΚΕΛ, την οποία ο
ίδιος ο υποστηριζόμενος υποψήφιος επε-
χείρησε. 

Φαντάζομαι ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ θα
αποφύγει να αγγίξει την καυτή πατάτα
των τοποθετήσεων Μαυρογιάννη, γιατί
σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να
πάρει δημόσια θέση. Είτε στηρίζοντας τις
θέσεις Τουμάζου Τσιελεπή, που ψηφίζει
διαχρονικά ΑΚΕΛ. Είτε στηρίζοντας τις
τοποθετήσεις Ανδρέα Μαυρογιάννη, που
δεν έχει ψηφίσει ποτέ ΑΚΕΛ, όπως ο ίδιος
ανέφερε. Από το οποίο ΑΚΕΛ, πάντως ανα-
μένει να τον εκλέξει πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Μήπως, τελικά η επιλογή Στεφά-
νου ήταν η πιο ενδεδειγμένη για το κόμμα
της Αριστεράς; Ρητορικό το ερώτημα. 

Μήπως η επιλογή Στέφανου ήταν η πιο ενδεδειγμένη; 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Λογικό είναι στις δημοσκοπήσεις το ενδια-
φέρον να εστιάζεται στα ποσοστά των υπο-
ψηφίων προέδρων. Στην τελευταία έρευνα
του ΡΙΚ όμως, βρήκα εξίσου ενδιαφέρουσα
μια κάρτα που καταγράφει τα συναισθήματα
των πολιτών στη φάση που βρισκόμαστε:

28% δηλώνουν απογοητευμένοι, 26% είναι ανήσυχοι, 17%
αισθάνονται οργισμένοι. Είναι και κάποιοι που λυπούνται
(6%) και κάποιοι άλλοι που νιώθουν ντροπή (6%) για τη
χώρα μας. Όσο για εκείνους που ακόμα ελπίζουν; Αυτοί
δυστυχώς δεν ξεπερνούν το θλιβερό 4%, μια ασήμαντη
μειοψηφία δηλαδή μπροστά στην καθολική απαξίωση. Αν
σε αυτή την εικόνα προσθέσουμε και την άποψη για τη
διαφθορά (69% πιστεύουν ότι η Κύπρος είναι μία διεφθαρμένη
χώρα) τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν φταίει ο γιαλός. Εμείς,
ως κράτος, στραβά αρμενίζουμε.

Δεν ξέρω αν έχει νόημα να επαναλάβουμε τα της δια-
φθοράς και της διαπλοκής για νιοστή φορά. Αν και ακού-
γοντας τον Πρόεδρο να μιλάει στον Γιάννη Καρεκλά για
τους γαλαντόμους Σαουδάραβες φίλους του («Νιώθουν
τρομερή ικανοποίηση, αν τους καταδεχτείς ενόσω είσαι
φίλος») σκέφτομαι ότι όσο οι κυβερνώντες υποτιμούν τη
νοημοσύνη μας τόσο εμείς οφείλουμε να επαναλαμβάνουμε
τα αυτονόητα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη για
λίγο – τα διαβατήρια, τη θεσμική διαφθορά, τη σύγκρουση
συμφέροντος. Κι ας επικεντρωθούμε σε κάτι πολύ πιο απλό:
μια υπόθεση διορισμού. Αναφέρομαι στον διορισμό του
Κώστα Χαμπιαούρη στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(ΕΕΥ), ένα γεγονός που αποτυπώνει ανάγλυφα την έννοια
του βαθέος κράτους. Αυτού του κράτους που βολεύει τους
ημετέρους χωρίς τα αξιοκρατικά κριτήρια. 

Αξίζει πιστεύω να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας ποιος
είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος θα απολαμβάνει αμοιβή
90.000 ευρώ ετησίως για τα επόμενα έξι χρόνια. Τον γνω-
ρίσαμε ως υπουργό, όταν το 2018 ο Νίκος Αναστασιάδης
του εμπιστεύτηκε το χαρτοφυλάκιο της Παιδείας. Η θητεία
του δεν εξάντλησε τη διετία, παρόλα αυτά πρόλαβε να
δώσει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Συναντήθηκε με την
ηγεσία του ακροδεξιού ΕΛΑΜ και ανερυθρίαστα δήλωσε:
«Θέλω να ξέρετε ότι οι αξίες και αρχές που έχετε αναφέρει
είναι και δικές μας αξίες και δικές μας αρχές». Όσοι δε αμ-
φέβαλλαν κατά πού πήγαινε το καράβι, έλαβαν το ξεκάθαρο
μήνυμα, όταν ξεδίπλωσε το όραμά του: «Σε συνεργασία
με τους κοινωνικούς φορείς και την Εκκλησία θα κάνουμε
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» δήλωσε και ο νοών νοείτο.
Υπήρξε βεβαίως και μια άλλη δήλωση, ατυχής μάλλον, αλλά
την καταγράφουμε καθώς τα γραπτά μένουν: «Ένα απτό
παράδειγμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η το-
ποθέτηση ψυκτών νερού στα Λανίτεια Εκπαιδευτήρια».
Με τούτα και με κείνα, ο εκλεκτός του Προέδρου Αναστα-
σιάδη τα έκανε μαντάρα. Τόσο πολύ, που κατάφερε να
βγάλει πάνω από 10.000 εκπαιδευτικούς στον δρόμο! Μετά
κι απ’ αυτό, ο ανασχηματισμός ήταν θέμα χρόνου.

Το βαθύ κράτος όμως δεν αποθαρρύνεται, όταν πρέπει
να προστατεύσει τα εκλεκτά τέκνα του. Γι’ αυτό και ο
Κώστας Χαμπιαούρης σύντομα βολεύτηκε σε μια άλλη κα-
ρέκλα, αυτήν του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.
Ομολογώ πως δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω το job descri-
ption, γιατί δεν το κατάλαβα. Αν και δεν έχει πια τόση ση-
μασία, αφού ο τέως υπουργός και επίτροπος κατέλαβε μια
ασφαλή θέση στην ΕΕΥ χωρίς να ανησυχεί ποιος θα εκλεγεί
τον Φεβρουάριο του 2023. Το είπαμε και πριν: το βαθύ
κράτος φροντίζει τα παιδιά του. Με αδιαφανή κριτήρια και
παρωχημένες πρακτικές, στον αντίποδα της κουλτούρας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια άλλη πτυχή, εξίσου προκλητική, έχει να κάνει με
την πολιτική διάσταση του διορισμού. Στο γεγονός δηλαδή
ότι ο τέως υπουργός θα αξιολογεί πρόσωπα με τα οποία
βρέθηκε σε ευθεία σύγκρουση. Πώς είναι δυνατόν να διο-
ρίζεται ένα τόσο αμφιλεγόμενο πρόσωπο σε μια τόσο ευαί-
σθητη υπηρεσία; Το ερώτημα απευθύνεται στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και είναι βεβαίως ρητορικό. Γιατί, όπως
όλοι καταλάβαμε, ο Νίκος Αναστασιάδης έχει άλλες προ-
τεραιότητες στην εκπνοή της θητείας του. Φροντίζει για
την υστεροφημία του και σπεύδει να τακτοποιήσει τους
πολιτικούς του φίλους. Κι ύστερα αναρωτιόμαστε, γιατί σε
όλες τις δημοσκοπήσεις η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. 

Το βαθύ
κράτος

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τι τους συνδέει
με την άλλη πλευρά;

Ο ι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις, ο
πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται.
Τίποτα δεν είναι νέο ή άγνωστο. Oπως

και ότι το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα απλώ-
νεται στον πλανήτη. Δεν περιορίζεται ούτε
στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Γήρανση του
πληθυσμού και υπογεννητικότητα αντιμετω-
πίζουν, για παράδειγμα, και οι Ιάπωνες, καθώς
το 28% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών.

Από την άλλη, τα τόσο αναγκαία, για να μη
βυθιστούμε στην ανυπαρξία, παιδιά μάλλον
κακοπερνάνε στον πλανήτη Γη. Σύμφωνα με
μελέτη του ΟΗΕ, κάθε χρόνο 73.000.000 αγόρια
και 150.000.000 κορίτσια υφίστανται σεξουαλική
κακοποίηση.

Παγκοσμίως, περίπου 15 εκατομμύρια κο-
ρίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών έχουν εξαναγ-
καστεί σε σεξουαλική επαφή ή σε άλλου είδους
σεξουαλικές πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. Οι δράστες των συμβάντων αυτών είναι
κυρίως πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος
των θυμάτων, φιλικού, συγγενικού, οικογενει-
ακού. Οι αριθμοί, προφανώς, είναι απλώς εν-
δεικτικοί. Επίσης η κακοποίηση δεν είναι μόνο
σεξουαλική, έχει εύρος και επινοητικότητα...
Οι αριθμοί, λοιπόν, μπορεί να υπερβαίνουν τα
καταγεγραμμένα, να μην είναι ακριβείς. Η
ουσία, πάντως, είναι πως πρόκειται για εκα-
τομμύρια παιδιά. Ας μείνουμε σε αυτό.

Ούτε τα παιδιά ούτε οι ηλικιωμένοι έχουν
σπουδαία τύχη στον κόσμο μας. Η έξαρση των
περιστατικών στη διάρκεια της πανδημίας και
στις δύο ομάδες πληθυσμού (ας αναλογιστούμε
τους θανάτους ηλικιωμένων, τα συμβάντα σε
οίκους ευγηρίας, την παραμέληση των γερόν-
των) βοήθησε στην ανάδειξη του προβλήματος.
Ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών,
από τη μία, αδιαφορία για την τρίτη ηλικία,
από την άλλη.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την παρέμβαση του
Σωτήρη Τσιόδρα, την άνοιξη του 2020, όταν
θέριζε ο κορωνοϊός. Μήπως «κάνουμε φασαρία
για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα
χρόνια συμπολίτες μας;» είχε σχολιάσει συνά-
δελφός του από το εξωτερικό. Και ο Σ. Τσιόδρας
ανέλαβε να του απαντήσει δημοσίως, με φόρτιση
συναισθηματική και ανυπόκριτη: «Το θαύμα
της ιατρικής του 2020 είναι η παράταση της
επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους
οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, για-

γιάδες και παππούδες μας. Τιμάμε, σεβόμαστε
και προστατεύουμε όλους τους ανθρώπους,
αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να
υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς
αυτούς». Την έλλειψη ανοχής προς την τρίτη
ηλικία σχολίασε ευρηματικά και η ιαπωνική
ταινία «Σχέδιο 75» της Τσι Χαγιακάουα, που
βραβεύτηκε πρόσφατα στο 63ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης. Το δυσοίωνο μέλλον
που περιγράφει –ένα «σχέδιο» της κυβέρνησης
/ πρόταση, εκούσιας ευθανασίας έναντι αμοιβής
στους ανθρώπους 75 ετών και άνω– το χειρίζεται
η σκηνοθέτις με σπαρακτική ευαισθησία, σε-
βασμό και τρυφερότητα για την τελική ευθεία
του βίου. Για τους ηλικιωμένους που προσπα-
θούν να επιβιώσουν χωρίς να θέλουν να γίνονται
βάρος κανενός. Αν και το σενάριο έρχεται από
το μέλλον, τα ερεθίσματα είναι ήδη παρόντα:
«Υπάρχει μίσος στην ιαπωνική κοινωνία από
τους νέους ανθρώπους για τους ηλικιωμένους,
γιατί πιστεύουν ότι “πληρώνουν” γι’ αυτούς
χωρίς να λαμβάνουν τίποτα ως ανταπόδοση»,
λέει η Χαγιακάουα και θυμίζει ένα τραγικό πε-
ριστατικό. Το 2016 ένας άνδρας, στη χώρα της,
εισέβαλε σε οίκο ευγηρίας και σκότωσε 19 αν-
θρώπους, τραυματίζοντας πολύ περισσότερους.
Το κίνητρό του, όπως δήλωσε, ήταν να απαλλάξει
την κοινωνία από «άχρηστα» μέλη της. «Για
καλό», το έκανε δηλαδή...

Η εικόνα ενός κόσμου που «τραυματίζει»
την αρχή και το τέλος του, που κακοποιεί παιδιά
και εγκαταλείπει γέροντες, έχει έναν ιδιότυπο
συμβολισμό. Δεν είναι μόνο σκληρότητα, απο-
θηρίωση, κυνισμός. Δεν πρόκειται για επιστη-
μονικές διαπιστώσεις για το δημογραφικό πρό-
βλημα, λογικές και επεξεργασμένες, όπως ότι
πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερους
οικονομικά ενεργούς πολίτες – αλλιώς κατά
κανόνα δεν μπορούμε να έχουμε σταθερή ανά-
πτυξη. Εδώ, μαίνεται ένας πόλεμος, με τα όπλα
να στρέφονται στους πλέον αδύναμους να αν-
τιδράσουν. Είτε πρόκειται για αποστροφή ή
για έλξη (όψεις του ίδιου νομίσματος) στο σκο-
τεινό και αδιανόητο, το ζωώδες επικρατεί του
ανθρώπινου. Πλήττοντας, ενδεχομένως και
ανεπανόρθωτα, την αρχή και το τέλος του βίου,
διαλύοντας την παιδική/εφηβική ηλικία και
«πυροβολώντας» τους ηλικιωμένους, τι απομένει;
Και ό,τι κι αν απομένει μπορούμε να το ορίσουμε
ως εξέλιξη;

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο,τι απομένει αποτελεί,
αλήθεια, εξέλιξη;

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com

EP
A/

ZO
LT

AN
M

AT
H

E

Πολίτες σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα στη γέφυρα Μάργκαρετ στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια
διαδήλωσης που οργάνωσαν το Ενιαίο Φοιτητικό Μέτωπο και το Κίνημα Pala σε αλληλεγγύη με τους
δασκάλους. Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση τη βελτίωση της εκπαίδευσης και υψηλότερη
εκτίμηση για τους εκπαιδευτικούς. 
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Το τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε
ο Αντρέ Μαλρώ έχει τον τίτλο:
«L’homme précaire et la littéra-
ture». Δύσκολη η μετάφρασή του
στη γλώσσα μας. Précaire θα μπο-
ρούσε να σημαίνει πρόσκαιρος,
ανασφαλής και ό,τι άλλο σχετικό.
Το βιβλίο το εξέδωσε τη δεκαετία
του εβδομήντα, μετά τον Μάη του
’68, και οφείλω να πω ότι αυτό
που έχω συγκρατήσει από την
ανάγνωσή του είναι ο ορισμός
του κόσμου του ως τον «πρώτο
παγκόσμιο πολιτισμό της Ιστο-
ρίας». Είναι ό,τι εμείς, υποτελείς
της αγγλοσαξονικής ηγεμονίας
στη σκέψη, αποκαλούμε «παγκο-
σμιοποίηση». Αναλογισθείτε τη
διαφορά της παραγωγής πολιτι-
σμικού πλούτου: Η «παγκοσμιο-
ποίηση» είναι μια παθητική έννοια
που παραπέμπει κυρίως σε οικο-
νομικές συναλλαγές. Ο «πρώτος
παγκόσμιος πολιτισμός της Ιστο-
ρίας» εντάσσει στον ορίζοντα του
κόσμου μας τον ορίζοντα που
έβλεπε ο Μαλρώ όταν έβαζε δίπλα
στα έργα της γλυπτικής από την
Καμπότζη τη ζωγραφική του Γκό-
για. Και τα συνέκρινε πιστεύοντας
ότι ανήκουν στο ίδιο σύστημα
αξιών, αυτό που οικοδόμησε ο
«πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός
της Ιστορίας».

Ο Μαλρώ έβλεπε μπροστά και
δικαιώθηκε. Στον σημερινό κόσμο
δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ
των πολιτισμών και των έργων
τους. Η Αφροδίτη της Μήλου αν-
ταγωνίζεται το οποιοδήποτε αρι-
στούργημα της ανατολικής τέ-
χνης. Δεν υπερέχει αυτομάτως
επειδή είναι «ελληνικό», όπως
συνέβαινε στον δέκατο ένατο ή
ακόμη και τον εικοστό αιώνα.
Υπόκειται στην κρίση ενός αξιο-
λογικού συστήματος, που υπερ-
βαίνει τα όρια αυτού που τη δη-
μιούργησε. Είναι αυτό που προ-
καλεί το αίσθημα του «πρόσκαι-
ρου» στον άνθρωπο του Μαλρώ.
Ο σύγχρονος κόσμος τού στέρησε
την ασφάλεια της αιωνιότητάς
του. Ο δυτικός άνθρωπος πίστευε
σ’ αυτήν. Η Ακρόπολη του ενέπνεε
ασφάλεια. Δεν μπορούσε να την
ανταγωνισθεί ούτε το Τατζ Μαχάλ
ούτε οι Πυραμίδες των Αζτέκων.
Κάποτε ήταν μοναδική. Σήμερα
διεκδικεί τη μοναδικότητά της.

Ο «πρόσκαιρος άνθρωπος» του
Μαλρώ είναι ο άνθρωπος που
διεκδικεί την ασφάλεια της συ-
νείδησής του, που δεν τη θεωρεί
δεδομένη αναπαύοντάς την είτε
σε θρησκευτικές είτε σε ιδεολο-
γικές προδιαγραφές. Ο «πρόσκαι-
ρος άνθρωπος» είναι αυτός που

ψάχνει τον δρόμο του μέσα από
τις σκιές της αμφιβολίας. Τη βρί-
σκει δεν τη βρίσκει; Δεν έχει ση-
μασία. Σημασία έχει ότι την ψά-
χνει.

Ας παρακάμψουμε τις συγκε-
κριμένες συντεταγμένες της νε-
οελληνικής ύπαρξης. Τη θέση μας
στη νότια Βαλκανική, τη μονίμως
προβληματική μας σχέση με την
Τουρκία, τα ευάλωτα σύνορά μας
απέναντι σε μια μουσουλμανική
Ανατολή, που θεωρεί την Ελλάδα
πύλη της Δυτικής Ευρώπης. Ας
τα παρακάμψουμε, αν θέλουμε
να συνειδητοποιήσουμε ποια
είναι η πραγματική μας θέση στον
σύγχρονο κόσμο. Και δεν εννοώ
τη γεωστρατηγική σημασία της
χώρας μας. Προς Θεού! Δεν υπο-
τιμώ τη σημασία της γεωστρα-
τηγικής της θέσης, της ισορροπίας
στο Αιγαίο, ιδιαιτέρως δε τη σο-
βαρότητα της γραμμής άμυνας
απέναντι στα μεταναστευτικά
κύματα που έχει καταφέρει να
οργανώσει τα τελευταία χρόνια.
Εννοώ κατά μείζονα λόγο τη ση-
μασία του πολιτισμού της για τον
«πρόσκαιρο άνθρωπο» του κό-
σμου μας. Υπάρχει μια ελληνική
βλακεία, δεν έχω αντίρρηση. Είναι
αυτή που ταυτίζει τον ελληνικό
πολιτισμό με το Φεστιβάλ Επι-

δαύρου ή με το «Μαργαρίτα Μα-
γιοπούλα» του Θεοδωράκη – αρι-
στούργημα ειρήσθω εν παρόδω.
Πλην όμως, πλην όμως.

Ο «πρόσκαιρος άνθρωπος» έχει
ανάγκη από κάτι παραπάνω. Το
«Αχ Μαργαρίτα Μαγιοπούλα»
μπορεί να τον συγκινεί, όπως εμέ-
να με συγκινεί, όμως δεν του φτά-
νει. Ζητάει κάτι παραπάνω για
να σταθεί στα πόδια του. Αυτό
το «παραπάνω» το λένε Ελληνικό
Πολιτισμό. Ελάτε τώρα. Τι σημαί-
νει για όλους εμάς που μιλάμε ελ-
ληνικά «Ελληνικός Πολιτισμός»;
Είναι μια οντότητα που διαθέτει
όρια και εσωτερική συνέπεια; Ή
μήπως ένα σημείο στίξης στη διε-
θνή πραγματικότητα, μια τελεία,
ένα θαυμαστικό, που αναζητά
στα τυφλά τη νοηματοδότηση
του κόσμου του;

Εχει τη δύναμη αυτός ο «Ελ-
ληνικός Πολιτισμός» να διεκδι-
κήσει κάποια θέση στον κόσμο
του; Θα έλεγα, ναι. Αρκεί να το
συνειδητοποιήσει. Αρκεί να συ-
νειδητοποιήσει ότι η θέση του
στον σύγχρονο κόσμο δεν είναι
δεδομένη. Την έννοια της «ελευ-
θερίας» δεν μας τη χάρισε κανείς.
Την υπερασπιστήκαμε όπως οι
κληρονόμοι υπερασπίζονται την
κληρονομιά τους.

Αχ Μαργαρίτα Μαγιοπούλα
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εχουν περάσει πενήντα τέσσερα
(54) χρόνια από την ιδιότυπη
«επανάσταση», τον «Μάη του
’68», στο Παρίσι. Πώς και γιατί
αφυπνίστηκε παράταιρα αυτή η
μνήμη, άσχετη με τη λογική των
«επετείων», τις κωδικοποιημένες
αναμνήσεις εορτασμών; Τον Μάη
του 1968 τον «γιορτάζουν», όσοι
τον έζησαν, όπως αναπολούμε
ένα ξάφνιασμα θαυμαστό, απρό-
σμενο, ανεξήγητο, που όμως διαρ-
κεί. Χωρίς τακτές ημερομηνίες
και «προκάτ» ενθουσιασμούς. Δη-
λαδή, εορτασμός χωρίς γραφει-
οκρατική διαχείριση. Μόνο με το
χάρισμα ή την ανάγκη βιωματι-
κών αντανακλαστικών.

Ο Μάης του ’68 ήταν (και είναι)
περισσότερο μια «άλλη γλώσσα»
και λιγότερο (ή καθόλου) γεγονός
θεσμικών μεταβολών. Αυτή ήταν
και η «λογική» της εξέγερσης,
ανεπίγνωστη. Δεν ζητούσε - απαι-
τούσε αλλαγές θεσμών όσο αλλαγή
νοοτροπίας και γλώσσας – όχι να
αλλάξουν τα συστήματα και οι
πρακτικές, όσο να μεταβληθούν
οι σχέσεις των ανθρώπων, οι στό-
χοι των σχέσεων. Δεν ενδιαφέρουν
τα οργανωτικά σχήματα και συ-
στήματα συλλογικής (του πλή-

θους) χρησιμότητας, αλλά η χαρά
της γειτονιάς, της πόλης, της συμ-
βίωσης όπου μοιράζεται η χαρά,
η λύπη, η ευεξία, ο πόνος.

Οι ριζοσπαστικές αλλαγές στη
λειτουργία της συλλογικότητας
(στις κοινωνίες των ανθρώπων),
όπως τις διατύπωνε το εξεγερμένο
τότε πλήθος, θα λέγαμε, στη γλώσ-
σα την ελληνική ότι στόχευαν
στη βαθιά ανάγκη να κοινωνείται
ο βίος και η ανάγκη, όχι απλώς
να ελέγχεται η πλεονεξία και αδι-
κία. Η δυναμική μιας «κοινωνικής»
επανάστασης δεν είναι στην ισχύ
της κυριαρχίας, αλλά στην πειθώ
που χτίζεται με «όραμα» κοινό.
Γι’ αυτό και το πρωτείο στη μάχη
το έχει η γλώσσα, όχι η γροθιά –
ποτέ. Δείγματα της γλώσσας που
γέννησε ο Μάης του ’68, σώζουν
το δέος της ιερότητας του τότε
ξεσηκωμού, κληροδότημα «ες
αεί»:

«Είμαστε ρεαλιστές, ζητάμε το
απόλυτο». – «Να είσαι ελεύθερος
σημαίνει: να συμ-μετέχεις ενεργά».
– «Οι ελευθερίες δεν χαρίζονται,
κερδίζονται». – «Δεν υπάρχουν
έξυπνοι και κουτοί, υπάρχουν
ελεύθεροι και υποταγμένοι». –
«Κάθε εξουσία διαφθείρει, η από-

λυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα».
– «Να είσαι ελεύθερος σημαίνει:
να μετέχεις ενεργά». – «Ελπίδα
γεννάει η ενεργός αυταπάρνηση».
– «Οχι αντί για τη ζωή ποδόσφαιρο,
όχι αντί για τον ξεσηκωμό υπο-
ταγή». – «Απαγορεύονται οι απα-
γορεύσεις, η ελευθερία μόνο κερ-
δίζεται, δεν χαρίζεται». – «Ούτε
ρομπότ ούτε σκλάβοι, η χειραφέ-
τηση ή θα είναι ολόκληρη ή δεν
θα κατορθωθεί ποτέ». – «Ναι, στην
αμφισβήτηση, όχι στην γκρίνια».
– «Και προσοχή: Το καινούργιο
είναι επαναστατικό, η αλήθεια
επίσης».

Και συνεχίζει το μανιφέστο:
«Θέλουμε τη ζωή, την αυθορμησία,
τη δημιουργία». – «Πριν από όλα,
η αυτοαμφισβήτηση». – «Οχι ελευ-
θερία στους εχθρούς της ελευθε-
ρίας». – «Εχουμε μιαν Αριστερά
προϊστορική, μυρίζει μούχλα». –
«Ομως, η αλήθεια αρχίζει με μιαν
απαγόρευση: να μην περιορίσεις
την ελευθερία του άλλου».

Σίγουρα, ο Μάης του ’68 άφησε
πίσω του μόνο μια νοσταλγική
κορύφωση της δίψας για την αυ-
θεντική ύπαρξη, την υπαρκτική
γνησιότητα – όχι έναν ρεαλιστικό
δρομοδείχτη για το κατόρθωμα.

Ποιες παρουσίες - μαρτυρίες στην
Ιστορία των ανθρώπων κέρδισαν
αναμφισβήτητους τίτλους «χει-
ραγωγού» στην ελευθερία από
τον θάνατο; Ο Ηράκλειτος, ο Ρω-
μανός ο Μελωδός, ο Ντοστογιέφ-
σκι, ο δικός μας Παπαδιαμάντης.
Με το πέρασμα των χρόνων ο λό-
γος τους φωτίζει το «νόημα» (αιτία
και σκοπό) της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης και δημιουργικότητας. Λίγοι,
ελάχιστοι, σταγόνες στον ωκεανό.
Η συντριπτική πλειονότητα της
ανθρώπινης παρουσίας πάνω
στον πλανήτη γη συντηρεί ανα-
πάντητο το αίνιγμα της αιτίας
και του σκοπού της ύπαρξης έλ-
λογων όντων.

Ισως παρήγορη απάντηση και
ελπίδα να αντιχαρίζεται μόνο με
την ελευθερία από το εγώ, τις
αμείλικτες απαιτήσεις του για
πρωτείο και υπεροχή. Είναι η βε-
βαιωτική, εμπειρική πληρότητα
της ποιότητας, που μόνο βιώνεται,
δεν κατανοείται προϋποθετικά.
«Λάμπει μέσα μου κείνο που
αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει». Τα
είπε όλα ο Ελύτης με μια φράση
– εννέα λέξεις. Με το επιπλέον
ρίσκο, να νομίζεις «γνώση» την
απλούστατη ένδειξη.

Πολιτική: Η κοινωνούμενη ανάγκη
Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

Η απογοήτευση
δεν είναι λύση

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οταν άκουσα τα νέα
για τις σοβαρές κα-
τηγορίες κακοποί-
ησης ανηλίκων
στην «Κιβωτό» ομο-
λογώ ότι δεν σοκα-

ρίστηκα απλώς, ένιωσα σαν κάτι
να σπάει μέσα μου. Δεν ξέρω αν
οι κατηγορίες ευσταθούν και αν
θα σταθούν στο δικαστήριο. Ξέρω
όμως ότι δεν είμαι ο μόνος που
νιώθω το ίδιο «άδειασμα». Είναι
μπόλικη η σαπίλα γύρω μας. Πε-
ρισσότερη από όση αντέχεται.
Προσπαθείς λοιπόν πάντοτε να
πιαστείς από νησίδες προσφοράς
ή αριστείας, ανθρώπους-πρότυπα

που κάνουν τη διαφορά στις ζωές
των άλλων. Το κάνεις με πάθος
και μανία γιατί κάπου, σε κάποιον
πρέπει να πιστέψεις.

Δεν πρέπει όμως να πέσουμε
στην παγίδα. Είναι μεγάλος ο πει-
ρασμός να συμπαρασύρει μια πο-
λύκροτη υπόθεση, σαν αυτήν της
«Κιβωτού», και ό,τι άλλο καλό και
υγιές γίνεται από οργανώσεις και
ανθρώπους που προστατεύουν
ανήλικα παιδιά. Δεν είναι όλοι
όσοι έχουν την ευθύνη για παρό-
μοιες δομές παλιάνθρωποι. Μην

οδηγηθούμε σε έναν ισοπεδωτι-
σμό που θα μας κάνει να αμφι-
σβητούμε τα πάντα.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν κα-
ταφέραμε ως κοινωνία να κάνουμε
κάτι για να προλάβουμε το όποιο
κακό έγινε σε μικρά παιδιά. Μήπως
παγιδευτήκαμε από την επικοι-
νωνιακή σαγήνη και δεν ρωτή-
σαμε όσο έπρεπε να ρωτήσουμε;
Μήπως το κράτος δεν έκανε τη
δουλειά του γιατί δεν ήθελε να
ακούσει; Μήπως η δημοσιογραφία
δεν έκανε τη δουλειά της γιατί
αυτά τα θέματα θεωρούνται άλ-
λοτε δυσάρεστα και άλλοτε ταμπού
στη χώρα μας; Ολα αυτά είναι
ερωτήματα που χρειάζονται απαν-
τήσεις. Η απελπισία ή το «πω πω,
Θεέ μου, σε τι να πιστέψω πια;»
δεν οδηγούν πουθενά. Παρά μόνον
σε έναν φαύλο κύκλο μαυρίλας
και παράλυσης. Δεν είναι αυτό
ακριβώς που έχουμε ανάγκη τώ-
ρα...

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη
κίνδυνος. Ολα όσα σκοτεινά συμ-
βαίνουν γύρω μας, από τις κατη-
γορίες για την «Κιβωτό» μέχρι τα
ξεκαθαρίσματα της ελληνικής μα-
φίας που έγιναν ρουτίνα, να μπουν
στο ίδιο μπλέντερ. Οδηγώντας σε
μια ξέφρενη αντισυστημικότητα
πολίτες που είναι πολύ πιεσμένοι,
δεν έχουν σε τι να πιστέψουν και
νιώθουν και μια γενικευμένη αί-
σθηση αηδίας με όσα υποψιάζον-
ται ότι γίνονται στο αθέατο κομ-
μάτι της χώρας, τους σκοτεινούς
υπονόμους. Γι’ αυτό είναι σημαν-
τικό Δικαιοσύνη, κρατικές υπη-
ρεσίες, δημοσιογραφία να κάνουμε
όλοι το καθήκον μας εγκαίρως.
Και ακόμη πιο σημαντικό, να χύ-
νεται άπλετο φως, έστω και κα-
θυστερημένα, όταν ένα απόστημα
σπάει.

Δύο πράγματα είναι
αντίθετα στη λήψη
μίας αποφάσεως ορ-
θής, η βιασύνη και
η οργή, έγραφε ο μέ-
γας Ελληνας ιστορι-

κός Θουκυδίδης – και προς ικανο-
ποίηση των αρχαιομαθών της στή-
λης «δύο τα εναντιώτατα ευβουλία
είναι, τάχος τε και οργήν», εις το
πρωτότυπο.

Ηταν αυτή η αρχή που αγνόησε
ο υπουργός μας επί των Εξωτερικών
κ. Νίκος Δένδιας όταν στο αερο-
δρόμιο της Τριπόλεως αντί του
προέδρου του προεδρικού συμ-
βουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ
Μένφι τον ανέμενε η Λίβυα ομό-
λογός του κ. Νάιλα Μανγκούς.

Ισως και να έχει δίκιο ο κ. Δέν-
διας, που εξοργισθείς αρνήθηκε
να αποβιβασθεί από το αεροσκάφος
και κατευθύνθηκε διά της Μάλτας
στη Βεγγάζη, όπου συνάντησε τον
«φίλο» της Αιγύπτου και της Ελ-
λάδος, στρατάρχη Χαφτάρ. Εξάλλου
ό,τι εγράφη πριν από 2.500 χρόνια
δεν είναι απαραίτητο να ισχύει
σήμερα.

Πέραν αυτού, «ο ένοχος της
πλεκτάνης» εντοπίσθηκε αμέσως,
και δεν είναι άλλος από τον πρό-
εδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Αρα καλώς έγινε ό,τι
έγινε. Εξάλλου, η κ. Μανγκούς είχε
συνυπογράψει στις 3 Οκτωβρίου
με τον Τούρκο ομόλογό της Με-
βλούτ Τσαβούσογλου συμφωνία
ερευνών στη λιβυκή ΑΟΖ από τουρ-
κικές εταιρείες.

Είναι, ως εκ τούτου, η Λίβυα

υπουργός πρόσωπο ανεπιθύμητο
μίας κυβερνήσεως που έχει ανα-
γνωρίσει η Ελλάς. Μόνον που η
Μανγκούς δεν είναι μία τυπική πε-
ρίπτωση τριτοκοσμικής πολιτικού.
Τιμήθηκε προσφάτως από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ με το Διεθνές Βραβείο
Θαρραλέων Γυναικών. Προηγου-
μένως το BBC την περιέλαβε σε
κατάλογο 100 Γυναικών για το έργο
της με οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών.

Αξιοθαύμαστα τα ανωτέρω, βέ-
βαια, τα σχετικά με την προσωπι-
κότητα της κ. Μανγκούς. Αλλά η
πολιτική είναι πεδίο της πλέον
ανηλεούς συγκρούσεως –μετά τον
πόλεμο βεβαίως– και αυτό ενδε-
χομένως να ήθελε να καταστήσει
σαφές με την αντίδρασή του ο κ.
Δένδιας ως υπουργός επί των Εξω-
τερικών της κυβερνήσεως του κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πολλοί εις την Ελλάδα –και όχι
μόνον– θαυμάζουν τη «ρωμαλέα
στάση» κατά την άσκηση της πο-
λιτικής στον τομέα των διεθνών
σχέσεων αλλά και επί θεμάτων
εσωτερικής πολιτικής. Οι παλαι-
ότεροι ασφαλώς θυμούνται πώς
άρχισε η σύγκρουση της πανίσχυ-
ρης τότε Ελλάδος –μέλος του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε.– με τη σημερινή Βόρεια
Μακεδονία, και πού κατέληξε η
περιπέτεια εκείνη. Κάποτε η αδυ-
ναμία του αντιπάλου είναι η ισχύς
του, εάν επιδείξει αντοχή στον
χρόνο.

Δεν είναι ασφαλώς αντίστοιχες
οι δύο περιπτώσεις. Αλλά ίσως να
ήταν χρήσιμο να έχει κανείς υπ’
όψιν ότι η Μέση Ανατολή είναι
μία περιοχή «ειδικού χειρισμού».
Πρόκειται για μια διαρκώς κινού-
μενη άμμο όπου η διαχείριση το-
πικών φυλάρχων, πολιτικών ή θρη-
σκευτικών ηγετών, ή ακόμη και
Βασιλέων, είναι συχνά ανέφικτη.

Οσο για εμάς τους Ελληνες έχου-
με χάσει εδώ και χρόνια την αί-
σθηση της περιοχής. Και αυτό είναι
κάτι που εύκολα δεν ανακτάται με
αστραπιαίες επισκέψεις, όπου οι
διαλεγόμενοι χρησιμοποιούν τις
ίδιες λέξεις, αλλά δεν εννοούν τα
ίδια πράγματα. Ομως σιγά σιγά θα
βρούμε τον ρυθμό μας.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ανατολίτικο κουβάρι
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Είναι σημαντικό Δι-
καιοσύνη, κρατικές
υπηρεσίες, δημοσιο-
γραφία να κάνουμε όλοι
το καθήκον μας εγκαί-
ρως. Και ακόμη πιο ση-
μαντικό, να χύνεται
άπλετο φως όταν ένα
απόστημα σπάει.
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Θα ήταν χρήσιμο να
έχει κανείς υπ’ όψιν ότι
η Μέση Ανατολή είναι
μία περιοχή «ειδικού
χειρισμού». Κάποτε η
αδυναμία του αντιπά-
λου είναι η ισχύς του,
εάν επιδείξει αντοχή
στον χρόνο.
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Καθώς οι αρχιεπισκο-
πικές εκλογές τρέ-
χουν, υποψήφιοι και
επιτελεία οργανώ-
νουν την εκστρατεία
τους. Σε γενικό επί-

πεδο όλα τα στοιχεία δείχνουν πως
στις εκλογές θα συγκρουστούν τα
τέσσερα κυρίαρχα ρεύματα που
υπάρχουν στους κόλπους της κυ-
πριακής ιεραρχίας. Αν και οι «τίτλοι»
συχνά δεν αποδίδουν πλήρως τα
πράγματα, ωστόσο, καταγράφω
ορισμένα από τα γενικά χαρακτη-
ριστικά τους.

1.  Οι μητροπολίτες που θέλουν
να εκφράσουν «πιο γνήσια» την
«ελληνορθόδοξη παράδοση» και
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο με κύριο εκπρόσωπό τους
τον Κωνσταντίας Βασίλειο. Ο ίδιος
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήλθε
στην κηδεία του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου για να εκδηλώσει με
την παρουσία το μήνυμά του πως
το Πατριαρχείο δεν είναι αδιάφορο
για τα τεκταινόμενα στην Εκκλησία
της Κύπρου. Εμφανώς δεν παρεμ-
βαίνει, ούτε και έχει δυνατότητες,
αλλά μάλλον θα προτιμήσει να μι-
λήσει περισσότερο για την ενότητα
της κυπριακής εκκλησίας με το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, παρά να
μιλήσει υπέρ ενός εκ των υποψη-
φίων. Η εκτίμησή του για τον με-
τριοπαθή Βασίλειο Κωνσταντίας
δεν συνιστά και ικανό λόγο για να
τον στηρίξει και δημόσια. Ο Βασί-
λειος με τη γενικότερη μετριοπαθή
στάση και με τον ήπιο λόγο του,
ηγείται μιας μικρής περιοχής σε
σχέση με τον τίτλο του, ωστόσο,
στερείται (με βάση τα κυπριακά
εκκλησιαστικά «πρότυπα») οικο-
νομικής ισχύος σε σχέση με τους
ανταγωνιστές του. 

2. Οι μητροπολίτες, οι καλούμενοι

«ρωσόφιλοι», που είχαν κατά και-
ρούς μια καλή επικοινωνία με το
Πατριαρχείο Ρωσίας με κύριο εκ-
πρόσωπό τους τον μητροπολίτη
Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, διά-
δοχο με έργα του άλλοτε πανίσχυ-
ρου ηγουμένου Κύκκου Νικηφόρου.
Η τάση αυτή δεν συμφώνησε με
την απόφαση του εκλιπόντος Αρ-
χιεπισκόπου ν’ αναγνωρίσει το αυ-
τοκέφαλο της Ουκρανικής εκκλη-
σίας μεσούσης της σύγκρουσης με

την ρωσική Εκκλησία. Προφανώς
το ρεύμα αυτό γνωρίζει ότι η μο-
νομέρεια βλάπτει τις επιδιώξεις της
και έτσι κάνει κινήσεις για να βελ-
τιώσει την εικόνα του τόσο με επι-
σκέψεις στο Φανάρι, όσο και με
έργα αλληλεγγύης στα θύματα από
την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Ο Ταμασού εμφανίζει ένα
σημαντικό έργο κοινωνικής αλλη-
λεγγύης- ΚΕΝΘΕΑ για την αντιμε-
τώπιση των ναρκωτικών, εμφια-
λωμένο νερό από τις πωλήσεις του
οποίου ένα ποσοστό πάει στο ΚΕΝ-
ΘΕΑ, μουσικές εκδηλώσεις στην
έδρα της Μητρόπολης κ.λπ. 

3. Η τάση με την πιο ακραία εθνι-

κολαϊκίστικη προσέγγιση στο Κυ-
πριακό και στα θέματα εξωτερικής
πολιτικής εκφράζεται από τον μη-
τροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Η τάση
εξέφρασε ενώπιον όλων τις απόψεις
της, όταν ο Πάφου είπε διάφορα
στον επικήδειο λόγο του στον εκλι-
πόντα αρχιεπίσκοπο. Ο μητροπο-
λίτης είπε πως «σ’ αυτή την περίοδο,
ως προεδρεύων της Ιεράς Συνόδου,
ηγήθηκε και της αντίδρασης εναν-
τίον του σχεδίου Ανάν. Μα και στη
16ετή περίοδο της αρχιεπισκοπίας
του παρέμεινε η αυθεντική εκκλη-
σιαστική φωνή προάσπισης των
εθνικών μας δικαίων». Παραβλέπει,
βέβαια, ο Πάφου την ολοένα και
πλησιέστερα πορεία της νήσου προς
τη διχοτόμηση. Παραβλέπει επίσης
την ολοένα και πλησιέστερη πορεία
που οδηγεί σε σύνορα με την Τουρ-
κία στην οδό Λήδρας. Το να αξιο-
ποιείς μια κηδεία για να πεις τι απορ-
ρίπτεις χωρίς να προτείνεις τίποτα,
δεν σημαίνει πως ως διά μαγείας θα
έλθει η ιδανική λύση! Ακόμα χει-
ρότερα: Ο τυφλός ανορθολογισμός
που εκφράζει ο Πάφου, επιφέρει μ’
έργα αυτό που απορρίπτει με συν-
θήματα. Ο Πάφου αξιοποίησε το
βήμα στην κηδεία για να πει πώς
θα συνεχίσει την ίδια γραμμή με
τον εκλιπόντα Αρχιεπίσκοπο στο
Κυπριακό.

4. Η τάση με ισχυρούς δεσμούς
με τη Μονή Βατοπαιδίου έχει ως
κύριο εκπρόσωπό της τον Λεμεσού
Αθανάσιο, πρόσωπο με ιδιαίτερη
δημοφιλία στην επαρχία του και
με οργανωμένους πυρήνες και στις
άλλες επαρχίες. Φέρεται να έχει
παγκύπρια δικτύωση, ωστόσο, η
βατοπαιδινή προέλευσή του πα-
ραμένει ένα κρίσιμο ερωτηματικό
ως προς τις πραγματικές του επι-
διώξεις. Η εξάρτηση από φανατικά
«δόγματα» που συσκευάζουν Αγιο-

ρείτες μοναχοί παραμένει το πιο
δύσκολο κομμάτι της υποψηφιό-
τητάς του. Ο Λεμεσού Αθανάσιος
μίλησε για τις «άριστες» σχέσεις
του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
«τον οποίο αγαπά και εκτιμά», προ-
σθέτοντας όμως «πως αγαπά και
εκτιμά και τον Πατριάρχη Μόσχας
Κύριλλο» (Πηγή: Ράδιο Πολίτης,
17/11)

Στις ζυμώσεις σε διάφορα επί-
πεδα η έκπληξη προήλθε από τον
επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο,
ο οποίος «ζήτησε δημόσια από τους
μητροπολίτες Πάφου Γεώργιο και
Κωνσταντίας Βασίλειο ν’ αποσυρ-
θούν από την κούρσα της διαδοχής
και να στηρίξουν τον ίδιο για τον
αρχιεπισκοπικό θρόνο». Ο μητρο-
πολίτης Κωνσταντίας (Πηγή, «Alpha
Ενημέρωση», 16/11) ανέφερε, ότι
τον «προσέγγισε ο Καρπασίας Χρι-
στοφόρος. Πριν από κάποιους μήνες
υπήρξε μια τέτοια τοποθέτηση, αλ-
λά δεν έχει καρποφορήσει. Τότε
ζητούσε από μένα να αποσυρθώ
για να στηρίξω εκείνον ως μέση
λύση». Ο ίδιος ο επίσκοπος Καρ-
πασίας στην εκπομπή «Alpha Ενη-
μέρωση» σχολίασε τις εξελίξεις,
λέγοντας πως «αν πάμε σε μια δια-
δικασία δούναι και λαβείν τότε
χάνει αυτή την ουσία, δεν έχει
καμία σημασία να ασχοληθεί κανείς
με αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός».
Τι θα καθορίσει την τελική έκβαση
της μάχης; Οι συνεργασίες, οι απο-
κλεισμοί, οι πριμοδοτήσεις. Ένας
τομέας στον οποίο ο εκλιπών Αρ-
χιεπίσκοπος Χρυσόστομος απε-
δείχθη πατριάρχης. Προφανώς το
παράδειγμα του εκλιπόντος θα έχει
συνέχεια και οι παραδόσεις, κατά
κανόνα, τηρούνται. Η 18η Δεκεμ-
βρίου δεν είναι μακριά...

Η μάχη για τον θρόνο της «Νέας Ιουστινιανής»
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Πολίτης παρακολουθεί σε δρόμο στο Τόκιο της Ιαπωνίας ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αυτό που πιστεύεται ότι είναι διηπειρωτι-
κός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM). Ο πύραυλος προσγειώθηκε εντός της ΑΟΖ της Ιαπωνίας, περίπου 200 χλμ. δυτικά του νησιού Oshima-Oshima. 

www.larkoslarkou.org.cy

Κ οιτάζοντας τη Λεμεσό από
ψηλά, διακρίνονται ελάχιστα
σημεία πρασίνου με τα πιο

διακριτά να είναι το κοιμητήριο
του Αγίου Νικολάου και ο Δημόσιος
Κήπος. Ένας πνεύμονας πρασίνου
που δέχεται το τελευταίο διάστημα
σοβαρές απειλές, πράγμα παράδοξο
σε μια πόλη τσιμεντωμένη σε τόσο
μεγάλη έκταση, μ’ ελάχιστο πρά-
σινο και μικρό εμβαδό δημόσιων
χώρων. Ο Δημόσιος Κήπος δημι-
ουργήθηκε αρχικά το 1908 επί δη-
μαρχίας Χριστόδουλου Σώζου και
ήταν μία «καινοτομία στην ιστορία
της τοπιοτέχνησης στην Κύπρο».
Ο χώρος σχεδιάστηκε ως μια ολό-
τητα, στις αρχές του 20ού αλλά
κατά καιρούς αφαιρέθηκαν μεγάλα
τμήματα του εμβαδού του είτε για
να αφιερωθούν σε άλλες χρήσεις
με ελεγχόμενη είσοδο, είτε γιατί
εγκαταλείφθηκαν και έγιναν έρ-
μαια στη φθορά του χρόνου.

Αυτά είναι:
1. Ο ζωολογικός κήπος, με ζώα

φυλακισμένα, που η συνείδηση
κάποιων εξακολουθεί να τους επι-
τρέπει να τα θεωρούν μέσο εκμά-
θησης ή διασκέδασης.

2. Το κηποθέατρο, που έχει εξαι-
ρεθεί λειτουργικά και οργανικά
από τον δημόσιο χώρο για να εξυ-
πηρετεί ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

3. Ο χώρος του τουριστικού πε-
ριπτέρου στην πρόσοψη του Δη-
μόσιου Κήπου προς τη θάλασσα
που παραμένει εγκαταλειμμένο
και περιφραγμένο εδώ και χρόνια.
Εδώ βρίσκεται το κτήριο-μνημείο
του μοντερνισμού του αρχιτέκτονα
αείμνηστου Φοίβου Πολυδωρίδη
που κινδυνεύει άμεσα από την εγ-
κατάλειψη.

4. Στο πρώην φυτώριο σήμερα
βρίσκεται το «Τμήμα Πρασίνου»
του Δήμου Λεμεσού και αποτελεί
και τον χώρο στάθμευσης δημο-
τικών αυτοκινήτων, σκυβαλοφό-
ρων και φορτηγών. 

5. Η «Οικία Επάρχου» που στε-
γάζει το Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο
και Μουσείο που αποτελούσε εξαρ-
χής ένα ξεχωριστό τεμάχιο εντός
του κήπου. 

Αυτή η υπεξαίρεση εμβαδού
και η υποβάθμιση του δημόσιου
χώρου έγινε επειδή δεν υπήρχε
προσήλωση στο αρχικό όραμα,
αθετήθηκε το αρχικό μάστερ πλαν
και πραγματοποιήθηκαν επιπόλαια
αποκοπές που έβλαψαν την ενό-
τητα και τον ιστορικό του χαρα-
κτήρα. Αντί λοιπόν να προχωρή-
σουμε στην εκπόνηση ενός νέου
μάστερ πλαν που να επιλύσει τα
προβλήματα, ο Δήμος Λεμεσού
προτείνει τη συνέχιση του κατα-
τεμαχισμού του. Το δυτικό τμήμα
παραμένει σχεδόν ανέπαφο και
σχεδόν ίδιο στην αρχική του μορφή
και αυτό ακριβώς το μέρος, που
μπορούμε ελεύθερα και απρόσκο-
πτα να διασχίσουμε, έχει αυθαίρετα
επιλεγεί για να υποδεχτεί την «ανα-
βάθμιση» του παιδότοπου. Με μια
πρώτη ματιά, αντιλαμβανόμαστε
πόσο δυσανάλογα μεγάλο είναι το

εμβαδόν που αναμένεται να κα-
λύψει αυτή η «αναβάθμιση» σε
σχέση με το τμήμα του Δημόσιου
Κήπου. Ο νέος παιδότοπος που
προτείνεται είναι χωροθετημένος
στο κέντρο του δυτικού τμήματος,
ενώ η δυτική είσοδος στον Δημόσιο
Κήπο θα γίνεται διαμέσου των δύο
θεματικών ενοτήτων του παιδό-
τοπου, Δάσος των Μονόκερων και
Οργή του Ποσειδώνα. Η παρέμ-
βαση θα έχει εμβαδόν 4.220 τ.μ.
(έκταση ίση με οκτώ οικόπεδα)
και σύμφωνα με τα σχέδια που δό-
θηκαν στη δημοσιότητα, το έδαφος
θα καλυφθεί με συνθετικό δάπεδο
και τσιμέντο! Τα χρώματα θα είναι
έντονα και τα παιχνίδια τεράστια,
εκτός κλίμακας. Με τον συνδυασμό
όλων των πιο πάνω, γινόμαστε
μάρτυρες της βίαιης επιβολής μιας
συγκεκριμένης αισθητικής και της
οικειοποίησης του δημόσιου κήπου
από μια ομάδα δωρητών που μόνη
της αποφασίζει και μόνη της εκτε-
λεί με την άδεια και τη συνενοχή
του δημαρχείου. Ο Δημόσιος Κήπος
θα πάψει να είναι κήπος, αν ένα
τόσο μεγάλο εμβαδόν σε ένα τόσο
κεντρικό σημείο μετατραπεί σε
τεχνητή επιφάνεια, με ένα είδος
παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας, που
μοιάζει βγαλμένη από τις οθόνες
ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι
προφανές λοιπόν ότι πρόκειται
για σχεδιασμό ενός θεματικού
πάρκου και δεν πρόκειται για ανα-
βάθμιση μιας παιδικής χαράς, όπως
προφασίζονται. Αυτό έχουν δια-
πιστώσει και οι τόσοι φορείς και
οργανώσεις που τοποθετήθηκαν
ενάντια στο έργο και ζητούν επι-
τακτικά αναστολή των εργασιών
και δημόσια διαβούλευση.  

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία, αυτό που προέχει αυτή
τη στιγμή είναι μια λεπτομερής
αποτύπωση και καταγραφή της
εναπομένουσας βλάστησης και
των αρχικών χαράξεων. Να ξεκα-
θαρίσει τι χάθηκε και τι προστέ-
θηκε. Ακολούθως, στο πλαίσιο
μιας δημόσιας διαβούλευσης, να
αποφασιστεί το μέλλον του χώρου.
Θα κηρυχθεί διατηρητέο τοπίο,
θα μετατραπεί και επίσημα σε θε-
ματικό πάρκο ή θα ενισχυθεί ο
φυσικός του χαρακτήρας ως πνεύ-
μονας πρασίνου; Τέλος, μια διε-
πιστημονική ομάδα, να επιλεγεί
στο πλαίσιο διεθνούς αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού, για να υλο-
ποιήσει την πρότασή της. Αν η
διαδικασία ακολουθήσει αντίστρο-
φη διαδρομή, δηλαδή αν το εκά-
στοτε Δημοτικό Συμβούλιο έχει
μια ιδέα για υλοποίηση ενός έργου
στον δημόσιο χώρο και το κάνει
χωρίς να μελετήσει τις επιπτώσεις
που θα έχει στον υπόλοιπο χώρο,
θα αποτύχει, καθώς το σύνολο θα
είναι δυσνόητο και χωρίς αρμονία
και συνοχή. Δηλαδή ένα κολάζ
από αποσπασματικές και ασυνάρ-
τητες κατασκευές.

Ο κ. Αλέξης Παπαδόπουλος
είναι αρχιτέκτονας.

Δημόσιος Κήπος Λεμεσού:

Θέλουμε μάστερ
πλαν ή κολάζ ;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αδίκως είδε τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη
και τον Τ/κ ηγέτη Ερ-
σίν Τατάρ ο Μίροσ-
λαβ Γέντσα, βοηθός
γενικός γραμματέας

των Ηνωμένων Εθνών για Ευρώπη,
Κεντρική Ασία και Αμερική; Παρά
την περιοδεία του Προέδρου σε
διάφορες χώρες, όπου προσπάθησε
να πείσει πως μπορεί να ενεργο-
ποιήσει διαδικασία για το Κυπριακό,
παρά τις προσπάθειες της κυβέρ-
νησης για παρουσίαση παλιών προ-
τάσεων ΜΟΕ για ξεκλείδωμα της
διαδικασίας, είναι μάλλον προφανές
για όποιον παρακολουθεί τα του
Κυπριακού έστω επιφανειακά πως
δεν υπάρχει καμία διάθεση από
κανέναν – και αυτό περιλαμβάνει
και την ε/κ πλευρά – ν’ ασχοληθεί.

Η κυπριακή κυβέρνηση, μετά
από χρόνια παντελούς και εξοργι-
στικής απραξίας πλέον περιορίζεται

στην άμυνα, ή όπως θα μπορούσε
να την πει κανείς πιο διπλωματικά,
σε κινήσεις αποτροπής. Ο κ. Γέντσα
έφυγε από τη Λευκωσία κάνοντας
λόγο για «πολύ ειλικρινή, πολύ εποι-
κοδομητική συζήτηση», μας επα-
νέλαβε τη δέσμευση του γ.γ. του
ΟΗΕ ο οποίος (καλώς) ασχολείται
περισσότερο με την κλιματική αλ-
λαγή αυτή την περίοδο και αναχώ-
ρησε. Ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης,
ο οποίος επίσης ήταν στη συνάν-
τηση, έκλεισε τα όποια περιθώρια
προσδοκιών είχε καλλιεργήσει ο
πολιτικός του προϊστάμενος, απαν-
τώντας στην ερώτηση αν μπορεί
να υπάρξει νέα επίσκεψη αξιωμα-
τούχου των Η.Ε. στην Κύπρο πριν
από τις εκλογές λέγοντας: «Αν δεν
υπάρχει κινητικότητα και συνεχίζει
η κατάσταση να είναι όπως είναι
σήμερα, πιθανόν όχι».

«Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι
σε περίοδο εκλογών και δημιουρ-

γείται τέτοιος βαθμός δυσαρέσκειας
στην κυπριακή κοινή γνώμη, οι
υποψήφιοι, μηδενός εξαιρουμένου,
είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δε-
σμεύσεις από τις οποίες, όποιος
και αν εκλεγεί, θα είναι δύσκολο
να επανέλθει μετά» πρόσθεσε, πα-
ραπέμποντας με τα πιο απλά λόγια
στο γιατί οι Χριστοδουλίδης, Νεο-
φύτου και Μαυρογιάννης δεν έχουν
διάθεση ούτε πρόκειται να κατα-
θέσουν νέες ιδέες στο Κυπριακό.

Σημειώνοντας πως όταν προει-
δοποιούσε για την Αμμόχωστο το
έκανε για να κινηθεί η Κυπριακή
Δημοκρατία προληπτικά πρόσθεσε:
«Άμα το κάνουν και μετά, τι σχέση
έχει πλέον; Και πράγματι αυτή τη
στιγμή δεν διαβλέπουμε στον σύν-
τομο ορίζοντα οποιεσδήποτε ενέρ-
γειες. Πιθανόν να δούμε μετά».

Οι τοποθετήσεις αυτές είναι μια
βελτίωση από το Δόγμα Κούσιου
(«τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρ-

νηση και δεν το έκανε;», 8/10/2020,
«Πρωινή Επιθεώρηση» στον «Πο-
λίτη 107,6»), αλλά δεν αρκούν, κα-
θώς το Κυπριακό δεν θα έπρεπε να
μένει στις αμυντικές διατυπώσεις
και αυτοί που διαφωνούσαν με την
προκλητική απουσία Αναστασιάδη
έπρεπε να είχαν επιχειρήσει μια
κάποια ρήξη νωρίτερα.

Κάπως έτσι λοιπόν περάσαμε
από τη φάση όπου το Προεδρικό
διοχέτευε κόνναρα στα ΜΜΕ για
πρωτοβουλίες και εκκλήσεις στην
ΕΕ και στον Εμανουέλ Μακρόν να
εμπλακούν στο Κυπριακό, στην
παραδοχή πως θα πρέπει επιτέλους
να αφήσουμε τον ΠτΔ ήσυχο να
διανύσει τις τελευταίες εβδομάδες
της θητείας του χωρίς να απαιτούμε,
οι αγνώμονες, να έχει πλάνο και
σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώ-
σεων της απραξίας του μετά το
Κραν Μοντανά.

Κινητικότητα στο Κυπριακό

υπάρχει, όταν ισχύει τουλάχιστον
μία από δύο προϋποθέσεις: ενθάρ-
ρυνση και πιέσεις από το εξωτερικό
για περιφερειακούς και άλλους λό-
γους, ή διάθεση προόδου από τους
ηγέτες στη Λευκωσία και τις πολι-
τικές τάξεις που τους περιτριγυρί-
ζουν. Η σκληρή αλήθεια είναι πως
αυτή τη στιγμή δεν ισχύει καμία
από αυτές τις προϋποθέσεις. Η κα-
τάσταση θα ήταν διαχειρίσιμη αν
υπήρχαν σοβαρές, όχι προληπτικές
αλλά ενεργητικές, προσπάθειες για
πρόοδο από κάποιον από τους εμ-
πλεκόμενους.

Όμως σήμερα, σε μια περίοδο
όπου το διεθνές περιβάλλον μετα-
σχηματίζεται, το υποσύστημα της
περιοχής βρίσκεται σε σχεδόν πλή-
ρη αστάθεια. Το «κουαρτέτο» του
Κυπριακού είναι ουσιαστικά ακυ-
βέρνητο καθώς Κύπρος, Τουρκία
και Ελλάδα βρίσκονται σε προεκλο-
γική περίοδο και η τ/κ πλευρά είναι

ακυβέρνητη. Η κυπριακή κυβέρ-
νηση με το ζόρι προχωρεί σε κινή-
σεις άμυνας και οι υποψήφιοι ΠτΔ
δεν τολμούν να προτείνουν κάτι
ουσιαστικό, η επίσημη τ/κ πλευρά
πλέει στη νιρβάνα του κ. Τατάρ για
τα δύο κράτη και η τ/κ αντιπολί-
τευση είναι παροπλισμένη χωρίς
στήριξη από κανέναν, η κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη σκέφτεται πλέον
μόνο με όρους Watergate και πο-
λιτικής επιβίωσης και ο κ. Ερντογάν
κινείται με αποκλειστικό κίνητρο
την επανεκλογή ώστε να μην κα-
ταλήξει στη φυλακή.

Το ότι τώρα η κυβέρνηση, μετά
τις αποτυχίες των τελευταίων πέντε
χρόνων, θυμήθηκε να στείλει το
μήνυμα πως δεν αναμένει πρόοδο
είναι προκλητικό, ειδικά δεδομένων
των ευθυνών της. Αλλά ποιος στον
πολιτικό διάλογο θα της το πει;

Σοκ! Το Κυπριακό βρίσκεται σε αδιέξοδο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com

<<<<<<

Παραβλέπει, βέβαια,
ο Πάφου την ολοένα
και πλησιέστερα πορεία
της νήσου προς
τη διχοτόμηση. Παρα-
βλέπει επίσης την ολοέ-
να και πλησιέστερη
πορεία που οδηγεί σε
σύνορα με την Τουρκία
στην οδό Λήδρας.
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Οι σχέσεις του κόμ-
ματος με το κράτος
εξαρτώνται τόσο από
τη μορφή του κρά-
τους όσο και από τη
μορφή του κόμματος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι τα ευρωπαϊκά κόμματα στο
ευρωκοινοβούλιο. Είναι κόμματα
που αποτελούνται από άλλα, «εθνι-
κά», κόμματα με κοινό ή παραπλή-
σιο ιδεολογικό προσανατολισμό.
Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών
κομμάτων γίνεται εμφανές ένα
στοιχείο που ενυπάρχει σε όλα τα
κόμματα, ανεξαρτήτως αν είναι ευ-
ρωπαϊκά, ομοσπονδιακά ή «εθνικά».
Όλα ανεξαρτήτως τα κόμματα είναι
πολυκομματικά. Συνήθως μιλάμε
για «τάσεις» ή για «συνιστώσες» ή
ακόμη και για «ομάδες» εντός των
κομμάτων, κάτι το οποίο γίνεται
εύκολα αντιληπτό από την καθη-
μερινή μας επαφή με την πολιτική
πραγματικότητα. Δύσκολα όμως
θα εντόπιζε κανείς κόμματα εντός
των κομμάτων, εκτός από την πε-
ρίπτωση αποχώρησης ομάδας στε-
λεχών και τη δημιουργία νέου κόμ-
ματος. Όμως, ειδικά σήμερα όπου
ο «πολυσυλλεκτικός» χαρακτήρας

των κομμάτων τα ωθεί σε ευρύτερα
ανοίγματα προς όλες τις κατευθύν-
σεις, είναι προτιμότερο να θεω-
ρούμε τα κόμματα εξουσίας ως
«ομόσπονδους» σχηματισμούς μι-
κρότερων κομμάτων, παρά ως ενι-
αία κομμάτια ιδεολογικής και πο-
λιτικής καθαρότητας. Αυτή η οπτική
γωνία επιτρέπει ένα ακόμη συμ-
πέρασμα. Οι κομματικοί μηχανισμοί
έρχονται σε επαφή με το κράτος
με πολύ πιο περίπλοκους τρόπους
απ’ ό,τι συνήθως πιστεύεται. 

Ο συνήθης τρόπος κατανόησης
της διεπαφής κόμματος και κράτους
είναι της «άλωσης» του κράτους
από το κόμμα. Μάλιστα, στην πιο
έγκυρη ανάλυση του φαινομένου
από τον Νίκο Πουλαντζά στο έργο
του «Το κράτος, η εξουσία, ο σο-
σιαλισμός», παρουσιάζεται η διπλή
κίνηση του κόμματος από και προς
τα γρανάζια της δημόσιας διοίκη-
σης. Στην ανάλυσή του, ο Πουλαν-
τζάς συγκρίνει τη διείσδυση του
πολυκομματικού συστήματος στη
δημόσια διοίκηση με τα ολοκλη-
ρωτικά συστήματα, όπου κράτος
και κόμμα ταυτίζονται μέσω ενός
μονολιθικού γραφειοκρατικού μη-
χανισμού. Η ακραία αυτή περίπτω-

ση του σκιώδους κόμματος των
«δημοσίων υπαλλήλων», το οποίο
λόγω της κρίσιμης μάζας του κα-
θορίζει τις κοινοβουλευτικές ανα-
μετρήσεις και έτσι παραμένει διαρ-
κώς στην εξουσία με διαφορετικό
κάθε φορά «χρώμα», απαντάται
πρωτίστως στις σοσιαλιστικές κρα-
τιστικές οικονομίες. Όσο πιο φι-
λελεύθερη είναι η οικονομική δομή
ενός κράτους, τόσο πιο δύσκολο
γίνεται για το σκιώδες αυτό κόμμα
να «κυβερνήσει». Στα φιλελεύθερα
καθεστώτα, η επαφή κόμματος και
κράτους δεν είναι ποτέ ολική. Ο
«ομοσπονδιακός» χαρακτήρας των
κομμάτων στο φιλελεύθερο καθε-
στώς έγκειται σε αυτή ακριβώς την
άνιση σχέση των «ομάδων», «τά-
σεων», «συνιστωσών» με την κρα-
τική εξουσία και τη δημόσια διοί-
κηση. Ειδικά σε κράτη όπως οι
ΗΠΑ, όπου η εκτελεστική εξουσία
είναι σχεδόν αποκλειστική υπόθεση
του εκλεγμένου από τον λαό Προ-
έδρου και η δημόσια διοίκηση είναι
αυστηρά ανεξάρτητη της εκτελε-
στικής εξουσίας, είναι φανερό ότι
δεν κυβερνούν ούτε οι Δημοκρα-
τικοί ούτε οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά
συγκεκριμένα «κόμματα» εντός

των δύο επίσημων κομμάτων.    
Σε αυτή την περίπτωση η ταύ-

τιση κόμματος και κυβέρνησης
είναι καθαρά επιφανειακή. Ενδέ-
χεται δε να υπάρχει και αντιπαλό-
τητα ανάμεσα στην κυβέρνηση και
το κόμμα, όταν η πρώτη είτε εσκεμ-
μένα, είτε λόγω ιδεολογικής υπερ-
βολής, υπεσυντηρητισμού ή «υπερ-
προοδευτισμού», είτε πάλι υπό την
πίεση των μέσων ενημέρωσης και
των αποκαλύψεων για σκάνδαλα
απομονώνεται από την κομματική
βάση με απώτερο σκοπό την απο-
φυγή του εσωκομματικού ελέγχου.
Η πραγματικότητα αυτή εκφράζεται
με γλαφυρό τρόπο στα κοινοβου-
λευτικά πάρε-δώσε, όπου Ρεπουμ-
πλικανοί βουλευτές των δύο σωμά-
των ψηφίζουν νομοσχέδια των Δη-
μοκρατικών και αντίστροφα. Σε αυ-
τή την ακραία περίπτωση μπορούμε
πλέον να μιλάμε για «αυτοκρατο-
ρικά» κόμματα, όπου το πρόσωπο
του «αυτοκράτορα» μετατρέπεται
σε σύμβολο, λειτουργεί δε διχαστικά
τόσο μέσα στο κόμμα όσο και στην
κοινωνία. Αυτή είναι τόσο η περί-
πτωση Τραμπ όσο και η περίπτωση
Ερντογάν. Η μόνη διαφορά των δύο
έγκειται στο γεγονός ότι ο δεύτερος

κατόρθωσε να εξουδετερώσει τους
μηδαμινούς άλλωστε μηχανισμούς
ελέγχων και ισορροπιών της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας. Αντίθετα, στις
ΗΠΑ, οι κοινωνικοί και πολιτικοί
μηχανισμοί λειτούργησαν υποδειγ-
ματικά αποτρέποντας μια ντε φάκτο
δικτατορία του Τραμπ. Η συνέχεια
και το τέλος της πολιτείας του Τραμπ
βρίσκεται τώρα στα χέρια του Ρε-
πουμπλικανικού κόμματος και των
ψηφοφόρων του.

Σύμφωνα με πολλούς και έγκυ-
ρους αναλυτές η ήττα του Τραμπ
στην εσωκομματική κούρσα για
την υποψηφιότητα στις προεδρικές
του 2024 θα σημάνει και νίκη των
Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές
εκλογές. Αντίθετα, στην Τουρκία,
ο Ερντογάν έχει καταφέρει να ταυ-
τίσει το κράτος με το κόμμα σε τέ-
τοιο σημείο που δική του ήττα θα
σημάνει και διάλυση του κράτους.
Τόσο στην Τουρκία όσο και στις
ΗΠΑ, οι οπαδοί των δύο υποψήφιων
«σουλτάνων» δεν έχουν πολιτικά
χαρακτηριστικά αλλά θρησκευτικά.
Προέρχονται από ακραίες θρησκευ-
τικές τάσεις στην αμερικανική και
την τουρκική κοινωνία, οι οποίες
ενισχύονται από την εθνικιστική

ταύτιση του έθνους με τη θρησκεία.
Από εκεί προέρχεται και το αφήγημα
περί ηθικής ανωτερότητας του τουρ-
κικού ή του αμερικανικού έθνους,
το οποίο σύρεται στην παρακμή
από ξενόφερτα ήθη και διεφθαρ-
μένες ελίτ. Μόνο με όρους ιερού
πολέμου μπορεί πλέον να εκφραστεί
η πολιτική στάση των δύο. Ο «ομο-
σπονδιακός» χαρακτήρας των σύγ-
χρονων κομμάτων δίνει σε πολλούς
την εντύπωση ότι πλέον τα κόμματα
έχουν πάψει να βρίσκονται στο κέν-
τρο της πολιτικής ζωής. Αντίθετα,
ακούγονται διαρκώς φωνές που κα-
ταδικάζουν την «κομματοκρατία»
και το «κομματικό κράτος». Σε αν-
τίθεση όμως με αυτούς τους ισχυ-
ρισμούς, η μετατροπή των κομμά-
των εξουσίας από μονολιθικές ενό-
τητες σε ενεργές πολλαπλότητες
εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στον
δημοκρατικό μας βίο, όπου τα ίδια
τα κόμματα γίνονται μοχλοί ελέγχων
και ισορροπιών προς όφελος της
εύρυθμης λειτουργίας των φιλελεύ-
θερων θεσμών. 

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Η μεγάλη των Νίκων σχολή
Της ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

«Ακροβολιστείτεσε γω-
νία 90 μοιρών και άρ-
ξαστε γόπινγκ…» ήταν
η διαταγή του αυστη-
ρού επιλοχία πριν από
αρκετές δεκαετίες στη

ΣΕΑΠ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τη
στρατιωτική σχολή για τους έφεδρους
αξιωματικούς. Ήταν τότε που μάθαμε
οι τότε «αγροίκοι κυπραίοι» ότι γόπινγκ
σημαίνει «συνάεις ποτσίγαρα…» Τότε
οι «μονιμάδες» οι αυστηροί αξιωμα-
τικοί του στρατού και οι «παλιοί»
στρατιώτες, της προηγούμενης σειράς,
δηλαδή με διαφορά μερικών μηνών,
πετούσαν επιδεικτικά τις γόπες των
τσιγάρων τους, έτσι για ν’ αποδείξουν
ότι ήταν «κουτο-μάγκες». Τα χρόνια
πέρασαν και ανάλογο σκηνικό δια-
δραματίστηκε πριν από μερικές ημέ-
ρες στο αίθριο της Βουλής, στο Ναό
της Δημοκρατίας. Κάποιοι «περήφα-
νοι» αξιωματούχοι του κράτους και
κάποιοι ακριβοπληρωμένοι δημόσιοι
υπάλληλοι, κλίμακας «Α… παλαρι-
στή», όπως αρέσκεται να λέει ο βου-
λευτής Ζαχαρίας Κουλίας, πετούσαν
τις γόπες των τσιγάρων τους, μέσα
στα θαυμάσια παρτέρια, με ελιές, κυ-
παρίσσια και άλλα κυπριακά βότανα,
τα οποία τοποθέτησε η πρόεδρος της
Βουλής Αννίτα Δημητρίου, στο πάλαι
ποτέ άχαρο αίθριο του Κοινοβουλίου,
το οποίο σήμερα αποτελεί ένα πραγ-
ματικό στολίδι, ένα πνεύμονα ανάσας,
για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κάποιος άγνωστος έβγαλε φωτο-
γραφίες τις γόπες στα παρτέρια και
με το ανάλογο σχόλιο, τις έστειλε
στην πρόεδρο της Βουλής, η οποία
πάραυτα, κατέβηκε από το γραφείο
της, από τον τρίτο όροφο, στο αίθριο
του Κοινοβουλίου και άρχισε ως άλλος
επιλοχίας να εντοπίζει τα «τεκμήρια
του εγκλήματος». Δεν έκρυψε την
αγανάκτησή της, υπέδειξε στους κα-
πνίζοντες, ότι τα τραπεζάκια στο αί-
θριο είναι γεμάτα τασάκια και ότι
είναι απαράδεκτη αυτή η συμπερι-
φορά. Φώναξε και τους καλότατους
«στρατιώτες» του κοινοβουλίου, τους
αρμόδιους για την καθαριότητα και
σε λίγα λεπτά τα παρτέρια, ήταν πεν-
τακάθαρα, αναδίνοντας και πάλι μυ-
ρωδιές δάσους. Οι «ταπεινές» αυτές
ιστορίες, τα «χωρκατιλίκια» αποκά-
λυψαν το τεράστιο έλλειμμα σεβασμού
προς τους θεσμούς και κυρίως κακής
νοοτροπίας για τα δικαιώματα των
μη καπνιστών και των ανθρώπων οι
οποίοι επιμένουν στην καθαριότη-
τα.  Η συγκυρία της στιγμής έχει τη
δική της σημασία, αφού λίγα λεπτά
προηγουμένως, η Αννίτα Δημητρίου,
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, μια
ιστορική ίσως συνάντηση, για τα δε-
δομένα των πολιτειακών εξουσιών
στην Κύπρο. Από τους «θεούς» της
δικαιοσύνης, στους «διαβόλους» των
αποτσίγαρων. Πολλά πρέπει να γίνουν
και για ν’ αλλάξουν νοοτροπίες σε
επίπεδο κομμάτων και βουλευτών.

Επιτέλους, ίσως μετά τις εκλογές, πρέ-
πει να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση
για συνενώσεις Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, να τερματιστεί το φαι-
νόμενο επικάλυψης θεμάτων και κυ-
ρίως να εκλείψουν φαινόμενα «με-
τακινούμενων» βουλευτών λόγω μη
απαρτίας. Και σίγουρα οι επιστημο-
νικοί συνεργάτες των βουλευτών δεν
αποτελούν αντικαταστάτες των αν-
τιπροσώπων του λαού. Καλό είναι να
διεξαχθεί και μια σοβαρή συζήτηση
για τους χρόνους συζήτησης θεμάτων,
τόσο στις Επιτροπές, όσο και στην
Ολομέλεια της Βουλής. Η πρακτική
της «χάβρας των Εβραίων», δηλαδή
οι ατέλειωτες συζητήσεις, χωρίς χρο-
νοδιαγράμματα, πρέπει κάπου να πε-
ριοριστούν ή και να τερματιστούν.
Η πρακτική στην Ευρωβουλή, με το
«κάζο» στον Λευτέρη Χριστοφόρου,
δείχνει τον δρόμο, για θέσπιση λογι-
κών κανόνων. Εξάλλου «το λακωνίζειν
εστί φιλοσοφείν…» για όσους ξεχνούν
ότι η πολυλογία καταντά αερολογία.
Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί και η εν-
δυμασία των ανθρώπων, οι οποίοι,
είτε υπηρετούν, είτε εργάζονται, είτε
φιλοξενούνται στο Ναό της Δημο-
κρατίας. Σε πολλά κοινοβούλια ευ-
ρωπαϊκών χωρών, απαγορεύεται η
είσοδος ακόμη και δημοσιογράφων
και κινηματογραφιστών χωρίς γρα-
βάτα. Σε όλα όμως τα Κοινοβούλια
λειτουργεί ο άγραφος κανόνας, σε
όλα τα επίπεδα, ακόμη και των λει-
τουργών στις καφετέριες, της ευπρε-
πούς ενδυμασίας στο Ναό της Δημο-
κρατίας. 

Έγιναν τεράστια βήματα προς τα
εμπρός, από τις δύο Κυρίες της Βουλής,
την Αννίτα Δημητρίου και την Τα-
σούλα Ιερωνυμίδου, τη γενική διευ-
θύντρια. Τοποθετήθηκαν παρτέρια
στο περιτοίχισμα και «καμουφλαρί-
στηκαν» ευχάριστα και τα άχαρα κάγ-
κελα. Ξεχωρίζει και η τοποθέτηση σε
όλες τις αίθουσες και σε όλους τους
διαδρόμους του παμπάλαιου κτηρίου,
έργων τέχνης, έτσι για να σπάζει η
«μούχλα» του χώρου. Τώρα ετοιμάζεται
ένα αξιοπρεπές εστιατόριο για να φι-
λοξενούνται οι επισκέπτες, ακόμη
και οι ξένες αντιπροσωπείες. Σημαν-
τική είναι και η αναβάθμιση της αί-
θουσας Τύπου, ενώ κάποια μικρά βή-
ματα έγιναν και για είσοδο της Βουλής
των Αντιπροσώπων στο χώρο του
διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης. 

Το σημαντικό είναι ότι κάτι άρχισε
αλλάζει όψη ο Ναός της Δημοκρατίας,
έστω και μέσα στο αποικιοκρατικό
κτήριο, το οποίο θυμίζει ολίγον τι βιο-
μηχανικό υποστατικό, όπως το χα-
ρακτήρισε ξένος υψηλός αξιωματού-
χος, λίγο πριν πατήσει το πόδι του,
στο κόκκινο χαλί και εισέλθει στο ευ-
πρεπισμένο κτήριο. Το θετικό είναι
ότι γίνονται βήματα προς τα εμπρός
και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται.

«Γόπινγκ» στο ναό
της Δημοκρατίας

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Το κόμμα και το κράτος (ΙΙ)

Η ιστορία αυτή είναι αληθινή, αν πι-
στεύετε τους παραμυθάδες. Θα μπο-
ρούσε να είχε διαδραματιστεί τρεις

ημέρες μετά την κοίμηση του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. Θα μπο-
ρούσε να συνοδευτεί μετά μουσικής υπό-
κρουσης του άσματος της Αρλέτας «Το μπαρ
το ναυάγιο». Και δεν θα μπορούσε πουθενά
αλλού να λάβει χώρα εκτός από το προαύλιο
και το κτίριο της Θεολογικής Σχολής της Εκ-
κλησίας Κύπρου, παραπλεύρως της Αρχιε-
πισκοπής. Η αφήγηση θα ήταν σε τρίτο πρό-
σωπο και ο αφηγητής θα ήταν παντογνώστης,
λες και είχε στην ιδιοκτησία του σύστημα
παρακολούθησης και υποκλοπών, ώστε να
γνωρίζει με πάσα λεπτομέρεια τις πράξεις,
τις λέξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα
των ηρώων. Αν δεν πιστεύετε στην ύπαρξη
τέτοιων προηγμένων λογισμικών, καλύτερα
να μη συνεχίσετε την ανάγνωση, αφού προ-
φανώς πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας.

Ο Νίκος, ο Νικόλας και ο Νίκος έδωσαν
ραντεβού στο κυλικείο της σχολής γύρω στις
δέκα το πρωί. Τα σοβαρά κι αυστηρά πρόσωπα
τριών φοιτητών που απολάμβαναν στο δι-
πλανό τραπέζι το αχνιστό τσάι βοτάνων φω-
τίστηκαν, μόλις αναγνώρισαν τον Πρόεδρο
να παραγγέλνει ουισκάκι και τα ταιριαστά
του. Ζεστό φουρνιστό σισαμένιο ψωμί, ελιές
τσακιστές, ντοματίνια, αγγουράκι χωραφιού.
Γύρισαν και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκ-
πληκτοι. Του είπαν «παππούλη, τι ζητάς εδώ,
δεν είναι μέρος για έναν άγιο αυτό». Ο Πρό-
εδρος περιέφερε το βλέμμα στο προαύλιο
έξω από το παράθυρο, μήπως εμφανίζονταν
τα άλλα δύο μέλη της παρέας. Τελικά το γλυκό
έδεσε με τους τρεις τους. Πατήρ, υιός και
άγιο πνεύμα. Κι ας μιλούσε ο άλλος για σκιές.
Στη σκέψη αυτή θύμωσε όπως οργιζόταν τα
παλιά χρόνια ο Δίας. Βλέποντας, όμως, τους
τρεις νεαρούς φοιτητές να τον κοιτάζουν
κρεμασμένοι από τα χείλη του, ηρέμησε,
δρόσισε τον λαιμό του με ακόμα λίγο ουισκάκι
και απευθύνθηκε σε αυτούς με γλυκύτητα:
«Τέκνα, κάνετε μέγα λάθος. Εδώ είναι ο φόβος

των ανθρώπων και το πάθος». Ο μικρός Νι-
κόλας έφτασε με δέκα λεπτά καθυστέρηση.
Φορούσε πάντα ένα πριγκιπικό χρυσό χα-
μόγελο βγαλμένο από τα παραμύθια της επο-
χής των διαδόχων. Ρώτησε ευγενικά τον
Πρόεδρο Νίκο πού είναι ο άλλος Νίκος και ο
Πρόεδρος του έκανε νόημα να καθίσει στο
διπλανό σκαμπό. Συνεχίζοντας τη θεία κοι-
νωνία με ουίσκι και νερό, ενημέρωσε τον
μικρό Νικόλα ότι ο Νίκος καθυστέρησε στην
υπογραφή του βιβλίου συλλυπητηρίων, μα
είναι καθ΄οδόν. Ο μικρός Νικόλας ανησύχησε
για τις δηλώσεις που ακολούθησαν στα δίκτυα.
Ο Πρόεδρος τον καθησύχασε. Ο Νίκος μα-
θαίνει εύκολα, είπε. Έπραξε και δήλωσε όσα
του ζητήσαμε. Εξέφρασε τη θλίψη του, ση-
μειώνοντας την ιστορική παρακαταθήκη
της ενίσχυσης του Αυτοκεφάλου. Ωραία,
μουρμούρισε ο μικρός Νικόλας. Ο ίδιος θα
τα έλεγε καλύτερα, σκέφτηκε, μα δεν έπρεπε
να το παραδεχτεί μπροστά στον Πρόεδρο.
Ο ίδιος θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος. «Ο
άλλος; Τι δήλωσε ο άλλος;» ρώτησε ο μικρός
Νικόλας. «Πως ο μακαριστός είχε απέχθεια
πάντα στην υποκρισία». 

Ο Πρόεδρος –στη μνήμη του μακαριστού–
ρούφηξε ακόμα ένα ουισκάκι. Θυμήθηκε που
ο Χρυσόστομος τον συνεβούλευε δημόσια
να σταματήσουν να κλέβουν. Είχε έναν τρόπο
να τα λέει ο μακαριστός. Μεταξύ σοβαρού
κι αστείου. Α ρε μπαγάσα, περνάς καλά εκεί
πάνω; 

Ο Νίκος έφτασε με είκοσι λεπτά καθυστέ-
ρηση. Είχε έναν αέρα στο βάδισμα. Ένας
Νίκος για τη νίκη. Κοίταξε γύρω του στεγνούς
και μεθυσμένους και σκέφτηκε πόσο αγαπάει
τους κολασμένους. Δεν πήγε πρώτα στη δική
του παρέα. Μαθαίνει γρήγορα, όπως όλοι
του λένε. Κάθισε πρώτα στο τραπέζι των
τριών φοιτητών. Αφιέρωσε πέντε λεπτά ακρι-
βώς. Να ακούσει τα παράπονα και τα όνειρά
τους. Τους υποσχέθηκε να τα κάνει πραγ-
ματικότητα. Οι φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής είναι το αύριο αυτού του τόπου. Ο
μακαριστός, στον οποίο οφείλεται η ίδρυση

και η οικονομική ενίσχυση αυτής της σχολής,
θα τους βλέπει από ψηλά χαρούμενος, αν
πάρουν τη σκυτάλη και τιμήσουν την κλη-
ρονομιά που άφησε στον τόπο.

Όταν ο Νίκος πλησίασε τον Πρόεδρο Νίκο
και τον μικρό Νικόλα, τους αγκάλιασε εγκάρδια
και θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτούς τον
προβληματισμό του. Έστρεψε το πρόσωπο
στον Πρόεδρο, που αισθανόταν πάντα ως
πνευματικό του πατέρα. «Αν ερωτηθώ, πάτερ,
για τις 300.000 που πήρε ο μακαριστός γι’
αυτήν εδώ τη σχολή, για να μεσολαβήσει,
ώστε ο Μαλαισιανός εγκληματίας να εξα-
σφαλίσει κυπριακό διαβατήριο, τι θα απαν-
τήσω;», ο Πρόεδρος χαμογέλασε, ρούφηξε
ακόμα λίγο από το ποτό του, χτύπησε πατρικά
τον Νίκο στην πλάτη και του ζήτησε να πάρει
σημειώσεις για μία ακόμα φορά: «Νίκο, υιέ
μου, αν θες να αγιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις.
Ε! κι αν προλάβεις να μετανοήσεις».

Ο Νίκος προβληματίστηκε ακόμα περισ-
σότερο. Ήξερε, βέβαια, όλα όσα συνέβαιναν.
Κι ας έκλεινε τα μάτια. Κλείνοντας τα μάτια,
τα όνειρα γίνονται πιο γρήγορα αληθινά.
Είχε χρέος απέναντι στους νέους. Να τους
δώσει έμπρακτο παράδειγμα ότι μπορείς να
κλείνεις τα μάτια, να μιλάς χωρίς να λες
τίποτα και να ανεβαίνεις ψηλά, να πετάς
στους ουρανούς των ονείρων σου, να φτάνεις
στο υψηλότερο σκαλί, να χτυπάει στο στήθος
σου το χρυσό μετάλλιο της Νίκης. Όλο ετούτο
το φιλοσοφικό κατασκεύασμα θα είναι η
δική του κληρονομιά στην κυπριακή νεολαία.
Συγκίνηση. Δάκρυσε με ένα δάκρυ όμοιο
του προέδρου του 2004.

Προτού αποχωρήσουν, ύψωσαν τα ποτήρια
για τελευταία φορά. Ο μικρός Νικόλας ήπιε
στην υγειά της Νέας Στρατηγικής του 2018.
Ο Νίκος ήπιε στην υγειά της Θεοδώρας, γυ-
ναίκας του Ιουστινιανού. Ίσως, σκέφτηκε,
έχει κι ο ίδιος στο πλάι του μια άλλη Θεοδώρα.
Ο Πρόεδρος Νίκος ήπιε στην υγειά της νίκης
και στην τρίτη θητεία του.  

Η κα Κούλα Στυλιανού είναι φιλόλογος.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Καταραμένη σέντρα

Σ ήμερα ξεκινάει το 22ο Παγκό-
σμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
Ανδρών στο Κατάρ, ένα μι-

κροσκοπικό κράτος με έκταση λίγο
μεγαλύτερη από της Κρήτης και
πληθυσμό αρκετά μικρότερο από
της Αθήνας. Το μέγεθος της χώρας
δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον
οποίο η επιλογή της Παγκόσμιας
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA)
ήταν αμφιλεγόμενη. Στο Κατάρ τα
καλοκαίρια (όταν παραδοσιακά διε-
ξάγονται τα Παγκόσμια Κύπελλα)
η μέση θερμοκρασία είναι πάνω
από 40 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα
δεν έχει καμία ποδοσφαιρική ή και
γενικότερα αθλητική παράδοση και
δεν είχε υποδομές ή εμπειρία από
διοργάνωση τέτοιων πολύπλοκων,
γιγάντιων εκδηλώσεων. Είναι σαν
κάποιος να ανέθετε το παγκόσμιο
πρωτάθλημα τένις στο Αιγάλεω, αν
το Αιγάλεω βρισκόταν στην επιφά-
νεια της Αφροδίτης. Αλλά υπήρχε
κι ένα άλλο πρόβλημα με αυτή την
επιλογή της FIFA.

Το Κατάρ είναι μια μουσουλμα-
νική μοναρχία στην οποία ισχύει
μια εκδοχή του νόμου της Σαρίας.
Η κατανάλωση αλκοόλ οπουδήποτε
εκτός από κάποια ξενοδοχεία απα-
γορεύεται, αλλά η πολυγαμία επι-
τρέπεται. Η ποινή για τις εξωσυζυ-
γικές σχέσεις είναι 100 μαστιγώματα.
Η ποινή για τη βλασφημία, επτά
χρόνια. Η ομοφυλοφιλία απαγορεύε-
ται και η ποινή που προβλέπεται
για τους ομοφυλόφιλους είναι ο θά-
νατος (μολονότι δεν εκτελείται στην
πράξη). Τα πολυτελή ξενοδοχεία
και τις υποδομές –και τα ολοκαί-
νουργια στάδια– της χώρας τα έχουν
χτίσει εκατοντάδες χιλιάδες πάμ-
πτωχοι οικονομικοί μετανάστες από
χώρες της Ασίας και της Αφρικής,
οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε
συνθήκες που μοιάζουν πάρα πολύ
με αυτό που αποκαλούμε «δουλεία».

Το γιατί η FIFA, ένας από τους
πιο διεφθαρμένους οργανισμούς
στον κόσμο, επέλεξε το Κατάρ, δεν
είναι μυστήριο. Είναι μια πολύ πλού-

σια χώρα, με το 4ο υψηλότερο ΑΕΠ
στον κόσμο. Το 2010 αγόρασε ένα
Μουντιάλ. Το πρόβλημα, και το θέμα
αυτού του άρθρου, είναι η αντίδραση
της Δύσης στην προοπτική διεξα-
γωγής Μουντιάλ σε μια τέτοια χώρα.
Πύρινα άρθρα διαμαρτυρίας γρά-
φονται, ομάδες σπεύδουν να βάλουν
το ουράνιο τόξο στα σήματά τους,
οπαδοί σηκώνουν πανό διαμαρτυ-
ρίας στα (δυτικά) γήπεδα, ακτιβιστές
ζητούν μποϊκοτάζ και αποχές.

Ολες αυτές οι αντιδράσεις, ασφα-
λώς, πηγάζουν από ορθή αφετηρία.
Ο τρόπος που λειτουργεί η κοινωνία
του Κατάρ φαντάζει πρωτόγονος
και απαράδεκτος για εμάς εδώ στη
Δύση. Οι δικές μας κοινωνίες, με
την ανοιχτότητα, την επιείκεια, την
ισότητα και τον σεβασμό των δι-
καιωμάτων όλων, είναι ασύγκριτα
καλύτερες. Αυτό είναι δεδομένο,
και ο θυμός μας όταν διαβάζουμε
για όσα υφίστανται οι γυναίκες ή
οι μετανάστες σε χώρες όπως εκείνες
είναι δικαιολογημένος. Υπάρχει

όμως ένα κενό ανάμεσα σε αυτό το
αίσθημα του θυμού και την έκφραση
αυτού του θυμού με ακτιβισμό, αρ-
θρογραφία, αιτήματα για μποϊκοτάζ
ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Και
νομίζω ότι στο κενό αυτό χωράει
μία ερώτηση:

Εμάς τι λόγος μας πέφτει;
Το Κατάρ είναι μια ξένη, κυρίαρχη

χώρα. Εχουν δικούς τους κανόνες
εκεί. Κανένας δεν ζητάει από εμάς
να ζήσουμε με αυτούς τους κανόνες
εδώ. Τι ακριβώς θέλουμε, όταν δια-
μαρτυρόμαστε για τις κοινωνικές
συνθήκες στο Κατάρ; Τι ακριβώς
ζητάμε; Ο λόγος που το γράφω είναι
ότι μερικές φορές, μέσα στην ενά-
ρετη τρυφηλότητά μας, ξεχνάμε το
πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι στις πιο «κα-
θυστερημένες» κοινωνίες του κό-
σμου έχουν ως ιστορικό βίωμα την
εικόνα λευκών «δυτικών» που τους
λένε –ενίοτε και υπό την απειλή
των όπλων– πώς πρέπει να ζήσουν.
Το ότι αυτήν εδώ τη φορά έχουμε

δίκιο δεν αλλάζει το πώς φαντάζουμε
πάλι στα μάτια τους: ως υστερικοί
ιεραπόστολοι, πρόθυμοι να τους
δείξουν όλους τους τρόπους με τους
οποίους τα κάνουν λάθος.

Βεβαίως, η εξωτερική λαϊκή αν-
τίδραση δεν είναι εντελώς άχρηστη.
Μπορεί κάποιες αλλαγές στην ερ-
γατική νομοθεσία, που αναγκάστηκε
να υιοθετήσει το Κατάρ μετά την
αρχική κατακραυγή, να διατηρη-
θούν. Αλλά οι μεγάλες, ιστορικές
κοινωνικές αλλαγές, αυτές που χρει-
άζονται χώρες όπως το Κατάρ, δεν
μπορούν να έρθουν από διαμαρτυ-
ρόμενους ξένους. Μπορούν να έρ-
θουν μόνο από τα μέσα, από αγώνες
και δράσεις και ακτιβισμό εντός των
κοινωνιών. Κι αυτό ακόμα πολλές
φορές δεν πετυχαίνει – όπως είδαμε
στην Αραβική Ανοιξη.

Και τι μπορούμε να κάνουμε
εμείς; Πρώτον, να περιμένουμε. Κι
όταν η κοινωνία εκραγεί, τότε να
αρθρογραφήσουμε, να διαδηλώ-
σουμε και να υποστηρίξουμε το

υγιές κομμάτι της που θέλει να την
πάει μπροστά, όπως συμβαίνει τώρα
στο Ιράν. Να δράσουμε υποστηρί-
ζοντας κάποιους, όχι κατακρίνοντας
όλους. Δεύτερον, να πνίξουμε, εξα-
φανίσουμε και εξαϋλώσουμε την
εξωφρενική ιδέα υποβολής υποψη-
φιότητας στη FIFA για τη διεξαγωγή
του Μουντιάλ του 2030 από την Ελ-
λάδα μαζί με την Αίγυπτο και τη Σα-
ουδική Αραβία. Και τρίτον, αφού
δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Κα-
τάρ, ίσως να προσπαθήσουμε να
αλλάξουμε τον πραγματικό φταίχτη,
την πηγή του προβλήματος, εκεί
όπου, πράγματι, μας πέφτει κάποιος
λόγος: τη FIFA. Αν θέλετε να πιέσετε
και να απαιτήσετε αλλαγές στο είδος
των χωρών που φιλοξενούν Μουν-
τιάλ, κάντε διαδήλωση στη Ζυρίχη.
Οχι ότι θα σας ακούσει κανένας
εκεί, απαραιτήτως. Ο πρόεδρος της
FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ας πούμε,
δεν υπάρχει περίπτωση να σας ακού-
σει εκεί. Εδώ και ένα χρόνο ζει στο
Κατάρ.

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην οθόνη πίσω από την Επίτροπο
Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιό-
χανσον, κατά τη συνέντευξη Τύπου
για το πράσινο φως της Κομισιόν
στην ένταξη στο Σένγκεν της Κρο-
ατίας, της Βουλγαρίας, και της Ρου-
μανίας, δεν αποτύπωνε μόνο την
εικόνα του ποιες χώρες ετοιμάζον-
ται εκτός απροόπτου (και αν δεν
επικρατήσουν οι αντιρρήσεις των
Κάτω Χωρών για τη Βουλγαρία) να
μπουν στον χώρο ελεύθερης δια-
κίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τρεις χώρες ξεχώριζαν με κί-
τρινο χρώμα δίπλα στο γαλάζιο
των χωρών του Σένγκεν, και δίπλα
στο βαθύ μπλε των χωρών εκτός
της Ε.Ε. Με γκρίζο έμεναν στις πα-
ρυφές της Ένωσης δύο χώρες: η
Ιρλανδία, η οποία αποτελεί εξαί-
ρεση λίγο πολύ γιατί προτιμά να
διατηρεί ανοιχτά σύνορα με τη Βό-
ρεια Ιρλανδία και η Κύπρος. Στον
χάρτη η Κύπρος βρίσκεται στο
άκρο όπου την τοποθετεί η γεω-
γραφία, με αποτέλεσμα να κατα-
λήγει στριμωγμένη στη γωνιά του
λογότυπου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, στο περιθώριο όπου την
τοποθετεί η πολιτική της κατά-
σταση και οι επιδόσεις του πολι-
τικού της προσωπικού. 

Γι’ αυτό και όταν η «Κ» ρώτησε
την κα Γιόχανσον πού βρίσκεται
η διαδικασία που αφορά την Κύπρο
και το Σένγκεν, η Επίτροπος μπό-
ρεσε μόνο να απαντήσει πως η
αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη
και πως δεν έχει κάτι να πει, εν-
δεχομένως γιατί δεν θεώρησε πως
επρόκειτο να ερωτηθεί.

Ωστόσο, όπως υπενθύμισε στη
συνέχεια στην «Κ» εκπρόσωπος
της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή υπάρ-
χει διαδικασία για εφαρμογή συγ-
κεκριμένων προνοιών του Σένγκεν
που έχουν να κάνουν με τη βελ-
τίωση της ταυτοποίησης και του
ελέγχου στα νόμιμα σύνορα μέσω
της χρήσης του Συστήματος Πλη-
ροφοριών Σένγκεν, κάτι που θα
αξιολογηθεί από την Επιτροπή εν-
τός του 2023.

Η ένταξη στο Σένγκεν δεν απο-
τελεί ακαδημαϊκή συζήτηση: εκτός
από θέμα γοήτρου για την κάθε
χώρα, αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι
της καθημερινής ζωής στην Ε.Ε.
Ήδη οι Κύπριοι πολίτες επωφε-
λούνται από κάποιες από τις πρό-
νοιές του, καθώς μπορούν να τα-
ξιδεύουν ελεύθερα στην Ε.Ε., με
μόνο περιορισμό τους ελέγχους
εγγράφων κατά την άφιξή τους
στον χώρο Σένγκεν. Αυτό που σί-
γουρα δεν μπορεί να κάνει η Κύ-
προς αυτή τη στιγμή είναι να εκ-
δίδει βίζες εισόδου και παραμονής
σε πολίτες τρίτων χωρών που να
ισχύουν και στις χώρες του Σένγ-
κεν, κάτι που δεν θα μπορεί να κά-
νει πριν ενταχθεί στον χώρο ελεύ-

θερης διακίνησης. Το Σένγκεν αφο-
ρά και όσους θέλουν να προσελ-
κύσουν επενδύσεις στην Κύπρο:
σύμφωνα με ανακοίνωση του Συν-
δέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων το
2021, ο σύνδεσμος είχε θέσει στον
τέως υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Χριστοδουλίδη και τον υπουργό
Εσωτερικών Νίκο Νουρή την ανάγ-
κη επίσπευσης της διαδικασίας
ένταξης στο Σένγκεν ώστε να κα-
ταστεί πιο ελκυστικό το Πρόγραμμα
Μόνιμης Παραμονής, ή αλλιώς το
πρόγραμμα «χρυσής βίζας» μετά
την κατάργηση των «χρυσών δια-
βατηρίων». Από την πλευρά των
Βρυξελλών, εκπρόσωπος της Κο-
μισιόν επισημαίνει πως «το κατά
πόσο τα κράτη μέλη έχουν σχέδιο
άδειας παραμονής για επενδυτές
ή όχι δεν αποτελεί κριτήριο για
ένταξη στο Σένγκεν».

Μακριά ακόμα το Σένγκεν
Η ένταξη της Κύπρου στο Σένγ-

κεν και η πλήρης εφαρμογή του,
με τα σημερινά δεδομένα, σίγουρα
δεν συζητείται. Αυτό που υπάρχει
είναι μια διαδικασία για εφαρμογή
κάποιων από τις πρόνοιες, για τις

οποίες και διαπιστώθηκε πως η
Κύπρος πληροί τα κριτήρια. Εκ-
πρόσωπος της Κομισιόν που μίλησε
στην «Κ» εξήγησε ότι βρίσκεται
σε εξέλιξη η αξιολόγηση της ετοι-
μότητας της χώρας, σε συνέχεια
της δήλωσης της Κύπρου στις 28
Μαΐου 2019 πως δεσμεύεται «να
εφαρμόσει όλα τα μέρη του κεκτη-
μένου του Σένγκεν και να υπόκειται
σε αξιολογήσεις για το Σένγκεν
στον βαθμό που είναι δυνατόν, δε-
δομένων των ειδικών συνθηκών
της Κύπρου όπως αναγνωρίζονται
στο Πρωτόκολλο 10 της Πράξης
Προσχώρησης του 2003». Όπως
εξήγησε η ίδια πηγή, η Κομισιόν
έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση
της εφαρμογής των προνοιών του
κεκτημένου του Σένγκεν για προ-
στασία των προσωπικών δεδομέ-
νων (έγινε τον Νοέμβριο του 2019),
για την εφαρμογή της οδηγίας για
τις επιστροφές πολιτών τρίτων
κρατών (έγινε τον Δεκέμβριο του
2020) και για την συνεργασία σε
επίπεδο αστυνομικών δυνάμεων
(έγινε τον Φεβρουάριο του 2021). 

Από την αξιολόγηση, προστί-
θεται, εξαιρέθηκαν «οι περιοχές
στις οποίες η κυβέρνηση δεν ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο» βάσει του
Πρωτοκόλλου 10, καθώς και «η
εφαρμογή του κεκτημένου του
Σένγκεν στο πλαίσιο της Πράσινης
Γραμμής».

«Οι αξιολογήσεις καταλήγουν
στο ότι η Κύπρος πληροί τα απα-
ραίτητα κριτήρια για την εφαρμογή
του κεκτημένου Σένγκεν στους
τομείς της προστασίας δεδομένων,
της αστυνομικής συνεργασίας και
της διαχείρισης των εξωτερικών
συνόρων» προσθέτει η ίδια πηγή,

προσθέτοντας πως «σε σχέση με
τα εξωτερικά σύνορα, σημειώθηκε
πως παρά την ειδική κατάσταση
στην Κύπρο, η Κυπριακή Αστυνο-
μία έχει καλή επίγνωση της κατά-
στασης σε σχέση με τις παράτυπες
ροές μετανάστευσης και το δια-
συνοριακό έγκλημα στα θαλάσσια
σύνορα». Σύμφωνα με τα πιο πάνω,
αναμένεται πως το Σύστημα Πλη-
ροφοριών Σένγκεν θα τεθεί σε
εφαρμογή στην Κύπρο και πως «η
διαδικασία αυτή θα επιβεβαιωθεί
από ειδική αξιολόγηση Σένγκεν
το 2023», προσθέτει η ίδια πηγή.
Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν
Δεύτερης Γενιάς (Schengen Infor-
mation System II - SIS II) είναι το
σύστημα μέσω του οποίου οι αρχές
των κρατών μελών ανταλλάζουν
πληροφορίες για σκοπούς ελέγχων
στα σύνορα, κάτι που αφορά θέ-
ματα ασφάλειας, διακίνησης αλλά
και μετανάστευσης.

Επίσπευση...
Η ενεργοποίηση της διαδικασίας

για ένταξη στο Σένγκεν από την
κυβέρνηση το 2019 είχε προκαλέσει
πολιτική αντιπαράθεση στη Λευ-
κωσία, όταν το θέμα συζητήθηκε
στην Επιτροπή Νομικών της Βου-
λής των Αντιπροσώπων των Σε-
πτέμβριο του 2021, με αφορμή την
έναρξη της συζήτησης για χρήση
του SIS II στην Κύπρο.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση,
η βουλεύτρια των Οικολόγων Αλε-
ξάνδρα Ατταλίδου είχε δηλώσει
πως διαδοχικές κυβερνήσεις δεν
είχαν προχωρήσει σε αίτηση για
ένταξη στο Σένγκεν ώστε να μη
χρειαστεί να δημιουργηθούν συν-
θήκες σκληρού συνόρου στην Πρά-

σινη Γραμμή (θέμα που ήγειραν
και βουλευτές του ΑΚΕΛ και του
ΔΗΚΟ). Συνέδεσε μάλιστα την αί-
τηση με ανακοινώσεις συνδέσμων
επενδυτών και εταιριών που συν-
δέθηκαν με τις πρακτικές πώλησης
διαβατηρίων που φέρονται να δια-
φήμιζαν την Κύπρο ως χώρα που
σύντομα θα μπει στο Σένγκεν, αν
και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Νομικών και
βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορ-
ναρίτης είχε τονίσει στη δήλωσή
του πως δεν επίκειται ένταξη της
Κύπρου στο Σένγκεν.

Νωρίτερα το 2021, ο Σύνδεσμος
Μεγάλων Αναπτύξεων είχε ζητήσει
από τον τότε υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Χριστοδουλίδη και τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Νίκο Νουρή «να
γίνει επίσπευση διαδικασίας έν-
ταξης της Κύπρου στη ζώνη Sh-
enghen» μέσω κοινού σημειώμα-
τος, σύμφωνα με σχετικό τηλεγρά-
φημα του ΚΥΠΕ με ημερομηνία
2/2/2021 και ανακοίνωση του Συν-
δέσμου (που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του χωρίς ημερομηνία).
Σύμφωνα με έκθεση της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Νομικών με
ημερομηνία 1/2/2022, εκπρόσωπος
της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε
κατά την επεξεργασία του νομο-
σχεδίου ότι με την ψήφισή του «θα
επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρους
ένταξης στο Σένγκεν και οποιεσ-
δήποτε ανησυχίες λόγω της ντε
φάκτο κατάστασης με την Πράσινη
Γραμμή θα τεθούν και θ’ αποφα-
σιστούν σε κατοπινό στάδιο σε
πολιτικό επίπεδο». Ο νόμος υπερ-
ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της
Βουλής των Αντιπροσώπων στις
3 Φεβρουαρίου του 2022.

Μακριά ακόμα από το Σένγκεν η Κύπρος
Η ένταξη στο Σύστημα Πληροφοριών εκτός από θέμα γοήτρου αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της καθημερινής ζωής στην Ε.Ε.

Σε ερώτηση της «Κ» προς την κα Γιόχανσον πού βρίσκεται η διαδικασία που αφορά την Κύπρο και το Σένγκεν, η Επίτροπος μπόρεσε μόνο να απαντήσει πως η
αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και πως δεν έχει κάτι να πει, ενδεχομένως γιατί δεν θεώρησε πως επρόκειτο να ερωτηθεί. 

<<<<<<

Το Σύστημα Πληροφο-
ριών Σένγκεν θα τεθεί σε
εφαρμογή στην Κύπρο
και «η διαδικασία αυτή
θα επιβεβαιωθεί από ει-
δική αξιολόγηση Σένγ-
κεν το 2023» λέει αρμό-
δια πηγή στην «Κ».

Παράγοντας
μετανάστευση

Ένα από τα ζητήματα τα
οποία φαίνεται πως θα πα-
ρακολουθούνται από την
Ε.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής
προνοιών του Σένγκεν είναι
και η διαχείριση της μετανά-
στευσης και ειδικότερα η
αποτελεσματική διαχείριση
των θεμάτων ασύλου και
επιστροφών. Απαντώντας
σε ερώτηση της «Κ», αν η
Κομισιόν θεωρεί πως η κυ-
πριακή κυβέρνηση είναι σε
θέση να προστατεύσει τα
θεμελιώδη δικαιώματα
όσον φτάνουν στην Κύπρο
στο πλαίσιο των αυξημένων
παράτυπων αφίξεων (δεδο-
μένου ότι στις δηλώσεις της
την Τετάρτη η Επίτροπος
Γιόχανσον είχε τονίσει πως
στόχος των κριτηρίων γενι-
κά είναι η διατήρηση της
ασφάλειας με σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων),
εκπρόσωπος της Κομισιόν
ανέφερε πως οι Βρυξέλλες
αντιλαμβάνονται τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει
η Κύπρος και πως η Ε.Ε. έχει
αυξήσει την χρηματοδοτική
και επιχειρησιακή στήριξή
της. Όσον αφορά τον ρόλο
της Τουρκίας και τις δρα-
στηριότητες των διακινη-
τών, η εκπρόσωπος της Κο-
μισιόν σημείωσε πως «συ-
ζητούμε συχνά την αύξηση
των αφίξεων στην Κύπρο με
τους Τούρκους ομολόγους
μας» και πως το κύριο πλαί-
σιο συνεργασίας για τη με-
τανάστευση στην Ανατολική
Μεσόγειο παραμένει η Κοι-
νή Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας,
στη βάση του οποίου η χώ-
ρα οφείλει ν’ αποτρέπει τις
παράτυπες ροές προς όλα
τα κράτη μέλη, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Κύπρου.
Πρόσθεσε πως η Κομισιόν
παρακολουθεί τις δραστη-
ριότητες των δικτύων διακι-
νητών «οι οποίες επηρεά-
ζουν άμεσα τις αυξημένες
αφίξεις μέσω της Πράσινης
Γραμμής», καθώς και πως
αυτή την περίοδο η Επιτρο-
πή αναπτύσσει «μια επιχει-
ρησιακή εταιρική σχέση
Ε.Ε. - Τουρκίας κατά της πα-
ράνομης διακίνησης που εν-
σωματώνει τη διαχείριση
των συνόρων, ενδυναμώνει
την επιβολή του νόμου και
τη δικαστική συνεργασία
καθώς και την ανάπτυξη δυ-
νατοτήτων για καταπολέμη-
ση της παράνομης διακίνη-
σης μεταναστών».
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ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ

Eνας αυτοκρατορικός θεσμός εξουσίας  σε ένα «σύγχρονο» κράτος
Του ΜΙΧΑΛΗ Ν. ΜΙΧΑΗΛ

«Ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να
έχει λόγο στο εθνικό και
την Παιδεία» δήλωσε

πρόσφατα σε ραδιοφωνικό σταθμό
ο μητροπολίτης Πάφου. Σε ένα σύγ-
χρονο κοσμικό κράτος η φράση
αυτή θα ήταν αφορμή για έντονες
παραστάσεις της Πολιτείας προς
την Εκκλησία ότι η θρησκευτική
ηγεσία δεν μπορεί να έχει λόγο σε
θέματα που αφορούν το κράτος.
Στην Κύπρο η φράση αυτή μοιάζει
να είναι φυσιολογική για τους αρ-
χιερείς αλλά –δυστυχώς– και για
ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού
κόσμου και ακόμα χειρότερα, για
ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευ-
τικών και των πολιτών. 

Το ερώτημα που τίθεται από την
πιο πάνω φράση αφορά στην ιδιό-
τητα που θεωρούν οι αρχιερείς, και
όχι μόνο αυτοί, ότι έχει η Εκκλησία
της Κύπρου. Η απάντηση στο ερώ-
τημα αυτό είναι τόσο πολύπλοκη
όσο και η ίδια η ιστορία της Κύπρου.
Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
αλλά και ένα σύνολο πολιτικών δυ-
νάμεων, πολύ συχνά επιχειρημα-
τολογούν για τον «εθνικό πολιτικό»
ρόλο που θέλει να διαδραματίζει
σήμερα η Εκκλησία της Κύπρου,
επικαλούμενοι την ιστορικότητα
ενός τέτοιου ρόλου. Έτσι ήταν από
πάντα, έτσι πρέπει να είναι για πάν-
τα! Ωστόσο, η Ιστορία φαίνεται να
τεκμηριώνει κάτι άλλο.

Ο πολιτικός ρόλος των αρχιερέων
της Εκκλησίας της Κύπρου έχει
την αφετηρία του στον τρόπο λει-
τουργίας της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και στην ανάθεση κο-
σμικών εξουσιών στις πνευματικές
ηγεσίες των θρησκευτικών κοινο-
τήτων. Για να γίνει αυτό στην πε-
ρίπτωση των ορθοδόξων Κυπρίων,
αμέσως μετά την οθωμανική κα-
τάκτηση της Κύπρου οι Οθωμανοί
έπρεπε πρώτα να επαναφέρουν

την καταργημένη από τους Φράγ-
κους θέση του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου. Με λίγα λόγια, οι ορθόδοξοι
αρχιερείς αποκτούν πολιτική και
οικονομική εξουσία σε ένα οθω-
μανικό ισλαμικό αυτοκρατορικό
πλαίσιο. Εξουσία που τους επιτρέπει
να λειτουργούν σε ένα δεύτερο επί-
πεδο ως Οθωμανοί αξιωματούχοι,
οι οποίοι επιδεικνύουν την πίστη
τους προς τον Οθωμανό σουλτάνο
και παράλληλα διεκδικούν περισ-
σότερη εξουσία σε ένα πλαίσιο εν-

δυνάμωσης των τοπικών οθωμα-
νικών εξουσιών από τον δέκατο
έβδομο αιώνα και έπειτα. Κατά τη
διάρκεια της οθωμανικής περιόδου
οι αρχιερείς δεν αντιλαμβάνονταν
τον εαυτό τους αλλά ούτε και ήταν
εκπρόσωποι ενός εθνικού συνόλου,
για τον απλό λόγο ότι η κυρίαρχη
ταυτότητα ήταν η θρησκευτική. Η
εθνικοποίηση των ορθοδόξων Κυ-
πρίων, συχνά με την έντονη αντί-
δραση των αρχιερέων, είναι μια
διαδικασία που θα ξεκινήσει στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λίγο
πριν από τη μεταβίβαση της διοί-
κησης της Κύπρου στη Βρετανία. 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση
της βρετανικής διοίκησης, οι Κύ-
πριοι αρχιερείς – αντιλαμβανόμενοι
ότι το βρετανικό αυτοκρατορικό
πλαίσιο απλά διαδέχεται το οθω-
μανικό – διεκδικούν το αυτονόητο
γι’ αυτούς. Τη συνέχιση των πολι-
τικών κοσμικών τους εξουσιών και
τη λειτουργία τους ως διοικητικής
αρχής και στο διάδοχο αυτοκρα-
τορικό πλαίσιο. Δύο δεδομένα όμως

διαφοροποίησαν εντελώς το τοπίο
της οθωμανικής περιόδου. Πρώτον,
η επίδραση του ελληνικού εθνικι-
σμού στην Κύπρο έχει ως αποτέ-
λεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση
ενός εθνικοποιημένου συνόλου.
Και, δεύτερον, η Βρετανική Αυτο-
κρατορία δεν είναι η Οθωμανική,
δεν λειτουργεί δηλαδή με τον ίδιο
τρόπο και κυρίως, δεν αντιλαμβά-
νεται τους αρχιερείς ως πολιτική
Αρχή. Το πλαίσιο είναι αποικιο-
κρατικού τύπου αλλά πιο νεωτερικό.
Έτσι, η ελέω αυτοκράτορα εξουσία
των αρχιερέων φαίνεται να μην εί-
ναι δεδομένη και ακόμα χειρότερα,
καταργείται η οθωμανική κρατι-
κοποίηση της εκκλησιαστικής φο-
ρολογίας πράγμα που σημαίνει ότι
οι Κύπριοι δεν είναι υποχρεωμένοι
να πληρώνουν φόρους στους αρ-
χιερείς τους όπως γινόταν στους
τρεις αιώνες της οθωμανικής πε-
ριόδου. Σε ένα μη οθωμανικό και
πολύ διαφορετικό κόσμο, οι αρχιε-
ρείς της Εκκλησίας της Κύπρου
φαίνεται να επιδεικνύουν μια αξιο-

θαύμαστη προσαρμοστικότητα.
Εθνικοποιούν τη ρητορική τους
στην προσπάθεια τους να κερδί-
σουν τον ορθόδοξο πληθυσμό και
προσπαθούν να διατηρήσουν την
οθωμανική αυτοκρατορική τους
εξουσία ως ηγεσία ενός υπό δια-
μόρφωση εθνικού συνόλου σε ένα
αποικιοκρατικό πλαίσιο. 

Σε αυτό τον νέο κόσμο οι αρχιε-
ρείς για να διατηρήσουν την εξουσία
τους έπρεπε να μεταβληθούν σε
«εθνικούς εκπροσώπους» ενός υπό
διαμόρφωση ελληνορθόδοξου συ-
νόλου. Παράλληλα, σε μια πιο νε-
ωτερική πραγματικότητα πια, οι
αρχιερείς φαίνεται να μεταμορφώ-
νουν την ίδια την Εκκλησία σε ισχυ-
ρό πολιτικό κόμμα με τους ίδιους
να λαμβάνουν μέρος στις εκλογές
για τους αντιπροσώπους στο Νο-
μοθετικό Συμβούλιο και να κερδί-
ζουν αρκετές έδρες. Στο ίδιο πλαίσιο,
οι μουσουλμάνοι Κύπριοι καθίσταν-
ται ξαφνικά για τους αρχιερείς ο
άλλος, ο αντίπαλος, ο εχθρός. Παρά
το γεγονός ότι για τρεις αιώνες ο

μουσουλμάνος σουλτάνος νομιμο-
ποιούνταν ως εξουσία και μέσα από
τη ρητορική των αρχιερέων, παρά
το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αρχιερείς
αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους
και ως αξιωματούχους του οθωμα-
νικού κράτους, στα πρακτικά των
συνεδριάσεων των πρώτων δεκαε-
τιών του Νομοθετικού Συμβουλίου
μπορεί κανείς να δει την εχθρική
στάση των αρχιερέων αντιπροσώ-
πων προς τους μουσουλμάνους της
Κύπρου και την αγωνία τους να
αναδειχθούν οι ίδιοι ως εκπρόσωποι
ενός εθνικού συνόλου. Επιπρόσθετα,
το γεγονός ότι η Εκκλησία κατά τη
διάρκεια της αποικιακής διοίκησης
επιδιώκει διατήρηση του ρόλου της
στην εκπαίδευση – μια οθωμανική
πραγματικότητα – καθιστούσε την
αναπαραγωγή συγκεκριμένης ανά-
γνωσης της Ιστορίας μια εύκολη
υπόθεση. 

Με αυτήν τους την προσαρμο-
στικότητα και την έντονη πολιτική
δράση τους οι Κύπριοι αρχιερείς
παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως
τη φυσική πολιτική ηγεσία των Ορ-
θοδόξων και διεκδικούν από το
βρετανικό πλαίσιο την αναγνώριση
ενός τέτοιου ρόλου. Για την εμπέ-
δωση ενός τέτοιου ρόλου βοηθάει
και η συγκεκριμένη ανάγνωση της
ιστορίας. Μιας ιστορίας που σε με-
γάλο βαθμό γράφεται από ανθρώ-
πους που ανήκουν στον κύκλο της
Εκκλησίας και κινείται γύρω από
έναν άξονα που ανήκει περισσότερο
στη σφαίρα της επίδρασης του εθνι-
κισμού και του μύθου και όχι της
ιστορικής πραγματικότητας: Σε αυ-
τό το αφήγημα η Εκκλησία ήταν
από πάντα «εθνική ηγεσία» και γι’
αυτό πρέπει να είναι για πάντα. Η
εκλογή του Αρχιεπισκόπου της Εκ-
κλησίας της Κύπρου στη θέση του
Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας πρέπει να αναλύεται ως
το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας,
καθώς και της προσαρμοστικότητας

εκ μέρους των αρχιερέων, ένα απο-
τέλεσμα που διαιώνιζε μια αυτο-
κρατορική εξουσία στο πλαίσιο
ενός σύγχρονου κράτους. 

Στο σύγχρονο κυπριακό κράτος
όμως, με όλες τις ελλείψεις του και
τα κάθε λογής προβλήματά του,
ούτε αυτοκρατορική σουλτανική
εξουσία υπάρχει, ούτε και αποικιακή
διοίκηση. Υπάρχει όμως ο εθνικι-
σμός που διαβάζει την ιστορία όπως
ακριβώς την διάβαζαν οι Κύπριοι
αρχιερείς τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα: Η Εκκλησία ήταν
από πάντα «εθνικός» θεσμός άρα
πρέπει να είναι για πάντα! Και για
να φαίνεται αυτό φυσιολογικό σ’
ένα κράτος του 21ου αιώνα το ση-
μαντικότερο είναι ο έλεγχος της
Παιδείας. Μόνο που κάτι τέτοιο
δεν είναι ούτε φυσιολογικό αλλά
ούτε και έχει την ιστορικότητα που
η ίδια η Εκκλησία του προσδίδει. 

Επιστρέφοντας στη φράση του
μητροπολίτη Πάφου, η απάντηση
εκ μέρους της Πολιτείας, των εκ-
παιδευτικών οργανώσεων, των ιε-
ραρχών που θεωρούν ότι έχουν
πνευματικό ρόλο και όχι πολιτικό,
αλλά και των πολιτών, θα έπρεπε
να ήταν: Ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρέ-
πει να έχει λόγο στο εθνικό και την
Παιδεία, γιατί εδώ και χρόνια δεν
είναι αξιωματούχος σ’ ένα αυτο-
κρατορικό πλαίσιο, δεν είναι πο-
λιτική ηγεσία αλλά απλώς εκκλη-
σιαστική ηγεσία όσων είναι Ορθό-
δοξοι σε ένα σύγχρονο κράτος με
εκλεγμένη πολιτική διοίκηση. Μια
τέτοια απάντηση όμως προϋποθέτει
ανάγνωση της Ιστορίας, απελευ-
θέρωση της εκπαίδευσης από τον
έλεγχο της Εκκλησίας και λειτουρ-
γία ενός κοσμικού και όχι ημι-θε-
οκρατικού κράτους. 

Ο κ. Μιχάλης Ν. Μιχαήλ είναι αναπληρω-
τής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Σε ένα μη οθωμανικό και πολύ διαφορετικό κόσμο, οι αρχιερείς της Εκκλησίας
της Κύπρου φαίνεται να επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα. 
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Σε αυτό το αφήγημα
η Εκκλησία ήταν από
πάντα «εθνική ηγεσία»
και γι’ αυτό πρέπει
να είναι για πάντα. 
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Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Προς την ολοκλήρωση της τετραετί-
ας «γέρνει», σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η ζυγαριά της απόφασης 
για τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη αναφορικά με τον 
χρόνο των εκλογών, παρότι η 
μεγάλη ρευστότητα και το τοξι-
κό κλίμα που έχει προκαλέσει η 
υπόθεση των παρακολουθήσεων 
δεν αποκλείεται να οδηγήσουν 
σε ανατροπές. Οπως αναφέρουν 
εξάλλου συνομιλητές του πρωθυ-
πουργού, με την έλευση του 2023 
η Ν.∆. θα τείνει να συμπληρώσει 
3,5 χρόνια στη διακυβέρνηση της 
χώρας, οπότε στην κρίση των πο-
λιτών τυχόν εκλογές σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα θεωρηθούν πρό-
ωρες. Πάντως, με δεδομένο ότι 
το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυ-
μεί στην προεκλογική περίοδο 
να κυριαρχήσει το ζήτημα των 
υποκλοπών, προτεραιότητα απο-
τελούν κινήσεις υπέρβασης του 
υφιστάμενου κλίματος «άμεσα» 
και «μεσοπρόθεσμα». Ειδικότερα, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέ-
γαρο Μαξίμου ανέμενε ότι στην 
επιφάνεια θα έλθουν ισχυρισμοί 
περί νόμιμης επισύνδεσης από 
την ΕΥΠ σε εν ενεργεία υπουρ-
γό και σε άλλα πολιτικά και μη 
πρόσωπα. Εξάλλου δεν έχει περά-
σει απαρατήρητο ότι ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κα-
τέθεσε τη ∆ευτέρα ερώτηση με 
σχετικό περιεχόμενο προς τον 
πρωθυπουργό. Εάν οι σχετικές 
πληροφορίες επαληθευθούν, η 
κυβέρνηση φέρεται να σχεδιάζει 
να αντιδράσει άμεσα τονίζοντας 
πως δεν διαθέτει καμία σχετική 
πληροφορία ή ένδειξη και εάν υφί-
στανται αποδεικτικά στοιχεία θα 
πρέπει να κατατεθούν από τους 
καταγγέλλοντες στη ∆ικαιοσύνη.  

Μεσοπρόθεσμα, όπως αναγνω-
ρίζεται, οι πρωτοβουλίες που εί-
ναι δυνατόν να αναληφθούν εί-
ναι δύο και μένει να αποδειχθεί 
εάν και κατά πόσον θα αποβούν 
αποτελεσματικές. Η κυβέρνηση 
επενδύει συγκεκριμένα:
• Στη θεσμική πρωτοβουλία που 
ανέλαβε με την προώθηση του 

νομοσχεδίου που εμπεριέχει ανα-
τροπές στην οργάνωση και λει-
τουργία της ΕΥΠ και στην απαγό-
ρευση της κατοχής και εμπορίας 
παράνομου λογισμικού παρακο-
λουθήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
κάνουν λόγο για ένα ολοκληρωμέ-
νο πλαίσιο με πολλαπλά «φίλτρα» 
και εγγυήσεις που θα αποτρέπουν 
την επανάληψη φαινομένων τύ-
που Ανδρουλάκη, αλλά και εκτε-
ταμένες παρακολουθήσεις με 
συστήματα όπως το Predator. 
Σημειώνουν, δε, το γεγονός ότι 

το ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίστηκε «κά-
θετα» αρνητικό στις προωθού-
μενες διατάξεις, αλλά αντιθέτως 
ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιολόγη-
σε θετικά αρκετές εξ αυτών. Μά-
λιστα πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η κυβέρνηση θα εμφανιστεί 
στη Βουλή ανοικτή στην αποδο-
χή προτάσεων από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, που όμως 
δύσκολα μπορεί να φθάσει και 
στη μείωση της τριετίας η οποία 
προβλέπεται ως χρονικό όριο προ-
κειμένου να ενημερωθεί κάποιος 
ότι τελούσε υπό παρακολούθηση.
• Στις κινήσεις της ∆ικαιοσύνης. 
Οπως αναφέρεται, η όποια «κά-
θαρση» στην υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων δεν μπορεί να 
επέλθει μέσα από πολιτικά «εργα-
λεία», όπως η εξεταστική επιτρο-
πή, που ούτως ή άλλως ολοκλήρω-
σε τις εργασίες της, ή η Επιτροπή 
Θεσμών της Βουλής, η οποία θα 
συνέλθει εκ νέου εντός του μηνός. 

Ως εκ τούτου, θεωρείται κρίσιμο η 
κοινή γνώμη να πειστεί ότι η δι-
καστική έρευνα «τρέχει» και έχει 
ουσιαστικό περιεχόμενο με την 
κλήση μαρτύρων-κλειδιά, όπως 
ο Γρηγόρης ∆ημητριάδης, που 
ως επικεφαλής του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου είχε την ευθύνη 
της ΕΥΠ, και οι κ. Γιάννης Λαβρά-
νος και Φέλιξ Μπίτζιος, οι οποίοι 
«συνδέονται» με την παρουσία 
παράνομου λογισμικού στη χώρα. 

Η διχογνωμία

Εάν οι εξελίξεις στα δύο ανω-
τέρω επίπεδα αποδειχθούν απο-
τελεσματικές, ο κ. Μητσοτάκης 
θα έχει έναν «καθαρό διάδρομο» 
προκειμένου να οριστικοποιήσει 
τις αποφάσεις του για τον χρόνο 
των εκλογών. Θα πρέπει να επι-
σημανθεί πως ακόμη και «εντός 
των τειχών» υπάρχουν αντικρου-
όμενες απόψεις για το πολιτικό 
αποτύπωμα της υπόθεσης των 

παρακολουθήσεων στο εκλογικό 
σώμα και άρα για την προσφορό-
τερη ημερομηνία προσφυγής στις 
κάλπες. Ορισμένοι υποστηρίζουν 
πως το μπαράζ των καταγγελιών 
και η παραφιλολογία του τελευ-
ταίου διαστήματος πλήττουν την 
εικόνα αξιοπιστίας που είχε οικο-
δομήσει την τελευταία τριετία η 
κυβέρνηση. Ενώ άλλοι διατυπώ-
νουν την άποψη πως οι πολίτες 
έχουν διαφορετικές προτεραιότη-
τες, με βάση τις οποίες θα ψηφί-
σουν στις επερχόμενες εκλογές. 
Καθώς και ότι στην κοινή γνώμη 
έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως 
«φαινόμενα» παρακολουθήσεων 
καταγράφονται σε όλες τις κυ-
βερνήσεις. Τέλος, σημειώνουν 
πως ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
στηρίξει την προεκλογική του εκ-
στρατεία στις υποκλοπές και στη 
«σκανδαλολογία», οπότε το ευ-
ρύτερο πολιτικό περιβάλλον δεν 
πρόκειται να μεταβληθεί. 

Πάντως, από τις έρευνες που 
έφθασαν τις προηγούμενες ημέ-
ρες στο Μέγαρο Μαξίμου προ-
κύπτει πως η υπόθεση των υπο-
κλοπών «θολώνει» την εικόνα της 
κυβέρνησης κυρίως στους κεντρο-
γενείς –και όχι στους δεξιούς– ψη-
φοφόρους. Ομως, στον αντίποδα, 
ως σημαντικότερα ζητήματα συ-
νεχίζουν να αξιολογούνται η δι-
αχείριση της ακρίβειας και των 
θεμάτων εξωτερικής πολιτικής 
και ασφάλειας, στα οποία ο κ. Μη-
τσοτάκης διατηρεί σταθερό προ-
βάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα. 

Ο πρωθυπουργός γίνεται ως 
εκ τούτου αποδέκτης εισηγήσε-
ων για επίσπευση των εκλογών. 
Εξάλλου, και από όλες τις δημο-
σιευμένες δημοσκοπήσεις του τε-
λευταίου διαστήματος προκύπτει 
πως και στο ερώτημα της πρόθε-
σης ψήφου η Ν.∆. προηγείται με 
απόσταση ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μάλιστα ορισμένοι προσθέτουν 
πως το κλίμα πόλωσης που έχει 
διαμορφωθεί ενδεχομένως ευνοεί 
τη Ν.∆., καθώς θα αποτρέψει την 
πιθανότητα της «χαλαρής ψήφου» 
στις πρώτες εκλογές που θα διεξα-
χθούν με σύστημα απλής αναλογι-
κής, οδηγώντας τους «γαλάζιους» 
σε υψηλά ποσοστά, τα οποία θα 
αποτελέσουν το εφαλτήριο για 
την επίτευξη του στόχου της αυ-
τοδυναμίας στις δεύτερες κάλπες.

Πάντως, υπάρχουν και οι θια-
σώτες της εξάντλησης της τετρα-
ετίας, που επισημαίνουν πως εάν 
οι εκλογές μετατεθούν χρονικά, οι 
όποιες πληγές στην κυβερνητική 
εικόνα από την υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων θα έχουν επου-
λωθεί. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτά-
κης θα είναι πιο εύκολο να κινηθεί 
προεκλογικά προβάλλοντας μια 
θετική ατζέντα. Τέλος, θα υπάρ-
χει χρόνος προκειμένου το σώμα 
των ψηφοφόρων να «αφομοιώσει» 
θετικά μέτρα της κυβέρνησης, 
όπως η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης, οι αυξήσεις στις συ-
ντάξεις, η νέα αύξηση του κατώ-
τατου μισθού και ενδεχομένως 
πρόσθετες κινήσεις στήριξης στο 
μέτωπο της ακρίβειας, εντός των 
αντοχών του προϋπολογισμού.

Αναζητεί «πέρασμα» προς την άνοιξη
Πώς θα επιχειρήσει το Μαξίμου να αμυνθεί στην πίεση για να εξαντλήσει την τετραετία σε άλλο πολιτικό περιβάλλον

Από την κυβέρνηση 
θα επιμείνουν ότι 
δεν διαθέτουν καμία 
ένδειξη πως η ΕΥΠ 
παρακολουθούσε 
εν ενεργεία υπουργό.

Οι θιασώτες της εξάντλησης της τετραετίας επισημαίνουν πως έως τότε οι όποιες πληγές από την υπόθεση των παρακολουθήσεων θα έχουν επουλωθεί. Πα-
ράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα μπορεί  να προβάλλει προεκλογικά μια θετική ατζέντα. Φωτογραφία από πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αμφισσα.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Στη σφαίρα επιρροής προσώπων 
που φέρεται να πρωταγωνιστούν 
στην υπόθεση των υποκλοπών 
βρίσκονται ευαίσθητες υπηρε-
σίες της αστυνομίας. Με πρω-
τοβουλία και διαμεσολάβηση 
των εμπλεκομένων στις παρα-
κολουθήσεις τοποθετήθηκαν 
αξιωματικοί σε θέσεις-κλειδιά, 
όπου παραμένουν μέχρι σήμε-
ρα, με πηγές πάντως σε ανώτατο 
κυβερνητικό επίπεδο να προα-
ναγγέλλουν την απομάκρυνσή 
τους, τους αμέσως επόμενους 
μήνες. Την ίδια στιγμή, αρκε-
τοί «μη αρεστοί» αξιωματικοί 
πήραν τον δρόμο της αποστρα-
τείας ή μετακινήθηκαν σε θέ-
σεις-ψυγεία, με τις πληροφορίες 
να αναφέρουν ότι μετά τις πα-
ραιτήσεις του Αυγούστου έγι-
νε προσπάθεια να επανέλθουν 
στην ενέργεια μέσω τοποθέτη-
σής τους στην ΕΥΠ. Πρόταση 
που ορισμένοι αρνήθηκαν. 

Οσο κι αν η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου προσπαθεί να 
πείσει περί του αντιθέτου, η υπό-
θεση των υποκλοπών ρίχνει βα-
ριά σκιά στο εσωτερικό της αστυ-
νομίας. Υπό καθεστώς πίεσης τα 
στόματα ανοίγουν. Η «Κ» έχει 
γίνει αποδέκτης πληροφοριών 
για φυσικές παρακολουθήσεις 
από αστυνομικούς συγκεκριμέ-
νων υπηρεσιών, ενώ περισσότε-
ρες από μία πηγές ενημέρωσης 
αναφέρουν ότι οι ίδιες υπηρεσίες 
που, τυπικά τουλάχιστον, έχουν 
αρμοδιότητα την αντιμετώπιση 
της διαφθοράς και τη συλλογή 
πληροφοριών, φέρονται να έχουν 

εμπλοκή στην επιτήρηση δημο-
σιογράφων που ερευνούν την 
υπόθεση των τηλεφωνικών υπο-
κλοπών. Στελέχη του ∆ημόσιας 
Τάξης πάντως που ρωτήθηκαν 
σχετικά δήλωσαν άγνοια. 

Την ίδια στιγμή, αξιωματικοί 
που υπηρετούν σε κρίσιμα πό-
στα στην Ασφάλεια, στην Οικο-
νομική Αστυνομία και αλλού, 
φέρονται να διατηρούν στε-
νές επαφές με ισχυρούς παρά-
γοντες, που κατά πληροφορί-
ες συνδέονται με ορισμένα από 
τα πρόσωπα των υποκλοπών. 
Οταν μάλιστα έγινε προσπά-
θεια μετακίνησης των εν λόγω 
αξιωματικών, τα φύλλα πορείας 
ανακλήθηκαν κατόπιν «άνωθεν 
εντολών». 

Ενα από τα κεντρικά πρόσω-
πα στην υπόθεση των υποκλο-
πών συνδέεται με αστυνομικό 
με προϋπηρεσία στη ∆ίωξη Ναρ-
κωτικών, ο οποίος συνυπηρέ-
τησε και ανέπτυξε στενή φιλι-
κή σχέση με την αστυνομική 
υποδιευθύντρια, η οποία –ούσα 
αποσπασμένη στην ΕΥΠ– είχε 
συμμετοχή στην παρακολούθη-
ση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ 

Νίκου Ανδρουλάκη. Η εν λόγω 
αξιωματικός έδινε το «παρών» 
στις εγκαταστάσεις της υπη-
ρεσίας στην Αγία Παρασκευή 
έχοντας υπό τις διαταγές της 
μια ομάδα περίπου δέκα απο-
σπασμένων στην ΕΥΠ αστυνο-
μικών. Γεννά υποψίες το γε-
γονός ότι μετά τις αρχές 
Αυγούστου οι απο-

σπάσεις στην Υπηρεσία τόσο 
της υποδιευθύντριας όσο και 
των αστυνομικών της ομάδας 
της διακόπηκαν. Με ορισμένες 
πηγές ενημέρωσης πάντως να 
αναφέρουν ότι παρά τον σάλο 
που ξέσπασε, κάποιοι από την 
«ομάδα της Αγίας Παρασκευής» 
κατάφεραν να παρατείνουν την 
παραμονή τους στην ΕΥΠ. 

Πληροφορίες από το εσωτε-
ρικό της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι 
τα ίδια κέντρα είχαν λόγο και 
στην τοποθέτηση, το 2018, αξι-
ωματικού στη θέση του επικε-
φαλής υπηρεσίας συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών της 
αστυνομίας, όπου και παραμένει 
μέχρι σήμερα. Είχαν προηγηθεί 
απόπειρες της ηγεσίας να θέσει 

υπό τον απόλυτο έλεγχό της την 
εν λόγω υπηρεσία, η οποία ση-
μειωτέον διαθέτει σύγχρονο 
σύστημα τηλεφωνικών παρα-
κολουθήσεων. Ο μέχρι τότε προ-
ϊστάμενός της, που λέγεται ότι 
δεν υπήρξε ιδιαίτερα πρόθυμος 
να υποκύψει στις πιέσεις, περι-
ήλθε σε δυσμένεια και τελικά 
αποστρατεύτηκε. 

Το διάστημα διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, το ίδιο δίκτυο 
ανθρώπων απέκτησε ιδιαίτερα 
στενούς δεσμούς τόσο με την 
πολιτική όσο και με τη φυσική 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, τους οποίους διατήρησε 
και μετά την κυβερνητική αλ-
λαγή, το καλοκαίρι του 2019. 
Την ίδια περίοδο ρυθμιστικό 
ρόλο στα τεκταινόμενα στην 
ΕΛ.ΑΣ. –και όχι μόνο– είχε και 

ο πρώην αστυνομικός Σπύρος 
Παπαχρήστου, που δολο-
φονήθηκε την Πρωτο-
μαγιά του 2018, με την 
επίθεση εναντίον του 
να αποδίδεται στη 
δράση του οργανω-
μένου εγκλήματος. 

Το 2018 ανέλα-
βε καθήκοντα και 
ο νυν επικεφαλής 
της υπηρεσίας αρ-
μόδιας για θέματα δι-

αφθοράς. Επελέγη από 
τον τότε αρχηγό Κωνστα-

ντίνο Τσουβάλα και τον 
πολιτικό του προϊστά-
μενο, εκείνη την πε-
ρίοδο, Νίκο Τόσκα, 

τα ονόματα των οποί-
ων έχουν συμπεριληφθεί σε 
πρόσφατα δημοσιεύματα 

για την υπόθεση των υποκλο-
πών. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Κ», υπήρξαν σε ανώτατο κυ-
βερνητικό επίπεδο σκέψεις για 
αντικατάστασή του πριν από τη 
λήξη της θητείας του, που τελι-
κώς δεν υλοποιήθηκαν, υπό τον 
φόβο των πολιτικών παρενερ-
γειών που θα προκαλούσε μια 
τέτοια κίνηση. 

Την ίδια στιγμή, στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου 
που περιγράφονται από ορισμέ-
νους κύκλους ως συνδεδεμένα 
με το δίκτυο των υποκλοπών, 
στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους 
καταγγέλλουν ότι στοχοποιού-
νται επειδή επιχείρησαν να συ-
γκρουστούν με τη διαφθορά. 
«∆είχνουν» πρώην και νυν αξι-
ωματικούς ως συνδεόμενους 
με το οργανωμένο έγκλημα και 
κάνουν αναφορά σε πρόσωπα 
από το στενό περιβάλλον ισχυ-
ρών επιχειρηματιών ή ακόμα 
και μελών της Greek Mafia που 
υπηρετούν σε σημαντικά γρα-
φεία στο μέγαρο της λεωφόρου 
Κατεχάκη. 

Κυβερνητικές πηγές, που 
έχουν γνώση των προσπαθει-
ών διείσδυσης στις υπηρεσίες 
της αστυνομίας, προεξοφλού-
σαν εκκαθαρίσεις στις επερχόμε-
νες τακτικές κρίσεις στο Σώμα. 
Ενα πρώτο μήνυμα θέλησαν να 
στείλουν προ μερικών εβδομά-
δων τοποθετώντας αξιωματικούς 
της Ασφάλειας που είχαν απο-
μακρυνθεί ως ανεπαρκείς, στη 
θέση των αποσπασμένων στην 
ΕΥΠ αξιωματικών που έχουν 
άμεση ανάμειξη στην υπόθεση 
των παρακολουθήσεων.

Οι «μαύρες τρύπες» της Ελληνικής Αστυνομίας
Παράγοντες με ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών έχουν αφήσει ίχνη και στις επιλογές αξιωματικών σε κρίσιμες υπηρεσίες

Mετά τις πολιτικές εξε-
λίξεις στις αρχές Αυγού-
στου έγινε προσπάθεια να 
επανέλθουν κάποιοι αξιω-
ματικοί στην ενέργεια, 
μέσω τοποθέτησής τους 
στην ΕΥΠ – πρόταση που 
ορισμένοι αρνήθηκαν. 

Πληροφορίες από το 
εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. 
αναφέρουν ότι πρό-
σωπα που σχετίζονται με 
την υπόθεση των υποκλοπών 
είχαν λόγο και στην τοποθέτηση, το 
2018, αξιωματικού στη θέση του επι-
κεφαλής υπηρεσίας συλλογής και επε-
ξεργασίας πληροφοριών της αστυνομί-
ας, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.
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«Μετά τη “Γαλάζια Πατρίδα” και 
το casus belli, τώρα πια η απει-
λή προς την Ελλάδα με το ρητό 
“μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνι-
κά” γίνεται επίσημο ιδεολόγημα 
και δόγμα της Τουρκίας κι αυτό 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή», μας 
ανέφερε έμπειρος πολιτικός ανα-
λυτής της γειτονικής χώρας στη 
συνομιλία μας λίγες ώρες μετά 
τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν στη συνέντευξη Τύ-
που έπειτα από το τέλος της συ-
νόδου του G20.

Ο κ. Ερντογάν ρωτήθηκε από 
τον δημοσιογράφο της κρατικής 
τηλεόρασης της Τουρκίας πώς 
σχολιάζει την «επιθετική στά-
ση» της Ελλάδας σε Αιγαίο και 
Ανατολική Μεσόγειο, με τον κ. 
Ερντογάν να δηλώνει πως «αυτό 
που λέω πάντα, ότι “μια νύχτα 
μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά”, 
αυτό είναι βασική μας αρχή. Αυ-
τό για εμένα είναι οριστικό ρητό 
που δεν ανακαλείται, είναι βασι-
κή αρχή. Επομένως ένα βράδυ 
μπορούμε πάλι να πάμε ξαφνικά».

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά 
από τον προηγούμενο Σεπτέμ-
βριο που ο Τούρκος πρόεδρος 
εξαπέλυσε την απειλή της στρατι-
ωτικής επιχείρησης και εισβολής 
εναντίον της Ελλάδας. Ωστόσο, 
σε αντίθεση με τις προηγούμε-
νες, θεωρείται πως αυτή τη φορά 
ξεκαθαρίζει πως αυτή η απειλή 
εναντίον της Αθήνας είναι ένα 
δόγμα της τουρκικής αμυντικής 
και εξωτερικής πολιτικής και θα 
παραμένει πάντα έτσι.

Μεγαλώνει η απειλή

Οπως αναφέρουν έμπειροι δι-
πλωμάτες αλλά και πολιτικοί ανα-
λυτές, το casus belli της Αγκυρας, 
δηλαδή η απειλή πολέμου στην 
πιθανότητα επέκτασης των ελ-
ληνικών χωρικών υδάτων στο 
Αιγαίο, αφορά μόνο το συγκε-
κριμένο ζήτημα. Ομως η δήλω-
ση του κ. Ερντογάν ανοίγει το 
εύρος της απειλής και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 
θέμα η Αγκυρα θεωρεί πως έχει 
το δικαίωμα να πραγματοποιή-
σει στρατιωτική επιχείρηση και 
εισβολή στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα αναφέρουν 
πως σε περίπτωση που η τουρ-
κική κυβέρνηση θεωρήσει απει-
λή την περαιτέρω στρατιωτικο-
ποίηση των ελληνικών νησιών, 
ή θελήσει να εμποδίσει την κα-
τασκευή κάποιου έργου σε μια 
νησίδα του Αιγαίου όπου η Τουρ-
κία αμφισβητεί την ελληνική κυ-

ριαρχία, ή θεωρεί πως υποστηρί-
ζονται τρομοκρατικές οργανώσεις 
από την Ελλάδα, όπως αναφέρουν 
πολλές φορές Τούρκοι αξιωματού-
χοι, τώρα πια ως πιθανή τουρκική 
απάντηση υπάρχει και το δόγμα 
«θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

∆εν θεωρείται καθόλου τυχαία 
στην ίδια συνέντευξη Τύπου η 
αναφορά του κ. Ερντογάν στα 
ελληνικά νησιά, ο οποίος δήλω-
σε: «Γεμίστε (ενν. εξοπλίστε) όσο 
θέλετε αυτά τα νησιά. Τίποτε από 
αυτά δεν θα σας ωφελήσει. Εδώ 
υπάρχει η Τουρκία. Τα αεροπλά-
να που έρχονται, τα όπλα, κι όλα 
αυτά... δεν ωφελούν. Αυτή η δου-
λειά δεν είναι ζήτημα κόπου και 
ισχύος, είναι ζήτημα καρδιάς».

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας» χτίστηκε αρχικά με δη-

λώσεις· δεν υπήρχε κάτι συγκε-
κριμένο. Αργότερα εμφανίστηκε 
ένας χάρτης, μπροστά στον οποίο 
φωτογραφήθηκε ο κ. Ερντογάν, 
συνεχίστηκε με το τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο και ακολούθησαν 
οι συντεταγμένες που έστειλε 
η Αγκυρα στον ΟΗΕ ως «τουρ-
κική υφαλοκρηπίδα» στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που αγνοεί 
τα ελληνικά νησιά και δεν ανα-
γνωρίζει την επήρειά τους για 
τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας.

Υπάρχει η άποψη πως έτσι τώ-
ρα χτίζεται ένα νέο δόγμα έναντι 
της Ελλάδας. Το επόμενο διάστη-
μα ενδεχομένως θα ακολουθή-
σουν νέες κινήσεις και συγκε-
κριμένες διεκδικήσεις.

Τι (δεν) πήρε στο G20

Στη σύνοδο του G20 στο Μπα-
λί της Ινδονησίας ο Τούρκος 
πρόεδρος είχε συναντήσεις με 
τον Τζο Μπάιντεν, τον Εμανου-
έλ Μακρόν αλλά και τον Ολαφ 

Σολτς, όπως και με την πρωθυ-
πουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Με-
λόνι. Ο κ. Ερντογάν στη σύντομη 
συνάντησή του με τον Αμερικα-
νό ομόλογό του δεν πήρε τις ορι-
στικές υποσχέσεις που ήθελε για 
τον εκσυγχρονισμό των τουρκι-
κών F-16, ενώ ο πρόεδρος της 
Γαλλίας, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της γαλλικής προεδρί-
ας, έκανε ξεκάθαρες συστάσεις 
στην Τουρκία να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ένταση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και ζήτησε να 
προχωρήσει το ζήτημα της έντα-
ξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Με 
την Ιταλίδα πρωθυπουργό συζή-
τησαν ζητήματα αμυντικής και 
ενεργειακής συνεργασίας. 

Οπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. 
Ερντογάν, Μακρόν και Μελόνι 

ανέφεραν πως υπάρχουν «τε-
χνικά εμπόδια» στο ζήτημα της 
προμήθειας του αντιαεροπορι-
κού συστήματος SAMP-T που δι-
εκδικεί η Αγκυρα και ευχήθηκαν 
να επιλυθούν στο μέλλον. Ολο 
αυτό το κλίμα δεν ικανοποιεί 
ιδιαίτερα την Αγκυρα, καθώς 
τα εξοπλιστικά προγράμματα 
που διεκδικεί δεν προχωρούν 
γρήγορα, την ώρα που, σύμφω-
να με τους στρατιωτικούς ανα-
λυτές της Τουρκίας, «η Ελλάδα 
κάθε μήνα παραλαμβάνει δύο 
σύγχρονα μαχητικά».

Οι βολές Σοϊλού

Ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας 
στο Μπαλί προσπάθησε να κά-
νει κινήσεις επαναπροσέγγισης 
με τη ∆ύση, δύο υπουργοί του 
με τις δηλώσεις τους εξέφρασαν 
εντελώς διαφορετικές θέσεις.

Λίγες ώρες πριν από τη συ-
νάντηση Μπάιντεν - Ερντο-
γάν, ο υπουργός Εσωτερικών 
της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού κατηγόρησε τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για το τρομοκρατικό 
χτύπημα στην Κωνσταντινού-
πολη που προκάλεσε τον θάνα-
το έξι ανθρώπων και τον τραυ-
ματισμό άλλων 81. Στο σημείο 
του τρομοκρατικού χτυπήματος 
στον πεζόδρομο του Πέραν, ο 
Σοϊλού δήλωσε ότι «εμείς ξέρου-
με το μήνυμα που μας έδωσαν, 
λάβαμε το μήνυμα που μας έδω-
σαν και ξέρουμε ποιο είναι το 
μήνυμα. Το υπογραμμίζω ότι 
απορρίπτουμε τα συλλυπητή-
ρια της αμερικανικής πρεσβεί-
ας. Τροφοδοτούν τις περιοχές 
των τρομοκρατών στο Κομπάνι 
έχοντας τη νοοτροπία να διατα-
ράξουν την ηρεμία της Τουρ-
κίας στέλνοντας χρήματα από 
τη Γερουσία τους. Πρέπει να 
συζητηθεί η συμμαχία μας με 
ένα τέτοιο κράτος».

Το τουρκικό τηλεοπτικό δί-
κτυο FOX TV όπως και άλλα 
αντιπολιτευόμενα μέσα ενη-
μέρωσης στο παρελθόν έχουν 
υποστηρίξει πως οι σχέσεις 
του Σοϊλού με τον γαμπρό του 
Ερντογάν, τον πρώην υπουρ-
γό Μπεράτ Αλμπαϊράκ, είναι 
στο ναδίρ και πως μεταξύ τους 
υπάρχει μια μεγάλη μάχη εξου-
σίας. Αναλυτές εκτιμούν πως ο 
κ. Αλμπαϊράκ σήμερα μπορεί 
να μην έχει υπουργικό αξίωμα, 
αλλά βρίσκεται δίπλα σε πολ-
λές αποφάσεις του προέδρου 
της Τουρκίας και θεωρείται από 
τους ανθρώπους που στηρίζουν 
την προσέγγιση με τη ∆ύση. Στο 
παρελθόν ήταν ο ίδιος που είχε 
προσωπικές επαφές με το περι-
βάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Μακρά «νύχτα» μεθοδεύει ο Ερντογάν
«Πλατφόρμα» διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας σχηματίζει με τις επίμονες απειλές του ο πρόεδρος, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές

Σύμφωνα με πηγές 
της «Κ», το νέο δόγμα 
είναι πολύ ευρύτερο 
από το casus belli, 
που αφορά μόνο 
τα χωρικά ύδατα.

Η Τουρκία δεν κατάφερε 
να αποσπάσει τίποτε 
περισσότερο από 
αόριστες προθέσεις για 
το μέλλον στη σύνοδο 
του Μπαλί.

O Ταγίπ Ερντογάν εκδηλώνει την ικανοποίησή του από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι τοπικές αρχές στην Ινδονησία. Η συνέχεια όμως και οι συνα-
ντήσεις του με Μπάιντεν, Μακρόν, Σολτς και Μελόνι δεν πήγαν τόσο καλά όσο θα επιθυμούσε.
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Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

«Πολλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἐχῖνος 
δέ ἓν, μέγα.»1

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ (680-630 π.Χ.)
 

Ο στίχος αυτός αντιπαραθέτει 
δύο προσεγγίσεις. Ο σκαντζό-
χοιρος, συντηρητικός και συ-
γκεντρωτικός, υιοθετεί μία και 
μόνη στάση στις όποιες προ-
κλήσεις. Η αλεπού, χαοτική και 
καινοτόμος, ερευνά ταυτοχρό-
νως πολλές δυνατότητες. Ο πο-
λυμήχανος Οδυσσεύς, σύμβολο 
της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας, 
αντιστοιχεί στην αλεπού. 

 
Πώς τοποθετείται η σύγχρονη Ελ-
λάδα στη διχοτομική αυτή διά-
κριση; Στην εξωτερική μας πο-
λιτική η στρατηγική εμπνέεται 
σαφώς από τον εχίνο: «ἓν, μέγα» 
γνωρίζει και ακολουθεί με εμμο-
νή, συνέχεια και συνέπεια: το 
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

 
Παραδόξως, στην απέναντι πλευ-
ρά του Αιγαίου κυριαρχεί η αλω-
πέκειος στρατηγική. Η Τουρκία 
επινοεί κάθε τόσο διαφορετική 

τακτική. Ο κατάλογος των όσων 
«οἶδ’ ἀλώπηξ» είναι μακρύς. Τα 
εναλλασσόμενα διπλωματικά 
και επικοινωνιακά όπλα δεν εί-
ναι, ασφαλώς, εξίσου ισχυρά με 
την ελληνική επένδυση στο δί-
καιο· ερευνούν, όμως, τις όποιες 
αδυναμίες του αντιπάλου. Οι δι-
αδοχικές αμφισβητήσεις δεν επι-
τυγχάνουν τον μέγιστο στόχο· 
αθροιζόμενες, όμως, οι διπλωμα-
τικές και επικοινωνιακές παρεμ-
βάσεις μετατοπίζουν σταδιακά 
το μέτωπο της αντιπαράθεσης 
εις βάρος της Ελλάδος. Ελλοχεύ-
ει, επίσης, ο κίνδυνος η τουρκι-
κή πρωτοβουλία να συναντήσει, 

έστω τυχαία ή συγκυριακά, κά-
ποιο ρήγμα στην πανοπλία του 
εχίνου, όπως έγινε το 1974. 

 
Βέβαια, μετά την εισβολή στην 
Κύπρο, η Τουρκία δεν έχει στο 
ενεργητικό της κάποια ανάλογη 
επιτυχία. Αντιθέτως, η ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, χάρη στην επιδέξια αξι-
οποίηση των ευρωπαϊκών και δι-
εθνών κανόνων, συνιστά αναμ-
φισβήτητη ελληνική κατάκτηση. 

 
Ποια στρατηγική θα αποβεί μακρο-
πρόθεσμα αποτελεσματική, τα 
«πολλά» ή το «ἓν, μέγα»;

 
Διανύουμε μια περίοδο με εκτετα-
μένους μετασχηματισμούς. Το δι-
εθνές σύστημα αποσταθεροποι-
είται. Οι σχέσεις ανάμεσα στον 
αναπτυγμένο και τον αναπτυσσό-
μενο κόσμο δοκιμάζονται από την 
ουκρανική κρίση. Η ευαισθησία 
στις παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου κλονίζεται. Στις δυτικές 
χώρες η δημοκρατία μοιάζει να 
τελεί υπό την πίεση του ανερχό-
μενου λαϊκισμού. Πόσο σταθερή 
θα αποδειχθεί η αλληλεγγύη και 

η τήρηση των υποσχέσεων των 
συμμάχων μας, στο κλίμα αυτής 
της πολιτικής και γεωπολιτικής 
ρευστότητας; Το μεταβαλλόμενο 
γεωπολιτικό περιβάλλον ευνοεί 
την πολυμηχανία του Οδυσσέα, 
τον «αλωπεκισμό».

 
Δεν είναι εύκολη η ανασυγκρότη-
ση μιας διπλωματικής παιδείας 
η οποία, με ρίζες σε ευρωπαϊκές 
παραδόσεις αιώνων, οικοδομή-
θηκε επί δεκαετίες. Ομως, σή-
μερα έχει καταστεί μείζον ζή-
τημα το οποίο, παντού, τίθεται 
πιεστικά και συζητείται ευρύ-
τατα στους ακαδημαϊκούς και 
διπλωματικούς κύκλους – επί 
παραδείγματι, η Γαλλία σχεδι-
άζει τη διεύρυνση του διπλω-
ματικού της προσωπικού από 
άλλους χώρους της διοίκησης.

 
Σε μια τέτοια καινοτόμο κατεύ-
θυνση, η Ελλάδα διαθέτει πλε-
ονεκτήματα. Το βασικό πεδίο 
καινοτομίας τοποθετείται στους 
στενούς δεσμούς ανάμεσα στον 
ελλαδικό και τον διεθνή χώρο, 
τον οποίο αποτελούν η διασπο-
ρά και η ναυτιλία. Οι δύο αυτές 

δυνάμεις του Ελληνισμού είναι 
σε άμεση επαφή με τις παγκό-
σμιες εξελίξεις σε όλους τους 
τομείς: τεχνολογικό, οικονομι-
κό, πολιτικό και πολιτισμικό. 
Καθώς λειτουργούν σε έντο-
να ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
μακριά από τους προστατευτι-
σμούς και τις εσωστρέφειες των 
ελλαδικών δικτύων, έχουν ανα-
πτύξει ιδιαίτερη ικανότητα στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση 
των αναδυομένων δυνατοτή-
των. Επιπροσθέτως, η επίδρα-
ση του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου στη διασπορά λειτουργεί 
κατευναστικά και ενωτικά, εν 
αντιθέσει με τις εξαγόμενες ελ-
λαδικές αντεγκλήσεις.

 
Υπάρχει δομική ασυμβατότητα 
ανάμεσα στη λογική του εχίνου, 
δηλαδή της ελληνικής διπλωμα-
τικής παράδοσης, και την αλω-
πέκειο λογική η οποία χαρακτη-
ρίζει τη διασπορά – μέρος της 
οποίας μπορεί να θεωρηθεί και 
η ναυτιλία. Η διασπορά είναι 
ένας Γαλαξίας χωρίς «κέντρο», 
με στοιχεία ετερογενή και συ-
μπεριφορές πολύμορφες και πο-

λυδιάστατες. Επανειλημμένως 
έχει επιχειρηθεί να καθυποτα-
γεί στην εντόπια εξωτερική πο-
λιτική, χωρίς το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα. Το ΣΑΕ και η καθο-
δηγούμενη αντίδραση στο Μα-
κεδονικό συνιστούν διδακτικές 
αποτυχίες. Η μόνη περίπτωση 
όπου η ελληνική διασπορά πέ-
τυχε να ενισχύσει αποτελεσμα-
τικά τα ελληνικά συμφέροντα 
ήταν το 1974, στην κυπριακή 
κρίση, όταν δεν αναμείχθηκε 
το ελληνικό κράτος.

 
Η μονομερής στάση του σκαντζό-
χοιρου δεν επαρκεί. Χρειάζεται 
πολυμηχανία και πολυπραγμο-
σύνη – εγγενή συστατικά του 
Ελληνισμού. Η αλλαγή από την 
εχίνειο στην αλωπέκειο αντίλη-
ψη θα ωφελήσει πολλαπλά, τη 
διπλωματία ειδικότερα και τον 
Ελληνισμό γενικότερα. 

 
1 Η αλεπού γνωρίζει πολλά· ενώ 
ο σκαντζόχοιρος ένα, μέγα.

 
* Ο κ. Γιώργος Πρεβελάκης είναι 
ομότιμος καθηγητής Γεωπολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1).

Στην εξωτερική μας 
πολιτική η στρατηγική 
εμπνέεται σαφώς από 
τον εχίνο: «ἓν, μέγα» 
γνωρίζει και ακολουθεί 
με εμμονή, συνέχεια 
και συνέπεια: το διεθνές 
και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Α Π Ο Ψ Η

Αλώπηξ και εχίνος

Μία ημέρα μετά την επιστροφή του Τούρκου προέδρου από το Μπα-
λί, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε: «Τι δικαίωμα έχει η Ευρωπαϊκή 
Ενωση να παρεμβαίνει στην Οργάνωση Τουρκικών Κρατών; Το μήνυμά 
μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το εξής: Ανατρέψατε τις ισορ-
ροπίες και στις σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας και στην Κύπρο χάλασε 
το ζύγι. Να είστε ισορροπημένοι. Και αν μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, 
δείτε τις παραβιάσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς. 
Επίσης δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ο “τουρκικός 
αιώνας” έχει ξεκινήσει. Η “τουρκική άνοιξη” ξεκίνησε». O υπουργός 
Εξωτερικών ζήτησε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση «να αφήσουν στην άκρη τις απειλές και τα νταηλίκια. 
Αυτά δεν περνούν πλέον για τον τουρκικό κόσμο. Ούτε οι απειλές σας 
πέτυχαν. Εχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα. Αυτό είναι μια αρχή. Βήμα 
βήμα, πρώτα ο Θεός, θα έρθουν περισσότερα».

Τσαβούσογλου κατά ΗΠΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ*
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Ξέρετε πώς είναι να έχεις απέ-
ναντί σου ένα ζόμπι που δεν 
μπορείς να σκοτώσεις, όπως 
στην τηλεοπτική σειρά “The 
Walking Dead”; Κάπως έτσι εί-
ναι ο Τραμπ. Είναι το πορτοκα-
λί ζόμπι που οι Ρεπουμπλικανοί 
αγωνιούν να εξοντώσουν, αλλά 
η ιδιοσυγκρασία του, που παρα-
κινείται από το χρήμα και τη δη-
μόσια προβολή, δεν αναγνωρίζει 
κανένα εμπόδιο στον δρόμο για 
την εξουσία». Τάδε έφη Αντονι 
Σκαραμούτσι, διευθυντής επι-
κοινωνίας του Λευκού Οίκου 
επί Τραμπ, μετά την ανακοίνω-
ση του παλιού του αφεντικού 
ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την 
προεδρία στις εκλογές του 2024.

Ο πολιτικός θάνατος του 
Τραμπ έχει αναγγελθεί από 
τις 3 Νοεμβρίου του 2020, όταν 
έχασε τις εκλογές από τον Τζο 
Μπάιντεν με διαφορά επτά εκα-
τομμυρίων ψήφων ή έστω από 
τις 6 Ιανουαρίου του 2021, όταν 
η προσπάθεια αμφισβήτησης 
του εκλογικού αποτελέσματος 
κατέληξε στην επονείδιστη ει-
σβολή του αφιονισμένου από 
τον ίδιο συρφετού στο Καπιτώ-
λιο. Ο ίδιος όμως δεν εννοούσε 
να αποσυρθεί από τον κεντρι-
κό του ρόλο στην αμερικανική 

πολιτική σκηνή, που κατέχει τα 
επτά τελευταία χρόνια. Αφού 
κατάφερε να επιβάλει εκατο-
ντάδες υποψηφίους που ορκίζο-
νται στον τραμπισμό της MAGA 
(Make America Great Again) 
στις προκριματικές εκλογές των 
Ρεπουμπλικανών, πήρε πάνω 
του τη μάχη των ενδιάμεσων 
εκλογών για το Κογκρέσο και 
τις πολιτείες, βλέποντάς τες ως 
εφαλτήριο για την αναμέτρηση 
του 2024. 

Εκείνο που κατάφερε, με 
τον ναρκισσισμό και τη μεγα-
λομανία του, ήταν να μετατρέ-
ψει τις εκλογές από δημοψήφι-
σμα για τον αντιδημοφιλή Τζο 
Μπάιντεν και την πολιτική του, 
σε δημοψήφισμα για τον ίδιο. 
Μόνο που το αποτέλεσμα δεν 
ήταν εκείνο που προσδοκούσε. 
Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τη 
μάχη της Γερουσίας και λίγο 

έλειψε να μην κερδίσουν ούτε 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του 
Τραμπ. Οι υποψήφιοι γερουσι-
αστές που προσωπικά υποστή-
ριξε ηττήθηκαν σχεδόν σε όλες 
τις διαφιλονικούμενες πολιτείες 
(Πενσιλβάνια, Αριζόνα, Νεβάδα, 
Νιου Χάμσαϊρ) με μόνη εξαίρε-
ση το Οχάιο. Το ίδιο συνέβη στη 
μάχη για τις πολιτειακές αρχές, 
καθώς οι υποψήφιοι του MAGA 
απέτυχαν να εκλεγούν σε Αρι-
ζόνα, Πενσιλβάνια, Ουισκόνσιν 
και Μίσιγκαν. Ο Ρεπουμπλικα-
νός κυβερνήτης της Φλόριντα 
Ρον ντε Σάντις, που επικράτη-
σε συντριπτικά στην πολιτεία 
του, ήταν ο μόνος που είχε ει-
σπράξει στην προεκλογική πε-
ρίοδο σκωπτικά σχόλια από τον 
Τραμπ γιατί θεωρείται πιθανός 
αντίπαλός του το 2024.

Με άλλα λόγια, την επομέ-
νη των ενδιάμεσων εκλογών ο 
Τραμπ βρέθηκε στο ναδίρ της 
μετεωρικής πολιτικής διαδρο-
μής του. Παρ’ όλα αυτά, έσπευ-
σε να ανακοινώσει την περα-
σμένη Τρίτη την υποψηφιότητά 
του, υπολογίζοντας ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα αποθάρρυνε άλ-
λους επίδοξους διεκδικητές να 
κατέβουν στην κούρσα εναντίον 
του. Στη μεγαλοπρεπή αίθουσα 
χορού, στην έπαυλη του Μαρ-

α-Λάγκο στη Φλόριντα, με τους 
15 πολυελαίους και την περίσ-
σεια επίχρυσων διακοσμήσε-
ων, εκφώνησε μια χαώδη ομιλία 
που ξεπέρασε τη μία ώρα, για 
να σερβίρει στους καλεσμένους 
του μια ξαναζεσταμένη σούπα 
από το 2016: Η Αμερική καταρ-
ρέει, με «αιματοβαμμένους δρό-
μους», «πόλεις-καταβόθρες» και 
«εισβολή (μεταναστών) από τα 
νότια σύνορα», αλλά ο ίδιος εί-
ναι έτοιμος να τη σώσει (ξανά), 
όχι ως «συμβατικός πολιτικός», 
αλλά ως Σούπερμαν και θύμα 
μαζί, ο βασιλιάς του MAGA, ο 
άνθρωπος του λαού, που τον 
εχθρεύονται και τον πολεμούν 
οι «διεφθαρμένες ελίτ».

Το 2016 πέρασε...

Τίποτα όμως δεν δείχνει ότι 
η αλχημεία του 2016 μπορεί να 
λειτουργήσει ξανά. Τότε είχε 
τον αέρα του αουτσάιντερ που 
αναδείχθηκε νικητής. Σήμε-
ρα έχει κολλήσει στην πλάτη 
του η λέξη που μισεί όσο κα-
μία άλλη – ο loser, ο χαμένος, 
που παίρνει την παράταξη στον 
λαιμό του. Σε πολλές προκρι-
ματικές των Ρεπουμπλικανών 
τη φετινή χρονιά προσήλθαν 
∆ημοκρατικοί για να ψηφίσουν 
τραμπικούς, θεωρώντας τους 
πιο εύκολους αντιπάλους – και 

δικαιώθηκαν. Ο γερουσιαστής 
Μπέρνι Σάντερς, επικεφαλής 
της αριστερής πτέρυγας των 
∆ημοκρατικών, δήλωσε ότι ως 
Αμερικανός φρίττει στην προ-
οπτική μιας νέας υποψηφιότη-
τας Τραμπ, αλλά ως πολιτικός 
που δεν θέλει να κερδίσουν τη 
μάχη του 2024 οι Ρεπουμπλικα-
νοί ομολογεί ότι από αυτή τη 
σκοπιά «μπορεί να είναι καλό 
πράγμα». 

Θα ήταν πρόωρο να ξεγρά-
ψει κανείς οριστικά τον Τραμπ, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις 
τελευταίες δημοσκοπήσεις, το 
30% του εκλογικού σώματος 
συσπειρώνεται σταθερά γύρω 
του, ενώ το 66% των Ρεπουμπλι-
κανών αυτοπροσδιορίζεται ως 
MAGA. Σε κάθε περίπτωση, ο 
δρόμος μέχρι τον Νοέμβριο του 
2024 διαγράφεται ανηφορικός 

και ναρκοθετημένος για τον τέ-
ως πρόεδρο. Ηδη τρεις δισεκα-
τομμυριούχοι σπόνσορες των 
Ρεπουμπλικανών απέσυραν την 
υποστήριξή τους και αναζητούν 
άλλες λύσεις. Το συγκρότημα 
Μέρντοχ στράφηκε εναντίον 
του, κάτι που σημαίνει ότι ο 
Τραμπ δεν θα υποστηρίζεται 
πλέον από το Fox News, ενώ 
παραμένει αποκλεισμένος από 
το Twitter. Στο μεταξύ, έχει να 
αντιμετωπίσει σωρεία δικαστι-
κών ερευνών –για τα απόρρη-
τα έγγραφα που είχε πάρει στο 
Μαρ-α-Λάγκο, για τα γεγονότα 
της 6ης Ιανουαρίου, για οικο-
νομικά σκάνδαλα κ.ά.– με αρ-
κετούς να αναρωτιούνται μή-
πως η πρόωρη ανακοίνωση της 
προεδρικής υποψηφιότητας εί-
χε ως κύριο στόχο να εκβιάσει 
την ασυλία του. 

Το «ζόμπι» τρομάζει τώρα
και τους Ρεπουμπλικανούς
Ο Τραμπ ούτε κερδίζει, ούτε όμως είναι εύκολο να παροπλιστεί από το κόμμα του

Ναρκοθετημένος 
ο δρόμος της 
επιστροφής για τον 
τέως πρόεδρο, που 
βγήκε αποδυναμωμένος 
από τη δοκιμασία των 
ενδιάμεσων εκλογών.

Από την έπαυλη του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα o Nτόναλντ Τραμπ, έχο-
ντας τη Μελάνια στο πλευρό του, ανακοίνωσε την Τρίτη την υποψηφιότητά 
του για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Το «παιχνίδι» μόλις άρχισε.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Ωρες αγωνίας πέρασε την Τρίτη 
το βράδυ η ανθρωπότητα. Ο πύ-
ραυλος που προσγειώθηκε στην 
Πολωνία, κοντά στα σύνορα με 
την Ουκρανία, και σκότωσε δύο 
ανθρώπους θα μπορούσε να πυ-
ροδοτήσει μια επιδείνωση στις 
σχέσεις Ρωσίας - ∆ύσης με απρό-
βλεπτη έκβαση. Αναλυτές άρχι-
σαν δειλά δειλά να μνημονεύ-
ουν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που 
προβλέπει ότι επίθεση εναντί-
ον χώρας-μέλους ισοδυναμεί με 
επίθεση εναντίον ολόκληρης της 
Συμμαχίας. Οταν μετά τις πρώτες 
έρευνες προσδιορίστηκε ότι ο πύ-
ραυλος ήταν ουκρανικός αντιαε-
ροπορικός S-300, ο πλανήτης ανα-
στέναξε με ανακούφιση. 

Κι όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε για 
δύο 24ωρα να αμφισβητεί τα ευ-
ρήματα και επέμενε να διαψεύδει 
ότι ο πύραυλος ήταν ουκρανικός. 
Ουάσιγκτον, Βαρσοβία και Βρυ-
ξέλλες έσπευσαν μάλιστα να δι-
ευκρινίσουν πως η ευθύνη δεν εί-
ναι του Κιέβου, αλλά της Μόσχας, 
που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. 

Μπάιντεν - Ζελένσκι

Η έμμεση δημόσια αντιπα-
ράθεση μεταξύ του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν και του 
Ζελένσκι για την πατρότητα του 
πυραύλου δεν είναι η πρώτη με-
ταξύ των δύο ανδρών. Τον περα-
σμένο Ιούνιο o Mπάιντεν φέρεται 
ότι εξοργίστηκε μαζί του, όταν 
του ζήτησε περαιτέρω βοήθεια. 
«∆είξε λίγο περισσότερη ευγνω-
μοσύνη», του είπε αφού μόλις 
του είχε ανακοινώσει την παρο-
χή στρατιωτικού υλικού ύψους 1 

δισ. δολαρίων. Αυτήν την εβδο-
μάδα ο πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών ζήτησε από το Κογκρέ-
σο να εγκρίνει 38 δισ. δολάρια 
επιπλέον βοήθεια προς το Κίεβο. 

Η αλήθεια είναι ότι η Ουκρανία 
βρίσκεται σε δεινή θέση. Παρά 
τις εντυπωσιακές στρατιωτικές 
επιτυχίες του Κιέβου και την από-
συρση των ρωσικών στρατευμά-
των από τη Χερσώνα, πύραυλοι 
και drones έχουν καταστρέψει το 
40% των ενεργειακών υποδομών 
και 10 εκατομμύρια Ουκρανοί δεν 
έχουν ρεύμα. Το ποσοστό φτώ-
χειας αγγίζει το 25%, η ανεργία το 
35% και το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 
φέτος κατά ένα τρίτο και πλέον. 

Η ανοικοδόμηση της χώρας 
αναμένεται να στοιχίσει από 350 
έως 750 δισ. δολάρια, παρόλο που 
ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη 
και είναι αδύνατον προς το πα-
ρόν να αποτιμηθεί το πλήρες εύ-
ρος των αναγκών της. 

Στριμωγμένος ο Πούτιν

∆ύσκολη είναι η κατάσταση 
και στο ρωσικό στρατόπεδο. Ανα-
λυτές εκτιμούν ότι η δύναμη πυ-
ρός της Μόσχας εξαντλείται και 
πως η έλευση του χειμώνα δεν θα 
ενισχύσει τους επιτιθέμενους. Ο 
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι 
στριμωγμένος στο εσωτερικό της 
χώρας και πλήρως απομονωμέ-
νος σε διεθνές επίπεδο. Ο πάλαι 
ποτέ ιδεολογικός του μέντορας 
και οραματιστής της «Ευρασίας», 
Αλεξάντερ Ντούγκιν, καταφέρε-
ται καθημερινά εναντίον του κι 
έφτασε στο σημείο να ζητήσει 
ακόμη και τη δολοφονία του με-
τά την απώλεια της Χερσώνας. 

Την ίδια στιγμή, στο Μπαλί 
της Ινδονησίας, κατά τη σύνο-

δο του G20, ο Κινέζος πρόεδρος 
Σι Τζινπίνγκ ένωνε τη φωνή του 
με εκείνη του Μπάιντεν και των 
υπόλοιπων ξένων ηγετών για να 
αποκηρύξει τη χρήση πυρηνι-
κών στον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Ηταν το πιο ηχηρό άδειασμα 
του Πούτιν από το Πεκίνο, μαζί 
με τη διαρροή από την πλευρά 
του Σι πως του είχε πει ψέματα 
όταν πριν από την εισβολή εί-
χαν συναντηθεί στην κινεζική 
πρωτεύουσα. Λίγο πριν ξεκινήσει 
ο βαρύς χειμώνας, οι δύο πλευ-
ρές υφίστανται πιέσεις, διεθνείς 
και εσωτερικές, να καθίσουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Ηδη κατέληξαν στην παράταση 
της συμφωνίας για τα σιτηρά και 
στην Αγκυρα διεξάγονται επαφές 
των επικεφαλής των μυστικών 
υπηρεσιών Ρωσίας - ΗΠΑ. Στόχος 
υποτίθεται πως είναι η αποφυγή 
της πυρηνικής απειλής, στην ου-
σία όμως η Ουκρανία είναι εκείνο 
που τους απασχολεί. «Τίποτα που 
αφορά την Ουκρανία δεν συζη-
τείται ερήμην της Ουκρανίας», 
είναι η επίσημη γραμμή της Ου-
άσιγκτον. Ωστόσο, το Κρεμλίνο 
επιμένει πως οι ΗΠΑ είναι εκεί-
νες που μπορούν να πείσουν την 
Ουκρανία να διαπραγματευτεί. 

Σύμφωνα με τους New York 
Times, η αμερικανική ηγεσία εί-
ναι διχασμένη στο ζήτημα. Ο επι-
κεφαλής των ενόπλων δυνάμε-
ων, στρατηγός Μαρκ Α. Μάιλι, 
πιστεύει ότι το Κίεβο πρέπει να 
πιεστεί ώστε να κεφαλαιοποιή-
σει τα εδαφικά κέρδη στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων. Στον 
αντίποδα, άλλοι ανώτατοι αξιω-
ματούχοι στην Ουάσιγκτον θεω-
ρούν ότι καμία από τις δύο πλευ-
ρές δεν είναι έτοιμη για διάλογο 

και πως οιαδήποτε παύση των 
εχθροπραξιών θα δώσει στις ρω-
σικές δυνάμεις τη δυνατότητα 
ανασύνταξης. Οι σύμβουλοι του 
Μπάιντεν εκτιμούν ότι ούτως ή 
άλλως η σύρραξη θα οδηγηθεί 
σε διαπραγματεύσεις σταδιακά, 
αλλά αυτή δεν είναι η κατάλληλη 
στιγμή για κάτι τέτοιο.  

Αυτήν την εβδομάδα έπεσε το 
πρώτο χιόνι στο Κίεβο, μια υπεν-
θύμιση για όσα θα ακολουθήσουν 
τους επόμενους μήνες στη χώρα 
και στο πεδίο των μαχών. Καθώς 
το κρύο εγκαθιδρύεται και οι μέ-
ρες μικραίνουν, οι εχθροπραξίες 
αναμένεται να επιβραδυνθούν. 

Νέα βοήθεια από τη Δύση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κα-
ναδάς και η Γερμανία έχουν στεί-
λει χειμερινές στολές, επενδύ-
τες, μπότες και υπνόσακους για 
να βοηθήσουν τους Ουκρανούς 
στρατιώτες να αντιμετωπίσουν 
το κρύο. Από την πλευρά της η 
Ρωσία παρουσιάζει σοβαρά προ-
βλήματα ανεφοδιασμού και παρά 
την ιστορική εμπειρία των αν-

δρών της να πολεμούν σε κακές 
καιρικές συνθήκες, στην παρού-
σα φάση οι ρωσικές δυνάμεις βρί-
σκονται σε σαφώς μειονεκτική 
θέση. Ισως γι’ αυτό επέμενε ο Μά-
ιλι ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να 
εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συ-
γκυρία και να κάτσει τώρα στο 
τραπέζι του διαλόγου. Ωστόσο, η 
αλήθεια είναι ότι ο Ζελένσκι δύ-
σκολα θα προβεί στην παρούσα 
φάση σε υποχωρήσεις, αφού έχει 
διακηρύξει πως διεκδικεί έως κι 
επιστροφή της Κριμαίας, ενώ για 
τον Πούτιν είναι επίσης κακό το 
τάιμινγκ για διαπραγματεύσεις 
μετά την ταπεινωτική απόσυρση 
των ρωσικών δυνάμεων από τη 
Χερσώνα. Η έλευση του χειμώνα 
αναμένεται να δοκιμάσει και την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς το 
Κίεβο, καθώς η ενεργειακή κρί-
ση και η ακρίβεια πλήττουν τους 
Ευρωπαίους πολίτες. «Το ευρω-
παϊκό εγχείρημα βρίσκεται στο 
έλεος του χειμώνα», προέβλεψε 
ο Βρετανός ιστορικός της Οικο-
νομίας, Ανταμ Τουζ, σε άρθρο του 
στο Foreign Policy.

Ο... στρατηγός
χειμώνας
παίρνει θέση
στην Ουκρανία
Δυναμώνουν οι φωνές για διαπραγματεύσεις

Αν και οι δύο πλευρές 
βρίσκονται σε δύσκολη 
θέση, τόσο το Κίεβο όσο 
και η Μόσχα, για διαφο-
ρετικούς λόγους, δεν θε-
ωρούν ότι ήρθε η ώρα να 
κάτσουν στο ίδιο τραπέζι.

Κάτοικοι του χωριού Ντρόμπισεβ στο Ντονέτσκ μεταφέρουν σακούλες με τρόφιμα από την ανθρωπιστική βοήθεια που μόλις έχουν λάβει. Πύραυλοι και 
drones έχουν καταστρέψει το 40% των ενεργειακών υποδομών της χώρας, 10 εκατομμύρια Ουκρανοί δεν έχουν ρεύμα, το ποσοστό φτώχειας αγγίζει το 25%, 
η ανεργία το 35% και το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί φέτος κατά ένα τρίτο ή και περισσότερο.
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Θα εμπιστευόσασταν μια τεχνη-
τή νοημοσύνη (Τ.Ν.) να δια-
βάζει τα συναισθήματά σας, 
αφού έχει εκπαιδευθεί να τα 
αναγνωρίζει από εκατομμύρια 
άλλα πρόσωπα, αποκτώντας 
έτσι κάποιες στέρεες προκατα-
λήψεις; Πώς θα σας φαινόταν 
αν μια Τ.Ν. έπαιρνε μια σημα-
ντική απόφαση για εσάς, σας 
απέρριπτε, για παράδειγμα, για 
μια δουλειά, χωρίς όμως να εί-
ναι σε θέση να σας εξηγήσει 
επακριβώς πώς οδηγήθηκε σε 
αυτό το αποτέλεσμα; Θα μοιρα-
ζόσασταν πρόθυμα τα δεδομέ-
να της υγείας σας με μια Τ.Ν. 
που αντλεί πληροφορίες από 
χιλιάδες άλλους ταυτόχρονα; 
Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να 
έχουν μια έντονη ηθική χροιά, 
αλλά δεν είναι καθόλου θεωρη-
τικά. ∆υνητικά θα μπορούσαν 
να συζητούνται από πολύ πε-
ρισσότερους, αλλά το πρόβλη-
μα είναι ότι μοιάζουν πολύ πε-
ρίπλοκα για τον μη ειδικό. Αυτό 
τουλάχιστον καταδεικνύει ένα 
πρόγραμμα του Ινστιτούτου 
Γκαίτε, που επιχειρεί να πυ-
ροδοτήσει τον προβληματισμό 
για την ηθική της τεχνητής νο-
ημοσύνης.

«Πιστεύω ότι η ηθι-
κή της Τ.Ν. πρέπει να 
απασχολήσει τον δη-
μόσιο διάλογο γιατί εί-
ναι ένα θέμα που μας 
αφορά όλους», επισημαίνει 
η Γκαλίνα Ντιμίτροβα-Ντίμο-
βα, καθηγήτρια Ψηφιακών Τε-
χνών στην Εθνική Ακαδημία 
Τεχνών της Σόφιας και επιμε-
λήτρια του προγράμματος. «Οι 

αλγόριθμοι βρίσκονται σήμερα 
στα κοινωνικά δίκτυα και στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιού-
με, στις διαδικτυακές μας αγο-
ρές, στα μέσα ενημέρωσης, σε 
προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, 
βρίσκονται παντού. Υπάρχουν 
τρομερά πλεονεκτήματα, αλ-
λά υπάρχουν και παρενέργειες 
που εγείρουν μια σειρά ηθικών 
ζητημάτων. Τι κομίζει η Τ.Ν. 

στην ανθρωπιά μας, πώς αλ-
λάζει τις μεταξύ μας σχέσεις, 
πώς επηρεάζει τις ζωές μας και 
τη σχέση μας με τις συσκευές 
και τη μηχανική νοημοσύνη;».

∆εκαπέντε υπότροφοι του 
Ινστιτούτου Γκαίτε κλήθηκαν 
να διαπραγματευθούν τα καί-
ρια αυτά ερωτήματα, καθέ-
νας από τη δική του επιστη-
μονική σκοπιά. Η ομάδα 

AIMotion, για παρά-
δειγμα, φώτισε μέσω 

μιας διαδραστικής 
εγκατάστασης 

το ζήτημα της 
ανάγνωσης 

των συναι-
σθημάτων 
από λογισμι-
κά αναγνώρισης 
προσώπων. Τα λογι-
σμικά αυτά έχουν μπει 
εσχάτως και στο στόχα-
στρο της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης, η οποία συζητάει ακόμα 
και την απαγόρευσή τους σε 
κάποιες περιπτώσεις. «Το χα-
μόγελο, το συνοφρύωμα ή τα 
ανασηκωμένα φρύδια μπορούν 
να πουν πολλά για το πώς αι-
σθάνεται ένα άτομο σε μια δε-
δομένη στιγμή», αναφέρει η 
ομάδα. «Σε ποιο βαθμό όμως 
αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
επαρκή έτσι ώστε να αναγνω-
ρίζει και να επηρεάζει πραγ-
ματικά τα συναισθήματα ενός 
ανθρώπου μια Τ.Ν.;», αναρω-
τιούνται τα μέλη της. «Το έρ-
γο μας», καταλήγουν, «βασίζε-
ται στην ιδέα ότι ένα σύστημα 
Τ.Ν. θα μπορούσε πράγματι να 
διαβάσει τα ανθρώπινα συναι-
σθήματα». Αυτοί που θα στα-
θούν απέναντι στη μηχανή θα 
εμπλακούν σε έναν μη λεκτικό 
διάλογο μαζί της, και ανάλο-
γα με τα συναισθήματά τους 
θα δουν τη μηχανή να παρά-
γει συγκεκριμένα χρώματα και 
εικόνες που θα συνδέονται με 
καθένα από αυτά. 

Εδώ οι απαντήσεις δεν είναι 
ούτε εύκολες ούτε δεδομένες, 
καθώς κάποια λογισμικά Τ.Ν. 
υπόσχονται μεγάλα ποσοστά 
ακρίβειας στην αναγνώριση 
προσώπων, και κατ’ επέκτα-
ση στην ανάγνωση συναισθη-
μάτων. Ποιος, όμως, θα είναι 
υπεύθυνος αν γίνει κάποιο σο-
βαρό λάθος;

«Καθώς οι αυτοδίδακτες μηχανές 
συμμετέχουν ολοένα και περισ-
σότερο στις ζωές μας», επισημαί-
νει η Μπετίνα Βένζελ, διευθύντρια 
του τομέα πληροφόρησης του Ιν-
στιτούτου Γκαίτε Αθήνας και Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης, «η κοι-
νωνία χρειάζεται νέους κανόνες 
οι οποίοι δεν θα υπαγορεύονται 
μόνο απ’ τους τεχνολόγους και 
τις μεγάλες τεχνολογικές επιχει-
ρήσεις. Ως τώρα το δυναμικό της 
Τ.Ν. έχει εξερευνηθεί κυρίως απ’ 
τον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική και 
η κοινωνία των πολιτών έχουν μεί-
νει πίσω. Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο είναι σημαντικό για το μέλλον 
μας να φωτίσουμε τις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις, αλλά και τις ευκαι-
ρίες και τις διακινδυνεύσεις της 
Τ.Ν. με τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών και να ενεργοποιήσουμε 
έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο πά-
νω στο θέμα». 

«Ζούμε σε μια ιστορική εποχή», 
σημειώνει ο καλλιτέχνης Μαρίνος 
Κουτσομιχάλης, ο οποίος έπαιξε 
τον ρόλο του μέντορα στο πρό-
γραμμα, «όπου ακόμη δεν έχει κα-
θοριστεί ποια είναι η ηθική της ευ-
θύνης της Τ.Ν. Βρισκόμαστε σ’ ένα 
μεταβατικό στάδιο και δεν έχουμε 
ακόμη ένα κοινό ηθικό πλαίσιο. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι στην πο-
ρεία των ζυμώσεων των ομάδων 
υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στις 
πιο πρακτικές και τις πιο κριτικές 
προσεγγίσεις της Τ.Ν.». 

Φαίνεται ότι ο κόσμος αμφιτα-
λαντεύεται ακόμη ανάμεσα στον 
φόβο απέναντι στην Τ.Ν. και την 
έξαψη για όλα τα καλά που κομί-
ζει – κι αυτό κάνει ακόμη πιο δύ-
σκολη την ψύχραιμη αποτίμησή 

της. Η ομάδα Glubot, για παρά-
δειγμα, προτίμησε να αναδείξει 
τη θετική επιρροή της Τ.Ν. μέσα 
από ένα πολύ πρακτικό πλαίσιο 
και να μην αγγίξει ηθικά ζητήμα-
τα, «παρ’ όλο που κάποια στιγμή 
αναγκαστικά θα το κάνει», όπως 
προβλέπει ο κ. Κουτσομιχάλης, 
έχοντας στον νου του τα ζητή-
ματα ιδιωτικότητας που εγείρουν 
οι εφαρμογές Τ.Ν. στην υγεία. Το 

έργο, που φέρει το όνομα «Τ.Ν. 
από εσένα για εσένα», θέλει να 
επιβεβαιώσει τις μεγάλες και δί-
καιες ελπίδες που επενδύονται 
στη χρήση της Τ.Ν. στην υγεία. 
Εχει ως στόχο του την αρωγή αν-
θρώπων που πάσχουν από δια-
βήτη, αξιοποιώντας τα δεδομένα 
που παράγονται από αισθητήρες 
συνεχούς παρακολούθησης της 
γλυκόζης. Οι χρήστες που έχουν 
πάνω τους τέτοια συστήματα θα 
μπορούν να αλληλεπιδρούν με 
την Τ.Ν. της ομάδας, βλέποντας 
ότι ο φόβος του αγνώστου είναι 
αβάσιμος. Οταν είσαι ενήμερος 
για τις λειτουργίες μιας μηχανής 
και νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχό 
της, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι 
και την εμπιστεύεσαι. 

Πώς διασφαλίζεται όμως η ορ-
θή, δίκαιη και αμερόληπτη λει-
τουργία ενός αυτοματισμού; Το 
μείζον πρόβλημα της Τ.Ν., το 
οποίο γίνεται αντικείμενο εκτε-
ταμένης συζήτησης παγκοσμί-
ως, είναι ότι αναπαράγει τις με-
ροληψίες, τις προκαταλήψεις και 
τις πεποιθήσεις των δημιουργών 
της. Πολλές φορές αυτό δεν εί-
ναι καν εσκεμμένο. Μια ομάδα 
ανδρών προγραμματιστών δεν 
μπορεί εκ των πραγμάτων να συ-
μπεριλάβει την οπτική των γυ-
ναικών όταν εκπαιδεύει ένα μο-
ντέλο μηχανικής μάθησης, όπως 
και μια ομάδα λευκών δεν μπορεί 
να καταλάβει συνολικά την κατά-
σταση των μαύρων. Για να απο-
φευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν 
διαγνωστικοί έλεγχοι, πειράματα 
και διορθώσεις. «Η ομάδα ALMA 
αντιμετώπισε πιο εννοιολογικά 
και φιλοσοφικά το ζήτημα των 
προκαταλήψεων», λέει ο κ. 
Κουτσομιχάλης, «παρ’ όλα 
αυτά συνειδητοποί-
ησε κι εκείνη ότι 
είχε ανάγκη από 
μετρήσεις». 

Η συζήτηση για 
την ηθική της Τ.Ν. μοιάζει με μια 
μηχανή παραγωγής ερωτημάτων: 
είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί 
η ηθική ώστε να βλέπουμε πιο 
καθαρά τις διακρίσεις των αλγο-
ρίθμων; Μπορούμε να φτιάξου-
με έναν δείκτη ηθικής ώστε να 
αποτρέπονται οι προκαταλήψεις; 
Ορισμένοι ειδικοί απαντούν θετι-
κά. Η ομάδα ALMA απαντάει με 
μια ακόμη μελέτη, που ο  κ. Κου-
τσομιχάλης θα ήθελε να είναι πιο 
επιθετική.

«Είναι σημαντικό να 
ενεργοποιήσουμε έναν 
ευρύ κοινωνικό διάλογο 
πάνω στο θέμα», λέει η 
Μπετίνα Βένζελ, διευ-
θύντρια του τομέα πλη-
ροφόρησης του Ινστι-
τούτου Γκαίτε Αθήνας 
και ΝΑ Ευρώπης.

Η Αναστασία Νεφέ-
λη Βιδάκη είναι μέλος 
της ομάδας Black Box, 
η οποία συμμετέχει στο 
πρόγραμμα με μια πιο 
καλλιτεχνική φόρμα, 
έναν επισκέψιμο λαβύ-
ρινθο.

«Δεν έχουμε ακόμη ένα κοινό ηθικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
πορεία των ζυμώσεων των ομάδων υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στις πιο πρα-
κτικές και στις πιο κριτικές προσεγγίσεις της Τ.Ν.», λέει ο καλλιτέχνης Μαρί-
νος Κουτσομιχάλης, μέντορας στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

«Τι κομίζουν 
αυτές οι εφαρμογές 
στην ανθρωπιά μας, πώς 
επηρεάζουν τις ζωές μας 
και τις σχέσεις μας;», 
είναι κάποια από 
τα ερωτήματα που διε-
ρευνά το διεπιστημονικό 
πρόγραμμα 
του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Ανδρες προγραμματι-
στές δεν μπορούν εκ 
των πραγμάτων να συ-
μπεριλάβουν τη γυναι-
κεία οπτική όταν εκπαι-
δεύουν ένα μοντέλο 
μηχανικής μάθησης...

Μήπως ο αλγόριθμος με αδικεί;

Νέο λογισμικό και προκαταλήψεις

Το ζήτημα της αδιαφάνειας της τεχνητής νοημοσύνης, που «αποφασίζει» χωρίς να εξηγεί, θέτουν νέοι επιστήμονες και δημιουργοί

Ενας άλλος, ίσως και πιο θεμελι-
ώδης κίνδυνος της Τ.Ν. είναι η 
αδιαφάνεια και η μη επεξηγη-
σιμότητά της. Το ότι ακόμα και 
οι ίδιοι οι προγραμματιστές της 
συχνά δεν καταλαβαίνουν πώς 
παίρνουν τις αποφάσεις τους κά-
ποια αλγοριθμικά συστήματα. 
Αξιολογεί αρνητικά μια Τ.Ν. τις 
επιδόσεις σου στη δουλειά σου 
ή τις προοπτικές σου να λάβεις 
ένα δάνειο, κι εσύ δεν μπορείς να 
μάθεις το γιατί. «Εχεις τις εισρο-
ές, τις εκροές, και στη μέση μια 
διαδικασία που κανείς δεν μπο-
ρεί να καταλάβει πώς δουλεύει», 
λέει στην «Κ» η Αναστασία Νε-
φέλη Βιδάκη, μέλος της ομάδας 
Black Box, που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα με μια πιο καλλιτε-
χνική φόρμα, έναν επισκέψιμο 
λαβύρινθο μέσα από τον οποίο 
μας καλεί να περάσουμε όλοι. 
«Ο λαβύρινθος συμβολίζει αυ-
τό που είναι για πολλούς η Τ.Ν.: 
μια περίπλοκη, χαοτική και δυ-
σνόητη διαδικασία. Μας ενδιέ-
φερε να το αποτυπώσουμε αυ-
τό οπτικά, σε μια διαδραστική 
και βιωματική έκθεση, που εκτός 
από τις παθογένειες θα διερευ-
νά και τους πιθανούς τρόπους 
διαφυγής. Η αφετηρία μας ήταν 
βιωματική. Στον εργασιακό, κυ-
ρίως, βίο μας ως γυναίκες νιώ-
θουμε συχνά αποπροσανατολι-
σμένες, σε αδιέξοδο», σημειώνει 
η κ. Βιδάκη.

Ωστόσο, η ομάδα δεν θέλει 
ούτε τις γυναίκες, αλλά ούτε και 
κανέναν άλλον κλεισμένο μέσα 
σε αυτό το σκοτεινό μέρος. «Επι-

θυμούμε να δείξουμε μια πο-
ρεία που οδηγεί στο φως», εξη-
γεί η ίδια, «και θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι κατά κάποιον τρό-
πο φτιάξαμε τον μίτο της Αρι-
άδνης. Η συνταγή που προτεί-
νουμε είναι τετριμμένη, αλλά 
αποτελεσματική. Το θέμα είναι 
να μη μείνει το μαύρο κουτί ως 
έχει. Πρέπει να γίνει διαφανές, 
πρέπει οι λειτουργίες που κρύ-
βονται μέσα του να γίνουν ορα-
τές από όλους. Πιστεύουμε πολύ 
στην εκπαίδευση και την ενη-
μέρωση, αλλά και στην τέχνη 
και την ηθική. Ολα αυτά μαζί 
θα θεραπεύσουν το πρόβλημα. 
Μόνο έτσι θα δούμε τι συμβαί-
νει μέσα στο μαύρο κουτί και 
θα βγούμε επιτέλους έξω από 
τον λαβύρινθο της Τ.Ν.». Πιθα-
νώς ο δρόμος που οδηγεί πέρα 
από τις παρεξηγήσεις για την 
Τ.Ν. να ξεκινάει από αυτό που 
λέει και η κ. Ντιμίτροβα-Ντίμο-
βα, «να καταλάβουμε όλοι ότι 
υπάρχουν πολύ περισσότερα να 
συζητήσουμε, από το να εστιά-
ζουμε στο αν θα κατακτήσει κά-
ποτε η Τ.Ν. τον κόσμο».

Η εκδήλωση της παρουσίασης 
των έργων του EthicAI=FORUM 

2022 θα γίνει την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ. και 
θα πραγματοποιηθεί στο φουαγέ του 
Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, 
Αθήνα. Θα ολοκληρωθεί με ένα πάνελ 
συζήτησης στις 7.30 μ.μ. υπό τον τίτλο 
«Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να 
είναι σωστή;». 

Το σύστημα σε απέρριψε,
αλλά δεν ξέρεις γιατί
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Να ματώνουν; 
Με βάση ποιου 

την άποψη; 
Η δήλωση ακούγεται ή διαβάζεται και δεν
σου δίνει άλλη επιλογή από το ν’ ανατρι-
χιάσεις. Να νιώσεις μέσα σου ένα συναί-
σθημα που δεν μπορείς να το αναλύσεις.
Είναι θυμός και οργή; Έκπληξη; Θες να
γελάσεις; Αναρωτιέσαι. Και όμως ο υπεύ-
θυνος των εθνικών ομάδων, το άτομο το
οποίο έχει υποχρέωση να καθοδηγεί, εκ-
πονεί, παρατηρεί ή ελέγχει κάποιο πλάνο
διάσωσης του κύπριου παίκτη, έναντι στην

ξενομανία που μας χαρακτηρίζει δηλώνει κυνικά και χωρίς
καμία αίσθηση ευθύνης που του αναλογεί… «αν δεν είναι
καλύτεροι οι κύπριοι να μην αγωνιστούν», προσθέτοντας
ότι «αν δεν ματώσουν την φανέλα οι ποδοσφαιριστές δεν
θα αγωνιστούν και δεν θα προοδεύσουν». Ένα από τα
υψηλά ιστάμενα μέλη της Ομοσπονδίας, που κανένα μα
κανένα προσόν δεν διαθέτει για να ηγείται των εθνικών
ομάδων, που βολεύεται όπως και πολλοί άλλοι στην ανα-
ξιοκρατία που χαρακτηρίζει την Ομοσπονδία εδώ και
αιώνες, επικαλείται την αξιοκρατία που από τη φύση του
παρέχει το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός. 

Ας αφήσουμε όμως τα περί αξιοκρατίας και ας προσεγ-
γίσουμε το σκεπτικό του κυρίου Ππεκρή. Με βάση ποιου
το κριτήριο αποδεικνύεται αν οι κύπριοι παίκτες είναι κα-
λύτεροι από τους ξένους; Μήπως από τους προπονητές
των ομάδων ανά την Κύπρο που αλλάζουν κάθε τρεις ώρες;
Ίσως το ποδοσφαιρικό μάτι του ατζέντη που σχετίζεται
άμεσα με τον παράγοντα και στο κοντραμπάντο τους επι-
λέγουν να φέρουν δεκάδες ξένους παρά να δουλέψουν με
το κυπριακό ταλέντο; Από τα σχέδια της Ομοσπονδίας που
δεν υπάρχουν για το πώς θα αναδειχθούν οι Κύπριοι παίκτες;
Από ποιου το κριτήριο θα περάσουν για να μπορέσει ένα
παιδί να ανταμειφθεί για τους κόπους χρόνων που καταθέτει
ιδρώνοντας την φανέλα του; Από το σκεπτικό του Χ πα-
ράγοντα σαν και του κύριου Ππεκρή ή τους προπονητές
που είναι πιο αναλώσιμοι από ότι το χαρτί υγείας σ’ ένα
εστιατόριο; Ή να μας πει κιόλας αν όλοι αυτοί οι ξένοι που
καθιστούν την Κύπρο πρώτη χώρα σε ποσοστό εργοδότησης
ξένων παικτών, ματώνουν την φανέλα; 

Δεν είναι πια να απορεί κανείς σχετικά με την κατάσταση
που βρίσκεται ο κύπριος παίκτης και η εθνική του ομάδα.
Λίγο να δώσει σημασία στις δηλώσεις που κάνουν οι
αρμόδιοι και το σκεπτικό πάνω στο οποίο λαμβάνουν απο-
φάσεις, θα διαπιστώσει κανείς γιατί το εγχώριο ποδόσφαιρο
είναι αυτό που είναι. 

Μάριος Γεωργίου: 
Μαχητής, αθλητής, 

νικητής!
Πρώτα απ’ όλα οφείλουμε να παραδεχθούμε,
πως πολύ πιο λίγο, απ’ όσο θα έπρεπε, ασχο-
λούμαστε με αθλητές όπως ο Μάριος Γε-
ωργίου. Γενικότερα, σπάνια τη μεγάλη προ-
βολή παίρνουν αθλήματα όπως η ενόργανη
γυμναστική. Στη χώρα λοιπόν όπου το πο-
δόσφαιρο κυριαρχεί αλλά και… πουλά, μας
αναγκάζουν αθλητές όπως ο Μάριος Γεωρ-
γίου και οι μεγάλες τους επιτυχίες να στρέ-
ψουμε την προσοχή μας και αλλού. Και η

πρόσφατη ανάδειξη του γυμναστή Μάριου Γεωργίου ως
Man of the Year και Αθλητής Man of the Year 2022, σαφώς
και αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, άξια αναφοράς και προ-
βολής. Γιατί η ανάδειξη και βράβευση του αθλητή στον
θεσμό αυτό, στην ουσία περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά
επιτεύγματα κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Η απόλυτη
καταξίωση του Μάριου Γεωργίου; Για όσους γνωρίζουν
από κοντά τον αθλητή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Γεννημένος
μαχητής, με πορεία και καταξίωση στο χώρο του αθλητισμού,
μέσα από τεράστιες δυσκολίες και αντιξοότητες και με
πολλά χρόνια ακόμη μπροστά του, εύκολα μπορεί κάποιος
να εκτιμήσει πως έχει ακόμη πολλά να δώσει και κυρίως
πολλά να πάρει.

Ειπώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις και είναι σωστό,
πως ο δρόμος για αθλητές σε τέτοια αθλήματα είναι
συνήθως μοναχικός. Η στήριξη, οι χορηγοί και οι αρμόδιοι
φορείς συνήθως ακολουθούν την πρώτη μεγάλη επιτυχία.
Η οικογένεια είναι το πρώτο και σημαντικό στήριγμα,
στην περίπτωση όμως του Μάριου Γεωργίου ούτε αυτό
υπήρχε στο μέγιστο βαθμό. Στο καθοριστικό ξεκίνημα
της προσπάθειάς του για καταξίωση και διάκριση στο
χώρο και στην κρίσιμη ηλικία των δεκαεφτά, ο Μάριος
Γεωργίου αντί να ψάχνει χρόνο για προπόνηση, είχε να
αντιμετωπίσει πολύ πιο σημαντικά προβλήματα ως προς
την επιβίωσή του, την οικογένειά του και την αποδοχή
του από την κυπριακή κοινωνία. Καταστάσεις γενικότερα,
από τις οποίες δύσκολα ένα παιδί δεν χάνει τον προσα-
νατολισμό του.

Ούτε όμως και όταν η διάκριση άρχισε πλέον να φαντάζει
ως εφικτός στόχος, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Γιατί
και ο χειρότερος εχθρός ενός αθλητή, οι τραυματισμοί,
έβαλαν εκ νέου δύσκολα στον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος
για πολλοστή φορά αναδείχθηκε νικητής και ανάλογη
αναμένεται και η συνέχεια της καριέρας του.

Είναι γι’ αυτό που τα συγχαρητήρια για τον Man of the
Year και Αθλητή Man of the Year 2022 Μάριο Γεωργίου
είναι το λιγότερο, μαζί με μια απολογία για όσες φορές,
για όσες περιόδους τον… ξεχάσαμε και δεν θα έπρεπε.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Πέρασαν περίπου 4½ χρόνια από τον
τελικό του τελευταίου παγκοσμίου
κυπέλλου στη Ρωσία, με τη Γαλλία
να κατακτά μπροστά σε 78.011 θεατές
στο στάδιο Λουζνίκι στη Μόσχα για
δεύτερη φορά στην ιστορία της τον
τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. 

Σήμερα 20 Νοεμβρίου 2022, εν μέ-
σω σφοδρών αντιδράσεων αρκετών
διεθνών οργανισμών για τις άθλιες
συνθήκες των εργαζομένων στις υπο-
δομές για τις ανάγκες της διοργάνω-
σης, εκατοντάδων συνδέσμων φιλά-
θλων από όλο τον κόσμο και κυρίως
Ευρωπαϊκών ομάδων, νυν και πρώην
ποδοσφαιριστών αλλά και προπονη-
τών, ξεκινά το 22ο παγκόσμιο κύπελλο
ποδοσφαίρου στο Κατάρ. 

Μέχρι και ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ
Γιόζεφ Μπλάτερ το 2010, επί θητείας
του οποίου το Κατάρ ανέλαβε τη
διοργάνωση, σήμερα σε συνεντεύξεις
του, ίσως σε μια κρίση μετάνοιας,
μιλά για λάθος απόφαση. Ωστόσο, ο
ίδιος όπως ισχυρίστηκε, ήταν υπέρ
της υποψηφιότητας των ΗΠΑ. Μια
διοργάνωση που κινδυνεύει να μείνει
στην ιστορία για άλλους λόγους πέραν
τους προφανείς όπως προσδιορίζον-
ται από το ίδιο άθλημα. Ας μην ξε-
χνάμε πως η ιστορία έχει σημαδέψει
με μελανά γράμματα τη διοργάνωση
του μουντιάλ το 1934 στην Ιταλία
υπό την ηγεσία του Μπενίτο Μου-
σολίνι στον απόγειο του φασισμού,
αλλά και επί καιρό της δικτατορίας
του στρατηγού Χόρχε Βιδέλα στην
Αργεντινή το 1978. 

Τα πιο λαμπρά αστέρια 
Στο Κατάρ θα έχουμε την ευκαιρία

να παρακολουθήσουμε την τελευταία
παράσταση δύο από τους κορυφαίους
ποδοσφαιριστές που ανέδειξε το παγ-
κόσμιο ποδόσφαιρο. Μέσι και Ρο-
νάλντο, μπροστά σε ένα κοινό κατά
βάση χωρίς ιδιαίτερη οπαδική κουλ-
τούρα, θα επιδιώξουν να αποχωρή-
σουν από τη διεθνή σκηνή έχοντας
προηγουμένως δώσει τον καλύτερό
τους εαυτό. Οι δύο τους σημάδεψαν
μια ολόκληρη γενιά που τους έχει
«λατρέψει» και τους έχει γνωρίσει
καλύτερα από κάθε άλλο προηγού-

μενο αστέρα, λόγω και της τεχνολο-
γίας και των διάφορων εφαρμογών
στα κινητά τηλέφωνα και τους υπο-
λογιστές τους. 

Τα φαβορί
Δεν περνά διοργάνωση τις τελευ-

ταίες δεκαετίες που να απουσιάζει
η Βραζιλία από τα φαβορί. Συνήθως
ξεκινά ως πρώτο φαβορί αλλά η τε-
λευταία φορά που αναδείχθηκε πρω-
ταθλήτρια κόσμου ήταν το 2002 με
τη χρυσή φουρνιά των τριών «R»:
Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο
(φαινόμενο). Όπως και σε προηγού-
μενες διοργανώσεις μεταξύ των φα-
βορί είναι η Αγγλία που έχει και αρ-
κετούς φίλους στην Κύπρο αλλά που
ποτέ δε δικαιώνει τις προσδοκίες.
Πάντα κάτι συμβαίνει και μένει εκτός
συνέχειας. Παρ’ ότι το έμψυχο δυ-
ναμικό της μπορεί να υποστηρίξει
τέτοιου είδους προσδοκίες και φέτος
ίσως διαθέτει το πιο πλήρες ρόστερ
από το μακρινό 1966. Εκατομμύρια

φίλαθλοι απ’ όλο τον κόσμο περιμέ-
νουν τη στιγμή που η Αργεντινή θα
φτάσει στην κατάκτηση της κορυφής.
Είναι από τις πιο δημοφιλείς εθνικές
και ειδικά εδώ στην Κύπρο λόγω και
του Μαραντόνα, και εσχάτως λόγω
και του Μέσι. Συμπάθειες έχει και η
Ιταλία η οποία όμως (δυστυχώς) δεν
έχει προκριθεί στην τελική φάση.
Είναι και άλλες εθνικές προσφιλείς
στο Κυπριακό φίλαθλο κοινό όπως
η Γερμανία, τελευταίως φίλους έχει
αποκτήσει και η Γαλλία ενώ υπάρχουν
και οι ρομαντικοί που συμπαθούν
την Ολλανδία. Πέραν τούτου έχουμε
και τη στατική πλευρά των φαβορί
που μας δίνουν οι ειδικοί. Έτσι, πρώ-
τα φαβορί για την κατάκτηση του
τίτλου είναι: Βραζιλία και Γαλλία με
απόδοση 6.00 και ακολουθούν Αγγλία
και Αργεντινή με 8.50. Πιο χαμηλά
είναι η Ισπανία (10.00) και Γερμανία
(11.00) ενώ την πρώτη οχτάδα συμ-
πληρώνουν Ολλανδία (15.00) και
Πορτογαλία (16.00). 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Η τελευταία παράσταση... 
Ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ του Κατάρ στον ύστατο «χορό» των Μέσι και Ρονάλντο

Ρονάλντο και Μέσι, μπροστά σε ένα κοινό κατά βάση χωρίς ιδιαίτερη οπαδική κουλτούρα, θα επιδιώξουν να αποχωρήσουν
από τη διεθνή σκηνή έχοντας προηγουμένως δώσει τον καλύτερό τους εαυτό. 

Οι όμιλοι και 
το πρόγραμμα 
Στη διοργάνωση μετέχουν 32 χώρες
οι οποίες με εξαίρεση τη διοργα-
νώτρια οι υπόλοιπες εξασφάλισαν
τη συμμετοχή τους μετά από προ-
κριματικά που έδωσαν στις ηπεί-
ρους τους. Από την Ευρώπη (UEFA)
προκρίθηκαν 13 εθνικές ομάδες,
πέντε από την Ασία (AFC), και την
Αφρική (CAF) και από τέσσερεις
από τη Λατινική Αμερική (CON-
MEBOL) και Κεντρική Αμερική
(CONCACAF). Οι 32 ομάδες μετά
από κλήρωση βάσει της δυναμι-
κότητας τους δημιούργησαν οχτώ
ομίλους των τεσσάρων με τις πρώ-
τες δύο να προκρίνονται στη φάση
των νοκ-άουτ μέχρι και τον τελικό. 

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί
σήμερα (18.00) με το Κατάρ-Εκουα-
δόρ. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώ-
νας Αγγλία-Ιράν (15.00) και Σενε-
γάλη-Ολλανδία (18.00). Από την
Τρίτη (22/11) οι αγώνες θα είναι
τέσσερεις κάθε μέρα σε διαφορε-
τικές ώρες (12.00, 15.00, 18.00, 21.00)
μέχρι και την ολοκλήρωση της 2ης
αγωνιστικής των ομίλων και στην
3η αγωνιστική θα έχουμε επίσης
τέσσερεις αγώνες αλλά θα είναι δύο
του κάθε ομίλου την ίδια ώρα (17.00,
21.00) για ευνόητους λόγους. Ίδιες
ώρες (17.00, 21.00) θα έχουμε και
στη νοκ-άουτ φάση των αγώνων.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος
επίσης στις 17.00 στις 18 Δεκεμβρίου
και στις 17 του μήνα την ίδια ώρα
ο μικρός τελικός. Ο τελικός θα διε-
ξαχθεί στην πόλη Λουσάϊλ στο ομώ-
νυμο στάδιο «Lusail Iconic Stadium»,
χωρητικότητας 80.000. Είναι το με-
γαλύτερο στάδιο της χώρας το οποίο
θα φιλοξενήσει συνολικά 10 αγώνες.
Για την κατασκευή του ξοδεύτηκαν
700 εκ. ευρώ. 

Ημιαυτόματο οφσάιντ 
Από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι τις

18 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν 64
αγώνες και η ΦΙΦΑ έχει επιλέξει
τους κορυφαίους 36 διαιτητές για
τους αγώνες. Επίσης, έχουν επιλεγεί
69 βοηθοί διαιτητές και άλλοι 24
που θα είναι στο VAR. Στο μουντιάλ
του 2018 είχαμε την εισαγωγή του
VAR στο φετινό θα έχουμε το ημι-
αυτόματο οφσάιντ. Στις οροφές των
σταδίων τοποθετήθηκαν 12 κάμερες
ψηλής ανάλυσης. Με αυτές θα υπο-
λογίζουν με ακρίβεια τη θέση του
κάθε ποδοσφαιριστή στο γήπεδο,
και τη βοήθεια ενός αισθητήρα θα
γνωρίζουν και τη θέση της μπάλας.
Στις περιπτώσεις οφσάιντ θα στέλ-
νεται μήνυμα σε πραγματικό χρόνο
στο VAR, και αφού ελεγχθεί πως οι
γραμμές είναι τοποθετημένες σωστά
από το αυτόματο σύστημα, θα ει-
δοποιούν το διαιτητή σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα. 
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Εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης
του ενεργειακού κόστους με αφορ-
μή την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, η Γερμανία ενδεχομέ-
νως τώρα να έχει περιέλθει σε
ύφεση, αν και μια ανάκαμψη μπο-
ρεί να ξεκινήσει από την άνοιξη
του 2023. Μετά τη λήξη της πε-
ριόδου θέρμανσης η καταναλω-
τική εμπιστοσύνη, η οποία είναι
στα χαμηλότερά της επίπεδα τώ-
ρα, πιθανώς θα ανακάμψει. Τα
αποτελέσματα έρευνας του έγ-
κριτου ινστιτούτου ZEW τον Νο-
έμβριο αντικατοπτρίζουν το δύ-
σκολο τρέχον χειμερινό εξάμηνο,
αλλά και την ελπίδα για βελτίωση
στη συνέχεια. Ο δείκτης των τρε-
χουσών συνθηκών ανήλθε κάπως
στις -64,5 μονάδες τον Νοέμβριο

από τις -72,2 μονάδες τον Οκτώ-
βριο, ίσως βοηθούμενος από το
γεγονός ότι η κατάσταση του φυ-
σικού αερίου είναι τώρα λιγότερο
τρομακτική από ό,τι ήταν στα
τέλη του καλοκαιριού. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομία
το επόμενο εξάμηνο βελτιώθηκε
σημαντικά στις -36,7 μονάδες τον
Νοέμβριο από τις -59,2 μονάδες
τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια
σημαντική, αν και όχι πρωτοφανή,
ταλάντευση 22,5 μονάδων (η μέση
αλλαγή συνήθως είναι 9,1 μονά-
δες) και εναρμονίζεται με την
άποψή μας ότι σε έξι μήνες η οι-
κονομία μπορεί ήδη να εξέλθει
από την ύφεση. Ο γερμανικός δεί-
κτης, που καταγράφει τις μετα-
βολές των προσδοκιών, συχνά

ακολουθεί από κοντά τις αλλαγές
στον δείκτη DAX στο Χρηματι-
στήριο της Φρανκφούρτης, προ-
σφέροντας έτσι μια ένδειξη των
απόψεων που συνεκτιμώνται στις
αποτιμήσεις μετοχών.

Αναφορικά με τη γερμανική

βιομηχανία, εκεί παρατηρείται
καλυτέρευση των προοπτικών.
Οι προσδοκίες κερδών παραμέ-
νουν αρνητικές, ειδικά για τον
κατασκευαστικό κλάδο και τη με-
ταποίηση συνολικά, η οποία είναι
εκτεθειμένη ιδιαίτερα στο υπερ-
βολικά υψηλό κόστος της ενέρ-
γειας και άλλων εισροών, καθώς
και για το λιανεμπόριο.

Πέραν της Γερμανίας και η Ευ-
ρωζώνη οδεύει σε ύφεση. Τα στοι-
χεία για το ΑΕΠ που δημοσίευσε
η Eurostat επιβεβαίωσαν προ-
ηγούμενη εκτίμησή μας ότι η οι-
κονομία της Ευρωζώνης αναπτύχ-
θηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία
βάση το τρίτο τρίμηνο. Αναμέ-
νουμε ότι η Ευρωζώνη θα περι-
πέσει σε ύφεση το τέταρτο τρί-

μηνο του 2022 και το πρώτο τρί-
μηνο του 2023, αν και λιγότερο
βαθιά από τη Γερμανία, η οποία
εξαρτάται περισσότερο από τον
βιομηχανικό της τομέα και τις ει-
σαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο,
τα αποτελέσματα της έρευνας
ZEW είναι πολύ παρόμοια (και
ακόμη και λίγο χειρότερα) για την
Ευρωζώνη σε σύγκριση με τη Γερ-
μανία. Ο δείκτης τρεχουσών συν-
θηκών αυξήθηκε στις -65,1 μο-
νάδες τον Νοέμβριο από -70,6
τον Οκτώβριο και το εύρος προσ-
δοκιών βελτιώθηκε στις -38,7 μο-
νάδες τον Νοέμβριο από -59,7 μο-
νάδες τον Οκτώβριο.

* Ο δρ Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Βank.

Ο χειμώνας προαλείφεται σκληρός για τη Γερμανία

Σηκώνουν
ψηλά τον πήχη
για το φετινό
Black Friday
Ο ρόλος του Μουντιάλ
Μεγαλύτερες πωλήσεις αναμέ-
νουν στο φετινό Black Friday
παράγοντες της αγοράς. Ιδιαί-
τερα αυξημένες αναμένονται οι
πωλήσεις τηλεοράσεων λόγω
του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από
20-50% θα κυμανθούν οι εκπτώ-
σεις σε προϊόντα τεχνολογίας,
κινητής τηλεφωνίας, αλλά και
σε καταστήματα ένδυσης και
υπόδησης. Ωστόσο, ο παράγον-
τας ακρίβεια πιθανό να επηρε-
άσει την καταναλωτική διάθεση
και τις αγορές. Σελ. 4

Δάνεια 200 εκατ. 
από τράπεζες για 
πράσινη ανάπτυξη
Σε διάστημα 5 χρόνων
Δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ
έχουν παραχωρήσει οι κυπριακές
τράπεζες την τελευταία πενταετία
για πράσινη ανάπτυξη. Η χρη-
ματοδότηση ήταν κυρίως για σκο-
πούς ενεργειακής αναβάθμισης
κτηρίων, αγορά αυτοκινήτων με
χαμηλή ή και μηδενική εκπομπή
ρύπων, τοποθέτηση φωτοβολ-
ταϊκών και για χρηματοδότηση
επενδύσεων σε έργα ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Κινέζοι οι μεγαλύτεροι
αγοραστές ακινήτων 
Οι Κινέζοι είναι οι μεγαλύτεροι αγορα-
στές ακινήτων στην Ελλάδα. Από το 2017
έως το 2022 κατέβαλαν 1,2 δισ. ευρώ.
Επιπλέον 167 εκατ. ευρώ έχουν εισρεύ-
σει και από τη Σιγκαπούρη. Μεταξύ των
Ευρωπαίων, στην κορυφή βρίσκονται οι
αγοραστές από την Κύπρο με 466 εκατ.
ευρώ. Σελ. 12

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Προϋπολογισμός
πολύ σκληρής
λιτότητας και
αυξήσεις φόρων 

Σελ. 10

Αγκάθια στο Σχέδιο Ενοίκιο Εναντι Δόσης
Προβληματισμοί τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τις τράπεζες – Οι ευάλωτοι και οι κακοπληρωτές
Αγκάθια φαίνεται να παρουσιά-
ζονται στο Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι
Δόσης (mortgage to rent). Όπως
ανέφερε ο CEO της Τράπεζας
Κύπρου, υπό την ιδιότητά του
ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Τραπεζών Πανίκος Νικολάου,

θα πρέπει να γίνει πρώτα αντι-
ληπτό ο σκοπός του Σχεδίου σε
επίπεδο κουλτούρας. 

Απαντώντας σε ερώτηση της
«Κ» ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι
«ο δανειολήπτης θα πρέπει να
αντιληφθεί πως όταν μπει στο

Σχέδιο το ακίνητο πλέον δεν θα
του ανήκει, θα παραδώσει τα
κλειδιά στην ΚΕΔΙΠΕΣ και δεν
γνωρίζω πόσο μπορεί να το δεχ-
θεί αυτό ο Κύπριος». 

Ταυτόχρονα, συνέδεσε την
επιτυχία του Σχεδίου με την

ύπαρξη των στρατηγικών κακο-
πληρωτών και αυτών που κρύ-
βονται πίσω από την ατιμωρησία
που δίνει το νομικό πλαίσιο στην
Κύπρο. Αναφερόμενος στο πρα-
κτικό μέρος του Σχεδίου, άφησε
να εννοηθεί ότι το 60% που θα

αγοράζει η ΚΕΔΙΠΕΣ από την
τράπεζα και τις εταιρείες εξαγο-
ράς πιστώσεων ίσως να μην είναι
αρκετό, γιατί τα περισσότερα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν
«μέμο» που πρέπει να πληρω-
θούν. Σελ. 5

Κύπρος 4,13% 0,08%

Γερμανία 2,01% 0,01%

Γαλλία 2,48% -0,19%

Ιταλία 3,91% -0,08%

Ισπανία 3,03% 0,03%

Ιρλανδία 2,47% -0,19%

Ελλάδα 4,23% -0,18%

Ην. Βασίλειο 3,19% -0,09%

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

ΕΚΤΟΠΙΣΕ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Το Παρίσι μεγαλύτερη
αγορά της Ευρώπης
Το Παρίσι αποτελεί πλέον τη μεγαλύτε-
ρη χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώ-
πης, υπερισχύοντας του Λονδίνου που
επί δεκαετίες κατείχε τα πρωτεία. Η
συνολική κεφαλαιοποίηση της γαλλι-
κής αγοράς εκτιμάται σε 2,823 τρισ.
δολ., όταν του Λονδίνου υποχώρησε σε
2,821 τρισ. δολ. Σελ. 11

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ενας θεσμός εχέγγυο
για διεθνείς συνεργασίες
Δρόμους στο επιχειρείν ανοίγει το βρα-
βείο Τράπεζα Κύπρου Man of the Year
Awards. Η αξιοπιστία του θεσμού είναι
τέτοια που η αναγνώριση ενός επιχειρη-
ματία, μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο σε
επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν διε-
θνείς συνεργασίες, δήλωσε ο γ.δ. της
ΟΕΒ. Σελ. 4

Πρόσφορο έδαφος για την ενορχήστρωση κυβερνοεπιθέσεων δημιουργεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί από τις 20
Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου. Οι επιτήδειοι εφευρίσκουν διάφορα τεχνάσματα που σχετίζονται εμμέσως με τη διοργάνωση, προκειμένου
να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες. Ιδιαίτερη προσοχή να επιδεικνύεται σε ηλεκτρονικά μηνύματα που δίνουν πακέτα διαμονής στο Κατάρ,
εισιτήρια αγώνων ή δώρα. Σελ. 8

Εδαφος για ηλεκτρονικές απάτες δίνει το μουντιάλ

<<<<<<

Ανάκαμψη αναμένε-
ται την άνοιξη του
2023 με τη λήξη της
περιόδου θέρμανσης
και την αύξηση των
καταναλωτικών δα-
πανών.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΤΗΣ ΣΟΥΖΆΝΕ ΒΊΞΒΟΡΤ*

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αντιμετω-
πίζουν πρωτοφανείς ρυθμούς πλη-
θωρισμού. Στη Γερμανία, ειδικό-
τερα, ο  σχετικός δείκτης έχει πλέον
γίνει διψήφιος στο 11%, ενώ στην
Αυστρία βρίσκεται στο 9,3%. Αυτά
τα ποσοστά μπορούν να αποδο-
θούν στις διακοπές στη λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις
ελλείψεις ορυκτών καυσίμων, οι
οποίες προκλήθηκαν από την παν-
δημία και την εισβολή στην Ου-
κρανία – μέχρι πρόσφατα και οι
δύο χώρες, Γερμανία και Αυστρία,
ήταν ιδιαιτέρως εξαρτημένες από
την ενέργεια. Οι πολίτες της Ε.Ε.
αντιμετωπίζουν τώρα μια έκρηξη

τιμών, όχι μόνο όσον αφορά τον
ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά σε
όλους τους άλλους τομείς της ζωής,
συμπεριλαμβανομένων των τρο-
φίμων. Ταυτόχρονα, εταιρείες ορι-
σμένων κλάδων καταγράφουν
απροσδόκητα κέρδη, που έρχονται
ως απόρροια ελλείψεων σε στρα-
τηγικούς πόρους. Ο αμερικανικός
ενεργειακός όμιλος ExxonMobil
αναμένεται να σημειώσει κέρδη
43 δισ. δολ. φέτος, ήτοι διπλάσια
από εκείνα του 2021. Η δε γερμα-
νική εταιρεία ενέργειας RWE αύ-
ξησε τα κέρδη κατά ένα τρίτο το
πρώτο εξάμηνο του 2022, φθάνον-
τας τα 2,8 δισ. ευρώ.  Ο Τζο Μπάιν-
τεν έχει επικρίνει τα κέρδη της
ExxonMobil και όλους τους άλλους
που επωφελούνται από την κρίση.
Το συμπέρασμα είναι ότι τα κέρδη
αυτά δεν αποτελούν ανταμοιβή
για τη βελτιωμένη της απόδοση,
που επιτυγχάνεται μέσω επενδύ-
σεων και τεχνολογικής προόδου.
Αντίθετα, ενισχύουν την πεποί-
θηση ότι εταιρείες στρατηγικών
ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών
τομέων εκμεταλλεύονται την εξάρ-
τηση των καταναλωτών μέσα στην
κρίση, απαιτώντας δυσανάλογα
υψηλές τιμές για βασικά προϊόντα.
Αυτό έχει χαρακτηρισθεί «πληθω-

ρισμός απληστίας» στις ΗΠΑ. Πα-
ράλληλα, η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν κήρυξε τον πόλεμο σε
αυτό το φαινόμενο σε ομιλία της
με θέμα την κατάσταση της Ευ-
ρώπης. Η έννοια του πληθωρισμού
θέτει υπό αμφισβήτηση την πα-
ραδοσιακή άποψη της αγοράς, που
βασίζεται στην εξισορρόπηση προ-
σφοράς και ζήτησης. Υπό το πρίσμα
αυτό, η απεριόριστη μεγιστοποίηση
των εταιρικών κερδών σε μια οι-
κονομία της αγοράς είναι απολύτως
φυσική και όχι θέμα απληστίας. Ο
πληθωρισμός, αντίθετα, εγείρει το
ερώτημα εάν οι υψηλές τιμές είναι
πράγματι αποτέλεσμα του υψηλό-
τερου κόστους παραγωγής. Αυτό
θέτει επίσης την ίδια τη δομή της
αγοράς υπό στενότερο έλεγχο. Ενώ
το μοντέλο προσφοράς και ζήτησης
λογίζει τον πληθωρισμό ως απο-
τέλεσμα του φυσικού ανταγωνι-
σμού, ο «πληθωρισμός της απλη-
στίας» θεωρείται καθοδηγούμενος
από την απογυμνωμένη αρπακτι-
κότητα μεγάλων εταιρειών και
καρτέλ. Αυτό το είδος μονοπωλια-
κής δομής της αγοράς είναι θεμε-
λιωδώς προβληματικό, αναγκά-
ζοντας ακόμη και τους υποστηρι-
κτές της ελεύθερης αγοράς να αμ-
φιβάλουν για τη βιωσιμότητα της
αυτορρύθμισης. Τέτοια απροσδό-
κητα κέρδη οδηγούν σχεδόν ανα-
πόφευκτα σε κοινωνική κρίση,
όταν ο πληθωρισμός δεν μετριά-
ζεται από υψηλότερους μισθούς. 

Μια ιδέα για το πώς  μπορεί να
αποκατασταθεί η κοινωνική ισορ-
ροπία στη διαμόρφωση των τιμών
είναι ο λεγόμενος φόρος υπερβάλ-
λοντος - απροσδόκητου κέρδους.
Τα δυσανάλογα κέρδη χωρίς ση-
μαντική αύξηση της απόδοσης ή
αύξηση του κόστους παραγωγής
θα πρέπει να φορολογούνται. Αλ-
λωστε, ήδη πολλά ευρωπαϊκά κρά-
τη έχουν εισαγάγει φόρο υπερβάλ-
λοντος κέρδους. Στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο είναι 25%, ενώ η Ισπανία
αναμένει ότι ο εν λόγω φόρος θα
αποφέρει 7 δισ. ευρώ τα επόμενα
δύο χρόνια.

* Διευθύντρια στο τμήμα Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Σωματείων στη
γερμανική συνομοσπονδία εργατικών
συνδικάτων. Το άρθρο δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Φρίν-
τριχ Εμπερτ.

Διπλό κτύπημα 
Τα νοικοκυριά δέχονται αυτή την περίοδο ένα δι-
πλό πλήγμα στα εισοδήματά τους συνεπεία του
πληθωρισμού και των επιτοκίων. Την ίδια στιγμή
η κρίση αγοραστικής δύναμης που βιώνουν επι-
βαρύνεται και από την αναμενόμενη επιβράδυν-
ση στην οικονομία η οποία θα επιδράσει αρνητι-
κά στις προοπτικές αύξησης των μισθών. Ο πλη-
θωρισμός συνεχίζει ακάθεκτος να επιβαρύνει το
κόστος σίτισης και ενέργειας. Στην περίπτωση
των δανείων, οι  συνεχόμενες και επιθετικές αυ-
ξήσεις των επιτοκίων βάσης έχουν εκτοξεύσει το
κόστος στέγασης σε όσους, και είναι οι πλείστοι,
απόκτησαν τα προηγούμενα χρόνια την ιδιόκτη-
τη κατοικία τους μέσω δανεισμού. Ο κίνδυνος
αθέτησης είναι πλέον αυξημένος. 

••••
Χωρίς στήριξη 
Οι επιχειρήσεις με την σειρά τους βρίσκονται
ενώπιον αυξημένων τιμολογίων και χαμηλής ζή-
τησης που μεταφράζεται σε μειωμένες πωλή-
σεις. Την ίδια στιγμή η περιοριστική νομισματική
πολιτική που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες
αναγκάζουν τις εμπορικές τράπεζες να δυσκο-
λεύουν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να
προσφύγουν σε βιώσιμο δανεισμό. Τέλος, οι κυ-
βερνήσεις έχοντας να αντιμετωπίσουν με την
σειρά τους αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του
δημόσιου χρέους και καθώς αναμένον μειωμένα
έσοδα από φόρους λόγω επιβράδυνσης, αδυνα-
τούν να παρέχουν στήριξη στον επιχειρηματικό
κόσμο όπως έγινε στην περίπτωση της πανδη-
μίας. 

••••
Γρήγορη προσαρμογή 
Η άνοδος των επιτοκίων προφανώς και αποτελεί
καλά νέα για τις τράπεζες αφού τους επιτρέπουν
να αυξήσουν τα περιθώρια κερδοφορίας τους.
Την ίδια ώρα όμως η προσδοκώμενη αξία του
χαρτοφυλακίου δανείων που κατέχουν μειώνε-
ται καθώς το οικονομικό περιβάλλον επιβαρύνει
τις προοπτικές εξυπηρέτησης και αυξάνει την πι-
θανότητα να έχουμε εταιρικές χρεοκοπίες. Η
γρήγορη προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμά-
των στο νέο περιβάλλον αποτελεί κλειδί για την
επιτυχημένη διαχείριση μιας ομολογουμένως
δύσκολης συγκυρίας. 

••••
Τραπεζική ένωση 
Η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών βρίσκεται σε
πολύ καλύτερη κατάσταση από ποτέ καθιστών-
τας τις έτοιμες να αντιμετωπίσουν τους κινδύ-
νους που έρχονται. Επιπλέον, η ενιαία εποπτεία
έχει ισχυροποιηθεί έχοντας απεριόριστες δυνα-
τότητες για παρεμβάσεις εκεί και όπου θα κριθεί
απαραίτητο. Οι κίνδυνοι που παραμένουν για
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης σε ευρω-
παϊκό επίπεδο σταχυολογούνται στην εφαρμογή
της βασιλείας ΙΙΙ, στην πανευρωπαϊκή ασφάλιση

των καταθέσεων και στην υιοθέτηση αυστηρότε-
ρων κριτηρίων όσον αφορά τις απαιτήσεις κεφα-
λαίων που προκύπτουν από επενδύσεις σε κρα-
τικά ομόλογα. 

••••
Και επίσημα ύφεση 
Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας στέλνουν
την βρετανική οικονομία σε κατάσταση ύφεσης
η οποία αναμένεται να επικρατήσει και για όλο

το 2023. Οι προβλέψεις για φέτος είναι θετικές
και κάνουν λόγο για αύξηση 4,2% στο ΑΕΠ λό-
γω των προηγούμενων πολύ καλών τριμήνων.
Για το 2023 η πτώση στο ΑΕΠ εκτιμάται στο
1,4% ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο για την οι-
κονομία υπουργό η κατάσταση θα μπορεί να
αντιμετωπιστεί μόνο με σημαντικές αυξήσεις
στις φορολογίες και περικοπές στις δαπάνες.
Για το τελευταίο αναμένεται πως η διακοπή της
επιχορήγησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
θα εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Απρίλιο. 

••••
Επιφυλάξεις αγοραστών 
Μέτριες έως πολύ μεγάλες πτώσεις προβλέπον-
ται για την αγορά κατοικιών συνεπεία της αύξη-
σης του κόστους χρηματοδότησης που ωθεί αρ-
κετούς αγοραστές να είναι επιφυλακτικοί. Η
πτώση αν τελικά πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
το δυσμενές σενάριο των οικονομολόγων, ανα-
μένεται πως θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη
πιεσμένη οικονομική ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο
σενάριο η αρνητική επίδραση εκτιμάται πως για
κάθε οικονομία θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο
0,5% του ΑΕΠ. 

••••
Επιθυμητά αποτελέσματα 
Με στόχο την καλύτερη λειτουργία του ανταγω-
νισμού το αρμόδιο υπουργείο  προχωρεί στην
υλοποίηση του μέτρου για το καλάθι του νοικο-
κυριού σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελλάδας.
Η πρωτοβουλία αν και ξεκινά με μεγάλη καθυ-
στέρηση, γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να
προλάβει να εφαρμοστεί πριν την χριστουγεν-
νιάτικη αγορά η οποία ουσιαστικά ξεκινά σε λι-
γότερο από ένα μήνα από σήμερα. Ευχή όλων
όπως η εφαρμογή φέρει επιθυμητά αποτελέ-
σματα. 

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αναγκάζει τις τράπεζες να μειώσουν το προσωπικό τους με
αυξημένο κόστος σήμερα προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες στο κοντινό μέλλον.  

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Τρέχουσα Απόδοση
Ομολόγου  

Τρέχουσα Απόδοση κα-
λείται η ετήσια απόδοση
(έσοδο) ενός ομολόγου
επί της τιμής αγοράς του,
ανεξάρτητα από τη διάρ-
κεια ζωής του. Για τον
υπολογισμό, διαιρούμε το

ετήσιο τοκομερίδιο (καταβολή τόκου στον
κάτοχο του ομολόγου: ονομαστικό επιτό-
κιο x ονομαστική αξία) με την τρέχουσα
τιμή αγοράς του ομολόγου. Εάν όμως ο
επενδυτής έχει αγοράσει το ομόλογο
στην ονομαστική του αξία (αρχικό ποσό
έκδοσης το οποίο ο εκδότης θα αποπλη-
ρώσει στη λήξη του ομολόγου), τότε η
τρέχουσα απόδοση ισούται με το ονομα-
στικό επιτόκιο του ομολόγου.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Τα κέρδη πρέπει
να μοιράζονται

Η στάθμη των υδάτων στη Μεσόγειο
Θάλασσα έχει αυξηθεί με πολύ υψη-
λότερο ρυθμό τα τελευταία 20 χρό-
νια σε σύγκριση με ολόκληρο τον
20ό αιώνα, επιβεβαιώνοντας τα πιο
ανησυχητικά σενάρια για την πο-
ρεία της κλιματικής αλλαγής. Αυτό
καταδεικνύει μελέτη επιστημόνων
από το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογρα-
φίας (NOC) του Ηνωμένου Βασι-
λείου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν
μια νέα μέθοδο για τη μέτρηση των
αλλαγών στη στάθμη της θάλασσας.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό «Jo-
urnal of Geophysical Research:
Oceans», κατέδειξε πως η άνοδος
των επιπέδων της θάλασσας είναι
έντονα ανοδική σε όλη τη Μεσόγειο
και ιδιαίτερα στην Ανατολική Με-
σόγειο, στην Αδριατική, στο Αιγαίο
και στη Λεβαντίνη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η στάθμη
της θάλασσας στη Μεσόγειο Θά-
λασσα αυξήθηκε κατά περίπου 7
εκατοστά την περίοδο 2000-2018.
Οπως σημειώνεται στην ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του βρετανικού
Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας,
«οι προηγούμενες αλλαγές στην
άνοδο της στάθμης της θάλασσας

στη Μεσόγειο Θάλασσα ήταν εξαι-
ρετικά απρόβλεπτες λόγω περιορι-
σμένων δεδομένων παρατήρησης.
Χρησιμοποιώντας αυτήν την τε-
λευταία μέθοδο, οι επιστήμονες
ανέλυσαν δεδομένα από παλιρροι-
ογράφους και δορυφόρους, αποκα-
λύπτοντας μια πολύ μεγάλη αύξηση
ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης
των ωκεανών και της τήξης χερ-
σαίου πάγου».

Ο δρ Francisco Mir Calafat, εκ
των επικεφαλής επιστημόνων της
ομάδας Marine Physics and Ocean
Climate του NOC, δήλωσε πως «η
έρευνα δείχνει ότι η κλιματική αλ-
λαγή έχει επιταχύνει σημαντικά
την άνοδο της στάθμης της θάλασ-
σας στη Μεσόγειο από το 2000 μέ-
σω της αυξημένης τήξης του πάγου
της ξηράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
στην Αδριατική, στο Αιγαίο και στη
Θάλασσα του Λεβάντε, όπου η στάθ-
μη ανεβαίνει με ακόμη πιο γρήγορο
ρυθμό από την υπόλοιπη Μεσό-
γειο». Και συμπλήρωσε: «Είναι η
πρώτη φορά που μπορούμε να δια-
κρίνουμε ξεκάθαρα τις φυσικές δια-
κυμάνσεις στην άνοδο της στάθμης
της θάλασσας και τις αλλαγές που
προκύπτουν από τη συνεχή αν-

θρώπινη επίδραση στη Μεσόγειο
Θάλασσα, με βάση μόνο τις παρα-
τηρήσεις. Το πετύχαμε αυτό ανα-
λύοντας δεδομένα από μετρητές
παλίρροιας και δορυφορική υψο-
μετρία μαζί με μοτίβα απόκρισης
της στάθμης της θάλασσας στο
λιώσιμο των πάγων της ξηράς, που
εξηγούν πώς ανεβαίνει χιλιάδες μί-
λια μακριά από λιωμένα στρώματα
πάγου».

Οπως σημείωσε ο διακεκριμένος
επιστήμονας, «οι νέες εκτιμήσεις
θα μας επιτρέψουν να ανιχνεύ-
σουμε την επιτάχυνση στην άνοδο
της στάθμης της θάλασσας πολύ
νωρίτερα, δίνοντάς μας περισσό-
τερο χρόνο για να αυξήσουμε την
προσαρμογή». Κάτι τέτοιο είναι
πολύ σημαντικό ειδικά για τη Με-
σόγειο, όπου οι πόλεις, η οικονομία,
όλος ο πολιτισμός έχουν αναπτυχ-
θεί σε μεγάλο βαθμό κοντά στη
θάλασσα.

«Πρόκειται για μια σημαντική
ερευνητική εργασία από μια πολύ
αξιόπιστη ομάδα. Η εικόνα είναι
ξεκάθαρη: Συνολικά η στάθμη της
Μεσογείου δείχνει να ανεβαίνει με
πιο γρήγορους ρυθμούς απ’ ό,τι ο
παγκόσμιος ωκεανός και μέσα στη
Μεσόγειο είναι τα ανατολικά τμή-
ματα, μεταξύ αυτών και το Αιγαίο,
που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες
τάσεις ανόδου», λέει στην «Κ» ο κ.
Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής
του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλ-
λοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Αστεροσκοπείου και επιστη-
μονικά υπεύθυνος του Εθνικού Δι-
κτύου για την Κλιματική Αλλαγή
(CLIPMACT).

«Η άνοδος της στάθμης της θά-
λασσας ακολουθεί γενικά την καμ-
πύλη ανόδου των θερμοκρασιών.
Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας
του ’80 η τάση ανόδου είναι πολύ
“μαλακή”. Μετά το 1990 αρχίζει

να γίνεται απότομη. Στο Αιγαίο κα-
ταγράφεται αύξηση 4 χιλιοστά το
έτος», τονίζει ο κ. Μιχαλόπουλος,
υπενθυμίζοντας πως η Μεσόγειος
συνολικά θερμαίνεται πιο γρήγορα
από τον μέσο όρο των θαλασσών
του πλανήτη. «Η ίδια η αύξηση της
θερμοκρασίας μεγαλώνει τον όγκο
των υδάτων, λόγω διαστολής. Επι-
προσθέτως, επιδρά και η τήξη των
πάγων», συμπληρώνει.

Η πρόσφατη μελέτη του βρετα-
νικού NOC έρχεται να επιβεβαιώσει
ανάλογες μελέτες του προηγούμε-
νου διαστήματος. Ερευνα του Πα-
νεπιστημίου Ζίγκεν στη Γερμανία,
σε συνεργασία με επιστήμονες από
την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία
και την Ολλανδία, είχε δείξει πως
μέχρι το 1990 η στάθμη αυξανόταν
κατά περίπου 1,1 χιλιοστό ετησίως
ως μέσο όρο δεκαετίας. Από το 1993
έως το 2012 όμως η έρευνα έδειξε
ότι η άνοδος της στάθμης ήταν

πλέον 3,1 χιλιοστά τον χρόνο ανά
δεκαετία, δηλαδή σχεδόν τριπλα-
σιάστηκε. Η μελέτη αυτή ήταν ευ-
ρύτερη και δεν αφορούσε μόνο τη
Μεσόγειο. Οπως σημείωνε ο Ζένκε
Ντάνγκεντορφ, επικεφαλής της
ερευνητικής ομάδας, η αιτία της
απότομης αύξησης των τελευταίων
δεκαετιών ήταν το γεγονός πως
καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα
η άνοδος της στάθμης προήλθε
από την τήξη χερσαίων παγετώνων
και τη διαστολή του θαλασσινού
νερού καθώς θερμαίνεται, ενώ στον
21ο αιώνα επιταχύνεται λόγω της
τήξης των πάγων της Γροιλανδίας
και της Ανταρκτικής.

<<<<<<<

Εταιρείες στρατηγικών
ολιγοπωλιακών τομέων
εκμεταλλεύονται την
κρίσημε δυσανάλογα
υψηλές τιμές για βασι-
κά προϊόντα.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από παλιρροιογράφους και δορυφόρους, αποκαλύπτοντας μια πολύ μεγάλη
άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης των ωκεανών και της τήξης χερσαίου πάγου».

Η υπερθέρμανση
«φουσκώνει» 
τη Μεσόγειο
Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε 
7 εκατοστά την περίοδο 2000 -2018

Μέτρα προστασίας
Η μελέτη του NOC και τα δεδομένα
που έχουν συλλεχθεί εκτιμάται
πως θα βοηθήσουν τις τοπικές αρ-
χές να σχεδιάσουν τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας στις ακτές. «Το
να μπορούμε να προβάλλουμε με
ακρίβεια την περιφερειακή άνοδο
της στάθμης της θάλασσας είναι
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλι-
ση της ανάπτυξης και τις εφαρμο-
γές των ορθών στρατηγικών προ-
σαρμογής των ακτών. Τα μνημεία
παγκόσμιας κληρονομιάς της Με-
σογείου, τα οποία βρίσκονται σε μία
από τις πιο ευάλωτες περιοχές που
είναι επιρρεπείς στην κλιματική αλ-
λαγή, κινδυνεύουν ήδη από πλημ-
μύρες και διάβρωση των ακτών»,
αναφέρουν οι ερευνητές. Το βασι-
κό πρόβλημα όμως είναι, όπως φαί-
νεται και από την τρέχουσα διάσκε-
ψη για το κλίμα στο Σαρμ ελ Σέιχ
της Αιγύπτου, πως παρά τις ανησυ-
χητικές τάσεις οι κυβερνήσεις δεν
φαίνονται διατεθειμένες να λά-
βουν τα αναγκαία μέτρα.
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Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Σημαντικά ενισχυμένο και με με-
γαλύτερη απήχηση στους κατα-
ναλωτές αναμένεται να είναι το
φετινό Black Friday, σε σχέση του-
λάχιστον με το περσινό. Αυτό εκτι-
μούν οι παράγοντες της αγοράς,
μετά τις χλιαρές  και απογοητευ-
τικές επιδόσεις του 2021. Η περ-
σινή, είχε μάλιστα χαρακτηριστεί
ως η χειρότερη χρονιά για τον θε-
σμό στην Κύπρο, αφού δεν κατά-
φερε να διατηρήσει την επιτυχία
και το επίπεδο των πωλήσεων που
κατέγραψε το 2018 και το 2019.
Φέτος, ωστόσο, αναμένεται ότι το
ενδιαφέρον  των καταναλωτών θα
επανέλθει. Οι ενδείξεις είναι καλές
και η διάθεση για αγορές, ενισχύε-
ται, λόγω  και του Μουντιάλ που
διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά
εν μέσω χειμερινής περιόδου. «Αυ-
τή η παράμετρος αναμένεται ότι
θα επηρεάσει κυρίως τις πωλήσεις
τηλεοράσεων. Πρόκειται για πα-
ραδοσιακά top selling προϊόν σε
περιόδους αθλητικών ποδοσφαι-

ρικών διοργανώσεων, πόσο δε
μάλλον, όταν πρόκειται για παγ-
κόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το
οποίο αρχίζει την ίδια περίοδο που
ξεκινούν οι εκπτώσεις στο πλαίσιο
του Black Week. Πάντοτε εν καιρώ
παγκόσμιου κυπέλλου υπάρχει
εκτόξευση στις πωλήσεις τηλεό-
ρασης. Περιμένουμε να δούμε αν
θα γίνει και φέτος και πόσο θα ενι-
σχυθεί ο θεσμός ένεκα αυτής της
συγκυρίας», αναφέρει στην «Κ» ο
γ.γ. του Παγκύπριου Συνδέσμου
Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αν-
τωνίου. Η παράλληλη διεξαγωγή
του Μουντιάλ με τις εκπτώσεις
του Black Friday λοιπόν, αναμέ-
νεται ότι όχι μόνο θα αναδείξει εκ
νέου τις τηλεοράσεις στα δημο-
φιλέστερα προϊόντα του Black Fri-
day, αλλά θα οδηγήσει περισσό-
τερο κόσμο φέτος στην αγορά και
θα ανεβάσει γενικότερα το επίπεδο
των πωλήσεων σε σύγκριση με
τις, αισθητά λιγότερες, περσινές.

Η ακρίβεια
Η διεξαγωγή του Παγκόσμιου

Κυπέλου Ποδοσφαίρου προσθέτει
ένα σημαντικό θετικό πρόσημο
στους υπολογισμούς για τις φετινές

επιδόσεις των αγορών. Επιπλέον,
με δεδομένη την βελτίωση των
δεδομένων στο μέτωπο της παν-
δημίας, φέτος έχουν αρθεί και τα
εμπόδια των περιοριστικών μέ-
τρων, που στοίχισαν πέρσι την
επιτυχία του θεσμού.  Στην ίδια
εξίσωση όμως θα πρέπει να περι-
ληφθεί και ο παράγοντας ακρίβεια
και το πώς επηρεάζει τελικά την
καταναλωτική διάθεση και τις αγο-
ρές. Ενδεικτικό της εικόνας που
επικρατεί μέχρι στιγμής στην αγο-
ρά είναι τα στοιχεία της στατιστι-
κής υπηρεσίας για τον όγκο και
την αξία του λιανικού εμπορίου
για το εννεάμηνο του έτους. Συγ-
κεκριμένα, για την περίοδο Ια-
νουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο δεί-
κτης αξίας υπολογίζεται ότι ση-
μείωσε αύξηση 11,6%, αύξηση ση-
μαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση
με τον δείκτη όγκου που ήταν στο
2,4%. Στην κατηγορία τροφίμων,
η διαφορά στον όγκο είναι 0,2%
και η αξία 6,3%. Πάντως, ακόμα
και αυτή η μικρή αύξηση στον
όγκο των πωλήσεων οφείλεται
στον τουρισμό, όπως εξηγεί ο κ.
Αντωνίου. Αναφέρει συγκεκριμένα
ότι ο όγκος του κύκλου εργασιών

είχε αρνητικό πρόσημο μέχρι τον
Μάη, το οποίο έγινε θετικό την
καλοκαιρινή περίοδο. Εξέφρασε
την εκτίμηση ότι με την μείωση
των τουριστικών αφίξεων, ο κό-
σμος, η αγορά θα επιστρέψει σε
αρνητικό πρόσημο όγκου πωλή-
σεων, ωστόσο η αξία θα συνεχίσει
να αυξάνεται λόγω πληθωρισμού.
Αποτελεί ένα στοίχημα λοιπόν για
τις επιχειρήσεις, αν θα καταφέρουν
να επανέλθουν σε επίπεδα πωλή-
σεων 2019, με αυτά τα δεδομένα.

Οι προσφορές
Φυσικά, τα επίπεδα των πωλή-

σεων καθορίζονται και από τα επί-
πεδα των προσφορών, ιδιαίτερα
στα καταστήματα ηλεκτρονικών
και ηλεκτρικών ειδών. Πέρσι, τα
επίπεδα των προσφορών δεν ήταν
αρκετά για να προσελκύσουν τον
όγκο καταναλωτών προηγούμενων
χρονιών. Φέτος οι εκπτώσεις θα
κυμανθούν από 20-40% αναφέρει
ο κ. Αντωνίου, ενώ οτιδήποτε πάνω
από 40% αποτελεί παλιό στοκ ή
τελευταία κομμάτια που πρέπει
να εξαντληθούν. Πέραν τούτου,
τονίζει ότι η εκτόξευση των λει-
τουργικών εξόδων συμπιέζει την

κερδοφορία των καταστημάτων,
και τη δυνατότητα για πιο δελεα-
στικές προσφορές. Από την άλλη,
σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή
του Nicosia Mall, Γιώργο Γεωργίου,
η διάρκεια των προσφορών εξαρ-
τάται από τα διαθέσιμα στοκ κάθε
καταστήματος. Όσοι βρίσκονται
προ κινδύνου ελλείψεων σε εμπο-
ρεύματα, τότε θα περιορίσουν τις
προσφορές τους μόνο την ημέρα
του Black Friday. Τα περισσότερα
καταστήματα αναμένεται να τις
εφαρμόζουν 2-3 μέρες πριν την
Μαύρη Παρασκευή, ενώ υπάρχουν
και οι επιχειρήσεις που επεκτεί-
νουν την διάρκεια των προσφορών
του Black Friday για μεγαλύτερη
περίοδο, δημιουργώντας το trend
του Black Week. Το δεδομένο πάν-
τως είναι ότι οι διαφημιστικές καμ-
πάνιες των καταστημάτων έχουν
ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. 

Το κυπριακό Black Friday 
Tα τελευταία χρόνια, τα κατα-

στήματα έχουν καθιερώσει την
εβδομάδα που προηγείται της τε-
λευταίας Παρασκευής Νοεμβρίου
ως άτυπη περίοδο εκπτώσεων και
προσφορών. Από το 2012, χρονιά

κατά την οποία συστήθηκε για
πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά
το Black Friday, ο θεσμός κερδίζει
κάθε χρόνο έδαφος (με εξαίρεση
το 2021), με ολοένα και περισσό-
τερες εταιρείες (ξενοδοχεία, εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας και αε-
ροπορικές) να προχωρούν σε προ-
σφορές σε προϊόντα αλλά και υπη-
ρεσίες. Τα top selling προϊόντα
είναι διαχρονικά οι τηλεοράσεις
και ακολουθούν τα προϊόντα τε-
χνολογίας, tablets, gadgets, κον-
σόλες, play station και smartph-
ones και οι ηλεκτρικές συσκευές.
Για παράδειγμα πέρσι, στην κο-
ρυφή των πωλήσεων βρέθηκαν οι
ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες. 

Πέρσι, παρά το γενικότερο μού-
διασμα στις πωλήσεις τις μέρες
του θεσμού, υπήρχαν περιπτώσεις
που καταστήματα τεχνολογίας εί-
χαν ξεμείνει από στοκ. Επίσης,
περιορισμένος αριθμός τεμαχίων
είχε καταγραφεί και στις κονσόλες
gaming.  Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές
αγορές την περίοδο του Black Fri-
day (αλλά και ευρύτερα), βελτιώ-
νονται αργά και σταθερά, αφού η
μεγάλη πλειοψηφία των κατανα-
λωτών στην Κύπρο, αρέσκεται να
ψωνίζει σε φυσικά καταστήματα. 

Η υιοθέτηση του θεσμού και
στην Κύπρο, κατάφερε να δώσει
σημαντικές ανάσες στις επιχειρή-
σεις και τις πωλήσεις Νοεμβρίου.
Πρόκειται για μήνα που θεωρείται
δύσκολος για το λιανικό εμπόριο,
αφού τα πορτοφόλια των κατανα-
λωτών είναι σε διαδικασία επανα-
φόρτισης μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές και προετοιμασίας για
τις χριστουγεννιάτικες αγορές Δε-
κεμβρίου. Ακόμα και στις καλύτε-
ρες επιδόσεις του θεσμού (2019),
ο Νοέμβριος παραμένει ένας  σχε-
τικά υποτονικός μήνας για το λια-
νικό.

Ανεβαίνει ο πήχης για το Black Friday
Αναμένονται αυξημένες πωλήσεις τηλεοράσεων λόγω του Μουντιάλ, και περισσότερος κόσμος στην αγορά σε σχέση με πέρσι

<<<<<<

Από 20-50% θα κυμαν-
θούν οι εκπτώσεις 
σε προϊόντα τεχνολο-
γίας, κινητής τηλεφω-
νίας, αλλά και σε κατα-
στήματα ένδυσης και
υπόδησης.

Από το 2012, χρονιά κατά την οποία συστήθηκε για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά το Black Friday, ο θεσμός κερδίζει κάθε χρόνο έδαφος, με ολοένα
και περισσότερες εταιρείες να προχωρούν σε προσφορές.

<<<<<<

Πολύ καλύτερα σε σχέ-
ση με πέρσι θα κινηθεί
η αγορά, κυρίως για τα
καταστήματα μέσα στα
εμπορικά κέντρα.

Single’s Day και
Cyber Monday
Τις προηγούμενες μέρες
έκαναν την εμφάνισή
τους, αν και μεμονωμένα,
διαφημιστικά μηνύματα
για τις προσφορές εν
όψει Single’s Day, κυρίως
δε, σε καταστήματα ειδών
τεχνολογίας. 
Επρόκειτο για πρακτική
με την οποία επιχειρήσεις
προσπάθησαν να ξυπνή-
σουν την εμπορικότητα
στην αγορά, και να ανοί-
ξουν την όρεξη των κατα-
ναλωτών για αγορές, λί-
γες μέρες πριν το Black
Friday. Σύμφωνα με τον
Μ. Αντωνίου, τόσο το Sin-
gle’s Day που προηγείται
της Μαύρης Παρασκευής,
όσο και το Cyber Monday
που ακολουθεί δεν βρή-
καν απήχηση στην αγορά,
και δεν αναμένεται να
ακολουθήσουν τους ρυθ-
μούς του Black Friday,
που εφαρμόζεται παρα-
δοσιακά την τελευταία
Παρασκευή Νοεμβρίου
και σηματοδοτεί ουσιαστι-
κά, την έναρξη της χρι-
στουγεννιάτικης εμπορι-
κής περιόδου. 

Στα προ πανδημίας επίπεδα οι πτήσεις στο ΔΑΑ τον Οκτώβριο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Τη σταθερή ανάκαμψη των ελλη-
νικών αερομεταφορών πιστοποι-
ούν τα στοιχεία του ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για
τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον
ίδιο μήνα του 2019. Ειδικότερα,
στην Ελλάδα οι πτήσεις ενισχύ-
θηκαν τον περασμένο μήνα, σε
ετήσια βάση, σε ποσοστό 7,7%,
με πρωταγωνιστές της ανόδου τα
μεγαλύτερα ελληνικά αεροδρόμια,
με κυρίαρχο αυτό της Αθήνας, και
την Aegean που καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές
αερομεταφορές.

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανή-
κει σε μια κλειστή ομάδα 40 ευ-
ρωπαϊκών αεροδρομίων, η οποία
εμφάνισε τον Οκτώβριο, έναντι
του ίδιου μήνα του 2019, άνοδο
πτητικής δραστηριότητας κατά
0,5% με συνολικά 8.484 πτήσεις.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των
πρώτων δέκα μηνών του 2022 ο
αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε
184.495, καταγράφοντας πτώση
της τάξης του 6,2% σε σχέση με
το 2019. Ως προς την επιβατική
κίνηση, τον Οκτώβριο το «Ελ. Βε-

νιζέλος» μετέφερε μόλις κατά 0,5%
λιγότερους επιβάτες (2,29 εκατ.)
σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019.

Με κριτήριο τον ρυθμό ποσο-
στιαίας αύξησης των πτήσεων,
του αεροδρομίου της Αθήνας προ-
ηγούνται τα αεροδρόμια σε Πάλμα
Ντε Μαγιόρκα (+9,1%), Μάλαγα
(7,8%), Παρίσι (Ορλί, 2,9%), Κανά-
ρια Νησιά (2,1%) και Αττάλεια
(+1,3%). Το αεροδρόμιο του Βραν-
δεμβούργου στο Βερολίνο κατέ-
γραψε αύξηση πτήσεων κατά

99,6%, η οποία όμως, έως ένα βαθ-
μό, είναι πλασματική επειδή σε
αυτό κατευθύνονταν οι πτήσεις
από το Τέγκελ που διέκοψε τη λει-
τουργία του. Στα υπόλοιπα 37 αε-
ροδρόμια η πτητική δραστηριό-

τητα τον περασμένο Οκτώβριο
υποχώρησε έναντι του ίδιου μήνα
του 2019. Σε απόλυτους αριθμούς,
τα αεροδρόμια σε Αμστερνταμ,
Κωνσταντινούπολη και Παρίσι
(«Σαρλ Ντε Γκωλ») είναι τα τρία

πιο δραστήρια, με μέσο ημερήσιο
όρο 1.200 πτήσεων το καθένα.

Επίσης, η Aegean τον Οκτώβριο,
σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
2019, ενίσχυσε την πτητική δρα-
στηριότητά της σε ποσοστό 52,5%,

εκτελώντας, κατά μέσον όρο, 247
πτήσεις ανά ημέρα, σύμφωνα με
το Eurocontrol. Η ελληνική αερο-
πορική εμφάνισε τον περασμένο
μήνα, έναντι του Οκτωβρίου του
2019, τη δεύτερη μεγαλύτερη πο-

σοστιαία άνοδο, με την πρώτη θέ-
ση να καταλαμβάνει η Transavia
(+104,8%) που ανήκει στον όμιλο
Air France - KLM. Σε απόλυτους
αριθμούς, τις τρεις πρώτες θέσεις
καταλαμβάνουν η Ryanair, η Ea-
syjet και η Turkish Airlines, με
2.870, 1.590 και 1.270 πτήσεις ημε-
ρησίως.

Ενίσχυση πτητικής δραστηριό-
τητας εμφάνισαν και τα 14 περι-
φερειακά αεροδρόμια τον Οκτώ-
βριο σε ετήσια βάση σύγκρισης,
έχοντας αυξηθεί κατά 11%, σε πε-
ρίπου 23.000, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Fraport Greece. Η Σκιάθος
κρατάει τα σκήπτρα της αύξησης
των πτήσεων (+61,5%) και ακο-
λουθούν το Ακτιο (57,5%), η Κέρ-
κυρα (+21,6%) και η Ρόδος (+20%).
Στο δεκάμηνο, ετησίως, οι πτήσεις
στα 14 μεγαλύτερα αεροδρόμια
ενισχύθηκαν κατά 4,6%, σε περί-
που 242.000. Με κριτήριο τον αριθ-
μό των διακινηθέντων επιβατών,
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
εμφάνισαν άνοδο κατά 11,5%, σε
2,8 εκατ. άτομα τον περασμένο
μήνα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον
Οκτώβριο υπήρξαν 860.492 πτή-
σεις, αριθμός που είναι μειωμένος
σε ετήσια βάση σύγκρισης.

<<<<<<

Συνολικά, στα ελληνικά
αεροδρόμια οι πτήσεις
ενισχύθηκαν κατά 
7,7% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα 
πέρυσι. Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήκει σε μια κλειστή ομάδα 40 ευρωπαϊκών αεροδρομίων, η οποία εμφάνισε τον

Οκτώβριο, έναντι του ίδιου μήνα του 2019, άνοδο πτητικής δραστηριότητας κατά 0,5% με 8.484 πτήσεις.
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Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν
από την εισαγωγή ενός πρωτοπο-
ριακού Σχεδίου αντιμετώπισης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά
και υποβοήθησης ευάλωτων δα-
νειοληπτών. Το όνομα αυτού, Σχέ-
διο Ενοικίου Έναντι Δόσης (mort-
gage to rent), ωστόσο συνοδεύεται
από αγκάθια που υποσκάπτουν την
επιτυχία του. Για τα αγκάθια του
Σχεδίου αυτού αναφέρθηκε ο
πρώην πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Τρα-

πεζών Κύπρου Πανίκος Νικολάου
και νυν αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου στο πλαίσιο παρουσίασης
των οικονομικών αποτελεσμάτων
της Τράπεζας Κύπρου για τους εν-
νέα μήνες του 2022. «Μικρό καλάθι»
φάνηκε να κρατά ο CEO της Τρά-
πεζας Κύπρου όχι για την επιτυχία,
αλλά για την αποδοχή του Σχεδίου
από τους πιθανούς δανειολήπτες
που θα συμμετάσχουν. Ερωτηθείς
σχετικά από την «Κ» απάντησε πε-
ρισσότερο από τη θέση του Αντι-
προέδρου του Συνδέσμου, υποστη-
ρίζοντας πως θα πρέπει να γίνει
πρώτα αντιληπτό ο σκοπός του

Σχεδίου σε επίπεδο κουλτούρας.
«Ο δανειολήπτης θα πρέπει να αν-
τιληφθεί πως όταν μπει στο Σχέδιο
αυτό το ακίνητο πλέον δεν θα του
ανήκει, θα παραδώσει τα κλειδιά
στην ΚΕΔΙΠΕΣ και δεν γνωρίζω
πόσο μπορεί να το δεχθεί αυτό ο
Κύπριος», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Νικολάου. Επί της ουσίας
ο κ. Νικολάου εξωτερίκευσε την
σκέψη που έχουν στο μυαλό τους
όλοι όσοι αντιλαμβάνονται τη φύση
του Σχεδίου, τεχνοκράτες, τραπε-
ζίτες, γνώστες της αγοράς και λοιποί
που έχουν γενικότερη γνώση των
πραγμάτων. 

Ο κ. Νικολάου το πήγε και ένα
«βήμα παρακάτω» συνδέοντας την
δύσκολη επιτυχία του Σχεδίου με
την ύπαρξη των στρατηγικών κα-
κοπληρωτών και αυτών που κρύ-
βονται πίσω από την ατιμωρησία
που δίνει το νομικό πλαίσιο στην
Κύπρο. Η σύνδεση έγινε και με τις
πρόσφατες εξελίξεις, αυτές της τρί-
μηνης επέκτασης της αναστολής
των εκποιήσεων που ψηφίστηκε
τις τελευταίες 10 ημέρες από τους
Βουλευτές. Επί της ουσίας ο κ. Νι-
κολάου εκτίμησε πως δανειολήπτες
θα συνεχίσουν να «κρύβονται»
πίσω από την ατιμωρησία.

Το 60% και τα ΜΕΜΟ
Ένα από τα αγκάθια που έθιξε

στη συνέχεια, ήταν το πρακτικό
μέρος του Σχεδίου. Αυτό που η ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ θα αγοράζει από την τράπεζα
και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώ-
σεων το 60% της αγοραίας αξίας
της εξασφάλισης που έχουν υπο-
βάλει για το δανεισμό που παρα-
χώρησαν. Άφησε επί της ουσίας
να εννοηθεί ότι αυτό το 60% ίσως
να μην είναι αρκετό, όχι ως ποσο-
στό, αλλά γιατί όπως είπε τα πε-
ρισσότερα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια που συνδέονται με τέτοιες
εξασφαλίσεις έχουν «μέμο» επάνω

τους που πρέπει να πληρωθούν.
Όπως εξήγησε ο κ. Νικολάου, επι-
βεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς
ρεπορτάζ της «Κ» πως οι τράπεζες
διαφωνούν με το 60%, τα ακίνητα
που θα αγοράσει η ΚΕΔΙΠΕΣ από
τις τράπεζες και τις εταιρείες εξα-
γοράς πιστώσεων συνοδεύονται
με «μέμο» από άλλες τράπεζες, χρω-
στούν φόρους και έχουν πολλές
υποχρεώσεις που θα πρέπει να ξε-
χρεωθούν. «Πρέπει να επιμεριστεί
το κόστος αυτών των μέμο, καθώς
όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το 60%
της αγοραίας αξίας της εξασφάλισης
στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι
τόσο και θα είναι πολύ λιγότερο.
Πρέπει να βρεθεί λύση με αυτές
τις υποχρεώσεις για να προχωρήσει,
είναι πρακτικό το θέμα όπως αν-
τιλαμβάνεστε», εξήγησε.

Μαθήματα από ΕΣΤΙΑ
Άλλο αγκάθι, όπως υπογράμμισε

ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Τραπεζών Κύπρου, είναι η γραφει-
οκρατία. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έφερε
στην επιφάνεια τα προβλήματα τα
οποία προέκυψαν με τις αιτήσεις
και την εξέτασή τους. Πρέπει συγ-
χρόνως, όπως είπε, να εφαρμοστεί
όσο πιο γρήγορα γίνεται το Σχέδιο
Ενοικίου Έναντι Δόσης, καθώς όσο
καθυστερεί γίνονται επεκτάσεις
αναστολών εκποιήσεων που δεν
βοηθούν ούτε δανειολήπτες, ούτε
τράπεζες, ούτε γενικότερα την κυ-
πριακή οικονομία. «Υπάρχει κόσμος
που δεν μπορεί να γίνει αναδιάρ-
θρωση του δανείου του, αυτοί οι
δανειολήπτες θα πρέπει να μπουν
στο Σχέδιο και είναι δανειολήπτες
που είναι πραγματικά ευάλωτοι και
θέλουμε και εμείς να τους βοηθή-
σουμε, δεν γίνεται να παραμένουν
στην περίμετρο των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων», τόνισε.

Σκόπελοι στο σχέδιο «mortgage to rent»
«Μικρό καλάθι» φάνηκε να κρατά ο CEO της Τράπεζας Κύπρου για την αποδοχή του Σχεδίου παρά το ότι θέλει να εφαρμοστεί

Ουσιαστικός 
διαχωρισμός
Όταν παρουσιάστηκε το Σχέδιο
ΕΣΤΙΑ έγινε λόγος πως θα ήταν
αυτό που θα ξεχωρίσει τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές από
αυτούς τους δανειολήπτες που
πραγματικά αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα και δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να καταβάλουν δόση για
το ακίνητό τους. Η έλευση του
Σχεδίου Ενοικίου Έναντι Δόσης
όμως εκτιμάται πως θα ξεχωρίσει
τους πραγματικά ευάλωτους δα-
νειολήπτες από τους στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές. Και αυτό,
διότι, για να μπει ένας δανειολή-
πτης στο Σχέδιο θα πρέπει να εί-
ναι απαραίτητα λήπτης επιδόμα-
τος. Έτσι, θα παραμείνουν εκτός
μόνο δανειολήπτες που δεν εν-
διαφέρθηκαν να παρουσιάσουν
τα στοιχεία τους, είτε τα περιου-
σιακά τους στοιχεία απέχουν πο-
λύ από τα κριτήρια που θέλει το
πρόγραμμα για να συμμετά-
σχουν. Οι Αρχές μετά θα έχουν
μία καθαρότερη εικόνα σχετικά
με τους στρατηγικούς κακοπλη-
ρωτές και για όσους κάνουν λόγο
ότι κρύβονται πίσω από νομοθε-
σίες που τους προστατεύουν.
Τέλος, στο Σχέδιο Ενοικίου Έναν-
τι Δόσης εκτός από τους ευάλω-
τους θα μπορούν να μπουν δυνη-
τικά και 800 δανειολήπτες που
προσπάθησαν να μπουν στο Σχέ-
διο ΕΣΤΙΑ αλλά κρίθηκαν ως μη
βιώσιμοι για να εξυπηρετούν το
δανεισμό τους ακόμα και με την
επιδότηση που προνοούσε η
ΕΣΤΙΑ. Αυτοί, εάν το θελήσουν θα
μπουν μονομιάς στο νέο Σχέδιο.

Η έλευση του Σχεδίου Ενοικίου Έναντι Δόσης όμως εκτιμάται πως θα ξεχωρίσει τους πραγματικά ευάλωτους δανει-
ολήπτες από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

<<<<<<

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αγοράζει
από την τράπεζα και τις
εταιρείες εξαγοράς πι-
στώσεων το 60% της
αγοραίας αξίας της εξα-
σφάλισης που έχουν
υποβάλει για το δανει-
σμό που παραχώρησαν.
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Δάνεια ύψους 200 εκατομμυρίων
ευρώ έχουν παραχωρήσει οι κυ-
πριακές τράπεζες την τελευταία
πενταετία για «πράσινη ανάπτυξη».
Οι πράσινες χρηματοδοτήσεις,
που στο επιχειρείν γίνεται ευρεία
η χρήση του ESG (Environmental,
Social, Corporate Governance), αν
και βρίσκεται πίσω η Κύπρος σε
σχέση με άλλα κράτη, προσπαθεί
να κάνει βήματα μπροστά. Στο αν-
τίστοιχο διάστημα, για να υπάρχει
ένα μέτρο σύγκρισης, στην Ευρώ-
πη προχωρούν σε πράσινες επεν-
δύσεις και χρηματοδοτήσεις 360
δισεκατομμυρίων ευρώ για το ESG.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από
κυπριακές τράπεζες, η χρηματο-
δότηση ήταν για σκοπούς ενερ-

γειακής αναβάθμισης κτηρίων,
αγορά αυτοκινήτων με χαμηλή ή
και μηδενική εκπομπή ρύπων, το-
ποθέτηση φωτοβολταϊκών και για
χρηματοδότηση επενδύσεων σε
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) ζητά από τις τράπεζες
όπως ενσωματώσουν τους κλιμα-
τικούς κινδύνους στο πλαίσιο δια-
χείρισης κινδύνων τους. Έτσι, η
ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες το
2021 να υποβάλουν το πλάνο υλο-
ποίησης τους στο πλαίσιο της δια-
χείρισης κλιματικών και περιβαλ-
λοντικών κινδύνων, ώστε να αξιο-
λογήσουν τον βαθμό ετοιμότητας
τους στον εντοπισμό, μέτρηση

και διαχείριση των περιβαλλοντι-
κών κινδύνων καθώς και τους το-
μείς όπου χρειάζονται βελτίωση.
Το ίδιο ζήτησε και η Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για τις μι-
κρότερες τράπεζες (less significant
institutions). 

Περνώντας στο 2022, η ΕΚΤ ζή-
τησε από τις τράπεζες να προβούν
σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων σε σχέση με τους
κλιματικούς κινδύνους. Η άσκηση
αυτή έγινε για να εντοπιστούν
αδυναμίες και βέλτιστες πρακτικές
με βάση τις οποίες η ΕΚΤ θα δώσει
κατευθύνσεις προς τις τράπεζες
για τη μετάβαση προς την πράσινη
οικονομία.

Το Ταμείο Ανάπτυξης και Αν-
θεκτικότητας και με το εγκεκρι-
μένο Σχέδιο της Κύπρου θα παίξει
σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρό-
νια για τις χρηματοδοτήσεις. Ναι
μεν δημιουργήθηκε για να αντι-
μετωπιστεί η πανδημία, ωστόσο
από ότι φαίνεται τέτοιες επενδύ-
σεις θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ση-
μαντικές για τα επόμενα χρόνια.
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, με 672,5 δισ. ευρώ
σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορη-
γήσεις για τη στήριξη μεταρρυθ-
μίσεων και επενδύσεων που θα
υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της
ΕΕ, στην αρχή υπήρχε το πλάνο
ώστε να μετριαστούν οι οικονο-

μικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της πανδημίας, αλλά πλέον θα
είναι και για να καταστούν οι ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες
περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές
και καλύτερα προετοιμασμένες
σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά
και στις ευκαιρίες της πράσινης
και της ψηφιακής μετάβασης. Προ-
ϋπόθεση για πρόσβαση και αξιο-
ποίηση των χρηματοδοτικών κε-
φαλαίων του Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας από
τα κράτη - μέλη, αποτελεί η ετοι-
μασία ολοκληρωμένων εθνικών
σχεδίων, όπως δηλαδή έχει και η
Κύπρος και που θα ξεκλειδώσει
1,1 δισ. ευρώ επενδύσεων. Το αρ-

χικό Σχέδιο προνοούσε 1,2 δισ.,
ωστόσο όπως είχε γράψει η «Κ»,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως
θα πρέπει να γίνει για την Κύπρο
μία αναπροσαρμογή κονδυλίων
προς τα κάτω κατά 100 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, θα είναι χορηγία
ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ και
σε πρόσθετη χρηματοδότηση, από
τον μηχανισμό, ύψους περίπου
200 εκατ. υπό τη μορφή δανείου.

Όπως υπολογίζεται από τις Αρ-
χές, πέραν των δημόσιων πόρων
και επενδύσεων, το Σχέδιο ανα-
μένεται να κινητοποιήσει σημαν-
τικά πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια,
ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ, κυ-
ρίως μέσα από την υλοποίηση των

διαφόρων σχεδίων χορηγιών που
θα στηρίξουν τις ιδιωτικές επεν-
δύσεις και δαπάνες στους επιμέ-
ρους τομείς προτεραιότητας του
Σχεδίου, με το πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα και όφελος που αυτό
συνεπάγεται, ως προς τους συνο-
λικούς επενδυτικούς πόρους και
τον δυνητικό αντίκτυπο του Σχε-
δίου. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα, αναμένεται ακόμη μεγαλύ-
τερη κινητοποίηση ιδιωτικών κε-
φαλαίων και επενδύσεων, ως απο-
τέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που
θα υλοποιηθούν μέσω του Σχεδίου
οι οποίες στοχεύουν στη δημιουρ-
γία ενός φιλικότερου προς την επι-
χειρηματικότητα και την επενδυ-
τική δραστηριότητα περιβάλλοντος
(πχ. επιτάχυνση διαδικασιών αδει-
οδότησης, απλοποίηση κανονι-
στικού πλαισίου και διαδικασιών
δημοσίου, ψηφιοποίηση, μεταρ-
ρύθμιση δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της έρευνας και καινο-
τομίας κοκ).

Το 41% των συνολικών επεν-
δύσεων του 1,1 δισ. ευρώ που δι-
καιούται η Κύπρος (900 εκατ. χο-
ρηγιών και 200 εκατ. δανείων) θα
απορροφηθούν στην πράσινη με-
τάβαση. 

25 εκατ. για ΕΚΕ
Σύμφωνα με πληροφόρηση από

τράπεζες, ένα κομμάτι της στρα-
τηγικής ESG των τραπεζών αφορά
τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που αναπτύσσουν οι τρά-
πεζες για στήριξη του κοινωνικού
συνόλου. Μέσω των προγραμμά-
των κοινωνικής προσφοράς τους,
οι τράπεζες στηρίζουν ευπαθείς
ομάδες, αναλαμβάνουν πολιτιστι-
κές και περιβαλλοντικές δράσεις
και ενισχύουν την εκπαίδευση και
την καινοτομία. 

Μεταξύ 2016 και 2020 οι κυ-
πριακές τράπεζες δαπάνησαν άνω
των 25 εκατ. ευρώ σε δραστηριό-
τητες εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης, στηρίζοντας την κοινωνία,
την παιδεία, την υγεία, τον αθλη-
τισμό, τον πολιτισμό και το περι-
βάλλον.

Δάνεια 200 εκατ. για πράσινη ανάπτυξη 
Το 2022 η ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες να προβούν σε άσκηση «stress test» σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους

<<<<<<

Πέραν των δημόσιων
πόρων και επενδύσε-
ων, το Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης αναμένεται να κι-
νητοποιήσει σημαντικά
πρόσθετα ιδιωτικά κε-
φάλαια, ύψους περίπου
1,1 δισ. ευρώ. Οι τομείς όπου απορροφήθηκε η χρηματοδότηση ήταν για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, αγορά αυτοκινήτων με χαμηλή ή και μηδενική

εκπομπή ρύπων, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η βράβευση του κ. Τάκη Χριστο-
δούλου ως Investor of the Year,
στο πλαίσιο της 21ης απονομής
των βραβείων Τράπεζα Κύπρου
Man of the Year Awards ήταν μία
από τις σημαντικότερες στιγμές
της φετινής τελετής. «Είναι τιμή
μου και χαρά μου που αποφάσισαν
να μου δώσουν αυτό το βραβείο»,
ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου, άν-
θρωπος που έφερε στην Κύπρο
επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, με τα
Mall of Cyprus και Mall of Engomi.
Μάλιστα σύντομα αναμένονται
νέες ανάλογες επενδύσεις, στη
Λεμεσό. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν και

η βράβευση του ισχυρού άντρα
της Pafilia, Ηλία Ηλιάδη ως Επι-
χειρηματία της Χρονιάς. Παρα-
λαμβάνοντας το βραβείο του, ο κ.
Ηλιάδης ανέφερε ότι η βράβευση
οδηγεί σε νέους δημιουργικούς
δρόμους. Προχωρώντας σε μια
σύντομη αναδρομή, αποτυπώνεται
ακριβώς το πιο πάνω- τους νέους
δημιουργικούς δρόμους που ακο-
λουθούν μια τέτοια βράβευση. Δεν
μπορεί κανείς να μην σταθεί στην
βράβευση του Κώστα Ζορπά το
2004, λίγα χρόνια πριν την μεγάλη

ανάπτυξη του ομίλου Ζορπά, ή
την βράβευση του Γιώργου Θεο-
δότου το 2017, ο οποίος από διευ-
θυντής μάρκετινγκ, πλέον είναι
Διευθύνων Σύμβουλος της μεγα-
λύτερης αλυσίδας υπεραγορών
και του τηλεοπτικού σταθμού Al-
pha Κύπρου. 

Διαφάνεια και αξιοπιστία
Πρόκειται για βραβείο το οποίο

μπορεί να εργαλειοποιήσει ο επι-
χειρηματίας εξήγησε μιλώντας
στην «Κ» ο γενικός διευθυντής

της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου. Ανέ-
φερε ότι η αξιοπιστία του θεσμού
είναι τέτοια που η αναγνώριση
ενός επιχειρηματία, μπορεί να
αποτελέσει εχέγγυο σε επιχειρη-
ματίες οι οποίοι αναζητούν διεθνείς
συνεργασίες, αφού διευκολύνει
ξένες εταιρείες σε μεγάλο βαθμό
στη διαδικασία due diligence, που
πρέπει να προηγηθεί πριν την επι-
λογή συνεργάτη. «Η επίπτωση τέ-
τοιων βραβείων είναι πολύ μεγα-
λύτερη στην επιδίωξη διεθνών συ-
νεργασιών, με άτομα που αναζη-

τούν στην Κύπρο συνεργάτες».
Αυτό ισχύει όχι μόνο για όσους
βραβεύονται αλλά και για τους φι-
ναλίστ, σημείωσε. «Ακόμα και φι-
ναλίστ να είναι κάποιος σε μια κα-
τηγορία, από μόνο του είναι στοι-
χείο προβολής και αξιοποίησης
για να αποκτήσει ευκολότερη πρό-
σβαση σε κάτι που προσπαθεί να
δημιουργήσει».

Στην πρώτη γραμμή
Από πλευράς του ο φετινός βρα-

βευθείς της κατηγορίας, ο Επιχει-

ρηματίας της Χρονιάς Ηλίας Ηλιά-
δης, υπογράμμισε ότι πάντοτε τέ-
τοια βραβεία μπαίνουν στην πρώτη
γραμμή, στις προσπάθειες της όποι-
ας εταιρείας για αναβάθμιση της
εικόνας της. Όπως ανέφερε, βρα-
βεία που είναι καθιερωμένα, με
την σοβαρότητα και την εγκυρό-
τητα που τα χαρακτηρίζει και μια
ιστορία 20 και πλέον χρόνων που
κουβαλούν, δεν μπορούν παρά να
φέρουν επαγγελματική ικανοποί-
ηση και να δημιουργούν συνθήκες
για νέους δημιουργικούς δρόμους.

Σίγουρα, ανέφερε, η βράβευση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερ-
γαλείο για νέα ανοίγματα και νέες
συνεργασίες. Πρόκειται για ένα
βραβείο με ιδιαίτερη βαρύτητα,
όπως ανέφερε, όχι μόνο για τον
ίδιο, εφόσον η διάρκεια του θεσμού
και η διαφάνεια που χαρακτηρίζει
την διαδικασία ανάδειξης των νι-
κητών, χαίρει ευρείας εκτίμησης
και αποδοχής. «Πάντοτε τέτοια
βραβεία μπαίνουν στην πρώτη
γραμμή στις προσπάθειες της εται-
ρείας για ένα καλό branding», όπως
τόνισε, καθώς και στην αναβάθμιση
και την ενίσχυση της εικόνας της.

Η διαδικασία
Η αξιοπιστία του θεσμού βασί-

ζεται στη διαδικασία ψηφοφορίας
η οποία δεν έχει αλλάξει από την
αρχή της διοργάνωσης του θεσμού.
Κατά την επιλογή των φιναλίστ,
γίνεται σε βάθος έρευνα. Επιπλέον,
στην ψηφοφορία συμμετέχουν τό-
σο αναγνώστες του περιοδικού
MAN, όσο και επώνυμοι opinion
leaders της κυπριακής κοινωνίας
και το αποτέλεσμα διαμορφώνεται
κατά 50% από αυτές τις δύο ομάδες
ψηφοφόρων. Πρόκειται για διαδι-
κασία η οποία εγγυάται ότι το απο-
τέλεσμα θα είναι αρραγές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι φιναλίστ
στην κατηγορία Manager/ επιχει-
ρηματίας της χρονιάς ήταν ο Σταύ-
ρος Καραμοντάνης, CEO της M.M.
Makronisos Marina Ltd, ο Τάσος
Κουνούδης,  CEO της SignalGe-
neriX, και ο Λευτέρης Γαβριηλίδης
ιδρυτής της εταιρείας Gavrielides
Foods Filos, ο μεγαλύτερος προ-
μηθευτής ελλαδικών και κυπρια-
κών προϊόντων στην αγορά της
Φινλανδίας.

Ενα βραβείο που ανοίγει δρόμους στο επιχειρείν
Για την σημασία του Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards μίλησαν παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου 

<<<<<<

«Η βράβευση ως επιχει-
ρηματία της χρονιάς
μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο για
νέα ανοίγματα και νέες
συνεργασίες».

Η βράβευση του κ. Τάκη Χριστοδούλου ως Investor of the Year. Από την βράβευση του φετινού Επιχειρηματία της Χρονιάς Ηλία Ηλιάδη.
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Δραστική μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων με παράλληλη 
αύξηση του ενήμερου χαρτοφυ-
λακίου τους με νέες χορηγήσεις 
καταγράφουν οι τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες στο τέλος 9μήνου, 
πιστοποιώντας την ουσιαστική εξυ-
γίανση των ισολογισμών τους και 
τη στροφή στις υγιείς χρηματοδο-
τήσεις. Η πιστωτική επέκταση με 
έμφαση στις επιχειρήσεις αποτελεί 
και τον οδηγό για την ενίσχυση 
των εσόδων από τόκους σε πραγ-
ματική βάση, χωρίς δηλαδή την 
«εικονική πραγματικότητα» των 
επιτοκιακών εσόδων από τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, που όσο 
παρέμεναν στους τραπεζικούς ισο-
λογισμούς παρήγαν λογιστικά κυρί-
ως έσοδα. Τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια υποχώρησαν κάτω από τα 
16 δισ. ευρώ από το υψηλό επίπε-
δο των 100 δισ. ευρώ περίπου που 
είχαν βρεθεί το 2015, ενώ ο δείκτης 
μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει 
υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσο-
στό και στις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες. Τον χαμηλότερο δείκτη 
εμφανίζει η Eurobank με 5,6% (από 
14% στο τέλος του 2020) και ακο-
λουθούν η Εθνική Τράπεζα με 6,1% 
(από 13,6% το 2020), η Alpha Bank 
με 8% (από 42,8 % το 2020) και η 
Τράπεζα Πειραιώς με 8,7% (από 
45,3% το 2020).  Η μείωση των κόκ-
κινων δανείων μέχρι σήμερα ήταν 
αποτέλεσμα κυρίως των τιτλοποι-
ήσεων και των πωλήσεων, αλλά 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
τραπεζών η εικόνα αυτή δεν θα 
ανατραπεί τα επόμενα τρίμηνα, 
καθώς παρά την αύξηση των επι-
τοκίων και την άνοδο του πληθω-

ρισμού δεν υπάρχουν νέες εισρο-
ές κόκκινων δανείων. Τα ενήμερα 
δάνεια των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών ανήλθαν στα 123,5 δισ. 
ευρώ και αποτελούν τη βάση για 
την ουσιαστική ενίσχυση της κερ-
δοφορίας μέσω των εσόδων από 
τόκους, που κατέγραψαν σταθε-
ρή άνοδο στα 2,8 δισ. ευρώ περί-
που, ενισχυμένα από την υψηλή 
πιστωτική επέκταση, την άνοδο 
των επιτοκίων, αλλά και το ευνοϊ-
κό καθεστώς τιμολόγησης της ρευ-
στότητας που διοχέτευσε η ΕΚΤ.

Με βάση τα στοιχεία του 9μή-
νου, το μεγαλύτερο χαρτοφυλά-
κιο εξυπηρετούμενων δανείων σε 
επίπεδο ομίλου, που μετά τις προ-
σαρμογές φθάνει τα 35,8 δισ. ευρώ, 

εμφανίζει η Eurobank, καταγράφο-
ντας ετήσια αύξηση που αγγίζει 
το 13%, λόγω και της σημαντικής 
δραστηριότητας που έχει στο εξω-
τερικό. Ακολουθεί η Alpha Bank με 
31,3 δισ. ευρώ και ετήσια αύξηση 
κατά 10%, η Τράπεζα Πειραιώς με 
28,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τη 
μεγαλύτερη αύξηση κατά 14% των 
ενήμερων δανείων, ενώ κατά 9% 
ενισχύθηκε το ενήμερο χαρτοφυ-
λάκιο της Εθνικής Τράπεζας, που 
ανήλθε στα 28,1 δισ. ευρώ. Να ση-
μειωθεί ότι όσον αφορά τις χορηγή-
σεις στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο 
μερίδιο έχει η Τράπεζα Πειραιώς, 
που το σύνολο των δανείων είναι 
στο εσωτερικό (28,2 δισ. ευρώ), και 
ακολουθούν η Alpha με 27,4 δισ. 

ευρώ, η Εθνική με 26,5 δισ. ευρώ 
και η Eurobank με 26,2 δισ. ευρώ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπε-
ζες υλοποίησαν στο ακέραιο τις δε-
σμεύσεις τους για τη χρηματοδότη-
ση της οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ήδη στο εννεάμηνο τους ετήσιους 
στόχους που είχαν θέσει για νέες 
εκταμιεύσεις, οι οποίες σύμφωνα 
με τα στοιχεία ανήλθαν στα 25,8 
δισ. ευρώ. Πρόκειται για νέα δά-
νεια χωρίς τις αποπληρωμές, με 
τη μεγαλύτερη αύξηση στις εκτα-
μιεύσεις, ύψους 8,7 δισ. ευρώ, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό, να εμφανίζει η Eurobank. Ακο-
λουθεί η Τράπεζα Πειραιώς με 6,7 
δισ. ευρώ, η Alpha Bank με 6,3 δισ. 
ευρώ και η Εθνική με 4,1 δισ. ευρώ.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Περαιτέρω μείωση του συνολικού 
δείκτη NPEs των ελληνικών τρα-
πεζών στο 6,6% αναμένει ο οίκος 
αξιολόγησης S&P το 2023, από 
8,6% που θα διαμορφωθεί φέτος, 
ενώ θα συνεχιστεί η αύξηση των 
νέων δανείων με ρυθμούς της 
τάξεως του 3%. 

Τα «μεγάλα θέματα» για τον 
κλάδο το νέο έτος είναι, όπως 
επισημαίνει, η υποχρέωση για 
περαιτέρω εκδόσεις ομολόγων 
MREL σε ένα περιβάλλον ακριβής 
πλέον χρηματοδότησης, καθώς 
και η αποεπένδυση του ΤΧΣ, που 
θα δημιουργήσει μια νέα εποχή 
για τις τράπεζες.

Οπως σημειώνει η S&P στο 
πλαίσιο της νέας της έκθεσης 
για τις προοπτικές των τραπε-
ζών διεθνώς, έπειτα από το πρό-
γραμμα «Ηρακλής» η προσοχή 
του ελληνικού κλάδου στρέφεται 
στην ανάκαμψη της κερδοφορί-
ας. Η χρήση των κεφαλαίων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ενισχύ-
σει τον τραπεζικό δανεισμό λό-
γω της στήριξης που θα δώσει 
στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας, η οποία τοποθετεί-
ται στο 1,7% το 2023. Οι δείκτες 
NPEs των ελληνικών τραπεζών 
μειώθηκαν κάτω από το 10% φέ-
τος με τη βοήθεια του «Ηρακλή», 
ενώ αναμένεται να συνεχίσουν 
να υποχωρούν κάτω του 7%, αν 
και με πιο αργούς ρυθμούς, κα-
θώς το πρόγραμμα έληξε τον 
Οκτώβριο, ενώ η οικονομική 
δραστηριότητα θα επιβαρυνθεί.  

Πάντως, όπως προειδοποιεί ο 
οίκος, οι κίνδυνοι για τον ελληνι-
κό τραπεζικό κλάδο παραμένουν 
αυξημένοι λόγω των γεωπολιτι-
κών εντάσεων, του παγκόσμιου 
πληθωριστικού σοκ και της επι-
ταχυνόμενης ποσοτικής σύσφιγ-
ξης των κεντρικών τραπεζών.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, η 

ποιότητα των κεφαλαίων των ελ-
ληνικών τραπεζών εξακολουθεί 
να είναι χαμηλή, ενώ οι προοπτι-
κές βελτίωσης παραμένουν πε-
ριορισμένες. Οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές πιστώσεις συνεχί-
ζουν να αποτελούν πάνω από το 
65% του βασικού κεφαλαιακού 
δείκτη των τραπεζών, τονίζει.

Πάντως, το σημαντικό είναι 
πως οι ελληνικές τράπεζες επι-
στρέφουν στην κερδοφορία, με 
στήριξη από το χαμηλότερο κό-
στος κινδύνου, την αύξηση της 
ζήτησης για νέα δάνεια πιστώ-
σεων και τη βελτίωση των λει-
τουργικών τάσεων, ενώ η αύ-

ξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ 
θα ωφελήσει τα περιθώρια επι-
τοκίου.

Η S&P αναμένει ομαλοποίη-
ση του κόστους κινδύνου (κά-
τω από τις 100 μονάδες βάσης) 
για τις περισσότερες ελληνικές 
τράπεζες τους επόμενους 12-18 
μήνες, δεδομένου ότι έχουν ολο-
κληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις 
πωλήσεις NPEs. Ο αυξανόμενος 
πληθωρισμός και τα επιτόκια, 
σε συνδυασμό με τη μείωση της 
αγοραστικής δύναμης, ενέχουν 
ωστόσο κινδύνους για την ποιό-
τητα του ενεργητικού. Επίσης, 
αναμένει ότι τα χαρτοφυλάκια 
εξυπηρετούμενων δανείων θα 
αυξηθούν κατά 3%-4%, αν και 
η πιθανότητα υποαπόδοσης πα-
ραμένει υψηλή λόγω μακροοικο-
νομικών κινδύνων.

Προτεραιότητα για τις τράπεζες

η αύξηση των κερδών τους
Νέα δάνεια 25,8 δισ. ευρώ
στο 9μηνο από τις τράπεζες
Τα έσοδα από τόκους κατέγραψαν σημαντική άνοδο, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ 

Τι επισημαίνει 
σε έκθεσή της 
η S&P, που αναμένει 
περαιτέρω μείωση 
κόκκινων δανείων 
το 2023.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
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Οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων 
και υπηρεσιών, αλλά και η πολύ 
μεγάλη ενίσχυση του τουρισμού 
εκτόξευσαν σε ύψη ρεκόρ τον 
τζίρο των επιχειρήσεων κατά το 
γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 
Μάλιστα, ο τζίρος για το σύνο-
λο των επιχειρήσεων ήταν τό-
σο σε επίπεδο τριμήνου όσο και 
σε επίπεδο εννεαμήνου αρκετά 
υψηλότερος και σε σύγκριση με 
το 2019, το τελευταίο πριν από 
την πανδημία έτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), ο κύκλος εργασιών για 
το σύνολο των επιχειρήσεων και 
των δραστηριοτήτων της οικο-
νομίας διαμορφώθηκε κατά το 
γ΄ τρίμηνο του 2022 σε 133,26 
δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξη-
ση 42,8% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2021, που είχε ανέλ-
θει σε 93,34 δισ. ευρώ. 

To γ΄ τρίμηνο του 2020 ο τζί-
ρος του συνόλου των επιχειρή-
σεων είχε διαμορφωθεί σε 74,71 
δισ. ευρώ, μείωση που συνδέεται 

απόλυτα με τους περιορισμούς 
και τις επιπτώσεις της πανδημί-
ας, ενώ το γ΄ τρίμηνο του 2019 
ο τζίρος των επιχειρήσεων είχε 
φτάσει τα 87,80 δισ. ευρώ. 

Με άλλα λόγια, φέτος ο τζί-
ρος των επιχειρήσεων κατά το 
διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 
ήταν μεγαλύτερος κατά 51,77% 
από αυτόν του αντίστοιχου δια-
στήματος τρία χρόνια πριν.

Στη μεγάλη αύξηση του τζί-
ρου φέτος συνέβαλε ο ενισχυ-
μένος τζίρος του κλάδου της 
μεταποίησης, τόσο λόγω επα-
νεκκίνησης της οικονομικής 
δραστηριότητας όσο και λόγω 
ανατιμήσεων. Ο κύκλος εργα-
σιών του εν λόγω κλάδου αυξή-
θηκε το γ΄ τρίμηνο του 2022 σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα κατά 44,2%. 
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του 
τουρισμού, με τον κύκλο εργα-
σιών στους κλάδους καταλυμά-
των και εστίασης να αυξάνεται 
φέτος κατά 32,6%. Στο εννεά-
μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2022 ο κύκλος εργασιών για το 
σύνολο των επιχειρήσεων ανήλ-
θε σε 244,53 δισ. ευρώ, έναντι 
239,31 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2021. Αυξήθηκε 
δηλαδή φέτος κατά 2,18%.  Το 
εννεάμηνο του 2020 ο συνολικός 
τζίρος των επιχειρήσεων είχε δι-
αμορφωθεί σε 207,01 δισ. ευρώ, 
ενώ το 2019 είχε διαμορφωθεί 
σε 241,03 δισ. ευρώ, σε επίπεδα 
κοντά στα φετινά, αλλά πάντως 
χαμηλότερα.

Σχεδόν ο μισός τζίρος στο εν-
νεάμηνο προέρχεται από τον 
κλάδο του χονδρικού και λιανι-
κού εμπορίου (122,89 δισ. ευρώ), 
ακολουθεί ο κλάδος της μεταποί-
ησης με τζίρο 53,41 δισ. ευρώ και 
των καταλυμάτων - εστίασης με 
τζίρο 13,58 δισ. ευρώ.

Εκτίναξη του τζίρου των επιχειρήσεων
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022

Οι ανατιμήσεις και οι 
καλές επιδόσεις του 
τουρισμού αποτελούν
τους βασικούς λόγους.

Υπερέσοδα της τάξης των 2,415 
δισ. ευρώ προέκυψαν στη χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού 
το διάστημα από 8 Ιουλίου που 
τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρ-
μογή ο μηχανισμός ανάκτησης 
έως και τις 17 Νοεμβρίου. 

Το ποσό αντιστοιχεί στο 
32,26% των συνολικών εσόδων 
της αγοράς με βάση την οριακή 
τιμή συστήματος, που καθορί-
ζεται από τις οριακές μονάδες 
του ακριβού φυσικού αερίου. Τα 
αναλυτικά στοιχεία που κοινο-
ποίησε χθες η ΡΑΕ για τα έσοδα 
της χονδρεμπορικής αγοράς ανά 
ώρα και ανά ημέρα είναι ενδει-
κτικά της παραγωγής υπερεσό-
δων για τις μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής, που αποζημιώνονται 
βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου 
target model, με βάση την ακρι-
βότερη μεγαβατώρα που μπαίνει 
στο σύστημα για την κάλυψη 
της ζήτησης και επιβεβαιώνει 
την ορθότητα και την αποτελε-
σματικότητα του μηχανισμού 
που καθιέρωσε η κυβέρνηση από 
τον Ιούλιο και που αποτελεί τη 
βασική πηγή χρηματοδότησης 
του Ταμείου Ενεργειακής Μετά-
βασης, μέσω του οποίου χρημα-
τοδοτούνται οι επιδοτήσεις των 
λογαριασμών ρεύματος νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων.

Εάν δεν υπήρχε ο μηχανισμός 
ανάκτησης υπερεσόδων, η επι-
βολή δηλαδή πλαφόν αποζημί-
ωσης των μονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής ανά τεχνολογία (ΑΠΕ, 
υδροηλεκτρικά, λιγνίτης, φυσικό 
αέριο), οι παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας και εισαγωγείς θα έβα-
ζαν συνολικά στα ταμεία τους 
το διάστημα από 8 Ιουλίου έως 

και 17 Νοεμβρίου 7,485 δισ. ευ-
ρώ. Το ποσό προκύπτει από την 
εκκαθάριση της αγοράς βάσει 
της οριακής τιμής συστήματος, 
που διαμορφώθηκε μεσοσταθ-
μικά στα 339,84 ευρώ ανά με-
γαβατώρα.

Λόγω του πλαφόν στα ωριαία 
έσοδα, αποζημιώθηκαν στην τι-
μή των 228,69 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα και η διαφορά, δηλα-
δή111,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
παρακρατήθηκε, με αποτέλεσμα 
πάνω από το ένα τρίτο των εσό-
δων να κατευθυνθεί στο Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης. Στα 
ταμεία των ηλεκτροπαραγωγών 
μπήκαν τελικά 5,070 δισ. ευρώ, 
αφού τα 2,415 δισ. κατευθύν-
θηκαν στο Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης.

Τα μεγαλύτερα υπερέσοδα δη-
μιουργήθηκαν τους μήνες που οι 
τιμές φυσικού αερίου ήταν πολύ 
υψηλές, αφού αντίστοιχα υψη-
λά διαμορφώθηκαν οι τιμές εκ-
καθάρισης της χονδρεμπορικής 
αγοράς. Οσο μεγαλύτερη είναι η 

απόκλιση του πλαφόν από την 
τιμή εκκαθάρισης τόσο μεγαλύ-
τερα είναι και τα υπερέσοδα που 
παράγονται. Ετσι, τον Αύγουστο 
παρακρατήθηκαν 878 εκατ. ευ-
ρώ και οι ηλεκτροπαραγωγοί από 
τα 2,450 δισ. ευρώ που θα εισέ-
πρατταν χωρίς το πλαφόν εισέ-
πραξαν τελικά 1,572 δισ. ευρώ. 

Υψηλά, της τάξης των 621 
εκατ. ευρώ ήταν και τα υπερέ-
σοδα του Ιουλίου, με τους πα-
ραγωγούς να εισπράττουν 1,037 
δισ. ευρώ από τα αναμενόμενα 
1,659 δισ. Από τον Σεπτέμβριο, 
με την αποκλιμάκωση της τιμής 
του φυσικού αερίου, τα υπερέσο-
δα άρχισαν να υποχωρούν στα 
571 εκατ. ευρώ και τα έσοδα των 
παραγωγών από τα αναμενόμενα 
1,898 δισ. στα 1,357 δισ. ευρώ. 

Τον Οκτώβριο τα υπερέσοδα 
μειώθηκαν ακόμη περισσότερο 
στα 253 εκατ. ευρώ και τις πρώ-
τες 17 ημέρες του Νοεμβρίου μό-
λις στα 91 εκατ. ευρώ. 

Η συνεχιζόμενη αποκλιμά-
κωση της τιμής του φυσικού αε-
ρίου, που κατά τα άλλα αποτε-
λεί μια πολύ θετική εξέλιξη, θα 
στερήσει σημαντικά έσοδα από 
το Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης σε σχέση με τις ανάγκες 
των επιδοτήσεων και το ζήτη-
μα αποτελεί ήδη πονοκέφαλο 
για τα συναρμόδια κυβερνητικά 
επιτελεία, αφού τα απαραίτητα 
κονδύλια θα πρέπει να συμπλη-
ρωθούν από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Αυτή τη στιγμή στο 
ΤΕΜ υπάρχουν μόλις 400 εκατ. 
ευρώ, ποσό που κατά το μεγα-
λύτερο μέρος του αντιστοιχεί 
στις επιδοτήσεις που έχει δώ-
σει η ∆ΕΗ για τον Οκτώβριο και 
στην οποία θα πρέπει να πιστω-
θούν τα χρήματα μόλις τα σχε-
τικά στοιχεία αποσταλούν από 
την επιχείρηση στον ∆ΑΠΕΕΠ 
που λειτουργεί το ΤΕΜ. Αν και 
τα έσοδα του Ταμείου αναμένε-
ται να ενισχυθούν με περίπου 
100 εκατ. ευρώ από τον λογα-
ριασμό ΥΚΩ και ένα σημαντικό 
ποσό από τα έσοδα δημοπρασι-
ών εκπομπών ρύπων, δεν επαρ-
κούν για να καλύψουν τις επιδο-
τήσεις των 430 εκατ. ευρώ του 
Νοεμβρίου που «τρέχουν» ήδη. 
Αναμένονται δε και οι επιδοτή-
σεις του ∆εκεμβρίου, οι οποίες 
θα προσδιοριστούν στις 20 του 
μηνός με την ανακοίνωση από 
τους παρόχους των τιμολογίων, 
που θα διαμορφωθούν βάσει των 
εκτιμήσεων για την τιμή του φυ-
σικού αερίου στο TTF τον επό-
μενο μήνα.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η συνεχιζόμενη 
αποκλιμάκωση
της τιμής του φυσικού 
αερίου θα στερήσει 
σημαντικά έσοδα
από το Ταμείο 
Ενεργειακής 
Μετάβασης.

Υπερέσοδα 2,4 δισ. ευρώ σε τέσσερις μήνες
Το ποσό αντιστοιχεί στο 32,26% των συνολικών εσόδων της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού 
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Ευκαιρίες για ηλεκτρονικές απάτες
δημιουργεί το Παγκόσμιο Κύπελλο

Πρόσφορο έδαφος για την ενορ-
χήστρωση κυβερνοεπιθέσεων 
δημιουργεί το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου, που θα δι-
εξαχθεί από τις 20 Νοεμβρίου 
έως τις 18 ∆εκεμβρίου. Οι επι-
τήδειοι εφευρίσκουν διάφορα 
τεχνάσματα που σχετίζονται εμ-
μέσως με τη διοργάνωση, προ-
κειμένου να εξαπατούν ανυπο-
ψίαστους πολίτες. Με στόχο την 
άμυνα έναντι των κυβερνοεπι-
θέσεων, η εταιρεία λογισμικού 
ESET συμβουλεύει τους πολίτες 
να έχουν υπόψη τους εξής επτά 
κανόνες:
• ∆εν είναι δυνατόν να κερδη-
θεί ένα λαχείο εάν δεν έχει αγο-
ραστεί ο λαχνός. «Αν κάποιος 
προσπαθήσει να σας πείσει για 
το αντίθετο, πρόκειται για απά-
τη», σημειώνει. Και αυτό επει-
δή είναι συχνές οι περιπτώσεις 
εξαπάτησης με δέλεαρ ένα χρη-
ματικό έπαθλο ή ένα εισιτήριο 
ή πακέτο φιλοξενίας για την 
παρακολούθηση ενός αγώνα 
ποδοσφαίρου. Με αυτόν τον 
τρόπο οι επιτήδειοι προσπα-
θούν να πείσουν τα ανυποψία-
στα θύματα να κοινοποιήσουν 
σε αυτούς προσωπικά στοιχεία 
τους ή να κατεβάσουν κάποιο 
λογισμικό που επιτρέπει σε τρί-
τους την υποκλοπή στοιχείων 
που πρέπει να είναι απόρρητα.
• Να μην προπληρώνουν για να 
παραλάβουν κάποιο βραβείο.
• Απαιτείται προσοχή με τα 
απατηλά μηνύματα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (phishing). 
Γι’ αυτό δεν θα πρέπει οι πολί-
τες να ανοίγουν συνδέσμους ή 
συνημμένα αρχεία σε μηνύμα-
τα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή άλλα μηνύματα, εάν δεν είναι 
σίγουροι ότι είναι αυθεντικά.
• Να αναζητούν ενδεχόμενα 
γραμματικά ή ορθογραφικά λά-
θη, που αποτελούν ένδειξη ότι 
μια ιστοσελίδα είναι παραπλα-
νητική. Αντίστοιχα, η έλλειψη 
πιστοποιητικού ασφαλείας, που 
διακρίνεται από την ύπαρξη 
του εικονιδίου ενός λουκέτου, 
αριστερά από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση, είναι χαρακτηριστι-
κό ιστοσελίδων που δεν είναι 
αυθεντικές.
• Να μην κοινοποιούν τις προ-
σωπικές τους πληροφορίες.
• Να χρησιμοποιούν έλεγχο 
ταυτότητας δύο παραγόντων 
σε όλους τους λογαριασμούς, 
ειδικά σε εκείνους που περιέ-
χουν ευαίσθητες πληροφορίες. 
Μέσω της συγκεκριμένης μεθό-
δου, όπου απαιτείται η αποστο-
λή email και SMS, μειώνονται 
οι πιθανότητες κυβερνοεπίθε-
σης με κλεμμένους κωδικούς 
πρόσβασης.

• Να διαθέτουν αξιόπιστο λο-
γισμικό ασφαλείας που έχει τη 
δυνατότητα καταπολέμησης 
του phishing.

Η ESET έχει εντοπίσει σειρά 
κυβερνοεπιθέσεων, όπως αυτές 
όπου άτομα που παριστάνουν 
αξιωματούχους της FIFA προ-
σεγγίζουν ανυποψίαστους φι-
λάθλους με δέλεαρ την πώλη-
ση εισιτηρίων. Οπως εξηγεί η 
εταιρεία, η διοργάνωση Qatar 
2022 διαθέτει μόνο ψηφιακά 
εισιτήρια, με μοναδική εξαίρε-
ση τις αγορές της τελευταίας 
στιγμής που μπορούν να γίνουν 
μόνο αυτοπροσώπως απευθεί-
ας σε δύο γραφεία στην Ντόχα 
του Κατάρ. Η μεταπώληση μη 
εξουσιοδοτημένων εισιτηρίων 
απαγορεύεται στο Κατάρ και 
οι ποινές μπορεί να είναι πο-
λύ αυστηρές. Ο μόνος τρόπος 
μεταπώλησης και αγοράς εισι-
τηρίων είναι μέσω της επίση-
μης πλατφόρμας μεταπώλησης 
εισιτηρίων της FIFA.

Ιδιαίτερη προσοχή 
σε ηλεκτρονικά 
μηνύματα που δίνουν 
πακέτα διαμονής 
στο Κατάρ, εισιτήρια 
αγώνων ή δώρα.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου διατίθενται μό-
νο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της FIFA, με μοναδική εξαίρεση 
τις αγορές της τελευταίας στιγμής που μπορούν να γίνουν μόνο αυτοπρο-
σώπως σε δύο γραφεία στην Ντόχα του Κατάρ.

Φυσικό αέριο, λιπαντικά 
και πετρελαιοειδή συνε-
χίζουν να εκτοξεύουν στα 
ύψη την αξία των εισαγω-
γών της Ελλάδας από τη 
Ρωσία, ενώ την ίδια ώρα 
ολοένα και υποχωρούν –λό-
γω και των κυρώσεων της 
Ε.Ε. προς τη Ρωσία– οι εξα-
γωγές της Ελλάδας προς 
την εν λόγω χώρα. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, 
η αξία των εισαγωγών της 
Ελλάδας από τη Ρωσία τον 
Σεπτέμβριο του 2022 αυ-
ξήθηκε κατά 265,1% σε σύ-
γκριση με τον Σεπτέμβριο 
του 2021, καθώς ανήλθε 
σε περίπου 1,1 δισ. έναντι 
301,9 εκατ. πέρυσι. Την ίδια 
ώρα, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς τη Ρωσία υποχώρησαν 
κατά 31,9% και διαμορφώ-
θηκαν σε 14,9 εκατ. έναντι 
21,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο 
του 2021. Ως εκ τούτου δι-
ευρύνθηκε το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου εις 
βάρος της Ελλάδας και δι-
αμορφώθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2022 σε 1,08 δισ. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - 
Σεπτεμβρίου 2022 η αξία 
των εισαγωγών της Ελλά-
δας από τη Ρωσία ανήλθε 
σε 6,83 δισ., σημειώνοντας 
αύξηση 151,6% σε σχέση 
με την περίοδο Ιανουαρί-
ου - Σεπτεμβρίου 2021 που 
ήταν 2,72 δισ. ευρώ.

Εισαγωγές αξίας
1,1 δισ. από Ρωσία

Στη μεγάλη αύξηση του τζίρου φέτος συνέβαλε ο ενισχυμένος τζίρος του κλάδου της μεταποίησης, τόσο λόγω 
επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας όσο και λόγω ανατιμήσεων. 
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Επί 14 συναπτά έτη, ο Μοχάμεντ 
Αζάμ περίμενε να ξεκινήσει η 
κατασκευή μιας πολυτελούς 
βίλας πέντε υπνοδωματίων, 
που αγόρασε στο μεγαλύτερο 
–αλλά λιγότερο ανεπτυγμένο– 
από τα διάσημα τεχνητά νησιά 
του Ντουμπάι σε σχήμα φοίνι-
κα στον Περσικό Κόλπο. Ενα 
απρόσμενο ηλεκτρονικό μήνυ-
μα από την εταιρεία Nakheel 
PJSC τον Σεπτέμβριο επιβεβαί-
ωσε ότι αυτό δεν θα γινόταν 
ποτέ. Η δε αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή ακινήτων στο Ντουμπάι 
προφανώς είχε αποφασίσει μή-
νες νωρίτερα να ακυρώσει το 
έργο στο νησί Παλμ Τζέμπελ 
Αλι και η προαναφερθείσα κα-
τασκευαστική εταιρεία, που 
έχει τη στήριξη της κυβέρνη-
σης, δήλωσε στον Αζάμ ότι θα 
επέστρεφε λιγότερο από το ένα 
τέταρτο του ποσού που κατέ-
βαλε για τη βίλα, λίγο προτού 
ξεκινήσουν οι εργασίες. 

Ο Τουρκοκύπριος επιχειρη-
ματίας δεν ήταν ο μόνος που 
έλαβε τη σχετική ενημέρωση. 
Συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 
εκατοντάδες επενδυτές που 
αγόρασαν σπίτια στο νησί σε 
σχήμα φοίνικα, τα οποία ουδέ-
ποτε ανηγέρθησαν, όπως ανα-
φέρεται σε σχετικό δημοσίευμα 
του ειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου Bloomberg. Πολλοί επί-
δοξοι ιδιοκτήτες αντάλλαξαν 
την αγορά τους με ένα εναλ-
λακτικό ακίνητο της εταιρείας 
Nakheel πριν από χρόνια. Σε 
εκατοντάδες άλλους επιστρέ-
φονται χρήματα για το ποσόν 
που εκείνη συγκέντρωσε από 
τους κύριους επενδυτές, έως 

ότου σταμάτησε να εργάζεται 
στο έργο το 2009, σύμφωνα με 
συνεντεύξεις με επτά επενδυ-
τές και έγγραφα που περιήλ-
θαν σε γνώση του Bloomberg.

Οι επενδυτές είπαν στο Bloom-
berg ότι είναι μεταξύ των 400 
που κατέχουν περισσότερα από 
700 ακίνητα στα έργα The Palm 
Jebel Ali Fronds και The Palm 
Jebel Ali Water Homes και για 
τα οποία η Nakheel επιστρέ-
φει περίπου 850 εκατ. ντιρχάμ 
(231,4 εκατ. δολάρια).

Επίσης, οι ίδιοι διατείνονται 
πως πρέπει να αποζημιωθούν 
για την καθυστέρηση πάνω από 

μία δεκαετία και το άλμα στις 
τιμές των κατοικιών από τότε. 
Τα ακυρωθέντα έργα στο πε-
δίο των ακινήτων συχνά προ-
καλούν χάος, αλλά σε αυτήν 
την περίπτωση αυτό συμβαίνει 
εντός μιας από τις εκρηκτικό-
τερες κτηματομεσιτικές αγο-
ρές στον κόσμο. Εγείρει επίσης 
ερωτήματα σχετικά με το νομι-
κό πλαίσιο, στο οποίο υπόκει-
νται τα ακίνητα στο Ντουμπάι, 
παρά το γεγονός πως οι αλλοδα-
ποί επιτρέπεται να αγοράζουν 
σπίτια εκεί από το 2002.

Η εταιρεία ακινήτων Nakheel, 
της οποίας προεδρεύει ο Μοχά-

μεντ Ιμπραΐμ αλ Σαϊμπάνι, διευ-
θύνων σύμβουλος του κρατικού 
επενδυτικού ταμείου του εμιρά-
του, υπογραμμίζει πως επιστρέ-
φει ό,τι έλαβε από τους αρχικούς 
επενδυτές του σχεδίου, αλλά δεν 
μπορεί να κάνει κάτι αν οι άν-
θρωποι αγόραζαν σε υψηλότερες 
τιμές βάσει συμφωνιών μεταπώ-
λησης τα τελευταία είκοσι χρό-
νια. Επίσης, η εταιρεία ανέφερε 
ότι έχει προσφέρει εθελοντικά 
επιστροφές χρημάτων εδώ και 
χρόνια, καθώς κι ένα επιπλέον 
ποσό μπόνους για την απόκτη-
ση νέου ακινήτου της. «Είναι 
τόσο άδικο», είπε ο 44χρονος 
Μοχάμεντ Αζάμ, πατέρας δύο 
παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρεί-
ας διαχείρισης ακινήτων. «Θα 
δεχόμουν την όλη διαδικασία 
εάν η Nakheel χρεοκοπούσε 
το 2009 και το έργο ακυρωνό-
ταν τότε. Αλλά να το κάνουμε 
τώρα, όταν η αγορά έχει ανα-
κάμψει και οι παραθαλάσσιες 
βίλες πωλούνται ακριβότερα, 
είναι απλώς παράλογο». 

Για την Ιστορία, η εταιρεία 
Nakheel αποκάλυψε τα δύο έρ-
γα The Palm Jebel Ali Fronds 
και The Palm Jebel Ali Water 
Homes το 2003. Σε ένα διαφη-
μιστικό φυλλάδιο, δε, είχε απο-
καλέσει το τεχνητό νησί Παλμ 
Τζέμπελ Αλι το όγδοο θαύμα 
του κόσμου. Θα είχε το μέγε-
θος του λονδρέζικου αεροδρο-
μίου Χίθροου με σχεδιασμένα 
17 φύλλα φοίνικα. Προοριζόταν, 
τέλος, να φιλοξενήσει μαρίνες, 
ένα θεματικό πάρκο, παραθα-
λάσσιες βίλες και χίλια σπίτια 
σε πασσάλους, τοποθετημένα 
βάσει αραβικού ποιήματος.

Η εταιρεία Nakheel αποκάλυψε τα δύο έργα The Palm Jebel Ali Fronds 
και The Palm Jebel Ali Water Homes το 2003. Σε ένα διαφημιστικό φυλλά-
διο, δε, είχε αποκαλέσει το τεχνητό νησί Παλμ Τζέμπελ Αλι το όγδοο θαύ-
μα του κόσμου. Θα είχε το μέγεθος του λονδρέζικου αεροδρομίου Χίθρο-
ου με σχεδιασμένα 17 φύλλα φοίνικα.
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Τη δική του εκδοχή για τα όσα οδή-
γησαν στην κατάρρευση του χρη-
ματιστηρίου κρυπτονομισμάτων 
FTX και σε μία νέα κρίση όλης της 
βιομηχανίας των κρυπτογραφημέ-
νων αξιών όπως και των ίδιων των 
νομισμάτων δίνει μέσω μηνυμά-
των του στο Twitter ο ιδρυτής της 
εταιρείας, Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ. 
Ο άνθρωπος που μέχρι πριν από 
λίγες ημέρες φαινόταν πως θα κα-
τόρθωνε να δικαιώσει τη βιομηχα-
νία των κρυπτονομισμάτων και να 
την καθιερώσει ως αποδεκτή αλλά 
και να επιτύχει ρυθμίσεις που θα τη 
διασφαλίζουν, τώρα φαίνεται ύπο-
πτος απάτης. Χάνει όχι μόνον την 
αυτοκρατορία του, την εταιρεία 
του με τη χρηματιστηριακή αξία 
των 32 δισ. δολαρίων και την προ-
σωπική του περιουσία, αλλά κινδυ-
νεύει να καταλήξει στη φυλακή.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του 
FTX, του μέχρι προ ολίγων ημερών 
δεύτερου σε μέγεθος στον κόσμο 
μετά το Binance, είχε προαναγγεί-
λει ότι θα πει τη δική του εκδοχή 
των γεγονότων με μια σειρά από 
αινιγματικά tweets. Αρχισε όντως 
να το κάνει με μια σειρά από μη-
νύματα τα οποία τελικά έγραφαν 
τη φράση «Τι έγινε» και ορισμένα 
εξ αυτών δεν φαινόταν να εξηγούν 
κάτι, αλλά μάλλον προκαλούσαν 
σύγχυση. Πρόσθεσε άλλα 18 μη-
νύματα στην ακολουθία μηνυμά-
των, εξηγώντας ότι σκοπεύει να 
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να 
σώσει τα χρήματα των πελατών 
του, μιλώντας για το πόσο δύσκο-
λο είναι να ρυθμιστεί η βιομηχανία 
των κρυπτογραφημένων αξιών. ∆εν 
παρέλειψε, άλλωστε, να υπενθυμί-
σεις στους ενδιαφερόμενους χρή-
στες του Twitter ότι πριν από την 
κατάρρευση του FTX βρισκόταν 
στο εξώφυλλο κάθε περιοδικού. Σε 
μια προφανή ομολογία ενοχής ή 
τουλάχιστον αμέλειας, τόνισε ανα-
φερόμενος στην εταιρεία του πως 

«αποκτήσαμε υπερβολική αυτοπε-
ποίθηση και γίναμε απρόσεκτοι».

Οπως εξήγησε, η εταιρεία του 
διαχειριζόταν τζίρο 10 δισ. δολα-
ρίων την ημέρα πριν από μερικές 
εβδομάδες, αλλά υπήρχε υπερβολι-
κά μεγάλη μόχλευση, μεγαλύτερη 
από ό,τι είχε συνειδητοποιήσει. Ενα 
επεισόδιο μαζικών αναλήψεων από 
τους πελάτες και η κατάρρευση της 
αγοράς οδήγησαν άμεσα σε έλλειψη 
ρευστότητας. Υπόσχεται βέβαια να 
κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για 
να πάρουν πίσω τα χρήματά τους οι 
πελάτες της εταιρείας του. Η απά-
ντηση όμως στο ερώτημα τι μπορεί 
να κάνει τώρα, προδίδει πως έχει 
πολύ περιορισμένες δυνατότητες. 
Αυτά που θεωρητικά μπορεί να κά-
νει είναι να αντλήσει κεφάλαια από 
επενδυτές, να επιστρέψει τα χρή-
ματα στους πελάτες και να αρχίσει 
ξανά από την αρχή, γράφει. «Είναι 
απαίσιο. Λυπάμαι πραγματικά που 
τα πράγματα κατέληξαν όπως κατέ-
ληξαν. Και όπως είπα, θα κάνω ό,τι 
μπορώ για να τα φτιάξω», τόνισε.

H διαδικτυακή «απολογία» 

του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ
Το... όγδοο θαύμα του κόσμου
αντιμετωπίζει προβλήματα
Ακυρώνονται συμφωνίες για βίλες σε ένα από τα τεχνητά νησιά στο Ντουμπάι

Ο Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ μέχρι 
πριν από μερικές ημέρες ήταν ο βα-
σιλιάς των κρυπτονομισμάτων. Τώρα 
κινδυνεύει με φυλάκιση.
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Επιθετικές αυξήσεις φόρων και 
ριζικές μειώσεις δαπανών στοι-
χειοθετούν τον προϋπολογισμό 
σκληρής λιτότητας που παρου-
σίασε ο Βρετανός υπουργός Οι-
κονομικών Τζέρεμι Χαντ, επι-
καλούμενος την ανάγκη να 
επανορθώσει το όποιο πλήγμα 
έχει καταφέρει στη δημοσιο-
νομική αξιοπιστία της Βρετα-
νίας η πολιτική της τέως πρω-
θυπουργού Λιζ Τρας. Η σκληρή 
λιτότητα αναμένεται να επιτα-
χύνει το επόμενο έτος την ύφε-
ση, στην οποία έχει ήδη διολι-
σθήσει η βρετανική οικονομία 
όπως παραδέχθηκε ο κ. Χαντ 
ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ο 
Βρετανός υπουργός Οικονομι-
κών υπογράμμισε, ωστόσο, πως 
δεν μπορεί να αποφευχθεί το 
πικρό χάπι της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να διασφαλίσει 
η χώρα την ηρεμία στις αγορές, 
ενώ υποσχέθηκε να προστατεύ-
σει τις πιο ευάλωτες εισοδημα-
τικά τάξεις.

Ανάμεσα στις πλέον επιθε-
τικές, αν και εν πολλοίς αναμε-
νόμενες αυξήσεις φόρων ήταν 
εκείνη στα υπερκέρδη των ενερ-
γειακών εταιρειών. Από 1ης Ια-
νουαρίου και για την επόμενη 
πενταετία ο συντελεστής φορο-
λόγησης των κερδών του κλάδου 
φθάνει πλέον στο 35%, από το 
25% στο οποίο βρισκόταν έως 
τώρα. Παράλληλα, ένας προσω-
ρινός φόρος 45% επιβάλλεται 
στις εταιρείες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Στόχος όλων 
αυτών των αυξήσεων είναι να 

συγκεντρώσουν τα ταμεία του 
βρετανικού κράτους κεφάλαια 
ύψους 14 δισ. στερλινών. 

Μια δύσκολη χρονιά
Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ της 

Βρετανίας αναμένεται να συρ-
ρικνωθεί κατά 1,4% το επόμενο 
έτος, ενώ μόλις τον περασμένο 
Μάρτιο η πρόβλεψη του ανε-
ξάρτητου Γραφείου Προϋπο-
λογισμού προέβλεπε ανάπτυξη 
1,8%. Εκτοτε η βρετανική οικο-
νομία έχει υποστεί ομοβροντία 
πληγμάτων, αρχής γενομένης 
από την ενεργειακή κρίση που 
έχει οδηγήσει σε πληθωρισμό 
11,1% αλλά και στα γενικότερα 
παρεπόμενα του πολέμου και 
στην αναταραχή που προκάλε-
σε στις αγορές η απόπειρα της 
τέως πρωθυπουργού να επιβάλει 
μια επιθετική ατζέντα μειώσεων 
φόρων. Η κ. Τρας παραιτήθηκε 
από την πρωθυπουργία μόλις 
45 ημέρες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της, καθώς οι 
πειραματισμοί της με τις ακραί-
ες φοροαπαλλαγές οδήγησαν 
σε λίγες ημέρες τη στερλίνα σε 
ιστορικό χαμηλό έναντι του δο-
λαρίου και εγκυμονούσαν τον 
κίνδυνο να καταρρεύσει η αγο-
ρά στέγης. Εν μέσω της ανατα-
ραχής, η Τράπεζα της Αγγλίας 
αναγκάστηκε να παρέμβει με 
μαζικές αγορές ομολόγων για 
να αποτρέψει την κατάρρευση 
της αγοράς.

Οπως τόνισε ο Τζέρεμι Χαντ, 
οι προβλέψεις του Γραφείου 
Προϋπολογισμού σκιαγραφούν 

«τον οδυνηρό αντίκτυπο που εί-
χε στη βρετανική οικονομία η 
κακή διεθνής συγκυρία». Το εν 
λόγω Γραφείο προβλέπει τώρα 
πως το 2024 το βρετανικό ΑΕΠ 
θα αυξηθεί κατά 1,3% και κατά 
2,6% το 2025, όταν οι προηγού-
μενες προβλέψεις του μιλούσαν 
για ανάπτυξη 2,1% το 2024 και 
1,8% το 2025. Η οικονομία της 
Βρετανίας είναι η μοναδική ανά-
μεσα σε όλες τις οικονομίες του 
G7 που δεν έχει ακόμη ανακάμ-
ψει στα προ πανδημίας επίπε-
δά της, ενώ έχει προηγηθεί μία 

δεκαετία σχεδόν πλήρους στα-
σιμότητας στην αύξηση των ει-
σοδημάτων. 

Αύξηση κόστους δανεισμού
Εν μέσω του υψηλού πλη-

θωρισμού και της διαρκούς 
υποβάθμισης του βιοτικού 
επιπέδου στη χώρα, από τις 
μεγαλύτερες πηγές ανησυχί-
ας για τους πολίτες της Βρε-
τανίας είναι η αναπόφευκτη 
εκτόξευση του κόστους εξυπη-
ρέτησης του χρέους τους και ει-
δικότερα η μεγάλη αύξηση που 
αναμένεται να σημειώσουν οι 
δόσεις των στεγαστικών δανεί-
ων αντανακλώντας τις επιθε-
τικές αυξήσεις των επιτοκίων 
από την Τράπεζα της Αγγλίας. 
Γνωρίζοντας τη σοβαρότητα 
του προβλήματος, ο υπουργός 
Οικονομικών είχε προειδοποι-
ήσει τους δανειολήπτες πριν 
από τις χθεσινές ανακοινώσεις 
ότι δεν μπορεί παρά απλώς να 

επιβραδύνει μερικώς την αύ-
ξηση του κόστους δανεισμού, 
δείχνοντας στους επενδυτές 
ότι το χρέος της Βρετανίας βρί-
σκεται σε πτωτική πορεία. Ση-
μειωτέον ότι τώρα ανέρχεται 
σε 2,35 τρισ. στερλίνες, ποσό 
αντίστοιχο των 2,91 τρισ. δολ. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋ-
πολογισμού, η χώρα θα επιτύ-
χει μείωση του χρέους στο επι-
διωκόμενο ποσοστό του ΑΕΠ 
το οικονομικό έτος 2027-2028. 

Χρηματοπιστωτικός τομέας
Στο μεταξύ, ο κ. Χαντ επιχει-

ρεί να καταστήσει το Λονδίνο 
και πάλι ελκυστικό ως παγκό-
σμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, 
καθώς χαλαρώνει τις απαιτήσεις 
κεφαλαιακής επάρκειας για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ την 
ίδια στιγμή μειώνει τη φορολο-
γία στις τράπεζες και υπόσχεται 
να αναθεωρήσει όλους τους κα-
νόνες που διέπουν τον κλάδο, 

αλλά έχουν επιβληθεί από την 
Ε.Ε. Οπως τόνισε, οι αλλαγές αυ-
τές στοχεύουν στο «να κάνουν 
τη Βρετανία το πλέον καινοτό-
μο, δυναμικό και ανταγωνιστι-
κό παγκόσμιο χρηματοπιστω-
τικό κέντρο». 

Υπενθυμίζεται πως ανάμε-
σα στα επιχειρήματα που είχαν 
προβάλει προ ετών οι υποστη-
ρικτές του Brexit ήταν πως η 
απόσχιση της χώρας από την 
Ε.Ε. θα της έδινε τη δυνατότητα 
να απελευθερώσει τον χρημα-
τοπιστωτικό τομέα της από τις 
αυστηρές ρυθμίσεις της. Ηδη το 
Κοινοβούλιο της χώρας εγκρίνει 
νόμο που θα διευκολύνει τον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και τις αγορές να 
ακολουθήσουν και να ανταγωνι-
στούν άλλα μεγάλα διεθνή χρη-
ματοπιστωτικά κέντρα, όπως η 
Νέα Υόρκη, το Παρίσι και η Σι-
γκαπούρη.

REUTERS

Το ΑΕΠ αναμένεται
να συρρικνωθεί
κατά 1,4% το 2023, 
ενώ μόλις τον περα-
σμένο Μάρτιο προβλε-
πόταν ανάπτυξη 1,8%.

Προϋπολογισμός
σκληρής
λιτότητας
στη Βρετανία
Δημοσιονομική πειθαρχία, μειώσεις

δαπανών και αυξήσεις φόρων

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποφευχθεί το πικρό χάπι της δημοσιονομικής πειθαρχίας για να διασφα-
λίσει η χώρα την ηρεμία στις αγορές, ενώ υποσχέθηκε να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες εισοδηματικά τάξεις.

Η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ ενδέ-
χεται να είναι μια λιγότερο επι-
θετική αύξηση των επιτοκίων, 
πιθανώς κατά 50 μονάδες βάσης, 
στη συνεδρίαση του επόμενου 
μήνα. Αυτό εκτιμούν πηγές προ-
σκείμενες στις σχετικές συνομι-
λίες που μίλησαν στο Bloomberg 
σε καθεστώς ανωνυμίας. Οπως 
αναφέρουν, φαίνεται πως στους 
κόλπους της τράπεζας εξανεμί-
ζεται η διάθεση για μία ακόμη 
επιθετική αύξηση κατά 75 μ.β. 
και αν δεν μεσολαβήσει κάποιος 
αιφνιδιασμός στο μέτωπο του 
πληθωρισμού, μια απροσδόκητη 
νέα επιτάχυνση των τιμών, τεί-
νει να διαμορφωθεί συναίνεση 
για μια ηπιότερη προσέγγιση. 
Ανάμεσα στις αιτίες που επικα-
λούνται οι ανώνυμες πηγές αλλά 
και τα ίδια τα στελέχη της ΕΚΤ 
είναι ο εντεινόμενος κίνδυνος 
της ύφεσης και η πιθανότητα 
αποκλιμάκωσης των πληθωρι-
στικών πιέσεων.

Παράλληλα, όμως, επικαλού-
νται και το γεγονός ότι με μια 

αύξηση κατά 50 μ.β. τα επιτόκια 
του ευρώ θα έχουν φθάσει στο 
επίπεδο του 2% που θεωρείται 
ουδέτερο, δηλαδή το επίπεδο 
που ούτε τονώνει ούτε περιο-
ρίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Ηδη ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Γαλλίας, Βιλερουά ντε 
Γκαλό, έχει προβλέψει από τις 
αρχές της εβδομάδας ότι η ΕΚΤ 
θα επιλέξει να αυξήσει τα επι-
τόκια στο επίπεδο των «κανονι-
κών επιτοκίων», δηλαδή περίπου 
2%, που υποδηλώνει μια αύξηση 
κατά 50 μ.β. Είναι άλλωστε ση-
μαντικό ότι ενώ επικρατεί στην 
αγορά η προσδοκία πως η επό-

μενη κίνηση θα είναι μια αύξη-
ση κατά 50 μ.β., τα γνωστά «γε-
ράκια» της τράπεζας δεν έχουν 
προσπαθήσει να διαψεύσουν τις 
εντυπώσεις. 

Ο διοικητής της Τράπεζας της 
Αυστρίας, Ρόμπερτ Χόλτζμαν, 
που είναι γνωστός υποστηρικτής 
τής επιθετικά περιοριστικής νο-
μισματικής πολιτικής, δεν έχει 

επιδιώξει να εκφραστεί δημοσί-
ως τελευταία και να αναφερθεί 
στην κλίμακα της επόμενης αύ-
ξησης. Ομοίως και ο Γερμανός 
ομόλογός του Γιόακιμ Νάγκελ, 
ίσως το σκληρότερο «γεράκι» 
στην ΕΚΤ. Επίσης, οι ομόλογοί 
τους της Εσθονίας και της Λε-
τονίας, δηλαδή των χωρών της 
Βαλτικής που έχουν πληγεί από 
ιλιγγιώδεις ανόδους του πληθω-
ρισμού της τάξεως έως και του 
30%, έχουν μιλήσει για 50 και 
για 75 μ.β., αντιστοίχως, ως πι-
θανότερες κινήσεις της τράπε-
ζας. Εχουν αποφύγει, ωστόσο, 
να εκφράσουν οι ίδιοι την προ-
τίμησή τους.

Οπως πάντως επισημαίνει το 
Bloomberg, μας χωρίζουν ακό-
μη τέσσερις εβδομάδες από τις 
15 ∆εκεμβρίου και την επόμε-
νη συνεδρίαση της ΕΚΤ, που 
σημαίνει πως τα στελέχη της 
έχουν ακόμη άφθονο χρόνο για 
να εξετάσουν τα δεδομένα και 
να αποφασίσουν. Οπως τονίζει 
ο Τζέιμι Ρας, οικονομολόγος του 

Bloomberg, το ∆.Σ. της τράπεζας 
μάλλον είναι απρόθυμο για άλλη 
μία αύξηση επιτοκίων κατά 75 
μ.β., επειδή η οικονομία επιβρα-
δύνεται ραγδαία, ενώ ο πληθω-
ρισμός φαίνεται να φθάνει στο 
υψηλότερο επίπεδό του στα τέ-
λη του χρόνου και στη συνέχεια 
να υποχωρεί. Οπως τόνισε στο 
Bloomberg ο αντιπρόεδρος της 
ΕΚΤ, Λούις ντε Γκίντος, η επόμε-
νη ενημέρωση για τον πληθωρι-
σμό θα είναι στις 30 Νοεμβρίου 
και τα στοιχεία θα είναι καίριας 
σημασίας για την απόφαση της 
τράπεζας ως ενδείξεις για την 
πορεία των τιμών. Ο Ντε Γκί-
ντος έχει προειδοποιήσει πως 
ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης 
θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα 
μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 
2023. Το ποσοστό του 10,7% στο 
οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης 
είναι το υψηλότερο στην ιστο-
ρία του ενιαίου ευρωπαϊκού νο-
μίσματος.

BLOOMBERG

Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια τον επόμενο μήνα

Με μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια του ευρώ θα έχουν 
φθάσει στο επίπεδο του 2% που θεωρείται ουδέτερο, δηλαδή το επίπεδο 
που ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη.
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Διαμορφώνεται συναι-
νετικό κλίμα για ηπιό-
τερες αυξήσεις λόγω 
αποκλιμάκωσης πλη-
θωρισμού και κινδύνου 
για ύφεση.



Δ Ι Ε Θ Ν ΗΚυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 11  

Η υποβάθμιση του Λονδίνου ως 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
κέντρου θεωρείτο θέμα χρόνου 
ήδη από την επόμενη ημέρα του 
δημοψηφίσματος τον Ιούνιο του 
2016 που οδήγησε στην απόσχι-
ση της Βρετανίας από την Ε.Ε. 
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
άλλωστε, οι ευρωπαϊκές μητρο-
πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, το 
Αμστερνταμ, το Παρίσι και το 
∆ουβλίνο διαγκωνίζονταν για 
να προσελκύσουν όσες τράπε-
ζες και όσα στελέχη θα εγκατέ-
λειπαν σύντομα τη βρετανική 
πρωτεύουσα. Μία ακόμη ένδειξη 
όμως ότι υποβαθμίζεται η θέση 
του Λονδίνου είναι το γεγονός 
ότι έχει χάσει την πρωτοκαθε-
δρία ως μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
αγορά μετοχών και έχει καταλά-
βει την πρώτη θέση το Παρίσι.

H πτώση της στερλίνας
Η διολίσθηση της στερλίνας 

και ο φόβος της επερχόμενης 
ύφεσης στη Βρετανία έχουν πε-
ριορίσει τη συνολική κεφαλαιο-
ποίηση της βρετανικής αγοράς, 
ενώ οι εκτεταμένες πωλήσεις 
γαλλικών ειδών πολυτελείας 
έχουν, αντιθέτως, οδηγήσει σε 
θεαματική άνοδο της γαλλικής 
αγοράς. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία, το άθροισμα της 
αξίας των μετοχών στην αγορά 
του Λονδίνου ανέρχεται σήμε-
ρα περίπου στα 2,821 τρισ. δολ. 
και η αντίστοιχη αξία στην αγο-

ρά του Παρισιού την υπερβαίνει 
καθώς ανέρχεται περίπου στα 
2,823 τρισ. δολ. Και ενώ η δια-
φορά φαίνεται εκ πρώτης όψε-
ως μικρή, είναι στην πραγμα-
τικότητα τεράστια δεδομένου 
ότι το 2016 πριν από το ιστο-
ρικό δημοψήφισμα η κεφαλαι-
οποίηση του χρηματιστηρίου 

του Λονδίνου ήταν περίπου 1,5 
τρισ. δολ. μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη της αγοράς του Πα-
ρισιού. Σύμφωνα, άλλωστε, με 
τις εκτιμήσεις παρατηρητών της 
αγοράς, η διαφορά αυτή μάλλον 
θα αυξηθεί.

H LMVH 
∆ιεθνείς θεσμικοί επενδυτές, 

διαχειριστές κεφαλαίων αλλά 
και τράπεζες και χρηματιστη-
ριακές που εξυπηρετούν όλους 
αυτούς και ακολουθούν το χρή-
μα εκεί όπου βρίσκεται, διαπι-
στώνουν τώρα ότι υπάρχει πολύ 

περισσότερο χρήμα στο Παρίσι 
παρά στο Λονδίνο. Αυτό οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στη με-
γάλη απόδοση της LVMH, της 
αυτοκρατορίας του Μπερνάρ 
Αρνό που στη διάρκεια του πε-
ρασμένου έτους ανέκτησε  προ-
σωρινά τον τίτλο του πλουσιό-
τερου ανθρώπου στον κόσμο 
για να τον χάσει όμως και πάλι 
σύντομα από τον Ελον Μασκ. 

Η αξία της μετοχής της LMVH 
έχει εκτοξευθεί κατά 22% τους 
τελευταίους έξι μήνες, ενώ έχει 
διπλασιαστεί στα τελευταία πέ-
ντε χρόνια χάρη στην ακόρε-
στη ζήτηση για είδη πολυτελείας 
από τις ανερχόμενες οικονομίες 
της Ασίας. Ετσι η χρηματιστη-
ριακή της αξία ανέρχεται πλέον 
σε 350 δισ. ευρώ και έχει υπερ-
βεί εκείνη της Meta, μητρικής 
της Facebook. Είναι δηλαδή το 
πλησιέστερο ανάλογο της Apple 
στην Ευρώπη, μια εταιρεία που 
παράγει διαρκώς όλο και περισ-
σότερα κέρδη ανεξαρτήτως του 
τι συμβαίνει στον κόσμο. Η με-
τοχή της πανάκριβης Hermes, 
άλλωστε, έχει σημειώσει άνο-
δο 37% μέσα στους τελευταίους 
έξι μήνες.

H Shell
Στην αγορά του Λονδίνου, 

αντιθέτως η μεγαλύτερη εται-
ρεία είναι η Shell, ο πετρελαϊκός 
κολοσσός που έχει χρηματιστη-
ριακή αξία 165 δισ. στερλινών, 

ποσό αντίστοιχο των 188 δισ. 
ευρώ. Μολονότι πήρε κάποια 
ώθηση προσφάτως ακολουθώ-
ντας την ανοδική πορεία του 
πετρελαίου, δύσκολα μπορεί να 
θεωρηθεί εταιρεία με μεγάλη 
ανάπτυξη. Εξάλλου, οι εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας έχουν εγκα-
ταλείψει το Λονδίνο και έχουν 
στραφεί στην αγορά της Νέας 
Υόρκης. Επιπλέον, οι εταιρείες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην 
αγορά του Λονδίνου είχαν εξαι-
ρετικά κακή πορεία φέτος καθώς 
οι καταναλωτές μειώνουν τις δα-
πάνες και οι εταιρείες αγωνίζο-
νται να αντιμετωπίσουν το αυ-
ξημένο κόστος. Ετσι ο δείκτης 
FTSE 250 των εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης έχει υποχωρή-
σει τους τελευταίους 12 μήνες 

κατά σχεδόν 17%. Συνολικά δε 
στα έξι και πλέον χρόνια που 
έχουν παρέλθει από τον Ιούνιο 
του 2016 και το δημοψήφισμα 
του Brexit, ο δείκτης CAC 40 του 
Παρισιού έχει συγκεντρώσει συ-
νολικά κέρδη 47%, ενώ ο FTSE 
100 του Λονδίνου μόλις 16%. 

Δεν είναι μόνο το Brexit
Οπως τονίζουν πάντως ανα-

λυτές της αγοράς, οι μεγάλες 
απώλειες δεν οφείλονται απο-
κλειστικά και μόνο στο Brexit. 
Η αγορά του Λονδίνου είναι 
σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη 
σε απρόβλεπτους τομείς όπως 
τα ορυχεία και οι πετρελαϊκές, 
στους κλάδους δηλαδή που δέ-
χονται μεγάλες πιέσεις εξαιτίας 
της παγκόσμιας προσπάθειας 

για στροφή στην καθαρή ενέρ-
γεια αλλά και στις τράπεζες και 
τις ασφαλιστικές που έχουν υπο-
στεί πλήγμα όλα τα προηγούμε-
να χρόνια λόγω της πολιτικής 
των μηδενικών ή και των αρ-
νητικών επιτοκίων. Σύμφωνα, 
άλλωστε, με ορισμένους αναλυ-
τές της αγοράς, ευθύνονται ώς 
ένα βαθμό και οι κυβερνήσεις 
της Βρετανίας που δεν ενδια-
φέρθηκαν για το χρηματιστήριο 
του Λονδίνου και καθυστέρησαν 
υπερβολικά να το απαλλάξουν 
από τους περιορισμούς που του 
επέβαλε η Ε.Ε. και έχει επιβάλει 
στις εισηγμένες εταιρείες υπερ-
βολικές ρυθμίσεις που αυξάνουν 
το κόστος της εισαγωγής στο 
χρηματιστήριο του Λονδίνου.

BLOOMBERG, BBC

Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά και τράπεζες και χρηματιστηριακές που εξυπηρετούν 
όλους αυτούς και ακολουθούν το χρήμα εκεί όπου βρίσκεται, διαπιστώνουν τώρα ότι υπάρχει πολύ περισσότερο στο 
Παρίσι παρά στο Λονδίνο. Στη φωτογραφία, άποψη από το επιχειρηματικό κέντρο του Παρισιού.

Στα έξι χρόνια που
πέρασαν από το δημο-
ψήφισμα του Brexit ο 
δείκτης CAC 40 του Πα-
ρισιού είχε κέρδη 47%, 
ενώ ο FTSE 100 του 
Λονδίνου μόλις 16%.

Μεγαλύτερη αγορά 
στην Ευρώπη το Παρίσι, 
εκτόπισε το Λονδίνο
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Η συνολική κεφαλαιοποίηση του γαλλικού 

χρηματιστηρίου είναι πλέον αρκετά υψηλότερη
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Ακίνητα ύψους 1,2 δισ. ευρώ 
αγόρασαν οι κινέζοι στην Ελλάδα
Στην κορυφή των Ευρωπαίων βρίσκονται οι Κύπριοι και οι Γερμανοί

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ξένα κεφάλαια άνω των 5 δισ. ευρώ
έχουν εισρεύσει στην ελληνική οι-
κονομία για την αγορά ακινήτων
την περίοδο από το 2017 έως και
το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
τα οποία συγκεντρώνονται από τις
εγχώριες τράπεζες. Το ποσό αυτό
αυξάνεται σε σχεδόν 5,8 δισ. ευρώ,
αν συνυπολογιστούν και τα 788
εκατ. ευρώ που έχουν επενδυθεί
στην ελληνική αγορά ακινήτων κα-
τά τη διάρκεια του φετινού πρώτου
εξαμήνου του έτους, συνιστώντας
μάλιστα και αύξηση κατά 61% συγ-
κριτικά με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα.

«Χρυσή βίζα»
Αν δεν είχε μεσολαβήσει η παν-

δημία, η οποία ανέκοψε το «κύμα»
αυτό, θεωρείται βέβαιο ότι το ποσό
αυτό θα ήταν κατά πολύ υψηλότερο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ, κατά την περίοδο 2017-
2021, από χώρες εντός της Ε.Ε.
προήλθαν «μόλις» 1,85 δισ. ευρώ
(1,52 δισ. ευρώ εντός Ε.Ε.) έναντι
3,27 δισ. από χώρες εκτός αυτής,
δείγμα της απήχησης που είχε το
πρόγραμμα της «χρυσής βίζας». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ξεκίνησε να ισχύει στα μέσα του
2014, αλλά άρχισε πραγματικά να
αποδίδει από το 2017 και μετά, κυ-
ρίως λόγω των χαμηλών τιμών που
είχαν διαμορφωθεί στην ελληνική
αγορά και της αύξησης της απή-
χησης των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα

τελεί υπό αναθεώρηση, με τη βα-
σικότερη αλλαγή που σχεδιάζεται
να αφορά τον διπλασιασμό του ελά-
χιστου ποσού της επένδυσης, προ-
κειμένου να χορηγηθεί άδεια πα-
ραμονής, από τις 250.000 στις
500.000 ευρώ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται
και στις επιμέρους χώρες. Κυρίαρχο
είναι το μερίδιο των κεφαλαίων κι-

νεζικής προέλευσης, τα οποία αγ-
γίζουν το 1,2 δισ. ευρώ από το 2017
έως και το 2021, με εισροές 437
εκατ. ευρώ απευθείας από την Κίνα
και 973 εκατ. ευρώ από το Χονγκ
Κονγκ. 

Αυτή η εξέλιξη εξηγείται από
την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων
στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, με
αποτέλεσμα π.χ. το 2020 και λόγω
πανδημίας, οι εισροές από την Κίνα
να μειωθούν σε μόλις 23 εκατ. ευρώ,
έναντι 137 εκατ. ευρώ από το Χονγκ
Κονγκ. Επιπλέον 167 εκατ. ευρώ
έχουν εισρεύσει και από τη Σιγκα-
πούρη, σημαντικό ποσοστό των
οποίων θεωρείται ότι συνδέεται με
Κινέζους επενδυτές, με δεδομένο
ότι το 2017 το σχετικό μέγεθος

ήταν μόλις 1 εκατ. ευρώ, και το
2019 είχε εκτοξευτεί σε 63 εκατ.
ευρώ.

Το 2021, το 40,2% των ξένων
κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην
ελληνική αγορά ακινήτων προήλθε
από χώρες της Ε.Ε. και συγκεκρι-
μένα 473 εκατ. ευρώ επί συνόλου
1,17 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο πο-
σοστό το 2020 ήταν 37%, ενώ το
2019, κατά το οποίο σημειώθηκε
η καλύτερη επίδοση μέχρι σήμερα,
με συνολικές εισροές 1,45 δισ. ευρώ,
το μερίδιο των αγοραστών από την
Ε.Ε. δεν ξεπέρασε το 23,3%. Παρ’
όλα αυτά, είναι ξεκάθαρη η ανοδική
τάση, καθώς από τα 108 εκατ. ευρώ
του 2017, το 2021 επενδύθηκαν
473 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των Ευρωπαίων, στην
κορυφή βρίσκονται οι αγοραστές
από την Κύπρο με 466 εκατ. ευρώ,
ενώ εκείνοι από τη Γερμανία (μεταξύ
των οποίων και πολλοί ομογενείς),
έχουν επενδύσει 312 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι το
2021 το σχετικό ποσό ήταν υπερ-
διπλάσιο τόσο του 2020 (61 εκατ.
ευρώ), όσο και του 2019 (60 εκατ.
ευρώ). Ανάλογη τάση καταγράφεται
και μεταξύ των Γάλλων αγοραστών,
οι οποίοι το 2021 επένδυσαν 80
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, από 37
εκατ. ευρώ το 2020 και 36 εκατ. ευ-
ρώ το 2019. Συνολικά, από το 2017,
τα γαλλικά κεφάλαια στην ελληνική
αγορά ακινήτων ανέρχονται σε 200
εκατ. ευρώ.

Από την Ελβετία
Επιπλέον 391 εκατ. ευρώ έχουν

εισρεύσει από την Ελβετία όπου,

ως γνωστόν, φιλοξενούνται τρα-
πεζικοί λογαριασμοί από επενδυτές
κάθε εθνικότητας (ενδεχομένως
ακόμα και ελληνικής), ενώ οι Βρε-
τανοί αγοραστές έχουν δαπανήσει
176 εκατ. ευρώ για την αγορά ακι-
νήτων στην Ελλάδα, ίσως λιγότερα
απ’ όσα θα περίμενε κανείς, με
βάση τον αριθμό των τουριστών
που επισκέπτονται κάθε χρόνο
τους δημοφιλείς τουριστικούς προ-
ορισμούς της χώρας.

Αντίστοιχα, οι Ισραηλινοί επεν-
δυτές κατατάσσονται στη 10η θέση,
έχοντας τοποθετήσει 161 εκατ. ευ-
ρώ στην ελληνική αγορά ακινήτων,
με έμφαση στην αγορά παλιών δια-
μερισμάτων ή ακόμα και ολόκληρων
πολυκατοικιών, με στόχο την ανα-
καίνιση και στη συνέχεια την εκ-
μετάλλευση, μέσω βραχυχρόνιων
ή μακροχρόνιων μισθώσεων. Αξια
αναφοράς είναι και η επενδυτική
δραστηριότητα από τη Βουλγαρία,
καθώς έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια
125 εκατ. ευρώ από το 2017 μέχρι
και το 2021.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβε-
βαιώνονται και από τη ζήτηση που
καταγράφουν μεσίτες και πλατ-
φόρμες ηλεκτρονικών αγγελιών,
όπως ο Spitogatos.gr. Πριν από με-
ρικές εβδομάδες, ο κ. Δημήτρης
Μελαχροινός, διευθύνων σύμβου-
λος του εν λόγω δικτύου αγγελιών,
είχε παρουσιάσει έρευνα, με βάση
την οποία το 15% των αναζητήσεων
αφορά ξένους υποψήφιους αγορα-
στές, με τους Γερμανούς να απο-
τελούν την πολυπληθέστερη ομάδα
και μάλιστα με διαφορά από την
επόμενη. «Πρόκειται τόσο για Γερ-

μανούς όσο και για Ελληνες ομο-
γενείς, οι οποίοι αναζητούν ακίνητα
σε όλη τη χώρα, αλλά περισσότερο
σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική,
ενώ ο διαθέσιμος προϋπολογισμός
τους είναι της τάξεως των 170.000
ευρώ κατά μέσον όρο», είχε ανα-
φέρει ο κ. Μελαχροινός.

Αμερικανοί
Ακολουθούν οι αγοραστές από

τις ΗΠΑ, επίσης με σημαντικό εν-

διαφέρον από ομογενείς, που δια-
θέτουν και τον υψηλότερο προ-
ϋπολογισμό με 350.000 ευρώ, για
ακίνητα 125 τ.μ. κατά μέσον όρο.
Προτιμούν κατοικίες στις Κυκλάδες
και στα νότια προάστια της Αττικής.
Σημαντική και συνεχή αύξηση κα-
ταγράφει και η ζήτηση από τη Γαλ-
λία, με έμφαση στις Κυκλάδες,
ιδίως μάλιστα το νησί της Πάρου
και δευτερευόντως το κέντρο της
Αθήνας.

Τη δημιουργία του προγράμματος
με τίτλο «Ετοιμότητα υποδομών
για έξυπνα κτίρια» προβλέπει τρο-
πολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο
νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Το πρόγραμμα
που σχεδιάζει το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, θα χρη-
ματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανά-
καμψης και θα υλοποιηθεί από την
Κοινωνία της Πληροφορίας, προ-
βλέπει τη χορήγηση σε δικαιούχους
επιδότησης μέσω επιταγών (vou-
cher) με στόχο την αντιστάθμιση
του κόστους εγκατάστασης υπο-

δομών, ώστε τα κτίρια –εξαιρου-
μένων αυτών του Δημοσίου– να
εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά.
Σύμφωνα με τη νομοθετική διά-
ταξη, επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια
εντός περιοχών παρέμβασης που
θα προσδιοριστούν και εκπροσω-
πούνται από τους διαχειριστές σε
περίπτωση πολυκατοικιών ή ιδιο-
κτήτες εάν πρόκειται για μονοκα-
τοικίες.

Το έργο, που έθεσε σε διαβού-
λευση τον περασμένο Σεπτέμβριο
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, προβλέπει την επιδότηση

για την ανάπτυξη οπτικής ίνας, με
στόχο η Ελλάδα να ενισχύσει τη
θέση της στην ευρωπαϊκή κατά-
ταξη –βρίσκεται τελευταία– ως
προς τη διείσδυση ευρυζωνικών

υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτή-
των. Επίσης, προβλέπεται η αντι-
κατάσταση των παλαιών κεραιών
με σύγχρονα συστήματα συλλογι-
κής λήψης με μείωση της οπτικής
όχλησης και βελτίωση του ενερ-
γειακού αποτυπώματος των κτι-
ρίων. 

Οπως και η υλοποίηση των ανα-
γκαίων εργασιών για την εγκατά-
σταση «έξυπνων» μετρητών δι-
κτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρι-
σμού, φυσικού αερίου) χωρίς την
ανάγκη σημαντικών πρόσθετων
εργασιών εκ μέρους των διαχειρι-

στών δικτύων κοινής ωφελείας.
Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης
ανά κτίριο προκύπτει με βάση τον
αριθμό των ορόφων, των οριζόν-
τιων ιδιοκτησιών και την κατηγορία
των εργασιών που θα πραγματο-
ποιηθούν.  Για παράδειγμα, για πο-
λυκατοικία 4 ορόφων με πιλοτή
και έξι διαμερίσματα, όπου θα το-
ποθετηθεί μία κάθετη καλωδίωση
οπτικών ινών και τέσσερα κουτιά
ορόφου (από όπου διέρχεται η οπτι-
κή ίνα) το ύψος της ενίσχυσης δια-
μορφώνεται σε 1.140 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ

Επιδοτήσεις για σύγχρονες υποδομές στα κτίρια 

<<<<<<<

Κινεζική κυριαρχία στις
αγορές ακινήτων μετα-
ξύ των ξένων – Συνολι-
κά την 5ετία 2017-2021
έχουν εισρεύσει ξένα
κεφάλαια 5 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Πρόγραμμα του 
υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με 
πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης ακι-
νήτων αξίας έως και 1 δισ. ευρώ
είναι πιθανό να αντλήσουν χρη-
ματοδότηση από τα δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης τους επόμε-
νους μήνες. 

Μέχρι σήμερα απουσιάζουν τα
έργα κατασκευής πράσινων κτι-
ρίων και συναφών υποδομών από
τις επενδύσεις που έχουν εξασφα-
λίσει χρηματοδότηση, ωστόσο,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
αυτό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει
σύντομα. Ηδη, μια σειρά από εται-
ρείες του κλάδου της ανάπτυξης
ακινήτων (Dimand Real Estate)
και του τομέα των εταιρειών επεν-
δύσεων σε ακίνητη περιουσία
(ΑΕΕΑΠ), όπως η Prodea και η No-
val, δρομολογούν σχετικά αιτή-
ματα για την εξασφάλιση χρημα-
τοδότησης, για σημαντικά έργα
τους.

Η επιλογή χρηματοδότησης
από το Ταμείο Ανάκαμψης φαν-
τάζει έως και «μονόδρομος» για
τις εταιρείες που δρομολογούν
σημαντικές επενδύσεις, ύψους

δεκάδων εκατ. ευρώ, καθώς προ-
σφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
επιτόκιο σε σχέση με τη χρημα-
τοδότηση από τις τράπεζες. Ειδι-
κότερα, μετά και την πρόσφατη
απόφαση του υπουργείου Οικο-
νομικών, το επιτόκιο για τις με-
γάλες επιχειρήσεις (άνω των 50
ατόμων προσωπικό) ορίζεται σε
1%, από 0,35% που ήταν μέχρι
πρότινος, ενώ για τις υπόλοιπες
παραμένει στο 0,35%. Παρ’ όλα
αυτά, το κόστος αυτό είναι ιδιαί-
τερα ελκυστικό, ιδίως αν υπολο-
γιστεί ότι η ανοδική πορεία των
επιτοκίων δεν έχει ακόμη ολοκλη-
ρωθεί.

Οπως εξηγεί στην «Κ» η επικε-
φαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) για την περιοχή Ελλάδας

και Κύπρου, Αντρεα Μοράρου,
«ειδικά για την Ελλάδα έχουμε
εξασφαλίσει τη διαχείριση δανείων
ύψους έως 500 εκατ. ευρώ από το

Ταμείο Ανάκαμψης. Με βάση τους
όρους που έχουν συναφθεί για τη
χρηματοδότηση ενός έργου, ο εν-
διαφερόμενος επενδυτής συμμε-
τέχει με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό
20%, το Ταμείο Ανάκαμψης κα-
λύπτει ποσοστό 50% και το υπό-
λοιπο 30% μπορεί να καλυφθεί
είτε από την EBRD είτε από συ-
νεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες
είτε από συνδυασμό των δύο».
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι
μόνο μέσω της EBRD μπορούν να
μοχλευθούν κεφάλαια για συνο-
λικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευ-
ρώ, αξιοποιώντας τα δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης. Οπως ανα-
φέρει η κ. Μοράρου, «στην Ελλάδα
το 80% των επενδύσεών μας είναι
πράσινες. Συνολικά έχουμε χρη-
ματοδοτήσει 180 εκατ. ευρώ, ενώ
υπολογίζοντας το συνολικό ποσό
που μοχλεύθηκε και επενδύθηκε
στην οικονομία, το ποσό αυτό
ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ. Ελ-
πίζουμε ότι μπορούμε να αξιοποι-
ήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και
για πράσινα κτίρια».

Από τα έργα ανάπτυξης ακινή-
των που βρίσκονται στον «προ-

θάλαμο» εκείνων που αναμένεται
να χρηματοδοτηθούν και με κον-
δύλια του Ταμείου Ανάκαμψης,
είναι εκείνο της ανάπλασης και
ενεργειακής αναβάθμισης του
συγκροτήματος του Μινιόν στο
κέντρο της Αθήνας από την Di-
mand. 

Πρόκειται για επένδυση της
τάξεως των 20-25 εκατ. ευρώ, η
οποία αναμένεται να ξεκινήσει
πριν από το τέλος του έτους, με-
τατρέποντας το Μινιόν σε κτίριο
μεικτής χρήσης με καταστήματα,
γραφεία και χρήσεις εστίασης,
ενδεχομένως και διαμερίσματα.
Η εισηγμένη δρομολογεί επίσης
την ένταξη στα έργα που θα χρη-
ματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης δύο ακόμη σημαντικών
αναπλάσεων πρώην βιομηχανικών
ακινήτων, εκείνου της Αθηναϊκής
Χαρτοποιίας (Softex) στον Βοτα-
νικό, όπου θα δημιουργηθεί ένα
συγκρότημα βιοκλιματικών κτι-
ρίων γραφείων, αλλά και της Βαλ-
κάν Εξπόρτ στη Θεσσαλονίκη,
όπου θα αναπτυχθούν υποδομές
logistics. Πρόκειται για επενδύσεις
συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε ακίνητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Από τα έργα ανάπτυξης ακινήτων που διεκδικούν χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης είναι η ανάπλαση της έκτασης της πρώην Αθηναϊκής
Χαρτοποιίας στον Βοτανικό, όπου δρομολογούνται βιοκλιματικά κτίρια γρα-
φείων.

<<<<<<

Για την Ελλάδα έχουμε
εξασφαλίσει τη διαχείρι-
ση δανείων ύψους έως
500 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης, 
αποκαλύπτει η Αντρεα
Μοράρου της EBRD.

Τη δημιουργία του προγράμματος
με τίτλο «Ετοιμότητα υποδομών για
έξυπνα κτίρια» προβλέπει τροπολο-
γία που κατατέθηκε σε σχέδιο νό-
μου του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. 



Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Η πρόβα έχει μόλις τελειώσει και 
ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι δίνει τις 
τελευταίες οδηγίες. Πολύ λεπτός, 
κοφτερό βλέμμα, νευρωτικές κι-
νήσεις, ανακατεύει διαρκώς τα 
μαλλιά του. Θα μπορούσε να είναι 
ροκ σταρ ή ένας poète maudit. 
Είναι σκηνοθέτης, από τους πιο 
εξέχοντες του σύγχρονου θεά-
τρου και της όπερας, με παρα-
γωγές σε μερικές από τις μεγα-
λύτερες σκηνές της Ευρώπης. Οι 
διεθνείς κριτικές τον χαρακτη-
ρίζουν «ευφυή», «σέξι», «εγκε-
φαλικό», «υπέρμαχο μιας βαθιάς 
ανανέωσης της ευρωπαϊκής θε-
ατρικής γλώσσας».

Γεννήθηκε στην Πολωνία το 
1962, λέει ότι ο κομμουνισμός 
τού στέρησε την αναπνοή. Μετέ-
φερε αυτή την ασφυξία στην τέ-
χνη του. Από τις αρχές του 2000 
κάνει πλέον μια μεγάλη καριέρα, 
κερδίζει διακρίσεις και είναι περι-
ζήτητος. Ζει στη Βαρσοβία, καλλι-
τεχνικός διευθυντής του πρωτο-
ποριακού Nowy Teatr, που είναι 
η μόνιμη θεατρική στέγη του. 
Οργανώνει τη δουλειά του και 
τα πολλά επαγγελματικά ταξίδια 
του από το σπίτι του στο Παλέρ-
μο. Και από τις αρχές αυτού του 
μήνα βρίσκεται στην Αθήνα για 
την πρώτη του συνεργασία με 
την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα 
«Παραμύθια του Χόφμαν» του 
Ζακ Οφενμπαχ, η συμπαραγωγή 
της ΕΛΣ με τη βελγική όπερα Λα 
Μονέ, έκαναν ευρωπαϊκή πρεμιέ-
ρα στο Βέλγιο το 2019 και στην 
Αθήνα θα παίζονται από τις 18 
∆εκεμβρίου.

Η σκηνή της αίθουσας Σταύρος 
Νιάρχος είναι πλέον άδεια. Η σκη-
νογραφία γύρω μας, τυπικά βαρ-
λικοφσκική, είναι σχεδιασμένη 
από τη μόνιμη συνεργάτιδά του 
Μαλγκορζάτα Στσέσνιακ: μεγάλες 
επίπεδες επιφάνειες που αντανα-

κλούν το ψυχρό φως, μια τεράστια 
οθόνη που κυριαρχεί στον χώρο. 
Ο Βαρλικόφσκι πηγαίνει να καθί-
σει σε έναν διθέσιο μπλε καναπέ 
του σκηνικού, σταυρώνει τα πόδια 
με μια πολύ θεατρική κίνηση και 
περιμένει τις ερωτήσεις.

 
– Εχετε αναλάβει να σκηνοθε-
τήσετε τη σοβαρή όπερα ενός 
συνθέτη που συνδέεται κυρίως 
με την οπερέτα. Πώς διαχει-
ρίζεστε αυτό το καλλιτεχνικό 
παράδοξο;

– Αυτή είναι μια όπερα υβριδι-
κή, ανολοκλήρωτη από τον συν-
θέτη, η οποία υπάρχει σε πολ-
λές διαφορετικές εκδοχές.  Από 
αυτές εμείς κάναμε τη δική μας 
επιλογή. Η παγίδα της είναι πως 
θεωρείται κωμική, αλλά τα θέμα-
τα που αγγίζει δεν είναι καθόλου 
αστεία. Βλέπουμε έναν καλλι-
τέχνη που βρίσκεται στα όρια 
της κατάρρευσης, έναν άνθρωπο 
που βουλιάζει στο αλκοόλ. Συνε-
πώς από τη μια μεριά υπάρχει 
η γεμάτη μελωδίες μουσική και 
από την άλλη η εικόνα αυτού 
του κατεστραμμένου πλάσματος 
που γεννήθηκε μέσα στο κεφά-
λι μου. Προσπάθησα να σκεφθώ 
τι σημαίνει να είσαι εξαρτημέ-
νος από μια ουσία, τι σημαίνει 
να μην μπορείς να ελέγξεις τον 
εαυτό σου και τις πράξεις σου. 

Αυτή είναι περίπου η κατάσταση 
του κεντρικού ήρωα. Για εμένα 
αυτό το έργο δεν αφορά εκείνον, 
αλλά ένα ζευγάρι καλλιτεχνών, 
τον σκηνοθέτη Χόφμαν και την 
ηθοποιό Στέλλα. Οι δυο τους, 
περίπου όπως συμβαίνει στην 
ταινία «Ενα αστέρι γεννιέται», 
ερωτεύονται ο ένας τον άλλον 
σε μια αντίστροφη καμπή της 
ζωής τους. Αρχίζουν να δουλεύ-
ουν μαζί, εκείνος σταδιακά κα-
ταρρέει, μπερδεύει την πραγ-
ματικότητα με τα οράματά του, 
ενώ εκείνη διαρκώς ανεβαίνει 
προς την επιτυχία.

  
– Σας ονομάζουν πρωτοπορια-
κό σκηνοθέτη. Εσείς πιστεύετε 
στην έννοια της πρωτοπορίας;

– Θέλετε να πείτε αν πιστεύω 

ότι υπάρχει ακόμη μια φρέσκια 
ματιά στην τέχνη; Ο όρος «πρω-
τοπορία» αποδίδεται εκ των υστέ-
ρων και από άλλους, δεν αφορά 
τον καλλιτέχνη. ∆εν προγραμμα-
τίζεις την πρωτοπορία, πλέον δεν 
την αναζητάς καν. Τη δημιουρ-
γείς για να ανοίξεις ένα δρόμο 
μέσα σε αυτό το χάος που είναι η 
ζωή μας, για να ξανακάνεις τους 
ανθρώπους να ακούσουν. Ζούμε 
σε εποχές που μας επιτίθενται 
τα ένστικτά μας. Μέσα σε αυτή 
τη χαώδη πραγματικότητα γινό-
μαστε κουφοί, γιατί σκεφτόμα-
στε πρώτα τα χρήματά μας, μετά 
την πολιτική κατάσταση, μετά 
τα προσωπικά μας προβλήματα.

∆είτε: Ηρθαμε στην όπερα της 
Αθήνας για να ανεβάσουμε «Τα 
παραμύθια του Χόφμαν». Το έρ-

γο προγραμματίστηκε τώρα επει-
δή είναι πλούσιο και ευχάριστο, 
ταιριαστό με τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων, ένα έργο που το κοι-
νό το λατρεύει. Κι όμως δεν εί-
ναι έτσι. Εχουμε έναν διαλυμένο 
άντρα και μια γυναίκα που θυσιά-
ζει τη ζωή της για εκείνον. Εχου-
με ένα ζευγάρι και γύρω τους την 
ασθένεια, την εξάρτηση, τις φα-
ντασιώσεις.

 
– Σε αντίθεση με τα ειωθότα για 
έναν σκηνοθέτη όπερας, εσείς 
έχετε βασικό λόγο στην επιλο-
γή των τραγουδιστών. Γιατί;

– Τίποτε απ’ ό,τι κάνω ως καλ-
λιτέχνης –αν υποτεθεί ότι είμαι– 
δεν έχει τεχνική. Είμαι ένας κα-
θημερινός άνθρωπος σαν κι εσάς, 
που όταν ξυπνάει το πρωί θέλει 
να μάθει τι συνέβη τη νύχτα στην 
Ουκρανία, τι απειλές για πυρηνι-
κό πόλεμο εκτόξευσε ο Πούτιν, τι 
αποφάσισε το ανόητο πολωνικό 
κράτος για τη σχέση της χώρας 
με την Ευρώπη. Περάσαμε δύο 
χρόνια με μια πανδημία, θα μπο-
ρούσαμε να έχουμε πεθάνει όλοι. 
Ζούμε στο λυκόφως μιας εποχής, 
πρέπει να αγρυπνούμε για να μην 
εξαφανιστεί ο πολιτισμός μας, οι 
ελευθερίες μας. Ισως τώρα δίνου-
με την τελευταία μάχη για να δι-
ατηρήσουμε το φως. Σε αυτές τις 
συνθήκες ρωτήστε με καλύτερα 
αν αξίζει να κάνει κανείς θέατρο.

 
– Αξίζει λοιπόν, και με ποιον 
τρόπο;

– Αυτό που κάνω είναι να ξυ-
πνάω τους γύρω μου. Αναρωτιέ-
μαι διαρκώς πώς μπορώ να κινη-
τοποιήσω τους θεατές. ∆εν πάμε 
στην όπερα για να αποδράσου-
με από την πραγματικότητα και 
να παρακολουθήσουμε όμορφα 
ερωτικά παραμύθια. ∆εν είμαι 
εδώ τώρα για να δημιουργήσω 
ένα συμπαθητικό θέαμα όπερας, 
που το αθηναϊκό κοινό θα χειρο-
κροτήσει επειδή η φωνή των τε-
νόρων είναι καταπληκτική, επει-
δή ο σκηνοθέτης είναι ο τάδε ή 
ο δείνα. Το επαναλαμβάνω, το 
κοινό της όπερας δεν έχει κανένα 
άλλοθι για να μη σκέφτεται μόνο 
και μόνο επειδή παρακολουθεί 
λυρικό θέατρο. Πρέπει να βρού-
με τον τρόπο για να ξυπνήσου-
με τους θεατές που θα έρθουν να 
μας δουν έχοντας φάει τα γλυκά 
τους και έχοντας πιει τα κρασιά 
τους, που έρχονται με μόνο σκο-
πό να φωνάξουν «μπράβο!» στους 
δεξιοτέχνες.

 
– Είστε απαισιόδοξος...

– ∆εν είμαι αισιόδοξος ή απαι-
σιόδοξος, αυτή είναι μια αποτίμη-
ση που μπορεί να γίνει στο τέλος 
του βίου. Είμαι προσγειωμένος, 
ένας άνθρωπος της δράσης. Μετά 
το τέλος του κομμουνισμού εγώ, 
ένας Πολωνός, μπορώ πλέον να 
ταξιδεύω και να είμαι πολίτης του 
κόσμου. Και ξαφνικά αρχίζουν 
πάλι να μου λένε ότι μπαίνουν 
καινούργιοι περιορισμοί. Λοιπόν 
αντιδρώ. Το ίδιο ισχύει και για την 
προσωπική ζωή του καθενός. Η 
διορατικότητα δεν αστειεύεται. 
Οταν, για παράδειγμα, ανακαλύ-
πτετε ότι ο σύζυγός σας σας απα-
τά, δεν μπορείτε να το παραβλέ-
ψετε. Αντιδράτε όχι επειδή κάνετε 
απαισιόδοξες σκέψεις, αλλά επει-
δή δεν είστε πλέον η ίδια με πριν.

Να ξυπνήσουμε τους κουφούς
Ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι, καλλιτεχνικός διευθυντής του πρωτοποριακού Nowy Teatr, μιλάει για την όπερα και τη ζωή

Τα «Παραμύθια του Χόφμαν» του Ζακ Οφενμπαχ, συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη βελγική όπερα Λα Μονέ, έκαναν ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Βέλγιο το 2019 (φωτογραφία) και στην Αθήνα θα παίζονται από τις 18 ∆εκεμβρίου.

«Μετά το τέλος του κομμουνισμού εγώ, ένας Πολωνός, είμαι πλέον πολί-
της του κόσμου. Και ξαφνικά αρχίζουν πάλι να μου λένε ότι μπαίνουν και-
νούργιοι περιορισμοί. Λοιπόν αντιδρώ», λέει ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι.
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Δεν είμαι εδώ τώρα 
για να δημιουργήσω 
ένα συμπαθητικό 
θέαμα όπερας, που 
το αθηναϊκό κοινό θα 
χειροκροτήσει επειδή 
η φωνή των τενόρων 
είναι καταπληκτική...

Ζούμε στο λυκόφως 
μιας εποχής, πρέπει 
να αγρυπνούμε για 
να μην εξαφανιστoύν 
ο πολιτισμός μας, οι 
ελευθερίες μας. Ισως 
τώρα δίνουμε την 
τελευταία μάχη για να 
διατηρήσουμε το φως.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

20 -26.11.22

Με ένα έργο-παραβολή για τα πολλά πρό-
σωπα της αλήθειας και την γκρίζα ζώνη 
ανάμεσα στις προθέσεις και τις πράξεις, 
ξεκίνησε ήδη στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ 
η παραγωγή του βραβευμένου έργου του 
Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ «Αμφιβολία». Με τη 
σκηνοθετική ματιά του Ανδρέα Αραού-
ζου, μια ομάδα διακεκριμένων συντελε-
στών κι ηθοποιών, στο κέντρο των οποίων 
η καταξιωμένη ηθοποιός ∆έσποινα Μπε-
μπεδέλη αναμετριούνται με τα καίρια ζη-
τήματα του έργου, ανιχνεύοντας παράλ-
ληλα την ανθρώπινη πάλη του νου με τις 
βεβαιότητες του. ∆εκαετία του ’60, σε 
ένα καθολικό σχολείο στο Μπρονξ της Νέ-
ας Υόρκης. Η αυστηρή διευθύντριά του, 
αδελφή Αλοΐσιους, υποψιάζεται ότι ο νεα-
ρός, φιλελεύθερος πατέρας Φλιν διατη-
ρεί ανάρμοστες σχέσεις με έναν από τους 
μαθητές του σχολείου. Οι υποψίες της για 
την ενοχή του κλιμακώνονται ραγδαία και 
μετατρέπονται σε βεβαιότητα. Παίζουν 
(με αλφαβητική σειρά): Θανάσης Γεωργί-
ου, Μικαέλλα Θεοδουλίδου, Παντελίτσα 
Λοΐζου, ∆έσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστά-
σεις, Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική 
Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, Παρα-
σκευή, Σάββατο στις 8:30 μ.μ. και Κυρια-
κή στις 6:00 μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέ-
ατρο, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 
μ.μ. Λάρνακα, ∆ημοτικό Θέατρο «Γεώργιος 
Λυκούργος», Τετάρτη 14 ∆εκεμβρίου, ώρα 

8:30 μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρ-
τη 21 ∆εκεμβρίου, ώρα 8:30. Πληροφορίες 

- Εισιτήρια: www.thoc.org.cy, Ταμείο Θεά-

τρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717.

ΘΕΑΤΡΟ

«Αμφιβολία» του Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μια μαύρη
πέτρα πίσω από 

τις θημωνιές

Η 
Ελλάδα πίσω από τις θημωνιές ή μήπως 
η Ελλάδα μέσα σε ένα μικροαστικό δι-
αμέρισμα κάπου στα Πατήσια. Ισως 

και να συμπληρώνουν η μια την άλλη. ∆ι-
αφορετικές μεταξύ τους οι δυο ελληνικές 
ταινίες που διακρίθηκαν στο φετινό 63ο 
∆ιεθνές Φεστιβάλ, μάλλον αιφνιδίασαν με 
τον αριθμό των επιμέρους βραβείων που 
συγκέντρωσαν, μαζί με την αγάπη και την 
αναγνώριση του κοινού. Η πρώτη, της 
Ασημίνας Προέδρου («Πίσω από τις θη-
μωνιές»), γυρισμένη στη λίμνη ∆οϊράνη, 
στη μεθόριο της χώρας μας με τη Βόρεια 
Μακεδονία, η δεύτερη του Σπύρου Ιακω-
βίδη («Black stone»). Νέοι δημιουργοί και 
οι δύο, υπογράφουν τις πρώτες μεγάλου 
μήκους ταινίες τους. 

Ανήκουν στην ίδια γενιά, γύρω στα 40 
(συν/πλην), και το βλέμμα τους στην ελλη-
νική πραγματικότητα, είτε διαχειρίζονται 
ένα κοινωνικό δράμα (Α. Προέδρου) είτε 
μια σάτιρα, κωμωδία και κοινωνικό σχό-
λιο παράλληλα («Black stone»), είναι ευθύ, 
ακριβές, σχεδόν ντοκιμαντερίστικο, χωρίς 
η σκληρότητα των γεγονότων να εμποδίζει 
τα τρυφερά συναισθήματα. Αντιλαμβάνο-
νται, και οι δύο, την πολυπλοκότητα των 
ανθρώπων και των συμπεριφορών, τίπο-
τα δεν είναι μονοδιάστατο και άκαμπτο. 

Η οικογένεια είναι ο πυρήνας. Στις «Θη-
μωνιές» παρακολουθούμε την ίδια ιστορία 
μέσα από τρεις οπτικές, του πατέρα, αγρό-
τη και ψαρά, ο οποίος λόγω χρεών αρχί-
ζει να διακινεί παράνομα μετανάστες, της 
συζύγου του, που είναι θρησκευόμενη και 
φροντίζει την εκκλησία του χωριού, ως 
έμπιστη του παπά, και της κόρης, η οποία 
προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα σε 
ένα ελεγκτικό / υπερπροστατευτικό περι-
βάλλον. Γύρω τους, η τοπική μικροκοινω-
νία, καφενεία, μπουζουξίδικα, μυστικά και 
ψέματα, παραβατικότητα και κυνισμός. Οι 
συντεταγμένες της ταινίας, σύμφωνα με 
τη σκηνοθέτιδα: «Βρισκόμαστε στο 2015, 
υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα προς 
τη Βόρεια Ευρώπη και στην ιστορία που 
αφηγούμαστε μετανάστες προσπαθούν 
να περάσουν μέσω της λίμνης».

Στο «Black stone» περιγράφεται η ιστο-
ρία μιας μάνας χήρας με δύο γιους, ο πρω-
τότοκος είναι δημόσιος υπάλληλος και ο 
μικρότερος ανάπηρος. Ο δημόσιος υπάλλη-
λος, εκείνος που συντηρεί την οικογένεια, 
μια μέρα εξαφανίζεται. Η μητέρα του τον 
ψάχνει παντού, δεν μπορεί να επιβιώσει 
οικονομικά χωρίς τον γιο. Ενα κινηματο-
γραφικό συνεργείο τούς κτυπάει την πόρτα 
και αρχίζει να τους ακολουθεί αποτυπώνο-
ντας με την κάμερα αυτή την αναζήτηση. 
Η μάνα (Ελένη Κοκκίδου) εξαρχής τους 
αποδίδει την ιδιότητα ενός τηλεοπτικού 
συνεργείου που θα βοηθήσει στην ανεύ-
ρεση του εξαφανισμένου. Τα ευτράπελα 
δεν επισκιάζουν την ουσία, δεν υποβαθ-
μίζουν την τραγικότητα των συνθηκών. 

Και στα δύο σπίτια, του χωριού και της 
πόλης, τα εικονίσματα, το αναμμένο κα-
ντήλι και η διακόσμηση με σεμέν είναι 
κυρίαρχα. Οπως και η μητρική φιγούρα 
(στις «Θημωνιές», η Λένα Ουζουνίδου). 
Μια Ελλάδα που παρέρχεται, που ανή-
κει οριστικά στον περασμένο, τον 20ό, 
αιώνα, που σε όλους κάτι θυμίζει, κάτι 
ανασύρει, αλλά είναι πια σε αποδρομή, 
με βραδύτερο ρυθμό στην επαρχία, με 
καλπάζοντα στις πόλεις. Κι αυτή «δια-
σώζεται» μέσα από το βλέμμα δυο νέων 
ανθρώπων. Εχει τη σημασία του. Η θρη-
σκευτική πίστη, όπως εκφράζεται σιω-
πηλά και τελετουργικά, η αισθητική των 
σπιτιών, μικρών μονοκατοικιών ή διαμε-
ρισμάτων. Μπορεί να σαρώνεται από τις 
ταχύτατες αλλαγές, παραμένει όμως ως 
χαρακτηριστικό μιας εποχής και των οι-
κογενειακών δεσμών της. Γονείς, γιαγιά-
δες και παππούδες, θείες και θείοι, φτωχοί 
ή κάπως ευκατάστατοι, που βρίσκονται 
στη δύση του βίου τους, αποχωρούν σι-
γά σιγά, παίρνοντας μαζί και τον κόσμο 
τους: μικρά μπιμπελό, σεμέν, κεντήματα, 
υφάνσεις, νήματα και χρώματα, γεμάτα 
μνήμες, όχι άδεια κελύφη. 

Τοποθετώντας σε απόσταση παρα-
τήρησης τις δυο ταινίες (δεν κάνουμε 
κριτική αποτίμηση αλλά πραγματολογι-
κή διαπίστωση), εστιάζουμε στις κοινές 
αναφορές των δύο, διαφορετικών μετα-
ξύ τους, δημιουργών: στις μητέρες που 
κινούν τα νήματα ακόμη κι αν μοιάζουν 
αθύρματα της μοίρας, αδύναμες ή παρα-
γκωνισμένες, και στα σπίτια που διαφε-
ντεύουν· εκεί όπου η βασιλεία της μάνας 
είναι αναγκαία για να συντηρεί η καθημε-
ρινότητα το σχήμα της και η οικογένεια 
την, ελάχιστη δυνατή, συνοχή της. Στο 
καλό και στο κακό.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Εκ|Μετάλλευση | Under|Mining: Βοά η γη

Τ
ην περασμένη Κυριακή επισκέφθη-
κα την έκθεση «Under|Mining 
Εκ|Μετάλλευση» στην Καλαβασό 

της Λάρνακας και έφυγα κατενθουσια-
σμένος. Στην έκθεση εκτίθενται τα έργα 
δέκα καλλιτεχνών που λαμβάνουν μέρος 
στην έκθεση των Κλίτσας Αντωνίου (Κύ-
προς), Trevor Borg (Μάλτα), Vince Briffa 
(Μάλτα), Ελίνας Ιωάννου (Κύπρος), Με-
λίτας Κούτα (Κύπρος), Βασίλη Ψαρρά 
(Ελλάδα), Lara Salmon (ΗΠΑ), Κωνστα-
ντίνου Ταλιώτη (Κύπρος), Λεόντιου Του-
μπουρή (Κύπρος) και Αντώνη Βολανάκη 
(Ελλάδα), με επιμελητές τους δρα Γαβρι-
ήλ Κουρέα (Κύπρος), Herman Bashiron 
Mendolicchio (Ιταλία) και Γιώργο Λάζο-
γλου (Κύπρος).

Οι δέκα καλλιτέχνες με τα πολύ δια-
φορετικά τους έργα όντως αποτύπωναν 
αυτό που το δελτίο Τύπου της έκθεσης 
ανέφερε, την ιστορία, τη μνήμη και τον 
κοινωνικοπολιτισμικό και περιβαλλο-
ντικό αντίκτυπο της μετάλλευσης στην 
Κύπρο, πράγμα όχι αυτονόητο για πολ-
λές εκθέσεις, όπου τα έργα όταν τα βλέ-
πεις είναι τόσο ερμητικά, που το δελτίο 
Τύπου είναι σαν να αφορά κάτι άλλο,  
ή που εσύ ο αδαής δεν καταλαβαίνεις. 

Η έκθεση κατά κάποιο τρόπο έτεμνε 
την Καλαβασό, αφού τα έργα παρου-
σιαζόντουσαν σε διάφορες τοποθεσί-
ες της κοινότητας, όπως στον παλαιό 
αστυνομικό σταθμό, στον παλιό νερό-
μυλο, στον παλιό ελαιόμυλο, στο τζα-

μί της Καλαβασού, στο μουσείο της 
κοινότητας. Οι δέκα συμμετέχουσες 
και συμμετέχοντες στην έκθεση με τα 
έργα τους, εκτός από την παρουσίαση 
της μεταλλευτικής ιστορίας του τόπου, 
άλλοτε διά της πλαγίας οδού και άλλοτε 
απευθείας, έθεταν επί τάπητος και το 
ζήτημα της βίαιης και μαζικής ανθρώ-
πινης παρέμβασης στα σπλάγχνα της 
γης, χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό 
και πολυμεσικές εγκαταστάσεις. 

Κάθε σημείο της κοινότητας που φι-

λοξενούσε έργα της έκθεσης γινόταν 
μικρο-τόπος, όπου ο επισκέπτης μπο-
ρούσε σε δεύτερη στάση, να υφάνει και 
τη μικρο-ιστορία του μεγάλου τόπου, 
της Καλαβασού, και φυσικά του μεγα-
λύτερου τόπου, της ίδιας της Κύπρου, 
να αντικρίσει τα κτίσματα, ενδεδυμέ-
να με τα έργα των εικαστικών, και με 
άλλο μάτι, να ακούσει και να διαβάσει 
τα έργα, έχοντας στο μυαλό του τον άν-
θρωπο, τον άνδρα και τη γυναίκα, που 
έζησε στα μεταλλεία, που εργάστηκε σε 
αυτά, που με αφανή τρόπο τα στήριξε 
και πόνεσε από αυτά, όπως η ίδια η 
γη, άλλωστε πολλάκις το έχουμε ισχυ-
ριστεί, άνθρωπος είναι ο τόπος. Όλες 
οι δουλειές των δημιουργών είχαν αυ-
τά τα πολλαπλά επίπεδα που δεν χρει-
άζεσαι ιδιαίτερη εντρύφηση στα κιτά-
πια της σύγχρονης τέχνης για να σου 
μιλήσουν. Με πολύ ενδιαφέρον δε θα 
μπορούσε ο επισκέπτης να τα συνδέ-
σει μεταξύ τους, να τα ενώσει, κι ας 
βρίσκονταν σε διαφορετικές τοποθε-
σίες... Το καπακλί, οι συνταγές, οι ιστο-
ρίες των μεταλλωρύχων, οι απώτερες 
μνήμες της μεταλλευτικής εργασίας, 
όλα τα έργα συνυφαίνουν ένα μωσαϊ-
κό, και αυτό στον ανοικτό επισκέπτη 
γίνεται εύκολα αντιληπτό, θεωρώ. Σα-
φώς και υπήρχαν και πιο εσωστρεφείς 
δουλειές, που σε καλούσαν όμως να τις 
εξηγήσεις, σε οδηγούσαν να θες να τις 
διαβάσεις, κοιτώντας τες περισσότερο 

ίσως, μυστήριο άλλωστε είναι και η ίδια 
η γη. Προσωπικά, αργά το απόγευμα η 
κραυγή από το φιλμ Apliki Cu της Lara 
Salmon, στον Αστυνομικό Σταθμό, με 
συντάραξε, «εκέκραγε και εκ�ρυττε» η 
γη, εις ώτα μη ακουόντων! 

Εν ολίγοις η έκθεση Εκ|Μετάλλευση 
| Under|Mining ήταν μία εξαιρετική 
εικαστική πρόταση, που πολύ όμορφα 
έδεσε με το Πρόγραμμα Πολιτιστικής 
Αποκέντρωσης του υφυπουργείου Πο-
λιτισμού. Τέτοιες δράσεις πολιτισμού 
έχει ανάγκη η ύπαιθρος, και όχι κάθε 
λογής πολυκαιρισμένο φεστιβάλ. Με 
τέτοιες προτάσεις η ύπαιθρος θα ανα-
ζωογονηθεί, θα γίνει πόλος έλξης για 
τον «αστό», που θα θελήσει να κάνει 
κάτι διαφορετικό. Έτσι, τα πολλά και 
συνήθως κλειστά μουσεία των κοινο-
τήτων θα αποκτήσουν επιτέλους λόγο 
ύπαρξης και θα δικαιολογηθούν και οι 
πολλές χιλιάδες ευρώ που δαπανήθη-
καν για να δημιουργηθούν. Αυτό το 
πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρω-
σης στην Κύπρο, τη διαιρεμένη Κύπρο 
μπορεί να σταθεί και να λειτουργήσει, 
διότι οι αποστάσεις είναι διαχειρίσιμες, 
οι πόροι που χρειάζονται δεν είναι τε-
ράστιοι, εδώ θα πρέπει τα συναρμόδια 
υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και 
Εργων να έρθουν συμπαραστάτες του 
υφυπουργείου Πολιτισμού. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αναπηρία
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για 
την Αναπηρία επιστρέφει για 2η συ-
νεχόμενη χρονιά, αναβαθμισμένο 
και εμπλουτισμένο. Το φεστιβάλ που 
αποτελεί μια πρωτοβουλία του Center 
For Social Innovation - CSI, ενόψει 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με 
Αναπηρία (3 ∆εκεμβρίου), θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 2 και 
Σάββατο 3 ∆εκεμβρίου 2022, στο Θέ-
ατρο Πόλης – ΟΠΑΠ στη Λευκωσία. 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προ-
βληθούν πέντε ταινίες διαφορετικών 
κινηματογραφικών ειδών. Ρεαλισμός 

και φαντασία, βιογραφίες και fiction, 
ιστορίες για ανθρώπους που αποφά-
σισαν να δώσουν τη δική τους μάχη 
και να υπερβούν τα κοινωνικά στεγα-
νά της αναπηρίας τους. Το φεστιβάλ 
πραγματοποιείται αφιλοκερδώς στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων Front Winners και Restoring 
Respect through Music Education/
RRME (Erasmus+) στις κοινοπραξί-
ες των οποίων το Center For Social 
Innovation συμμετέχει από την Κύ-
προ. Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ, Λευκωσία, 

2 και 3 Δεκεμβρίου 2022.

ΕΚΘΕΣΗ

Ατομική έκθεση Ανδρέα Καρούσιου στην Γκλόρια
Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσι-
άζει την πέμπτη ατομική έκ-
θεση του Ανδρέα Καρούσιου. 
Τα έργα που θα παρουσιάσει 
αποτελούν μια δουλειά που 
ευδοκιμεί μέσα από συναισθή-
ματα, μνήμες και ψυχικές δι-
αθέσεις. Στη νέα ατομική του 
έκθεση θα παρουσιάσει πάνω 
από 70 έργα διαστάσεων 35x50 cm με θέμα-
τα εμπνευσμένα από την φύση, τον παλμό της 
ζωής και τις τέσσερεις εποχές. Τα ζωντανά 
έντονα χρώματα εναλλάσσονται με απαλές 
παστέλ αποχρώσεις. Την έκθεση θα προλογί-

σει ο εικαστικός και καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Frederick 
Σάββας Χριστοδουλίδης. Ο Αν-
δρέας Καρούσιος γεννήθηκε το 
1978 στην Αθηένου. Σπούδα-
σε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών στη Θεσσαλονίκη στο 
εργαστήρι του καθηγητή Γιώρ-
γου Γκολφίνου και αποφοίτησε 

το 2004 με άριστα. Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνω-
νος Σώζου 3, Λευκωσία. Εγκαίνια την Τρίτη 22 
Νοεμβρίου, ώρα 7:30 μ.μ. ∆ιάρκεια έκθεσης 
έως 12 ∆εκεμβρίου. Πληροφορίες τηλέφωνο 

22762605, www.gloriagallery.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Της συγγραφέως 
Feride Cicekoglu 
Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρ-
κικών και Μεσανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, διάλεξη 
με ομιλήτρια την πολυβραβευμένη 
συγγραφέα, σεναριογράφο και κα-
θηγήτρια δρα Φεριντέ Τσιτσέκογλου, 
με θέμα «Η βιωματική εμπειρία ως 
έμπνευση» με αφορμή την θεατρική 
απόδοση του βιβλίου «Μην πυροβο-
λείτε τον χαρταετό» που παρουσι-
άζεται για πρώτη φορά στο θέατρο 
από τον Αντίλογο. Τρίτη, 22 Νοεμβρί-
ου, ώρα 7:00 μ.μ. Αμφιθέατρο B108, 
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Ανα-
στάσιος Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιού-
πολη, Αγλαντζιά. Πληροφορίες τηλέ-

φωνο 22893950, tus@ucy.ac.cy

Η ΕΘΑΛ ανεβάζει το κλασικό αριστούργημα 
του σπουδαίου Σουηδού συγγραφέα Αύγου-
στου Στρίντμπεργκ «Ο Πατέρας», σε σκηνο-
θεσία Νεχίρ Ντεμιρέλ, με την οποία συνερ-
γάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, 
σε επίπεδο παραγωγής. Ένα ψυχολογικό 
δράμα του 19ου αιώνα, που έχει χαρακτηρι-
στεί καίρια ως σύγχρονη τραγωδία. Ο λοχα-
γός Άντολφ Λάσσεν έρχεται σε αντιπαράθε-
ση με τη γυναίκα του Λάουρα με αφορμή το 
μέλλον της κόρης τους Βέρθας. Όταν η Λά-
ουρα σπέρνει την αμφιβολία στο μυαλό του 
«Πατέρα» ότι η Βέρθα δεν είναι πραγματικό 
του παιδί, η διαφωνία εξελίσσεται σε πό-

λεμο ανάμεσα στα δύο φύλα! Στο ρόλο του 
Πατέρα ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Επί 
σκηνής: Πέννυ Φοινίρη, Χρήστος Γρηγοριά-
δης, Στέλιος Καλλιστράτης, Μαρία Μεσαρί-
τη, Μιχάλης Χρίστου και η Ιωάννα Σιαφκά-
λη. Παραστάσεις: Λεμεσός: Θέατρο ΕΘΑΛ 
25 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 20 και 27 Νο-
εμβρίου, ώρα 6:30 μ.μ. Λευκωσία: ∆ημοτι-
κό Θέατρο Λευκωσίας (στο πλαίσιο του ∆ιε-
θνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας), 22 Νοεμβρίου, 
ώρα 8:30 μ.μ. Θέατρο ∆έντρο, 1, 2, 3 ∆εκεμ-
βρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 4 ∆εκεμβρίου, ώρα 
6:30 μ.μ. Πληροφορίες: 25877827. Κατάλ-

ληλο για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Πατέρας» από την ΕΘΑΛ

ΧΟΡΟΣ

Χωρίς ταυτότητα 
σε μουσική
Μίκη Θεοδωράκη

Η μουσική του Μίκη Θεοδωρά-
κη παρουσιάζεται πολύ συχνά 
σε αφιερώματα τα τελευταία 
χρόνια, ειδικότερα μετά τον 
θάνατο του συνθέτη. Το έργο 
του παραμένει αναλλοίωτο και 
φρέσκο χωρίς να επηρεάζεται 
από τον χρόνο ή την δημιουρ-
γική στειρότητα της εποχής 
μας. Η «∆ιάσταση» αποφάσισε 
να παρουσιάσει ένα καινούρ-
γιο αφιέρωμα μέσα από την 
χορογραφική και χορευτική 
δουλειά της Ομάδας χορού η 
οποία θα δώσει ένα διαφορετι-
κό φως στη μουσική δημιουρ-
γία του συνθέτη. Η ομάδα επέ-
λεξε να παρουσιάσει έργα που 
δεν ακούγονται σε συναυλίες 
και άλλα αφιερώματα τραγου-
διστικού χαρακτήρα. Τις χορο-
γραφίες για την Ομάδα Χορού 
της «∆ιάστασης» ανέλαβαν οι 
Ναδίνα Λοϊζίδου, Μαρία Μέ-
ση, Ελένη O’Keefe και η ∆άφνη 
Μουγιάση. Παραστάσεις: Λεμε-
σός 26 Νομεβρίου, στο πλαίσιο 
του νέου κύκλου εκδηλώσεων 
που διοργανώνει το Παττίχειο 
∆ημοτικό θέατρο «Μεγάλοι Έλ-
ληνες ∆ημιουργοί» και Λάρνα-
κα στις 28 Νοεμβρίου στο θέα-
τρο Γ. Λυκούργος, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Χειμώνα 2022/23. Οι παραστά-

σεις αρχίζουν στις 8:30 μ.μ.
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η συγγραφέας και ιστορικός Λένα 
∆ιβάνη θα βρεθεί στις 26 Νοεμβρί-
ου το πρωί στην κεντρική σκηνή 
του Limassol Book Fair, ανοίγοντας 
τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ βιβλί-
ου στην πόλη της Λεμεσού. Με αυ-
τή την ευκαιρία μιλήσαμε με την 
κα ∆ιβάνη, η οποία λέει: «Το ότι 
έγινα ιστορικός και συγγραφέας 
είναι τελικά οι δύο όψεις της ίδιας 
ανάγκης: να καταλάβω σαν επι-
στήμονας και μετά να αφηγηθώ 
λογοτεχνικά τις ιστορίες των αν-
θρώπων, τα σκοτάδια και το φως 
τους». Η κα ∆ιβάνη αναφέρει επί-
σης πως το βασικό συστατικό της 
καλής παιδείας είναι η συνειδητή 
απόφαση της κοινωνίας και συνε-
πώς της Πολιτείας ότι η παιδεία 
είναι το μοναδικό «εργαλείο» που 
διαθέτει για να μετατρέψει τους 
υπηκόους σε πολίτες.

–Κυρία Διβάνη, πώς ο ιστορικός 
γίνεται λογοτέχνης; Σε εσάς ποιο 
από τα δύο υπερτερεί;

–Σας εξομολογούμαι κάτι που 
ξέρουν από πρώτο χέρι όλοι οι δι-
κοί μου: Από μικρό παιδί παρατη-
ρώ προσεκτικά τον κόσμο γύρω 
μου, στην αρχή τον μικρόκοσμο 
του σπιτιού μου, μετά τους γεί-
τονες και τους συμμαθητές μου, 
κάθε άνθρωπο που συναντούσα. 
Αγωνιούσα να καταλάβω την αν-
θρώπινη συνθήκη, γιατί κάνουμε 
ό,τι κάνουμε, γιατί λέμε ψέματα, τι 
φοβόμαστε. Τα παρατηρούσα και 
τα έγραφα. Με αφέλεια απελπιστι-
κή στην αρχή, καλύτερα στη συ-
νέχεια. Το ότι έγινα ιστορικός και 
συγγραφέας είναι τελικά οι δύο 
όψεις της ίδιας ανάγκης: να κατα-
λάβω σαν επιστήμονας και μετά να 
αφηγηθώ λογοτεχνικά τις ιστορίες 

των ανθρώπων, τα σκοτάδια και 
το φως τους.

–Ποιο είναι το συστατικό της 
καλής παιδείας, και πόσο απου-
σιάζει από τη γενικότερη εκπαι-
δευτική συνταγή που ακολου-
θείται στην Ελλάδα; 

–Ένα είναι το βασικό συστα-
τικό: η συνειδητή απόφαση της 
κοινωνίας και συνεπώς της Πο-
λιτείας ότι η παιδεία είναι το μο-
ναδικό «εργαλείο» που διαθέτει 
για να μετατρέψει τους υπηκόους 
σε πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα 
επενδύσει πολλά σ’ αυτήν εφόσον 
είναι η βαριά μας βιομηχανία. Τέ-
τοια επένδυση δεν έγινε ποτέ. Οι 
δάσκαλοι είναι υποεκπαιδευμέ-
νοι, οι μέθοδοι παλιακές, τα σχο-
λικά κτήρια σε κακή κατάσταση, 
τα προβλήματα χρονίζοντα. Λόγια 
λέμε πολλά αλλά βλέπετε εσείς κα-
μιά σοβαρή επένδυση;

–Οι γυναίκες στην ιστορική 
αφήγηση και καταγραφή ως 
σημαίνοντα ιστορικά υποκεί-
μενα έχουν βρει τη θέση τους; 

–Ασφαλώς όχι. Οι γυναίκες είναι 
εξαφανισμένες από την ιστορική 
αφήγηση σαν να μην υπήρξαν πο-
τέ, σαν να μην προσέφεραν τίπο-
τα. Κλασικό παράδειγμα η Μαντώ 

Μαυρογένους, η αριστοκράτισσα 
που έδωσε ανιδιοτελώς την τερά-
στια προίκα της για την επανάστα-
ση, όταν σχεδόν όλοι οι παίκτες 
ήθελαν να κερδίσουν κάτι. Η ιστο-
ριογραφία της εποχής την έβγαλε 
τρελή και ουδέποτε τιμήθηκε. Τα 
τελευταία χρόνια –κυρίως από τις 
γυναίκες ιστορικούς– αρχίζει ν’ αλ-
λάζει αυτό αλλά έχουμε πάρα πολύ 
δρόμο μπροστά μας

–Τι σημαίνει η έννοια δημοκρα-
τική κοινωνία για εσάς; Υπάρ-
χουν όρια σε ό,τι αφορά τις ελευ-
θερίες μας;

–∆ημοκρατική κοινωνία είναι 
αυτή που σέβεται τους θεσμούς 
της και τους προφυλάσσει σαν το 
άγιο δισκοπότηρο. Οι απλοί πολί-

τες, εμείς, δεν έχουμε άλλο στήριγ-
μα, τους θεσμούς έχουμε. Φυσικά 
υπάρχει όριο στα δικαιώματά μας: 
Οι υποχρεώσεις μας. Και η πιο θε-
μελιώδης υποχρέωσή μας είναι η 
υπεράσπιση των θεσμών που σή-
μερα απειλούνται από παντού. Η 
εικόνα του άναρχου πλήθους που 
άλωσε τόσο εύκολα και τόσο τρο-
μακτικά το Καπιτώλιο δεν με αφή-
νει να κοιμηθώ…

–Σε ποιο στάδιο είμαστε διεθνώς 
στην προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων; Οπισθοδρο-
μούμε ίσως εξαιτίας των διε-
θνών εξελίξεων;

–Είμαστε σ’ ένα περίεργο στά-
διο. Από τη μια μεριά ομάδες κά-
ποτε και επί αιώνες περιθωριο-

ποιημένες (οι γυναίκες, η ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα, οι Ρομά κ.λπ.) βγήκαν 
στο φως και αποκτούν τη φωνή 
τους σιγά σιγά. Σ’ ένα παράλληλο 
σκοτεινό σύμπαν βέβαια οι πολίτες 
είναι στο έλεος των παρακολουθή-
σεων, της ανεξέλεγκτης κατάχρη-
σης των προσωπικών δεδομένων 
τους, των fake news, της ύπου-
λα κατευθυνόμενης ψήφου. Αυ-
τά στην Ευρώπη και την Αμερική, 
δηλαδή στον πρώτο κόσμο. Στον 
δεύτερο και στον τρίτο να μην το 
συζητάμε καλύτερα: Στην Τουρκία 
–ας πούμε– σχεδόν όλοι οι συνά-
δελφοι πανεπιστημιακοί που μιλά-
νε ελεύθερα είναι στη φυλακή…

–Τι έχετε κρατήσει από τις τα-
ξιδιωτικές σας εμπειρίες; Όταν 
επιστρέφετε στην Ελλάδα, απο-
γοητεύεστε...;

–Έχω κρατήσει όλα τα αρώμα-
τα και τα χρώματα αλλά κάθε φο-
ρά που επιστρέφω στη χώρα που 
με γέννησε είμαι ευγνώμων. Τα-
ξιδεύω πολύ στον τρίτο κόσμο ξέ-
ρετε, ακουμπάω την έσχατη φτώ-
χεια, μυρίζω τη σαπίλα, βλέπω την 
απελπισία ανθρώπων καταδικα-
σμένων. Τότε βάζω τα δικά μας 
προβλήματα εκεί που ανήκουν: εί-
ναι μάλλον πολυτελή προβλήματα 
του πρώτου κόσμου, των τυχερών 
της γεωγραφίας.

–Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 
δύο σημαντικές επετείους, αυ-
τή της Επανάστασης του 1821 
και της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής του 1922, ως κοινωνία 
και ως Πολιτεία, τα συζητήσα-
με επαρκώς ή παραμείναμε στις 
ίδιες ανακυκλούμενες θεωρίες; 

–Κάποια βήματα έγιναν, δεν 
μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Όμως 
ας το παραδεχτούμε: Ο ελληνισμός 
δεν έχει καθόλου καλή σχέση με 

την αυτογνωσία. Αγαπάει την αυ-
ταπάτη, τις φρούδες ελπίδες, τη συ-
νωμοσιολογία. Συχνά παρουσιάζει 
και ανησυχητικά δείγματα παρα-
ληρήματος μεγαλείου συνδυασμέ-
να παραδόξως με αυτοοικτιρμό, το 
περίφημο σύνδρομο ανωτεροκα-
τωτερότητας! Πώς να ανθίσει το 
γνώθι σ’ αυτόν σε τέτοιο πλαίσιο;

–Πώς θα χαρακτηρίζατε την ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική δια-
χρονικά; Ήταν μία τομή η «λύ-
ση» του Μακεδονικού;

–Ήμουν πάντα υπέρ της λύσης 
του Μακεδονικού και υπέρ των λύ-
σεων γενικά. Κάτι θα πάρεις, κάτι 
θα χάσεις αλλά θα λυθεί το πρόβλη-
μα και ο λαός θα ζήσει πιο ομαλά. 
Τα προβλήματα, οι διαμάχες που 
χρονίζουν στο τέλος σαπίζουν. Κά-
ποιοι πολιτικοί και κάποιοι επιχει-
ρηματίες μόνο ωφελούνται από τη 
διαιώνιση αυτή. Άλλοι φοβούνται 
να πάρουν την ευθύνη και άλλοι 
επωφελούνται από το κλίμα διχα-
σμού. ∆εν θέλω να λέω μεγάλες 
κουβέντες αλλά όλα αυτά εμένα 
μου μυρίζουν εθνική αδιαφορία, 
για να μην πω εθνική μειοδοσία…

–Με το κυπριακό πρόβλημα έχε-
τε ασχοληθεί; Ως ζήτημα διε-
θνούς νομιμότητας πώς το κρί-
νετε; 

–∆εν έχω ασχοληθεί ερευνη-
τικά με το Κυπριακό αλλά το πα-
ρακολουθώ, πάντα είχα τα μάτια 
και την καρδιά μου στην Κύπρο. 
Ως ιστορικός αυτό που βλέπω εί-
ναι πως κάθε λύση είναι χειρότερη 
από την προηγούμενη. ∆εν πρέπει 
να το αφήσετε να μολύνει τη δη-
μόσια και την ιδιωτική ζωή σας εις 
τους αιώνες των αιώνων. Το νησί 
πρέπει να ξαναγίνει χρυσοπράσι-
νο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο κι 
όχι φύλλο που σαπίζει στο χώμα.

 Υποχρέωσή μας η υπεράσπιση των θεσμών
Η ιστορικός και συγγραφέας Λένα Διβάνη, με αφορμή την παρουσία της στο Limassol Book Fair, στη Λεμεσό, μιλάει στην «Κ» 

«Οι γυναίκες είναι
εξαφανισμένες από
την ιστορική αφήγη-
ση σαν να μην υπήρξαν 
ποτέ, σαν να μην προ-
σέφεραν τίποτα. Κλασι-
κό παράδειγμα η Μαντώ 
Μαυρογένους».

«Το βασικό συστατικό της καλής παιδείας είναι η συνειδητή απόφαση της 
κοινωνίας και συνεπώς της Πολιτείας ότι η παιδεία είναι το μοναδικό “εργα-
λείο” που διαθέτει για να μετατρέψει τους υπηκόους σε πολίτες» λέει στη 
«Κ» η ιστορικός και συγγραφέας Λένα ∆ιβάνη. 
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Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Τζορτζ Μάικλ όταν ήταν παιδί 
δεν άντεχε τα ελληνικά τραγού-
δια που άκουγε ο πατέρας του, 
Τζακ. Ο Τζακ είναι Ελληνοκύ-
πριος. Το πραγματικό του όνο-
μα είναι Κυριάκος Παναγιώτου. 
Ηταν ένας φτωχοδιάβολος που 
στα 17 του, το 1953, έφυγε από 
το Πατρίκι, χωριό έξω από την 
Αμμόχωστο, και πήγε στο Λονδί-
νο. Ψηλός, έξυπνος, φωνακλάς, 
άρχισε να δουλεύει σε εστιατό-
ρια. Παντρεύτηκε την Αγγλίδα 
Λέσλι Χάρισον, άνοιξαν το δικό 
τους ρεστοράν, έκαναν τρία παι-
διά, τη Γιόντα, τη Μέλανι και τον 
Τζορτζ. Οπως κάθε Ελληνας πατέ-
ρας, έτσι και ο Τζακ προόριζε τον 
μοναχογιό, τον Γιώργο-Κυριάκο, 
τον μικρό Γιογκ, για διάδοχό του.

Ο διάδοχος, που γεννήθηκε 
στις 25 Ιουνίου 1963, δεν είχε 
το αντριλίκι που οι πατεράδες 
της εποχής περίμεναν να εκδη-
λώσουν τα αγόρια τους ήδη από 
την κούνια. Ηταν θηλυπρεπής 
και αυτό τάραζε τον Τζακ. Τον 
πήγε με το ζόρι να μάθει μποξ, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οχι ότι 
ο Τζορτζ δεν προσπάθησε να γί-
νει ο γιος που θα ήθελε ο πατέρας 
του. Στα 12 έχασε την παρθενιά 
του με ένα κορίτσι. Οπως έλεγε 
αργότερα, η εμπειρία ήταν τόσο 
ενοχλητική που δεν ξαναέκανε 
σεξ μέχρι τα 16 του, όταν ξεμύτι-
σε στα «στέκια». Ο Τζακ δεν ήταν 
αφελής. Εβλεπε και καταλάβαινε. 
Κάθε τρεις και λίγο πετούσε ομο-
φοβικές κοτσάνες. «Τι; Σου αρέ-
σει η ποπ; Αυτοί είναι όλοι π...ς!».

Στον Γιώργο-Κυριάκο άρεσε 
πολύ η ποπ. ∆εν του άρεσαν ο 
Τσιτσάνης, ο Καζαντζίδης και ο 
Πάνος Γαβαλάς, που έβαζε τέρμα 
ο πατέρας στο πικάπ. Ελληνικά 
έμαθε λίγα. Μήπως όμως κάποια 

ελληνικά μοτίβα κρύβονται στη 
μουσική που έγραψε αργότερα; 
Ας παραμείνουμε προς το παρόν 
στα παιδικά του χρόνια. Μετα-
ξύ άλλων, δεν του έλειψε το ξύ-
λο. Ηταν η πατρική τιμωρία για 
τις αταξίες.

Ολα αυτά αναφέρονται στην 
εκτενή βιογραφία του Αμερικα-
νού Τζέιμς Γκάβιν για τον Τζορτζ 
Μάικλ με τίτλο «A Life» («Μια 
ζωή») και είναι αρκετά για να πει-
στούμε ότι ένας από τους μεγαλύ-
τερους ποπ σταρ της εποχής μας 
μεγάλωσε με έναν παραδοσιακό 
Ελληνα πατέρα. Η παιδική ηλικία 
του τον στάμπαρε με συναισθή-
ματα ενοχής και μίσους κατά του 
εαυτού του, αλλά και με τη βαθιά 
επιθυμία να κερδίσει μέσα από 
τον θαυμασμό των άλλων κάτι 
που να μοιάζει με την αγάπη του 
πατέρα. Αυτό το ψυχικό υλικό 
δυνάμωσε τις φιλοδοξίες, αλλά 
όσο περνούσαν οι δεκαετίες έγι-
νε βαρίδι που τον τράβηξε στην 
αυτοκαταστροφή. «Αυτό που σε 
κάνει σταρ είναι όλα αυτά που 
σου λείπουν», είπε το 1998. «Εί-
ναι όλα αυτά τα αισθήματα που 
έχεις όταν νιώθεις ότι δεν αξί-
ζεις αρκετά».

Ο πατέρας μπορεί να του έλεγε 
όταν ήταν μικρός «δεν μπορείς 
να τραγουδήσεις, πάψε επιτέ-
λους να ασχολείσαι», αλλά μό-
λις είδε ότι έγινε σούπερ σταρ 

με το συγκρότημα που έφτιαξε, 
τους Wham!, τότε δεν τσιγκου-
νεύτηκε τα μπράβο. ∆εκαπέντε 
χρόνια μετά, το 1998, ο Τζορτζ 
συνελήφθη να βολτάρει στις δη-
μόσιες τουαλέτες του Μπέβερλι 
Χιλς. Λίγες ώρες αργότερα συγκε-
ντρώθηκαν κάμερες έξω από το 
σπίτι του για να τον φιλμάρουν 
όταν θα έβγαινε από την πόρτα. 
Η μεγαλύτερη αγωνία του ήταν 
τι θα έλεγε ο πατέρας του. Οταν 
ο Τζακ άνοιξε την τηλεόραση 
και είδε να δείχνουν ζωντανά 
το σπίτι του παιδιού του στις ει-
δήσεις, τού τηλεφώνησε και του 
είπε: «Βγες έξω και πες τους να 
πάνε να γ...». Ο Τζορτζ αντιμε-

τώπισε έξυπνα το σκάνδαλο. Κυ-
κλοφόρησε το σινγκλ «Outside» 
(«Εξω»). Το τραγούδι συνδυάζει 
τον αυτοσαρκασμό και την απο-
δοχή της ταυτότητας με τη δια-
κωμώδηση της αστυνόμευσης 
της σεξουαλικότητας.

Ας επιστρέψουμε στο 1978. 
Ο Τζακ, παρά τις χοντράδες που 
έλεγε, άφηνε τον γιο του να κά-
νει πρόβες στο σπίτι μαζί με τον 
Αντριου Ρίτζλεϊ, το παιδί που εξε-
λίχθηκε στο έτερον ήμισυ των 
Wham!. Ο Αντριου ήταν το αντί-
θετο του Τζορτζ. ∆εν είχε ταλέ-
ντο, αλλά δεν του καιγόταν καρ-
φί. Ηθελε να γίνει σταρ και θα 
γινόταν σταρ ο κόσμος να χα-
λάσει. Γνωρίστηκαν το 1975 
στο σχολείο στο Bushey του 
Hertfordshire, μικρή πόλη 
στις παρυφές του βορειο-
δυτικού Λονδίνου, όπου εί-
χαν μετακομίσει οι Πανα-
γιώτου. Ο Τζορτζ ήταν 12 
χρόνων και δυσκολευό-
ταν στο νέο περιβάλ-
λον. Οι δάσκαλοι έβα-
λαν τον συνομήλικο 
Αντριου, που είχε κα-
λοσύνη και αυτοπε-
ποίθηση, να βοηθή-
σει τον νεοφερμένο 
να προσαρμοστεί. 
Το 1981 ίδρυσαν 
τους Wham! 
και το 1983 

έκαναν παγκόσμια επιτυχία με 
το «Club Tropicana».

Τα Χριστούγεννα του 1984 κυ-
κλοφόρησαν το «Last Christmas», 
το τραγούδι-φαινόμενο που 
σκαρφάλωσε στο Νο 2 στη Βρε-
τανία και από τότε παίζεται αστα-
μάτητα κάθε Χριστούγεννα. Τα 
Χριστούγεννα του 2021 όχι μόνο 
ακουγόταν ακόμη, αλλά έφτασε 
στο Νο 1!

Οταν έγινε διά-
σημος ο Τζορτζ 
έβγαινε με την 
Πατ  Φερνά-
ντεζ, η οποία 
είχε δουλέ-
ψει βοηθός 

του Μπόι Τζορτζ. Πήγαιναν στα 
κλαμπ της μόδας στο Λονδίνο. Η 
Πατ ήξερε για τον Τζορτζ, αλλά 
αυτό δεν την εμπόδισε να τον 
ερωτευτεί στ’ αλήθεια. Ο Τζορτζ 
δεν ανταποκρίθηκε. Το ειδύλ-
λιο ήταν μόνο για τα μάτια του 
κόσμου. Σε μια εποχή που ακό-
μη και ο Ελτον Τζον ήταν πα-
ντρεμένος με γυναίκα (χώρισε 
το 1988) ποιος μπορεί να κατη-

γορήσει έναν πιτσιρικά για 
μια στημένη σχέση; Κά-
πως έτσι, με διάφορα κο-
ρίτσια στο πλευρό του, 
πέρασε ο καιρός. To 
1985 oι Wham! έγι-
ναν το πρώτο δυτικό 

συγκρότημα που εμφανίστηκε 
στην Κίνα και μετά διαλύθηκαν.

Ο Τζορτζ ξεκίνησε σόλο κα-
ριέρα. To 1987 κυκλοφόρησε το 
άλμπουμ «Faith» με το σινγκλ «I 
Want your sex», που αρχικά το 
BBC Radio1 το έπαιζε μόνο τις 
βραδινές ώρες λόγω των προκλη-
τικών στίχων. Oι πωλήσεις του 
«Faith» ξεπέρασαν τα 25 εκατομ-
μύρια. Σε μια εποχή που η πορνο-
γραφία, η αυτοπροσωπογραφία 
απόκρυφων σημείων του σώμα-
τος και το ψηστήρι δεν είχαν 
ακόμη τρυπώσει μέσα στα τη-
λέφωνα όπως έχουν κάνει σήμε-
ρα, οι ποπ καλλιτέχνες είχαν το 
αποκλειστικό προνόμιο να σκα-

ρώνουν μικρές ιστορίες 
με σεξ και να ανάβουν 
τα αίματα στο MTV. Τα 
βιντεοκλίπ ήταν το Tik 
Tok της δεκαετίας του 
’80.

Το 1990 κυκλο-
φόρησε το «Listen 
Without Prejudice 
Vol1» και το 1996 το 
«Older» με το περί-
φημο «A Jesus to a 
Child». Ηθελε να γί-
νει αποδεκτός ως 
σοβαρός τραγου-
δοποιός και τα κα-
τάφερε, αλλά τον 
σημάδεψαν δύο 
απώλειες, πρώτα 
του συντρόφου 
του Ανσέλμο Φι-
λίπα, που πέθα-
νε από AIDS το 
1993, και μετά 
της μητέρας του, 
το 1997. Η δημι-
ουργικότητά του 
στόμωσε από 
το χρήμα και 
τους κόλακες, 
και ο εθισμός 
στο αλκοόλ και 
στα ναρκωτικά 
έφθειρε την 
υγεία του. Εγι-
νε σχεδόν δι-
πολικός. Πότε 

έλαμπε στις δημόσιες εμφανίσεις 
του και πότε κρυβόταν σε κάποιο 
από τα σπίτια του. Η σύγκρου-
ση με τη Sony κράτησε χρόνια. 
Αρνούνταν να κάνει αυτές τις 
εξοντωτικές παγκόσμιες περιο-
δείες και δεν έγραφε καινούργια 
τραγούδια.

Μετά το 2000, κάθε τρεις και 
λίγο οι μπάτσοι τον έκαναν τσα-
κωτό στα πάρκα και στις εθνι-
κές οδούς να οδηγεί τα ξημερώ-
ματα σουρωμένος και ντρογκέ. 
Οταν εμφανίστηκε στο Ολυμπι-
ακό Στάδιο στην Αθήνα, τον Ιού-
λιο του 2007, συγκινήθηκε από 
την αποθέωση που του επιφυ-
λάξαμε, αλλά το πρόγραμμα δεν 
κράτησε πάνω από μία ώρα. Στα 
45 του δεν είχε πολλές δυνάμεις 
για να αλωνίζει στη σκηνή με το 
«Faith» και το «Freedom». Ανάμε-
σα στους θεατές ήταν ο πατέρας 
του και οι αδελφές του.

Οπως η μητέρα του που τόσο 
αγαπούσε, έτσι και ο Τζορτζ πέ-
θανε ανήμερα Χριστούγεννα, το 
2016 σε ηλικία 53 ετών. Τσακώ-
θηκε με τον φίλο του το βράδυ 
της παραμονής, έπεσε για ύπνο 
και δεν ξύπνησε. Η κηδεία έγι-
νε τρεις μήνες μετά· άργησε να 
εκδοθεί το πιστοποιητικό. Η πε-
ριουσία του ξεπερνούσε τα 100 
εκατομμύρια στερλίνες και οι δύο 
τελευταίοι σύντροφοί του, ο Κένι 
Γκος και ο Φαντί Φαουάζ, ο τε-
λευταίος άνθρωπος που τον είδε 
ζωντανό, διεκδικούσαν μερίδιο. 
Πήραν ελάχιστα.

Η αιτία θανάτου έμεινε αδιευ-
κρίνιστη, αλλά όλα δείχνουν ότι 
ήταν ανακοπή. Ηταν υπέρβαρος, 
έπινε πολύ και μάλλον η καρδιά 
του ήταν πολύ καταπονημένη 
για να αντέξει.

Η δουλειά του ποπ σταρ ανή-
κει στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα, όσο και αν αυτό 

ακούγεται τραβηγμένο. Τρία 
χρόνια μετά, πάλι Χριστούγεν-
να πέθανε η αδελφή του, Μέλανι. 
Ζούσε στο σπίτι που της άφησε 
ο αδελφός της στο Χάμπστεντ 
του Λονδίνου. Λένε ότι έφυγε 
από τον καημό της. ∆εν ξεπέρα-
σε ποτέ τον θάνατο του Τζορτζ. 
Από όλη την οικογένεια ζουν μό-
νο ο πατέρας του και η μεγάλη 
αδελφή του, Γιόντα.

Ακόμη παίζονται τα τραγούδια 
που έγραψε ο ντροπαλός Γιογκ, ο 
χαρισματικός Τζορτζ Μάικλ. Πριν 
από μερικά χρόνια, δύο Αγγλοι 
μουσικοί παραγωγοί πήγαν για 
φαγητό σε ένα ελληνικό εστι-
ατόριο στο Λονδίνο και άκου-
σαν μια μελαγχολική και ταξι-
διάρικη μπαλάντα. Ακουσαν μια 
μπαλαλάικα, είπαν, αλλά μάλ-
λον θα ήταν κλαρίνο. Συγκινή-
θηκαν. Τους θύμισε το θέμα με 
το σαξόφωνο από το «Careless 
Whisper». «Από αυτό εμπνεύ-
στηκε ο Τζορτζ», έλεγαν μετά.

Μπορεί. Στον μικρό Γιογκ δεν 
άρεσαν τα λαϊκά του πατέρα, αλ-
λά τα άκουγε θέλοντας και μη. 
Μπορεί κάποιο από αυτά να έγινε 
η μαγιά γι’ αυτό το κομμάτι. Για 
τον «Απρόσεχτο ψίθυρο», που 
εδώ και σαράντα χρόνια διατρέ-
χει τις εποχές και ακούγεται συ-
νέχεια από τα walkman και τα 
πικάπ έως τις εφαρμογές και τα 
κινητά.
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Ο ελληνικός ψίθυρος του Τζορτζ Μάικλ
Η περίπλοκη σχέση του μεγάλου ποπ σταρ με τον πατέρα του Τζακ από το... Πατρίκι της επαρχίας Αμμοχώστου στην Κύπρο

«Αυτό που σε κάνει 
σταρ είναι όλα αυτά που 
σου λείπουν», είπε το 
1998. «Είναι όλα αυτά τα 
αισθήματα που έχεις 
όταν νιώθεις ότι
δεν αξίζεις αρκετά».

Τα Χριστούγεννα του 
1984 oι Wham! (Μάικλ - 
Ρίτζλεϊ) κυκλοφόρησαν 
το «Last Christmas», το 
τραγούδι-φαινόμενο που 
παίζεται ασταμάτητα 
κάθε Χριστούγεννα.

To 1985, oι Wham! έγιναν το πρώτο δυτικό συγκρότημα που εμφανίστηκε 
στην Κίνα και μετά διαλύθηκαν.

Συμμετείχε στο Live Aid, την «υπερσυναυλία» του, που είχε στόχο να 
μαζευτούν χρήματα για τα παιδιά της Αιθιοπίας που λιμοκτονούσαν.

H εκτενής βιογραφία του Αμερικα-
νού Τζέιμς Γκάβιν για τον Τζορτζ Μά-
ικλ με τίτλο «A Life» («Μια ζωή»).
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Συναυλία στο Μάντσεστερ τον 
Νοέμβριο του 2006. Τα τελευταία 
χρόνια, οι καταχρήσεις τον είχαν κα-
ταβάλει.

Η δημιουργικότητά του στόμωσε 
από το χρήμα και τους κόλακες και ο 
εθισμός στο αλκοόλ και στα ναρκωτι-
κά έφθειρε την υγεία του.
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Έργα που θυμίζουν, απηχούν και προσδιορίζουν
αυτό που λέγεται Κύπρος: ο τόπος, ο κόσμος, το είναι της. 
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DIMITAR BECHEV
Turkey under Erdogan
εκδ. Yale University Press, 2022 
σελ. 280

Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ

Τι άλλαξε τόσο δραματικά και γρή-
γορα στην Τουρκία ώστε η χώρα 
που στις αρχές της δεκαετίας 2000 
προβαλλόταν ως μοντέλο συνύ-
παρξης Ισλάμ και δημοκρατίας 
να  υποκύψει στον αυταρχισμό, 
να επιλέξει τον μιλιταρισμό και 
να απομακρυνθεί από τη ∆ύση; Ο 
Ντίμιταρ Μπέτσεφ, βουλγαρικής 
καταγωγής λέκτορας στην Οξφόρ-
δη, στο βιβλίο του «Η Τουρκία υπό 
τον Ερντογάν», αναλύει τη ριζική 
μεταμόρφωση της Τουρκίας στην 
εικοσαετία που την κυβερνά ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν το 
όραμά του για μια «Νέα Τουρκία» 
με μεγαλύτερο πλούτο, αυτοπε-
ποίθηση, γόητρο και επιρροή συ-
νοδεύθηκε από ανελευθερία, κα-
ταπίεση, πολεμοχαρή εθνικισμό 
και απαξίωση της ∆ύσης.

Το βιβλίο σκιαγραφεί τις κοι-
νωνικές αλλαγές που διευκόλυ-
ναν την άνοδο του ισλαμιστών 
του κόμματος ΑΚP στην εξουσία 
το 2002 και την πορεία της χώρας, 
από τις αρχικές δημοκρατικές με-
ταρρυθμίσεις και την ευημερία, 
με δέλεαρ την ένταξη στην Ε.Ε., 
στην πολιτική της «ήπιας ισχύ-
ος», τα «μηδενικά προβλήματα 
με τους γείτονες» και τα ανολο-
κλήρωτα ανοίγματα προς τους 
Κούρδους και Αρμενίους, μέχρι 

την υιοθέτηση της «σκληρής ισχύ-
ος» στην τελευταία δεκαετία με 
τη χρήση στρατιωτικής δύναμης 
στην προώθηση μιας διεκδικητι-
κής εξωτερικής πολιτικής, όπως 
σε Συρία, Λιβύη και Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, και με την παγίωση 
της ενός ανδρός αρχής με μαζικές 
διώξεις αντιφρονούντων, ιδίως 
μετά την απόπειρα πραξικοπή-
ματος το 2016.

Παράλληλα αναδύεται ο σταδι-
ακός μετασχηματισμός του Ερντο-
γάν από τον «μουσουλμάνο δημο-
κράτη», τον αυτοανακηρυχθέντα 
προστάτη του λαού από τις ιδιοτε-
λείς ελίτ και του έθνους από τους 
εχθρούς που το περικυκλώνουν, 

στον αδίστακτο οπορτουνιστή, 
που υπονομεύει συστηματικά το 
κράτος δικαίου και καταργεί τα 
θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας, 
υιοθετεί τον εθνικιστικό παροξυ-
σμό του ακροδεξιού κυβερνητικού 
εταίρου του και επιζητεί ηγεμονι-
κό ρόλο από τη Μέση Ανατολή, 
τα Βαλκάνια, τον Νότιο Καύκασο 
και την Ανατολική Μεσόγειο μέ-
χρι την υποσαχάρια Αφρική. Σύμ-
φωνα με τις θεωρίες συνωμοσίας 
που ευδοκιμούν στη χώρα, η ∆ύ-
ση δολοπλοκεί κατά της Τουρκί-
ας και οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεί-
ζονα απειλή εθνικής ασφαλείας, 
γιατί αρνούνται να στηρίξουν την 
Αγκυρα απέναντι στους θανάσι-
μους εχθρούς του καθεστώτος, 
τον άλλοτε συνοδοιπόρο Φετου-
λάχ Γκιουλέν και τους «τρομοκρά-
τες» Κούρδους της Συρίας.

Κανένας άλλος ηγέτης μετά τον 
Ατατούρκ, γράφει ο Μπέτσεφ, δεν 
επέδειξε την τόλμη να αντιπαρα-
ταχθεί με το «βαθύ κράτος» και να 
εγκαθιδρύσει μια «αυτοκρατορι-
κή προεδρία». Περιγράφει πώς η 
Τουρκία απομακρύνθηκε σταδια-
κά από τη ∆ύση, προσέγγισε τη 
Ρωσία του Πούτιν λόγω Συρίας και 
ενέργειας, αποδίδοντας όμως με-
ρίδιο ευθύνης και στην Ε.Ε., γιατί 
απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση 
υπέρ της ένταξης της Τουρκίας 
στους κόλπους της. Πιστεύει πά-
ντως ότι, παρά τους κομπασμούς 
της, η Τουρκία δεν έχει καταφέρει 
να ικανοποιήσει τις νεοοθωμανι-
κές βλέψεις της, θα αναγκασθεί 
να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να 

μην κόψει τον ομφάλιο λώρο με 
την Ευρώπη, που παραμένει ο κύ-
ριος εμπορικός και επενδυτικός 
εταίρος της, ιδίως στη σημερινή 
οικονομική ανέχεια, παζαρεύο-
ντας πάντως οφέλη από όλες τις 
πλευρές.

Στο ερώτημα πώς θα μοιάζει η 
Τουρκία στα επόμενα 20 χρόνια, 
παρότι παραδέχεται ότι η εικοτο-
λογία για το μέλλον της είναι πα-
ρακινδυνευμένη, προβλέπει ότι 
και χωρίς τον Ερντογάν στην εξου-
σία ο ερντογανισμός θα επιβιώσει, 
καθώς το αφήγημα της οικονομι-
κής ανάπτυξης, της ανύψωσης του 
Ισλάμ στο κέντρο της δημόσιας ζω-
ής και της ανάδειξης της Τουρκίας 
σε περιφερειακή δύναμη θα συνε-
χίσει να έχει απήχηση στο συντη-
ρητικό εκλογικό σώμα. Οταν πά-
ντως έλθει η ώρα της αποτίμησης 
της ιστορικής κληρονομιάς του 
Ερντογάν, ο μισός πληθυσμός θα 
νοσταλγεί τη «χρυσή εποχή» και 
ο άλλος μισός θα αισθάνεται απο-

στροφή για τη σκοτεινή περίοδο 
βίας και αυταρχισμού. Παρά την 
οπισθοδρόμηση, όμως, ο συγγρα-
φέας είναι αισιόδοξος ότι η εκκο-
σμίκευση και το δημοκρατικό έν-
στικτο έχουν ανθεκτικές ρίζες και 
το οριστικό διαζύγιο με τη ∆ύση 
δεν φαίνεται πιθανό. Και μπορεί 
μεν οι Βρυξέλλες να μη διαθέτουν 
πλέον την επιρροή που είχαν κά-
ποτε στα πολιτικά πράγματα της 
Τουρκίας και να δυσφορούν με τη 
συγκρουσιακή ρητορική του Ερ-
ντογάν, τον εναγκαλισμό του με 
τον Πούτιν, την εργαλειοποίηση 
του προσφυγικού και την ένταση 
που πυροδοτεί στην Ανατολική 
Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδας 
και της Κύπρου, η αναπόδραστη 
κατάληξη όμως είναι ότι η Ε.Ε. 
και η Τουρκία χρειάζονται η μία 
την άλλη.

Στο βάθος... ρεαλισμός
Ο Μπέτσεφ εκτιμά ότι σε δύο 

δεκαετίες από σήμερα η Τουρκία 

θα εξακολουθήσει να αποτελεί ση-
μαντική περιφερειακή δύναμη με 
παρουσία στη βόρεια Συρία και 
στο βόρειο Ιράκ, όμως οι φιλοδο-
ξίες της θα μετριασθούν από μια 
ρεαλιστικότερη αποτίμηση των 
δυνατοτήτων της και των συμ-
φερόντων άλλων δυνάμεων στη 
Μέση Ανατολή. Το ίδιο ισχύει για 
τα Βαλκάνια, όπου η Αγκυρα δεν 
είναι σε θέση να υποκαταστήσει 
το θέλγητρο της Ε.Ε., ή για τον 
Νότιο Καύκασο, όπου η Ρωσία 
εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Για να μπορέσει όμως 
να εδραιώσει την επιρροή της, η 
Τουρκία πρέπει πρώτα να τακτο-
ποιήσει τα του οίκου της, να προ-
χωρήσει στην αποκατάσταση της 
δημοκρατίας και στην εξυγίανση 
της οικονομίας της, καταλήγει.

Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος υπηρέτησε 
στην ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου 
ως προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου 
και Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, μολονότι οι Βρυξέλλες δυσφορούν τόσο με τον εναγκαλισμό Πούτιν - Ερντογάν όσο 
και με την εργαλειοποίηση του προσφυγικού και την ένταση που πυροδοτεί ο πρόεδρος της Τουρκίας εναντίον της 
Ελλάδας και της Κύπρου, είναι βέβαιο ότι Ε.Ε. και Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη.

Η Τουρκία στα δίχτυα
του αυταρχισμού
Οι συνέπειες της πολιτικής του άλλοτε «οραματιστή» Ερντογάν

Στο βιβλίο «Turkey Under Erdogan» 
αναλύεται η ριζική μεταμόρφωση της 
Τουρκίας κατά την εικοσαετή διακυ-
βέρνηση Ερντογάν.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οι αφανείς γυναίκες ζωγράφοι 
του γερμανικού Μοντερνισμού

Μάλλον λειτουργεί, ακόμη κι αν δεν το πιστεύεις

Οι αφανείς έως πρόσφατα γυ-
ναίκες ζωγράφοι του Μοντερ-
νισμού στη Γερμανία έρχονται 
στην προθήκη της δημοσιότη-
τας. Αποκτούν κοινωνική ορατό-
τητα και οικουμενική αναγνώρι-
ση, έστω και δεκαετίες μετά την 
παραγωγή του έργου τους. Και 
στην εποχή τους ήταν γνωστές 
και αναγνωρισμένες στον καλ-
λιτεχνικό κύκλο της Γερμανίας, 
αλλά δεν πέρασαν στη δημόσια 
ιστορία, δεν έγιναν μέρος μιας 
μεγάλης αφήγησης των ρευμά-
των ιδεών και τέχνης. Η νέα έκ-
θεση στη Βασιλική Ακαδημία 
Τεχνών στο Λονδίνο έχει τίτλο 
«Making Modernism» (∆ημιουρ-
γώντας τον Μοντερνισμό) και 
φέρνει στο προσκήνιο ονόμα-
τα γυναικών που ήταν σκαπα-
νείς της τέχνης στη Γερμανία 
και γενικότερα στον πολιτισμι-
κό χώρο της Κεντρικής Ευρώ-
πης στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Ονόματα όπως αυτά της Πάου-
λα Μόντερζον-Μπέκερ, της Κέ-
τι Κόλβιτζ, της Γκαμπριέλε Μί-
ντερ και της Μαριάνε Βέρεφκιν 
έρχονται 100 και πλέον χρόνια 
μετά να μας μιλήσουν για ρήξεις 
και τομές. Η θεματογραφία ευ-
ρύτατη: αυτοπροσωπογραφία, 
νεκρές φύσεις, το γυναικείο σώ-
μα, όψεις της παιδικής ηλικίας, 
τοπιογραφίες και αστικά τοπία. 
Ολα συγκροτούν ένα σώμα που 
επανεγγράφεται με νέους κώ-
δικες στις αρχές του 20ού αιώ-

να. Ολες αυτές οι ζωγράφοι, στις 
οποίες μπορούμε να προσθέσου-
με τα ονόματα της Ερμα Μπόσι, 
της Οτίγιε Ρέιλεντερ και της Για-
κόμπα φον Χέεμσκερκ, άνοιξαν 
δρόμους όχι αυτονόητους ούτε 
αναμενόμενους σε μια Γερμανία 
(και έναν κόσμο) που άλλαζε βα-
θιά από το 1900 έως το 1920. Η 
έκθεση στο Λονδίνο συγκεντρώ-
νει 65 έργα, ως μια χειρονομία 
ευρείας γνωριμίας και εξοικείω-
σης με μια κληρονομιά που λίγο-
πολύ είχε θαμπώσει στη μνήμη, 
τουλάχιστον εκτός Γερμανίας. Η 
Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του 
Λονδίνου αναφέρεται σε αυτές 
τις γυναίκες καλλιτέχνιδες από 
τις αρχές του 20ού αιώνα, ως 
δημιουργούς που η ίδια η Ιστο-
ρία απέκρυψε από τον ορίζοντα. 
Με αυτή τη νέα δημοσιότητα, 
η έκθεση αποσκοπεί να κατα-
στήσει αυτήν την κληρονομιά 
των σκαπανέων γυναικών του 
Μοντερνισμού συναφή με την 
ευρύτερη πολιτισμική και ιδεο-
λογική ατζέντα του 21ου αιώνα. 
Ζητήματα που αφορούν το φύ-
λο και την ταυτότητα, όσο και 
ζητήματα αναπαράστασης, συ-
μπερίληψης και συνειρμών, κα-
θίστανται σχετικά και επίκαιρα 
μέσα από μία διαδικασία εκ νέ-
ου ανάγνωσης της πρόσφατης 
ιστορικά παρακαταθήκης των 
ιδεών και των κινημάτων τέ-
χνης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 
τις 12 Φεβρουαρίου 2023.

«Γεια σας, δρ Τάισον. Η ερώτηση 
που θέλω να σας κάνω... είναι αν 
πιστεύετε σε ένα υπερφυσικό ον 
όπως ο Θεός και αν υπάρχουν προ-
οπτικές για μια μετά θάνατον ζωή». 

Αυτή είναι η αρχή μιας επιστο-
λής που υπογράφει ο κύριος Γουέ-
μπστερ Μπέικερ, απευθυνόμενος 
στον αστροφυσικό Νιλ ντε Γκρας 
Τάισον. Ο τελευταίος συγκέντρω-
σε σε έναν τόμο επιστολές και μη-
νύματα που του έχουν αποστείλει 
αναγνώστες των βιβλίων του, περι-
λαμβάνοντας τις απαντήσεις του. 
Ο τόμος τιτλοφορείται «Επιστολές 
από έναν αστροφυσικό», μόλις κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Κά-
κτος σε μετάφραση της Μαρίας 
Κωνσταντούρου και με πρόλογο 
του Παύλου Καστανά, δημιουργού 
του καναλιού Astronio.

Ο Τάισον είναι, μεταξύ πολλών 
άλλων, παρουσιαστής της θρυλι-

κής σειράς ντοκιμαντέρ «Cosmos», 
την οποία είχε λανσάρει πρώτος, 
με τεράστια επιτυχία, ο πρόωρα 
χαμένος Καρλ Σέιγκαν. Στον κύριο 
Μπέικερ, όπως και σε όλους (και 
μαθητές του ∆ημοτικού), ο Τάισον 
απαντά με ευθύτητα, απλότητα, με 
στοργή, αλλά και χιούμορ. 

«∆εν ξέρω αν υπάρχει Θεός ή 
όχι», γράφει στον επιστολογρά-
φο. «Ξέρω μόνο πως οι άνθρωποι 
που επικαλούνται στοιχεία υπέρ 
του Θεού έχουν παραβλέψει την 
υπεροχή των στοιχείων που υπάρ-
χουν εναντίον του». 

Η αστρονόμος Ελι, πρωτα-
γωνίστρια της «Επαφής», του 
μοναδικού μυθιστορήματος 
που έγραψε ο Σέιγκαν, επίσης 
δεν πιστεύει στον Θεό. Οταν ο 
ωραίος πάστορας, και εραστής 
της κάποτε, μιλάει μαζί της πε-
ρί πίστης, την ακούει να λέει: 
«Απόδειξέ μου ότι υπάρχει Θε-
ός». Εκείνος, σκέφτεται για λίγο, 
έπειτα τη ρωτάει: «Τον αγαπού-
σες τον πατέρα σου;» (τον οποίο 
έχασε όταν ήταν μικρή). «Φυσι-
κά!» αποκρίνεται. «Απόδειξέ το», 
λέει εκείνος. 

∆ύσκολα πράγματα· ζόρικα 
– και πάντοτε δίχως αποδείξεις, 
όπως και η μετά θάνατον ζωή. (Η 
συγκεκριμένη επιστολή υπάγεται 
στην ενότητα «Ζωή & θάνατος», 
που ξεκινά με το μότο: «Η ζωή 
δεν είναι ποτέ εύκολη. Ο θάνα-
τος είναι ακόμη πιο δύσκολος»...)

«Σημειώστε», γράφει ο Τάισον 
στον κύριο Μπέικερ, «πως για το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής στη 
Γη δεν υπήρξατε. Μια κατάσταση 
που συνεχίστηκε μέχρι τη γέννη-
σή σας. Αυτό δεν είναι δύσκολο να 
το σκεφτείτε. Ούτε αποκαρδιωτικό 
είναι. Απλώς δεν είχατε καθόλου 
υπόσταση ή επίγνωση για οτιδήπο-
τε. Επομένως, δεν θα έπρεπε να εί-
ναι δύσκολο να αναλογιστείτε την 
πιθανότητα να μην είναι διαφορε-
τική η κατάσταση του θανάτου». 

Ωστόσο, προτρέπει τον Μπέ-
ικερ να προσεύχεται «καλού κα-
κού», αναφερόμενος στον μεγά-
λο φυσικό Νιλς Μπορ, ο οποίος 
είχε ένα πέταλο στο γραφείο του. 
Οταν ρωτήθηκε αν πιστεύει «σε 
τέτοια δεισιδαιμονικά πράγματα», 
φημολογείται ότι απάντησε: «Μου 
λένε πως λειτουργεί, ακόμη κι αν 
δεν το πιστεύεις»...

ΠΑΡΙΣΙ
Εντβαρντ Μουνκ
Στο Μουσείο Ορσέ του Παρισιού συ-
νεχίζεται έως τις 22 Ιανουαρίου η 
έκθεση, σε συνεργασία με το Μου-
σείο Μουνκ του Οσλο, που φέρ-
νει αντιπροσωπευτικά έργα του 
Νορβηγού ζωγράφου (1863-1944). 
Εκτίθενται πάνω από 100 έργα, κυ-
ρίως ζωγραφική, αλλά και σχέδια 
και άλλες τεχνικές, που φανερώ-
νουν το εύρος της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας του Μουνκ. Η έκθεση 
θεωρείται βιογραφική, καθώς πα-
ρακολουθεί τη διαδρομή και την 
πολυπλοκότητα της σκέψης του.

Βασιλεία 
Στέισι Τζίλιαν Αμπε
Γεννημένη στην Ουγκάντα το 1990, 
η Στέισι Τζίλιαν Αμπε είναι μια δι-
εθνής εικαστικός, που έχει κατα-
κτήσει μεγάλη φήμη με τη συμ-
βολική, παραστατική ζωγραφική 
της πάνω σε θέματα ταυτότητας, 
μαύρων γυναικών και σύνδεσης 
σώματος και τέχνης. Αυτήν την 
περίοδο έχει οργανωθεί μεγάλη 
έκθεση έργων στην Ελβετία, και 
συγκεκριμένα στο Μουσείο Τέ-
χνης Βόλσμπουργκ της Βασιλεί-
ας, στην οποία τα έργα της Αμπε 
έχουν μεγάλη δύναμη αφήγησης. 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Ερμής και Ψυχή
Η Εθνική Πινακοθήκη στην Ουάσι-
γκτον ανακοίνωσε την απόκτηση 
τριών σημαντικών χαρακτικών του 
1597 – ένα τρίπτυχο με θέμα την 
απαγωγή της Ψυχής από τον Ερ-
μή. Πρόκειται για έργα του Ολλαν-
δού Γιαν Μίλερ (1571-1628), που 
είχε διακριθεί ως χαράκτης στην 
καλλιτεχνική σκηνή του Χάρλεμ 
και στην αυτοκρατορική αυλή της 
Πράγας. Τα χαρακτικά βασίζονται 
στο μαρμάρινο γλυπτό που είχε φι-
λοτεχνήσει σε φυσικό μέγεθος ο 
Αντριαν ντε Βρις το 1593.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Εντουαρντ Χόπερ
Σημαντικό σημείο για τους επι-
σκέπτες της Νέας Υόρκης είναι 
η έκθεση με έργα Εντουαρντ Χό-
περ στο Μουσείο Ουίτνεϊ. Η έκ-
θεση εξερευνά τη βαθιά προσω-
πική σχέση του ζωγράφου με 
την πόλη για σχεδόν έξι δεκα-
ετίες (1908-1967). Τα έργα, που 
παρουσιάζονται έως τον Μάρ-
τιο, αποκαλύπτουν το όραμα του 
Χόπερ για το αστικό περιβάλλον 
της Νέας Υόρκης σαν μια αυτοβι-
ογραφία, αλλά και μια τομή στην 
πόλη που αλλάζει. 

ΕΛΣΙΝΚΙ
Μεγάλη δωρεά
Το Μουσείο Ατενέουμ του Ελσίνκι, 
που είναι η Εθνική Πινακοθήκη 
της Φινλανδίας, δέχθηκε μια ση-
μαντική δωρεά ύψους ενός εκατ. 
ευρώ. Η δωρεά προέρχεται από 
Φινλανδό πολίτη. Τα χρήματα 
θα αξιοποιηθούν σε προγράμμα-
τα επέκτασης και βελτίωσης των 
υπηρεσιών του μουσείου προκει-
μένου να καταστεί διεθνούς ακτι-
νοβολίας. «Είναι πιο συνηθισμένο 
να γίνονται δωρεές με μορφή έρ-
γων τέχνης», λέει η διευθύντρια 
του Ατενέουμ, Μάρια Σακάρι. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω... είναι αν πιστεύετε σε ένα υπερφυσικό 
ον όπως ο Θεός και αν υπάρχουν προοπτικές για μια μετά θάνατον ζωή». 

Γκαμπριέλε Μίντερ, 
«Προσωπογραφία 

της Αννα Ρόσλουντ» (1917).
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«Η ζωή δεν είναι ποτέ 
εύκολη. Ο θάνατος 
είναι ακόμη 
πιο δύσκολος».
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
«Αν κάθε μέρα»
εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά
εκδ. Eurobank
 
«[...] σε μερικά χρόνια πράγματα πολλά και μεγάλα θα μπορώ αν από 
σήμερα κάνω κάθε μέρα, κάτι μικρό! [...]». Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου 
και η Μυρτώ Δεληβοριά, σε μια έκδοση της Eurobank, μας χαρίζουν ένα 
πολύ όμορφο παιδικό βιβλίο με θέμα την αποταμίευση. Το βιβλίο με 
τίτλο «Αν κάθε μέρα» μιλάει για την αποταμίευση από μια διαφορετική, 
ευρύτερη οπτική, γιατί η αποταμίευση δεν είναι μόνο ο κουμπαράς των 
παιδιών που γεμίζει νομίσματα. Είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουν πως 
για να πετύχουν κάτι μεγάλο, αρκεί να κάνουν κάθε μέρα κάτι μικρό, να 
δοκιμάσουν να είναι συνεπή και να μάθουν να σκέφτονται αισιόδοξα το 
μέλλον.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο διανέμεται δωρεάν από την εφαρμο-
γή Read Library.

Για πληροφορίες και περισσότερα βιβλία επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
https://www.read-library.com/ .

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
έλος Οκτωβρίου στα όμορφα 
Χανιά έβλεπες ακόμη τουρί-
στες στους δρόμους, όμως η 

πόλη ακολουθούσε τους καθημε-
ρινούς φθινοπωρινούς της ρυθ-
μούς. Βρέθηκα εκεί καλεσμένος 
ενός φροντιστηρίου Μέσης Εκ-
παίδευσης, στο πλαίσιο του μα-
θήματος που προβλέπει τη συ-
νεξέταση γλώσσας - λογοτεχνίας 
και εξετάζεται πανελλαδικά. Η 
προετοιμασία στο φροντιστήριο 
κράτησε μήνες και οι μαθητές Β΄ 
και Γ΄ Λυκείου είχαν διαβάσει τα 
δύο πρόσφατα βιβλία μου, «Το 
τραγούδι του πατέρα» και τη «Νο-
σταλγία της απώλειας». Η διευ-
θύντρια του φροντιστηρίου, φι-
λόλογος Ρούλα Βουράκη, με την 
οποία έγιναν οι επαφές διαδικτυ-
ακά, μου είχε γράψει στο μήνυμα 
ότι «η επιλογή των βιβλίων έγινε 
με κριτήρια τεχνικά, αισθητικά 
και ιδεολογικά, που συνομιλούν 
με τις οδηγίες της διδακτικής του 
μαθήματος και με τη διακριτική 
ευχέρεια που απολαμβάνει η νό-
μιμη φροντιστηριακή εκπαίδευ-
ση να αξιοποιεί δημιουργικά ένα 
ενιαίο αφηγηματικό έργο...».

Με χαρά αποδέχθηκα την πρό-
ταση· άλλωστε είχα να πάω στα 
Χανιά από τη δεκαετία του ’80, 
όταν υπηρετούσα στο Ναυτικό 
και δέναμε για επισκευές στη 
Σούδα με το αντιτορπιλικό. 

Η πρώτη συνάντηση έγινε στο 
γραφικό χωριό Βάμος, 25 χιλιόμε-
τρα από τα Χανιά. Εκεί αράξαμε 
στο γραφικό κτήμα Αροσμαρί σε 
ένα ανοιχτό θεατράκι ανάμεσα 
στις ελιές. Ιδανικό περιβάλλον, 
μακριά από τις κλειστές αίθουσες! 
Οι μαθητές και μαθήτριες κρα-
τούσαν τα βιβλία στο χέρι, είχαν 
διαβάσει συγκεκριμένα διηγήμα-
τα και είχαν υπογραμμίσει πολλά 
σημεία για να κάνουν ερωτήσεις. 
Σχολίασαν με ενθουσιασμό αλλά 
και κριτική διάθεση, ρώτησαν για 
πράγματα που απείχαν δεκαετίες 
πριν από τη δική τους βιωματική 
εμπειρία. Κάποιες μάλιστα επιση-
μάνσεις ξεπερνούσαν και τις αρ-
χικές προθέσεις του συγγραφέα, 
ενώ η επιμονή σε ορισμένα διη-
γήματα της συλλογής απέδειξε 
ότι τελικά ο αναγνώστης αποφα-
σίζει τι του αρέσει περισσότερο 
και όχι ο συγγραφέας. 

Ηταν μια θαυμάσια συνάντη-
ση, που ολοκληρώθηκε με την 

ανάγνωση του κειμένου «Το για-
τρικό της αμόλυντης λογοτεχνί-
ας», που είχε δημοσιευθεί στην 
«Καθημερινή» το 2020 και συ-
μπεριλήφθηκε στην εξέταση 
του μαθήματος της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας και Λογοτεχνίας την 
ίδια χρονιά. Λίγο πριν φύγουν οι 
μαθητές μού ζήτησαν να υπο-
γράψω τα αντίτυπα των βιβλί-
ων που είχαν διαβάσει, ενώ μια 
μαθήτρια μου πρότεινε ένα δικό 
της ζωγραφισμένο εξώφυλλο για 
το τελευταίο μου βιβλίο, που το 
εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης. 

Είχα εργαστεί για πολλά χρό-
νια στη δημόσια εκπαίδευση, 
ένιωθα πάντα τον παλμό που 
κρύβεται πίσω από τα νέα παι-
διά. Επιθυμούν να ζωντανέψει η 
μάθηση με κάθε δυνατό τρόπο. 

Η δημιουργική σύζευξη γλώσ-
σας και λογοτεχνίας μπορεί να 
ωφεληθεί με τις επισκέψεις συγ-
γραφέων σε σχολεία, τις επισκέ-
ψεις μαθητών σε βιβλιοθήκες, 
τις αναγνωστικές δράσεις εντός 
και εκτός της σχολικής τάξης, τη 
δημιουργία ιστότοπων από τους 
ίδιους τους μαθητές με συναφή 
θέματα, με το άνοιγμα της λο-
γοτεχνικής εμπειρίας πέρα από 
τη σχολική αίθουσα. Μα πάνω 
απ’ όλα με την εισαγωγή ενός 
ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλί-
ου στην ύλη των Νεοελληνικών. 
Ενα τέτοιο βιβλίο δεν θα το πε-
τούσαν και ενδεχομένως θα απο-
τελούσε τη μαγιά για τη μελλο-
ντική τους βιβλιοθήκη.

Αυτή τη ζωντάνια την ένιω-
σα και στην επόμενη συνάντη-
ση όταν, με την πρωτοβουλία 
της φιλολόγου και προέδρου του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Χανίων, 
Βαρβάρας Περράκη, βρέθηκα με 
δύο τμήματα του 2ου ΓΕΛ Χανί-
ων. Εκεί τα παιδιά, με ανοιχτό το 
βιβλίο «Λογοτεχνία, Φάκελος υλι-
κού, ∆ίκτυο κειμένων Γ΄ Λυκείου» 
διάβασαν ένα διήγημά μου από 
τους «Χάρτες», που (μεγάλη η τι-
μή) συμπεριλαμβανόταν στην ύλη 
τους και αναφώνησαν με χιούμορ 
«ένας ζωντανός συγγραφέας!».

Γελώντας τους ανέφερα ότι 
στα δικά μου γυμνασιακά χρό-
νια δεν υπήρχε περίπτωση να 
βρεθεί μέσα στα κείμενα νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας κάποιος εν 
ζωή συγγραφέας. Κάποια χέρια 
επέμεναν στις ερωτήσεις, διέ-
βλεπα ότι μια μέρα κάποιοι/ες 
σίγουρα θα γράψουν, θα είναι οι 
επόμενοι «ζωντανοί». Γιατί αυ-
τό ήταν το μήνυμα και η ψυχική 
και ηθική ικανοποίηση: η διδα-
σκαλία της λογοτεχνίας πρέπει 
να συμβάλει τόσο στη γλώσσα 
όσο και στη βιωματική μάθηση 
των μαθητών/τριών προς όφε-
λος της κριτικής σκέψης, της 
συνθετικής ικανότητας και της 
δημιουργικής φαντασίας. Και ότι 
ο λογοτεχνικός κανόνας καθιε-
ρώνεται μεν από τους κριτικούς 
και θεωρητικούς, αλλά κατοχυ-
ρώνεται στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία από διορατικούς και 
επίμονους καθηγητές. 

Εκεί στην Κρήτη, κάτω από το 
διαχρονικό βάρος του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, σκεφτήκαμε ότι πολ-
λά πράγματα μπορούν να γίνουν 
ακόμη και να μεταλαμπαδευτούν 
στις επόμενες γενιές. 

 
* O κ. Θεόδωρος Γρηγοριάδης 
είναι συγγραφέας.

Η Eλενα Μπολονάση είναι δικηγό-
ρος - εγκληματολόγος και φιλόλο-
γος. Είναι καθηγήτρια σε αγγλό-
φωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Εγκληματολογικής Ψυχολογίας 
και διδάσκει Εγκληματολογία, 
Ανακριτική και Ποινικό Δίκαιο σε 
ιδιωτική σχολή. Με τον «Λόφο του 
Ερνιόν» βραβεύθηκε από την Πα-
νελλήνια Ενωση Λογοτεχνών. Το 
δεύτερο μυθιστόρημά της, «Ο λύ-
κος μένει σπίτι» (εκδ. Ψυχογιός), 
κυκλοφόρησε πρόσφατα.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
«Η λέσχη φόνων της Πέμπτης», του 
Ρίτσαρντ Οσμαν και «Το Μονόγραμ-
μα» του Οδυσσέα Ελύτη.
 
Ποιος ήρωας-ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Ο Σέρλοκ Χολμς για την παρατηρη-
τικότητά του, την οξυδέρκεια και 
την αφοσίωση στην επίλυση των 
υποθέσεων.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Βικτόρια Χίσλοπ, Κλαίρη Θεοδώ-
ρου, Αλκυόνη Παπαδάκη και Αντον 
Τσέχωφ, Κάρολο Ντίκενς, Βιρτζί-
νια Γουλφ.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
∆ιαβάζοντας τη «Σκακιστική νουβέ-
λα» μού προκλήθηκε το ενδιαφέ-
ρον να μάθω σκάκι.
 
Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε δια-
βάσει τις περισσότερες φορές;
«Η Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη.
 
Ποιον όρκο δίνουν τα πέντε παι-
διά του ορφανοτροφείου καθώς 
μεγαλώνουν;
Λαχταρώντας να ξεφύγουν 
από το ορφανοτροφείο - 
κολαστήριο, παλεύουν να 
επιβιώσουν και γίνονται 
μια ομάδα. Ορκίζονται να 
ακολουθούν χωρίς φό-
βο τα όνειρά τους και 
να μη γίνουν «τροφή 
στους λύκους». 

Θα καταφέρουν να ξεφύγουν από 
το σκοτεινό παρελθόν που κρύ-
βουν οι κλειστές πόρτες; 
Πίσω από τις κλειστές πόρτες κρύ-
βονται τα πιο ειδεχθή εγκλήματα. 
Οι πρωταγωνιστές θα αγωνιστούν 
να ξεφύγουν από όσα βίωσαν, όμως 
«η παιδική ηλικία θα τους κυνηγάει, 
μέχρι να τους πιάσει». Τα τραύμα-
τα και οι πληγές είναι δύσκολο να 
επουλωθούν και σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι συνθήκες στις οποίες θα 
βρεθούν καθώς εξελίσσονται ως 
ενήλικες. Ενα παρελθόν θυματοποί-
ησης δεν δημιουργεί πάντοτε προ-
σωπικότητες που ασκούν βία και δι-
απράττουν εγκλήματα. Το αν τελικά 
κάποιος θα εγκληματήσει είναι ένα 
ζήτημα πολυπαραγοντικό. Κάποιοι 
από τους ήρωες θα τα καταφέρουν. 
Το μήνυμα του βιβλίου είναι αισι-
όδοξο. Ο φαύλος κύκλος της βίας 
μπορεί και πρέπει να σπάσει.
 
Κατά πόσον έχουν επηρεαστεί στη 
συμπεριφορά τους απέναντι στις 
γυναίκες τα αγόρια της ιστορίας; 
Τα παιδιά αυτά, αγόρια και κορίτσια, 
γνώρισαν βία κάθε μορφής, φόβο, 
εγκατάλειψη, συναισθηματική απο-
στέρηση και απόρριψη. Με αυτούς 
τους «λύκους» παλεύουν και στην 
ενήλικη ζωή τους. Τα βιώματά τους 
ήταν καθοριστικά για τις μετέπειτα 
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Κά-
ποιοι μεταμορφώνονται σε συντρό-
φους - τέρατα, ενώ είναι χαρακτη-
ριστική η δυσκολία να εκδηλώσουν, 
αλλά και να λάβουν αγάπη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι πενήντα δύο βασίλισσες
εκδ. Α-Ω, σελ. 80

 

Ε
κείνος ο «καλός» από τους 
ήρωες στον «Αρχοντα των 
∆αχτυλιδιών» του Τόλκιν 

δεν είναι που αναρρώνει από 
μια φαρμακωμένη πληγή και 
στην ανάρρωσή του συμβάλλει 
μια απλή πνοή ανέμου; Ενός ανέ-
μου που φθάνει στον τραυματία 
ανέγγιχτος, προερχόμενος από 
καθαρότατες πηγές, από απάτη-
τες χιονισμένες κορυφές; Από 
μιαν ανάλογα φρέσκια και ταυ-
τόχρονα παλιά πηγή ερωτικής 
πλησμονής μοιάζει να καταφθά-
νουν, στροβιλιζόμενα σε άνεμο 
παραμυθιού, τα 52 ερωτικά πε-
ζοποιήματα του Χρήστου Κανελ-
λόπουλου. Εχουμε συνηθίσει ο 
έρωτας στη λογοτεχνία να είναι 
είτε κυρίως ερωτισμός έως πορ-
νό είτε κυρίως συναίσθημα έως 
μελό, ενώ σπανιότατα τα δύο 
αυτά συνδυάζονται με χιούμορ 
και ανάλαφρη διάθεση.

Οι υπό συζήτηση «βασίλισ-
σες» ξαφνιάζουν, γιατί δεν αφή-
νουν τίποτε απέξω, ενώ ταυ-
τόχρονα ισορροπούν σε έναν 
σύνθετο ζυγό. Ευφάνταστες και 
τολμηρές, τρυφερές και σκα-
μπρόζικες, καμιά φορά μας καί-
νε λίγο την καρδιά, ίσα ίσα για 
να μας θυμίσουν κάτι από την 

εφηβεία, άλλοτε απευθύνονται 
περισσότερο στο βασικό ένστι-
κτο, που κυβερνά τον άνθρωπο 
μέχρι το τέλος. Ποτέ δεν είναι 
μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Για 
να πετύχει με αξιώσεις η συ-
νταγή χρειάζεται ύφος ιδιαίτε-
ρο, φόρμα που θα ξαφνιάσει, 
περιορισμός που 
θα καναλιζάρει 
αποτελεσματικά 
προστατεύοντας 
από την κοινοτο-
πία και την υπερ-
χείλιση, ένα κα-
ρύκευμα που θα 
γοητεύσει με 
το ρίσκο του. Ο 
Κανελλόπουλος 
επιλέγει τη γνώ-
ριμη γεωμετρία 
της τράπουλας, 
κλείνοντας το 
μάτι τόσο στο 
χιούμορ όσο και 
στο νουάρ. Αυτό είναι ήδη μια 
καλή αρχή. Επιχειρεί ακραίες 
αναμείξεις. Πότε λυρισμός και 
πότε πορνογραφία, πότε χιού-
μορ και πότε θλίψη, πότε ρε-
αλισμός και πότε φαντασία – 
χρειάζονται, σαν να μας λέει, 
όλα τα όπλα στον έρωτα, εκεί 
όπου όλα (ως γνωστόν) επιτρέ-
πονται. Αν όχι στον έρωτα τον 
ίδιο, οπωσδήποτε πάντως στην 
τέχνη που τον αφορά.

Οι «βασίλισσες» είναι γραμμέ-
νες υπό την οπτική ενός άνδρα 
που ερωτεύεται, ποθεί αλλά προ-
πάντων αυτοσαρκάζεται. Μαζί 
με τα πλάσματα της φαντασίας 
του, πληροφορούμαστε εντέ-
λει αρκετά και για τον ίδιο. Μο-
λονότι δηλαδή το βιβλίο μοιά-

ζει εκ πρώτης 
όψεως ένα μίνι 
εγκυκλοπαιδικό 
λεξικό των φα-
ντασιώσεων ενός 
ετεροφυλόφιλου 
άνδρα, δεν περι-
γράφει τις γυναί-
κες-βασίλισσες 
υπό κάποιο ψυ-
χρό, δήθεν αντι-
κειμενικό πρί-
σμα, ανεξάρτητα 
από το περιγρά-
φον υποκείμενο. 
Σκιαγραφείται 
προσεκτικά ένα 

«εγώ» που συμπρωταγωνιστεί, 
αφήνοντας εδώ κι εκεί τα διαπι-
στευτήριά του, τα βάσανα, τους 
δισταγμούς, τους φόβους και τις 
αναστολές του. Με αφορμή τις 
βασίλισσες διαγράφεται ελλει-
πτικά η περιπέτεια του βίου ενός 
άνδρα που, προσχηματικά κρυμ-
μένος πίσω από τις βασίλισσές 
«του», παίζει ένα κρυφό παιχνί-
δι σαγήνης με τις αναγνώστριες 
και τους αναγνώστες.

Είναι αυτός που, σε συγκεκρι-
μένο τόνο, με ιδιαίτερη χροιά, 
κρυφοκοιτά και χουφτώνει, γλυ-
κομιλά και εγκαταλείπει, παρα-
τηρεί ως τρίτος και καμιά φορά 
ως «ο Supermiserableman, ο πιο 
πικραμένος υπερκακός όλων των 
εποχών», που θα σκοτώσει, ο 
ανόητος, την «καλή βασίλισσα 
της ελπίδας». Συμπληρώνουμε 
λοιπόν νοερά τον τίτλο: 52 βασί-
λισσες και ο (πραγματικός ή επί-
δοξος ή φανταστικός) εραστής 
τους, ο χαρτοπαίκτης «τους». Ή 
μήπως ο ποιητής τους; Γνωρί-
ζαμε τον Κανελλόπουλο ως στι-
χουργό, σεναριογράφο και περ-
φόρμερ μεταξύ άλλων από τη 
συνεργασία του με τον Κραου-
νάκη και τη Σπείρα-Σπείρα (2000-
2001) ή την παράσταση «Καρδιά 
με κόκκαλα. Βίος και πολιτεία του 
ποιητή Ν. Λαπαθιώτη» (2006). 

Το υπό συζήτηση πρώτο ποι-
ητικό βιβλίο του τέρπει ακολου-
θώντας τον χρυσό κανόνα «τό-
σο όσο». Πλάι στην «τελείως 
γυμνή βασίλισσα» φιγουράρει 
η «ρομαντική», ενώ η «βαριά 
βασίλισσα» («Σφαιροβόλα μου/ 
∆ισκοβόλα μου/ Κανονιοφόρε 
μου/ Θωρηκτό Ποτέμκιν/ Μπα-
μπάτσικο») εξισορροπείται από 
τη μινιμαλιστική Ella («Ελα, έλα 
όπως είσαι») και τη «Βασίλισσα 
του Σκρουτζ». ∆ιαβάζεται απνευ-
στί και κατ’ επανάληψη.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ*

Ερωτικά τραπουλόχαρτα

«Ζωντανοί» στα Χανιά

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Η δημιουργική
σύζευξη γλώσσας
και λογοτεχνίας μπορεί 
να ωφεληθεί με τις επι-
σκέψεις συγγραφέων
σε σχολεία, μαθητών 
σε βιβλιοθήκες κ.ά.

Είχα εργαστεί για πολλά χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ένιωθα πάντα τον παλμό που κρύβεται πίσω από τα νέα 
παιδιά. Επιθυμούν να ζωντανέψει η μάθηση με κάθε δυνατό τρόπο.

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΛΟΝΑΣΗ

Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο θάνατος έρχεται όταν η ζωή κα-
ταλήγει, αυτό όμως το βέβαιο φαί-
νεται να αναιρείται ψευδαισθησια-
κά στα κοινωνικά δίκτυα και ιδίως 
στο Facebook (fb). Ανθρωποι που 
πεθαίνουν στη ζωή παραμένουν 
«ενεργοί» στο ∆ιαδίκτυο, αν κά-
ποιος δεν απενεργοποιήσει τον 
«τοίχο» τους. Γι’ αυτό ουκ ολίγες 
φορές συμβαίνουν διάφορα τρα-
γελαφικά περιστατικά. Αλλά και ο 
ζωντανός που δεν βρίσκεται στο 
fb, για να μιλήσει για τον εαυτό 
του ή για τα έργα του, καμιά φορά 
μοιάζει με «πεθαμένος» στην ψη-
φιακή πραγματικότητα. Η συγγρα-
φέας και επιμελήτρια εικαστικών 
projects Μαρία Γιαγιάννου είχε 
την ευφάνταστη ιδέα να γράψει με 
τη μορφή posts ένα σπαρταριστό 
αλλά και βαθύ πεζογραφικό δοκί-
μιο για τον θάνατο στο fb, εικονι-
κό και πραγματικό. Το βιβλίο της 
με τίτλο «R.I.F. - Ο θάνατος στο 
φέισμπουκ» μόλις κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Στερέωμα. 

 
– Πώς προέκυψε η σκέψη να 
γράψετε ένα πεζογράφημα για 
τον θάνατο στο fb; Ποιες ήταν 
οι αφορμές;

– ∆ιαπιστώνοντας ότι φιλικά 
και συγγενικά πρόσωπα, που είχαν 
φύγει από τη ζωή, εξακολουθού-
σαν να δέχονται στα γενέθλιά τους 
δημόσιες ευχές για μακροημέρευ-
ση από friends που αγνοούσαν 
τον θάνατό τους, ένιωσα αυτή την 
παραδοξότητα να με κινητοποιεί. 
Βρέθηκα ακριβώς στην τομή ιλα-
ρού και θλιβερού· έβλεπα ότι υπάρ-
χει εκεί μέσα κάποιος θησαυρός 
ανθρωπογνωσίας που θα μπορού-
σα να ψηλαφίσω. Οπως καθετί που 
λάμπει πάνω στην επιφάνεια του 
αντιθέτου του, έτσι κι εδώ, στην 
περίπτωση του Facebook, ήταν ο 
πανηγυρισμός της ζωής που μου 
εμφάνισε τον θρήνο του θανάτου. 

 
– Εμένα με σοκάρει πολλές φο-
ρές που εμφανίζονται τα γε-
νέθλια ανθρώπων που έχουν 
πεθάνει και είτε βλέπουμε το 
πρόσωπο σαν να είναι εδώ εί-
τε διαβάζουμε μηνύματα αγνώ-
στων ή και γνωστών, που από 
κεκτημένη ταχύτητα γράφουν 
«χρόνια πολλά». 

– Είναι εύλογο να συμβαίνει αυ-
τό, από τη στιγμή που τα νεκρά 
προφίλ είναι εκεί ενεργά. Ταυτό-
χρονα, η τεράστια «ποσότητα» 
επικοινωνίας και δικτύωσης στε-
ρεί απ’ όλους εμάς, τους χρήστες, 
την προσεκτική εστίαση σε πρό-
σωπα και γεγονότα. Πώς είναι δυ-
νατόν να ξέρεις ή να θυμάσαι ότι 
κάποιος από τους 5.000 friends 
σου έχει αποδημήσει εις Κύριον 
και εις Κυβερνοχώρον, αφού τον 
ήξερες ίσως και μόνο από μία φω-
τογραφία; Τα φαντάσματα φοράνε 
ακόμη τα καλά τους, γενέθλια ρού-
χα, οι φωτογραφίες και τα posts 
τους δεν ξεθωριάζουν ποτέ, γι’ 
αυτό μας ξεγελούν.

 
– Γιατί φαντάζεστε οι άνθρωποι 
έχουν την ανάγκη να μοιράζο-
νται τόσο δημόσια τους θανά-
τους και τις γεννήσεις των δι-
κών τους ανθρώπων; Τι ανάγκη 
μας καλύπτει;

– Την άρση της μοναξιάς! Κα-
λούμε τους άλλους να μας αγα-
πήσουν (ανεξαρτήτως αν εμείς 
τους αγαπάμε). Αλλά καλύπτει κι 
ένα είδος καθήκοντος, αφού το 

χρονολόγιό μας είναι ένα ψηφια-
κό ημερολόγιο, όπου τέτοιου εί-
δους καταγραφές παραείναι σημα-
ντικές για να λείπουν. Είναι μαζί 
και μια ντουντούκα, με την οποία 
βροντοφωνάζουμε την ταυτότητά 
μας μέσα από ανακοινώσεις που 
θεωρούμε ότι τη συνθέτουν. Οταν 
αναγγέλλεις ένα θάνατο, δημόσια 
και με τρόπο γραπτό, συντάσσεις 
μια επιστολή προς τους άλλους 
και προς τον εαυτό σου. Αυτή η 
επιστολή βοηθάει σημαντικά στο 

πένθος και ταυτόχρονα είναι ένα 
memento mori, ένα ενθύμημα θα-
νάτου, που κάτω από τα δικά σου 
γράμματα φωνάζει: «Ζήσε! Ζήσε 
όσο προλαβαίνεις!». 

– Χρήστες, ακόλουθοι, «τοίχος» 
και άλλα τόσα σύμβολα μιας ζω-
ής παράλληλης με τη ζωή που 
δεν χρειάζεται πλέον επεξήγη-
ση στο πού αναφερόμαστε. Πό-
σο ζωή είναι η ζωή στα κοινω-
νικά δίκτυα;

– Είναι δυνατή, έχει ζωηράδα 
και ανταλλαγή. Είναι όμορφη όταν 
θρέφει την πραγματικότητα, αλ-
λά απαίσια όταν την ξεζουμίζει. 
Είναι ένα είδος αυτο-μυθοπλασί-
ας, που σημαίνει ότι δίνει σε πο-
λύ κόσμο μια δεύτερη ευκαιρία 
ύπαρξης. Παραμένει, όμως, μια 
ζωή σε κάτοπτρο. Το αλυσιδωτό 
ερώτημα που μου γεννάει η ερώ-
τησή σας είναι πόσες ζωές είναι 
η ζωή στα κοινωνικά δίκτυα. Για 
παράδειγμα, η ζωή ενός «παρα-
δοσιακού» αναγνώστη μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί μέσα από τα 
βιβλία – είναι σε θέση να ζήσει 
πολλούς παράλληλους βίους δια-
βάζοντας. Αντίθετα, η ζωή του 
χρήστη fb όχι μόνο δεν πολλα-
πλασιάζεται, αλλά διαιρείται κιό-
λας! Ενώ μοιάζει να τον διευρύνει 
(λόγω πληθώρας εαυτού), τελικά 

τον διασπά σε δεκάδες μικροτε-
μάχια – όπως την ηρωίδα «που 
φοβόταν το Απέραντο», ενός από 
τα εμβόλιμα επιτύμβια ποιήματα 
του «R.I.F.», η οποία μετουσιώνε-
ται σε ένα «τεράστιο παζλάκι».

– Το χιούμορ σε όλο το βιβλίο 
είναι ανακουφιστικό. Πώς να μι-
λήσεις για κάτι τόσο βαρύ εάν 
δεν ανασάνεις. Υπάρχουν όμως 
ατμόσφαιρες στο fb που καμιά 
φορά δεν σηκώνουν αληθινό, 
ανόθευτο χιούμορ. Φοβάστε ότι 
δεν θα συναντηθείτε με αυτούς 
τους αναγνώστες;

– Το χιούμορ πρέπει να ξαφνιά-
ζει, να έρχεται από εκεί που δεν 
το περιμένεις. Ετσι ανοίγουν οι 
γρίλιες στα σκοτεινά, πέφτει το 
φως του γέλιου κι ανασαίνουμε. 
Ο Μποντλέρ γράφει ότι το από-
λυτο κωμικό χρειάζεται «τερά-
στια ποιητική ευδιαθεσία». ∆εν 
αξιώνω εδώ το απόλυτο κωμικό, 
μόνο κάποιες σκωπτικές αιχμές 
και έναν αστείο υπερτονισμό της 
παραδοξότητας. Ναι, οι άνθρωποι 
είμαστε συχνά πολύ σοβαροί, πο-
λύ ευσεβείς απέναντι στον πόνο 
μας και δεν σηκώνουμε πλάκες. 
Αξίζει ωστόσο να σηκώνουμε πό-
τε πότε καμιά πλάκα, για να μη 
μας καλύψει η πλάκα πριν από 
την ώρα μας.

«Διαπιστώνοντας ότι φιλικά και συγγενικά πρόσωπα που είχαν φύγει από τη ζωή εξακολουθούσαν να δέχονται στα 
γενέθλιά τους δημόσιες ευχές για μακροημέρευση από friends που αγνοούσαν τον θάνατό τους, ένιωσα αυτή την πα-
ραδοξότητα να με κινητοποιεί», λέει η Μαρία Γιαγιάννου.

Σε λίγα χρόνια
θα αναπολούμε
το Facebook
με νοσταλγία
Η Μαρία Γιαγιάννου μιλάει στην «Κ»

Τα κοινωνικά δίκτυα
είναι και μια ντουντού-
κα, με την οποία βρο-
ντοφωνάζουμε την ταυ-
τότητά μας μέσα από 
ανακοινώσεις που θεω-
ρούμε ότι τη συνθέτουν.

«Στο “R.I.F.” σημειώνονται τα οφέ-
λη του κοινωνικού δικτύου, δεν είναι 
“λουδίτικο”, δεν πολεμάει την τεχνο-
λογία των social media, αλλά την πα-
ρατηρεί με κριτική περιέργεια».

– Μερικές φορές ο θάνα-
τος συμβαίνει στη ζωή σου 
όταν αισθάνεσαι ζωντανός 
στο fb. Το έχετε νιώσει;
– Νομίζω πως μου συνέ-
βη πριν από λίγα χρόνια, 
όταν λατρεμένο μου συγ-
γενικό πρόσωπο περνούσε 
μια απειλητική περιπέτεια 
υγείας. Τα βράδια που επέ-
στρεφα ράκος στο σπίτι και 
έμπαινα στο Facebook –μιας 
που είχε πρόσφατα κυκλο-
φορήσει ένα μυθιστόρη-
μά μου– έβρισκα μηνύμα-
τα και αναρτήσεις φίλων με 
γενναιόδωρα λόγια για το 
βιβλίο μου. Αυτή η ψηφια-
κή χαρά ήταν ένα δώρο που 
πήρα από την πλατφόρμα. 
Στο «R.I.F.» σημειώνονται 
τα οφέλη του κοινωνικού 
δικτύου, δεν είναι «λουδί-
τικο», δεν πολεμάει την τε-
χνολογία των social media, 
αλλά την παρατηρεί με κρι-
τική περιέργεια. Είμαι σί-
γουρη ότι σε λίγα χρόνια θα 
αναπολούμε το Facebook 
με νοσταλγία, όπως και την 
ιδιαίτερη δύναμη (καλοπρο-
αίρετη ή μοχθηρή) της γρα-
φής των αναρτήσεων.
 
– Και η διαδικασία της γρα-
φής; Πόσο να ελπίζουμε 
ως τυπικοί γραφιάδες όταν 
όλα γράφονται στο fb και 
την ίδια στιγμή ξεχνιού-
νται;
– Το μεγάλο στοίχημα είναι 
αν θα επιβιώσει ακόμη και 
η ψηφιακή γραφή με την 
έλευση του Μetaverse (που 
μέχρι τώρα δεν έχει πεί-
σει αρκετούς επενδυτές). 
Στο Μetaverse, που σημαί-
νει μετασύμπαν αλλά στο 
«R.I.F.» το διαβάζω και ως 
«Μετά τον στίχο», η γραφή 
αντικαθίσταται πλήρως από 
την εικόνα. Η εικόνα, τόσο 
ανακουφιστική και ήσυχη 
στις εικαστικές τέχνες, σε 
ένα σύμπαν επαυξημένης 
πραγματικότητας θα είναι 
ναρκωτική και ιλιγγιωδώς 
παρούσα. Χρειάζεται, λοι-
πόν, να γράφουμε για να 
διασωθούμε από τις ψηφι-
ακές εικόνες, να κρατάμε 
το μυαλό μας σε τάξη. Και 
αν πάρει τις γραφές μας το 
ποτάμι της Λήθης δεν πει-
ράζει. Ολο και κάποιο ίχνος 
μας θα μείνει στις όχθες του 
∆ιαδικτύου να θυμίζει ότι 
είχαμε υπάρξει.

Nα γράφουμε
για να 
διασωθούμε...

VAL McDERMID
1979
μτφρ. Εφη Τσιρώνη
εκδ. Διόπτρα, σελ. 548

Toυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Αν βάζαμε στο ένα άκρο μιας κλί-
μακας συγγραφείς αστυνομικού 
όπως ο Τζέιμς Ελρόι και στην άλ-
λη τα παλπ μυθιστορήματα, η Βαλ 
Μακ Ντέρμιντ, η δικαίως επονομα-
ζόμενη και βασίλισσα του «Tartan 
Noir», του σκωτσέζικου crime, θα 
ήταν ακριβώς στη μέση. Χωρίς να 
κάνει «λογοτεχνικό», βαρύ αστυ-
νομικό και χωρίς να παραδίνεται 
στις ευκολίες και στη μανιέρα του 
περιπετειώδους ελαφρού αναγνώ-
σματος, γράφει μεγάλα, χορταστι-
κά μυθιστορήματα που αντλούν 
από την πλούσια παράδοση του 
είδους, με προσεγμένη, χωρίς ακ-
κισμούς γλώσσα, σταθερό αφηγη-
ματικό τέμπο, και πάντα έχοντας 
μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πει.

Στο «1979» βρίσκουμε όλα αυτά 
τα χαρακτηριστικά και με το πα-
ραπάνω, καθώς το θέμα την ενδι-
αφέρει και προσωπικά. Το βιβλίο 
αυτό είναι το πρώτο μιας σειράς 
από πέντε αυτοτελή μυθιστορή-
ματα, που θα τα χωρίζει μία δε-

καετία το ένα από το άλλο. Ετσι, 
την επόμενη χρονιά θα κυκλοφο-
ρήσει και στα ελληνικά το «1989» 
(μόλις εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρε-
τανία), τη μεθεπόμενη το «1999» 
κ.ο.κ., ακολουθώντας τη ζωή της 
κεντρικής πρωταγωνίστριας της 
πενταλογίας, της μάχιμης δημο-
σιογράφου Αλι Μπερνς, όντας πα-
ράλληλα και ένας καθρέφτης μιας 
τεσσαρακονταετίας γεμάτης από 
αλλαγές στην καθημερινή ζωή, 
στις σχέσεις των δύο φύλων, στην 
πολιτική και βέβαια στη δημοσι-
ογραφία.

Η Μακ Ντέρμιντ δεν αποφάσισε 
«τυχαία» να βάλει την ηρωίδα της 
μέσα σε μια εφημερίδα, καθώς το 
1979 ήταν και η ίδια δημοσιογρά-
φος στη Γλασκώβη. Ξέρει λοιπόν 
από πρώτο χέρι τις συνθήκες ερ-
γασίας σε μια καθημερινή εφημε-
ρίδα, τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το 
γρήγορο, αγχωτικό χτύπημα των 
πλήκτρων της γραφομηχανής, τις 
απαιτήσεις του αρχισυντάκτη – 
αλλά και τον αφόρητο σεξισμό και 
μισογυνισμό που επικρατούσαν 
στην αίθουσα σύνταξης εκείνου 
του καιρού. 

Η Αλι Μπερνς, λοιπόν, είναι μια 
πολύ νέα, άπειρη δημοσιογράφος, 
κατ’ ανάγκην «μαζεμένη» και πει-

θήνια, που προσπαθεί να φέρει εις 
πέρας ό,τι δουλειά τής αναθέσουν, 
αν και μέσα της βράζει όποτε της 
φέρονται άσχημα ή υποτιμητικά, 
μολονότι είναι από τους κορυφαί-
ους συντάκτες της εφημερίδας, πα-
ρά την ηλικία της. Είναι εύστροφη, 
επίμονη και με ωραία πένα, στοι-
χεία που θα σκεφτεί ότι μπορούν 
να τον βοηθήσουν ο συνάδελφός 
της Ντάνι Σάλιβαν, ένας φιλόδοξος 
δημοσιογράφος που θέλει οπωσ-
δήποτε να βγάλει ένα μεγάλο θέ-
μα: ένα σκάνδαλο. Ο ίδιος είναι σε 
θέση να κάνει την έρευνα, όμως 
θα χρειαστεί τη βοήθεια της Αλι 
Μπερνς για όλα τα υπόλοιπα. 

Εκείνη, μολονότι ξεκινά μόνη 
της μία ακόμη έρευνα σχετικά με 
το επικείμενο δημοψήφισμα για 
την εγκατάσταση του αποκεντρω-
μένου σκωτικού Κοινοβουλίου και 
τις γυναίκες που διεκδικούν βου-
λευτική θέση στα δύο μεγάλα κόμ-
ματα, των Εργατικών και το Εθνι-
κό, θα δεχτεί αυτή τη συνεργασία, 
καθώς ο Σάλιβαν, απλούστατα, εί-
ναι ο μόνος από τους άντρες συ-
ναδέλφους της που της φέρεται 
ισότιμα.

Και εκεί ξεκινούν όλα. Μια 
ιστορία που αφορά ένα οικονομι-
κό σκάνδαλο, μια απάτη σχετική 
με μία ασφαλιστική εταιρεία και 

με «μαύρο» χρήμα, θα αποδειχθεί 
κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ψάχνοντας 
τις δύο παράλληλες υποθέσεις, οι 
δύο συνάδελφοι θα φέρουν στο 
φως, ανάμεσα στα άλλα, και μια 
τρομοκρατική οργάνωση. Οι έρευ-
νές τους θα αποκτήσουν επικίν-
δυνες, και εντέλει θανάσιμες, δια-
στάσεις...

Καθώς αυτή ήταν μια ταρα-
χώδης περίοδος της βρετανικής 
ιστορίας, γεμάτη συγκρούσεις, 
απεργίες, και βέβαια με την άνο-
δο της Μάργκαρετ Θάτσερ στην 
εξουσία, το πλαίσιο στο οποίο 
κινούνται οι ήρωές μας είναι, το 
λιγότερο, συναρπαστικό. Ταυτό-

χρονα, η Μακ Ντέρμιντ δεν χάνει 
ευκαιρία να διανθίζει το κείμενό 
της με στοιχεία της ποπ κουλτού-
ρας της εποχής, από μουσική και 
τηλεοπτικές σειρές μέχρι ταινί-
ες και βιβλία. Εχουμε να κάνου-
με με μια κατεξοχήν αυθεντική 
αφήγηση εδώ. Ο αναγνώστης θα 
ταυτιστεί με τον ενδιαφέροντα 
χαρακτήρα της Αλι Μπερνς, αλ-
λά και του συναδέλφου της, που 
έχει επίσης πολλά πράγματα να 
υπερνικήσει για να «φανεί» – τό-
σο στη δουλειά του όσο και στην 
ίδια τη συντηρητική οικογένειά 
του. Μολονότι το μυθιστόρημα 
αναφέρεται στην πολιτική και 
κοινωνική ιστορία της Σκωτίας, 
είναι εντυπωσιακό το πόσο στενά 
μιλάει και στον Ελληνα αναγνώ-
στη. Πολλά στοιχεία είναι παρό-
μοια με αντίστοιχα δικά μας εκεί-
νης της εποχής.

Πολυγραφότατη και πολυβρα-
βευμένη, η Βαλ Μακ Ντέρμιντ δεν 
επαναπαύεται στις δάφνες της 
ή στην εμπορικότητά της, αλλά, 
μαχητική λεσβία η ίδια, είναι μια 
κοινωνικά ευαισθητοποιημένη 
συγγραφέας και μια φεμινίστρια 
με δυναμικό λόγο. Να σημειωθεί, 
τέλος, η πολύ καλή μετάφραση της 
έμπειρης Εφης Τσιρώνη.

Δύο συντάκτες κι ένα θανάσιμο σκάνδαλο
Ενα χορταστικό αστυνομικό μυθιστόρημα της συγγραφέως Βαλ Μακ Ντέρμιντ που εκτυλίσσεται στη Σκωτία του 1979

Οι ήρωες της Μακ Ντέρμιντ, δουλεύουν σε εφημερίδα της Γλασκώβης.
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Ο Τσαρλς Σάιφ έγραψε μια ιδιότυ-
πη βιογραφία, «Ο πραγματικός 
Χόκινγκ: Κατασκευάζοντας έναν 
διάσημο επιστήμονα», μέσα από 
την οποία, δίχως να μειώνει το με-
γαλείο του επιστήμονα, σκιαγρα-
φεί ένα εξαιρετικά γειωμένο πορ-
τρέτο. Το πρόβλημα για τον Σάιφ 
ήταν πώς μετά το διάσημο «Χρο-
νικό του Xρόνου», ο Χόκινγκ έγινε 
κάτι σαν γκουρού. Το γεγονός δε 
πως είχε χάσει ακόμα και τη φω-
νή του και ότι επικοινωνούσε με 
σύντομα αποφθέγματα, τα οποία 
περνούσαν στον κόσμο μέσα από 
τον απρόσωπο αλλά και υποβλητι-
κό ηλεκτρονικό ήχο υπολογιστή, 
κατέστησαν τον μεγάλο επιστή-
μονα αυτό που το ευρύ κοινό ψά-
χνει διαχρονικά: ένα είδος γκουρού 
που έχει απαντήσεις για τα πάντα. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί αυτές τις 
μέρες από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαη-
λίδη. Προδημοσιεύουμε χαρακτη-
ριστικά αποσπάσματα.

Το πρώ το ουσιαστικό  
ερευνητικό  επί τευγμα του 
Χό κινγκ ή ταν μια σημα-

ντική  ανακά λυψη για τις απαρχέ ς 

του σύ μπαντος. Την εποχή  εκεί νη, 
το 1965, υπή ρχαν δύ ο ανταγωνι-
στικά  μοντέ λα για τη δημιουργί α 
του σύ μπαντος: εί τε το σύ μπαν 
βρισκό ταν σε μια κατά σταση 
αέ ναης ανανέ ωσης, εί τε εί χε γεν-
νηθεί  μέ σα από  μια τερά στια έ κρη-
ξη, σή μερα γνωστή  ως Μεγά λη 
Εκρηξη. Ο Χό κινγκ απέ δειξε στο 
πλαί σιο του διδακτορικού  του πως, 
αν το σύ μπαν εί χε ξεκινή σει με 
μια Μεγά λη Εκρηξη, τό τε εί χε ξε-
κινή σει ως ιδιομορφί α: έ να σημεί ο 
ό που οι νό μοι της φυσική ς πλέ ον 
δεν έ χουν κανέ να νό ημα, έ να απει-
ροελά χιστο πλην ά πειρο ψεγά δι 
στον ιστό  του χωροχρό νου. Ενα 
σημεί ο ό που καταρρέ ουν τα ί δια 
τα μαθηματικά . Ηταν έ να συγκλο-
νιστικό  συμπέ ρασμα: αν κά ποιος 
αποδεχό ταν τη θεωρί α της Με-
γά λης Εκρηξης, έ πρεπε επί σης 
να αποδεχτεί  ό τι οι νό μοι της φυ-
σική ς ό πως τους γνωρί ζουμε δεν 
επαρκού ν για να περιγρά ψουν τη 
γέ ννηση του σύ μπαντό ς μας. Αυτή  
η ιδέ α –γνωστή  σή μερα ως θεώ ρη-
μα ιδιομορφί ας– πυροδό τησε την 
καριέ ρα του Χό κινγκ. (...)

Ο Στί βεν Χό κινγκ ως σύ μβολο, 
κατά  το δεύ τερο μισό  του εικο-
στού  αιώ να, αποτέ λεσε εξί σου 
προϊ ό ν των μέ σων ενημέ ρωσης 

ό σο ο Αλμπερτ Αϊ νστά ιν κατά  το 
πρώ το μισό . Στο πρό σωπο του 
Χό κινγκ, ο Τύ πος έ δειχνε να έ χει 
βρει κά ποιον που μπορού σε να 

ανταγωνιστεί  τον Αϊ νστά ιν –
ακό μα και να τον ξεπερά σει– 
από  κά θε ά ποψη. (...) Οπως και 
στον προκά τοχό  του, αυτό  έ δω-
σε στον Χό κινγκ τα εφό δια να 
εί ναι έ νας από  τους λιγοστού ς 
που μπορού ν να ατενί σουν ευ-
θέ ως μία από  τις πιο καταστρο-
φικέ ς δυνά μεις του σύ μπαντος· 
κατέ βηκε ολομό ναχος μέ σα στα 
σαγό νια μιας μελανή ς οπή ς και 
επέ στρεψε φέ ροντας από κρυφη 
γνώ ση, την οποί α κανεί ς ά λλος 
δεν θα μπορού σε να εί χε απο-
σπά σει. Επί σης, υποτί θεται πως 
ή ταν εκεί νος που θα ολοκλή ρωνε 
την αναζή τηση του Αϊ νστά ιν για 
μια θεωρί α των πά ντων: παρό λο 

που αυτό  ποτέ  δεν αποτέ λεσε ου-
σιαστικό  κομμά τι των επιστημο-
νικώ ν ερευνώ ν του Χό κινγκ (και 
ο ί διος βρισκό ταν πολύ  πί σω σε 
σχέ ση με τους θεωρητικού ς των 
υπερχορδώ ν και ά λλους που ερ-
γά ζονταν με στό χο την ενοποί η-
ση των θεωριώ ν), η αναζή τηση 
αυτή  αποτελού σε κεντρικό  μέ ρος 
του μύ θου του. (...)

«Μερικέ ς φορέ ς βρέ θηκα μαζί  
του στο νοσοκομεί ο», θυμά ται ο 
Κιπ Θορν. «Μια από  αυτέ ς τις φο-
ρέ ς ή ταν σε αρκετά  κακή  κατά στα-
ση, και ο μό νος τρό πος επικοινω-
νί ας του ή ταν με τη χρή ση καρτώ ν 
που σή κωναν οι φροντιστέ ς του: 
βασικά  έ γνεφε “ναι” ή  “ό χι” ανα-

φορικά  με κά ποιο γρά μμα ή  κά ποιο 
σύ μβολο πά νω στην κά ρτα», λέ ει 
ο Θορν. «Ακό μα και τό τε, δεν έ δει-
χνε ιδιαί τερο εκνευρισμό . Ηταν 
πραγματικά  εκπληκτικό ». (...)

Ενα παρά ξενο γεγονό ς αναφο-
ρικά  με τον Χό κινγκ ή ταν ό τι έ τρε-
φε μια ασυνή θιστη αγά πη –ί σως 
ακό μα και αφοσί ωση– για μια δια-
σημό τητα η οποί α, εκ πρώ της ό ψε-
ως, ή ταν το διαμετρικό  του αντί θε-
το. Ο Στί βεν λά τρευε τη Μέ ριλιν 
Μονρό ε. Ο σκηνοθέ της Ερολ Μό ρις 
συζητού σε με τον Χό κινγκ στη δι-
ά ρκεια των γυρισμά των του Χρονι-
κού  του Χρό νου, και κά ποια στιγμή  
αναφέ ρθηκε το θέ μα της Μονρό ε. 
Οπως το έ θεσε ο Μό ρις: Τελικά  
του εί πα: «Κατά λαβα γιατί  έ χεις 
ό λες αυτέ ς τις φωτογραφί ες της 
Μέ ριλιν Μονρό ε στον τοί χο σου. 
Κι εκεί νη, ό πως κι εσέ να, την εκτι-
μού σαν περισσό τερο για το κορμί  
παρά  για το μυαλό  της».

Τό τε μου έ ριξε έ να πραγματικά  
τρελό  βλέ μμα, σαν να έ λεγε: «Τι 
διά ολο εί ναι αυτά  που λες, κύ ριε 
Μό ρις;». Μου ρί χνει αυτό  το τρε-
λό  βλέ μμα, τελικά  ακού γεται έ να 
κλικ και μου λέ ει: «ΝΑΙ». Αυτό  ί σως 
ή ταν το μεγαλύ τερο από  
τα πολλά  παρά δοξα στη 
ζωή  του Χό κινγκ.

Ο Στί βεν Χό κινγκ 
ως σύ μβολο, κατά  
το δεύ τερο μισό  
του εικοστού  αιώ να, 
αποτέ λεσε εξί σου προϊ ό ν 
των μέ σων ενημέ ρωσης 
ό σο ο Αλμπερτ Αϊ νστά ιν 
κατά  το πρώ το μισό .

«Ο Χό κινγκ απέ δειξε στο πλαί σιο του διδακτορικού  του πως, αν το σύ μπαν εί χε ξεκινή σει με μια Μεγά λη Εκρηξη, τό τε 
εί χε ξεκινή σει ως ιδιομορφί α: έ να σημεί ο ό που οι νό μοι της φυσική ς πλέ ον δεν έ χουν κανέ να νό ημα, έ να απειροελά χι-
στο πλην ά πειρο ψεγά δι στον ιστό  του χωροχρό νου. Ενα σημεί ο ό που καταρρέ ουν τα ί δια τα μαθηματικά ».
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Ο Χόκινγκ,
το Σύμπαν 
και η Μονρόε
Μια ιδιότυπη βιογραφία για τον μεγάλο

αστροφυσικό από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

«Κατέ βηκε ολομό ναχος μέ σα στα σα-
γό νια μιας μελανή ς οπή ς και επέ στρε-
ψε φέ ροντας από κρυφη γνώ ση».
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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
 Η αβανιά.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
21.30 Παραδοσιακή βραδιά 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Προσωπογραφίες
00.00 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 Σαΐνης
13.05 Παιδική ζώνη
14.55 Anne with an E, IΙ - (Ε)
 Oικογενειακή σειρά. 
 Επεισόδιο 10ο.
15.40 Wild at heart, IΙI - (Ε)
 Oικογενειακή σειρά.
16.30 FIFA 2022
 Pre-Game
18.00 FIFA  2022 
 ΚΑΤΑΡ- ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ
 Αγώνας
20.00 FIFA 2022
 Post-Game
20.20 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
20.30 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
20.35 Euromaxx a la Carte
 Σειρά ντοκιμαντέρ. 
21.00 The Whole Truth
  Θρίλερ, με τους Κιάνου 

Ριβς,  Ρενέ Ζελβέγκερ.
22.30 Aka: Mystery at the 
 Sorbonne University
 Σειρά αυτοτελών ταινιών 
 μυστηρίου εποχής.
00.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
01.00 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

07.00 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
08.00   Oικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
09.00 Επτά θανάσιμες πεθερές
 Κωμική σειρά.
10.00 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή.
13.00 O παράδεισος των κυριών
 Ελληνική σειρά εποχής. 
14.45 Τhe Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή.
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
 Εκπομπή συνεντεύξεων.  
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Η γη της ελιάς
  ∆ραματική σειρά, με 

τους Πασχάλη Τσαρούχα, 
Αντιγόνη Κουλουκάκου.

22.30 Μaestro
  ∆ραματική σειρά, με 

τους Χριστόφορο Παπα-
καλιάτη, Χάρις Αλεξίου. 

00.00 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ
 Εκπομπή συνεντεύξεων.
01.15 Singles
 Κωμική σειρά.
02.45 Να με προσέχεις - (Ε)
 Κωμική σειρά.
03.30 Επαναλήψεις

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 18.00 ΚΑΤΑΡ - ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ 22.30 Μaestro

Η καλή νοσοκόμα ���
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Τομπίας Λίντχολμ
Ερμηνείες: Τζέσικα Τσαστέιν, 
Εντι Ρεντμέιν 

Ο Δανός σεναριογράφος των επι-
τυχημένων «Ασπρο πάτο» και «Το 
κυνήγι», Τομπίας Λίντχολμ, περ-
νάει πίσω από την κάμερα για 
να αφηγηθεί μια ανατριχιαστι-
κή ιστορία βασισμένη σε αληθι-
νά γεγονότα, για λογαριασμό του 
Netflix. Η Εϊμι (Τζέσικα Τσαστέιν) 
είναι μια συμπονετική νοσοκόμα, 
η οποία ωστόσο πάσχει από μια 
μορφή καρδιοπάθειας με απο-
τέλεσμα να δυσκολεύεται στην 
απαιτητική καθημερινότητα της 
δουλειάς, αλλά και της φροντί-
δας των δύο μικρών κοριτσιών 
της. Ανέλπιστη βοήθεια θα έρθει 
από τον Τσάρλι (Εντι Ρεντμέιν), 
έναν καινούργιο νοσοκόμο με τον 
οποίο η Εϊμι σύντομα πιάνει φιλί-
ες. Οπως θα φανεί όμως, εκείνος 
κρύβει σκοτεινά μυστικά που θα 
αρχίσουν να έρχονται σταδιακά 
στην επιφάνεια.

Ο Λίντχολμ ευτυχεί να έχει 
στη διάθεσή του δύο από τους 
σημαντικότερους ηθοποιούς της 

γενιάς των σαραντάρηδων και 
δεν το αφήνει να πάει χαμένο. 
Η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Εντι 
Ρεντμέιν συνθέτουν ένα εξαιρε-
τικό δίδυμο, το οποίο πορεύεται 
μαζί, ώσπου να χρειαστεί να τε-
θεί αντιμέτωπο στο δεύτερο μέ-
ρος της ταινίας. Εκεί ενεργό ρόλο 
διαδραματίζουν και δύο ντετέκτιβ 
της αστυνομίας, καθώς η υπόθε-
ση πιθανής δολοφονίας ασθενών 
αρχίζει να χτίζεται και ο κλοιός 
γύρω από τον Τσάρλι στενεύει. 
Εκτός από την κλάση των πρω-
ταγωνιστών, ο Λίντχολμ ποντά-
ρει επιπλέον στην (απειλητική) 
ατμόσφαιρα, δίχως πάντως να ρι-
σκάρει περισσότερο, σε ένα φιλμ 
από αυτά που μας έχει συνηθίσει 
η διαδικτυακή πλατφόρμα.

 
Το μυστικό της ασημένιας 
λίμνης ���
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ
Ερμηνείες: Αντριου Γκάρφιλντ, 
Ράιλι Κίου 

Από την πλατφόρμα του Ertflix επι-
λέγουμε ένα σουρεαλιστικό φιλμ 
του Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ («It 
Follows»), το οποίο ξεκινάει από 

τους κώδικες του νουάρ για να 
αγγίξει το σύμπαν του Ντέιβιντ 
Λιντς. Κάπου στο Λος Αντζελες, 
ο Σαμ (Αντριου Γκάρφιλντ), ένας 
νέος άνδρας χωρίς δουλειά ή ιδι-
αίτερες φιλοδοξίες, περνάει άσκο-
πα τον χρόνο του, ώσπου γνωρί-
ζει την όμορφη Σάρα (Ράιλι Κίου). 
Αυτή ωστόσο σύντομα εξαφα-
νίζεται μυστηριωδώς κι εκείνος 
ξεκινάει μια γεμάτη αλλόκοτες 
συναντήσεις έρευνα για να την 
εντοπίσει. 

Ο σουρεαλισμός είναι η λέξη-
κλειδί για να χαρακτηρίσει κανείς 
το φιλμ του Μίτσελ, ο οποίος αφή-
νει κατά μέρος την ιδιαίτερη χρή-
ση της κάμερας του «It Follows», 
για να μας συστήσει άλλα παράξε-
να, τα οποία συνδέονται σχεδόν 
αποκλειστικά με την ποπ κουλ-
τούρα των ’90s: δίσκοι βινυλίου 
που περιέχουν μυστικά μηνύμα-
τα, χάρτες που κρύβονται σε συ-
σκευασίες κορν φλέικς, υπαινιγ-
μοί σε βιντεοπαιχνίδια και ένας 
υπέργηρος τύπος πίσω από το 
πιάνο, ο οποίος ισχυρίζεται πως 
έχει συνθέσει το «Smells Like 
Teen Spirit» των Νιρβάνα, μαζί 
περίπου με όλα τα δημοφιλή τρα-
γούδια των τελευταίων 50 ετών.

Επάνω, ο Εντι Ρεντμέιν πρω-
ταγωνιστεί στην ταινία του Netflix 
«Η καλή νοσοκόμα». Κάτω,
ο Αντριου Γκάρφιλντ σε σκηνή 
από την ταινία «Το μυστικό της 
ασημένιας λίμνης» που είναι δια-
θέσιμη στο Ertflix.

Το καλό και το κακό με στολές νοσηλευτών

Μαγειρεύοντας
το θρίλερ 
με τη σάτιρα
Ενδιαφέρον φιλμ από τον σκηνοθέτη 

των «Game of Thrones» και «Succession»

Το μενού ���
ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Σκηνοθεσία: Μαρκ Μάιλοντ
Ερμηνείες: Ρέιφ Φάινς, 
Ανια Τέιλορ-Τζόι, Νίκολας Χουλτ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Γνωστός από τη σκηνοθετική δου-
λειά του σε τηλεοπτικές επιτυχίες 
όπως τα «Game of Thrones» και 
«Succession», ο Μαρκ Μάιλοντ 
αναλαμβάνει να ενορχηστρώσει 
εδώ ένα πολύ ιδιαίτερο θρίλερ με 
γαστριμαργικές αναφορές. Ενα νε-
αρό ζευγάρι (Ανια Τέιλορ-Τζόι, Νί-
κολας Χουλτ) φτάνει, μαζί με μια 
μικρή ακόμα ομάδα εκλεκτών κα-
λεσμένων, στο διάσημο εστιατό-
ριο ενός κορυφαίου σεφ, το οποίο 

βρίσκεται σε κάποιο απομονωμένο 
νησί. Εκεί, καθώς το μενού αρχίζει 
να ξετυλίγεται, οι πάντες καταλα-
βαίνουν πως ο οικοδεσπότης τους 
είναι αποφασισμένος να τους προ-
σφέρει μια εμπειρία γεμάτη εκπλή-
ξεις που μπορεί να αποδειχθούν 
παραπάνω από τρομακτικές. 

Η ιδέα του απομονωμένου περι-
βάλλοντος, όπου οι καθιερωμένες 
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δι-
αταράσσονται, είναι πολυφορεμέ-
νη τελευταία στον κινηματογράφο, 
ωστόσο το περιτύλιγμα είναι τόσο 
γοητευτικό ώστε να το παραβλέ-
ψουμε. Οπως συνέβη και στο πρό-

σφατο «Τρίγωνο της θλίψης» του 
Ρούμπεν Εστλουντ, οι καλεσμένοι 
διαθέτουν εδώ είτε πλούτο είτε με-
γάλη επιρροή· ή και τα δύο. Τρία 
μεγαλοστελέχη πολυεθνικής, ένας 
πολιτικός, μια διάσημη κριτικός 
εστιατορίων, ένας (παρηκμασμέ-
νος) κινηματογραφικός αστέρας 
κ.ο.κ. Απέναντί τους στέκεται ο ιδι-
οφυής σεφ –αρκούντως πειστικός 
ο Ρέιφ Φάινς στον ρόλο– μαζί με 
την ομάδα του, η οποία έχει ετοι-
μάσει ένα μενού εκλεπτυσμένων 
γεύσεων αλλά και ειδικά σχεδια-
σμένων... περφόρμανς για τους 
πελάτες. Στόχος όλων των παραπά-
νω είναι φυσικά η σάτιρα, η οποία 
μάλιστα κατευθύνεται αμφίδρομα: 
τόσο απέναντι στην όλο και πιο 
εξωφρενική βιομηχανία της πολυ-
τελούς εστίασης, η οποία αποκτά 
προεκτάσεις που ελάχιστα έχουν 
να κάνουν με το ίδιο το φαγητό, 
όσο και απέναντι σε εκείνους που 
κρίνουν τη σκληρή δουλειά χαρι-
σματικών ανθρώπων σαν άλλοι 
ανώτατοι δικαστές. Γενικώς οι δη-
λητηριώδεις ατάκες πάνε κι έρχο-
νται και το μαύρο χιούμορ είναι 
πανταχού παρόν, χαρίζοντας με-
ρικές αληθινά απολαυστικές στιγ-
μές, σε ένα κινηματογραφικό... με-
νού πάντως που μάλλον το έχουμε 
ξαναγευτεί. 

Από την άλλη, εκείνος που τελι-
κά αποτελεί τον καταλύτη της ται-
νίας είναι ο χαρακτήρας της Ανια 
Τέιλορ-Τζόι, ο οποίος εκπροσω-
πεί με έναν τρόπο και τον θεατή. 
Ο Ρέιφ Φάινς το θέτει ως εξής σε 
σχέση με τον δικό του σεφ: «Είναι 
μία παράξενη σύνδεση, γιατί δεν 
είναι ρομαντική. Εκείνος ταυτί-
ζεται μαζί της. Βλέπει τον κόσμο 
μοιρασμένο ανάμεσα σε αυτούς 
που υπηρετούν ή δίνουν, και σε 
εκείνους που παίρνουν ή αγορά-
ζουν. Εκείνη δεν το πιστεύει αυτό 
και επιπλέον δεν της αρέσει και το 
φαγητό του. Θεωρεί ότι είναι όλο 
μια μεγάλη απάτη».

Ο Ρέιφ Φάινς είναι αρκούντως πειστικός ενσαρκώνοντας τον ευφυή σεφ - οικοδεσπότη, ενώ καταλυτικός είναι ο χαρακτήρας της Ανια Τέιλορ-Τζόι, η 
οποία με έναν τρόπο εκπροσωπεί στην ταινία και τον θεατή.

HOME CINEMA

Οι δηλητηριώδεις ατά-
κες πάνε κι έρχονται χα-
ρίζοντας μερικές αλη-
θινά απολαυστικές 
στιγμές, σε ένα κινη-
ματογραφικό... μενού, 
πάντως, που μάλλον το 
έχουμε ξαναγευθεί.

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)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα
12.50 5 X 5 - (Ε)
 Τηλεπαιχνίδι.
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 
18.40 ROUK ZOUK Special (Ε) 
 Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Family Game
  Tηλεπαιχνίδι με τους 

Μάρκο Σεφερλή και Έλε-
να Τσαβαλιά.

22.30 The bourne supremacy
 Tαινία δράσης.
00.15 Eκείνες κι εγώ - (E)
 Κωμική σειρά.
00.50 Ο γητευτής - (E)
 Κοινωνική σειρά.
01.40 Ταμάμ - (E)
 Κωμική σειρά.
02.30 Solo καριέρα - (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 πε-

ριπέτειας με τον Πέτρο 
Πολυχρονίδη και τη Zε-
νεβιέβ Μαζαρί.

00.00 Ό,τι αγαπώ
 Μουσική εκπομπή με 
 τον Γιάννη Μπέζο.
02.00 OPEN Weekend - (E) 
04.00 Επαναλήψεις

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.
15.30 Ηappy Traveller - (Ε)
  Tαξιδιωτική εκπομπή με 

τον Ευτύχη Μπλέτσα.
16.30 Γεια σου
   Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τη Μαρία Μπακοδήμου. 
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Γεια σου - (Ε)
 Συνέχεια.
19.00 Ανεράδες
 Κωμική σειρά, με τους 
 Σκεύη Παπαμιλτιάδους, 
 Ελευθερία Ανδρέου, κ.ά.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Τhe Voice of Greece -
 Moυσικός διαγωνισμός.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Ανεράδες - (Ε)
02.40 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
04.00 Γεια σου - (Ε)

08.55 ∆όκτωρ Ζι-Βέγγος
10.15 Η Αθήνα τη νύχτα
11.35 Ένας ήρως με παντούφλες
13.15 Ο νικητής
14.40 Το στραβόξυλο
16.15 Αστέρω
17.35 Η αδελφή μου θέλει ξύλο
18.45 Ο δολοφόνος αγαπούσε
20.00 Μια τρελή σαραντάρα
21.30 Ο τσαρλατάνος
23.00 Κάθαρμα
00.35 Οι αδίστακτοι
02.05 Οργή
04.00 Πιάσαμε την καλή

 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 21.00 No Man’s Land

21.30 Ο τσαρλατάνος

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.

08.00 Line Of Descent
10.00 Wedding Daze
11.45 Terra Willy
13.30 The Veil
15.15 Fargo
17.00 Axis Sally
19.00 American Siege
21.00 No Man’s Land
23.00 Hitler Versus Picasso 
 And The Others
00.45 Supernova
02.30 Whitney
04.00 Take My Daughter
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Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Για τους ρέκτες θα είναι πάντα το 
δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα 
στη ζωή. Κάτι μεταξύ ζωτικού 
ενδιαφέροντος και ανάγκης για 
αυτοέκφραση. Το ποδόσφαιρο 
ποτέ δεν ήταν μόνο μια μπάλα, 
την οποία κυνηγούν με ζέση 22 
παίκτες στο χορτάρι. Το γήπεδο 
μοιάζει, εν πολλοίς, με θεατρικό 
σκηνικό όπου πριν, κατά τη δι-
άρκεια, αλλά και μετά το πέρας 
της παράστασης, ο θεατής έχει 
αλλάξει. Κάτι ιδιαίτερο έχει με-
τατοπιστεί στην περιοχή των συ-
ναισθημάτων του εξαιτίας των 
δρωμένων. Ποτέ δεν επιστρέφει 
στο σπίτι ίδιος και απαράλλακτος. 
Αν ένας τυπικός αγώνας ποδο-
σφαίρου έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει γνώση γύρω από την 
ηθική και την ευθύνη, όπως ση-
μείωνε και ο λάτρης της μπάλας, 
Αλμπέρ Καμύ, τότε, κατά μείζονα 
λόγο, ένας αγώνας για το Παγκό-
σμιο Κύπελλο συνιστά μέγιστο γε-
γονός, σχεδόν ιστορικό. Τα Μου-
ντιάλ είναι η κορωνίδα, η επιτομή, 
το πλήρες νόημα του πώς το πο-
δόσφαιρο είναι γέννημα, προϊόν, 
αλλά και δημιουργός πολιτικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών γε-
γονότων. Πάνω από όλα, οι αγώ-
νες μεταξύ εθνικών ομάδων στην 
κορυφαία ποδοσφαιρική διοργά-
νωση του πλανήτη δίνουν τροφή 
για πλείστες όσες αφηγήσεις και 
μύθους. Αποτελούν το καλύτερο 
υλικό για λογής μυθοπλασίες και 
αναλύσεις που ξεφεύγουν από 
το αμιγώς αθλητικό περιβάλλον. 
Μπορεί η εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου να έχει πάρει μέρος σε 
τρία μόλις Μουντιάλ, εντούτοις 
το ενδιαφέρον του ελληνικού κοι-
νού για τη διοργάνωση παραμένει 
υψηλό. Μα, το ίδιο υψηλό είναι και 
το συγγραφικό ενδιαφέρον γύρω 
από τις ιστορίες που «γεννάει» η 
διοργάνωση.

Χρήστος Σωτηρακόπουλος 

Οι «στιγμές»
Εκ των κορυφαίων αθλητικών 
συντακτών της χώρας, ο Χρή-
στος Σωτηρακόπουλος έγραψε 
το 2014 το βιβλίο «Στιγμές Μου-
ντιάλ» (εκδ. Τόπος) στο οποίο, 
όπως σημειώνει εύγλωττα στην 
«Κ», «με ενδιάφερε να εστιάσω 
σε πρόσωπα, όχι σε αποτελέσμα-
τα. Από τις πιο χαρακτηριστικές 
εικόνες που μου έχουν μείνει ως 
παιδί είναι το δοκάρι του Ρέν-
σενμπρινκ. Ενα Μουντιάλ (σ.σ.: 
1974) κρίθηκε από το αν θα πάει 
η μπάλα λίγο δεξιά ή λίγο αριστε-

ρά. Επειτα από χρόνια τον συνά-
ντησα και του πήρα συνέντευξη. 
Ηταν το έναυσμα για να ξεκινή-
σω να ψάχνω τέτοιες ιδιαίτερες 
στιγμές στα Μουντιάλ. Στο βι-
βλίο μου δεν χρειάζεται κανείς 
να έχει πλήρη γνώση του τι έχει 
συμβεί. Αξίζει να το διαβάσει σαν 
να πρόκειται για μικρές μεμονω-
μένες ιστορίες».

Η ίδια η διοργάνωση οδήγησε 
τον κ. Σωτηρακόπουλο να αναζη-
τήσει κάτι πέραν των αγώνων. 
Οπως μου λέει: «Τα Μουντιάλ 
είναι η επιτομή τού τι μπορούν 
να κάνουν τα σπορ για να συ-
γκεντρώσουν τόσο μεγάλο αριθ-
μό ανθρώπων μπροστά σε μια 
τηλεόραση. ∆εν συγκρίνονται 
καν με τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, όπου ο κόσμος ενδιαφέρεται 
έντονα μόνο για τον αγώνα των 

100 μέτρων στο στίβο. Αντίθετα, 
το Μουντιάλ το παρακολουθούν 
και άνθρωποι των οποίων η ομά-
δα δεν έχει προκριθεί στην τελι-
κή φάση. Είναι ένα δυνατό κοι-
νωνικό φαινόμενο από μόνο του. 
Το ’90 η πρεμιέρα ανάμεσα στην 
Αργεντινή και στο Καμερούν ή το 
2002 το Γαλλία - Σενεγάλη ήταν 
ματς που συγκέντρωσαν πάρα πο-
λύ κόσμο από όλο τον πλανήτη».

Οσο για τις μικρές ιστορίες 
που βγαίνουν από τα Μουντιάλ, 
ο κ. Σωτηρακόπουλος σημειώνει: 
«Θυμάμαι το 2006 όταν παρακο-
λούθησα τον αγώνα Πορτογαλί-
ας - Ανγκόλας, κατάλαβα αμέσως 
πως ήταν ένα τοπικό ντέρμπι λό-
γω των ιστορικών και πολιτικών 
σχέσεων που είχαν οι δύο χώρες 
για αιώνες. Το ίδιο συμβαίνει με 
τους αγώνες Βραζιλίας - Αργεντι-
νής και Γερμανίας - Αγγλίας. Αυτά 
τα παιχνίδια φτιάχνουν ιστορίες, 
διότι από πίσω υπάρχει ένα ολό-
κληρο πολιτικό και πολιτισμικό 
παρελθόν».

Το Μουντιάλ εξακολουθεί 
στις μέρες μας να παράγει μύ-
θο; Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος 
παραδέχεται πως όχι: «Κάποτε 
όλη η διαδικασία ήταν μυστικι-
στική. Η τηλεόραση έδειχνε 40 
ματς τον χρόνο. Τώρα δείχνει 40 
ματς τη μέρα. Η δική μου γενιά 

είδε σταρ να γεννιούνται μέσα 
στα Παγκόσμια Κύπελλα. Σήμε-
ρα τους σταρ τούς ξέρουμε ήδη. 
∆ύσκολα θα ξεπεταχτεί κάποιος 
που δεν τον ξέρεις από αυτούς 
τους αγώνες. Ας σκεφτούμε μόνο 
ότι ο Χάαλαντ, που είναι αυτή τη 
στιγμή ο τοπ παίκτης παγκοσμί-
ως, δεν θα παίξει στο Μουντιάλ. 
Η Εθνική του δεν προκρίθηκε. 
Ο σταρ κάθε αθλήματος στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες συνήθως 
μετέχει. Τα Μουντιάλ είναι πολύ 
ιδιαίτερη διοργάνωση. Η Ιταλία, 
σημαντική ποδοσφαιρική δύ-
ναμη, δεν θα πάρει μέρος στην 
τελική φάση για δεύτερη συνε-
χόμενη φορά».

Η περιβόητη κουτουλιά του Ζι-
ντάν στον τελικό του 2006 είναι, 
κατά τον Χρήστο Σωτηρακόπου-

λο, μια στιγμή που θα μπορούσε 
να γίνει ακόμη και μυθιστόρημα 
ή ταινία. «Ειδικά η εικόνα που ο 
Ζιντάν περνάει δίπλα από το κύ-
πελλο και χάνεται στο βάθος προς 
τα αποδυτήρια».

Θεολόγος Αλεξανδράτος 

Η «Ιστορία»
Ο δημοσιογράφος Θεολόγος Αλε-
ξανδράτος έγραψε το 2010 το βι-
βλίο «Η ιστορία του Μουντιάλ» 
(εκδ. Introbooks) με στόχο να κα-
ταγράψει τι συνέβαινε στον κό-
σμο την περίοδο που διεξάγονταν 
τα Μουντιάλ.

Σήμερα εξηγεί στην «Κ» το 
σκεπτικό του: «Ηθελα να εξιστο-
ρήσω την άλλη διάσταση των 
αγώνων. Τι γινόταν, δηλαδή, 

στον πλανήτη την περίοδο που 
διεξάγονταν οι αγώνες. Η αλή-
θεια είναι ότι συνέβησαν πολλά. 
Καταστροφές, πόλεμοι ή ακόμη 
και σημαντικά πολιτιστικά γεγο-
νότα. Ποιος θυμάται ότι κατά τη 
διάρκεια του πρώτου Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου εμφανίστηκε πρώτη 
φορά ο Μίκι Μάους; Υπάρχει άμε-
ση σύνδεση ανάμεσα την πολιτι-
κή, στην κοινωνία και στα Μου-
ντιάλ. Ας θυμηθούμε μόνο ότι 
το 1978, αν η Αργεντινή δεν κα-
τακτούσε το τρόπαιο, οι παίκτες 
θα έψαχναν μέρος να κρυφτούν 
λόγω της πολιτικής κατάστασης 
που επικρατούσε τη χώρα. Αλ-
λο παράδειγμα είναι το κομβικό 
Μουντιάλ του ’90, όταν η πρώην 
Σοβιετική Ενωση μετατρέπεται 
σε Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών. Βλέπουμε, λοιπόν, πώς 

τα πολιτικά και κοινωνικά γεγο-
νότα επηρεάζουν και επηρεάζο-
νται άμεσα από τους αγώνες των 
Παγκοσμίων Κυπέλλων».

Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. 
Στις μέρες μας δημιουργούνται 
οι απαραίτητοι μύθοι που αξίζει 
κανείς να καταγράψει σ’ ένα βι-
βλίο; Ο κ. Αλεξανδράτος απαντά-
ει: «Η ομορφιά του ποδοσφαίρου 
θα είναι πάντα οι ήρωες της Κυ-
ριακής. Αν και στις μέρες μας δεν 
παίζουν μόνο Κυριακή. Τα παλαι-
ότερα Μουντιάλ μπορούσαν να 
δημιουργήσουν τέτοιους μύθους. 
Τώρα ξέρουμε τα πάντα. Προσωπι-
κά θεωρώ τον Πελέ παίκτη-μύθο. 
Και όμως, δεν τον έχω δει ποτέ να 
παίζει. Οι ιστορίες και οι αφηγή-
σεις που τον ακολουθούν, όμως, 
έχτισαν μέσα μου την έννοια του 
μύθου. Εξακολουθώ να πιστεύω 
πως είναι ο καλύτερος παίκτης 
που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα».

Αργύρης Παγαρτάνης 

Το «μυθιστόρημα»
Για τον δημοσιογράφο Αργύρη 
Παγαρτάνη, τα Μουντιάλ είναι ο 
κατεξοχήν «χώρος» όπου παράγο-
νται ιστορίες που ξεφεύγουν από 
τα στενά όρια του ποδοσφαίρου. 
Το 2014 συγκέντρωσε στο βιβλίο 
του «Το μυθιστόρημα του Μου-

ντιάλ» (εκδ. Αθλητικός Τύπος) 218 
αληθινές ιστορίες.

«Τα Μουντιάλ είναι πάντα η 
αφορμή. Στην ουσία απομόνωσα 
κάποιες στιγμές και τις συνέδεσα 
με όσα συνέβαιναν εκείνη την 
περίοδο στην κοινωνία. Τρανό 
παράδειγμα είναι το παιχνίδι Ελ 
Σαλβαδόρ - Ονδούρα, που έγινε 
το 1969, για την προκριματική 
φάση του Μουντιάλ. Από εκεί-
νο το ματς ξεκίνησε ένας πόλε-
μος. Αυτή η ιστορία με συγκλό-
νισε. Ουσιαστικά μου έδειξε πώς 
οι αγώνες των εθνικών ομάδων 
παράγουν Ιστορία».

Σε μια εποχή που η εικόνα σα-
ρώνει τα γεγονότα και τη μνή-
μη, οι καταγεγραμμένες  ιστορί-
ες των Μουντιάλ εξακολουθούν 
να συγκινούν. Ο κ. Παγαρτάνης 
συμπληρώνει: «Πάντα θα συγκι-
νούν, απλώς υπάρχει μια δυσκο-
λία να διακρίνεις την αλήθεια από 
την υπερβολή ειδικά σε πράγματα 
που έχουν συμβεί πριν από πολ-
λές δεκαετίες. Προσωπικά, ήθελα 
να καταγράψω γεγονότα που συ-
νέβησαν πραγματικά. Αυτό που 
κατάλαβα είναι ότι για πάρα πολ-
λές χώρες, η συμμετοχή σε ένα 
Μουντιάλ είναι κάτι παραπάνω 
από ποδόσφαιρο. Ακόμη και σε 
καιρούς παγκοσμιοποίησης, η 
έννοια “εθνική ομάδα” εξακο-
λουθεί να συναρπάζει».

Μπορεί η εικόνα να έχει κατα-
λυτική δύναμη, εντούτοις το πο-
δόσφαιρο εξακολουθεί να «διαβά-
ζεται» μέσω των αφηγήσεων. Ο 
Αργύρης Παγαρτάνης λέει: «Για 
κάποιους που τους αρέσει να δια-
βάζουν, σίγουρα. Οταν τέλειωσα 
την έρευνα για το βιβλίο, κατά-
λαβα πως είχα διασκεδάσει τόσο 
γράφοντάς το που δεν με ένοια-
ζε καν αν θα εκδιδόταν. Υπάρχει 
ακόμη αρκετά μεγάλο κοινό που 
ενδιαφέρεται να διαβάζει ιστορί-
ες γύρω από τα Παγκόσμια Κύ-
πελλα. Είναι καλά τα αθλητικά 
ντοκιμαντέρ που γυρίζονται τα 
τελευταία χρόνια, αλλά η αίσθη-
ση που σου προσφέρει ένα βι-
βλίο δεν συγκρίνεται. Ιδίως όταν 
καταγράφονται γεγονότα περα-
σμένων ετών. Ας πούμε, ακόμη 
μνημονεύουμε το δεύτερο γκολ 
της Ουρουγουάης που μπήκε στο 
Μαρακανά το 1950 και προκάλε-
σε τόσο πόνο σε μια ολόκληρη 
χώρα. Και όμως, εκείνη την πε-
ρίοδο η Βραζιλία ήθελε να δείξει 
ότι κάτι προσπαθεί να κάνει ως 
χώρα. Το τότε καθεστώς χρησι-
μοποίησε την εθνική ομάδα για 
να ισχυροποιήσει τη θέση του. 
Να πώς τα Μουντιάλ μπλέκουν 
άμεσα με την πολιτική».

Ξεφυλλίζοντας τον μύθο των Μουντιάλ
Τρεις δημοσιογράφοι μιλούν για όσα συναρπαστικά ανακάλυψαν γράφοντας βιβλία για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου

Η ντρίμπλα του Πελέ (δεξιά) στον τερματοφύλακα της Ουρουγουάης, στον 
ημιτελικό του 1970, θεωρείται ακόμη και σήμερα ίσως η κορυφαία όλων των 
εποχών. Λίγοι θυμούνται ότι ο Βραζιλιάνος άσος δεν κατάφερε να σκοράρει...

O Ζινεντίν Ζιντάν αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο περνώντας «ξυστά» 
από το βαρύτιμο τρόπαιο, λίγο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε για την 
κουτουλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, στον τελικό Γαλλίας - Ιταλίας, το 2006.
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«Κάποτε όλη
η διαδικασία ήταν 
μυστικιστική.
Η τηλεόραση έδειχνε
40 ματς τον χρόνο. Τώρα 
δείχνει 40 τη μέρα».

«Για πάρα πολλές 
χώρες, η συμμετοχή
σε ένα Παγκόσμιο 
Κύπελλο είναι
κάτι παραπάνω
από ποδόσφαιρο».

Μέσα σε παραλήρημα, Αργεντίνοι οπαδοί σηκώνουν στις πλάτες τον τροπαιούχο Ντάνιελ Πασαρέλα, αμέσως μετά τον τελικό κόντρα στην Ολλανδία, στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Αϊρες, το 1978. «Αν η 
Αργεντινή δεν κατακτούσε το τρόπαιο, οι παίκτες θα έψαχναν μέρος να κρυφτούν λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα», σημειώνει ο Θεολόγος Αλεξανδράτος.
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