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Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗΚά

Η Επίτροπος Προστασίας των δικαιωμάτων
του Παιδιού κα Δέσπω Μιχαηλίδου και η
πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή κα Ανα-
στασία Παπαδοπούλου λένε στην «Κ» πως
η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενδυ-
νάμωσή τους και την προστασία τους από

κακοποιητικές σεξουαλικές πράξεις εναντίον
τους. Σημαντικός κρίκος επίσης που θα
συγκροτήσει δίκτυ ασφαλείας από πλευράς
της Πολιτείας είναι και η συνεργασία των
κρατικών υπηρεσιών και η ενίσχυση των
δομών του κράτους, με την πολυθεματικό-
τητα και τα πρωτόκολλα να έχουν πρω-

τεύοντα ρόλο. Η αύξηση των καταγγελιών,
λέει η κα Παπαδοπούλου, οφείλεται στην
ολοένα και μεγαλύτερη ενημέρωση των πο-
λιτών, ενώ η κα Μιχαηλίδου αναφέρει στην
«Κ» πως θα έπρεπε ίσως να δημιουργηθεί
ένα ακόμη Σπίτι του Παιδιού, μία δομή με
υποδειγματική λειτουργία. Σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ

Προς το παρόν
δεν συζητείται
θέμα ηγεσίας 

Καταστροφική για την
υποψηφιότητα Αβέρωφ
Νεοφύτου χαρακτηρίζει
την ανάδειξη εσωκομ-
ματικών διαδικασιών ο

υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νου-
ρής σε συνέντευξή του στην «Κ»,
σημειώνοντας πως κάθε πράγμα
πρέπει να συζητείται στην ώρα του.
Μιλά για την επόμενη μέρα του ΔΗ-
ΣΥ, πού βλέπει τον εαυτό του και
σχολιάζει το ενδεχόμενο συμμετο-
χής του Συναγερμού σε μία κυβέρ-
νηση Εθνικής Ενότητας. Σελ. 7

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Βάζει τη Συρία 
στον προεκλογικό του
Η κυβέρνηση Ερντογάν εργαλει-
οποιεί την έκρηξη της Κωνσταντι-
νούπολης για ν’ ανακατέψει την
τράπουλα στο προσφυγικό. Παράλ-
ληλα, συντηρεί τα σενάρια επεισο-
δίου σε Αιγαίο αλλά και προσάρτη-
σης της κατεχόμενης Κύπρου. Σελ. 4

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Τι σηματοδοτεί 
η στάση στο Βερολίνο
Με δεδομένο ότι το Βερολίνο διαμή-
νυσε στην Άγκυρα πως ένας νέος
γύρος έκνομων γεωτρήσεων θα
επέφερε κυρώσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
βρέθηκε στο Βερολίνο. Σελ. 5

Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικο-
νομίας συνεχίζεται σταθερά. Ο τουρισμός,
η κατανάλωση και οι εταιρείες τεχνολογίας
είναι η «κινητήριος δύναμη» της ανάπτυξης.
Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,3%
το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2021. Σημαντικό

είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας
μπήκαν στο «κάδρο» της ανάπτυξης, ενώ ο
τομέας των κατασκευών βιώνει ελαφριά
κάμψη. Το ΑΕΠ έχει φτάσει στα 26,6 δισ.
ευρώ. O ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολο-
γίζεται σε 5,5%. Οικονομική, σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Συμμαχία
αγάπης

Ο ρόλος που πρέπει να διαδραμα-
τίζει η επίσημη Πολιτεία σε ό,τι
αφορά την ευημερία των πολιτών
και όσων διαμένουν στη χώρα θα
πρέπει να είναι στην κορυφή των
επιδιώξεών της. Είναι σημαντικό
να αισθάνονται όλοι και όλες, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικής
καταγωγής ή σεξουαλικών προτι-
μήσεων ότι η Κυπριακή Πολιτεία
είναι μία ευνομούμενη Δημοκρατία.
Οι κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας
ιδιαίτερα θα πρέπει να έχουν πάν-
τοτε ανοικτές τις κεραίες τους,
ώστε να μπορούν να αντιμετωπί-
ζουν ολιστικά και όσο το δυνατόν
πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα
των πιο ευάλωτων πολιτών.

Κρατάει τον ρυθμό της η ανάπτυξη
Βασικοί πυλώνες ο τουρισμός, η κατανάλωση και οι εταιρείες τεχνολογίας

QUEER CINEMA

Η τέχνη δίνει χώρο 
στην εξερεύνηση

Ο Diego 
Armando
Aparicio,
διευθυντής
του Queer
Wave Festi-
val, μιλάει
στην «Κ»

για το φεστιβάλ που ξεκίνη-
σε την περασμένη Παρα-
σκευή και λέει πως οι σινε-
φίλ αλλά και τα ΛΟΑΤΚΙ+ της
Κύπρου πολύ σπάνια έχουν
πρόσβαση σε ταινίες όπως
αυτές που φιλοξενεί το
Queer Wave. Τέχνες, σελ. 4

Δρ Μάριος Ψαράς:
Πέρα από το ουράνιο τόξο.
Μια σύντομη εισαγωγή στο
κουήρ σινεμά. Τέχνες, σελ. 4

Ενημέρωση και σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση από νωρίς
Σημαντικό εργαλείο για σπάσιμο της αλυσίδας κακοποίησης ανηλίκων η παιδεία

Από την περασμένη Κυριακή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Γαμψό ξίφος», με αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του ένοπλου κουρ-
δικού κόμματος ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ και της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG στη βόρεια Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ει-
σβολή στρατού ξηράς και τεθωρακισμένων για την εκδίωξη της YPG και τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» σε βάθος 30 χιλιομέτρων από τα
τουρκοσυριακά σύνορα. Αφορμή στάθηκε η τρομοκρατική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, με έξι νεκρούς και δεκάδες
τραυματίες, την οποία η Αγκυρα απέδωσε σε Κούρδους. Ωστόσο, τόσο το ΡΚΚ όσο και η YPG αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη, ενώ μυστήριο καλύπτει
την Αχλάμ Μπασίρ, η οποία συνελήφθη ως βασική ύποπτος από τις τουρκικές αρχές. Σελ. 23

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ 

Τα σενάρια 
που παίζουν για 
το τριπρόσωπο
Η δυναμική που αναπτύσσει ο κάθε υπο-
ψήφιος είναι ένας σοβαρός παράγοντας
προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία του
καθενός, πρώτα μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου
και στη συνέχεια ενώπιον της Ιεράς Συ-
νόδου. Στην κάλπη της πρώτης φάσης
θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύγκρουση
μεταξύ δύο ομάδων της Συνόδου. Των
λεγόμενων αρχιεπισκοπικών που έχουν
την πλειοψηφία και συνεπώς τον έλεγχο
στη δεύτερη φάση αναπλήρωσης του
Θρόνου και των λεγόμενων ρωσόστρο-
φων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν
σοβαρό προβάδισμα μόνο κατά την πρώ-
τη φάση. Σελ. 10Με βόμβες... γεμίζει τις κάλπες

ΕΛΛΑΔΑ

Μια κιβωτός γεμάτη
χολή και όξος
Η «άγρια» δημοσιότητα και οι από-
πειρες εκφοβισμού μαρτύρων. Το
ερώτημα πλέον είναι αν οι κλειστές
δομές αποτελούν τον καλύτερο τρό-
πο προστασίας παραμελημένων ή
κακοποιημένων παιδιών. Σελ. 20-21

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Διεκδικώντας την πατρίδα. Σελ. 5

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Οι ανέλεγκτοι. Σελ. 12

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η καλοσύνη των ξένων. Σελ. 12

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ
Προεδρικές και Κυπριακό. Σελ. 14

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 

Πίσω από 
την ατζέντα
Μαυρογιάννη 
Η κίνηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη να
θέσει δημοσίως το ζήτημα των ισχυρι-
σμών του Μακάριου Δρουσιώτη ήγειρε
το ερώτημα αν έχει αποφασίσει να επα-
ναφέρει στην ατζέντα το θέμα της δια-
φθοράς και ν’ αποκτήσει ταυτότητα
στην τελική ευθεία πριν από τις προ-
εδρικές εκλογές. Σελ. 6

Σκάκι για το γκάζι
Μηνύματα Αθήνας προς Λιβύη
Η NAVTEX, που βρισκόταν στην τελική
φάση επεξεργασίας την Παρασκευή, ανα-
μενόταν να επεκτείνει τα όρια ερευνών
για λογαριασμό της κοινοπραξίας Ex-
xonMobil. Η επέκταση τωνερευνών προς
τα νότια-νοτιοδυτικά επιχειρείται σε ένα
πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Σελ. 17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Προκαλούμε burnout της ατμόσφαιρας
Ο Γερμανός στοχαστής Χάρτμουτ Ρόζα, κοινωνιολόγος, καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, μιλάει στην «Κ» για μια κοι-
νωνία που ζει σε υψηλές ταχύτητες και προβληματίζεται για τη
ζωή μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα, όπως το Metaverse, τονί-
ζοντας ωστόσο: «Δεν μπορούμε απλώς να ελαττώσουμε ταχύ-
τητα. Θα καταλήξουμε σε μια οικονομική και πολιτική κατα-
στροφή». Τέχνες, σελ. 1
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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.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού σήμερον θα τελε-
σθή η επίσημος έναρξις του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της
Ενώσεως Αθηνών περιόδου 1932-1933. Το πρόγραμμα της εορτής,
κατά την διάρκειαν της οποίας θα παιανίζουν αι μουσικαί του Δήμου

Αθηναίων και του ορφανοτρο-
φείου Χατζηκώστα, κατηρτίσθη
ως εξής: Ωρα 1.15 μ.μ., συγκέν-
τρωσις μετεχουσών ομάδων
εις τα αποδυτήρια του Παναθη-
ναϊκού [φωτ. Αρχείο Ν. Πολίτη].
Ωρα 1.30 μ.μ., παρέλασις των
ομάδων υπό τους ήχους των
μουσικών. Ωρα 2 μ.μ., παράτα-
ξις των ομάδων. Προσφώνησις

και απονομή μεταλλίων επάθλων και διπλωμάτων εις τας περυσινάς
πρωταθλητρίας. Ωρα 3 μ.μ. Ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ της ομάδος
του Παναθηναϊκού και της μικτής Αττικού - Αστέρος (α΄ ημιχρόνιον)
και της τοιαύτης Γουδί - Ατρομήτου (β΄ ημιχρόνιον).
ΓΑΛΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Επήλθε συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας
και της Ρωσσίας διά το κείμενον του γαλλοσοβιετικού συμφώνου πε-
ρί μη επιθέσεως, το οποίον, κατά πληροφορίας του Ρώυτερ, θα υπο-
γραφή την προσεχή Τρίτην. Του συμφώνου προτάσσεται προοίμιον,
εν τω οποίω τονίζεται ότι η συνθήκη αναγνωρίζει το Καταστατικόν της
Κ.Τ.Ε. Και επισφραγίζει το σύμφωνον των Παρισίων. Το σύμφωνον
αποτελείται εξ επτά άρθρων, εις τα οποία καθορίζεται ότι η υποχρέω-
σις περί μη επιθέσεως δεν περιλαμβάνει μόνον την Γαλλία και τας
Αποικίας της αλλά και τα εδάφη ακόμη τα τελούντα υπό γαλλικόν
Προτεκτοράτον ή υπό γαλλικήν εντολήν. Διά του συμφώνου απαγο-
ρεύεται αμοιβαίως οιονδήποτε μποϋκοτάζ, οικονομικόν ή δημοσιο-
νομικόν, είτε και προπαγανδιστική ενέργεια τείνουσα να βλάψη πολι-
τικώς ή κοινωνικώς το έτερον των συμβαλλομένων Κρατών.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: «Η Κυβέρνησις αποσκοπεί πρωτίστως εις την
εσωτερικήν ειρήνην. Δεν πρόκειται περί προσωπικών ωφελειών,
αλλά περί των συμφερόντων ολοκλήρου της χώρας. Το κυριώτερον
ζήτημα είνε η λύσις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσεως.
Το ζήτημα της υπηρεσίας του Δημοσίου χρέους είναι σπουδαίον»
(πρωθυπουργός Κ. Τσαλδάρης).

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.11.1932

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Καταγγελία ως ταμπού
Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, το δικαίωμα στην
καταγγελία είναι μες στο πρόγραμμα. H καταγγε-
λία δεν λογίζεται ως μέσο συκοφάντησης (ακόμη
κι αν λειτουργεί ως τέτοιο), αλλά ως σημάδι υγεί-
ας και δικαιοσύνης· ως ένδειξη πως η εξουσία
ελέγχεται και πως καμία δύναμη δεν τίθεται υπε-
ράνω της δυνατότητας ενός ατόμου να υπερασπι-
στεί τα δικαιώματά του. Στην Ελλάδα των ένοχων
σιωπών και της αδιαφάνειας, από την άλλη, η κα-
ταγγελία μάς απασχολεί περισσότερο ως πράξη
παρά ως αποτέλεσμα. Συχνά, μένουμε στο «πώς
τόλμησε» κάποιος να καταγγείλει κάποιον άλλο
και αγνοούμε τα στοιχεία της καταγγελίας του. Η
έκβαση της τελευταίας δεν μας αφορά καν – σε
μεγάλο βαθμό είμαστε πεπεισμένοι ότι το προαί-
σθημά μας είναι αρκετό για να κρίνει μια υπόθε-
ση προκαταβολικά και με απόλυτη σιγουριά. Οι
καταγγελίες εναντίον της «Κιβωτού του Κόσμου»
αντιμετωπίστηκαν εν πολλοίς ως ηθική προσβο-
λή, ως ταμπού. Η απροθυμία μεγάλης μερίδας αν-
θρώπων να εξετάσουν τον ειδωλοποιημένο πατέ-
ρα Αντώνιο ως κάτι γήινο και δυνητικά επικίνδυνο
ανέδειξε την προβληματική σχέση της κοινωνίας
με την απροσωπόληπτη λογοδοσία και την άβολη
αλήθεια· μας υπενθύμισε ότι η αντανακλαστική
πρόσληψη της καταγγελίας ως ρουφιανιάς, συ-
νωμοσίας ή ψεύδους έχει γεννήσει μερικά από
τα πιο αδικοφορεμένα φωτοστέφανα.    

Ενας τέλειος άνθρωπος
Η φαινομενική πραότητα, το επικοινωνιακό χάρι-
σμα, η ιερατική περιωπή και οι καλές δημόσιες
σχέσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις ακεραιότητας.
Η φιλανθρωπική δραστηριότητα, ακόμη και εκεί-
νη που με ποσοτικούς όρους κρίνεται επιτυχημέ-
νη, δεν αποτελεί τεκμήριο ανεπίληπτης ηθικής
και νομιμοφροσύνης. Εύκολα μπορεί κανείς να
διακρίνει ότι η θετική προδιάθεση απέναντι στην
«Κιβωτό του Κόσμου» οφείλεται σε μια συμπά-
θεια τηλεοπτικού τύπου, βασισμένη σε εντυπώ-
σεις και προσωποποιημένα στερεότυπα: ο μον-
τέρνος παπάς, η νεαρή ηλικία, το καθαρό βλέμμα,

οι απλές, χαλαρές κουβέντες σε συνδυασμό με το
μάρκετινγκ του ομαδάρχη κατασκήνωσης και το
«παρεΐστικο» φωτογραφικό υλικό, είναι όλα τους
πειστικά κομμάτια ενός αξιαγάπητου αφηγηματι-
κού παζλ καλοσύνης. Ο πατέρας Αντώνιος απο-
κλείεται να εμπλέκεται σε κάτι δυσάρεστο γιατί
δεν θέλουμε να εμπλέκεται σε κάτι δυσάρεστο.
Το προφίλ που ο κόσμος και τα media φιλοτέχνη-
σαν για χάρη του δεν το επιτρέπει. Παράλληλα,
ως σπάνιο εργαλείο για την εκκλησιαστική διείσ-
δυση στα νεανικά κοινά, ο πατέρας Αντώνιος κου-
βαλάει ένα διακύβευμα μεγαλύτερο από τον ίδιο.
Η αποδόμησή του συνιστά αποδόμηση μιας από
τις λίγες προσοδοφόρες επενδύσεις της Εκκλη-
σίας στο μέλλον.

Οι απεσταλμένοι Του
Για τις καταγγελίες εναντίον της «Κιβωτού»
ισχύει ό,τι ισχύει για κάθε άλλη καταγγελία: μένει
να διαλευκανθούν. Οποιος τάσσεται υπέρ της

αλήθειας δεν έχει παρά να κάνει υπομονή, αφή-
νοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά – και εκείνα
που συμφωνούν και εκείνα που διαφωνούν με τις
προκαταλήψεις του. Ο πατέρας Αντώνιος και η
ομιλητικότατη πρεσβυτέρα, όμως, δείχνουν ιδιαί-
τερα ανυπόμονοι και ύποπτα –σχεδόν δογματικά–
βέβαιοι πως τίποτα στραβό δεν έλαβε χώρα στην
«Κιβωτό», έστω από παράλειψη κάποιου άλλου
λειτουργού και όχι από δική τους. Δεν παραδέ-
χονται καμία σκιά στο έργο τους· δεν υποψιάζον-
ται σφάλμα στην οργάνωσή τους· δεν έχουν την
παραμικρή αμφιβολία πως τα έκαναν όλα σωστά·
δηλώνουν άψογοι, πιο άψογοι απ’ ό,τι θα τολμού-
σαν να δηλώσουν και οι πραγματικά άψογοι (εκεί-
νοι, για παράδειγμα, εις βάρος των οποίων δεν
εκκρεμεί καμία αντίστοιχη κατηγορία).

Οι μάσκες πέφτουν
Στην πρόσφατη τηλεοπτική τους συνέντευξη, Αν-
τώνιος και πρεσβυτέρα εμφανίζονται όχι μόνο
αμυνόμενοι, αλλά και ιδιαίτερα επιθετικοί προς
όσους τους κατηγορούν: τα παιδιά έχουν «κακία»
μέσα τους και ενδέχεται να θέλουν να τους εκδι-
κηθούν· το δίδυμο έχει δώσει τη ζωή του για να
γλιτώσει τα παιδιά «από τον κατήφορο» και το γε-
γονός αυτό προκαλεί «συγκρούσεις»· οι καταγ-
γέλλοντες είναι πιθανότατα «υποκινούμενοι» από
«κάποιους». Η πρώην διοίκηση της «Κιβωτού» δί-
νει την εντύπωση ότι δεν μιλάει για τροφίμους και
συνεργάτες της οργάνωσης, αλλά για μέλη κλει-
στής λέσχης που παραστράτησαν. Επικαλείται τη
μεγάλη της αγάπη, αλλά η αγάπη δεν φαίνεται
πουθενά. Η αυτοθυματοποίηση, η παθητική επι-
θετικότητα, η έλλειψη κατανόησης και μεγαθυ-
μίας προς την άλλη πλευρά, αλλά και το συνωμο-
σιολογικό πνεύμα, απαλείφουν την αίσθηση κα-
ταφυγίου που μέχρι πρότινος απέπνεε η «Κιβω-
τός» και αποκαλύπτουν το φρικαλέο πρόσωπο
ενός εκδικητικού αναμορφωτηρίου: κάποιος
έσπασε την ιδρυματική ομερτά· κάποιος είναι πο-
λύ κακό παιδί.

Ο ΣΠΟΝΔΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΘΕ ΩΡΕΙΟ / Γράφει o ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, η ποπ
τέχνη του Άντι Γουόρχολ ουδέποτε
με ενθουσίασε. Κάπου όμως ανά-
μεσα στο πάθος μου για τον ποιητι-
κό ρεαλισμό των πορτρέτων του
Λούσιαν Φρόιντ και των τοπίων του
Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο πολυπράγμων
Άντι κατάφερε να με κερδίσει. Επι-
πλέον, θα πρέπει να παραδεχτώ ότι
είπε και κάποια νόστιμα, πολύ πιο
νόστιμα πάντως από τη σούπα
Campbell που δεν είναι του γού-
στου μου. Όπως το «Η ζωή δεν μι-
μείται την τέχνη. Μιμείται την κακή
τηλεόραση.». Και δεν είχε καν δει
ΡΙΚ ο άνθρωπος! 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέ-
ναντι στον ιστορικό του μέλλοντος,
ο οποίος ενδέχεται να ενδιατρίψει
σε αυτά τα χειρόγραφα, αγαπημένο
μου ημερολόγιο, παραθέτω αυτού-
σιο τον διάλογο ανάμεσα στη δημο-
σιογράφο της κρατικής τηλεόρασης
και την ανεξάρτητη υποψήφια για
την προεδρία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 

« Άρα εσείς δεν βλέπετε καν φως
στο τούνελ ότι θα αλλάξει κάτι;».
«Ναι φυσικά εννά αλλάξει. Εγώ θα
το αλλάξω. Να με ψηφίσουν τζιαι
τούτα ούλλα… τούτο το πράμα που
μου δείχνετε σαν ΡΙΚ, εγώ τούτο το
πράμα εν το πιστεύκω. Τούτο το
πράμα για μένα εν πελλάρα. Δαμαί
να γράφει “να χειριστεί καλύτερα
τα θέματα της οικονομίας” τζιαι
βάλλει μου Χριστοδουλίδης και Νε-
οφύτου, εν για γέλια τούτο το πρά-
μα. Οικονομία, ο κόσμος εν έσιει να
φάει, δηλαδή ο κόσμος εν πελλός;
Δηλαδή εμείς ούλλοι ζούμε στο
φεγγάρι τζιαι ερκούμαστε κάθε 5
χρόνια απλώς για να ψηφίσουμε
τζιαι δεν ξέρουμε τι γίνεται; Ποιος
τα έκαμε τούτα, περιπαίζει μας;»
«Μάλιστα.» « Όι συγνώμη. Παρακά-
τω. Για το Κυπριακό. Έσιει 10 χρό-
νια εν εκάμαν τίποτε, Χριστοδουλί-
δης και Νεοφύτου πάλε.» «Κανείς
όμως δεν αμφισβητεί την προσπά-
θεια του εκάστοτε ηγέτη για να λύ-

σει το Κυπριακό, να μην αφήνουμε
και την Τουρκία στο απυρόβλητο.»
«Ποια προσπάθεια; Ο κόσμος έννεν
πελλός. Την προηγούμενη φορά
στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις
εβάλετε μου 70% ότι δεν με ξέρει
ο κόσμος. Εγώ που έγινα viral! Μα
περιπαίζετε με;».

Έχει και η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο τα
δίκια της, αγαπημένο μου ημερολό-
γιο. Αλλά για να μην κατηγορηθώ
ότι αυθαιρετώ, θα επικαλεστώ το
σλόγκαν της νέας καμπάνιας της
Luis Vuitton με πρωταγωνιστές
τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ
Μέσι: Victory is a state of mind. Η

νίκη είναι μια ιδέα. Αν την πιστέ-
ψεις αρκετά, όλα μπορούν να συμ-
βούν.

Αν το πιστεύει η Τσελεστίνα Ντε
Πέτρο ότι μπορεί να κυβερνήσει
αυτόν τον έρμο τον τόπο, γιατί όχι
και η συνονόματή μου Ιουλία; Η εί-
δηση πάντως ότι η πρόεδρος του
Ενωμένου Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος Κύπρου Ιουλία Χόβρινα Κο-
μνηνού ενδέχεται να διεκδικήσει
την προεδρία του κράτους προκά-
λεσε ενθουσιασμό όχι μόνο στους
ρωσόφωνους συμπατριώτες μας
αλλά και στις φωτογενείς μας σο-
σιαλιτέ. Επιτέλους, μία πρόεδρος

που θα αποποινικοποιήσει το γκλά-
μουρ, αγαπημένο μου ημερολόγιο.
Να βάλουν οι σοσιαλιτέ τα μεταξω-
τά Dοlce & Gabbana και να φυσάει!
Να στενάξουν τα κόκκινα χαλιά απ’
τα στιλέτα των Louboutin!

«Με τις αρχιεπισκοπικές εκλογές
τι θα κάνουμε;» λύσσαξε η Καλαμα-
ρού από προχθές που υποβλήθη-
καν και επίσημα οι υποψηφιότητες.
«Αποφασίσαμε δηλαδή τι θα κά-
νουμε στις προεδρικές και πρέπει
να επιλέξουμε Μητροπολίτη;». «Το
κόμμα έχει υποψήφιο, Ιουλία!».
« Έχει, αλλά η νεύρωση με τον Φού-
λη δεν βοηθά, πίστεψέ με». «Το

κόμμα έχει υποψήφιο και θα νική-
σει, Ιουλία!». «Victory is a state of
mind καλή μου».

Είναι δυνατόν να βγάζουν τον κάθε
άσχετο για να σχολιάσει τις αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές και να αγνοούν
την αδελφή Πουλχερία; Δυστυχώς
είναι, αγαπημένο μου ημερολόγιο.
Αλλά τι να περιμένει κανείς από τα
μειράκια της δημοσιογραφίας… Η
αδελφή Πουλχερία, κατά κόσμον
Τότα, παλαιά δόξα του παλκοσένι-
κου και νυν εξειδικευμένη δούλη
του Θεού στις προφητείες υπήρξε
σαφής: «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώ-
πων, άλλα δε Σύνοδος κελεύει».

Έφτασαν τα νέα στα καρέ της Λεμε-
σού κι έγινε της κολάσεως! «Αυτή
τη φορά θα μαζευτούμε μερικές
δεκάδες χιλιάδες πιστοί μπροστά
από την αρχιεπισκοπή κι ας τολμή-
σουν» ωρυόταν μια συνταξιούχος
θρησκευτικός, πολύ φίλη το πάλαι
ποτέ της δεσποινίδος Ουρανίας
Κοκκίνου. Αν πιστέψουμε πάντως
τις προφητείες, έχουμε να ζήσουμε
πράματα και θάματα, αγαπημένο
μου ημερολόγιο.

Με τούτα και με κείνα φτάσαμε
στην Black Friday. « Όπου είχαμε
εκπτώσεις γενικώς» μας πληροφό-
ρησε η αριστερή (με την καλή έν-
νοια) φίλη μας Κουλλίτσα Κυρια-
κού. «Είναι αδιανόητο, αλλά εμφα-
νίστηκαν διαφημίσεις εταιρειών
ακινήτων, οι οποίες αγόρασαν δά-
νεια από ανθρώπους που έχασαν
τις περιουσίες τους λόγω της οικο-
νομικής κρίσης. Η απελπισία του
κόσμου βγήκε στο σφυρί! Μιλάμε
για την επιτομή της έλλειψης ενσυ-
ναίσθησης». «Απόν αντρέπεται ο
κόσμος εν δικός του» ακούστηκε η
Ελλού από το μέσα δωμάτιο και το
καρέ συγκατένευσε σιωπηλά.

Αλλά επειδή ο εχθρός του γελοίου
είναι το γελοιωδέστερο, ιδού δείγ-
μα γραφής βγαλμένο κι αυτό μέσα
από την αληθινή (τηλεοπτική) ζωή,
αγαπημένο μου ημερολόγιο: Στο
στούντιο του GNTM λέει ένας κρι-
τής σε μια Κυπραία ότι μοιάζει της
Ειρήνης Παπά. «Ποια είναι αυτή;»
αναρωτήθηκαν οι μοντέλες. «Μια
που ήταν στο GNTM 2» σχολίασε
ένα σαΐνι. «Λένε ότι της μοιάζεις»
είπε μια ξανθιά σε μια μελαχρινή.
«Ούλλες οι Κυπραίες μοιάζουμε»
απάντησε εκείνη, την ώρα που καί-
γονταν θεαματικά τα τελευταία εγ-
κεφαλικά κύτταρα χιλιάδων τηλε-
θεατών ανά την ελληνική επικρά-
τεια. «Τούτες ψηφίζουν;» ρώτησε η
Ελλού. «Ψηφίζουν». «Ο Θεός να
μας ελεήσει μάνα μου».

Μια ιδέα είναι η νίκη

stavros.christodoulou@gmail.com

«Victory is a state of mind» διαφημίζουν οι δύο ημίθεοι της μπάλας και η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον προσυπογράφει μια αλήθεια βγαλμένη μέσα από τη ζωή.

Το σοκ που προκάλεσαν οι καταγγελίες κατά της
«Κιβωτού του Κόσμου» δεν είναι παρά η άλλη όψη
του κίβδηλου νομίσματος της ειδωλοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΗ

Μαθήματα από την Ουκρανία

Ο ι αλλεπάλληλεςνίκες τού ου-
κρανικού στρατού και η συ-
νεχιζόμενη προσπάθεια ανά-

κτησης εθνικών εδαφών που κατέ-
χουν οι ρωσικές δυνάμεις, με πρό-
σφατο παράδειγμα την αρχαιοελ-
ληνική και πάλαι ποτέ βυζαντινή
Χερσώνα, παραδίδουν μαθήματα
πολεμικής αρετής, οδηγώντας ταυ-
τόχρονα στην αναθεώρηση πολ-
λών… ρομαντικών στερεοτύπων,
τα οποία μέχρι πρότινος κυριαρ-
χούσαν στις πολιτικές και στρατιω-
τικές ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρα-
τών. Τοιουτοτρόπως, εν μια νυκτί
κατέρρευσαν οι μύθοι πως τάχα δεν
μπορεί να υπάρξει σοβαρή ένοπλη
σύγκρουση στην ευρωπαϊκή ήπειρο
(λες και δεν είχαν συμβεί τόσες στα
εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας
τη δεκαετία 1991-2001), ότι κάθε
πολεμικό επεισόδιο είναι πλέον ολι-
γοήμερο (ψευδαίσθηση που πάντως
διατηρείται ακόμα εν Αθήναις) και
ότι περίπου όλες οι αμυντικές δα-
πάνες είναι… αντιπαραγωγικές (κα-

τά την αλήστου μνήμης ρήση πρώην
υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, φέ-
ροντος βαρύ επώνυμο).

Υπό επανεξέταση τελούν ήδη
και τα καθεστηκότα στρατιωτικά
δόγματα, μετά τις επιτυχίες φθηνών
και… αντισυμβατικών οπλικών μι-
κροσυστημάτων, όπως τα πάσης
φύσεως μη επανδρωμένα εναέρια
ή θαλάσσια οχήματα (drones), τα
περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering
munitions) και τα φορητά αντιαρ-
ματικά, που εν συνόλω θέτουν σε
αμφισβήτηση τη χρησιμότητα πα-
νάκριβων όπλων, σαν τα αντιαερο-
πορικά τύπου S-300, τα άρματα μά-
χης και τα πολεμικά πλοία.

Οι κοσμογονικές αυτές αλλαγές
στον χώρο τής άμυνας επιταχύνον-
ται όχι μόνο από τα τεκταινόμενα
στην Ουκρανία τους τελευταίους
εννέα μήνες, αλλά και από σειρά
άλλων τοπικών ή περιφερειακών
συγκρούσεων, όπου αναδεικνύεται
ο ρόλος των προαναφερθέντων αν-
τισυμβατικών μέσων, καθώς και

από την ισχυρή επίδραση του πλη-
ροφοριακού πολέμου στο πραγμα-
τικό πεδίο μάχης. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η ήττα της Αρμενίας
από το Αζερμπαϊτζάν κατά τον δεύ-
τερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμ-
πάχ το 2020, η οποία επήλθε μέσα
σε μόλις έξι εβδομάδες, από συναφή
αίτια. Αγνοώντας ή παραβλέποντας
τα διδάγματα αυτά, στην Ελλάδα
και την Κύπρο παραμένουμε προ-
σκολλημένοι σε όπλα ή τακτικές
του προηγούμενου αιώνα. Βέβαια,
μετά τον οιονεί αυτοαφοπλισμό
μιας 15ετίας και τις κρίσεις σε Έβρο
και Αιγαίο το 2020, η Αθήνα προ-
σπαθεί φιλότιμα να ενισχύσει τις
Ένοπλες Δυνάμεις, έχοντας ήδη
επενδύσει περί τα 15 δισ. ευρώ σε
εξοπλισμούς, με τις σχετικές ανάγκες
να είναι δύο έως τρεις φορές μεγα-
λύτερες. Όμως, η αντίδραση σε επί-
πεδο οπλικών μικροσυστημάτων
σαν τα προαναφερθέντα, αλλά και
στον μείζονα κίνδυνο της βαλλι-
στικής απειλής που αναπτύσσεται

γοργά στα ανατολικά, κάθε άλλο
παρά επαρκής ή καθησυχαστική
μπορεί να θεωρηθεί.

Ποια είναι, λοιπόν, τα μαθήματα
που μπορούμε να πάρουμε από την
Ουκρανία, ώστε να αντεπεξέλθουμε
στον μεγάλο στρατιωτικό κίνδυνο,
τον οποίο αντιμετωπίζει ξανά ο Ελ-
ληνισμός; Πρώτα από όλα, η φιλο-
πατρία, η μαχητικότητα και η εφευ-
ρετικότητα, τις οποίες διαχρονικά
διαθέτουμε ως έθνος, αποδεικνύον-
ται αναντικατάστατες, ακόμα και
στην εποχή της τέταρτης βιομηχα-
νικής επανάστασης. Η Ουκρανία
ίσως είχε καταρρεύσει εντός εβδο-
μάδων χωρίς την ευρύτατη στήριξη
που λαμβάνει από τη Δύση σε υλικό
και πληροφορίες (μόνο οι ΗΠΑ έχουν
ήδη δωρίσει πάνω από το τριπλάσιο
του ετήσιου αμυντικού προϋπολο-
γισμού Ελλάδας και Κύπρου), αλλά
χωρίς τον αιματηρό αγώνα του λαού
της κατά των εισβολέων, τίποτα δεν
θα είχε επιτευχθεί.

Επιπλέον, καθώς ο πόλεμος συ-

νεχίζει να αλλάζει πρόσωπο, φαίνεται
ότι τα μικρότερα οπλικά συστήματα
και η συνεχώς διευρυνόμενη πλη-
ροφοριακή συνιστώσα, λειτουργούν
ως πολλαπλασιαστές ισχύος. Ελλάδα
και Κύπρος διαθέτουν επιστημονικό
δυναμικό και ικανούς πόρους για
να αναπτύξουν εντός ολίγων ετών
σοβαρή αμυντική βιομηχανία σε
τέτοιους τομείς, από την παραγωγή
λογισμικού μέχρι την κατασκευή
οπλικών μικροσυστημάτων, ώστε
να ακυρώσουν την ανισομέρεια
ισχύος που αντιπροσωπεύουν οι
(πληθυσμιακοί και όχι μόνο) αριθμοί.
Είμαστε, άλλωστε, ιστορικώς… ει-
δικοί στην αντιμετώπιση ασύμμετρα
μεγαλύτερων απειλών.

Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν
μακρόπνοο σχεδιασμό, σοβαρότητα
και ψυχρό θουκυδιδικό ρεαλισμό,
τον οποίο συχνά στερούμαστε οι
ίδιοι οι απόγονοί του - συν πολιτική
ηγεσία που εμφορείται και κατευ-
θύνεται από τέτοιες αξίες, όπως
(αναπάντεχα) δείχνει να κάνει ο ση-

μερινός Πρόεδρος της Ουκρανίας,
Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Διαθέτουμε
τέτοιες δεξιότητες, απέναντι στη
διογκούμενη εξ Ανατολών απειλή;
Ο αείμνηστος Έλληνας φιλόσοφος
Παναγιώτης Κονδύλης (1943-1998),
διεθνώς διακεκριμένος εκφραστής
του Θουκυδίδη στον 20ό αιώνα, στο
μνημειώδες έργο του «Θεωρία του
Πολέμου» ανησυχούσε το 1997 ότι
«Οι μετριότητες, υπομετριότητες
και ανθυπομετριότητες, που συνα-
παρτίζουν τον ελληνικό πολιτικό
και παραπολιτικό κόσμο, δεν έχουν
το ανάστημα να θέσουν και να λύ-
σουν ιστορικά προβλήματα τέτοιας
έκτασης και τέτοιου βάθους».

Ας ελπίσουμε πως, όταν χρει-
αστεί, η πραγματικότητα θα τον
διαψεύσει, αρχής γενομένης από
τις νέες ηγεσίες που θα (επαν)εκλε-
γούν σε Ελλάδα και Κύπρο το 2023.
Ο καιρός γαρ εγγύς...

Ο κ. Δημήτρης Τερζής είναι μηχανικός
Η/Υ (PhD) - Πολιτικός Επιστήμων (MSc).

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Στην υπηρεσία επανεκλογής του
Ταγίπ Ερντογάν στην ηγεσία της
Τουρκίας τίθενται επισήμως, η εξω-
τερική πολιτική και ο στρατός της
χώρας, με θύμα για ακόμη μία φορά
τη Συρία, μετά από τρεις διαδοχικές
εισβολές, τα τελευταία έξι χρόνια,
το 2016, το 2018 και το 2019. Αξιο-
ποιώντας ως πρόσχημα την πρό-
σφατη έκρηξη στην Κωνσταντι-
νούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος εκ-
δήλωσε σκληρή επίθεση στη Συρία
και στο βόρειο Ιράκ, με θεατρικό
τρόπο, καθώς η «διαταγή» στον
ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ, για την
έναρξη της επιχείρησης «γαμψό
ξίφος», οπτικογραφήθηκε και προ-
βλήθηκε από το κρατικό τουρκικό
τηλεοπτικό κανάλι. Η επιχείρηση
ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της περα-
σμένης Κυριακής, κάτι που όπως
λέγεται από τουρκικά χείλη, είχε
ως προφανή στόχο να υπομνήσει
την απειλή Ερντογάν και κατά της
Ελλάδας, ότι «μπορεί να έρθουμε
ξαφνικά μια νύχτα», κάτι που ανα-
μάσησαν στοχευμένα εθνικιστικοί
κύκλοι της Τουρκίας.

Πηγές στις Βρυξέλλες έλεγαν
στην «Κ ότι «το σενάριο θερμού
επεισοδίου με την Ελλάδα δεν φαί-
νεται πάντως ν’ αποτελεί σε αυτή
τη χρονική συγκυρία προτεραιότη-
τα (!) της Άγκυρας», αλλά δεν
παύουν να θεωρούν ότι «οι όποιες
ενδεχόμενες κινήσεις του Τούρκου
Προέδρου, τόσο στη Συρία, όσο
και στο Αιγαίο, καθώς και στην Κύ-
προ, έχουν κοινό παρονομαστή τις
εκλογικές του επιδιώξεις και συ-
νεπώς υπαγορεύονται από την προ-
σπάθειά του να παραμείνει στην
εξουσία», ενόψει των εκλογών, που
αναμένεται να διεξαχθούν το 2023.
Υπό την έννοια αυτή, οι ίδιες πηγές
επεσήμαναν ότι «δεν μπορεί βε-
βαίως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
ο κ. Ερντογάν να επιστρατεύσει
και το σενάριο ενός θερμού επει-
σοδίου στο Αιγαίο αλλά και αυτό
της προσάρτησης της κατεχόμενης
Κύπρου», το οποίο συντηρείται
από Τούρκους επισήμους, ανοικτά,
ακόμη και στο πλαίσιο επαφών με
ξένους διπλωμάτες. Σε ό,τι αφορά
μάλιστα στην Κύπρο και στην προ-
σάρτηση των Κατεχομένων, κοι-
νοτικός επίσημος έκανε λόγο για
τον «αδύναμο κρίκο», καθώς όπως
έχει διαφανεί, τόσο στην περίπτωση
της ΑΟΖ, όσο και σε αυτή της πε-
ρίκλειστης Αμμοχώστου, οι διεθνείς
αντιδράσεις ήταν –αν μη τι άλλο–
υποτονικές, κινήθηκαν σε επίπεδο
φραστικών επισημάνσεων και σε
κάθε περίπτωση δεν απέτρεψαν
τους τουρκικούς σχεδιασμούς. 

Αυτή άλλωστε η υποτονικότητα,
είναι και το βασικό χαρακτηριστικό
στοιχείο και των διεθνών αντιδρά-
σεων επί της τουρκικής επίθεσης
στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ, η
οποία αποκτά μάλιστα ακόμη με-
γαλύτερο ενδιαφέρον, εάν συνυ-

πολογιστεί δημοσίευμα των Reu-
ters, σύμφωνα με το οποίο Ουά-
σιγκτον και Μόσχα επέτρεψαν στα
τουρκικά μαχητικά να χρησιμο-
ποιήσουν μέρος του εναέριου χώ-
ρου που ελέγχουν πάνω από τη Συ-
ρία, για την εκδήλωση της επίθεσης.
Οι ΗΠΑ εξέφρασαν συλλυπητήρια
για τις απώλειες ζωών, διατύπωσαν
αντίθεση σε ενέργειες αποσταθε-
ροποίησης και ζήτησαν «αποκλι-
μάκωση», σε μια δήλωση που θυ-
μίζει μάλλον επικήδειο, παραπέμπει
σε αποστασιοποίηση και σίγουρα
απέχει πολύ από την αντίδραση
της Ουάσιγκτον σε σχέση με την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η δε Μόσχα ενέκρινε με τον δικό
της τρόπο την τουρκική επίθεση,
ζητώντας από την Άγκυρα να επι-

δείξει «αυτοσυγκράτηση» και να
απόσχει από ενέργειες υπέρμετρης
στρατιωτικής ισχύος στη Συρία. Η
λέξη «αυτοσυγκράτηση» κυριαρχεί
και στον τρόπο αντίδρασης της
Γαλλίας έναντι της Τουρκίας, ενώ
το παζλ των ανεπαίσθητων αντι-
δράσεων έκλεισε η Γερμανία, η
οποία ζήτησε «εφαρμογή της ανα-
λογικότητας και σεβασμό στο διε-
θνές δίκαιο». Η Ε.Ε., συλλογικά,
επέλεξε να αυτοεξαιρεθεί για μια
ακόμη φορά και συνεπώς δεν είναι
καν στο κάδρο των παικτών που
εκδήλωσαν αντίδραση στη νέα

τουρκική επίθεση. Ακόμη και αυτό
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που
είθισται να τοποθετείται με αιχμηρή
πολιτική γλώσσα σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις, προσγείωσε την αντί-
δρασή του στο απόλυτο τίποτα, εκ-
δίδοντας δηλώσεις της προέδρου
του Σώματος και του εισηγητή της
έκθεσης για την Τουρκία, στην
οποία κυριαρχεί «όλως τυχαίως»,
η «έκκληση-κλισέ» για «αυτοσυγ-
κράτηση». 

Η διεθνής ανοχή που εισπράττει
ο Ταγίπ Ερντογάν για τις επιθέσεις
στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ, ει-

δικά αν συγκριθεί με τα οκτώ πα-
κέτα κυρώσεων που επέβαλε η Ε.Ε.
στη Ρωσία για την εισβολή της
στην Ουκρανία (σε συνεννόηση
με τις ΗΠΑ) δεν αφήνουν ίχνος πα-
ρερμηνείας της πολιτικής δύο μέ-
τρων και δύο σταθμών της διεθνούς
κοινότητας. Και οδηγούν μοιραία
σε αποθράσυνση του Τούρκου ηγέ-
τη, ο οποίος, μπορεί πλέον να θε-
ωρεί ότι η «στωική» αντίδραση της
διεθνούς κοινότητας θα συνεχισθεί
και σε μια ακόμη στρατιωτική ει-
σβολή στη Συρία. Ή και σε άλλες
τουρκικές ενέργειες, όπως για πα-

ράδειγμα στην Ελλάδα ή/και στην
Κύπρο, που εκλαμβάνεται και στις
Βρυξέλλες, όπως προαναφέραμε,
ως «ο αδύναμος κρίκος» και συνε-
πώς θεωρείται ευκολότερη η υλο-
ποίηση των σχεδιασμών της Άγ-
κυρας. 

Σε όλα αυτά, η λέξη κλειδί για
την υλοποίηση των σχεδιασμών
του Τούρκου Προέδρου ονομάζεται
«ασφάλεια». Αυτήν επικαλέστηκε
και επιστράτευσε το 2016 μετά την
απόπειρα πραξικοπήματος στην
Τουρκία, δρομολογώντας όσα επα-
κολούθησαν. Κι αυτήν επικαλείται

και επιστρατεύει και σήμερα, με
αφορμή την έκρηξη στην Κων-
σταντινούπολη, την οποία αποδίδει
στους Κούρδους, που όμως διαψεύ-
δουν, ενώ ήδη γίνεται λόγος για
προβοκάτσια. Σε κάθε πάντως πε-
ρίπτωση, η έκρηξη αποτέλεσε το
πρόσχημα που αναζητούσε ο Τούρ-
κος Πρόεδρος για να επιτεθεί στη
Συρία και στο βόρειο Ιράκ, γνωρί-
ζοντας ότι η λέξη «ασφάλεια» του
βγήκε και στο παρελθόν, δημιουρ-
γώντας συνθήκες ενίσχυσης της
δημοτικότητάς του και αύξησης
των ποσοστών του Κόμματος Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης. 

Υπό το φως αυτών των δεδομέ-
νων, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «υπάρ-
χει μόνο ένα όριο, αυτό της ασφά-
λειας της Τουρκίας», επιχειρώντας
έξι-επτά μήνες πριν από τις προ-
καθορισμένες προεδρικές και βου-
λευτικές εκλογές, να προκαλέσει
ρήγμα μεταξύ των κομμάτων της
τουρκικής αντιπολίτευσης που ανα-
ζητούσαν, εν μέσω διαφωνιών, κοι-
νό βηματισμό και υποψήφιο. Και
παράλληλα να περιθωριοποιήσει
και να συνθλίψει το φιλοκουρδικό
Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών
(HDP), του οποίου η εκλογική δύ-
ναμη υπολογίζεται πέριξ του 10%. 

Eργαλειοποίησης έκρηξης
Η προσπάθεια εργαλειοποίησης

της έκρηξης στην Κωνσταντινού-
πολη από το καθεστώς Ερντογάν
μπορεί να έχει ως απώτερο στόχο
την επανεκλογή του Τούρκου προ-
έδρου στις επικείμενες εκλογές,
αλλά αξιοποιείται ήδη σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», και σε επι-
μέρους ανοικτά μέτωπα. Όπως εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η
Άγκυρα που εξακολουθεί να χρεώνει
την έκρηξη σε Κούρδους αντάρτες
(παρά τις διαψεύσεις), φέρεται να
έχει ήδη ζητήσει από τη Σουηδία
και τη Φινλανδία να επισπεύσουν
τις διαδικασίες έκδοσης «συγκε-
κριμένων Κούρδων» που βρίσκονται
στο έδαφός τους, αξιοποιώντας ως
μοχλό πίεσης την ένταξη των δύο
χωρών στο ΝΑΤΟ, την οποία η
Τουρκία δεν έχει ακόμη εγκρίνει. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση Ερν-
τογάν εργαλειοποιεί την έκρηξη
της Κωνσταντινούπολης για ν’ ανα-
κατέψει την τράπουλα στο προ-
σφυγικό/μεταναστευτικό, το οποίο
αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζη-
τήματα της εκλογικής ατζέντας.
Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς
Ερντογάν έχει ήδη δρομολογήσει
τη μετακίνηση Σύρων προσφύγων
σε «ζώνη ασφαλείας» εντός της Συ-
ρίας, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει
ευρωπαϊκά κονδύλια για τη φιλο-
ξενία και ενσωμάτωσή τους στην
τουρκική κοινωνία. Στόχος της Άγ-
κυρας εδώ και αρκετά χρόνια είναι
η δημιουργία μιας «ζώνης ασφα-
λείας» 30 χιλιομέτρων, εντός συ-
ριακού εδάφους, στην οποία προ-
φανώς η Τουρκία επιδιώκει να έχει
και ρόλο «επόπτη». 

Επίθεση στη Συρία για επανεκλογή Ερντογάν
Η Άγκυρα συνεχίζει να συντηρεί τα σενάρια επεισοδίου στο Αιγαίο, καθώς και προσάρτησης της κατεχόμενης Κύπρου

«Ουρά» Σολτς για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα 
«Εάν είναι επιθυμητό»η Γερμανία
θα στηρίξει τις διαδικασίες λύσης
του Κυπριακού, μέσω των Ηνω-
μένων Εθνών, επανέλαβε δύο φο-
ρές ο Όλαφ Σολτς, τόσο στην αρ-
χική του τοποθέτηση, όσο και
απαντώντας σε ερώτηση, ενώπιον
του Προέδρου Αναστασιάδη. Ο
Γερμανός Καγκελάριος, αισθάν-
θηκε την ανάγκη, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», να προβεί
στηνπερί «επιθυμητού» αναφορά,
προκειμένου να καταδειχθεί ότι
η όποια παρέμβαση του Βερολίνου,
τελεί υπό την αίρεση της «επιθυ-
μίας» και των δύο πλευρών, της
ελληνικής και της τουρκικής. Η
οποία τουρκική πλευρά θέτει ως
γνωστόν, ως προϋπόθεση για οποι-

αδήποτε συζήτηση, την αναγνώ-
ριση κυριαρχικής ισότητας του
μορφώματος των κατεχομένων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
η μόνη ουσιαστική παρέμβαση
που θα μπορούσε η Λευκωσία να
αναμένει από το Βερολίνο, περι-
στρέφεται γύρω από τη «διατή-
ρηση της αποκλιμάκωσης» της
έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ. Η
πρόθεση Σολτςνα μην «ενοχλήσει»
την Άγκυρα ήταν προφανής στην
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και σε σχέ-
ση με το προσφυγικό/μεταναστευ-
τικό. Θέμα για το οποίο ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας στοχοποίησε
την Άγκυρα για τις ροές παράτυπης
μετανάστευσης στην Κύπρο, αλλά

ο Γερμανός Καγκελάριος επέλεξε
να αναφερθεί γενικώς και αορίστως
στο ζήτημα, καθώς και στην πο-
λιτική εθελοντικής μετεγκατά-
στασης που ακολουθεί το Βερολίνο
και η οποία οδηγεί στη μετεγκα-
τάσταση και 500 προσφύγων από
την Κύπρο. Την ίδια ώρα, διαφω-
νίες μεταξύ Λευκωσίας και Βερο-
λίνου κρύφτηκαν κάτω από το
χαλί. Ο καγκελάριος Σολτςαπέφυγε
ν’ απαντήσει σε ερώτηση δημο-
σιογράφου για τα γερμανικά Λέ-
οπαρντ που είχαν φτάσει στα Κα-
τεχόμενα για να ενισχύσουν τον
στρατό κατοχής, ενώ κανείς δεν
ήγειρε το ζήτημα της εμπλοκής
της γερμανικής κυβέρνησης στην
κατασκευή των τουρκικών drones

Bayraktar TB2. Όπως δημοσίευσε
η «Κ» τα τουρκικά drones Bayra-
ktar TB2, είναι εξοπλισμένα με το
σύστημα υπέρυθρης απεικόνισης
Argos-II Hdt EO/IR Flir που παρά-
γεται από τη γερμανική εταιρεία
Hensoldt, και αποτελεί το σήμα
κατατεθέν της επιχειρησιακής
αποτελεσματικότητας που τους
αποδίδεται. Η εν λόγω γερμανική
εταιρία Hensoldt, ελέγχεται από
το ίδιο κράτος της Γερμανίας, το
οποίο έχει αγοράσει ποσοστό
25,1%, μερίδιο που σύμφωνα με
τη νομοθεσία της χώρας, παρέχει
στη γερμανική κυβέρνηση δικαίω-
μα αναστέλλουσας μειοψηφίας,
στη λήψη αποφάσεων της Hen-
soldt, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η κυβέρνηση Ερντογάν εργαλειοποιεί την έκρηξη της Κωνσταντινούπολης για να ανακατέψει την τράπουλα στο
προσφυγικό/μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της εκλογικής ατζέντας.

<<<<<<

Σύμφωνα με κύκλους
των Βρυξελλών οι όποιες
ενδεχόμενες κινήσεις
του Τούρκου Προέδρου,
τόσο στη Συρία, όσο και
στο Αιγαίο, καθώς και
στην Κύπρο, έχουν κοινό
παρονομαστή τις εκλο-
γικές του επιδιώξεις.
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ΑΡΘΡΟ /  Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Τ ο τελευταίο βιβλίο του Νίκου
Μούδουρου, «Διεκδικώντας
την πατρίδα» πραγματεύεται

την ιστορία της τουρκοκυπριακής
αντιπολίτευσης την περίοδο 1964-
2004 και έρχεται να καλύψει ένα με-
γάλο κενό στην ελληνοκυπριακή
βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας παρα-
θέτει ως πηγές, ανάμεσα σε άλλα,
υλικό από τουρκοκυπριακά κείμενα
και άρθρα σε εφημερίδες της εποχής.
Ο Νίκος Μούδουρος ανοίγει την
κουρτίνα και μας αφήνει να δούμε
όσα κρύψαμε πίσω από τους μύθους,
τα στερεότυπα, τις απλουστευμένες
αναλύσεις ή απλώς την αδιαφορία
μας. Μας αφήνει να δούμε έναν κό-
σμο που κάποιοι δεν μπορούν καν
να τον φανταστούν. Βάζοντας την
τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση στο
προσκήνιο, φεύγουμε από τα «βο-
λικά» της πολιτικής Ντενκτάς. Μας
ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο
ανθρώπων που μέσα στο ιστορικό
τους πλαίσιο εξελίσσονται, αντι-
δρούν, μάχονται, αλλάζουν, διεκδι-
κούν. Χωρίς να το προσπαθεί επι-
τηδευμένα, τα όσα παρουσιάζει κα-
ταρρίπτουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις
για τους Τουρκοκύπριους στην ελ-
ληνοκυπριακή κοινότητα και βλέ-
πουμε πόσα πράγματα αγνοούμε
για τους συμπατριώτες μας. 

Ακόμα και αν ο συγγραφέας απο-
φεύγει κάθε μορφή διδακτισμού ή
εκτενούς αναφοράς στους Ελληνο-
κύπριους, οι αναφορές στις μεγάλες

διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων
την περίοδο 2002-2004, φέρνουν
στη σκέψη τη στάση της ελληνο-
κυπριακής πλευράς και φανερώνουν
την αδυναμία της τελευταίας να αν-
τιληφθεί τη σημασία όσων εξελίσ-
σονταν στην τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα. Η ανοιχτή αμφισβήτηση
της ηγεμονίας Ντενκτάς και η απόρ-
ριψη του διχοτομικού οράματός του
ήταν μια ιστορική στιγμή όπου μια
κοινότητα πλήρως εξαρτημένη, εξε-
γέρθηκε, αλλά δεν βρήκε ανταπό-
κριση από αυτούς, πάνω στους οποί-
ους εξαρτάται η σωτηρία της. 

Διαβάζοντας το βιβλίο υπό τις
παρούσες συνθήκες του Κυπριακού,
έρχονται στο μυαλό οι χαμένες ευ-
καιρίες, οι δυνατότητες του νησιού
και η δική μας στάση σήμερα. Αν
υπάρχει όμως κάτι που πνίγει όποιον
παρακολουθεί τα του Κυπριακού
σήμερα είναι η πλήρης αδυναμία
της ελληνοκυπριακής πλευράς να
φανταστεί καν ότι μπορεί να επέμβει
στο τι συμβαίνει. Να αντιληφθεί τον
εαυτό της ως έναν ιστορικό δρώντα
που μπορεί να επηρεάσει την πορεία
της. Δρούμε ωσάν να έχουμε απο-
δεχτεί τη διχοτόμηση και το τέλμα
που φέρει μαζί της και αδυνατούμε
ακόμα και να φανταστούμε πόσω
μάλλον να οραματιστούμε, κάτι δια-
φορετικό. Και όταν το κάνουμε, αυτό
αφορά τη λύση δύο κρατών, όπως
έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις.
Ακόμα και η τελευταία παράσταση

στη θητεία του Προέδρου Αναστα-
σιάδη έχει να κάνει με την τροφο-
δότηση της φαταλιστικής προσέγ-
γισης μιας προδιαγεγραμμένης συν-
θήκης, με λίγη δόση από «διεθνές
ενδιαφέρον» στο πρόβλημά μας.
Ένα ενδιαφέρον που μας αφορά μό-
νο όταν δεν υπάρχει αντικείμενο,
αφού σε καιρό ουσιαστικών προ-
οπτικών η όποια έξωθεν παρέμβαση
δαιμονοποιείται. Στ’ αλήθεια, η ευ-
ρωπαϊκή περιοδεία του Προέδρου
Αναστασιάδη αποσκοπεί μόνο στην
αποτροπή άμεσων εντάσεων από
πλευράς Τουρκίας και δείχνει τη
συνθήκη στην οποία μας έχουν
φέρει οι κυβερνητικοί χειρισμοί.
Διερωτάται κανείς, για πόσο καιρό
ακόμα θα επιτρέπουμε τη διολίσθηση
του δημόσιου και πολιτικού λόγου
σε ευκαιριακούς φενακισμούς, απο-
φεύγοντας τη σύγκρουση με τι έπρε-

πε μέχρι τώρα να ήταν αυταπόδειχτο.
Γιατί ο πραγματικός «ελέφαντας στο
δωμάτιο» είναι ότι στον πολιτικό
λόγο απουσιάζει η όποια προσπάθεια
να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε
εσωτερικά για να ενισχύσουμε τη
δυνατότητα για συνθήκες ειρήνης
επί του εδάφους. Σε μια πρόσφατη
συνέντευξή της, η Τουρκοκύπρια
πολιτικός Dogus Derya δήλωνε ότι
στην προσπάθειά τους για επανέ-
νωση, οι Τουρκοκύπριοι έχουν ανάγ-
κη τους Ελληνοκύπριους ως συνα-
γωνιστές. Και αυτό είναι κάτι στο
οποίο ποτέ δεν δουλέψαμε, ωσάν
και θα χτίσουμε ένα κοινό μέλλον,
χωρίς να δουλέψουμε πάνω στην
ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις
δύο κοινότητες. 

Η διχοτομική στάση του Τατάρ
και της Τουρκίας είναι γεγονός, αλλά
αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο σή-

μερα καλούμαστε να δράσουμε και
δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία
για τη δουλειά που η ελληνοκυπρια-
κή πλευρά έχει να κάνει. Εξάλλου,
αν βλέπουμε κάτι στο βιβλίο του
Μούδουρου, χάρη στην επιλογή του
να θέσει στο επίκεντρο αυτούς που
την περίοδο 1964-2004 αντιστάθη-
καν στη διχοτομική προσέγγιση του
Ντενκτάς, είναι τις εσωτερικές διερ-
γασίες σε μια κοινότητα που δέχεται
συνεχείς πιέσεις, από τόσες κατευ-
θύνσεις. Αυτές οι διεργασίες παρά-
γουν αποτελέσματα που μπορούν
να θέσουν το έναυσμα για καταιγι-
στικές εξελίξεις, αν οι συνθήκες το
ευνοήσουν. Την παρούσα στιγμή,
οι Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν να
είναι απόντες από αυτές τις διεργα-
σίες. Πρέπει να χτιστούν εκείνες οι
γέφυρες που θα επιτρέψουν στους
Τουρκοκύπριους ν’ αντιληφθούν
ξανά, ως δυνητική και εφικτή επιλογή
για αυτούς, τόσο την επανενωμένη
Κύπρο όσο και το «ανήκειν» στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συ-
ζήτηση σήμερα εξαντλείται σε φλυα-
ρίες και συζήτηση για επιστροφή
εκεί που είχαν διακοπεί οι διαπραγ-
ματεύσεις, ωσάν και τα πέντε χρόνια
απραξίας δεν επέφεραν κανένα τε-
τελεσμένο. Ο προεκλογικός αγώνας
είναι οδυνηρά επιφανειακός σε σχέ-
ση με τα διακυβεύματα του σήμερα,
τη διχοτόμηση και τις συνέπειές
της. Το πολιτικό προσωπικό της χώ-
ρας αδυνατεί να ακολουθήσει τις

εξελίξεις και να αντιληφθεί ότι οι
νέες συνθήκες χρειάζονται νέες με-
θόδους αντιμετώπισης. Έτσι, ο πο-
λιτικός διάλογος εξαντλείται σε θε-
ωρήματα άνευ αντικειμένου την
ίδια ώρα που οι Τουρκοκύπριοι δί-
νουν ξανά τον δικό τους αγώνα. 

Η ύπαρξη βιβλίων όπως αυτό του
Μούδουρου είναι πολύτιμα εργαλεία
στην προσπάθεια κατανόησης των
εσωτερικών της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, και δίνουν την ευκαιρία
για διαφοροποίηση του συστημικού
λόγου. Το βιβλίο ήλθε σε μια στιγμή
που οι εξελίξεις επί του εδάφους θα
έπρεπε να μας αναγκάσουν να γυ-
ρίσουμε το βλέμμα μας προς την
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Σε μια
στιγμή όπου εντός της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας δημιουργούνται
και πάλι οι εστίες αντίστασης, λόγω
της άνευ προηγουμένου τουρκικής
παρεμβατικότητας, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία και οι Ελληνοκύπριοι δεν
μπορούν να είναι και πάλι απόντες.
Αρχίζοντας να μιλάμε για τον «άλλο»,
ίσως καταφέρουμε να τον κοιτάξουμε
και στην πορεία να προσπαθήσουμε
να του μιλήσουμε. Εξάλλου, αυτή
τη φορά, η διεκδίκηση της πατρίδας
πρέπει να γίνει από κοινού, αφού
χωρίς τους Τουρκοκύπριους, δεν
υπάρχει ελπίδα για βιώσιμο και ασφα-
λές μέλλον στο νησί. 

Η κα Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πολι-
τική αναλύτρια.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Οι διμερείς σχέσεις Βερολίνου- Λευ-
κωσίας μπορεί να πέρασαν από διά-
φορες φάσεις την περίοδο 2013-
2018, όπως συνέβη με πολλά κράτη
του ευρωπαϊκού Νότου, ωστόσο η
προ μηνών σθεναρή στάση της Γερ-
μανίας στην έξοδο του τουρκικού
γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίτ
Χαν»στηνΑνατολική Μεσόγειοπι-
στώνεται από έμπειρους παρατη-
ρητές ως αυτή που απέτρεψε την
κάθοδό του στην κυπριακή ΑΟΖ.
Το Βερολίνο, όπως γνωρίζει η «Κ»,
ήταν ξεκάθαρο αυτή τη φορά προς
την Άγκυρα, διαμηνύοντας πως ένας
νέος γύρος έκνομων γεωτρήσεων
στηνΚύπρο θα επέφερε αναπόφευ-
κτα ισχυρές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Με κάτι τέτοιο στο πίσω
μέρος του μυαλού του, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης βρέθηκε στο Βερο-
λίνο την περασμένη εβδομάδα, στον
τελευταίο σταθμό μιας διεθνούς δι-
πλωματικής περιοδείας, που περιε-
λάβανε το Τελ Αβίβ και το Παρίσι

και που εκτός απροόπτου θα είναι
και η τελευταία του με την ιδιότητα
του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Χαμηλά το Κυπριακό
Παρά τη σταθερή στάση Βερο-

λίνου (και Παρισιού) για συνέχιση
των συνομιλιών στο Κυπριακό μετά
από πέντε και πλέον χρόνια απου-
σίας διαλόγου, η σπουδή Αναστα-
σιάδη για εμπλοκή, μέσω Γερμανίας
και Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προκειμένου να πιέσει την
Τουρκία για συνομιλίες δεν δείχνει
να βρίσκει ευήκοα ώτα. Τόσο στο
Βερολίνο, όπως και στο Παρίσι,
όπως προκύπτει από συγκλίνουσες
πληροφορίες της «Κ», η αντίληψη
που κυριαρχεί είναι πως μια προ-
σπάθεια επανεκκίνησης του δια-
λόγου θα πρέπει να συμβεί τον Σε-
πτέμβριο του 2023 και μετά για σει-
ρά λόγων:

• Λόγω των τουρκικών εκλογών
τον Ιούνιο του 2023 που για τις δύο
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν-
ται ιδιαίτερα κρίσιμες ως προς το
αν θα υπάρξει αλλαγή παραδείγ-
ματος ως προς την εξουσία του
Ερντογάν και τι αυτό φέρνει στις
ευρωτουρκικές σχέσεις.

• Λόγω των εκλογών του Φε-
βρουαρίου στην Κύπρο, με την ίδια
την Ε.Ε. να σταθμίζει τον χρόνο
των σχεδόν 100 ημερών ως τις κάλ-
πες ως νεκρό για μια πρωτοβουλία
που θα αφορούσε στο Κυπριακό. 

• Λόγω και των εκλογών, εντός
του 2023, στην Ελλάδα την οποία
Βερολίνο και Παρίσι συνυπολογίζει
στην εξίσωση της Ανατολικής Με-
σογείου και ιδίως στην πτυχή των
εντάσεων με την Τουρκία με φόντο
το Αιγαίο. 

Επιπλέον στο Βερολίνο (όπως
και στο Παρίσι) αντιλαμβάνονται

πως η προσπάθεια Αναστασιάδη,
λίγο πριν από την έξοδό του, για
επανεκκίνηση στο Κυπριακό απορ-
ρέει και από τη στάση του τελευ-
ταίου να διαφυλάξει την πολιτική
του υστεροφημία σε σχέση με το
αδιέξοδο που έχει περιέλθει το Κυ-
πριακό και που ταυτίστηκε με τη
δεύτερη θητεία του. Ωστόσο, αυτό
δεν αναιρεί το γεγονός πως Βερο-
λίνο και Παρίσι έχουν ήδη στείλει
τα σινιάλα τους στην Άγκυρα σε
σχέση με νέα τετελεσμένα (π.χ.
Βαρώσι, διεθνής προσπάθεια ανα-
γνώρισης της λεγόμενης ΤΔΒΚ, κυ-
πριακή ΑΟΖ) στο Κυπριακό που θα
απομάκρυναν ακόμη περαιτέρω
την προοπτική κάποιου διαλόγου
εντός του 2023. Και η στήριξη της
Γερμανίας, ιδίως, στο ζήτημα των
ΜΟΕ και του διορισμού ειδικού
απεσταλμένου θεωρείται και στη
Λευκωσία δεδομένη. 

Στήριξη στο προσφυγικό
Η στάση της Γερμανίας στο προ-

σφυγικό έχει σημειωθεί από πολ-
λούς αναλυτές και ΜΜΕ πως έχει
αλλάξει τους τελευταίους μήνες,
είτε διά της σιωπηρής της αποδοχής
κάποιων πρακτικών εκ μέρους των
κρατών που πιέζονται από ροές μέ-
σω Τουρκίας είτε μέσω της ενεργού
στήριξης, με τη χρηματοδότηση
της Ε.Ε. στο κεφάλαιο του επανα-
πατρισμού προσφύγων ή παράτυ-
πων μεταναστών.

Επί τούτου, Βερολίνο και Παρίσι
δείχνουν να στηρίζουν έμπρακτα
τις πτήσεις επαναπροώθησης με-
ταναστών από την Κύπρο προς χώ-
ρες της αφρικανικής ηπείρου, πο-
λιτική που θα ξεκινήσει και σε πρα-
κτικό επίπεδο στις αρχές Δεκεμ-
βρίου, με την ενεργό χρηματοδό-
τηση της Ε.Ε. και που επανέλαβαν
στη Λευκωσία Γερμανοί αξιωμα-

τούχοι κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης Αναστασιάδη.

Επιπλέον, αυτό που προωθείται
πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι μια νέα πολιτική φόρμουλα
διαμοιρασμού των βαρών προς τα
κράτη της Ε.Ε. που προκύπτουν
από το προσφυγικό-μεταναστευτικό
λόγω και της έξαρσης ροών εξαιτίας
του πολέμου στην Ουκρανία (σ.σ.
στην Κύπρο εκτιμώνται πως δια-
μένουν μόνιμα περίπου 14.000 Ου-
κρανοί). 

Πέραν του προσφυγικού, αξίζει
να σημειωθεί πως κατά την επί-
σκεψη Αναστασιάδη στο Βερολίνο
επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς
σχέσεις σε οικονομικό και πολιτικό
επίπεδο -με τα πεδία του τουρισμού,
της ακαδημαϊκής συνεργασίας, τε-
χνολογιών, ενέργειας και εμπορίου
να παραμένουν αντικείμενο δυνη-
τικής εμβάθυνσης στο μέλλον. 

Φτάνοντας... στον τελευταίο σταθμό
Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος και λίγη υστεροφημία στο μενού του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επίσκεψη στο Βερολίνο

Πέραν του προσφυγικού, αξίζει να σημειωθεί πως κατά την επίσκεψη Αναστασιάδη στο Βερολίνο επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις σε οικονομικό
και πολιτικό επίπεδο.

<<<<<<

«Η περίοδος χαμηλών
εντάσεων στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο ως προς
τις τουρκικές γεωτρήσεις
αποδίδεται από πολλούς
στη στάση που τήρησε
το Βερολίνο έναντι
της Άγκυρας».

Ασφάλεια
και στο βάθος
εξοπλιστικά;

Η πρόσφατη επίσκεψη της
Γερμανίδας ΥΠΑΜ, Κριστίν
Λάμπρεχτ στην Κύπρο επιβε-
βαιώνει και το πεδίο συνερ-
γασίας που ξεδιπλώνεται σε
διμερές επίπεδο μεταξύ Λευ-
κωσίας και Βερολίνου. Πέραν
της στενής συνεργασίας, από
το 2006, των δύο ΥΠΑΜ στα
ζητήματα που άπτονται της
γερμανικής συμβολής στην
αποστολή της UNIFIL στον Λί-
βανο (σ.σ. μικρή ναυτική δύ-
ναμη εδρεύει στην Κύπρο)
αλλά και της πρόσφατης απο-
στολής στρατιωτικού ακόλου-
θου από την Κ.Δ. στο Βερολί-
νο, το πεδίο των εξοπλιστι-
κών, υπό το βάρος και των
εξελίξεων στη γερμανική
αμυντική πολιτική λόγω Ου-
κρανικού, δείχνει να ενδια-
φέρει Βερολίνο και Λευκω-
σία. Η πρόσφατη άρση του
εμπάργκο από τις ΗΠΑ προς
την Κυπριακή Δημοκρατία και
η πάγια πολιτική της Λευκω-
σίας να «απορωσοποιήσει»
μέρος των εξοπλιστικών της
προγραμμάτων ανοίγει τον
δρόμο για την αγορά γερμα-
νικών οπλικών συστημάτων ή
της παραχώρησής τους μέσω
Ελλάδας στο εγγύς μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα η αγορά
αρμάτων μάχης (MBTs), τεθω-
ρακισμένων οχημάτων (AFVs)
και οχημάτων μεταφοράς
προσωπικού (APCs) της Γερ-
μανίας αποτελεί δυνητικό πε-
δίο αγοράς για την Κ.Δ. προ-
κειμένου να αντικαταστα-
θούν σε μεσοπρόθεσμο ορί-
ζοντα τα άρματα ΑΜΧ καθώς
και τα οχήματα BMP-3. 

H αγορά αρμάτων μάχης της
Γερμανίας αποτελεί δυνητικό
πεδίο αγοράς για την Κ.Δ.

<<<<<<

Η πολιτική συζήτηση
σήμερα εξαντλείται σε
φλυαρίες και συζήτηση
για επιστροφή εκεί που
είχαν διακοπεί οι δια-
πραγματεύσεις, ωσάν και
τα πέντε χρόνια απρα-
ξίας δεν επέφεραν κανέ-
να τετελεσμένο. 

Διεκδικώντας την πατρίδα
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ζη-
τούσε μέσω επιστολής από την
ανεξάρτητη επιτροπή κατά της δια-
φθοράς να διερευνήσει όσα κατα-
γράφονταιστο βιβλίο του Μακάριου
Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» για
τις σχέσεις του Προέδρου Αναστα-
σιάδη με τον Ρώσο ολιγάρχη Ριμ-
πολόβλεφ, στα πολιτικά πηγαδάκια
υπήρξε αναβρασμός. Το ερώτημα
που ηγέρθηκε ήταν πού αποσκοπεί
και κυρίως τέθηκε επιτακτικά το
τι κρύβεται πίσω από την εν λόγω
κίνηση, δεδομένου ότι ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης ήταν το πρώτο πο-
λιτικό πρόσωπο που ζητούσε επι-
σήμως διερεύνηση των ισχυρισμών
Δρουσιώτη και ο πρώτος που το
έβαζε στο κάδρο των προεδρικών
εκλογών.

Υπήρξαν οι πολιτικοί αναλυτές
που εκτίμησαν ότι αυτό ενδεχομέ-
νως να του γυρίσει μπούμερανγκ,
αν ληφθεί υπόψη πως το ΑΚΕΛ είχε
πρωτοστατήσει για να περάσει ο
περιβόητος νόμος για τα διεθνή
εμπιστεύματα. Υπήρξαν κυρίως
εκείνοι που εξέφρασαν ανακούφιση,
καθώς όπως έλεγαν ο «άνευρος»
υποψήφιος της Αριστεράς άρχισε
να αποκτά αντιπολιτευτικό κόκαλο.
Ήτανάλλωστεη πρώτηπροσωπική
ευθεία επίθεση του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη προς τον Νίκο Αναστα-
σιάδη. Μία επίθεση που επιμελώς
απέφευγε για καιρό, προκαλώντας
απορίες ακόμα και εντός του πε-
ρίγυρού του για τους λόγους που
προέβη σε αυτή την κίνηση, ενι-
σχύοντας εκείνες τις καχύποπτες
φωνές που τον ήθελαν ν’ αποτελεί
έναν ακόμα «στενό συνεργάτη του
Προέδρου». Αυτή ακριβώς η προ-
σωπική επίθεση του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη προς τον Πρόεδρο ερμη-
νεύτηκε ως η προσπάθειά του να
πάρει πάνω του το κομμάτι της δια-
φθοράς τη στιγμή που οι άλλοι δύο
βασικοί υποψήφιοι για την Προ-
εδρία και λόγω της σχέσης τους με
τον Πρόεδρο, αλλά και κυρίως ότι
βρίσκονταν στη διακυβέρνηση
Αναστασιάδη, προσπαθούν να το
κρατήσουν χαμηλά.

Το ζήτημα της ταυτότητας
Στον περίγυρο Μαυρογιάννη

πολλοί ήταν εκείνοι που διερωτώντο
–ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των
debates– για ποιο λόγο ο διπλωμά-
της δυσκολευόταν τόσο πολύ να
επικρίνει προσωπικά τον Νίκο Ανα-
στασιάδη. Στο ζήτημα παράλληλα
της διερεύνησης των ισχυρισμών
Δρουσιώτη, η πίεση για τοποθέτηση
προερχόταν κυρίως από εκείνο το
ακροατήριο, που είχε διαβάσει την
τριλογία Δρουσιώτη και διερωτάτο
γιατί επικρατούσε σιγή ιχθύος από
το πολιτικό σύστημα γύρω από τα
όσα αποκάλυπτε.

Σε αυτό το πλαίσιο η ανάδειξη
των ισχυρισμών Δρουσιώτη από
πλευράς Μαυρογιάννη δεν ήταν
μία απόφαση που λήφθηκε εν βρα-
σμώ ψυχής, αλλά μία συζήτηση
που διεξαγόταν εδώ και λίγο καιρό
στο επιτελείο και το στενό περι-
βάλλον του υποψηφίου. Μπροστά
στις επικρίσεις που δέχεται, ότι
αποφεύγει τη σύγκρουση και ότι
η υποψηφιότητά του περνά απα-
ρατήρητη, θέλησε προφανώς να
αποκτήσει ξεκάθαρη ταυτότητα.
Να είναι εκείνος ο υποψήφιος δη-
λαδή που θα ταυτιστεί με την πά-
ταξη της διαφθοράς, διαφοροποι-
ώντας έτσι τον εαυτό του από τις
άλλες δύο βασικές υποψηφιότητες.
Και με αυτό τον τρόπο ακριβώς φι-

λοδοξεί να κερδίσει ένα σημαντικό
ακροατήριο που είτε επιλέγει την
αποχή, είτε βλέπει θετικά άλλες
υποψηφιότητες, όπως αυτή του
Αχιλλέα Δημητριάδη, ακόμα και
του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το επι-
χείρημα που τίθεται είναι πως είναι
ο μόνος εκ των τριών βασικών υπο-
ψηφίων που μπορεί να μιλήσει άνε-
τα για την πάταξη της διαπλοκής.
Όπως σημειώνουν κύκλοι του πε-
ρίγυρού του στις δημοσκοπήσεις
φαίνεται να κερδίζει πόντους στο
ζήτημα της εντιμότητας, ενώ σε
αντίθεση με τους άλλους δύο βα-
σικούς υποψήφιους δεν ήταν μέλος
στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και
κυριότερα δεν ήταν μέρος του πο-
λιτικού κατεστημένου.

Εικόνα και ουσία
Το κατά πόσο μπορεί να πάρει

μέχρι τέλους το εν λόγω ζήτημα
θα φανεί στην πορεία. Σε θέμα ει-
κόνας έχει ήδη σταλεί το μήνυμα
πως είναι ο πρώτος υποψήφιος που
θέτει δημοσίως τον ελέφαντα που
λέγεται «βιβλία Μακάριου Δρου-
σιώτη». Υπάρχει ωστόσο και το ζή-
τημα της ουσίας. Κατά πόσο η αρχή
κατά της διαφθοράς –στην οποία
αποτάθηκε– είναι σε θέση να διε-
ρευνήσει εκτενώς το ζήτημα. Ζή-
τημα είναι και σε πόση δυσκολία
ενδεχομένως να έλθει το ΑΚΕΛ.
Και αυτό γιατί το τελευταίο βιβλίο
δείχνει το κόμμα της Αριστεράς να
πρωτοστατεί στο ζήτημα των διε-
θνών εμπιστευμάτων, αλλά και

γιατί άλλα βιβλία του κ. Δρουσιώτη
σίγουρα δεν είναι κολακευτικά για
τη στάση του κόμματος κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Στο ΑΚΕΛ πάντως φαίνονται ικα-
νοποιημένοι από την κίνηση Μαυ-
ρογιάννη, ενώ από το επιτελείο ση-
μειώνουν ότι αυτό αποδεικνύει και
το ανεξάρτητο της υποψηφιότητας
του διπλωμάτη.

Στρατηγική β΄ γύρου
Οι ερμηνείες ωστόσο για τους

λόγους που ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης απέφευγε μέχρι σήμερα τις έν-
τονες τοποθετήσεις εναντίον της
κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Νίκου
Αναστασιάδη ποικίλλουν. Υπήρχε
για καιρό η καχυποψία από κύκλους
ότι για κάποιον άγνωστο λόγο φο-
βάται να έλθει σε αντιπαράθεση
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Υπάρχουν άλλοι που εκτιμούν πως
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης λόγω της
ιδιοσυγκρασίας του δεν μπορεί να
συγκρουστεί. Ενδεικτική η δυσκο-
λία που παρουσιάζει κατά τις τη-
λεμαχίες. Υπάρχουν όμως και εκεί-
νοιοι πολιτικοί κύκλοιπου θεωρούν

πως οι χαμηλοί τόνοι είναι στρα-
τηγική πολύ καλά σχεδιασμένη
από τον ίδιο τον διπλωμάτη. Όχι
μόνο γιατί είναι μέρος της ιδιοσυγ-
κρασίας του, αλλά και γιατί τον ίδιο
δεν τον απασχολεί μόνο να περάσει
στον β΄ γύρο, αλλά να εκλεγεί. Έχει
δηλαδή παρατηρήσει πρώτα το
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλο-
γών όπου οι υψηλοί τόνοι προκά-
λεσαν τελικά πλήγμα στην αντι-
πολίτευση.

Κυρίως, όμως, έχει μελετήσει
την τακτική Χριστοδουλίδη, όπου
λόγω των χαμηλών του τόνων και
της αποφυγής της σύγκρουσης έχει
καταφέρει να κερδίσει ένα σημαν-
τικό κομμάτι της κοινωνίας και ν’
απαλλαγεί –στη συνείδησή τους–
από τα βαρίδια της διακυβέρνησης
Αναστασιάδη. Με αυτό τον τρόπο
επιχειρεί και ο ίδιος να κερδίσει
μακροπρόθεσμα έρεισμα στον β΄
γύρο. Εδώ ακριβώς έγκειται σύμ-
φωνα με στελέχη του ΑΚΕΛ το γε-
γονός ότι προσωπικότητες, όπως
οι Χαράλαμπος Έλληνας, Νίκος
Ζάμπογλου, Ανδρέας Ασσιώτης,
Αλεξία Κουντούρη και Βασίλης

Πρωτοπαπάς έχουν στηρίξει δη-
μοσίως την υποψηφιότητα Μαυ-
ρογιάννη, ενώ σύμφωνα με άλλους
η δέσμευσή του να πατάξει τη δια-
φθορά ήταν και ο κύριος λόγος για
τον οποίο η Αλεξάνδρα Ατταλίδου
τάχθηκε στο πλευρό του. 

Οι κίνδυνοι
Η στρατηγική βεβαίως του β΄

γύρου ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο
αποκλεισμού. Αν κάτι διαψεύστηκε
μέχρι τώρα είναι η σιγουριά του
ΑΚΕΛ, πως ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης είναι πολυσυλλεκτικός. Δεν
κατάφερε για παράδειγμα να κερ-
δίσει μία άλλη πολιτική ομάδα στο
πλευρό του πέραν του ΑΚΕΛ για
να αποσείσει την ταμπέλα του ΑΚΕ-
Λικού υποψηφίου, με αποτέλεσμα
να ενισχύει τις δυσκολίες μετάβα-
σής του στον β΄ γύρο. Άλλωστε οι
δημοσκοπήσεις, έστω και αν τον
δείχνουν να ενισχύεται σταδιακά,
τον παρουσιάζουν τρίτο. Και στο
ΑΚΕΛ παρουσιάζεται πρόβλημα
συσπείρωσης αλλά κυρίως σε μία
μεγάλη δεξαμενή της αποχής, η
οποία δεν βλέπει τον Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη ως επιλογή αλλαγής. Ιδι-
αίτερα με δηλώσεις ότι δεν ψήφισε
ποτέ ως τώρα ΑΚΕΛ ή το γεγονός
ότι δεν έχει σοβαρές διαφωνίες με
τον Πρόεδρο στο Κυπριακό ενι-
σχύεται η δυσφορία και του ΑΚΕ-
Λικού ακροατηρίου αλλά και εκεί-
νων των ψηφοφόρων που επιδιώ-
κουν σκληρή αντιπολίτευση. 

Το ερώτημα είναι αν αυτή η κί-
νηση είναι αρκετή για να προσδώ-

σει πολιτικούς πόντους και να ενι-
σχύσει την υποψηφιότητα Μαυ-
ρογιάννη. Οι κύριοι αντίπαλοι του
Ανδρέα Μαυρογιάννη πέραν της
αποχής είναι οι υποψηφιότητες Νί-
κου Χριστοδουλίδη και Αχιλλέα
Δημητριάδη. Το πόσο ένας στενός
υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη,
που θεωρείται συνεχιστής της υφι-
στάμενης διακυβέρνησης και υπο-
γραμμίζει πως δεν είναι διεφθαρ-
μένη, μπορεί να αποτελεί την κύρια
απειλή Μαυρογιάννη για τον β΄ γύ-
ρο είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο.
Με την πάροδο του χρόνου και την
αποϊδεολογικοποίηση οι βουλευ-
τικές εκλογές του 2021 ήταν προ-
φανώς πολύ πιο προσωπικές παρά
κομματικές, σε σχέση με άλλες
εκλογικές αναμετρήσεις του πα-
ρελθόντος. Γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο αναλυτές θεωρούν πως κά-
ποιος που ψήφισε ΑΚΕΛ το 2021,
μπορεί εύκολα να ψηφίσει και Νίκο
Χριστοδουλίδη. Η κύρια ερμηνεία
που θέτουν οι ίδιες πηγές είναι ότι
την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη
έχει πλήξει η παράσταση νίκης,
που δεν είναι υπέρ του και η αν-
τιαβερωφική ψήφος. ΑΚΕΛικά στε-
λέχη σημειώνουν πως στις συζη-
τήσεις τους με ΑΚΕΛικούς ψηφο-
φόρους, που υποστηρίζουν πως θα
στηρίξουν τον Χριστοδουλίδη, θέ-
τουν το ζήτημα ότι είναι ο μόνος
υποψήφιος που μπορεί να κερδίσει
τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε αυτό
ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις
που τον δείχνουν χαμηλά, αλλά και
το γεγονός ότι ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης μέχρι σήμερα δεν έχει αν-
τιπαρατεθεί πειστικά με τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου.

Η περίπτωση Αχιλλέα
Βεβαίως δεν είναι μόνο το ζή-

τημα του Νίκου Χριστοδουλίδη
αλλά και οι διαρροές προς τον Αχιλ-
λέα Δημητριάδη. Ο γνωστός νομικός
είχε αισθητό έρεισμα εντός του
ΑΚΕΛ μέχρι και την τελική ψήφιση
για το ποιον από τους δύο θα στη-
ρίξουν στα συλλογικά σώματα. Και
για τις θέσεις του στο Κυπριακό
αλλά και για το γεγονός ότι είναι ο
μόνος που δεν συνδέεται με τον
οποιοδήποτε τρόπο με τον Νίκο
Αναστασιάδη. Είχε κερδίσει πολι-
τικούς πόντους στο αριστερό ακρο-
ατήριο, σε τηλεμαχία του με τον
Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν είπε πως
αν ήθελε να βγάζει χρήματα θα
έκανε διαβατήρια και θα τα έπαιρνε
προς έγκριση στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Αυτό ακριβώς θεωρήθηκε από πολ-
λούς ότι ήταν η ένδειξη πως ο Αχιλ-
λέας Δημητριάδης θα πάει μέχρι
τέλους στο ζήτημα της διαφθοράς
και πως θα είναι ο κύριος εκπρό-
σωπος αυτής της ατζέντας.

Το ότι διεκδικεί την αριστερή –
υπέρ της λύσης– ψήφο είναι εμ-
φανές εδώ και καιρό και ενισχύθηκε
με τη δήλωσή του πως θα έβαζε
διαπραγματευτή του τον Τουμάζο
Τσελεπή. Σε αυτό βεβαίως που προ-
σβλέπουν ΑΚΕΛικά στελέχη για να
μειώσουν τις διαρροές προς τον κ.
Δημητριάδη είναι η ψιθυρολογία
ότι στον β΄ γύρο αυτός θα στηρίξει
την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεο-
φύτου, αν ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
περάσει, κάτι που διαρρέεται εδώ
και καιρό με τον ίδιο να μην έχει
επί του παρόντος διαψεύσει κάτι
τέτοιο επίσημα. Έμφαση αναμέ-
νεται να δοθεί από το επιτελείο
Μαυρογιάννη και στο ότι ο κ. Δη-
μητριάδης δεν μπορεί να περάσει
στον β΄ γύρο συνεπώς η ψήφος σε
εκείνον είναι χαμένη ψήφος.

Πίσω από την ατζέντα Μαυρογιάννη
Αγώνας δρόμου για να μειωθούν οι διαρροές προς Αχιλλέα Δημητριάδη – Νίκο Χριστοδουλίδη και το ερώτημα της αποχής 

<<<<<<<

Η αδυναμία του Μαυρο-
γιάννη να έλθει σε ευ-
θεία αντιπαράθεση με
τον Νίκο Αναστασιάδη
προκάλεσε ζητήματα συ-
σπείρωσης της αντισυ-
ναγερμικής ψήφου.

<<<<<<<

Οι κύριοι αντίπαλοι του
Ανδρέα Μαυρογιάννη
πέραν της αποχής είναι
οι υποψηφιότητες Νί-
κου Χριστοδουλίδη και
Αχιλλέα Δημητριάδη. 

Το ζήτημα της κυβερνησιμότητας
Πέραν όμως των δύο υποψηφιοτήτων, που δυσκολεύουν τη συ-
σπείρωση Μαυρογιάννη, ένα θέμα που απασχολεί εδώ και καιρό
τόσο το επιτελείο όσο και το ΑΚΕΛ είναι η δυσκολία να πείσουν ότι
είναι κατάλληλος να κυβερνήσει. Το ερώτημα με ποιους θα κυβερ-
νήσει ο Μαυρογιάννης τίθεται εντόνως, την ίδια στιγμή που στο
ΑΚΕΛ υπογραμμίζουν πως στελέχη της πρώτης γραμμής δεν θα
βρίσκονται στο υπουργικό του συμβούλιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαί-
σιο, το επιτελείο επικεντρώνεται σε μία προσπάθεια σύστασης
ομάδας προσωπικοτήτων, οι οποίες θα μιλούν για ζητήματα οικονο-
μίας και θα στείλουν το μήνυμα πως θα βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή. Δεν πέρασε άλλωστε απαρατήρητη η πρόταση επιβολής
ειδικού τέλους αδρανούς ακινήτου στα αστικά κέντρα με ειδικά
κριτήρια αξίας και χρήσης για μείωση των τιμών στέγασης. Πρότα-
ση που θεωρείται πως προήλθε από τον πρώην γενικό διευθυντή
του υπουργείου Εσωτερικών Ανδρέα Ασσιώτη. Ούτε απαρατήρητες
πέρασαν οι προτάσεις του για την ενέργεια, στις οποίες, όπως είχε
αποκαλύψει η «Κ», από πίσω βρίσκεται ο Χαράλαμπος Έλληνας. 

Η απόφαση να ανοίξει το κεφάλαιο Δρουσιώτης συζητείτο εδώ και μέρες στο επιτελείο Μαυρογιάννη, καθώς αυτό, όπως σημείωναν, θα προσέδιδε στον υπο-
ψήφιο ταυτότητα πριν από την τελική ευθεία. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ 

Αρχιεπίσκοπος καριέρας ή Ποιμένας για το ποίμνιο; 

Τ ην εξαιρετική σημασία της
θέσης του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου υπογραμμίζει το γεγονός

ότι αρθρογράφοι κάθε είδους –πι-
στοί, χλιαροί και άπιστοι– εκφρά-
ζουν τη γνώμη τους για το προφίλ
του προσώπου που θα διαδεχθεί
τον μακαριστό Χρυσόστομο. Κά-
ποιοι γράφουν για να θυμίσουν
λάθη του εκλιπόντος, άλλοι για να
υποδείξουν επιθυμία για εκμοντερ-
νισμό της Εκκλησίας, και ορισμένοι
για να προωθήσουν προσωπικές
φιλοδοξίες. Ταυτόχρονα, από μέλη
της Ιεράς Συνόδου διαρρέουν μη-
νύματα που τραβούν μεν την προ-
σοχή των ΜΜΕ, αλλά συνάμα σκαν-
δαλίζουν τον κόσμο. Λες και πρό-
κειται για πολιτικές εκλογές. Είναι
αυτό το επίπεδο που αξίζει ο λαός;

Από το 2013, όταν επέστρεψε
στην Κύπρο μετά από 37 χρόνια
απουσίας, ο υπογράφων διαπιστώνει

την πλατιά απομάκρυνση του κό-
σμου από την Εκκλησία, με κύρια
πρόφαση συμπεριφορές ιερωμένων
που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
Κι αν δεν συνέχιζε η τέλεση μνη-
μόσυνων με εντυπωσιακή συχνό-
τητα, οι ναοί τις Κυριακές θα ήταν
σχεδόν άδειοι, κάτι που όλοι αντι-
λαμβανόμαστε. Το να αναζητήσουμε
τους υπαίτιους και να επιρρίψουμε
ευθύνες σε πρόσωπα, αποτελεί δου-
λειά για ιστορικούς και κουτσομ-
πόληδες. Το ενδιαφέρον μας στρέ-
φεται με υπευθυνότητα στο σήμερα
και στο αύριο. Η διαπίστωση, αυτή
και μόνη, οφείλει να προβληματίσει
ολόκληρη την Ιερά Σύνοδο. Ο κό-
σμος χάνεται, μπορείτε να δράσετε,
Σεβασμιότατοι;  

Η συνέχιση της συζήτησης θα
είχε μόνο φιλολογικό νόημα, αν
δεν ζούσαμε σε μια εποχή με τε-
ράστια κοινωνικά προβλήματα.

Ναρκωτικά στα σχολεία, αλλά και
στα στρατόπεδα, ρατσισμός στα
σχολεία, ύβρεις και βία στα γήπεδα,
έξαρση παραβατικότητας ανηλίκων,
εξάπλωση ψυχοφαρμάκων, κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, αντι-
κοινωνικές συμπεριφορές. Τι θέλει
η Εκκλησία; Να αφήσει αυτά τα
προβλήματα στην ευθύνη ψυχο-
λόγων, κοινωνικών λειτουργών και
αστυνομίας μόνο; Χωρίς ποίμνιο,
δεν υπάρχει Εκκλησία. Η θέση ότι
οι ναοί ανοικτοί είναι, όποιος έχει
ανάγκη μπορεί να προσέλθει, ακού-
γεται στενά συνδικαλιστική. Κη-
ρύγματα από άμβωνος δεν αρκούν,
αφού αυτοί που τα έχουν μεγαλύ-
τερη ανάγκη δεν είναι εκεί να τα
εισπράξουν. Ζητείται μια ριζική
αλλαγή θεώρησης των πραγμάτων.
Ακολουθούν μερικές ιδέες.

Η σημερινή εικόνα μιας Ιεράς
Συνόδου με τόσες εσωτερικές συγ-

κρούσεις ξεπερνά το πλαίσιο των
διαφωνιών, οι οποίες ενδέχεται να
αποβούν γόνιμες, όταν οδηγήσουν
σε συνθέσεις προτάσεων. Φαντα-
στείτε ένα αντίστοιχο Υπουργικό
Συμβούλιο. Προστατέψτε, λοιπόν,
την ενότητα. Όταν διακρίνετε τα
μεγαλύτερα από τα μικρότερα προ-
βλήματα, τότε θα οδηγηθείτε σε
αυτά που σας ενώνουν. Μπορεί να
φωτιστείτε, και να δείτε ότι δεν
έχει τόση σημασία ποιος από εσάς
θα εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος, εφόσον
η στόχευση δεν θα αλλάξει.

Βγείτε από τα γραφεία, αναζη-
τήστε παρεμβάσεις προσέγγισης
των νέων. Χρησιμοποιήστε δημι-
ουργική σκέψη για να ξεπεράσετε
τυχόν θεσμικούς περιορισμούς
στην πρόσβαση στα σχολεία. 

Γνωρίζετε ότι νέοι προσέρχονται
καλοπροαίρετα στις εκκλησίες, για
να βγουν λίγο μετά έξω, και να πε-

ράσουν την υπόλοιπη ώρα της λει-
τουργίας στο προαύλιο, επειδή δεν
καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Δεν
υπαινίσσεται κανείς να μεταφρα-
στούν οι ακολουθίες, επειδή αυτή
είναι απόφαση πέραν της δικαιο-
δοσίας σας. Μπορείτε, όμως, να τε-
στάρετε μικρές αλλαγές. Όπως την
ανάγνωση του Αποστόλου και σε
μετάφραση, την ανάγνωση των
τριών αναγνωσμάτων του εσπερι-
νού απευθείας σε μετάφραση. Με-
ταφράσεις υπάρχουν, και είναι εγ-
κεκριμένες. Μπορείτε επίσης να
μιλάτε και να γράφετε σε γλώσσα
ταπεινή και πλατύτερα κατανοητή.  

Αλλάξτε αφήγημα. Αφήστε τα
του Καίσαρος στον Καίσαρα. Κύρια
αποστολή σας δεν είναι να λύσετε
το Κυπριακό, ούτε να καλλιεργείτε
τα μίση κατ’ εναντίον, αλλά να σώ-
σετε ψυχές. Το ποίμνιο και οι νέοι
διψούν για τα νοήματα που οδηγούν

σε μια καλύτερη, πιο ενάρετη ζωή.
Τα μεγάλα θέματα που βασανίζουν
τον κόσμο, δεν γίνεται να βρίσκον-
ται μακριά από τις έγνοιες της Εκ-
κλησίας. Τίποτα από όσα παραθέ-
τουμε δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν
ρυθμίζεται με λόγια μόνο. Απαιτείται
ένα πρόγραμμα δράσεων. Εν τέλει,
για να πετύχει ένα ριζοσπαστικό
πρόγραμμα, χρειάζεται ακόμη οι
ιεράρχες να επιλέξουν συμβούλους,
όχι απαραίτητα θεολόγους, με φρέ-
σκες ιδέες. Η εκλογή, έτσι, του νέου
Αρχιεπισκόπου, γίνεται θέμα δεύ-
τερης σημασίας, όταν η Ιερά Σύ-
νοδος ταρακουνηθεί και θελήσει
να έλθει ομόψυχα πιο κοντά στο
ποίμνιο.        

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

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ 

Βέβαιος ότι ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός θα καταφέρει να επαναλάβει
την επιτυχία των βουλευτικών εκλο-
γών του 2021 εμφανίζεται ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο κ. Νου-
ρής παραδέχεται πως το έργο της
κυβέρνησης δεν αποτυπώνεται στα
ποσοστά που δίνουν οι δημοσκο-
πήσεις στον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Στο ερώτημα αν ανοίγει θέμα ηγε-
σίας στον ΔΗΣΥ απαντά «το κάθε
πράγμα στην ώρα του. Στο παρόν
στάδιο τέτοια συζήτηση δεν υπάρ-
χει, γιατί, εάν υπήρχε, θα ήταν κα-
ταστροφική για την υποψηφιότητα
του προέδρου του κόμματος». Για
το τι θα πράξει ο ίδιος σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, ο κ. Νουρής σημειώνει
πως έχει την εμπειρία και την ωρι-
μότητα να τοποθετηθεί, όταν ο
χρόνος και οι συνθήκες το επιτρέ-
πουν και συμπληρώνει πως στη
δεδομένη χρονικά στιγμή ούτε οι
συνθήκες το ευνοούν ούτε πολύ
περισσότερο το επιτρέπουν.

–Πώς αποτιμάτε την πορεία του
κόμματός σας και του υποψη-
φίου Αβέρωφ Νεοφύτου προς
τις προεδρικές εκλογές;

–Κατ’ αρχάς εμείς θεωρούμε ότι
η πορεία της κυβέρνησης και του
Δημοκρατικού Συναγερμού στα δέ-
κα χρόνια διακυβέρνησης είναι μια
πορεία, που αν κάποιος θέλει να
είναι αντικειμενικός, έχει συντε-
λέσει στο να αλλάξει η Κύπρος.
Τόσο με τις πολλές, ουσιαστικές
και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις,
όσο και με τη δημιουργία υποδομών
και αναπτυξιακών έργων έχουμε
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
για ένα καλύτερο αύριο. Αντιμε-
τωπίσαμε μεγάλες κρίσεις, όπως η
παγκόσμια οικονομική κρίση, η
πανδημία και το Ουκρανικό και πε-
τύχαμε, όχι μόνο να κρατήσουμε
τη χώρα αλώβητη, αλλά και να αφή-
σουμε μια σημαντική παρακατα-
θήκη που έχει να κάνει με το Ταμείο
Ανάκαμψης. Ό,τι πέτυχε αυτή η
κυβέρνηση το πέτυχε με την αμέ-
ριστη στήριξη του Δημοκρατικού
Συναγερμού κάτω από τη χαρισμα-
τική ηγεσία του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αποδίδουμε σε μεγάλο βαθμό αυτή
την επιτυχία στον πρόεδρο του
κόμματος, γιατί ήταν ο πολιτικός
που κατάφερνε τη δεδομένη στιγμή
να διαμορφώνει συναινέσεις σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε να
ψηφίζονται τα σχετικά νομοσχέδια
της κυβέρνησης, κάτι που επέτρεψε

τη συνέχιση της επιτυχημένης δια-
κυβέρνησης και της ευημερίας των
πολιτών. Ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός, μέσα από δημοκρατικές
και καταστατικές διαδικασίες, δι-
καιωματικά επέλεξε τον Αβέρωφ
ως τον υποψήφιό του, μιας και απε-
ρίφραστα πιστεύουμε ότι αυτός
και μόνο μπορεί να συνεχίσει επάξια
το έργο του Νίκου Αναστασιάδη.
Επομένως, για τους Συναγερμικούς,
δεν υπάρχουν διλήμματα. Είμαστε
πέρα για πέρα ξεκάθαρα τοποθε-
τημένοι πως μία είναι η επιλογή
μας και καλούμε τους υποστηρικτές
μας να στηρίξουν την υποψηφιό-
τητα Αβέρωφ Νεοφύτου. 

–Μπορείτε να μας πείτε τα συ-
ναισθήματά σας από τις δημο-
σκοπήσεις που δείχνουν τον
υποψήφιο του κόμματός σας
μακριά από τον πρώτο και σε
κάποιες από αυτές να δίνει μάχη
για να είναι στον δεύτερο γύρο;

–Δεν θα κρυφτώ, θα ήμασταν
ευτυχείς, αν είχαμε καλύτερες επι-
δόσεις, γιατί πιστεύουμε πως οι κυ-
βερνητικές επιτυχίες θα έπρεπε να
αποτυπώνονται και στις μετρήσεις
και στην αποδοχή του προέδρου
του κόμματός μας. Εμείς όμως δεν
στεκόμαστε σε ευχολόγια και ευ-
σεβοποθισμούς, αλλά επιμένουμε
πως δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή
από το να συνεχίσουμε αυτή την
προσπάθεια με την προσδοκία ότι
θα διαψεύσουμε και πάλι τις δη-
μοσκοπήσεις, όπως το κάναμε και
στις βουλευτικές εκλογές του 2021.
Όπως όλοι θυμούνται, τον Μάιο
του 2021 ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός παρουσιαζόταν χαμηλά στις
δημοσκοπήσεις. Προς μεγάλη απο-
γοήτευση των αντιπάλων μας, όχι
μόνο πετύχαμε ν’ αναδειχθούμε
πρώτο κόμμα αλλά καταγράψαμε
τη μεγαλύτερη διαφορά από το δεύ-
τερο ΑΚΕΛ. Όπως τότε, έτσι και
τώρα στηρίζουμε τη βεβαιότητά
μας για τελική επικράτηση του υπο-
ψηφίου μας, στο αλάθητο αισθη-
τήριο του Κύπριου ψηφοφόρου ότι

στο τέλος θα πρυτανεύσει ο πραγ-
ματισμός και ο ρεαλισμός και όχι
τα κενά περιεχομένου συνθήματα.
Αναμένουμε την ίδια ένθερμη στή-
ριξη, γιατί είναι στήριξη πολιτικών,
ικανότητας και εμπιστοσύνης σε
μια διακυβέρνηση Δημοκρατικού
Συναγερμού που δοκιμάστηκε στα
δύσκολα και πέτυχε. Ενίοτε δε, αρί-
στευσε. Θεωρώ πως τελικά θα πε-
ράσουμε αυτό το μήνυμα και σε
όσους σήμερα δηλώνουν δυσαρε-
στημένοι. Αυτό είναι απόλυτα φυ-
σιολογικό μετά από 10 χρόνια δια-
κυβέρνησης και έχοντας πάντα κα-
τά νου πως ο συναγερμικός ψηφο-
φόρος θέτει πολύ ψηλά τον πήχη
των προσδοκιών και των απαιτή-
σεών του. 

–Για τον Δημοκρατικό Συναγερ-
μό ανοίγει θέμα ηγεσίας του κόμ-
ματος, εάν δεν επιτευχθεί ο στό-
χος εκλογής του υποψηφίου του;

–Ισχύει αυτό που είπα και πιο
πριν. Το κάθε πράγμα στην ώρα
του. Στο παρόν στάδιο τέτοια συ-
ζήτηση δεν υπάρχει, γιατί, εάν
υπήρχε, θα ήταν καταστροφική
για την υποψηφιότητα του προ-
έδρου του κόμματος. Στον Συνα-
γερμό έχουμε την ωριμότητα και
την υπομονή και να περιμένουμε
και να λειτουργούμε στο πλαίσιο
του καταστατικού μας. 

–Στην περίπτωση που ανοίξει
ζήτημα το ενδιαφέρον σας συ-
νεχίζει να υπάρχει;

–Το ενδιαφέρον μου δεν μπορεί
να συνεχίζει, γιατί πολύ απλά ποτέ
δεν τοποθετήθηκα σαν ενδιαφε-
ρόμενος. Είμαι ενεργό στέλεχος
του κόμματος κοντά στην ηγεσία
και έχω την εμπειρία και την ωρι-
μότητα να τοποθετούμαι όταν ο

χρόνος και οι συνθήκες το επιτρέ-
πουν. Και στη δεδομένη χρονικά
στιγμή ούτε οι συνθήκες το ευνοούν
ούτε πολύ περισσότερο το επιτρέ-
πουν. 

–Πώς ο Δημοκρατικός Συναγερ-
μός θα καταφέρει να επαναπα-
τρίσει ένα μεγάλο ποσοστό Συ-
ναγερμικών που οι μετρήσεις
δείχνουν να έχουν μετακινηθεί
προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη;

–Έχουμετον μηχανισμό να προ-
σεγγίσουμε τα μέλη, τους φίλους
και υποστηρικτές του κόμματος,
άλλα πάνω απ’ όλα στηρίζουμε την
προσπάθειά μας στις επιδόσεις μας
και στα στέρεα θεμέλια που κτίσαμε
όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπα-
θούμε να πετύχουμε και είναι κάτι
που δεν κρύβουμε. Αυτό το κομμάτι
που σήμερα, βάσει δημοσκοπήσε-
ων, φέρεται να τοποθετείται δια-
φορετικά είναι δικοί μας άνθρωποι,
πρόσωπα της παράταξης. Με σε-
βασμό στην όποια επιλογή τους,

αυτό που εμείς οφείλουμε να κά-
νουμε είναι να τους επαναφέρουμε
πίσω ώστε μαζικά να στηριχθεί ο
υποψήφιος του κόμματος. Αυτός
είναι ο ρόλος και η αποστολή, ιδι-
αίτερα των στελεχών της παράτα-
ξης. Και η προσπάθειά μας αυτή
είναι μονόδρομος. Και σ’ αυτή μας
την προσπάθεια αξιοποιούμε τις
μετρήσεις που είναι εργαλεία και
μας κατευθύνουν για να πετύχουμε
τον στόχο, διορθώνοντας τις επι-
δόσεις μας.

Εχουν γίνει λάθη
–Από τον Απρίλιο εντοπίζετε να
έγιναν λάθη τακτικής από πλευ-
ράς Συναγερμού;

–Σαφέστατα και έχουν γίνει λά-
θη. Λάθη έγιναν και ενδεχομένως
να γίνουν και άλλα. Αυτό που έχει
σημασία και που είναι σημαντικό
είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη
μας και να μην τα επαναλαμβάνου-
με. Πιστεύω, λοιπόν, ακράδαντα
ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη
μας και πλέον η διαχείριση των
εκλογών σε αυτό το τελικό και κρί-
σιμο στάδιο είναι σε πολύ καλύτερο
επίπεδο. Το σημαντικό σε μια εκλο-
γική διαδρομή είναι όσο πλησιάζεις
προς το ζητούμενο, που είναι η ημέ-
ρα μηδέν, να διορθώνεις παραλεί-
ψεις και να μην επαναλαμβάνεις
λάθη στρατηγικής. Τα μηνύματα
που μας δόθηκαν από το εκλογικό
σώμα ήταν ξεκάθαρα και πλέον αυ-
τές οι διορθωτικές μας κινήσεις κα-
ταγράφονται στις μετρήσεις με αύ-
ξηση των ποσοστών. Εκτίμησή μας
είναι πως η πορεία θα είναι για μας
συνεχώς αυξητική, λαμβάνοντας
υπόψη και το παραδοσιακά χαμηλό
γι’ αυτή την εποχή, ποσοστό συ-
σπείρωσης του κόμματος. Με λίγα
λόγια και σε αντίθεση με τους αν-
τιπάλους μας, η δική μας δεξαμενή

ψηφοφόρων έχει ακόμα σημαντικό
απόθεμα από το οποίο μπορούμε
ν’ αντλήσουμε. 

–Το ζήτημα που προέκυψε με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
θεωρείται λήξαν; Όσα λέχθηκαν
αποκαθιστούν το καλό κλίμα
ανάμεσα στο κόμμα και το Προ-
εδρικό;

–Το κλίμα δεν χάλασε ποτέ,
απλούστατα οι πολίτες και κάποια
στελέχη ήθελαν τον Νίκο Αναστα-
σιάδη περισσότερο ενεργό. Όμως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λει-
τουργεί ως Πρόεδρος του κράτους.
Το έχει πολλές φορές ότι μπορεί
να διακρίνει ανάμεσα στον θεσμικό
του ρόλο και τον ρόλο του ηγέτη
και πρώην προέδρου του κόμματος.
Θεωρώ πως η διασαφήνιση ικανο-
ποίησε αυτά ακριβώς τα άτομα που
είχαν κάποιες αμφιβολίες. Εμείς,
γνωρίζοντας τον Πρόεδρο, ούτε εί-
χαμε ούτε έχουμε κάποια αμφιβολία
για την ξεκάθαρη θέση τού Προ-
έδρου Αναστασιάδη. 

–Με αφορμή όσα είπε ο Βασίλης
Πάλμας σε συνέντευξή του στην
«Κ» ότι δηλαδή ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας του είπε πως θα
έπρεπε να αποχωρήσει από την
κυβέρνηση, εάν θα είχε εμπλοκή
στα προεκλογικά, μήπως συνέβη
κάτι ανάλογο με εσάς ή κάποια
άλλα μέλη της κυβέρνησης;

–Με εμένα και απαντώ κατηγο-
ρηματικά, όχι, δεν έγινε ποτέ ανά-
λογη συζήτηση. Δεν είμαι σε θέση
να ξέρω για άλλους υπουργούς.
Στην κυβέρνηση Αναστασιάδη πρυ-
τανεύει η δεοντολογία και αυτό το
έχουμε αποδείξει.Αυτά τα ζητήματα
στηρίζονται στη δεοντολογία και
πώς επιλέγει ο καθένας να διαχει-
ρίζεται την πολιτική του διαδρομή. 

Στο παρόν στάδιο
δεν υπάρχει
συζήτηση ηγεσίας
Καταστροφική για την υποψηφιότητα Α. Νεοφύτου η ανακίνη-
ση εσωκομματικών ζητημάτων λέει στην «Κ» ο Νίκος Νουρής

<<<<<<

Το ενδιαφέρον μου δεν
μπορεί να συνεχίζει,
γιατί πολύ απλά ποτέ
δεν τοποθετήθηκα σαν
ενδιαφερόμενος.
Είμαι ενεργό στέλεχος
του κόμματος,
κοντά στην ηγεσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής στη συνέντευξή του στην «Κ» απορρίπτει τη συμμετοχή του Δημοκρατικού
Συναγερμού σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας παρά το γεγονός ότι «στην πολιτική οφείλεις να μελε-
τάς όλα τα σενάρια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όχι σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
–Ο Συναγερμός πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη πρόσκληση
να συμμετέχει σε κυβέρνηση ο πρόεδρος της οποίας δεν θα προέρχεται
από το κόμμα;
–Στην πολιτική οφείλεις να μελετάς όλα τα σενάρια. Με μία διαφορά.
Το κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρώτιστός μας στόχος
είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα αυτό
επιτάσσει το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας. Καμία άλλη
επιλογή δεν υπάρχει για εμάς, ενώ θεωρούμε ότι ένα μωσαϊκό διακυ-
βέρνησης, που το βάφτισαν κυβέρνηση εθνικής ενότητας, είναι κατα-
δικασμένο σε αποτυχία, αφού υπηρετεί συγκρουόμενες πολιτικές.
Άλλωστε, πήραμε μια πρώτη γεύση της ανυπαρξίας συνεννόησης, κα-
τά την ψήφιση των Νομοσχεδίων για τις εκποιήσεις. Ως εκ τούτου, θε-
ωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί να αποτελεί μέρος
μιας τέτοιας διακυβέρνησης που εκτός των άλλων θ’ αξιοποιηθεί από
τους πολιτικούς μας αντιπάλους, δίνοντάς τους άλλοθι για τις αποτυ-
χίες και τα προβλήματα που θα προκύψουν. 



8 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Τ Ο  Θ Ε Μ Α Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Kαταγγελίες για 
βία εναντίον

παιδιών
(Στοιχεiα Αστυνομiας)

2019

290

421
παιδιά

329 489

2020 2021

153 ΑΓΟΡΙΑ
137 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

170 ΑΓΟΡΙΑ
159 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

246 ΑΓΟΡΙΑ
243 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Παραπονούμενοι/ες για βία στην οικογένεια

Φύλο 2017 2018 2019 2020 2021 Σύνολο Ποσοστό

Aνδρας 153 225 212 293 605 1.488 17,08%

Αγόρι < 18 109 123 153 160 245 790 9,07%

Γυναίκα 519 580 796 1.364 2.446 5.705 65,47%

Κορίτσι < 18 105 97 137 151 241 731 8,39%

ΣΥΝΟΛΟ 886 1.025 1.298 1.968 3.537 8.714

Παραπομπές στο Σπίτι
του Παιδιού

278
ποινικοί
φάκελοι

2020-2021

330
παιδιά

254
ποινικοί
φάκελοι

2022 (μέχρι 1/11)

Μία ποινική υπόθεση μπορεί να αφο-
ρά πέραν του ενός παιδιού. 
Υπάρχουν υποθέσεις που δεν συνερ-
γάζονται τα θύματα ή οι οικογένειες
άρα δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Το 1/4 περίπου των υποθέσεων αφο-
ρά ανηλίκους, άρα δεν θα γίνει ποινι-
κός φάκελος.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση το κλειδί
Η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου και η πρόεδρος της Φωνής Αναστασία Παπαδοπούλου μιλούν στην «Κ»

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οσα είδαν το φως της δημοσιότητας
στην Ελλάδα σχετικά με την «Κιβωτό
του Κόσμου» και τις καταγγελίες
πρώην φιλοξενούμενων παιδιών
φέρνουν για ακόμη μια φορά στο
προσκήνιο το θέμα της προστασίας
των δικαιωμάτων του παιδιού και
τις πολλαπλές μορφές βίας που δύ-
ναται να υποστεί ένα ανήλικο άτομο,
είτε από το περιβάλλον του είτε από
ανθρώπους που έχουν οριστεί να
το προστατεύσουν και να επουλώ-
σουν τα τραύματά του. Εν τω μεταξύ
και στην Κύπρο το θέμα της σε-
ξουαλικής ή άλλης κακοποίησης
παιδιών είναι υπαρκτό, με τις κα-
ταγγελίες να σημειώνουν αύξηση.
Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές διε-
ρευνούν υπόθεση σεξουαλικής κα-
κοποίησης μαθητριών από καθη-
γητή τους στη Λευκωσία, ενώ υπό
κράτηση τελεί και 59χρονος καθη-
γητής Γυμνασίου στην επαρχία Λε-
μεσού μετά από καταγγελίες μαθη-
τριών για σεξουαλική παρενόχληση.
Σχετικά με το ζήτημα της σεξουα-
λικής κακοποίησης και της σεξουα-
λικής διαπαιδαγώγησηςη πρόεδρος
του Συμβουλίου Φωνή Αναστασία
Παπαδοπούλου είπε στην «Κ» στην
Κύπρο έχει ήδη γίνει το δεύτερο
σχέδιο δράσης της Φωνής που εδρά-
ζεται σε διάφορους πυλώνες για
κάθε είδους πρόληψη, πρωτογενή,
δευτερογενή, τριτογενή. «Ο πρω-
τογενής αφοράτην ενημέρωση του
κοινού και τη σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών, γιατί όλα
τα στοιχείαδείχνουν ότι η καλύτερη
προστασία που μπορεί να δοθεί
είναι να μάθουμεστα ίδιατα παιδιά
να προστατεύουν τον εαυτό τους,
ν’ αναγνωρίζουν τους κινδύνους
και να μπορούν να τους αντιμετω-
πίζουν, και φυσικά να ξέρουν πώς
και πού θα σπάσουν τη σιωπή τους». 

Ενημέρωση στο σχολείο
Σχετικά με τη σεξουαλική δια-

παιδαγώγηση στα σχολεία η κα Πα-

παδοπούλου ανέφερε στην «Κ» πως
αν και έχει γίνει πρόοδος με το
υπουργείο Παιδείας σίγουρα δεν εί-
ναι στον βαθμό που θα ήθελαν ή
που θεωρούν απαραίτητο για να
είναι επιτυχής η πρόληψη, ειδικά
στα μικρά παιδιά. Ερωτώμενη η κα
Παπαδοπούλου ποια είναι τα κυ-
ριότερα προβλήματα στο ζήτημα
του μαθήματος της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης, είπε πως το κυ-
ριότερο είναι πως δεν είναι ένα αυ-
τόνομο μάθημα, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Εντάσσεται σε άλλες ενό-
τητες, για παράδειγμα στο Δημοτικό
είναι κάτω από το μάθημα της Αγω-
γής της Υγείας και εκεί ο εκπαιδευ-
τικός επιλέγει πόση ώρα θα αφιε-
ρώσει σε αυτή την ενότητα, ουσια-
στικά είναι στην ευχέρεια του κάθε
εκπαιδευτικού να αποφασίσει πόση
ώρα θα αφιερώσει στη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση». Μάλιστα, όπως
συμπληρώνει η κα Παπαδοπούλου,
με απόφαση του υπουργείου Παι-
δείας που καταγράφεται και στην
εθνική στρατηγική, το μάθημα της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησηςπρέ-
πει να διδάσκεται τουλάχιστον δέκα
ώρες το τρίμηνο, ωστόσο, όπως ση-
μειώνει, ένα ακόμη πρόβλημα είναι
ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επιθε-
ώρηση: «για να αντιληφθείτε το
πρόβλημα στο μάθημα της Αγωγής
Υγείας υπάρχει μόνο μία επιθεωρή-
τρια σε όλη την Κύπρο, άρα και για
εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να
εντοπίσουμε σε ποιο βαθμό εφαρ-
μόζεται και αν εφαρμόζεται. Οφείλω
να πω ότι και ο ίδιος ο υπουργός
Παιδείας είχε πει σε συνέντευξη
Τύπου ότι θεωρεί και ο ίδιος ότι είναι
απολύτως αναγκαίο να γίνεται αυτή
η εκπαίδευση ειδικά σε παιδιά μικρής
ηλικίας», εξηγώντας πως όταν ανα-
φερόμαστε σε σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση σε παιδιά αυτής της ηλι-
κίας μιλάμε για πολύ απλά πράγματα,
«όπως είναι ο κανόνας του εσώρου-
χου, ότι κανένας δεν σε αγγίζει στο
σημείο που καλύπτεται από το εσώ-
ρουχο σου, δηλαδή. Ότι υπάρχει

καλό μυστικό και κακό μυστικό, ένα
κακό μυστικό είναι να μην πεις κάτι
στους γονείς σου. Αυτή είναι η σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση για την
οποία μιλάμε, συν τον σεβασμό για
τον εαυτό τους, το σώμα τους, τα
όρια τα οποία πρέπει να βάζουν στη
συμπεριφορά τρίτων έναντί τους».

Την αξία της σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης τονίζει και η Επί-
τροπος για την Προστασία των Δι-
καιωμάτων του Παιδιού κα Δέσπω
Μιχαηλίδου, η οποία είπε στην «Κ»
πως «το Γραφείο μας έχει εκφράσει
και ενώπιον της αρμόδιας κοινο-
βουλευτικής επιτροπής και προς
το υπουργείο Παιδείας ότι πρέπει
να ξεκινήσει η σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση, πρέπει να εισαχθεί από
την προδημοτική, έχουμε και τα
σχετικά έντυπα, αφού θα πρέπει
να μάθει το παιδί όλα εκείνα τα ση-
μάδια που το κάνουν να νιώθει άβο-
λα και σε ποιους να απευθύνεται
όταν κάτι νιώθει ότι πάει λάθος, η
ενδυνάμωση των παιδιών απέναντι
σε αυτούς τους κινδύνους, αλλά το
σημαντικότερο νομίζω είναι πως
θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο
αναφοράς, που και αυτό το άτομο
θα πρέπει να εκπαιδευτεί... και φυ-

σικά να πάψουμε να το θεωρούμε
ταμπού». Η κα Μιχαηλίδου ανέφερε
επίσης ότι το μάθημα της σεξουα-
λικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει
να διδάσκεται από ειδικά εκπαι-
δευμένα πρόσωπα, και όχι από όλους
τους καθηγητές, είναι ένα θέμα που
χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Αυτό
που επισημαίνουν και οι δύο κυρίες
είναι η ανάγκη για περισσότερη
παιδεία προς τα παιδιά και προς
όλους που ασχολούνται με παιδιά,
όπως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
χρειάζονται ενημέρωση και στήριξη
και εκπαίδευση για να μπορούν να
αντιμετωπίζουν περιστατικά τέτοιας
φύσης. Η κα Παπαδοπούλου επε-
σήμανε επίσης: «Να σας πω ότι το
ένα τέταρτο των καταγγελιών προ-
έρχεται από το σχολικό περιβάλλον,

που δείχνει πως έχει υπάρξει μεγάλη
πρόοδος. Το ίδιο πρέπει να γίνει
και στον χώρο του αθλητισμού, των
τεχνών, να εκπαιδευτούν και να
ενημερωθούν τα πρόσωπα που
παίρνουν καθημερινά χρόνο και
δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης
με τα παιδιά».

Αυξάνονται οι καταγγελίες
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-

χεία φαίνεται πως οι καταγγελίες
για βία εναντίον των παιδιών αυ-
ξάνονται, αφού το 2019 είχαμε 290
καταγγελίες για βία εναντίον των
παιδιών, το 2020 έφτασαν στις 329
και το 2021 ο αριθμός έφτασε στις
489. Οι δε παραπομπές στο Σπίτι
του Παιδιού τη διετία 2020-2021
ήταν 421 και μέχρι την 1ηΝοεμβρίου
στο Σπίτι του Παιδιού είχαν παρα-
πεμφθεί 330 ανήλικα άτομα. Στην
Κύπρο, εξηγεί η κα Παπαδοπούλου,
ευτυχώς εδώ και κάποια χρόνια
έχουμε ξεπεράσει το ταμπού να μην
καταγγέλλονται υποθέσεις, εξ ου
και συνεχώς βλέπουμε να αυξάνον-
ται οι καταγγελίες και να γίνεται
πολύ πιο εύκολο για τα θύματα να
καταγγέλλουν, αλλά και να λαμβά-
νουν σοβαρή και επιστημονική στή-
ριξη και ό,τι άλλο χρειαστούν για
την επούλωση του τραύματός τους.
«Υπάρχει αύξηση στα περιστατικά,
αλλά θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό
γίνεται αυτό γιατί υπάρχει ενημέ-
ρωση, ο κόσμος γνωρίζει το πρό-
βλημα αλλά υπάρχει η ασφάλεια
που νιώθουν τα θύματα, ότι θα προ-
στατευθεί η ανωνυμία τους, θα προ-
στατευτούν τα ίδια πρακτικά και
ότι θα λάβουν όλη τη βοήθεια που
δικαιούνται. Αυτό είναι πρόοδος».
Ωστόσο, η κα Παπαδοπούλου επι-
σημαίνει τον αυξανόμενο κάθε χρό-
νο αριθμό που αφορούν κακοποι-
ητικές συμπεριφορές μεταξύ των
ίδιων των ανηλίκων, είτε αφορούν
σεξουαλική συμπεριφορά είτε διά-
δοση παιδικού πορνογραφικού υλι-
κού, σεξουαλικές πράξεις χωρίς συ-
ναίνεση μεταξύ ανηλίκων. «Αυτά

τα περιστατικά επιβάλλουν στο θέμα
πρόληψης να επενδύσουμε πολύ
περισσότερο στην Παιδείατων παι-
διών για να μπορέσουμε να τα προ-
στατεύσουμε από αυτές τις συμπε-
ριφορές».     

Αρακαι εδώ χρειάζεται η σεξουα-
λική διαπαιδαγώγηση... και η κα
Παπαδόπουλου θα επιρρώσει: «Ακρι-
βώς, πώς αλλιώς θα μάθουν τα παιδιά
ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές
και ποιες δεν είναι;».

Γίνονται πράγματα
Σχετικά με τη συνεργασία ΜΚΟ

και δημόσιου τομέακαι ανυπάρχουν
αγκάθια η κα Παπαδοπούλου είπε
σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακο-
ποίηση παιδιών φαίνεται ότι λει-
τουργεί πάρα πολύ καλά η συνερ-
γασία μεταξύ ΜΚΟ και κυβέρνησης,
τονίζοντας πως πρώτα απ’ όλα η
ίδια η Φωνή είναι ένας συνδυασμός
σύμπραξης, «αφού τα μέλη της εκ-
προσωπούν τόσο τις κρατικές υπη-
ρεσίες όσο και τις ΜΚΟ που ασχο-
λούνται με αυτό το θέμα και είναι
ένας κρατικός φορέας. Άλλωστε,
από την ίδρυση του Συμβουλίου
Φωνή αναγνωρίζεται ότι είναι ανα-
γκαία η συνεργασία από όλους τους
φορείς της κοινωνίας και αυτό ως
Συμβούλιο θεωρώ πως είναι ένα επι-
τυχές μοντέλο, γιατί οι πολιτικές
και οι δράσεις που σχεδιάζονται
λαμβάνουν υπόψη τους την εμπει-
ρογνωμοσύνη που έχουν τόσο οι
ΜΚΟ αλλά και οι κρατικές υπηρε-
σίες». Η κα Μιχαηλίδου λέει χαρα-
κτηριστικά για την επάρκεια του
συστήματος εν γένει, όταν της ανα-
φέρω πως ίσως να μην είμαστε και
σε τόσο κακό επίπεδο... «Σε πολλά
πράγματα είμαστε, αλλά δεν γίνεται
να είμαστε πάντοτε και σε όλα απα-
ξιωτικοί και μηδενιστικοί, στο συγ-
κεκριμένο θέμα γίνονται πράγματα,
το θέμα είναι να μπορέσουμε να
συντονίσουμε τις ενέργειές μας, και
να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και
πιο γρήγοροι, χρειάζεται πολλές φο-
ρές και επαγγελματικό θάρρος».

Πρωτόκολλα και πολυθεματικότητα
είναι το κατάλληλο μείγμα για την
ορθή αντιμετώπιση τέτοιων ζητη-
μάτων τονίζει η κα Παπαδοπούλου
και μιλάει για το Σπίτι του Παιδιού,
«Σε πρακτικό επίπεδο υπάρχει το
Σπίτι του Παιδιού που λειτουργεί
βάσει συνεργασίας των ΥΚΕ και
της ΜΚΟ Hope for Children, αυτή
η συνεργασία έγινε βάσει συγκε-
κριμένων κριτηρίων λειτουργίας
(καθόριζε το προσωπικό που πρέπει
να εργοδοτείται, τι ειδικότητες πρέ-
πει να έχει) και υπάρχει συνεχώς
πολυθεματικήομάδα που λειτουργεί
στο Σπίτι του Παιδιού απ’ όλες τις
υπηρεσίες που συζητούν όλα τα
περιστατικά και από κοινού απο-
φασίζουν τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για κάθε περιστατικό
και επιπρόσθετα υπάρχουν πρω-
τόκολλα συνεργασίας του Σπιτιού
του Παιδιού με κάθε υπηρεσία
(Αστυνομία, ΥΚΕ κ.λπ.)» και συμ-
πληρώνει «κατ’ εμένα όλα αυτά

είναι απολύτως αναγκαία, όταν το
κράτος συνεργάζεται με ΜΚΟ, πρέ-
πει δηλαδή τα κριτήρια να είναι βα-
σισμένα στην επιστημοσύνη και
πρέπει να υπάρχει εποπτεία, καθώς
και πολυθεματική αντιμετώπιση».
Η κα Παπαδοπούλου τόνισε πως
δεν πρέπει να δίνουμε μια δομή σε
οργανισμούς που κάνουν μόνο «φι-
λανθρωπία», χωρίς αποδεδειγμένη
εμπειρογνωμοσύνη και χωρίς απο-
τελεσματική εποπτεία από τις κρα-
τικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν
και τη νομική ευθύνη.

Το νομοθετικό πλαίσιο της Δη-
μοκρατίας για ζητήματα σεξουαλι-
κής κακοποίησης είναι επαρκές ή
χρειάζεται ενίσχυση ρώτησα την
κα Μιχαηλίδου; «Πιστεύω πως είναι
επαρκές, έχουν γίνει αρκετές τρο-
ποποιήσεις τον τελευταίο καιρό,
ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά,
έχουμε ακολουθήσει τις διεθνείς
συμβάσεις (Lanzarote, Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης), η Κυ-

πριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται
στις υποχρεώσεις της, ως προ το
νομοθετικό πλαίσιο και την επικύ-
ρωση των συμβάσεων. Αυτό που
παρατηρώ όσα χρόνια είμαι στη
θέση της επιτρόπου, ως έλλειψη,
αν θέλετε, η συνεργασία και η δια-
δραστικότηταμεταξύ των διαφόρων
υπηρεσιών, εκεί χωλαίνουμε» και
συμπληρώνει: «Εχουμε κάνει κά-
ποιες εισηγήσεις, για παράδειγμα
υπάρχουν παιδιά που θέλουν να
αποταθούν στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, εκεί αρχίζουμε να έχουμε
προβλήματα, πότε θα κλειστεί το
ραντεβού, πότε θα δουν το παιδί,
υπάρχουν καθυστερήσεις σε περι-
πτώσεις που πρέπει να υπάρχει
γρήγορη αντίδραση και συντονι-
σμός, ενώ όλες οι υπηρεσίες, όπως
έχω διαπιστώσει, έχουν την καλή
πρόθεση να ανταποκριθούν περιο-
ρίζονται στο δικό τους έργο και στα
δικά τους πρωτόκολλα. Χρειαζόμα-
στε συνεργασίες και πολυθεματι-

κότητα... Επαναλαμβάνω, χωλαί-
νουμε στις γρήγορες λύσεις».

Η πολυθεματικότητα στο Σπίτι
του Παιδιού, τονίζω στην κα Μι-
χαηλίδου, πάντως λειτουργεί, σύμ-
φωνα και με την κα Παπαδοπούλου,
«Το Σπίτι του Παιδιού είναι ένα φω-
τεινό παράδειγμα, εφαρμόζεται το
σωστό πλαίσιο και τα όποια ζητή-
ματα που χρήζουν διορθώσεων
έχουμε εντοπίσει, και για τα οποία
έχουμε κάνει εισηγήσεις, δεν αφο-
ρούν το ίδιο το Σπίτι, αλλά έχουν

να κάνουν με τους ιατροδικαστές
και τις ιατρικές εξετάσεις, θέματα
που πρέπει να λυθούν άλλως πως».
Η κα Μιχαηλίδου είπε πως έχουν
εισηγηθεί τη δημιουργία ενός ακόμη
Σπιτιού του Παιδιού, ώστε να εξυ-
πηρετεί τις επαρχίες Λεμεσού και
Πάφου. «Θεωρούμε ότι πρέπει να
υπάρξει μια αποκεντροποίηση του
συστήματος».

Σχετικά με τους ελέγχους η κα
Παπαδοπούλου λέει: «εκεί που η
λειτουργία δομών ή στεγών παρα-
μένει στις ΥΚΕ, όπως οι Παιδικές ή
οι Εφηβικές Στέγες, θεωρώ, και αυτή
είναι μία προσωπική μου άποψη,
ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο για τη
λειτουργία τους, αν οι ΥΚΕ έβρισκαν
μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή ή
έναν ανεξάρτητο οργανισμό, που
να εποπτεύει τη λειτουργία τους,
γιατί πιστεύω ότι ένα δεύτερο μάτι
θα βοηθούσε στο να εντοπίζονται
προβλήματα και να προωθούνται
λύσεις και φυσικά θα βοηθούσε στη

διαφάνεια. Αυτό που έχουμε δείξει
και με το Σπίτι του Παιδιού και με
το Σπίτι της Γυναίκας είναι πως
όταν ζητείς όση περισσότερη εμ-
πειρογνωμοσύνη μπορείς αυτό πάν-
τα βοηθάει...». Η κα Μιχαηλίδου
από την πλευρά της ερωτώμενη για
το πώς εκλαμβάνονται οι παρεμ-
βάσεις του Γραφείου της είπε πως
υπάρχουν υπηρεσίες που ανταπο-
κρίνονται αμέσως και άλλες που εί-
ναι πιο δυσκίνητες. «Στις υποδείξεις
μας, μετά και το Σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, έγιναν συζητήσεις και
με την υφυπουργό Κοινωνικής Πρό-
νοιας, για πολλά πράγματα που πρέ-
πει να αλλάξουν, θεωρώ ότι βρι-
σκόμαστε σε καλό δρόμο, δεν βλέπω
να μην εισακούονται ή τουλάχιστον
να μη συζητούνται οι προτάσεις
μας. Βέβαια, υπάρχουν άλλα υπουρ-
γεία και άλλοι υπουργοί που δεν
μας λαμβάνουν υπόψη τους, παρόλο
που θα έπρεπε».

Ζητούμενα η ταχύτητα και η εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών
<<<<<<<

Αυτό που παρατηρώ
ως έλλειψη, αν θέλετε, 
η συνεργασία και 
η διαδραστικότητα
μεταξύ των διαφόρων
υπηρεσιών, λέει 
η κα Μιχαηλίδου.

<<<<<<<

Στην Κύπρο, εξηγεί 
η κα Παπαδοπούλου, 
ευτυχώς εδώ και κάποια
χρόνια έχουμε ξεπεράσει
το ταμπού να μην καταγ-
γέλλονται υποθέσεις.

Η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παι-
διού Δέσπω Μιχαηλίδου.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή
Αναστασία Παπαδοπούλου.
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450 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΣΕ 2 ΤΟΜΟΥΣ

40 συγκλονιστικές 
ποδοσφαιρικές ιστορίες 
από Έλληνες και 
ξένους δημοσιογράφους 
και συγγραφείς. 
Παραλειπόμενα, 
αφηγήσεις και σπάνιες 
φωτογραφίες από τα 
προπολεμικά χρόνια μέχρι 
την εποχή του VAR.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 

όπως δεν το έχετε 

ξαναδιαβάσει
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων σε συν-
δυασμό με την απόσυρση του εν-
διαφέροντος, από πλευράς επισκό-
που Καρπασίας Χριστοφόρου, εν
πολλοίς ξεκαθάρισε το τοπίο πλή-
ρωσης του αρχιεπισκοπικού Θρό-
νου. Οι έξι υποψήφιοι που απέστει-
λαν επιστολή ενδιαφέροντος στόχο
έχουν να καλύψουν το πρώτο μισό
της διαδικασίας που είναι οι εκλογές
της 18ης Δεκεμβρίου και από τις
οποίες θα προκύψουν οι τρεις ιε-
ράρχες που θα οδηγηθούν ενώπιον
της Ιεράς Συνόδου, η οποία και θα
επιλέξει τον νέο Προκαθήμενο της
Εκκλησίας της Κύπρου. Με πραγ-
ματικά δεδομένα η πορεία προς τις
εκλογές αναμένεται να είναι ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα με τις φιλοδο-
ξίες των μισών υποψηφίων να τερ-
ματίζονται τα βράδυ της 18ης Δε-
κεμβρίου. Ήδη στα επιτελεία των
υποψηφίων Ιεραρχών καταγράφε-
ται έντονη δραστηριότητα με στόχο
να αποτραπούν ανατροπές, όπως
συνέβη του 2006, όταν τα φαβορί
έμειναν στο τέλος εκτός νυμφώνος.
Με την παρούσα διαδικασία ανά-
δειξης Αρχιεπισκόπου να διαφέρει
από αυτή του 2006, τα εμπόδια που
καλούνται να υπερπηδήσουν οι
μνηστήρες-ιεράρχες είναι πρώτον
η κατάληψη μιας από τις τρεις πρώ-
τες θέσεις που διατηρούν ζωντανές
τις ελπίδες εκλογής στον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο και δεύτερον οι πα-
ρασκηνιακές διεργασίες για τη σύ-
ναψη συμμαχιών εντός της Ιερά
Συνόδου προκειμένου να εξασφα-
λίσουν, τουλάχιστον, τις εννέα ψή-
φους της Ιεράς Συνόδου. Όπως ήδη
έχει γίνει ορατό, στην κούρσα προς
τονΘρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα
συμμετοχή θα έχουν κομματικοί
παράγοντες, οργανωμένα σύνολα
και εκκλησιαστικοί φορείς. 

Τα πλην και συν
Με την κάλπη να είναι ο τελικός

κριτής των υποψηφίων, η σύνθεση
του ιερού ψηφοδελτίου αναμφίβολα
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων για το ζητούμενο
της εκλογικής μάχης. Η δυναμική
που αναπτύσσει ο κάθε υποψήφιος
είναι ένας σοβαρός παράγοντας
προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία
του καθενός, πρώτα μέχρι τις 18
Δεκεμβρίου και στη συνέχεια ενώ-
πιον της Ιεράς Συνόδου. Όπως ορθά
επισημαίνεταιαπό εκκλησιαστικούς
παράγοντες στην κάλπη της πρώτης
φάσης θα πραγματοποιηθεί η πρώ-
τη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων
της Συνόδου. Των λεγόμενων αρ-
χιεπισκοπικών που έχουν την πλει-
οψηφία και λογικά το πάνω χέρι
στη δεύτερη φάση αναπλήρωσης
του Θρόνου και των λεγόμενων
ρωσόστροφων, οι οποίοι εμφανί-
ζονται να έχουν σοβαρό προβάδι-
σμα μόνο κατά την πρώτη φάση.
Παρά την απόσυρση του επισκόπου
Καρπασίας οι λεγόμενοι αρχιεπι-
σκοπικοί υποψήφιοι θα οδηγηθούν
στις κάλπες διασπασμένοι. Ακόμα
και αν επιβεβαιωθούν οι φήμες περί
απόσυρσης και του μητροπολίτη
Κηρυνείας Χρυσοστόμου, οι δύο
εναπομείναντες, ο Πάφου Γεώργιος
καιοΚωνσταντίας και Αμμοχώστου
Βασίλειος, θα δώσουν μάχη εισόδου
στο τριπρόσωπο, θέση την οποία
διεκδικεί και ο μητροπολίτης Μόρ-
φου, εάν τελικά τύχει στήριξης από
άλλους υποψηφίους για λόγους
στρατηγικής. Τα σενάρια που έχουν
εδραιωθεί μέχρι σήμερα και δεν
μπορεί να θεωρηθούν ότι στερούν-
ται βάσης, θέλουν τις δύο από τις

τρεις θέσεις του τριπρόσωπου να
καταλαμβάνουν οι μητροπολίτες
Λεμεσού Αθανάσιος, και Ταμασού
και Ορεινής Ησαΐας. Εκ των πραγ-
μάτων γίνεται αντιληπτό πως η
τρίτη θέση θα κριθεί στο νήμα και
αν τελικά καταληφθεί από έναν
από τους δυο αρχιεπισκοπικούς,
σε μια τέτοια περίπτωση η πλήρωση
του αρχιεπισκοπικού θρόνου, άτυ-
πα, θα ολοκληρωθεί το βράδυ της
18ης Δεκεμβρίου. 

Οι Αμμοχωστιανοί
Οι οριακές καταστάσεις στην

πλευρά των αρχιεπισκοπικών είναι
ένας από τους λόγους που έχει οδη-
γήσει σε μια πρωτοφανή κινητο-
ποίηση τον μηχανισμόπου στηρίζει
την εκλογή του μητροπολίτη Βα-
σίλειου. Αμέσως μετά την απόφαση
της Ιεράς Συνόδου ν’ ανάψει το
πράσινο φως για πλήρωση του αρ-

χιεπισκοπικού θρόνου, ξεκίνησε
η κινητοποίηση των Αμμοχωστια-
νών με τη δημιουργία ενός μηχα-
νισμού από το σύνολο των κομμά-
των, σε τοπικό επίπεδο, φορέων
και οργανώσεων. Πρώτος στόχος
του Βασίλειου είναι να κεφαλαι-
οποιήσει στην κάλπη τους 90 χι-
λιάδες περίπου Αμμοχωστιανούς
που είναι διεσπαρμένοι σε όλες τις
επαρχίες. Μια επιδίωξη όχι και τόσο
εύκολη αν ληφθεί υπόψη πως πρό-
κειται για ένα σώμα με κύριο χα-
ρακτηριστικό τη χαλαρή ψήφο. Αν
ληφθεί υπόψη πως στις προηγού-
μενες αρχιεπισκοπικές εκλογές ψή-
φισε μόνο ένα 25% του εκλογικού
σώματος, θα θεωρηθεί επιτυχία αν
στην κάλπη προσέλθει ένα 50%
των Αμμοχωστιανών, εξέλιξη που
όπως πιστεύεται θα στείλει τον Βα-
σίλειο στην τελική φάση εκλογής
Αρχιεπισκόπου. Ήδη όπως είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε ο μηχανι-
σμός υποψηφιότητας του Αμμο-
χώστου αναζήτησε τους εκλογικούς
καταλόγους προκειμένου να ξεκι-
νήσει η αναζήτηση ψήφων πόρ-
τα-πόρτα. Ο ιεράρχης πιστεύεται
πως θα εξασφαλίσει ψήφους ακόμα
και σε περιοχές που θεωρούνται
κάστρα άλλων υποψηφίων, όπως
η Λεμεσός όπου διαμένει ένας με-
γάλος αριθμός Αμμοχωστιανών. 

Οι Παφίτες
Στον άλλο πόλο των αρχιεπι-

σκοπικών υποψηφίων ο μητροπο-

λίτης Πάφου δίνει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα να παρουσιασθεί ως ο διάδο-
χος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-
μου, τόσο στο εκκλησιαστικό κομ-
μάτι όσο και στο δημόσιο πολιτικό
λόγο που πρέπει, κατά τον ίδιο, να
εκφέρει ο Προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας.

Στη λογική αυτή έχει δημιουρ-
γηθεί ο μηχανισμός στήριξης της
υποψηφιότητάς του, με κύριο χα-
ρακτηριστικό και στόχευση τη
σκληρή γραμμή στο Κυπριακό. Ο
Πάφου Γεώργιος θεωρείται βέβαιο
πως θα είναι κυρίαρχος στη μη-
τροπολιτική του περιφέρεια, ωστό-
σο, όπως λέγεται, η διεισδυτικότητά
του εξασθενίζει σε άλλες περιφέ-
ρειες με μικρή εξαίρεση την περιοχή
Αθηαίνου, γενέτειρά του, και ένα
κομμάτι της Μητρόπολης Κιτίου.
Όπως εκτιμάται στο εκκλησιαστικό
παρασκήνιο, ο Πάφου Γεώργιος θα
προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει
τους ψηφοφόρους του «Όχι», στο-
χεύοντας τόσο στο ΔΗΚΟ όσο και
στην ΕΔΕΚ. Η επιλογή των προ-
σώπων που τον στηρίζουν κινείται
ως επί το πλείστον στη λογική
αυτή, με τον Χρίστο Ιακώβου να
έχει αναλάβει σημαντικό πόστο
στο επιτελείο του Πάφου.

Οι Λεμεσιανοί
Η περίπτωση του μητροπολίτη

Λεμεσού ενδεχομένως να είναι η
μοναδική υποψηφίου που σε μεγάλο
βαθμό μπορεί να εκτιμηθεί με ισχυ-

ρή ασφάλεια τόσο η πορεία του
στην πρώτη φάση όσο και στην
δεύτερη. Το εκλογικό κομμάτι που
υποστηρίζει τον Αθανάσιο θεωρεί-
ται συμπαγές, προέρχεται απ’ όλους
τους κομματικούς χώρους, επεκτεί-
νεται πέραν της περιφέρειάς του
και πιστεύεται πως θα του εξασφα-
λίσει μια άνετη πρωτιά στις 18 Δε-
κεμβρίου. Όπως επισημαίνουν εκ-
κλησιαστικοί κύκλοι, ο Αθανάσιος
στηρίζεται στον μηχανισμό που
εργάσθηκε για τον ίδιο στις εκλογές
του 2006.

Ο μηχανισμός αυτός, όπως υπο-
στηρίζεται, ουδέποτε αδρανοποι-
ήθηκε και στηρίζεται κυρίως σε
κληρικούς οι οποίοι υπηρετούν σε
ενορίες πέραν της περιφέρειάς του.
Στη Λευκωσία ισχυρή λέγεται πως
θα είναι η παρουσία του, σε μεγάλες
ενορίες όπως του Αποστόλου Βαρ-
νάβα Δασούπολης, του Αγίου Δη-
μητρίου Ακρόπολης, των Αγίων
Ομολογητών και της Αγλαντζιάς.
Ο Λεμεσού δεν φαίνεται να έχει
προσβάσεις στην Πάφο αλλά και
στην περιφέρεια Κιτίου τόσο λόγο
του οικείου μητροπολίτη όσο και
του Σταυροβουνιώτη Βαρνάβα. 

Ο Ταμασού
Ισχυρό χαρτί της υποψηφιότη-

τας του μητροπολίτη Ησαΐα, για
την πρώτη φάση, θεωρείται ο ισχυ-
ρός δεσμός του με τη μοναστική
κοινότητα του Κύκκου. Ο Ησαΐας
εμφανίζεται να λαμβάνει ψήφους

πέραν την περιφέρειάς του, εντός
της οποίας τυγχάνει ισχυρής υπο-
στήριξης ένεκα του φιλανθρωπικού
έργου της Μητρόπολής του, ιδιαί-
τερα την περίοδο της οικονομικής
κρίσης αλλά και στη συνέχεια της
υγειονομικής.

Έχοντας πίσω του το μοναστήρι
του Κύκκου, ο μητροπολίτης Τα-
μασού τους τελευταίους μήνες ανέ-
πτυξε μια έντονη κοινωνική και
εκκλησιαστική δραστηριότητα
στην περιοχή Λευκωσίας, με την
ψήφο που διεκδικεί και φαίνεται
να λαμβάνει να χαρακτηρίζεται συ-
στημική.

Οι Μορφίτες
Η περίπτωση του μητροπολίτη

Μόρφου εάν δεν επιβεβαιωθούν
οι εκτιμήσεις για πριμοδότησή του
θεωρείται μια υποψηφιότητα που
δεν μπορεί να έχει προοπτικές για
παρουσία στο τριπρόσωπο. Όπως
επισημαίνεται η στροφή που πα-
ρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια
στον δημόσιο λόγο του ιεράρχη σε
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα
αλλά και κρίσεις, όπως η υγειονο-
μική, είχαν ως αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία ενός σκληρού πυρήνα
υποστηρικτών, οι οποίοι ωστόσο
δεν είναι σε θέση ν’ αλλάξουν τους
συσχετισμούς. Ενδεχομένως η κα-
τάσταση να ήταν διαφορετική εάν
η πλήρωση του αρχιεπισκοπικού
Θρόνου να συνέπιπτε με την πε-
ρίοδο της σκληρής υγειονομικής
κρίσης οπότε και ο ιεράρχης ενδε-
χομένως να γινόταν πόλος έλξης
των αρνητών της πανδημίας. Με
τα δεδομένα αυτά, πιστεύεται πως
ο Μόρφου Νεόφυτος έχει να λαμ-
βάνει ψήφους μόνο από την περι-
φέρειά του.

Οι Κερυνειώτες
Η υποψηφιότητα του Κυρηνείας

Χρυσόστομου προκάλεσε έκπληξη
κυρίως ως προς τις προοπτικές της.
Στο περιβάλλον του ιεράρχη γίνεται
παραδεκτό πως είναι ελάχιστες οι
πιθανότητες, ωστόσο αυτό το οποίο
τονίζεται είναι η βούληση του Χρυ-
σοστόμου να δοκιμασθεί. Τις τε-
λευταίες μέρες υπήρχαν φήμες ότι
θα αποσυρθεί κάτι που διαψεύσθη-
κε στη συνέχεια.

Κούρσα για την τρίτη θέση στο τριπρόσωπο
Η στρατηγική και οι επιδιώξεις των επιτελείων των υποψηφίων που θα τους οδηγήσουν στην τελική φάση εκλογής Αρχιεπισκόπου

Κομματικοί και αρχιεπισκοπικές εκλογές
Το 2006τα κόμματα είχαν εμπλοκή
στην ανάδειξη νέου Αρχιεπισκό-
που στηρίζοντας συγκεκριμένους
υποψηφίους με πιο χαρακτηρι-
στική περίπτωση αυτή του ΑΚΕΛ
που με απόφαση των οργάνων
του, στήριξε τον τότε ηγούμενο
ΚύκκουΝικηφόρο. Στην παρούσα
διαδικασία τα κόμματα σε κεντρικό
επίπεδο τηρούν αποστάσεις ωστό-
σο όπως γίνεται παραδεκτό και
από τα ίδια δεν θα αποφευχθεί η
εμπλοκή σε τοπικό επίπεδο. Και
αυτό φαίνεται στη συγκρότηση
των επιτελείων. Στη περίπτωση

του μητροπολίτη Λεμεσού 250
και πλέον προσωπικότητες της
δημόσιας και κοινωνικής ζωής
της επαρχίας γνωστοποίησαν την
υποστήριξή τους. Ανάμεσα στα
ονόματα συμπεριλαμβάνονται αυ-
τά των: Νίκου Νικολαΐδη (δημάρ-
χου Λεμεσού), Μάριου Αγιομαμίτη
(δικαστή), Ανδρέα Αναγιωτού (κα-
θηγητή ΤΕΠΑΚ), Μάριου Χαρ-
τσιώτη (δικηγόρου), Βασίλη Πρω-
τοπαπά (προϊστάμενος της Υπη-
ρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας ΤΕΠΑΚ). Στην Αμμό-
χωστο κρατούν χαμηλούς τόνους

για παρουσία κομματικών ωστόσο
είναι γνωστό πως η υποψηφιότητα
Βασιλείου τυγχάνει διακομματικής
υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο,
ενώ ρόλο διαδραμάτισε η στάση
της Ελλάδας και του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Επικεφαλής του
επιτελείου του Βασίλειου είναι ο
αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκα-
ράς, ο οποίος φέρεται να είναι ο
διάδοχός του,σε περίπτωση εκλο-
γής του. Παρόμοια παρουσιάζεται
η εικόνα και στην Πάφο όπου στο
επιτελείο του Γεωργίου υπάρχουν
κομματικοί από ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.

Επικεφαλής του επιτελείου είναι
ο Χρίστος Ιακώβου. Ο μητροπο-
λίτης Ταμασού στη Λευκωσία φαί-
νεται να έχει ισχυρά ερείσματα
σε ένα κομμάτι του Συναγερμού
και σε ένα στο ΑΚΕΛ που το 2006
είχε εργασθεί για την υποψηφιό-
τητα Νικηφόρου. Ο Μόρφου Νε-
όφυτου με βάση τις πληροφορίες
που υπάρχουν στηρίζεται περισ-
σότερο σε οργανώσεις και φορείς
έχοντας ως επικεφαλής του επι-
τελείουτουτον Χριστόδουλο Πρω-
τοπαπά, υποψήφιο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

<<<<<<

Παρά τις αποφάσεις των
κομμάτων να τηρήσουν
αποστάσεις από τις αρ-
χιεπισκοπικές, η εμπλο-
κή τους σε τοπικό επίπε-
δο είναι εμφανείς. Μάλι-
στα, σε κάποια επιτελεία
η υποστήριξη έχει δια-
κομματικό χαρακτήρα.

Τα υπέρ και τα κατά των έξι υποψηφίων στην κούρσα που οδηγεί στον Θρόνο του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα.



Μ Ε  Α Λ Λ Η  Μ Α Τ Ι Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  11Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Από πρώην υπουργό και βουλευ-
τή κόμματος της αντιπολίτευσης 
λαμβάνω σχεδόν καθημερινά του-
λάχιστον ένα μήνυμα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου: για ομιλίες, 
άρθρα και έντυπες συνεντεύξεις 
του, ακόμη και για ολιγόλεπτες 
παρεμβάσεις του σε τηλεοπτι-
κές και ραδιοφωνικές εκπομπές 
σε όλη την Ελλάδα· καταιγισμός 
ενημέρωσης ακόμη και για «ψύλ-
λου πήδημα», δηλαδή. Tα σβήνω 
αμέσως. Ντρέπομαι να ζητήσω 
την απεγγραφή μου από τη λίστα 
του, το παραδέχομαι. 

Εργαζόμενος σε τμήμα δημο-
σίων σχέσεων δισκογραφικής 
εταιρείας, για κάποιον αδιευκρί-
νιστο λόγο, μου στέλνει πάντα 
πληροφορίες για τις δραστηριό-
τητες των καλλιτεχνών τους εις 
διπλούν – το ίδιο μήνυμα δύο 
φορές, συχνά και τρεις. ∆εν τα 
διαβάζω πλέον ποτέ. Ούτε απο-
φασίζω, όμως, να του ζητήσω να 
με βγάλει από τους παραλήπτες 
των δελτίων Τύπου, από ενσυ-
ναίσθηση σε έναν εργαζόμενο 
που προσπαθεί να είναι αποτε-
λεσματικός (έχω βρεθεί σε αντί-
στοιχη θέση και γνωρίζω την πί-
εση που δέχεται). Το να τσεκάρω 
καθημερινά στο email μου μηνύ-
ματα ων ουκ έστιν αριθμός και 
να πατάω κάθε τόσο το «delete» 
είναι ένα κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μου που μου προκαλεί 
κούραση, δυσφορία, συχνά και 
θυμό. Οσες φορές και αν προχω-
ράω σε μαζικές εκκαθαρίσεις, κά-
νοντας χρήση του δικαιώματος 
της απεγγραφής από δεκάδες 
λίστες, νέοι αποστολείς (φορείς, 
εταιρείες, καλλιτέχνες, πολιτι-
κοί, «ειδικοί») ξεφυτρώνουν σαν 
τα κεφάλια της Λερναίας Υδρας. 
Κάποιοι, μάλιστα, επιμένουν να 
κάνουν αποστολή του ενημερω-
τικού (εντός ή εκτός εισαγωγικών 
η λέξη) υλικού τους ακόμη και 
μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι 
πιο εκνευριστικό από το να δέ-
χεσαι ένα επαγγελματικό email 
βράδυ Κυριακής; 

Σε αυτές τις πρώτες παραγρά-
φους πάρα πολλοί θα δουν πι-
θανότατα τον εαυτό τους. Η ψη-
φιακή κόπωση έχει εξελιχθεί σε 
μία ακόμη πανδημία. Γιατί δεν 
είναι μόνο τα email. Προσθέστε 
σε αυτά τα δεκάδες, ίσως και 
εκατοντάδες μηνύματα που δε-
χόμαστε μέσα στο εικοσιτετρά-
ωρό μας: από τα sms στο κινητό 
μας και τους λογαριασμούς μας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μέχρι την επικοινωνία σε ομά-
δες, επαγγελματικές ή κοινωνι-
κές, σε πλατφόρμες επικοινωνί-
ας όπως το Viber ή το Slack. Πώς 
τα διαχειριζόμαστε; Πώς ξεχω-
ρίζουμε την ήρα από το στάρι 
ώστε να μη χάνουμε πολύτιμο 
χρόνο; Πότε προλαβαίνουμε να 
απαντάμε εγκαίρως σε αυτά που 
χρήζουν άμεσης απάντησης; Με 
ποιον τρόπο προφυλάσσουμε το 
μυαλό μας; Ποιες είναι οι θεα-
τές και αθέατες όψεις αυτού του 
καταιγισμού πληροφοριών, που 
έρχεται να προστεθεί, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, στον συνο-
λικό χρόνο που αφιερώνουμε 
σερφάροντας στο ∆ιαδίκτυο για 
ποικίλους λόγους; ∆εν είναι ίσως 
τυχαίο ότι, σύμφωνα με πρόσφα-
τη αμερικανική έρευνα που διε-
ξήχθη σε μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες, 38% των συμμετεχό-
ντων –στην πλειονότητά τους 
κάτω των 40 ετών– δήλωσαν 
ότι συχνά σκέφτονται να πα-
ραιτηθούν γιατί δεν αντέχουν 
την «email fatigue», το άγχος 
και την κούραση των ηλεκτρο-
νικών μηνυμάτων.

Η «δίαιτα»

«Υπάρχει πράγματι πρόβλη-
μα με αυτό που αποκαλούμε 
“information burnout” και μά-
λιστα πολύ σοβαρό. Ιδιαίτερα 
αν κάποιος έχει και διοικητική 
θέση, όπως εγώ, η κατάσταση 
μπορεί να πάρει κωμικοτραγι-
κές διαστάσεις», λέει ο Ευθύμι-
ος Καξίρας, καθηγητής Θεωρη-
τικής - Εφαρμοσμένης Φυσικής 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματι-

κών και πρόεδρος του Τμήματος 
Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Χάρ-
βαρντ. «Θα σας δώσω ένα παρά-
δειγμα: πολλές φορές, τις ώρες 
αιχμής του email, όπως το πρωί 
της ∆ευτέρας ή στο τέλος της 
ημέρας, πριν κλείσουν 
τα γραφεία, κάνω 
κλικ για να διαβά-
σω ένα μήνυμα 
και ανακαλύπτω 
ότι έχω ανοίξει 
κατά λάθος κά-
ποιο άλλο, για-
τί στον χρόνο 
που μου πήρε 
να αποφασίσω 
ποιο θα διαβά-
σω, η λίστα των 
εισερχόμενων μη-
νυμάτων έχει ανα-
νεωθεί και η σειρά 
τους έχει αλλάξει. Τα πε-
ρισσότερα τα σβήνω με βάση 
τον τίτλο τους, χωρίς καν να τα 
ανοίξω. Από τα υπόλοιπα, όσα 
αφορούν διοικητικά θέματα τα 
στέλνω... αδιάβαστα (στην κυ-
ριολεξία) στη γραμματέα μου, 
που απαντάει όσα μπορεί και 
μου προωθεί μόνον όσα είναι 
απολύτως αναγκαίο να διαβάσω 
ο ίδιος. Κάποια τα αφήνω για το 
Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, 
βέβαια, τα πιο πολλά δεν χρει-
άζονται πια απάντηση, οπότε 
μπορούν να διαγραφούν.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι 
στο Χάρβαρντ έχουν καθιερώσει 
μια αυτόματη απάντηση, που 
ενημερώνει ότι το email τους 
έχει γίνει μη διαχειρίσιμο και 
προτρέπει όποιον πρέπει οπωσ-
δήποτε να πάρει απάντησή τους 
να επικοινωνήσει με τη γραμ-
ματεία τους. Οσο για τα μηνύ-
ματα που έρχονται στο κινητό 

μου; Τα διαγράφω αμέσως, εκτός 
εάν προέρχονται από αριθμό που 
γνωρίζω. Το ίδιο ισχύει και για 
τα τηλεφωνήματα που δέχομαι. 
Με τους συνεργάτες και τους 
φοιτητές μου επικοινωνούμε μέ-
σω μιας ομάδας στο Slack. Αυτό 
δουλεύει σχετικά καλά. Γενικά, 
η τεχνολογία έχει πάντα κάποιο 
κόστος», καταλήγει ο κ. Καξίρας.

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση 
του Πέτρου Κουμουτσάκου, κα-
θηγητή και προέδρου του Τμή-
ματος Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών επίσης του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ και μέλους της Εθνι-
κής Ακαδημίας Μηχανικών των 
ΗΠΑ. «Εχω αποδεχθεί αυτόν τον 
όγκο πληροφοριών ως κομμάτι 
της προσωπικής και επαγγελμα-
τικής μου ζωής, πείθοντας τον 
εαυτό μου ότι ουδέν κακόν αμι-
γές καλού», παραδέχεται. «Προ-
σπαθώ –όχι πάντα με επιτυχία, 
είναι αλήθεια– να θέτω προτε-
ραιότητες, να καταλαβαίνω τι 
χρειάζεται κάθε μήνυμα κρίνο-
ντας από τον αποστολέα και το 
θέμα που αναφέρει, και να ξεδια-
λύνω τις χρήσιμες πληροφορίες 
μέσα από τις χιλιάδες λέξεις που 
λαμβάνω σε καθημερινό επίπε-
δο. Είναι δύσκολο, δεν το κρύβω, 
αλλά η καθημερινή... προπόνηση 
μας κάνει καλύτερους». 

Ρωτώ τον κ. Κουμουτσά-
κο ποια συμβουλή θα έδινε σε 
όποιον νιώθει ότι βρίσκεται στο 
κατώφλι του burnout. «Καθέ-
νας βρίσκει αυτό που του ται-
ριάζει και αποδεικνύεται αποτε-
λεσματικό με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της καθημερι-
νότητάς του, προσωπικής και 
επαγγελματικής. Σε μένα, για 
παράδειγμα, αποδίδει αρκετά 
καλά το “intermittent internet 
fasting”, η διαλειμματική ηλε-

κτρονική νηστεία: αποφεύγω γε-
νικά το ∆ιαδίκτυο, δηλαδή, για 
συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, 
ή και ολόκληρο το Σαββατοκύ-
ριακο».

«Λαμβάνω εκατοντάδες μη-
νύματα κάθε μέρα στο ηλεκτρο-

νικό μου ταχυδρομείο. Τα 
περισσότερα δεν θα 

απαντηθούν πο-
τέ, δεν θα διαβα-
στούν καν. Αλλά 
μόνο και βλέπο-
ντάς τα αγχώ-
νομαι. Είναι 
μια καταδίκη! 
Αυτή τη στιγ-
μή που μιλάμε, 
υπάρχουν στο 

inbox μου 1.535 
νέα emails», λέει η 

Αναστασία Αϊλαμά-
κη, καθηγήτρια Επιστη-

μών Υπολογιστών και Επι-
κοινωνιών στο Ομοσπονδιακό 
Πολυτεχνείο της Ελβετίας στη 
Λωζάννη και συνιδρύτρια και δι-
ευθύνουσα σύμβουλος της RAW 
Labs SA, μιας ελβετικής εταιρεί-
ας που αναπτύσσει υποδομές 
ανάλυσης ετερογενών δεδομέ-
νων από πολλαπλές πηγές σε 
πραγματικό χρόνο. «Υπάρχουν 
πολλοί συνάδελφοι που έχουν 
καθιερώσει συγκεκριμένες ώρες 
μέσα στη μέρα για την ανάγνω-
ση της ηλεκτρονικής τους αλ-
ληλογραφίας και δεν παρεκκλί-
νουν από το πρόγραμμά τους. 
Αυτό, όμως, απαιτεί τεράστια 
αυτοπειθαρχία, την οποία εγώ 
δυστυχώς δεν διαθέτω. ∆εν έχω 
βρει τρόπο να νικήσω το... τέρας. 
Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πρέ-
πει να δούμε μία ακόμη πτυχή 
του ζητήματος: το email μπορεί 
να μην είναι ούτε ασφαλής ούτε 

ιδιωτικός τρόπος επικοινωνίας· 
ας το νομίζουν οι περισσότεροι. 
Είναι όμως ο μοναδικός τρόπος 
επικοινωνίας που αποτελεί δη-
μόσιο αγαθό. Τι εννοώ: πέρα από 
τους παρόχους (βλ. Google κ.ά.), 
ως μηχανισμός, ως αλγόριθμος, 
είναι προσβάσιμος από τους πά-
ντες. Ολοι μπορούμε να έχουμε 
λογαριασμό email. Είναι, δηλα-
δή, ένα εξαιρετικό εργαλείο. Αν 
η χρήση του είναι λανθασμένη, 
εμείς ευθυνόμαστε. Το σφυρί, 
για παράδειγμα, είναι απαραίτη-
το για πολλές εργασίες. Αν την 
ώρα που χρησιμοποιείται η πρό-
κα στραβώσει ή γίνει ζημιά στον 
τοίχο, το σφυρί θα ευθύνεται ή 
ο χειριστής του;».

Μειώνεται το IQ μας

Ο χειριστής ευθύνεται, αλλά 
το αποτέλεσμα δεν αλλάζει: ένας 
φαύλος κύκλος, που αυξάνει τις 
ώρες εργασίας μας και μειώνει 
την ποιότητα της ζωής μας, επη-
ρεάζοντάς μας σε πολλά επίπεδα. 
«Ο εγκέφαλός μας, όσο περίπλο-
κος και θαυμάσιος κι αν είναι, 
δεν μπορεί να μοιράσει την προ-
σοχή του ταυτόχρονα σε περισ-
σότερες από δύο εργασίες· δεν το 
επιτρέπει η αρχιτεκτονική του. 
Αυτό που μπορεί να κάνει είναι 
να εναλλάσσει πολύ γρήγορα 
την επεξεργασία των δύο εργασι-
ών, ενώ χρειάζεται 18 λεπτά για 
την πλήρη συγκέντρωση στη μία 
από αυτές, εφόσον απαιτείται 
εμβάθυνση ή μεγάλη προσοχή. 
∆εδομένου ότι συνήθως χρησι-
μοποιούμε το κινητό τηλέφωνο 
περίπου μία φορά κάθε 15 λεπτά 
(κατά μέσον όρο), προκειμένου 
να ελέγχουμε τις εισερχόμενες 
ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, 
επέρχεται εύκολα πνευματική 
κόπωση», επισημαίνει ο ψυχί-

ατρος - ψυχοθεραπευτής ∆ημή-
τρης Παπαδημητριάδης.

Αυτό φαίνεται πως έχει αντί-
κτυπο όχι μόνο άμεσο –κούραση, 
άγχος, εκνευρισμός, αδυναμία συ-
γκέντρωσης ή/και λήψης αποφά-
σεων– αλλά και μακροπρόθεσμο, 
στη νοητική μας επίδοση συνο-
λικά. Ο κ. Παπαδημητριάδης το 
επιβεβαιώνει: «Ερευνα του Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου δια-
πίστωσε ότι οι συμμετέχοντες 
που επιχειρούσαν πολλαπλές επε-
ξεργασίες παρουσίαζαν μείωση 
στον δείκτη νοημοσύνης τους 
παρόμοια με εκείνη ανθρώπων 
που αγρυπνούν. Σε ορισμένους, 
όσο διαρκούσε η ατυχής προσπά-
θεια multitasking, το IQ τους μει-
ωνόταν έως και κατά 15 μονά-
δες, δηλαδή πλησίαζε σ’ εκείνο 
οκτάχρονου παιδιού. Η συνεχής 
διάσπαση της προσοχής μας και 
η δυσκολία μας να ανταποκρι-
θούμε επαρκώς στα καθημερινά 
μας (ηλεκτρονικά) καθήκοντα, 
συντηρούν μια δυσλειτουργική 
διακύμανση της κορτιζόλης, της 
ορμόνης του στρες, με συνέπεια 
ποικίλα συμπτώματα άγχους και 
ψυχογενών σωματικών εκδηλώ-
σεων από διάφορα συστήματα 
του οργανισμού, όπως το καρδι-
αγγειακό και το γαστρεντερικό».

Επιπλέον, επιστρατεύεται ο 
βρόχος ανατροφοδότησης της 
ντοπαμίνης, του νευροδιαβιβαστή 
της ευφορίας, στα νευρωνικά κυ-
κλώματα επιβράβευσης του εγκε-
φάλου, όπως εξηγεί ο κ. Παπαδη-
μητριάδης. «Αυτό συμβαίνει γιατί 
ο εγκέφαλός μας έχει προτίμηση 
στην επεξεργασία καινούργιων 
ερεθισμάτων και συμπεριφέρε-
ται όπως το βρέφος, του οποίου 
την προσοχή καταφέρνουμε να 
αποσπάσουμε με κάποιο νέο αντι-
κείμενο στο οπτικό του πεδίο. 
Καθώς, λοιπόν, παίρνουμε πολ-
λά... σφηνάκια ντοπαμίνης και 
διάσπασης μέσω της οθόνης του 
κινητού ή του υπολογιστή μας –
με κατά κανόνα ανούσιες πληρο-
φορίες– επιβραβεύεται η απώλεια 
της εστίασής μας και η αναζήτη-
ση αυτής της διάσπασης γίνεται 
εθιστική. Με αυτόν τον τρόπο, 
κάθε μήνυμα που φτάνει στα ει-
σερχόμενα, διεγείρει την αυθόρ-
μητη ανάγκη να το διαβάσουμε. 
Αν το κάνουμε, λαμβάνουμε την 
ανταμοιβή μας με ντοπαμίνη, δι-
αφορετικά υποφέρουμε από την 
εκκρεμότητα. Ειδικά στους ερ-
γαζομένους, όλα αυτά είναι συ-
στατικά μιας νέας “νόσου”, που 
οι ειδικοί ονομάζουμε ψηφιακή 
εξουθένωση».

Κάποιες χώρες έχουν συνειδη-
τοποιήσει τους τεράστιους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν στην 
εξάπλωση αυτής της «ψηφια-
κής ασθένειας» και έχουν ήδη 
λάβει μέτρα. Νόμο του γαλλικού 
κράτους αποτελεί εδώ και πέντε 
χρόνια το «δικαίωμα στην απο-
σύνδεση» για τους εργαζομένους. 
Βάσει αυτού, οι επιχειρήσεις με 
περισσότερους από 50 υπαλλή-
λους είναι υποχρεωμένες να κα-
θορίσουν συγκεκριμένο πλαίσιο, 
ώστε οι εργαζόμενοι να μην ανα-
γκάζονται να απασχολούνται με 
εταιρικές υποθέσεις (διαβάζο-
ντας το email τους, για παρά-
δειγμα), εκτός του ωραρίου τους. 

Η πανδημία του κορωνοϊού 
έκανε ακόμη δυσκολότερα τα 
πράγματα. Με την τηλεργασία, 
τα όρια μεταξύ εργασίας και ιδιω-
τικής ζωής είναι δυσδιάκριτα. Τι 
μπορεί να κάνει, λοιπόν, κανείς; 
«Μια καλή λύση είναι η συνει-
δητή αποσύνδεση από την ηλε-
κτρονική πραγματικότητα για 
συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες, 
περίπου όπως ζητούμε από τους 
εθισμένους σε τυχερά παιχνίδια 
τον αυτοαποκλεισμό τους από 
τα καζίνο», τονίζει ο ψυχίατρος 
- ψυχοθεραπευτής ∆ημήτρης Πα-
παδημητριάδης. «Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στον εγκέφαλο και 
στον υπόλοιπο οργανισμό μας 
να ανακτήσουν δυνάμεις. Και, 
βέβαια, συνιστούμε εξειδικευ-
μένη βοήθεια σε ανθρώπους που 
αντιλαμβάνονται ότι έχουν περά-
σει τα όρια της αντοχής τους...».

Ο ΙΑΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Πόσα e-mails αντέχει το μυαλό;
Ειδικοί εξηγούν την πανδημία της πληροφοριακής εξάντλησης και προτείνουν τρόπους «νηστείας» από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

«Η συνεχής διάσπαση 
της προσοχής μας συ-
ντηρεί μια δυσλειτουρ-
γική διακύμανση της 
κορτιζόλης, της ορμό-
νης του στρες, με συνέ-
πεια ποικίλα συμπτώ-
ματα άγχους».

«Σε μένα αποδίδει αρ-
κετά καλά η διαλειμ-
ματική ηλεκτρονική 
νηστεία: αποφεύγω το 
Διαδίκτυο, δηλαδή, για 
συγκεκριμένες ώρες κά-
θε μέρα ή και ολόκληρο 
το Σαββατοκύριακο».
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Αν έχουμε επαφή με την πραγματικό-
τητα, τότε οφείλουμε να αντιληφθούμε
πως αυτές οι προεδρικές είναι ύψιστης
σημασίας για ένα και μοναδικό λόγο: το
εθνικό μας θέμα. Και πως τα υπόλοιπα
προβλήματα που προτάσσονται ως ση-

μαντικά (π.χ. διαφθορά, οικονομία, μεταναστευτικό
κτλ.) βρίσκονται πιο κάτω από το Κυπριακό στην κλίμακα
του κατεπείγοντος. Διότι για να έχει αξία η ιεράρχησή
τους πάνω από αυτό πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε
πως θα υφίσταται χώρα και την επόμενη πενταετία,
χώρα απαλλαγμένη από τον κίνδυνο να βρεθεί ο Ερντογάν
ή όποιος παρόμοιός του στη Λήδρας με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. Η διχοτόμηση δεν είναι απλώς πιθανή, αλλά
μοιάζει πλέον μέχρι και αναπόφευκτη με όλες τις κα-
ταστροφικές παρενέργειες που αυτό θα επιφέρει. Άρα
αν όντως έχουμε αντίληψη του τι συμβαίνει στη χώρα,
στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκείνο
που πρέπει να μας καίει ως πρώτιστο κριτήριο επιλογής
υποψηφίου είναι το ποιος θέλει πραγματικά να λύσει
το Κυπριακό. Και ποιος μπορεί πραγματικά να διαχειριστεί
αυτή την τόσο κρίσιμη φάση του εθνικού θέματος με
ανοιχτούς ορίζοντες σκέψης και πάντα στη βάση της
ΔΔΟ. Εξίσου ωστόσο καίριας σημασίας είναι και το ποια
κόμματα προτίθενται να βάλουν το κομματικό τους
συμφέρον σε δεύτερη μοίρα, ώστε να επιτελέσουν το
χρέος τους απέναντι στη χώρα που αυτή τη στιγμή δεν
είναι άλλο από την ιεράρχηση του Κυπριακού στη θέση
του κατεπείγοντος. 

Πριν από λίγες μέρες ο υποψήφιος κ. Μάριος Ηλιάδης
έκανε μια πρόταση. Κάλεσε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, Οικολόγους
καθώς και τους ανεξάρτητους υποψηφίους Μαυρογιάννη,
Δημητριάδη, Χριστοφίδη και Πρωτοπαπά να παραμε-
ρίσουν τις κομματικές και προσωπικές τους αποφάσεις
και να αναζητήσουν την κοινή εκείνη υποψηφιότητα
ευρύτερης αποδοχής, η οποία θα αποτελεί την απάντηση
στο αντιομοσπονδιακό μέτωπο που έχει μαζευτεί γύρω
από την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. Δεδομένου
πως τα δύο μεγάλα κόμματα μέσα από τις προεκλογικές
τους δηλώσεις δείχνουν να συμμερίζονται αυτή τη
θέση, δηλαδή της επικινδυνότητας που ενέχει η δια-
χείριση του Κυπριακού από το αντιομοσπονδιακό
μέτωπο, τότε λογικά θα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά
στην εισήγηση Ηλιάδη και να προβληματιστούν σοβαρά
προς αυτή την κατεύθυνση.

Εφόσον και οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν άμεσα
ή έμμεσα πως ο κ. Χριστοδουλίδης δεν πείθει για το ξε-
κάθαρο των θέσεών του στο Κυπριακό και δη στο κατά
πόσο έχει διαφορετική θεώρηση από εκείνη των κομ-
μάτων που τον υποστηρίζουν, τότε οφείλουν να δώσουν
στους πολίτες μία άλλη επιλογή ψήφου, η οποία να μην
κατευθύνει το Κυπριακό σε άλλες ατραπούς και να έχει
ελπίδες νίκης. Για να έχει όμως ελπίδες νίκης προϋπόθεση
είναι να ενωθούν όσοι είναι υπέρ της ΔΔΟ, παραμερί-
ζοντας τις διαφορές τους και εγκαταλείποντας τις κομ-
ματικές τους στοχεύσεις ή τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.
Μόνο έτσι θα αποδείξουν και έμπρακτα ότι βάζουν τη
χώρα πάνω από το κόμμα και πως δεν μας κοροϊδεύουν,
όταν λένε πως πάνω απ’ όλα κόπτονται για τον τόπο.
Αν συμφωνούν, λοιπόν, μ’ αυτό που λέει ο κ. Ηλιάδης
πως «η χώρα δεν πρέπει να αφήσει την τύχη της σε
ένα μέτωπο δυνάμεων και προσώπων που ουδέποτε
πίστεψαν και επιδίωξαν ειλικρινά την λύση του Κυπριακού
και που το μόνο που τους ενώνει είναι η δίψα κατάληψης
και νομής της εξουσίας», τότε έχουν χρέος απέναντι
στον πολίτη να μελετήσουν την εν λόγω πρόταση. Γιατί
όπως εύστοχα το έθεσε ο κ. Ηλιάδης «τώρα δεν είναι η
ώρα των παραταξιακών συμφερόντων και των πολιτικών
δογματισμών.

Αυτά αποτελούν το δέντρο και όχι το δάσος και είναι
το δάσος που κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες και
να καταστραφεί ολοσχερώς». Με άλλα λόγια τα δύο με-
γάλα κόμματα αντί να επιδίδονται σε τοξικές αντιπα-
ραθέσεις ας λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την πρόταση
και ας προβληματιστούν επί της ουσίας. Διότι εκείνο
που προέχει είναι το Κυπριακό και η αποτροπή λανθα-
σμένων χειρισμών, δεδομένου ότι τώρα το όποιο λάθος
θα αποβεί μοιραίο. 

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Eβλεπα και ξανάβλεπα τις
πρόσφατες δηλώσεις του
προέδρου Αναστασιάδη. Την
ξαφνική στροφή και τη στή-
ριξη που επέλεξε να παρά-
σχει στον Αβέρωφ Νεοφύ-

του, 80 περίπου μέρες πριν από την εκλο-
γική αναμέτρηση. Και διερωτήθηκα, τι άλ-
λαξε; Τι μεσολάβησε τις τελευταίες εβδο-
μάδες και ο Νίκος Αναστασιάδης αισθάν-
θηκε την ανάγκη αυτή, την οποία δεν είχε
αισθανθεί εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο; 

Μήπως έπαιξε ρόλο η δημοσκόπηση
του ΡΙΚ που δείχνει τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ
να σπάει το φράγμα των 10 ποσοστιαίων
μονάδων, στην προσπάθεια να προσεγγίσει
τον Χριστοδουλίδη και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε να σπρώξει κι αυτός
λίγο, δίνοντας μια έξτρα ώθηση στον Αβέ-
ρωφ; Ή αντίθετα, μήπως είδε τη δημοσκό-
πηση του Άλφα, που δείχνει τον Χριστο-
δουλίδη να προηγείται του προέδρου του
ΔΗΣΥ σχεδόν 18 ποσοστιαίες μονάδες και
διαπίστωσε ότι η κατάσταση δεν είναι ανα-

στρέψιμη, οπότε σου λέει ας τον στηρίξω
τον Αβέρωφ, αφού τίποτα δεν θα αλλάξει;  

Πιστεύω ότι η απάντηση είναι πιο σύν-
θετη. Άλλωστε, τα ευρήματα των εν λόγω
δημοσκοπήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά
στους αριθμούς είναι τόσο εκ διαμέτρου
αντίθετα και βρίσκονται σε τέτοια απόκλιση
σε σχέση με άλλες σφυγμομετρήσεις που
είδαν το φως της δημοσιότητας, που θεωρώ
ότι δύσκολα θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την άποψη οποιουδήποτε. Πόσω μάλλον
αυτήν του προέδρου της Δημοκρατίας. 

Ο οποίος πρόεδρος της Δημοκρατίας
επέλεξε μάλιστα να παρευρεθεί μαζί με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου σε εκδήλωση στη
Λεμεσό, εκεί όπου ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
αντιμετωπίζει πρόβλημα συσπείρωσης.
Και διαμήνυσε ο Νίκος Αναστασιάδης ότι
«δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε με πει-
ράματα» και ότι «η μεγαλύτερη υπηρεσία
που θα δώσουμε στην πατρίδα μας» είναι
η «συνέχιση μόνο με Αβέρωφ Νεοφύτου».
Όλα αυτά δεν τα ήξερε ή/και δεν τα εν-
στερνιζόταν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

πριν από έναν χρόνο;  Σε κάθε πάντως
περίπτωση, οι τοποθετήσεις Αναστασιάδη
κινούνται μόνο προς μία κατεύθυνση. Εκ-
φράζουν μεν στήριξη στον Αβέρωφ Νεο-
φύτου, αλλά την ίδια ώρα δεν στήνουν
στον τοίχο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Κι
αυτό καταγράφεται. Με άλλα λόγια, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κινείται μάλλον
«στη σφαίρα του μίνιμουμ» σε σχέση με
τη στήριξη της υποψηφιότητας Αβέρωφ
Νεοφύτου, αφήνοντας εν πολλοίς στο
απυρόβλητο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για
τον οποίο το μόνο αρνητικό που έχει ει-
πωθεί από τα προεδρικά χείλη, είναι ότι
δεν δέχθηκε να προσυπογράψει ένα προ-
σχέδιο δήλωσης που είχε ετοιμάσει ο ίδιος
ο Νίκος Αναστασιάδης για την εκτόνωση
της έντασης, πριν από ένα χρόνο (συνέν-
τευξη Σίγμα).

Στην όλη εξίσωση θα πρέπει να συνυ-
πολογιστεί και το γεγονός ότι οι δηλώσεις,
της έστω μίνιμουμ στήριξης του Προέδρου
Αναστασιάδη προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου,
ενεργοποιήθηκαν μετά τη γνωστοποίηση

των αιχμών που του απέδωσε ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ, περί «αοράτων ελεφάντων». Η
οποία δήλωση έχει μεν ένα στοιχείο αυ-
τογκόλ για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς
αναγκάστηκε να παραδεχθεί δημοσίως ότι
ο Νίκος Αναστασιάδης δεν στήριζε, όπως
ο ίδιος επεδίωκε, την υποψηφιότητά του.
Αλλά την ίδια ώρα, δεν πρέπει να διαφεύγει
της προσοχής μας και το γεγονός ότι προ-
κάλεσε κι ένα ανακάτεμα της τράπουλας,
αναγκάζοντας ουσιαστικά τον Νίκο Ανα-
στασιάδη να βγει δημόσια και να τοποθε-
τηθεί. Είναι δε προφανές ότι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου πήρε το ρίσκο ενός αυτογκόλ,
επενδύοντας αφενός στο ενδιαφέρον του
προέδρου της Δημοκρατίας για την επόμενη
μέρα στον ΔΗΣΥ και αφετέρου γνωρίζοντας
ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να εκφράσει
αυτό το ενδιαφέρον ο Νίκος Αναστασιάδης
και να είναι πειστικός, εάν του αποδοθούν
ευθύνες, για διάσπαση, σε σχέση τη στάση
που επιδεικνύει έναντι του Νίκου Χριστο-
δουλίδη. 

Κατά συνέπεια, η προεδρική πολιτική

πιρουέτα κινείται μεν στη λογική δημόσιας
στήριξης του Αβέρωφ Νεοφύτου, έστω και
την υστάτη. Αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν,
καθώς σχετίζεται κυρίως με την επόμενη
μέρα στον ΔΗΣΥ, για την οποία ο Νίκος
Αναστασιάδης θα έχει εκ των πραγμάτων
«λόγο», εάν δεν χρεωθούν ευθύνες για
απουσία στήριξης της επίσημης υποψη-
φιότητας του κυβερνώντος κόμματος και
για «υποστηρικτική ανοχή» -αν μη τι άλ-
λο– της αντίστοιχης υποψηφιότητας του
Νίκου Χριστοδουλίδη. Μία επόμενη μέρα,
στην οποία αυτός ο «λόγος» του Νίκου
Αναστασιάδη θα αποκτήσει βαρύτερη ση-
μασία, εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν πετύχει
στις εκλογές και ακόμη περισσότερο, εάν
μείνει εκτός δεύτερου γύρου.

Σενάριο που «δεν παίζει» σύμφωνα με
τον επίσημο ΔΗΣΥ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει
κάποιους να ετοιμάζονται και να γράφουν
και εναλλακτικές ομιλίες, καλύπτοντας
όλα τα ενδεχόμενα. 

Τι υποκρύπτει μια προεδρική πολιτική πιρουέτα 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Με τους παπάδεςανέκαθεν ήμουν καχύποπτος,
αλλά ο συγκεκριμένος ομολογώ πως μου ήταν
συμπαθής. Μάλλον επειδή ο πατέρας Αντώνιος
ήταν νέος κι έδειχνε να γνοιάζεται για τα
παιδιά. Ώσπου κάποιος τράβηξε την κουρτίνα
και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη φρίκη που

κρυβόταν πίσω από την ευσεβή βιτρίνα: κακοποιήσεις,
ασελγείς πράξεις, ξυλοδαρμοί, καταναγκαστική εργασία,
παρενοχλήσεις, ανεπαρκής σίτιση. Πράξεις εγκληματικές,
παράνομες και ανήθικες. Με θύματα παιδιά και θύτες ένα
αδίστακτο κύκλωμα που είχε ως αρχηγό τον κατά τ’ άλλα
«συμπαθή» παπά. 

Αυτά ως εισαγωγή και τροφή για σκέψη. Σκέψη που
υπερβαίνει τη δυσώδη ιστορία και εμβαθύνει στον πυρήνα
του προβλήματος: στον κοινωνικό ρόλο του κράτους και
την υποκατάστασή του από κάθε λογής εθελοντές. Η συγ-
γραφέας Ελένη Πριοβόλου, σε μια ευθύβολη ανάρτησή της,
φωτίζει αυτήν ακριβώς τη διάσταση: «Η ενοχή ότι έχουμε
την υποχρέωση μοιρασμένη με το κράτος μάς καθιστά συν-
δρομητές του ελέους. Όμως στην πραγματικότητα αφαιρούμε
από την πολιτεία την υποχρέωση να προστατεύει τα αδύναμα
μέλη της. Η πολιτεία να γίνεται Κιβωτός. Ή τουλάχιστον
να έχει την αυστηρή εποπτεία της μπίζνας Φιλανθρωπία
ΑΕ. Και τούτο δεν αφορά μόνο την Κιβωτό του “κατακλυσμού”.
Αφορά όλα τα ευαγή ιδρύματα». Δεν θέλω να μηδενίσω τη
δουλειά που γίνεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις κι ο
λόγος είναι γιατί θεωρώ επικίνδυνο μαζί με τα ξερά να καούν
και τα χλωρά. Προσωπικά έχω ζήσει από κοντά την προ-
σπάθεια να βοηθηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη. Το είδα
να συμβαίνει στην Κένυα, το είδα να συμβαίνει και εδώ στα
δύσκολα χρόνια των κοινωνικών παντοπωλείων. Αλλά
ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις που ο ακτιβισμός υπερ-
βαίνει τη φιλανθρωπία, το κράτος πρόνοιας δεν είναι δουλειά
των ιδιωτών. Η ποιότητα ενός σύγχρονου κράτους κρίνεται
από τον τρόπο που χειρίζεται τους αδύναμους κρίκους της
κοινωνικής αλυσίδας. Ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για απρο-
στάτευτα παιδιά. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για
κακοποιημένα παιδιά, που πρέπει να επουλώσουν τις πληγές
τους. «Έχε το νου σου στο παιδί» λέει το τραγούδι. Δεν
αρκεί όμως να αναλωνόμαστε στη συναισθηματολογία. Το
κοινωνικό κράτος πρόνοιας προσδιορίζεται με αμιγώς πο-
λιτικούς όρους. Γιατί το θέμα δεν είναι ο κάθε πατέρας Αν-
τώνιος αλλά το νομοθετικό πλαίσιο και οι δομές της πολιτείας.
Για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα αυτής της προ-
σέγγισης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τόσο τι ισχύει
σήμερα όσο και την έκταση του προβλήματος.

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά: Τη λειτουργία της «Φωνής»
που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής
και την ευθύνη να συντονίζει όλες τις ενέργειες για την
πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης
και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.
Το πρώτο Συμβούλιο διορίστηκε τον Μάρτιο του 2018 με
πρόεδρο την Αναστασία Παπαδοπούλου. Έκτοτε έχει να
επιδείξει σημαντικό και αξιόλογο έργο, καθώς το πρόβλημα
αποδείχτηκε αντιστρόφως ανάλογο του μικρού μεγέθους
της χώρας. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: Τη φετινή χρονιά
το Σπίτι του Παιδιού διαχειρίστηκε ως τώρα υποθέσεις 330
παιδιών, εκ των οποίων οι 254 προχώρησαν δικαστικά.
Πέρυσι ο αριθμός των κακοποιημένων παιδιών είχε φτάσει
τα 481, με 278 ποινικές υποθέσεις. 

Οι άνθρωποι της Φωνής πιστεύουν στην πρόληψη και
επενδύουν στην παιδεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας με-
γάλος όγκος των καταγγελιών γίνεται στα σχολεία, γεγονός
που αποδεικνύει ότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών έχει
αποτέλεσμα. Απ’ εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν ακόμα
πολλά. Το Σπίτι του Παιδιού δεν αρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες οπότε χρειάζεται η δημιουργία ενός δεύτερου
Σπιτιού. Το κυριότερο όμως είναι πως όλα αυτά αφορούν
υποθέσεις παιδιών που υφίστανται σεξουαλική βία. Για τα
υπόλοιπα είδη βίας δεν υπάρχουν ανάλογες δομές, γι’ αυτό
στην Κύπρο έχουμε θύματα κακοποίησης δύο ταχυτήτων.

Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα για να καταλήγουν
στα χέρια του οποιουδήποτε ιδιώτη. Η κοινωνική πολιτική
δεν πρέπει να εξαρτάται από τα φιλάνθρωπα αισθήματα
κανενός. Είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύσει
τα παιδιά του, αν δεν θέλουμε να καταλήξουν σε «κιβωτούς»
που μπάζουν από παντού, με κίνδυνο να πνιγούν από την
καλοσύνη των ξένων. 

Η καλοσύνη
των ξένων

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η πρόταση
του κ. Ηλιάδη

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com
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Νεαρά κορίτσια ντυμένα με λαϊκές φορεσιές στη Σόφια, της Βουλγαρίας, κρατούν πανό που έγραφαν
« Όχι στη βία κατά των γυναικών και στον χορό των ανδρών» κατά τη διάρκεια flash mobs με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος
της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης
Δημητρίου έλεγε με νόημα από το
βήμα της Βουλής πως η διαφάνεια
και η λογοδοσία είναι υπέρτατες
αξίες. Αφορμή η άρνηση του ΔΗΣΥ

να αποδεχθεί την αναπομπή του Προέδρου για
τον νόμο που ψήφισε η Βουλή για έλεγχο των
αξιωματούχων που εργοδοτούνται μετά την
αφυπηρέτησή τους και περιλάμβανε δικαστές,
τον γενικό εισαγγελέα, και τον βοηθό γενικό
εισαγγελέα. Ένας νόμος που ισχύει για άλλους
αξιωματούχους, ένας νόμος που μειώνει τα φαι-
νόμενα ασυμβιβάστου, κρίθηκε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας αντισυνταγματικός για τη
συγκεκριμένη ομάδα. Ίσως γιατί κάποιοι εξ αυ-
τών διαμαρτυρήθηκαν για την ψήφιση του εν
λόγω νόμου.  

Σε αυτό το πλαίσιο θυμήθηκα όταν το 2020
άνοιγε η συζήτηση διορισμού του Ιωνά Νικολάου
στη θέση του γενικού εισαγγελέα, πως κύριο
σημείο αναφοράς του γιατί δεν έπρεπε να διο-
ριστεί ήταν το βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημο-
κρατίες». Οι δημοκρατίες, όπως ανέλυαν οι δύο
συγγραφείς, πεθαίνουν όχι πλέον με μορφές
βίαιης κατάληψης. Πεθαίνουν και όταν διαβρώ-
νονται οι ανεξάρτητοι θεσμοί. 

Γι’ αυτό τον λόγο και για το ό,τι προηγήθηκε,
όταν ανέλαβαν τελικά τη θέση του γενικού και
βοηθού γενικού εισαγγελέα οι Γιώργος Σαββίδης
και Σάββας Αγγελίδης, οι προσδοκίες ήταν
ψηλές. Όφειλαν ν’ αποδείξουν ότι ο ανεξάρτητος
θεσμός που θα υπηρετούσαν όχι μόνο δεν θα
διαβρωνόταν επί θητείας τους αλλά θα διαφυ-
λασσόταν από τις όποιες παρεμβάσεις του Προ-
έδρου Αναστασιάδη. 

Μόνο να ανατρέξει κανείς στον τρόπο που
αντιδρούσε ο Πρόεδρος κάθε φορά που ανε-
ξάρτητοι θεσμοί τόλμησαν να διαφοροποιηθούν
από τον ίδιο, θα διαπιστώσει το μέγεθος της
παρέμβασης. Όμως είχαν ακόμα δύο λόγους
να διαφυλάξουν και στη συνέχεια να αποδείξουν
το ανεξάρτητο του θεσμού τους. Πρώτα γιατί
οι εξουσίες του γενικού εισαγγελέα είναι ανέ-
λεγκτες. Αλλά και γιατί ήταν μέχρι την προ-
ηγούμενη μέρα υπουργοί του Προέδρου που
τους διόρισε.

Δύο μέλη του υπουργικού που υπέγραφαν
αλόγιστα πολιτογραφήσεις κατά τη θητεία τους,
βρέθηκαν λοιπόν στην γενική εισαγγελία την
πιο βολική στιγμή. Και ενώ το πόρισμα Νικολάτου
παρέπεμπε σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες
ακόμη και σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου,
ενώ οι ίδιοι είχαν καραμπινάτη σύγκρουση συμ-

φερόντων στην έρευνα του θέματος, δήλωναν
δικαιωμένοι, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο
έκρινε άκυρη την απόφαση της Βουλής να τους
ελέγξει αναφορικά με τη διαχείριση του πορί-
σματος της Επιτροπής Νικολάτου για το σκάν-
δαλο των «χρυσών» διαβατηρίων. 

Ένας θεσμός που δεν έχει τίποτα να φοβάται
θα έπρεπε να είχε αποδείξει ήδη ότι θα φτάσει
το μαχαίρι στο κόκαλο, γύρω από το πιο μεγάλο
σκάνδαλο της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.
Το πού βρίσκεται η όλη υπόθεση του σκανδάλου
των χρυσών διαβατηρίων όμως είναι λίγο πολύ
γνωστό, όπως γνωστό είναι ότι ευθύνες για το
σκάνδαλο του Συνεργατισμού –που έκλεισε επί
κυβέρνησης Αναστασιάδη– δεν έχουν ακόμα
αποδοθεί. 

Ο Συνεργατισμός στον πάγο, τα χρυσά δια-
βατήρια σε ένα απέραντο εκκρεμές και ο χει-
ρισμός του μαύρου βαν εξόχως προβληματικός.
Όχι μόνο γιατί είναι ακόμη ακατανόητος ο
λόγος που απηλλάγη ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν
και οι άλλοι δύο από το κατηγορητήριο, αλλά
και εξαιτίας της επιμονής τους να μην παρα-
δώσουν το πόρισμα του Ηλία Στεφάνου, τη
στιγμή που η υπόθεση έκλεισε. Και είναι ανη-
συχητικό, καθώς αυτή η υπόθεση θα αποτελεί
μεγάλη κηλίδα για το κράτος δικαίου. Το πιο
προβληματικό για τον ίδιο τον θεσμό που υπη-
ρετούν ωστόσο είναι μία θλιβερή διαπίστωση
μετά την κίνηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη να
ζητήσει από την αρχή πάταξης της διαφθοράς
να διερευνήσει τους ισχυρισμούς του Μακάριου
Δρουσιώτη. Το γεγονός ότι η κοινωνία δεν πε-
ριμένει το αυτονόητο που θα ίσχυε σε άλλα
κράτη δικαίου, όταν οι κυβερνήσεις καταγγέλ-
λονται για τόσο σοβαρά ζητήματα: εισαγγελική
έρευνα. Μία αυτεπάγγελτη έρευνα που θα απο-
δείξει αν όλα αυτά ισχύουν ή όχι.

Σήμερα η Γενική Εισαγγελία έχει την τελευ-
ταία της ευκαιρία να διασώσει τον θεσμό. Ότι
θα διερευνήσει μέχρι τέλους τα όσα προβλη-
ματικά συμβαίνουν στις φυλακές και να αποδοθεί
η δικαιοσύνη. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να
επανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας
προς τον θεσμό. Γιατί μπορεί όπως είπε ο Σάββας
Αγγελίδης να θέλει να τους αφήσουμε να κάνουν
απλώς τη δουλειά τους, αλλά ο τρόπος που αγνο-
ούν τη λαϊκή βούληση, που αγνοούν τις υπό-
λοιπες εξουσίες, ο τρόπος που νιώθουν πως
είναι ανέλεγκτοι απέναντι σε όλους –πλην του
Προέδρου– είναι πλέον επικίνδυνος για τα δη-
μοκρατικά μας αντανακλαστικά. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι ανέλεγκτοι 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Η πολιτική ορθότητα στηρί-
ζεται σε ένα αρχικό θεώρη-
μα. Η κοινωνία μας είναι άρ-

ρωστη και κάποιοι αναλαμβάνουν
να τη θεραπεύσουν. Απ’ αυτή την
άποψη δεν διαφέρει από όσες θε-
ωρίες έχουν ιστορικά αποπειραθεί
να διορθώσουν τις κοινωνικές δυσ-
λειτουργίες – βλέπε ανισότητες ή
αδικίες. Απ’ αυτή την άποψη, επί-
σης, η πολιτική ορθότητα μπορεί
να θεωρηθεί ως διάδοχη κατάσταση
των διαφόρων επαναστατικών συ-
στημάτων που διέπρεψαν τον ει-
κοστό αιώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι
ένα από τα πρώτα πράγματα που
άλλαξαν οι ολοκληρωτισμοί, πριν
ακόμη από τις κοινωνικές δομές,
ήταν το λεξιλόγιο. Από την απλού-
στερη προσφώνηση της καθημε-
ρινότητας. Στη Γαλλική τρομοκρα-
τία δεν ήσουν «κύριος». Ησουν
«πολίτης», στη Ρωσική έγινες «σύν-
τροφος» και στον φασισμό «καμα-
ράτε». Απ’ αυτή την άποψη η πο-
λιτική ορθότητα είναι ένας μετα-
μοντέρνος τρόπος επανάστασης,
μια επανάσταση μετά την αποτυχία
και την εγκατάλειψη της ιδέας της
επανάστασης. Για να θεραπεύσεις
τις ασθένειες του κόσμου δεν χρει-
άζεται να αλλάξεις τις κοινωνικές
δομές. Φτάνει να αλλάξεις τις λέξεις
που τις περιγράφουν.

Στον Δυτικό κόσμο ο ρατσισμός

εναντίον των εγχρώμων έχει ατρο-
φήσει. Μπορεί να υπάρχουν θύ-
λακοι που τον κρατούν ζωντανό,
όμως σίγουρα δεν έχει το κοινωνικό
βάρος που είχε τον καιρό του Μάρ-
τιν Λούθερ Κινγκ. Η επιμονή σε
ένα αντιρατσιστικό λεξιλόγιο με
το οποίο η προοδευτική κοινότητα
μάχεται κατά του εξασθενημένου
φαινομένου έχει στόχο τη διατή-
ρηση της κοινωνικής ενοχής και
κατ’ επέκταση την απόκτηση εξου-
σίας από τους εισαγγελείς που την
καταγγέλλουν και την καταδικά-
ζουν.

Διάβασα μια μεγάλη έρευνα του
ιταλικού περιοδικού Espresso για
τη βία κατά των γυναικών. Αφορμή
ήταν η Παγκόσμια Ημέρα της εξά-
λειψης της βίας κατά των γυναικών.
Αυτές οι «παγκόσμιες ημέρες» αξί-
ζουν ό,τι αξίζουν. Θα έπρεπε κά-
ποιος κάποτε να ερευνήσει αν επη-
ρεάζουν την κοινωνική συμπερι-
φορά ή αν απλώς βοηθούν τον κοι-
νωνικό ναρκισσισμό όσων τις ανα-
δεικνύουν. Επανέρχομαι στο πε-
ριοδικό το οποίο, σημειωτέον, εκ-
δίδεται σε μια χώρα της οποίας
πρωθυπουργός είναι γυναίκα –
εκτός κι αν εξαιρείται από το γένος
των γυναικών επειδή είναι ακρο-
δεξιά. Στατιστικά στοιχεία που
στόχο έχουν να αποδείξουν πως
η Δυτική κοινωνία είναι πατριαρ-

χική, άρα σεξιστική, άρα επιρρεπής
προς τις γυναικοκτονίες. Αναρω-
τιέμαι πόσο λειτουργική είναι η
έννοια της πατριαρχίας τον 21ο
αιώνα και τι ακριβώς σημαίνει για
τις κοινωνίες της Δύσης. Ενα στε-
ρεότυπο παντός καιρού που μπορεί
να έχει αναλυτική αξία για τη Ρωσία
του Πούτιν, όμως ακούγεται σχεδόν
αστείο για την Ολλανδία ή τη Γερ-
μανία. Εκτός αν αναφερόμαστε
στους μουσουλμανικούς πληθυ-
σμούς που αποτελούν τμήμα της
ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θα είχε
ενδιαφέρον μια έρευνα που να πα-
ρακολουθούσε τη σχέση των ση-
μερινών γυναικοκτονιών με την
αύξηση των μεταναστευτικών πλη-
θυσμών. Τι λέω κι εγώ; Οι μετανα-
στευτικοί πληθυσμοί ανήκουν στα
προστατευόμενα είδη της πολιτι-
κής ορθότητας. Οταν μιλάμε για
«πατριαρχία» μιλάμε για την κυ-
ριαρχία του λευκού Ευρωπαίου
άνδρα. Οι υπόλοιποι εξαιρούνται
διότι ανήκουν σε άλλους πολιτι-
σμούς, που δεν αντιμετωπίζουν
τέτοια προβλήματα.

«Ενα φάντασμα πλανιέται πάνω
από τον Δυτικό κόσμο, το φάντα-
σμα της πολιτικής ορθότητας». Εί-
ναι ο μπολσεβικισμός της μετανε-
ωτερικότητας. Μπορεί να μη χρη-
σιμοποιεί όπλα, όμως αξιοποιεί τη
βία της έκφρασης η οποία προ-

σπαθεί να σβήσει ό,τι παλιό κυ-
κλοφορεί στον κόσμο μας. Η «κουλ-
τούρα της ακύρωσης» αυτό επι-
διώκει. Ο πολεμοχαρής και φαλ-
λοκράτης Ομηρος γίνεται αποδε-
κτός στο Netflix μόνον αν ο Αχιλ-
λέας γίνει μαύρος. Μην ξεχνάμε
ότι στα πρώτα βήματα της όλης
υπόθεσης βρίσκεται η «Μαύρη
Αθηνά», όπου ο συγγραφέας της
προσπαθεί να αποδείξει τις αφρι-
κανικές ρίζες του κλασικού ελλη-
νικού πολιτισμού. Η Μαίρη Λέφ-
κοβιτς, που ανασκεύασε τις ανοη-
σίες του Μπερνάλ, βρήκε ελάχι-
στους υποστηρικτές στο αμερικα-
νικό Πανεπιστήμιο, όπως και ο
Συλβαίν Γκουγκενχάιμ στο γαλλικό,
επειδή υποστήριξε πως ο ελληνικός
πολιτισμός πέρασε στη Δύση μέσα
από τους αντιγραφείς των μονών
και όχι μέσα από τους Αραβες.

Η πολιτική ορθότητα γεννήθηκε
στα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια,
σήμερα όμως έχει καταλάβει με-
γάλες περιοχές των μέσων μαζικής
επικοινωνίας και της πολιτικής.
Είναι ο σπασμός ενός πολιτισμού
που έχει χάσει την εμπιστοσύνη
στον εαυτό του και φοβάται τα
επιτεύγματά του διότι του προκα-
λούν ανασφάλεια. Απ’ αυτή την
άποψη η ασφάλεια που παρέχει η
σκέψη της κλασικής αρχαιότητας
είναι ίσως το αντίδοτο.

Ο μπολσεβικισμός της μετανεωτερικότητας
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ την ελληνική συλλογική εμ-
πειρία, ο ρόλος του φιλοσόφου
οριοθετήθηκε από τον Σω-

κράτη και η οριοθέτηση διασώθηκε
από τον Πλάτωνα. Σοφία είναι ο
τρόπος του αληθούς, και αληθής ο
τρόπος της αθανασίας. Αλήθεια
δεν είναι ένας κατεστημένος, κατά
σύμβαση τρόπος ή συνταγή για το
«ορθώς διανοείσθαι». Αληθινό είναι
κάθε τι που υπάρχει «κατ’ αλήθειαν»:
δεν φθείρεται, δεν παρακμάζει, δεν
πεθαίνει. Και, κυρίως, «υπό πάντων
μετέχεται ενικώς».

Πού εντοπίζουν οι Ελληνες το
χάρισμα ή κατόρθωμα της αθανα-
σίας; Στον κοινωνούμενο τρόπο
της ύπαρξης. Γνωρίζουν ότι η ύλη
είναι οπωσδήποτε θνητή, όμως ο
τρόπος ύπαρξης και συνύπαρξης
των υλικών πραγμάτων - πεπραγ-
μένων ενδέχεται να είναι άφθορος
και αθάνατος. Ποια τα γνωρίσματα
αυτού του τρόπου πιθανής αθανα-
σίας; Είναι η τάξη, η αρμονία, η κο-
σμιότητα. Και επειδή οι άνθρωποι
«φύσει ορέγονται αθανασίας», προ-
σπαθούν να μιμηθούν τον σταθερό
και απαράλλαχτο τρόπο «τής του
παντός διοικήσεως των υπαρκτών».
Ιδρύουν πόλεις, οργανώνουν τη
συμβίωση με τις προϋποθετικές
αρχές που καθιστούν το σύμπαν
κόσμημα, «κόσμον».

Το «άθλημα αληθείας», ως ελ-
ληνικός τρόπος της συμβίωσης και
οργάνωσης του ανθρώπινου βίου,
μοιάζει να τελείωσε ιστορικά στην

περίπτωση των Ελλήνων με την
ίδρυση του ομώνυμου νεωτερικού
«εθνικού» κράτους. Στα πρώτα χρό-
νια της εξέγερσης, του 1821, ο στό-
χος της εξέγερσης μπορεί να έμοιαζε
παράτολμος, και ουτοπικός, αλλά
στις συνειδήσεις πρέπει να ήταν
ρεαλιστικός και ξεκάθαρος: «Να
πάρουμε την Πόλη και την Αγια-
Σοφιά». Η συνείδηση του Ελληνι-
σμού ήταν σαφέστατα και ρεαλι-
στικότατα αυτοκρατορική, η έννοια
του «εθνικού κράτους» αδιανόητη,
δεν υπήρχαν προσλαμβάνουσες
παραστάσεις για να κατανοηθεί.

Στο πεδίο μελέτης της Ιστορίας
αποφεύγουμε, αυτονοήτως, ερω-
τήματα του τύπου: «τι θα γινότανε
αν» – δεν έχουν κανένα ρεαλιστικό
αντίκρισμα. Παρ’ όλα αυτά, για λό-
γους έμμεσου φωτισμού του προ-
βληματισμού μας, δεν θα ήταν λάθος
να διερωτηθούμε: «Τι θα μπορούσε
να έχει προκύψει, αν η επανάσταση
των Ελλήνων το 1821 είχε αποτύχει
στην Πελοπόννησο και είχε πετύχει
στη Μολδοβλαχία».

Γνωρίζουμε από τη μελέτη των
πηγών τη διαδρομή που ακολού-
θησαν οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις
στην ελληνική απελευθερωτική
εξέγερση του 1821. Η πρώτη αντί-
δραση ήταν απροκάλυπτα και βίαια
αρνητική: Η Ευρώπη του Μέτερνιχ
ήταν αδύνατο να συναινέσει στον
παραλογισμό της εξέγερσης των
Ελλήνων. Ομως, προοδευτικά, μοι-
άζει να συνειδητοποιήθηκε στη

Δύση η ευκολότερη από τις λύσεις:
η αφομοιωτική δυναμική του τρό-
που ή πολιτισμού της ευρωπαϊκής
Νεωτερικότητας.

Εκ των υστέρων οι πιστοποιήσεις
μοιάζουν σχηματικές, όμως η στρα-
τηγική των λεγόμενων Μεγάλων
Δυνάμεων της Δύσης γινόταν όλο
και πιο φανερή. Προφανέστατος
ήταν ο στόχος της ριζικής κοινω-
νικής αλλαγής – η μακραίωνη πο-
λιτική παράδοση των Ελλήνων, ο
κοινοτισμός, ήταν από τα βασικό-
τερα στοιχεία ελληνικής ταυτότητας
που έπρεπε να εξαφανιστούν: Το
σχολείο, η εκκλησία και το καφενείο
υπηρετούσαν την αυτονόητη συ-
νοχή της κοινότητας, όμως η νεω-
τερική απαίτηση προτεραιότητας
των «δικαιωμάτων του ατόμου» με-
τέβαλε έμμεσα και ασυνείδητα την
ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Ο Νίκος Σβορώνος εντόπισε καί-
ρια τον καταλύτη της αλλαγής που
διαστέλλει ριζικά τη νεωτερική από
την προγενέστερη Ευρώπη. Στο
παρελθόν υποκείμενο φορολογικής
υποχρέωσης ήταν η κοινότητα,
στη νεωτερική εποχή των μεγα-
λουπόλεων το ατομικό εισόδημα
διαβαθμίζει την καταξίωση και ιε-
ράρχηση των πολιτών. Υπάρχει μια
χαώδης διαφορά ανάμεσα στην
ικανοποίηση των αναγκών και στην
κοινωνία των αναγκών. Διατηρώ
στη μνήμη την αφήγηση ενός γέ-
ροντα από το Αϊβαλί της Μικράς
Ασίας, μου περιέγραφε τη δοσολη-

ψία στην αγορά κάθε Σάββατο στο
Αϊβαλί: «Ζητούσες από έναν χωρικό
που πούλαγε τα προϊόντα του, να
σου δώσει δύο οκάδες (τότε) βού-
τυρο. Ο χωρικός ζύγιζε κανονικά
τις δύο οκάδες και πρόσθετε και
δύο κουτάλες ακόμα ως “ευλογία”.
Ζητούσες είκοσι αυγά, τα πλήρωνες,
αλλά ο χωρικός πρόσθετε και άλλα
πέντε, “ευλογία”».

Η προφανής σημασία τέτοιων
παγιωμένων εθίμων νομίζω ότι δή-
λωνε διαφορετική από ό,τι σήμερα
ιεράρχηση αναγκών. Ενδιέφερε και
τότε, οπωσδήποτε, η εμπορική δο-
σοληψία συμβατικά αξιολογημένη
με την τιμή σε χρήμα. Ομως ενδιέ-
φερε οπωσδήποτε και η σχέση, η
φιλότης, η ανάγκη της φιλότητος:
Διαβάζουμε στην Ιλιάδα του Ομή-
ρου: «Αμείψασθαι θέλω φιλότητι
χειρών» – με φιλική, αγαπητική
αφή των χειρών, αφή που δηλώνει
εγγύτητα και ενδιαφέρον.

Με την εμφάνισή τους στην
Ιστορία οι Ελληνες εισήγαγαν αυτόν
τον τρόπο, τρόπο αρμονίας της
συλλογικής συνύπαρξης, πολιτικό
τρόπο, τρόπο της πόλεως. Από αριθ-
μητικό σύνολο ατόμων μεταποι-
ήθηκε η συνύπαρξη σε σύνολο
ενεργούμενων σχέσεων, σε μέτρο
αυθεντικότητας του αληθούς. Αλή-
θεια είναι η γνώση που κοινωνείται,
όταν «πάντες ομοδοξούσι και έκα-
στος επιμαρτυρεί». Η κρατική απο-
τυχία των απελεύθερων Ελλήνων
μάς διδάσκει πολλά.

Ψαλιδισμένα οράματα
Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

Ενα δύσκολο πολιτικό
ελληνοτουρκικό «ταγκό»

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ενα «ταγκό» βρίσκε-
ται σε εξέλιξη αυτή
την περίοδο ανάμε-
σα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και στον
Ταγίπ Ερντογάν.

Προφανώς δεν είναι ένας χορός
που ακολουθεί κάποιο πρότυπο.
Δεν σχεδιάστηκε, προέκυψε. Είναι
ένας χορός ο οποίος, όμως, πολιτικά
βολεύει και τους δύο σε μια πολύ
κρίσιμη στιγμή, καθώς έχουν να
αντιμετωπίσουν δύσκολες εκλογι-
κές αναμετρήσεις.

Το μεγαλύτερο κρυφό προεκλο-
γικό όπλο του πρωθυπουργού μπο-
ρεί να είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Δεν
ξέρω αν κάποιος μπορεί να το με-
τρήσει, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο
ότι κάθε φορά που επιτίθεται στον
κ. Μητσοτάκη τού δίνει μερικές
μονάδες και βάζει τους αναποφά-
σιστους να το ξανασκεφτούν πιο

σοβαρά. Επειδή έχει καταστεί εμ-
μονή πλέον για τον Τούρκο ηγέτη,
δεν υπάρχει μέρα που ο ίδιος ή κά-
ποιος άλλος αξιωματούχος να μην
επιτεθούν στον Ελληνα πρωθυ-
πουργό. 

Δεν κερδίζει όμως μόνο αυτός.
Τούρκοι ειδικοί και δημοσιογράφοι
μάς εξηγούν ότι κάθε επίθεση στον
Μητσοτάκη και στην Ελλάδα δίνει
πόντους και στον Ερντογάν. Για
πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες
η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στην
επικαιρότητα αλλά και στη λίστα
των «εχθρών». Το «χαρτί» των επι-
θέσεων στη χώρα μας έχει γίνει
δημοφιλές. Γεγονός που αποδει-
κνύεται από τη βιασύνη της τουρ-

κικής αντιπολίτευσης να το παίξει
και αυτή δυνατά.

Ο πρωθυπουργός, από την πλευ-
ρά του, έχει ανεβάσει τους τόνους
απέναντι στην Τουρκία αλλά χωρίς
να ξεπερνάει ποτέ κάποια όρια.
Mπορεί, πάντως, να πείσει ότι πήρε
αποφάσεις που θα θωρακίσουν
αμυντικά τη χώρα. Η «μάχη του
Εβρου» και η διενέργεια ερευνών
για την ανακάλυψη νέων ενεργει-
ακών κοιτασμάτων είναι «χαρτιά»
που μετράνε σε μεγάλη μερίδα πο-
λιτών. Ο κ. Μητσοτάκης συσπει-
ρώνει με αυτόν τον τρόπο ψηφο-
φόρους του που αμφιταλαντεύον-
ταν ενδεχομένως για το τι θα ψη-
φίσουν. Και δημιουργεί αναχώματα,
κυρίως προς τα δεξιά. Ο κ. Τσίπρας
δεν μπορεί να παίξει στα ίσα σε
αυτό το γήπεδο. Αν μη τι άλλο, επει-
δή μια σημαντική μερίδα κομμα-
τικών στελεχών συνεχίζει να το-
ποθετείται σε αυτά τα θέματα σαν
να θέλει να επιστρέψει στο προ-
πατορικό 3%.

Αν το «ταγκό» εξελιχθεί ομαλά,
μπορεί να βοηθήσει Μητσοτάκη
και Ερντογάν να επανεκλεγούν.
Βέβαια δεν πρόκειται για καλά προ-
βαρισμένο ταγκό σε κάποια αίθουσα
χορού του Μπουένος Αϊρες. Υπάρ-
χουν πολλά περιθώρια για στρα-
βοπατήματα και κακούς υπολογι-
σμούς. Μπορεί, άλλωστε, να φαί-
νεται ότι είναι χορός για δύο, αλλά
είναι πολλοί οι κεντρικοί παίκτες
και αξιωματούχοι που τον παρα-
κολουθούν και με μια άγαρμπη κί-
νησή τους μπορούν να μετατρέ-
ψουν το ταγκό σε πάλη κατς.

Ας πούμε όμως ότι όλα θα πάνε
καλά και η αντιπαράθεση θα μείνει
στα λόγια έως τις εκλογές στις δύο
χώρες. Οτι, δηλαδή, δεν θα συμβεί
κανένα θερμό επεισόδιο και το «θα
έλθουμε μια νύχτα» θα περάσει
απλώς στην ιστορία των επιτυχη-
μένων προεκλογικών συνθημάτων
της τουρκικής πολιτικής ιστορίας.
Το δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, «ταγ-
κό» θα είναι αυτό της επόμενης
μέρας, μετά τις εκλογές. Αλλά μέχρι
τότε...

Ο κ. Μπόρις Τζόνσον
δεν είναι πλέον πρω-
θυπουργός της Βρε-
τανίας. Η αποκαθή-
λωσή του από την
εξουσία δεν έφερε

τα «ευεργετικά» αποτελέσματα που
προσδοκούσαν οι εσωκομματικοί
αντίπαλοί του. Αλλά αυτό αφορά
τους Συντηρητικούς της Βρετανίας. 

Δεν έπαυσε, ωστόσο, να είναι
ένας ευρηματικός πολιτικός. Πάν-
τοτε ικανός να προκαλεί ανατα-
ράξεις, αποκαλύπτοντας ενίοτε
αρρυθμίες που αναιρούν την εικόνα
αποφασιστικότητος και ενότητος
των ηγετών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια
του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. 

Ετσι λοιπόν, στην τελευταία
του συνέντευξη στο CNN ο πρώην
Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι
σε κάποια φάση η άποψη της Γερ-
μανίας ήταν πως «εάν επρόκειτο
να οδηγηθούμε σε πόλεμο, που θα
ήταν μία καταστροφή, θα ήταν
καλύτερο το όλο θέμα να λήξει
γρήγορα και η Ουκρανία να συμ-
μαζευτεί». Ακολούθησε ειρωνική
διάψευση από το Βερολίνο. 

Από την κριτική του κ. Τζόνσον
δεν ξέφυγε ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, διότι επέμενε να
διεξάγει συνομιλίες με τον πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμη και όταν
πλέον οι περισσότερες χώρες της
Δύσεως πίστευαν πως δεν υπήρχε
δυνατότης διαπραγματεύσεων. 

Τέλος, καθ’ όσον αφορά στον
τότε Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο
Ντράγκι, ο κ. Τζόνσον υπενθύμισε
ότι αρχικώς είχε ασκήσει βέτο στην
επιβολή αυστηρότερων πιέσεων,
διότι ήταν πολύ εξαρτημένος από
φθηνά καύσιμα για να ακολουθήσει
μία σκληρή πολιτική έναντι της
Μόσχας. 

Δεν έχει σημασία πλέον εάν οι
πρώτες αντιδράσεις των προανα-
φερθέντων ηγετών ήταν ορθές,
αλλά ότι τελικώς συνέπλευσαν

εκόντες άκοντες με την πολιτική
του Αμερικανού προέδρου Μπάιν-
τεν απαξιώνοντας το ιδεολόγημα
της «ευρωπαϊκής αυτονομίας». 

Ολως τυχαίως, πάλι πριν από
λίγες ημέρες, το περιοδικό Der
Spiegel δημοσίευε συνέντευξη της
τέως καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ,
όπου ανέφερε ότι ένα χρόνο πριν
από την έκρηξη του πολέμου σχε-
δίαζε με τον πρόεδρο Μακρόν την
έναρξη νέου γύρου συνομιλιών με
τη Ρωσία και όχι μόνον για την
Ουκρανία. 

Αλλά όταν η κ. Μέρκελ συναν-
τήθηκε για τελευταία φορά στη
Μόσχα με τον κ. Πούτιν τον Αύ-
γουστο του 2021 «δεν είχε πλέον
τη δύναμη» να επιβάλει συνομιλίες»,
διότι το φθινόπωρο θα αποχωρούσε
από την πολιτική. «Για τον Πούτιν
μόνον η εξουσία μετράει», κατέληξε
η πρώην καγκελάριος. 

Δεν είναι ωστόσο μόνον ο Ρώσος
πρόεδρος για τον οποίο ισχύει η
παρατήρηση της κ. Μέρκελ, θα
έσπευδαν να προσθέσουν κάποιοι.
Και εάν έχουν δίκιο, αυτό σημαίνει
πως η Ευρώπη θα εξακολουθεί για
χρόνια να βρίσκεται μεταξύ σφύρας
και άκμονος. 

Και ενώ αυτά συμβαίνουν σε
επίπεδο πολιτικό, «ο πόλεμος στην
Ουκρανία έχει μεταβληθεί σε πεδίο
δοκιμής νέων τεχνολογιών, σε ευ-
καιρία αναπτύξεως νέων όπλων
και διαφορετικών μορφών μάχης»,
έγραφε πρόσφατα ο Βρετανός πο-
λιτικός ερευνητής Mark Galeotti. 

Ωστόσο, κάτι αντίστοιχο είχε
συμβεί και στη διάρκεια του Ισπα-
νικού Εμφυλίου Πολέμου [1936-
39] «όταν οι υποστηρικτές των δύο
εμπολέμων πλευρών αντιμετώπι-
σαν τον πόλεμο όχι μόνον ως πεδίο
δοκιμών, αλλά επίσης ως εκθεσιακό
χώρο», παρατηρούσε ο εν λόγω
ερευνητής. Υπάρχουν πράγματα
που φαίνεται πως δεν αλλάζουν
ποτέ. 

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Μεταξύ σφύρας και άκμονος 
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Οι συνεχείς επιθέσεις
του Ταγίπ Ερντογάν στον
Ελληνα πρωθυπουργό
ευνοούν προεκλογικά
τόσο τον  κ. Μητσοτάκη
όσο και τον ίδιο τον
Τούρκο πρόεδρο.
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Καθώς επιταχύνονται οι
διαδικασίες για τις αρ-
χιεπισκοπικές εκλογές,
ολοένα και πιο έντονα
βλέπουμε πως κράτος
και Εκκλησία ενεργούν

ως οργανισμοί που κάθονται στην ίδια
πλευρά του τραπεζιού. Και όμως: 

1. Το κυπριακό σύνταγμα προνοεί
ομοσπονδιακό, κοσμικό κράτος και οι
πρόνοιες του δεν παρέχουν κάποια
προνόμια σε ένα θρησκευτικό δόγμα
εις βάρος κάποιου άλλου. Η κυπριακή
κοινωνία συγκροτείται από διαφορε-
τικές θρησκευτικές βάσεις (όπως ορ-
θόδοξη, καθολική, αρμένικη, μαρωνί-
τικη, μουσουλμάνοι).  

2. Η αντίληψη ότι έχουμε εκλογές
για αρχιεπίσκοπο και το κράτος έχει
ευθύνη να εφαρμόζει τους τρόπους
υλοποίησής τους, δεν ευσταθεί. Η ίδια
η Εκκλησία έχει την ευθύνη να οργα-
νώσει τα δικά της προγράμματα και
με δικά της μέσα να εκπληρώσει μια
δική της αποστολή. 

3. Ύστερα μένει το ουσιώδες: κράτος
και Εκκλησία ως οι δύο οργανισμοί
που έχουν διαφορετική φύση και απο-
στολή, να αναγνωρίζουν τους τρόπους
της εξέλιξής τους. Το κράτος λ.χ. έχει
την ευθύνη του τρόπου οργάνωσης
των πολιτών, ανεξαρτήτως της θρη-
σκευτικής τους πίστης, ή μη. Το κράτος
ρυθμίζει αν θα εκλέγει τον πρόεδρο ή
τον μουχτάρη του, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, αν θα κτιστεί εδώ ή εκεί
το γεφύρι, αν θα προσλαμβάνονται οι

εκπαιδευτικοί για να διδάξουν στα
σχολεία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Η Εκκλησία έχει άλλη, πνευματική
αποστολή, συνδέεται με τις θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις των πιστών και εκτε-
λεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον
δικό της καταστατικό χάρτη και τις
παραδόσεις –έτσι όπως τώρα βάζει τις
μηχανές μπροστά για να εκλέξει αρ-
χιεπίσκοπο– λαϊκή ψήφος, εκλογικοί
ρυθμοί, ιερά σύνοδος, τριπρόσωπο
κ.λπ.

4. Υποθέτω ότι όλοι οι επίσκοποι
θα στηρίζουν την άποψη πως η παιδεία
είναι «και δική τους υπόθεση». Όπως
και ο αρχιεπίσκοπος θεωρεί ότι ο εκά-
στοτε υπουργός παιδείας «πρέπει» να
περάσει από τη δική του έγκριση. Υπο-
θέτω όμως ότι θα γνωρίζουν ότι με
αυτό τον τρόπο παραβιάζουν το συν-
ταγματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
λειτουργεί η Πολιτεία. Άλλωστε, το
υπουργείο Παιδείας προέκυψε από
πολιτική συγκυρία, όχι από θεσμική,
συνταγματική προϋπόθεση. 

5. Οι ιστορικές εποχές αλλάζουν,
οι κοινωνίες αναθεωρούν πράγματα
που πριν αναγνωρίζονταν ως αναγκαία
ή και «φυσικά». Ωστόσο, η πρόοδος
των κοινωνιών δείχνει πως μια και-
νούργια θεώρηση των πραγμάτων εκ-
θρονίζει μια προηγούμενη. Το μείζον:
οι διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στο κράτος
και την Εκκλησία είναι επιβεβλημένοι,
γιατί παρέχουν άνεση χειρισμών και
στους δύο θεσμούς ν’ αναπτύξουν τις
δικές τους διακριτές ιδιότητες και απο-

στολές. 
6. Θεωρείται ως κάτι αυτονόητο

πως οι επίσκοποι «πρέπει» να μιλούν
για το Κυπριακό. Μάλιστα, ο εκλιπών
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ εξε-
δήλωσε την προθυμία του (4/12/2007)
ν’ αναλάβει η Εκκλησία το έργο της
εκπόνησης ενός ε/κ σχεδίου λύσης
για το Κυπριακό! Εσχάτως ο τοποτη-
ρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος δή-
λωσε πως «η Εκκλησία δεν θα αποβάλει
ποτέ την ευθύνη που απορρέει από
τον εθναρχικό της ρόλο. Εδώ και δύο
χιλιάδες χρόνια η Εκκλησία αναλαμ-
βάνει ρόλο σημαντικό στη διατήρηση
της παιδείας και της εθνικής αυτοσυ-
νειδησίας του λαού». Οι ιστορικές πε-
ρίοδοι έχουν αλλάξει, η Εκκλησία δεν
μπορεί να μιλάει με όρους που προσι-
διάζουν σε άλλες ιστορικές περιόδους.
Οι επιλογές, οι κινήσεις, οι αποφάσεις
γύρω από το Κυπριακό ανήκουν στη
σφαίρα των αρμοδιοτήτων της πολι-
τικής ηγεσίας και των εκλεγμένων αν-
τιπροσώπων της. Οι επιλογές υπόκειν-
ται στον λαϊκό έλεγχο και η εκλεγμένη
ηγεσία έχει την ευθύνη για το τρίπτυχο
«ενημέρωση, γνώση, απόφαση» με
βάση ελεγχόμενα πολιτικά κριτήρια,
όπως αυτά προκύπτουν από την κάθε
φορά επιλογή της πλειοψηφίας. 

7. Οι αρχιεπισκοπικές εκλογές προ-
σφέρουν τη σημαντική ευκαιρία για
να βάλουμε στο δημόσιο διάλογο ένα
κορυφαίο ζήτημα της ιστορικής μας
πορείας. Ό,τι έρχεται από το παρελθόν

δεν είναι θέσφατο, ό,τι προκύπτει ως
ιστορική ενότητα ή συγκυρία υπόκειται
σε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Η
κοινωνία μας συγκροτείται από δια-
φορετικές ταυτότητες, η συμμετοχή
μας στην Ε.Ε. διαφοροποιεί τα δεδο-
μένα, συνεπώς η πολιτική μας κουλ-
τούρα χρειάζεται να εμπλουτίζεται,
αξιοποιώντας παλαιά και νέα χαρα-
κτηριστικά. 

Όσα έρχονται από το παρελθόν εί-
ναι πολλά και διαφορετικά, ό,τι συγ-
κροτεί στάσεις, αξίες και αντιλήψεις
επηρέασαν την πορεία μας και έπαιξαν
ρόλο στη διαμόρφωση του ιστορικού
μας προσώπου. Ωστόσο, προχωρούμε
σημαίνει αναπροσαρμόζουμε και εμ-
πλουτίζουμε τα στοιχεία που καθορί-
ζουν την ιδιαίτερη κυπριακή μας συν-
θήκη: την πολυπολιτιστική μας ταυ-
τότητα, την ανάπτυξη της κουλτούρας
της ανοχής και του σεβασμού στις δια-
φορετικές εθνικές ταυτότητες και δια-
δρομές. Η βάση πάνω στην οποία μπο-
ρεί να εξελιχθεί η δική μας πρόοδος
συνδέεται με την αντιμετώπιση της
αναχρονιστικής «συγκατοίκησης» κρά-
τους και Εκκλησίας, μιας συγκατοί-
κησης που αδικεί και τους δύο οργα-
νισμούς, γιατί δημιουργεί σύγχυση
ρόλων και απορρυθμίζει τις διαφορε-
τικές τους ευθύνες. Οι διακριτοί ρόλοι
ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία
είναι η μία αξιόπιστη απάντηση στις
σημερινές προκλήσεις. 

Κράτος και Εκκλησία
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Παλαιστίνιος διαδηλωτής παρακολουθεί ισραηλινά στρατεύματα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μετά από διαδήλωση κατά των οικισμών του Ισραήλ στα εδάφη του χωρι-
ού Kafr Qadoum, κοντά στην πόλη Nablus της Δυτικής Όχθης.

www.larkoslarkou.org.cy

Στον τέλειο κύκλο του βίου όσων ασχο-
λούνται με την πολιτική υπάρχει πάντα
ο αγώνας για την πολιτική υστεροφημία.
Την κληρονομιά, που πριν την κρίνει
ο ίδιος ο ιστορικός του μέλλοντος, την
ορίζει ο ίδιος ο πολιτικός με τον τρόπο

που προετοιμάζει την έξοδό του από την εξουσία.
Για ορισμένους πολιτικούς το σπουδαίο έργο κι ο έν-
τιμος βίος τούς εντάσσει αυτόματα στη σφαίρα του
μυθικού. Για άλλους υπάρχει ο μύθος ως κάτι που
δουλεύει μεταξύ αμφιλεγόμενου και έγκριτου, μαύρου
ή άσπρου. Και, φυσικά, υπάρχει και εκείνη η κατηγορία
τραγικών που είτε λόγω ανικανότητας, είτε λόγω
ιστορικής συγκυρίας ταυτίζουν τη μοίρα τους με ανεί-
πωτες καταστροφές, εθνικές ή παγκόσμιες. 

Στην Κύπρο, από το 1960, η πολιτική κληρονομιά
όσων διετέλεσαν Πρόεδροι αποτελεί ακόμη ένα αν-
τικείμενο το οποίο δεν υπάγεται, ακόμη, με πλήρεις
όρους –ιστορικούς και πολιτικούς– σε αντικειμενικό
έλεγχο. Κι αυτό γιατί πέραν της πολιτικής κουλτούρας
του να μην αγγίζεις αμφιλεγόμενα ή αποτυχημένα
παραδείγματα υπάρχει και το συγκείμενο της ιδεο-
λογικής περιχαράκωσης, η περίοδος 1960-1977, με
πρώτο Πρόεδρο της χώρας έναν Αρχιεπίσκοπο και
φυσικά η τραγωδία του 1974 που έκτοτε όρισε σε με-
γάλο βαθμό τα politics στην Κύπρο με ένα βασικό
ποιοτικό χαρακτηριστικό: Πως η πολιτική υστεροφημία,
η κληρονομιά του εκάστοτε, ορίζονταν από την απο-
φυγή του σεναρίου της διχοτόμησης. Της βόμβας
που κανείς δεν ήθελε να εκραγεί στα χέρια του. Κι
ενός στάτους κβο χωρίς λύση που φυσικά εξυπηρετούσε
το κινηματογραφικό ίντρο από τη γνωστή ταινία «το
Μίσος», «ώς εδώ καλά», καθώς κάποιος πέφτει από
έναν υψηλό όροφο. Γιατί, ουσιαστικά, αυτό ήταν και
παρέμενε, διαχρονικά, το στάτους κβο. Η διαβεβαίωση
πως κάθε απερχόμενος Πρόεδρος διέσωζε την υστε-
ροφημία του χωρίς να είναι αυτός κατά τη διάρκεια
του οποίου συνέβη το ατύχημα στο Κυπριακό. 

Η περιπτωσιολογία του Νίκου Αναστασιάδη είναι
πολύ ενδιαφέρουσα υπό το βάρος της απερχόμενης,
δεκαετούς, προεδρίας του. Κι αυτό όχι μόνον γιατί
έχει βαλθεί, 100 μέρες πριν από τις εκλογές, ν’ αναλάβει
μια πρωτοβουλία για αναμόχλευση του Κυπριακού
(σ.σ. για την οποία Βερολίνο και Παρίσι δεν έχουν
ιδιαίτερα θετική άποψη) μέσω της Ε.Ε. αλλά και γιατί
παραμένει ενεργός πολιτικά.

Τόσο σε σχέση με τους δύο βασικούς εκ των τριών
υποψηφίων και το ρήγμα στο ΔΗΣΥ όσο και αναφορικά
με την επόμενη ημέρα. Ο Νίκος Αναστασιάδης δηλαδή
όχι μόνο εργάζεται για την πολιτική του κληρονομιά,
που στο Κυπριακό δεν κρίνεται ως επιτυχημένη δε-
δομένης και της πολιτικής του πορείας, αλλά παραμένει
ενεργός με τρόπο που δείχνει πως την επομένη της
δεύτερης Κυριακής των προεδρικών θα είναι relevant
πολιτικός παίκτης. 

Εδώ δεν υπάρχει ούτε εθναρχικός Μακάριος, ούτε
η πρόταξη του Σπύρου, ο ρεαλιστικός πατριωτισμός
του Κληρίδη ή το «Όχι» του Τάσσου. Εδώ υπάρχει
μια νέα κατάσταση πραγμάτων, η οποία δείχνει πως
για τους επόμενους πρώην Προέδρους, αρχής γενο-
μένης από τον Αναστασιάδη, η έννοια της υστερο-
φημίας και της πολιτικής κληρονομιάς κρίνεται ως
πιο πολύπλοκη πέραν του βίου και της αποτελεσμα-
τικότητας της ίδιας τους της θητείας. Απαιτείται
δηλαδή ενεργητική πολιτική συμμετοχή, έστω και
παρασκηνιακά, ακόμη κι όταν παρέλθει ο χρόνος της
θητείας. Και φυσικά απαιτείται και πολιτική ικανότητα,
που στην περίπτωση Αναστασιάδη είναι εμφανής
είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί κανείς μαζί του. 

Αν αυτό αποτελεί μια άσκηση κυνισμού μένει να
φανεί στο πώς ο ιστορικός του μέλλοντος θα κατα-
γράψει τον ίδιο τον Αναστασιάδη. Και θα εντάξει,
αξιολογήσει και αναλύσει την πολιτική του κληρονομιά
τα επόμενα χρόνια στο πλευρό όλων των προκατόχων
του. Καλό να το γνωρίζουν καλά αυτό τόσο ο επόμενος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και αυτοί μετά το
2028. 

Η πολιτική
κληρονομιά

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

Η Κύπρος απασχόλη-
σε και πάλι τα διεθνή
πρακτορεία και τον
Τύπο στις Βρυξέλλες.
Όχι όμως σε σχέση
με τον μηχανισμό για

το πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου τον οποίο πρότεινε η Κομι-
σιόν, θεωρήθηκε ανεφάρμοστος ή
μη αποτελεσματικός και να εφαρ-
μοζόταν, και εξελίχθηκε σε μια κόν-
τρα μεγάλων διαστάσεων μεταξύ
των υπουργών Ενέργειας στο κτήριο
του Συμβουλίου της Ε.Ε. την Πέμ-
πτη. Σε αυτό το θέμα άλλωστε η
Κύπρος παραμένει παγερά αδιάφο-
ρη, πλέοντας στη νιρβάνα του μα-
ζούτ, θεωρώντας πως δεν την επη-
ρεάζει η συζήτηση για μια πηγή
ενέργειας την οποία ακόμα δεν έχει
στην διάθεσή της. Την Τετάρτη,
σε κάποια άλλα από τα δωμάτια του
κτηρίου του Συμβουλίου, οι μόνιμοι
αντιπρόσωποι της Ε.Ε. κλήθηκαν

να εγκρίνουν το πλαφόν που προ-
τείνουν οι G7 για την τιμή του ρω-
σικού πετρελαίου, το οποίο μετα-
φέρεται σε τρίτες χώρες μέσω θα-
λάσσης. Οι Πολωνοί και ορισμένες
Βαλτικές χώρες θεώρησαν το όριο
των 65 με 70 δολαρίων υπερβολικά
υψηλό καθώς αφήνει περιθώριο
στη Ρωσία να συνεχίσει να πραγ-
ματοποιεί κέρδη. 

Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα, χώ-
ρες που έχουν τα μεγαλύτερα νη-
ολόγια στην Ευρώπη, θεώρησαν
το πλαφόν υπερβολικά χαμηλό,
όπως αυτό που ζήτησαν ήταν προ-
σαρμογή των διασφαλίσεων που
είχαν συζητήσει όταν εγκρίθηκε
το νομικό πλαίσιο της πρότασης.
Για να μην μπούμε πολύ στα τεχνικά,
η ουσία είναι ότι στις Βρυξέλλες θε-
ωρείται πως η προσέγγιση Κύπρου,
Ελλάδας και Μάλτας μπορεί να τύχει
επεξεργασίας και αυτό που προέχει
να αντιμετωπιστεί είναι η διαφωνία

της Πολωνίας και των Βαλτικών,
και το ιδιαίτερα χαμηλό πλαφόν
που προτείνουν. Από ό,τι φαίνεται,
καμία από τις πιο πάνω αντιρρήσεις
δεν θεωρείται απροσπέλαστη. Οι
διαβουλεύσεις που σε εθνικό επί-
πεδο γίνονται πίσω από κλειστές
πόρτες μεταξύ υπουργείων, συμ-
φερόντων και οργανισμών, στην
Ε.Ε. γίνονται σε κοινή θέα, με τα
κράτη μέλη και τους θεσμούς να
διαπραγματεύονται κάθε απόφαση
μέχρι αηδίας. Και αυτό το γνωρίζουν
και οι G7 (κάποιοι από τους οποίους
είναι και μέλη της Ε.Ε.). 

Με άλλα λόγια, κάποια στιγμή
πριν από την 5η Δεκεμβρίου οπότε
και εφαρμόζεται το μέτρο, μπορεί
να υπάρξει συμφωνία που θα πρέπει
να πάρει πράσινο φως και να εφαρ-
μοστεί από τους υπόλοιπους G7,
ουσιαστικά τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τον Καναδά και την Ια-
πωνία. Αυτή τη φορά, η Κύπρος δεν

χρεώθηκε τις δυσκολίες στην κα-
τάληξη σε συμφωνία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για ένα μέτρο κατά της Ρω-
σίας για την εισβολή στην Ουκρανία.
Παρ’ όλα αυτά, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης στις ΗΠΑ δεν έλειψαν
κάποιες στερεότυπες αναφορές
στον ρόλο της χώρας ως παράγοντα
που στις καλύτερες των περιπτώ-
σεων θεωρείται πως προωθεί τα
δικά της συμφέροντα ως μικρή χώρα
εις βάρος του συνόλου, και στη χει-
ρότερη θεωρείται τσιουράκκι των
Ρώσων. Το πρώτο στερεότυπο δεν
αξίζει πάντα στην Κύπρο, η οποία
αν και κάποτε καταχράται της θέσης
της, έχει δικαίωμα να έχει άποψη,
αν και μικρή χώρα. Ως εκ τούτου,
το πρώτο στερεότυπο καταρρίπτε-
ται, όταν συμπεριφερόμαστε σωστά,
ειδικά όταν ο τομέας τον οποίο αφο-
ρά το θέμα –ο ναυτιλιακός– είναι
τομέας στον οποίο έχουμε κάποιο
μεγαλύτερο ρόλο από πολλές χώρες. 

Το δεύτερο στερεότυπο θα χρει-
αστεί καιρό να εξαλειφθεί από τα
μυαλά των εταίρων μας, και η ευθύνη
για τη δημιουργία του είναι απο-
κλειστικά δικό μας φταίξιμο, ή του-
λάχιστον της πολιτικής μας ηγεσίας.
Μου φαίνεται περίεργο να υπερα-
σπίζομαι τη θέση μιας κυπριακής
κυβέρνησης που αφορά σε μεγάλο
βαθμό συμφέροντα ναυτιλιακών.
Ήμαρτον, Παναγία μου. Όμως αν
δείχνουν κάτι τα ειρωνικά σχόλια
που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης στις ΗΠΑ είναι πως
είναι καλύτερο να σου βγει το μάτι
παρά το όνομα. Και πως η πολιτική
τάξη που διέσυρε το όνομα της χώ-
ρας για πλουτισμό του κύκλου της
(πέριξ του Πέρα Πεδί) θα πρέπει να
δουλέψει πέντε φορές περισσότερο
για να αποδείξει αν και εφόσον δεν
είναι πλέον ελέφαντας.

Don’t put the blame on Cyprus, boys
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com

Οι Πολωνοί και ορισμένες Βαλτικές
χώρες θεώρησαν το όριο των 65 με
70 δολαρίων υπερβολικά υψηλό κα-
θώς αφήνει περιθώριο στη Ρωσία να
συνεχίσει να πραγματοποιεί κέρδη. 
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Το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο του 2022, που διε-
ξάγεται στο Κατάρ,
ξεκίνησε στις 20 Νο-
εμβρίου και θα διαρ-
κέσει έως τις 18 Δε-

κεμβρίου. Σύμφωνα με όλα τα ενη-
μερωμένα αθλητικά και οικονομικά
περιοδικά, δεν θα είναι απλώς το
ακριβότερο Παγκόσμιο Κύπελλο
στην ιστορία του θεσμού, καθώς
εκτιμάται ότι θα κοστίσει σχεδόν
220 δισ. δολάρια (περίπου 212 δισ.
ευρώ). Είναι 14 φορές ακριβότερο
από το κόστος διοργάνωσης του
εξίσου ακριβού Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου της Βραζιλίας του 2014 και
95 φορές ακριβότερο από το κόστος
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλ-
λίας, το 1998. Το κόστος διοργά-
νωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου
στο Κατάρ παραμένει περισσότερο
από 12 φορές υψηλότερο από εκείνο
του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη
Βραζιλία, ακόμη και αφού ληφθεί
υπόψη ο μέσος παγκόσμιος πλη-
θωρισμός. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ έλε-
γε ότι δεν είναι μια συγκεκριμένη
πρακτική, κοινωνική ή ατομική, η
οποία είναι παθολογική, αλλά ότι
η ένταση και η έκταση μιας καθη-

μερινής και καθόλα φυσιολογικής
πρακτικής μπορεί να προσλάβει
παθολογικό χαρακτήρα, όταν οι
διαστάσεις της γίνουν υπέρμετρες.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα,
στο «Τοτέμ και ταμπού» (1913),
έφερνε το ταμπού της αιμομιξίας,
εξηγώντας ότι υπήρχε παντού στις
ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά όταν,
σε συγκεκριμένες φυλές της Ωκεα-
νίας, το ταμπού αυτό δεν επέτρεπε
σε έναν άνδρα ή σε μια γυναίκα
να παντρευτεί τα τρία τέταρτα των
γυναικών ή των ανδρών αντίστοιχα
του χωριού, τότε αυτό είναι σημείο
κάποιας σημαντικής κοινωνικής
παθολογίας. Οι εξαιρετικά περί-
πλοκοι τρόποι διαμερισμού της φυ-
λής σε τοτεμικές ομάδες και υπο-
ομάδες περιόριζαν σε εξωφρενικό
βαθμό το εύρος των επιτρεπτών
σεξουαλικών συντρόφων για κάθε
μέλος της. Ο Φρόιντ χαρακτήρισε
την πρακτική αυτή ως συλλογική
«ιδεοληπτική νεύρωση». Βέβαια,
έπρεπε να περιμένουμε τον Κλοντ
Λέβι-Στράους, τον σημαντικό αυτόν
Γάλλο ανθρωπολόγο, για να κατα-
νοήσουμε ότι δεν ήταν η απαγό-
ρευση της αιμομιξίας που βρισκόταν
πίσω από αυτή την υπερβολή, αλλά

ο κανόνας της εξωγαμίας. Με άλλα
λόγια, το αυστηρό περιοριστικό
πλαίσιο είχε ως αποκλειστικό σκοπό
να εμποδίσει τη δημιουργία στενών
σχέσεων εξ αίματος στο εσωτερικό
συγκεκριμένων ομάδων και υπο-
ομάδων μέσω της ενδογαμίας. Αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει στην
αποκοπή τους από το σύνολο της
φυλής, σε εμφύλιες διενέξεις και
τελικά σε διάλυση της φυλής. 

Σε τι αποσκοπεί άραγε η τερά-
στια αυτή σπατάλη των αρχόντων
του Κατάρ; Ο Πέτρος Κράνιας έγρα-
φε σε άρθρο του το 2020: «Η κάθε
μορφής αποσχιστική βία έχει εξα-
πλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανα-
τολή, ενώ οι πληθυσμοί σουνιτών
και οι Σιιτών παραμένουν απορρο-
φημένοι και παγιδευμένοι στην
αδιάκοπη αφαίμαξη. Αλλά για να
χειροτερέψουν τα πράγματα, ο σου-
νιτικός κόσμος πρόσφατα διαχω-
ρίστηκε σε δύο ανταγωνιζόμενους
άξονες που εκφράζονται κυρίως
από μια νέα συμμαχία Τουρκίας-
Κατάρ (Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα), η οποία βρίσκεται απέναντι
από ένα μπλοκ που ηγείται η Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (Γουαχαμπιστικό

Ισλάμ). Σε όλη την περιοχή, από
το Ιράκ μέχρι τη Λιβύη, αυτές οι
αντίθετες σουνιτικές παρατάξεις
αμφισβητούν τώρα ο ένας την επιρ-
ροή του άλλου, προσθέτοντας ένα
άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας σε
μια ήδη ασταθή περιοχή. Δεδομέ-
νου ότι αυτοί οι άξονες τώρα επι-
διώκουν να προβάλουν τη δύναμή
τους και την επιρροή τους, μει-
ώνοντας ταυτόχρονα των ανταγω-
νιστών τους, η σταθερότητα της
περιοχής θα μπορούσε να καταστεί
παράπλευρη απώλεια, στη μάχη
αυτή για υπεροχή» («Τουρκία-Κα-
τάρ: Οι εκφραστές της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας και η πρό-
κληση των ΗΠΑ», Capital.gr, 23
Ιανουαρίου 2020). Σύμφωνα με τον
συγγραφέα, η Τουρκία και το Κατάρ
έχουν αδερφοποιηθεί μέσω μια σει-
ράς κοινών επιχειρήσεων «για πα-
ράνομη χρηματοδότηση, υποστη-
ρίζοντας τον φανατικό ισλαμισμό
και προωθώντας εξτρεμιστικές ιδε-
ολογίες». Αν και σύμμαχοι, στα χαρ-
τιά πάντα, των ΗΠΑ και της Δύσης,
οι «κακοήθεις πολιτικές» των νέων
«αδελφών μουσουλμάνων» σκοπό
έχουν να σταματήσουν τη διείσ-
δυση των δυτικών ηθών και αξιών

στον αραβικό και ευρύτερα μου-
σουλμανικό χώρο και να εμποδί-
σουν τον εκδημοκρατισμό του. Από
την άλλη πλευρά, προωθούν μια
κρυφή ατζέντα αντεπίθεσης, γοη-
τεύοντας τις κοινότητες μουσουλ-
μάνων εντός των Δυτικών κοινω-
νιών και στρατολογώντας μαχητές
κατά της Δύσης. Οι πολιτικές αυτές
όμως έχουν αμαυρώσει τη δημόσια
εικόνα τους, ενώ πληθαίνουν οι
φωνές, στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό των δυο αυτών «αδελφών»,
για αλλαγή πλεύσης και ουσιαστική
σύμπλευση με τη Δύση. 

Ο Πέτρος Κράνιας συνεχίζει:
«Όμως, το μεγαλύτερο όφελος που
θα αποκομίσει η Άγκυρα και η Ντό-
χα, αλλάζοντας τις κακοήθεις πολι-
τικές τους, θα ήταν να καταργήσουν
την παγκόσμια εικόνα που έχουν
ως φιλικά περιβάλλοντα για υπό-
θαλψη μελών και χρηματοδοτών
της διεθνούς τρομοκρατίας, που θα
βελτίωνε το επενδυτικό κλίμα και
θα βοηθούσε στη διόρθωση του ελ-
λείμματος της δημόσιας διπλωμα-
τίας». Αυτό το έλλειμμα ψάχνει στην
ουσία να καλύψει το Κατάρ με τα
«πεταμένα» 220 δισ. δολάρια που
δαπάνησε για το μεγαλύτερο σε

ακροαματικότητα αθλητικό γεγονός
του Δυτικού κόσμου. Το Κατάρ, αντί
να προωθήσει μια πραγματική ατζέν-
τα προσέγγισης με τη Δύση, εγκα-
ταλείποντας τις εξτρεμιστικές πο-
λιτικές των Αδελφών Μουσουλμά-
νων, προσπαθεί να σαγηνεύει προ-
ωθώντας μια ψεύτικη εικόνα με σκο-
πό να προσελκύσει τη συμπάθεια
του ποδοσφαιρόφιλου κόσμου και
να συνεχίσει ανεπηρέαστα την προ-
ώθηση της κρυφής του ατζέντας.
Έτσι, σε αντίθεση με αυτό που προ-
βάλλεται μέσα από την υπερβολική
δαπάνη, ότι δηλαδή δήθεν το Κατάρ
και η Μουσουλμανική Αδελφότητα
θέλουν να είναι κομμάτι του Δυτικού
κόσμου και να ξεφύγουν από την
απομόνωση (εξωγαμία), αυτό που
στην ουσία προωθείται είναι η πε-
ραιτέρω εμβάθυνση του σχίσματος
με τη Δύση και η ακόμη μεγαλύτερη
εσωστρέφεια του μουσουλμανικού
κόσμου. Εν τέλει, το ανοιχτό πνεύμα
των ποδοσφαιρικών αγώνων είναι
αυτό που χειραγωγείται και δέχεται
το πλήγμα.     

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Προεδρικές και Κυπριακό
Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Eνας από τους μεγα-
λύτερους σύγχρονους
αγίους, είναι ο μακα-
ριστός Πατριάρχης
Σερβίας Παύλος, ο
οποίος ήταν ο μόνος

Ιεράρχης, ο οποίος δεν επιθυμούσε
να ανέλθει στον Πατριαρχικό Θρόνο
το 1990. Ωστόσο «ελέω Θεού» και
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
ανήλθε στον Θρόνο του Αγίου Σάβ-
βα. Η Εκκλησία της Σερβίας ακο-
λουθεί τον αποστολικό τρόπο εκλο-
γής, δηλαδή με κλήρωση. Η διαδι-
κασία έγινε με θαυμαστό τρόπο.
Εκλέκτορες είναι οι Επίσκοποι, οι
οποίοι επιλέγουν το τριπρόσωπο.
Προϋπόθεση είναι να λάβουν οι
τρεις πρώτοι, τουλάχιστον 13 ψή-
φους. Στον πρώτο γύρο, εξελέγησαν
στο τριπρόσωπο δύο Επίσκοποι. Ο
μακαριστός Παύλος έλαβε μόνο 11
ψήφους. Ακολούθησαν ακόμη εννέα
γύροι ψηφοφορίας για να λάβει ο
Πατριάρχης Παύλος, 20 ψήφους
και να εισέλθει στο τριπρόσωπο.
Η τελική φάση της εκλογής έγινε
στη Μονή Τρόνοσσα, κατά τη Θεία
Λειτουργία. Τρεις σφραγισμένοι
φάκελοι με τα ονόματα των υπο-
ψηφίων τοποθετήθηκαν εντός του
Ιερού Ευαγγελίου. Ο ηγούμενος
της Μονής επέλεξε ένα στην τύχη,
μπροστά από την Ωραία Πύλη και
τον έδωσε στον μεγαλύτερο στην
ηλικία αρχιερέα. Έγραφε το όνομα
του Επισκόπου Ράσκας και Πρίζρεν
Παύλου, ο οποίος και ενθρονίστηκε
Πατριάρχης. Ο ίδιος στενοχωρή-
θηκε πολύ για την εκλογή του, αλλά
δέχθηκε με ταπείνωση το θέλημα
του Θεού λέγοντας: «Βάζω ένα τάμα,
από τώρα και στο εξής μέχρι να πε-
θάνω, να Σου λειτουργώ καθημερινά
και Εσύ, όπως γνωρίζεις, να ανα-
πληρώσεις τις ελλείψεις μου και
τις ατέλειές μου». Και το τάμα του,
το τήρησε σε όλη του τη ζωή. Ακόμη
και όταν ήταν σε αποστολές, λει-
τουργούσε στο δωμάτιο του ξενο-
δοχείου του.

Ο γίγαντας στην ψυχή και κα-
χεκτικός στο σώμα, λόγω πολλών
ασθενειών και ταλαιπωριών, Πα-
τριάρχης Παύλος, ο οποίος ήταν
και ελληνομαθής, με την ανάδειξή
του στον Θρόνο, έπεσε στην πυρά
του πολέμου. Κλήθηκε να στηρίξει
και να δώσει δύναμη στους Σέρβους,
οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με
τον φρικαλέο εμφύλιο πόλεμο, την
καταστροφή και διάλυση της Γι-
ουγκοσλαβίας από τους δυτικούς,
την ανέχεια και τον πόνο των αν-
θρώπων, ακόμη και την αμφισβή-
τηση των ιερών και οσίων.

Ο Θεός τελικά, έθεσε τον κατάλ-
ληλο άνθρωπο, στην κατάλληλη
ώρα, στον Θρόνο του Αγίου Σάββα,
όπως παραδέχονταν και όλοι όσοι
αμφισβητούσαν τις δυνατότητές
του. Δίδασκε με την αγία ζωή του,
αλλά και με τα λόγια του: «Να εί-

μαστε άνθρωποι... Την ειρήνη χρει-
άζονται ομοίως όλοι οι άνθρωποι,
όπως ημείς και ο εχθροί μας… Ηρωι-
σμός είναι το να υπερασπίζομαι
τον εαυτό μου από τους εχθρούς
μου, ενώ τιμιότητα είναι το να υπε-
ρασπίζομαι τον εχθρό μου από τον
εαυτό μου...».

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Κύπρου, στην πρώτη της συ-
νεδρία, με την ταφή του Μακαρι-
στού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
του Β΄, τροποποίησε τον Καταστα-
τικό Χάρτη, πριν ακόμη εφαρμοστεί,
υιοθετώντας ουσιαστικά το πολι-
τειακό σύστημα για την εκλογή
του Προκαθημένου της Εκκλησίας.
Θεσμοθέτησε την υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων και εισήγαγε ψηφο-
δέλτια με ονόματα και φωτογραφίες.
Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσουν
εισηγήσεις από υποψηφίους για
εκλογή Αρχιεπισκόπου στη βάση
της πλειοψηφίας, για βαρύνουσα
σημασία στην ψήφο των πιστών
και το χειρότερο στην έναρξη μιας
προεκλογικής εκστρατείας, με κα-
νόνες πολιτικού μάρκετινγκ. Δη-
μοσιογράφοι αντιμετωπίζουν τους
Ιεράρχες, σαν πολιτικούς και Ιε-
ράρχες «στρογγυλεύουν» τα λόγια
τους, ξεχνώντας την έννοια της
αμαρτίας και της αγιότητας, για να
προσεγγίσουν ψηφοφόρους. Βε-
βαίως «ουδέν κακόν αμιγές καλού»,
αφού η παρέλαση υποψηφίων από
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό και
την αλήθεια των Ιεραρχών, μέσα
από την όψη των προσώπων τους,
αλλά και τη χροιά των λόγων τους.

Καλό είναι να υπάρξει προβλη-
ματισμός, έστω και τώρα, η Ιερά
Σύνοδος να συνέλθει εκ νέου, να
τροποποιήσει και πάλι το Κατα-
στατικό, να υιοθετήσει τον απο-
στολικό τρόπο εκλογής, δηλαδή με
κλήρωση ανάμεσα στο τριπρόσωπο.
Με τον τρόπο αυτό θα τερματιστούν
οι φανατισμοί, πρώτα από πιστούς
και ύστερα από Ιεράρχες. Θα τερ-
ματιστούν πολλά «καραγκιοζιλίκια»
από ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν
ότι με την εκλογή του «δικού» τους,
είτε θα βρουν οι ίδιοι μια θέση στον
παράδεισο, είτε θα σώσουν την
Κύπρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι,
είτε έτσι, είτε αλλιώς, θα εκλεγεί ο
κατάλληλος Αρχιεπίσκοπος για τις
δύσκολες μέρες και ώρες, οι οποίες
προδιαγράφονται, για την Κύπρο,
τον ελληνισμό, αλλά και για όλο
τον κόσμο. Τα τύμπανα του πολέμου
κτυπούν δυνατά και ήδη η πείνα
δείχνει τα δόντια της, σε όλη την
Ευρώπη. Πέρα από όλα αυτά: «Πάν-
τα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον,
βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί,
αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλι-
είς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγ-
κροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας…

Κλήρωση για τον νέο
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Το πνεύμα των αγώνων και οι εχθροί του

Ε να σοβαρό έλλειμμα του προ-
εκλογικού διαλόγου για τις
Προεδρικές είναι ότι το Κυ-

πριακό παραμένει σχετικά υπο-
βαθμισμένο. Αλλά και όταν αποτελεί
αντικείμενο διαλόγου και παράθε-
σης θέσεων, υπάρχει τάση γενι-
κόλογων αναφορών και αοριστίας.
Ωστόσο, το πρόβλημα της 48χρονης
τουρκικής κατοχής του 37% των
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας θα πρέπει να αποτελεί την
ύψιστη προτεραιότητα. Υπάρχουν
πτυχές του Κυπριακού επί των
οποίων απαιτούνται σαφείς τοπο-
θετήσεις, χωρίς υπεκφυγές και νε-
φελώδεις διατυπώσεις. Πρώτον,
σε ό,τι αφορά τη μορφή λύσης.
Ομοσπονδιακή λύση; Τι είδους ομο-
σπονδία; Διζωνική, δικοινοτική;
Με σωστό περιεχόμενο; Απόρριψη
της Δ.Δ.Ο; Απόρριψη συλλήβδην
της Ομοσπονδίας;

Πρόκειται στην πραγματικότητα
για σκιαμαχία. Η ομοσπονδία υπήρ-
ξε ως μορφή λύσης το βαρύ και
οδυνηρό τίμημα που κλήθηκε ο
κυπριακός ελληνισμός να καταβάλει
μετά την προδοσία του εγκλημα-
τικού πραξικοπήματος του 1974,
που άνοιξε την πόρτα στην τουρ-
κική εισβολή. Οι συμφωνίες υψηλού
επιπέδου του ’77 και ’79, Μακαρίου
- Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντεν-
κτάς ανεξαρτήτως του βαθμού δε-
σμευτικότητάς τους, σηματοδότη-
σαν μια αναντίλεκτη πραγματικό-
τητα. Ότι αν θα υπάρξει λύση στο
Κυπριακό αυτή θα είναι λύση ομο-
σπονδιακή. Αυτή πρέπει να θεω-
ρείται μια ανέκκλητη ιστορική πα-
ραδοχή. Ωστόσο, το περιεχόμενο
της ομοσπονδίας είναι εξόχως ση-
μαντικό. Όσοι αντιτίθενται ή ει-
ρωνεύονται την προσθήκη στην
ομοσπονδία ή στη διζωνική της
αναφοράς σε «σωστό περιεχόμενο»
επιδιώκουν στην πραγματικότητα

να στείλουν το μήνυμα της απο-
δοχής οποιουδήποτε περιεχομένου
ομοσπονδιακής λύσης, ακόμα και
αυτής που θα παραπέμπει σε συ-
νομοσπονδία ή και δύο κρατικών
οντοτήτων λύση με το ψευδώνυμο
της συνομοσπονδίας.

Ο όρος της διζωνικής είναι προ-
φανές ότι προωθήθηκε επιδέξια
από την τουρκική πλευρά και τους
συμμάχους της, προσδίδοντάς της
ταυτόχρονα ένα περιεχόμενο «κομ-
μένο και ραμμένο» στα μέτρα των
τουρκικών στόχων και επιδιώξεων.
Δυστυχώς, πέραν της παρείσφρη-
σης αυτής της ορολογίας στα ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, υπάρχουν και αυτοί, στη
δική μας πλευρά, που επιμένουν
να προβάλλουν ως σημαία της προ-
σπάθειας για λύση όχι το περιεχό-
μενο μιας σωστής ομοσπονδιακής
λύσης, αλλά απλώς τον τίτλο και
τον επιθετικό της προσδιορισμό. 

Το Σχέδιο Ανάν προέβλεπε σα-
φώς μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία. Αυτός ήταν ο χαρακτη-
ρισμός της λύσης. Όμως αυτός ο
χαρακτηρισμός οδηγούσε σε λύση
δίκαιη, ισοβαρή και διασφαλίζουσα
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες; Ο κυπρια-
κός ελληνισμός έκρινε ότι ήταν
απαράδεκτη η «διζωνική» ομο-
σπονδία, την οποία πρότεινε το
Σχέδιο Ανάν, και γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο την απέρριψε. 

Εξάλλου, ο όρος «διζωνική» δεν
είναι δόκιμος ούτε στο Συνταγμα-
τικό Δίκαιο ούτε στην επιστήμη
της Πολιτειολογίας. Ούτε έχει χρη-
σιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό
οποιουδήποτε ομοσπονδιακού συ-
στήματος στον κόσμο.  Το συμπέ-
ρασμα προκύπτει αβίαστα. Έχουμε
αποδεχθεί την ομοσπονδία και
αυτή είναι μια ιστορικά ανέκκλητη
παραδοχή. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει

να σημαίνει ασυμβατότητα με θε-
μελιώδεις αρχές στις οποίες εδρά-
ζονται τα σύγχρονα πολιτεύματα,
ως προϊόντα του ευρωπαϊκού νο-
μικού πολιτισμού. Ας κατανοήσουν
όλοι αυτή την απλή αλήθεια. Ούτε
η ιστορία, ούτε η επιστήμη, ούτε
ο νομικός πολιτισμός και η πολιτική
ευθυκρισία επιτρέπουν μια τέτοια
επιπολαιότητα. 

Το Εθνικό Συμβούλιο, τον Σε-
πτέμβριο του 2009, κατέληξε σε
μια κοινή απόφαση που προσδιο-
ρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις
παραμέτρους μιας ομοσπονδιακής
λύσης, η οποία θα κατοχυρώνει
την ενότητα κράτους, λαού, θεσμών
και οικονομίας, με αδιαπραγμάτευτο
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και στις θεμελιώδεις ελευθε-
ρίες. Η συζήτηση και αντιδικία
αναφορικά με τη μορφή λύσης του
Κυπριακού έπρεπε να έχει τερμα-
τιστεί μετά από την ομόφωνη από-
φαση του Εθνικού Συμβουλίου της
18ης Σεπτεμβρίου του 2009, ύστερα
από τετραήμερη σύνοδο. Καθώς
η απόφαση αυτή καθορίζει εξαντ-
λητικά ποιο πρέπει να είναι το απο-
δεκτό περιεχόμενο μιας ομοσπον-
διακής λύσης, καθίσταται περιττή,
ανώφελη και επιζήμια η συζήτηση
για τον τίτλο και την ονομασία της.
Σημασία έχει η ομοσπονδιακή λύση
να μην παραπέμπει σε διαχωρισμό
ούτε και σε παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Επί τη βάσει των πιο πάνω οφεί-
λουν όλοι, υποψήφιοι και πολιτικές
δυνάμεις να τοποθετηθούν με σα-
φήνεια και χωρίς νεφελώδεις δια-
τυπώσεις. Ούτε οι ουτοπικές και
εξωπραγματικές επιδιώξεις ούτε
οι μη αποκρυπτόμενες προσεγγίσεις
των τουρκικών θέσεων επιτρέπον-
ται. Ασάφειες εποικοδομητικές ή
μη, αοριστίες, γενικολογίες και
συνθηματικές διατυπώσεις συνι-

στούν υπεκφυγή και άρνηση ανά-
ληψης ευθύνης απέναντι στο ύψι-
στο πρόβλημα της πατρίδας μας.
Ένα δεύτερο θέμα επί του οποίου
απαιτείται διασαφήνιση άποψης
και θέσης είναι το ναυάγιο της δια-
πραγματευτικής διαδικασίας στο
Κραν Μοντάνα. Μετά  τη δημοσί-
ευση αυτούσιων των πρακτικών
των Ηνωμένων Εθνών, είναι ανε-
πίτρεπτο να εξακολουθούν να επιρ-
ρίπτονται ευθύνες στην ε/κ πλευρά
για τη μη επίτευξη λύσης. Είναι
αδιανόητη, είτε η ενοχοποίηση
της ε/κ πλευράς, είτε η επίρριψη
ίσων ευθυνών στις δύο πλευρές.
Τα πρακτικά αποκαλύπτουν αδιαμ-
φισβήτητα ότι η Τουρκία δεν ήταν
έτοιμη να αποδεχθεί ούτε κατάρ-
γηση των εγγυήσεων, ούτε απο-
χώρηση των στρατευμάτων. Δεν
αντιλαμβάνονται όσοι επιρρίπτουν
ευθύνες στην πλευρά μας ότι ενι-
σχύουν την τουρκική επιχειρημα-
τολογία και ότι διευκολύνουν με
αυτό τον τρόπο την τουρκική πλευ-
ρά σε οποιαδήποτε μελλοντική δια-
πραγμάτευση;

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο
Γκουτέρες επιβάλλεται απολύτως
σαφής τοποθέτηση. Αυτό το πλαίσιο
ούτε θέσφατο είναι, ούτε ασφαλώς
θα πρέπει να ριχθεί στο «πυρ το
εξώτερον». Προσφέρεται για συ-
ζήτηση και διαπραγμάτευση δε-
δομένου ότι περιέχει τόσο θετικά,
όσο και αρνητικά στοιχεία. Όσοι
άκριτα σπεύδουν να το αποδέχονται
ως έχει, διαπράττουν μέγιστο σφάλ-
μα, τόσο επί της ουσίας, όσο και
επί της ορθής διαπραγματευτικής
τακτικής. Ο λαός αναμένει και απαι-
τεί σαφείς και κρυστάλλινες θέσεις.
Για να μπορεί να κρίνει και να απο-
φασίσει.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι πρώην
πρόεδρος της Βουλής.
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Στους ύφαλους των διαφορετικών
απόψεων μεταξύ των κρατών με-
λών, με την Κύπρο και τις άλλες
ναυτιλιακές χώρες να μη χρεώνον-
ται αυτή τη φορά πλήρως την ευ-
θύνη για την καθυστέρηση, βρί-
σκεται η προοπτική εφαρμογής
του ορίου στην τιμή του ρωσικού
πετρελαίου που θα μπορεί να με-
ταφέρεται με πλοία με σημαία της
Ε.Ε. σε τρίτες χώρες, καθώς διπλω-
μάτες από διαφορετικές αντιπρο-
σωπείες που μίλησαν στην «Κ» υπέ-
δειξαν πως το κύριο πρόβλημα είναι
η διαφωνία της Πολωνίας και κά-
ποιων χωρών της Βαλτικής.

Το πλαφόν στην τιμή ρωσικού
πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω
τάνκερ, που προωθείται από τους
G7 –ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ– και
σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή
στις 5 Δεκεμβρίου, ουσιαστικά αφο-
ρά την απαγόρευση της ασφάλισης
και της παροχής άλλων υπηρεσιών
σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό
πετρέλαιο, το οποίο πωλείται πάνω
από μία συγκεκριμένη τιμή.

Το μέτρο είναι σημαντικό, γιατί
πρακτικά κλείνει τις διόδους της
Ρωσίας για εξαγωγές πετρελαίου
ανά το παγκόσμιο σε τιμές πάνω
από ένα ορισμένο όριο, κάτι που
σημαίνει πως δεν διακόπτεται η
ροή πετρελαίου σε τρίτες χώρες που
το χρειάζονται αλλά περιορίζεται
το περιθώριο κέρδους για τη Ρωσία.
Το νομικό πλαίσιο, μαζί με τις δια-
σφαλίσεις για διάφορες χώρες –με-
ταξύ τους και η Κύπρος ως μία από
τις χώρες με μεγάλο ναυτιλιακό στό-
λο– είχε συμφωνηθεί από το Συμ-
βούλιο στις αρχές Οκτωβρίου στο
πλαίσιο του όγδοου πακέτου κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας για την ει-
σβολή στην Ουκρανία. Την Τρίτη
έφτασε στις Βρυξέλλες από το επί-
πεδο της ομάδας των επτά μεγαλύ-
τερων οικονομιών του κόσμου (G7
- Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πο-
λιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία,
Ιταλία, Καναδάς) και την ηγεσία της
Ε.Ε. η πρόταση για ορισμό του πλα-
φόν στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι. 

Το επίπεδο του πλαφόν αναμέ-
νεται να αναπροσαρμόζεται κατά
τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα
με Αμερικανό αξιωματούχο που μί-
λησε στο Reuters, εκφράζοντας
την ελπίδα οι διαβουλεύσεις σε επί-
πεδο Ε.Ε. να ολοκληρωθούν σύν-
τομα ώστε οι G7 να προχωρήσουν

σε ανακοινώσεις. Την τελική από-
φαση εκ μέρους της Ε.Ε. κλήθηκαν
να λάβουν την Τετάρτη οι μόνιμοι
αντιπρόσωποι των κρατών μελών
σε επίπεδο COREPER. Ωστόσο, οι
συναντήσεις που έγιναν την Τε-
τάρτη δεν είχαν αποτέλεσμα. Εν-
δεικτικό των έντονων διεργασιών
ήταν πως ενώ και την Πέμπτη και
την Παρασκευή αναμένονταν νέες
συναντήσεις των μόνιμων αντι-
προσώπων, αυτό τελικά δεν έγινε,
με τις συζητήσεις να παραπέμπον-
ται πλέον για τη Δευτέρα.

Το μήνυμα που έρχεται από τις
Βρυξέλλες πάντως είναι ότι τα κράτη

μέλη θέλουν να εφαρμοστεί το μέ-
τρο, και πως αυτή τη στιγμή οι δια-
φωνίες αφορούν τον καλύτερο τρό-
πο για να γίνει αυτό.

Θέλουμε διασφαλίσεις
Οι σοβαρότερες αντιρρήσεις

που προέκυψαν από τη μακρά συ-
ζήτηση το πρωί, το μεσημέρι αλλά
και το βράδυ της Τετάρτης, ήταν
σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters
αυτές της Πολωνίας, της Λιθουανίας
και της Εσθονίας, οι οποίες θεωρούν
ότι το προτεινόμενο πλαφόν είναι
υπερβολικά υψηλό και αφήνει τε-
ράστιο περιθώριο κέρδους για τη
Ρωσία δεδομένου ότι οι τιμές πα-
ραγωγής κυμαίνονται στα 20 ευρώ
το βαρέλι, και δεδομένου ότι ήδη
το ακατέργαστο ρωσικό πετρέλαιο
από τα Ουράλια πωλείται σήμερα
στα 68 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα
με δημοσίευμα του Politico,η Πο-
λωνία ζητεί το όριο να τεθεί στα
30 δολάρια και να συνδέσει το μέτρο
με ένα ένατο πακέτο κυρώσεων.

Από την άλλη το Reuters και άλ-
λα διεθνή ΜΜΕ επεσήμαναν πως
Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα, «χώρες
με μεγάλες ναυτιλιακές βιομηχανίες,
οι οποίες έχουν να χάσουν περισ-
σότερα, αν εμποδιστούν τα φορτία
ρωσικού πετρελαίου», θεωρούν ότι

το πλαφόν είναι υπερβολικά χαμη-
λό, και ζητούν διασφαλίσεις και
αντισταθμιστικά μέτρα ή μεγαλύ-
τερες μεταβατικές περιόδους.

Πάντως, διπλωμάτης από δυτι-
κοευρωπαϊκή χώρα που μίλησε
στην «Κ» εκτίμησε πως αυτά που
ζητούν οι χώρες των οποίων επη-
ρεάζονται τα ναυτιλιακά συμφέ-
ροντα μπορούν να ικανοποιηθούν
πιο εύκολα καθώς δεν ζητούν απα-
ραίτητα διαφορετικό πλαφόν, αλλά
επιπρόσθετες διασφαλίσεις. Ξεχω-
ριστή πηγή ανέφερε στην «Κ» πως
οι ανησυχίες των τριών χωρών σχε-
τίζονται με τη διασφάλιση του ισό-
τιμου ανταγωνισμού και είναι κάτι
που τέθηκε από την πρώτη στιγμή
στο τραπέζι. 

Ειδικότερα ζητούν διευκρινήσεις
για το πώς αντιμετωπίζεται το εν-
δεχόμενο να μην υπάρξει παγκό-
σμια εφαρμογή του μέτρου (κάτι
που θα οδηγούσε στη συνέχιση
των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου
με σκάφη άλλων νηολογίων), καθώς
και αντισταθμιστικά μέτρα για τη
«φυγή» πλοίων από τα νηολόγια
τους μετά την υιοθέτηση του όγδο-
ου πακέτου κυρώσεων. Διαδικασία
που έχει ήδη ξεκινήσει όπως έγραψε
στις 19 Νοεμβρίου η «Κ» Αθηνών,
κάνοντας λόγο για απώλεια 21%

από το κυπριακό νηολόγιο.
Όπως είχε γράψει στις 9 Οκτω-

βρίου η «Κ», η έγκριση του νομικού
πλαισίου για το πλαφόν στη μετα-
φορά ρωσικού πετρελαίου μέσω
σκαφών με σημαία της Ε.Ε. θεω-
ρείτο και πολιτικό μήνυμα προς
άλλες χώρες στην ομάδα των G7
αλλά και πέρα από αυτήν (ιδιαίτερα
χώρες με «σημαίες ευκαιρίας» όπως
η Λιβερία, ο Παναμάς και οι Νήσοι
Μάρσαλ) για την εφαρμογή του
από την πλευρά της Ε.Ε.

Σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία
του Οκτωβρίου, οι απαγορεύσεις
στην ασφάλιση και παροχή άλλων
υπηρεσιών για μεταφορά ρωσικού
πετρελαίου με σκάφη της Ε.Ε. σε
τρίτες χώρες θα τεθούν σε ισχύ
τον Δεκέμβριο του 2022 για το αργό
πετρέλαιο και τον Φεβρουάριο του
2023 για το επεξεργασμένο πετρέ-
λαιο. Ωστόσο, αυτές οι μεταβατικές
περίοδοι αναμένεται πως θα είναι
ένα από τα ζητήματα που μπορούν
να τροποποιηθούν.

Η σάγκα του πλαφόν
Την ίδια στιγμή η Κύπρος δεν

είχε ιδιαίτερες ανησυχίες ή εμπλοκή
στην έντονη αντιπαράθεση που
βρισκόταν σε εξέλιξη σε ένα άλλο
δωμάτιο του κτηρίου του Συμβου-

λίου της Ε.Ε., μεταξύ των Υπουργών
Ενέργειας, με αντικείμενο την πρό-
ταση της Κομισιόν για μηχανισμό
διόρθωσης των τιμών για το φυσικό
αέριο. Η πρόταση, η οποία επιχεί-
ρησε να συνδυάσει τις εκκλήσεις
μεγάλου αριθμού κρατών (ιδιαίτερα
της ομάδας των 15 με πρωτοβουλία
Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Πο-
λωνίας) για ανώτατο όριο στην τιμή
του φυσικού αερίου ώστε να πε-
ριοριστούν οι τιμές της ενέργειας
για τους καταναλωτές, προκάλεσε
τη δυσαρέσκεια και των δύο «στρα-
τοπέδων». Μάλιστα, χαρακτηρί-
στηκε από επικριτές σχεδόν ως
«αστεία», καθώς το πλαφόν των
275 ευρώ ανά μεγαβατώρα θεωρή-
θηκε υπερβολικά υψηλό, ενώ οι
προϋποθέσεις (να βρίσκεται η τιμή
πάνω από το όριο για δύο εβδομά-
δες, κατά 58 ευρώ ψηλότερα από
την τιμή αναφοράς LNG για 10 συ-
νεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης
εντός των δύο εβδομάδων) θεωρή-
θηκε πως ουσιαστικά θα καθιστού-
σαν αδύνατη την ενεργοποίηση
του μηχανισμού.

Πριν από τη συνάντηση του
έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας,
ικανός αριθμός κρατών μελών συμ-
φώνησαν με πρωτοβουλία των τεσ-
σάρων κεντρικών χωρών της ομά-

δας των 15 να επιμείνουν σε ανα-
θεώρηση της πρότασης με πλαφόν
χαμηλότερο των 200 ευρώ, αλλά
και να ζητήσουν «πάγωμα» των άλ-
λων κανονισμών που βρίσκονταν
στην ατζέντα (για τις κοινές προ-
μήθειες φυσικού αερίου, την αλ-
ληλεγγύη σε περίπτωση κρίσης και
την επίσπευση της αδειοδότησης
επενδύσεων στις ανανεώσιμες)
ώστε να μην εγκριθούν πριν υπάρ-
ξει συμφωνία για τον μηχανισμό.

Η Τσεχική Προεδρία υιοθέτησε
την πρόταση για πάγωμα, δεδομέ-
νου ότι θα σταματούσε η διαπραγ-
μάτευση των άλλων κανονισμών,
παραπέμποντας τις αποφάσεις για
τον μηχανισμό σε νέα έκτακτη Σύ-
νοδο Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου,
πριν δηλαδή να χρειαστεί να έρθουν
σε δύσκολη θέση οι αρχηγοί κρατών
που συναντώνται στις 15 και 16
Δεκεμβρίου. Η όλη διαδικασία ενό-
χλησε όπως φαίνεται τις Κάτω Χώ-
ρες, οι οποίες σε δηλώσεις του
υπουργού Ενέργειας χαρακτήρισαν
την πρόταση της Κομισιόν προ-
βληματική. Παράλληλα όμως η Γερ-
μανία δεν απέκλεισε τη διαπραγ-
μάτευση επί όλων των παραμέτρων.
Σε αυτή τη διαδικασία παρέπεμψε
μετά τησυνάντηση και η Επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, επιση-
μαίνοντας πως αναλόγως του πλα-
φόν μπορούν να προσαρμοστούν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
μηχανισμού, και αντιστρόφως.

Μποτιλιάρισμα στις Βρυξέλλες για τους G7
Για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο μέσω θάλασσας, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελλάδα θέλουν περαιτέρω διασφαλίσεις

Η Κύπρος δεν είχε ιδιαίτερες ανησυχίες ή εμπλοκή στην έντονη αντιπαράθεση που βρισκόταν σε εξέλιξη μεταξύ των
Υπουργών Ενέργειας, με αντικείμενο την πρόταση της Κομισιόν για μηχανισμό διόρθωσης των τιμών για το φυσικό αέριο. 

<<<<<<

Ο κανονισμός που ενδιέ-
φερε ιδιαίτερα την Κύπρο
ήταν ο κανονισμός που
επιτρέπει την επίσπευση
της αδειοδότησης ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργει-
ας, κείμενο το οποίο
βαίνει προς έγκριση.

Μαζούτ και
ανανεώσιμες

Ως γνωστόν, η κυπριακή
πλευρά θεωρεί πως δεν επη-
ρεάζεται από τις συζητήσεις
για το φυσικό αέριο, καθώς
δεν το εισάγει και δεν το χρη-
σιμοποιεί για παραγωγή
ενέργειας, παρά το γεγονός
πως έχει σχεδιασμούς να το
κάνει. Ο κανονισμός που εν-
διέφερε ιδιαίτερα την Κύπρο
ήταν ο κανονισμός που επι-
τρέπει την επίσπευση της
αδειοδότησης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, κείμενο το
οποίο βαίνει προς έγκριση.
Ως εκ τούτου στήριξε χωρίς
πρόβλημα την πρόταση της
Τσεχικής Προεδρίας για πά-
γωμα των κανονισμών που
εκκρεμούν ως έχουν.

ΑΡΘΡΟ /  Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ

Οι πολλές χρήσεις μιας «βολικής» επίθεσης

Μ ε την τρομοκρατική ενέργεια
της 13ης Νοεμβρίου στην
Κωνσταντινούπολη βρέ-

θηκε το τέλειο άλλοθι ώστε η Τουρ-
κία να εξαπολύσει επιθέσεις εις βά-
ρος κουρδικών οργανώσεων Συρίας
και Ιράκ, κάτι που είχε προαναγ-
γελθεί από τον Ερντογάν ήδη από
τον περασμένο Ιούλιο. Η γειτονική
χώρα έχει δυστυχώς έφεση σε πα-
ρακρατικές προβοκάτσιες, χωρίς
αυτό να αποκλείει την εμπλοκή
τρομοκρατικών στοιχείων. Μάλι-
στα, σύμφωνα με Τούρκους ειδι-
κούς, η στήριξη Δυτικών και Ρώσων
–έστω και αν κάλεσαν σε αυτοσυγ-
κράτηση– οφείλεται στο αποδει-
κτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή
τους για την εμπλοκή της συρο-
κουρδικής πολιτοφυλακής YPG.
Ωστόσο, η γρήγορη σύλληψη της
φερόμενης δράστριας με κινημα-
τογραφικό τρόπο, η βιασύνη του
υπουργού Εσωτερικών, Σοϊλού, να
ενοχοποιήσει τους Κούρδους της
Συρίας, το γεγονός ότι τα χτυπήματα
των Κούρδων εντός Τουρκίας συ-
νήθως δεν είναι τυφλά, αλλά εναν-
τίον αστυνομικών και στρατιωτικών
στόχων, και η σιωπή που ακολού-
θησε τις επόμενες ημέρες μάς βά-
ζουν σε υποψίες για τα κίνητρα
όσων οργάνωσαν και εκτέλεσαν
την επίθεση. 

Αλλωστε, ανάμεσα στον Ιούνιο
και τον Νοέμβριο του 2015, όταν
η είσοδος του φιλοκουρδικού - φι-
λεργατικού κόμματος (HDP) στο

Κοινοβούλιο αποστέρησε την αυ-
τοδυναμία από το AKP προτού οδη-
γηθούμε στη δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση, οι τρεις (δύο πολύ-
νεκρες) βομβιστικές επιθέσεις που
προηγήθηκαν άλλαξαν τις ισορρο-
πίες, με αποτέλεσμα το AKP να αγ-
γίξει το 50%, κατακτώντας την πλει-
οψηφία στη Βουλή. Εξίσου και τώρα,
τα χέρια του Ερντογάν είναι λυμένα,
όχι μόνο για να αιτιολογήσει ακόμη
και χερσαία επέμβαση στη Συρία,
αλλά και εφόσον επινοηθούν / βρε-
θούν στοιχεία που θα συνδέσουν
την επίθεση με το HDP, αυτό να
τεθεί εκτός νόμου. Πέραν της εύ-
λογης συσπείρωσης που επιτυγχά-
νεται γύρω από έναν ηγέτη σε συν-
θήκες ανασφάλειας, η στοχοποίηση
των Κούρδων φέρνει πιο κοντά τον
Ερντογάν με το εθνικιστικό ακρο-
ατήριο αλλά και δίνει τη δυνατότητα
να επιχειρηθεί η αποσύνδεση των
Κούρδων ψηφοφόρων από το PKK,
σε μια προσπάθεια προσεταιρισμού
ενός ακροατηρίου που στο παρελ-
θόν στην πλειονότητά του ψήφιζε
Ερντογάν, ως βαθιά συντηρητικό
και θρησκευόμενο. Αν, λοιπόν, οι
Κούρδοι δεν στηρίξουν τον εξα-
κομματικό συνασπισμό της αντι-
πολίτευσης και τον προεδρικό υπο-
ψήφιό της, οι πιθανότητες επανε-
κλογής τού νυν προέδρου αυξάνον-
ται σημαντικά.

Δεν είναι τυχαίο, πάντως, το γε-
γονός ότι από την πρώτη στιγμή
της απεχθούς βομβιστικής ενέρ-

γειας, οι τουρκικές αρχές κατηγό-
ρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για
συνυπαιτιότητα, θέλοντας να προ-
καταλάβουν τη στάση της Ουάσιγ-
κτον σε όσα θα ακολουθούσαν με
την έναρξη των επιχειρήσεων, κυ-
ρίως στη Συρία. Εξίσου, σε δύσκολη
θέση βρίσκεται και η Σουηδία, η
οποία πασχίζει να εξασφαλίσει τη
συγκατάθεση της Τουρκίας για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα
κατηγορείται για τη χλιαρή στάση
που επιδεικνύει απέναντι στο κουρ-
δικό στοιχείο που διαβιοί σε αυτή.
Πιστεύει έτσι η Aγκυρα ότι θα πείσει

τη Στοκχόλμη ή τουλάχιστον θα
τη διευκολύνει για να προχωρήσει
στην έκδοση Κούρδων και γκιου-
λενιστών, πολλοί εκ των οποίων
βέβαια έχουν λάβει σουηδική υπη-
κοότητα. Κι αν δεν το επιτύχει, θα
εξακολουθήσει να ισχυρίζεται ότι
δεν μπορεί να προσφέρει συγχω-
ροχάρτι σε μια χώρα που προστα-
τεύει τρομοκράτες, ενώ η Τουρκία
θρηνεί θύματα εξαιτίας αυτών.

Ο Ερντογάν προσπαθεί με κάθε
τρόπο αφενός να εξασφαλίσει την
επανεκλογή του, αφετέρου να κε-
φαλαιοποιήσει τα κέρδη από τη

στάση του στο Ουκρανικό. Διαπι-
στώνοντας το απαγορευτικό των
ΗΠΑ για να κινηθεί δυναμικά στο
δυτικό μέτωπο απέναντι στην Ελ-
λάδα, μη θέλοντας για την ώρα να
διαρρήξει τις σχέσεις με την Ουά-
σιγκτον, αλλά όντας αναγκασμένος
να προβεί σε κινήσεις στο περιφε-
ρειακό στερέωμα που θα του φέ-
ρουν πόντους στο εσωτερικό, προ-
έκρινε την επίθεση σε Συρία και
Ιράκ. Είναι σημαντικό σε αυτό το
σημείο να αναφέρουμε τα εξής: 

Α) Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ανα-
γνωρίζουν ότι για την Τουρκία το
μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας
προκύπτει από την εδαφική και εν
μέρει επιχειρησιακή συνέχεια των
Κούρδων της Συρίας με τους αντί-
στοιχους της Τουρκίας. Μη λησμο-
νούμε ότι υπάρχουν δεσμοί αίματος
ανάμεσα στις δύο οντότητες.

Β) Δυτικοί και Ρώσοι δεν θέλουν
στην παρούσα φάση να δυσαρε-
στήσουν την Aγκυρα και για αυτό
είναι πιο δεκτικοί έναντί της. Ανα-
γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο
της Aγκυρας στο Ουκρανικό, οι μεν
ΗΠΑ θέλουν να τη διατηρήσουν
σε νατοϊκή τροχιά, αλλά διστάζουν
να αφήσουν εντελώς ξεκρέμαστους
τους Κούρδους, η δε Ρωσία ποντάρει
στην πρώτη για τον μετριασμό των
επιπτώσεων των κυρώσεων και
επιζητεί συμβιβασμό Ερντογάν -
Aσαντ για να ανασχέσει την αμε-
ρικανική επιρροή και να απαγκι-
στρωθεί σταδιακά από τη Συρία,

σε περίπτωση σταθεροποίησης της
κατάστασης.    

Γ) Υπάρχει ομοθυμία στο εσω-
τερικό της Τουρκίας ανάμεσα στα
πολιτικά κόμματα, με προφανή
εξαίρεση το HDP, οπότε σε αντί-
θεση με άλλες πολιτικές του Ερν-
τογάν, όπως αυτές απέναντι σε Ισ-
ραήλ και Αίγυπτο, για τις οποίες
δέχεται έντονες επικρίσεις, στο θέ-
μα της «κουρδικής απειλής» δεν
θα συναντήσει αντιστάσεις παρά
μόνο αρνητικά σχόλια για πολιτική
εκμετάλλευση. 

Δ) Η εξεύρεση κοινού τόπου με
το καθεστώς Ασαντ, με μεσολάβηση
της Ρωσίας, πιθανόν να διευκολύνει
την προσπάθεια του Ερντογάν να
διοχετεύσει Σύρους που βρίσκονται
στην τουρκική επικράτεια σε πε-
ριοχές της Συρίας που εποπτεύονται
από την Τουρκία. Επειδή η μακρά
παραμονή και ο μεγάλος αριθμός
τους έχει εξελιχθεί, υπό το φως της
οικονομικής κρίσης, σε κοινωνικό
και πολιτικό πρόβλημα για τον
Τούρκο πρόεδρο, μια τέτοια εξέλιξη
θα μπορούσε να τον ωφελήσει και
εκλογικά. Το ερώτημα βέβαια είναι
για πόσο καιρό η Δαμασκός μπορεί
να ανεχθεί την τουρκική εδραι-
ωμένη παρουσία στα βόρεια σύνορά
της. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι διευθυν-
τής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων
και αναπληρωτής καθηγητής του Αμερι-
κανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 

Ο Ερντογάν, διαπιστώνοντας το απαγορευτικό των ΗΠΑ να κινηθεί στο δυτι-
κό μέτωπο απέναντι στην Ελλάδα, μη θέλοντας να διαρρήξει τις σχέσεις με
την Ουάσιγκτον, αλλά όντας αναγκασμένος να προβεί σε κινήσεις που θα του
φέρουν πόντους στο εσωτερικό, προέκρινε την επίθεση σε Συρία και Ιράκ.
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Η μέση γραμμή ανάμεσα στην Ελ-
λάδα (ηπειρωτική και νησιωτική) 
και τη Λιβύη με βάση την τελευ-
ταία πρόταση που είχε καταθέ-
σει η Τρίπολη στις τελευταίες δια-
πραγματεύσεις με την Αθήνα του 
2011, είναι το νότιο όριο της νέας 
οδηγίας (NAVTEX). 

Η NAVTEX, που βρισκόταν 
στην τελική φάση επεξεργασί-
ας την Παρασκευή, αναμενόταν 
να επεκτείνει τα όρια ερευνών 
για λογαριασμό της κοινοπραξί-
ας ExxonMobil. Η επέκταση των 
ερευνών προς τα νότια-νοτιοδυτι-
κά σε σύγκριση με τα πολύ περι-
ορισμένα όρια που είχαν εγκριθεί 
σε αυτή τη φάση, επιχειρείται σε 
ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Κατ’ αρχάς από την αμερικανι-
κή κοινοπραξία ασκούνταν πίεση 
προς το υπουργείο Ενέργειας για 
επέκταση των περιοχών, καθώς 
εικάζεται ότι στα νοτιοδυτικά της 
Κρήτης υπάρχουν πιθανότητες 
για σημαντικά κοιτάσματα φυ-

σικού αερίου. 
Κυρίως, όμως, σε γεωπολιτι-

κό επίπεδο η Αθήνα επιθυμεί να 
στείλει ένα μήνυμα σχετικά με 
την πρόθεση να διαπραγματευτεί 
με τη Λιβύη για την οριοθέτηση 
θαλάσσιων ζωνών πάνω σε μια 
περιοχή η οποία μπορεί να κρύ-
βει πόρους που θα αξιοποιηθούν 
κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή 
και για τις δύο χώρες. 

Φυσικά, η ελληνική πλευρά 
βρίσκεται σε εγρήγορση για το εν-
δεχόμενο η Αγκυρα να πιέσει τη 
σημερινή, προσωρινή αλλά πολύ 
ενεργητική πάνω σε θέματα που 
δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της, 
κυβέρνηση της Τρίπολης, όπως 
είναι η αδειοδότηση της τουρκι-
κής εταιρείας πετρελαίων (ΤΡΑΟ) 
για έρευνες στα όρια του τουρκο-
λιβυκού μνημονίου.

Το γεγονός ότι της επέκτασης 
του ορίου ερευνών έχουν προη-
γηθεί οι επαφές του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 

υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Αντονι Μπλίνκεν, υποδηλώνει ότι 
η Ουάσιγκτον γνωρίζει τι σχεδι-
άζει η Αθήνα και τη λογική της 
να κινηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Κατά ορισμένες εκτιμήσεις, η ίδια 
η πρωτοβουλία της ExxonMobil 
να ζητήσει από την Αθήνα άμε-
ση προώθηση των ερευνών στην 
περιοχή, αποτελεί ένδειξη της 
αμερικανικής στάσης έναντι του 
ελληνικού εγχειρήματος.

Στην Αθήνα υπάρχει αντίλη-
ψη ότι είναι πιθανόν η διοίκηση 
της Τρίπολης και η τουρκική κυ-

βέρνηση να κατηγορήσουν την 
Ελλάδα ότι κινήθηκε εντός μιας 
περιοχής η οποία δεν έχει οριο-
θετηθεί.

Οπως αναφέρουν στην «Κ» κα-
λά πληροφορημένες πηγές, ο λό-
γος για τον οποίο επελέγη η νέα 
NAVTEX να εκδοθεί με βάση τη 
πρόταση που είχε καταθέσει η 
Λιβύη το 2011, είναι προκειμέ-
νου να μεταδοθεί και το μήνυ-
μα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
επαναλάβει τις διαπραγματεύ-
σεις, προκειμένου να υπάρξει –
κάποια στιγμή– κάποιου είδους 

συμφωνία. Τα μόνα σημεία της 
NAVTEX που αναμένεται να κι-
νηθούν ελαφρώς νοτιότερα της 
πρότασης της Λιβύης του 2011, 
είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται 
σε περιοχές που η Ελλάδα διεκδι-
κεί μεγαλύτερη επήρεια λόγω της 
ύπαρξης νησιών. Το ένα σημείο 
είναι, βεβαίως, εκείνο που αφορά 
τη Γαύδο και το δεύτερο τα νη-
σιά Σχίζα και Σαπιέντζα απέναντι 
από τη Μεθώνη στη νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο, και με βάση την 
ελληνική άποψη δίνουν δυνα-
τότητα για μεγαλύτερη επήρεια.

Ενας επιπλέον λόγος επίσπευ-
σης έκδοσης της νέας NAVTEX 
είναι να γίνει ξεκάθαρο προς την 
κυβέρνηση της Τρίπολης ότι η 
Αθήνα δεν υπάρχει περίπτω-
ση να ανεχθεί την καινοφανή α 
λα Τούρκα αντίληψη πως οι θα-
λάσσιες ζώνες οριοθετούνται με 
βάση τη μέση γραμμή ανάμεσα 
σε ηπειρωτικές ακτές, δίχως να 
λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα 
νησιά που παρεμβάλλονται. Με 
αυτή τη λογική προσωρινή κυ-
βέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε 
το 2019 το πρώτο τουρκολιβυκό 

μνημόνιο εις βάρος της Ανατολι-
κής Κρήτης και των ∆ωδεκανή-
σων. Ολες αυτές οι προετοιμασί-
ες γίνονται το τελευταίο χρονικό 
διάστημα σε συνεννόηση των 
αρμόδιων υπηρεσιών των υπουρ-
γείων Ενέργειας (που προωθεί 
τις προτάσεις της αμερικανικής 
κοινοπραξίας ExxonMobil), Εξω-
τερικών (που ελέγχει το κρίσιμο 
διεθνές πολιτικό σκέλος της υπό-
θεσης) και Εθνικής Αμυνας (το 
οποίο αναλαμβάνει να προχω-
ρήσει, μέσω της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυ-
τικού, στην έκδοση της απαραί-
τητης NAVTEX). Και σε αυτή την 
περίπτωση ίσως απαιτηθεί κά-
ποια συμπληρωματική NAVTEX 
από την Υδρογραφική Υπηρεσία 
της Μάλτας. 

Πέρα από το καθαρά τεχνικό 
σκέλος της υπόθεσης, το οποίο 
ορίζεται με σαφήνεια από τον 
τρόπο διαχωρισμού των περιο-
χών δικαιοδοσίας, η Μάλτα ως 
νησιωτικό κράτος επιθυμεί μια 
συμφωνία που θα αφήνει ανοιχτό 

το ενδεχόμενο απόκτησης προς 
τα ανατολικά της πιο εκτενούς 
ΑΟΖ η οποία θα δημιουργούσε 
με κάθε βεβαιότητα και προσδο-
κίες για εκμετάλλευση πιθανών 
υδρογονανθράκων στο μέλλον.

Για την κυβέρνηση ο τρόπος 
διαχείρισης του ζητήματος ου-
σιαστικά δεν αφήνει περιθώρια 
επιθετικής παρερμηνείας των 
κινήσεων της Ελλάδας. Ωστόσο 
προεξοφλείται ότι η Τουρκία θα 
αντιδράσει. Παρά το γεγονός ότι 
η περίπτωση «ενεργοποίησης» 
των προβλέψεων περί ερευνών 
από την ΤΡΑΟ στα νότια της Κρή-
της παραμένει στο τραπέζι των 
πιθανών τουρκικών αντιδράσε-
ων, αρκετοί στην Αθήνα εκτι-
μούν ότι η Αγκυρα θα μπορούσε 
να μεταφέρει ξανά την ένταση 
στις περιοχές του 2020, δηλα-
δή στα νότια του Ρόδου και του 
Καστελλόριζου, αυτή τη φορά 
πιο στοχευμένα, προκειμένου 
να προκληθεί κρίση. 

Mε μεγάλη προσοχή παρακολου-
θούν στην Αγκυρα τα σχέδια της 
Αθήνας για την επέκταση των 
ερευνών για υδρογονάνθρακες 
που διεξάγει η ExxonMobil νοτι-
ότερα του ορίου που προσδιόριζε 
η NAVTEX της 7ης Νοεμβρίου. 
Στην Τουρκία αναφέρουν πως τα 
δεδομένα δείχνουν πως οι συγκε-
κριμένες έρευνες δεν επηρεάζουν 
τα τουρκικά συμφέροντα στην 
ανατολική Μεσόγειο. 

Ωστόσο, αναφέρουν πως ίσως 
να επηρεάζονται τα συμφέροντα 
της Λιβύης. Στην περίπτωση αυ-
τή, θεωρείται σχεδόν δεδομένη 
η θετική ανταπόκριση της Τουρ-
κίας με αποστολή ερευνητικών 
πλοίων, αν η κυβέρνηση της Τρί-
πολης απαντήσει στις κινήσεις 
της Αθήνας και προκηρύξει σει-
σμικές έρευνες και γεωτρήσεις 
σε περιοχές που υποστηρίζει πως 
εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της 
νότια της Κρήτης.

Eμπειροι αναλυτές αναφέρουν 
πως η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύ-
ης που προβλέπει τη συνεργασία 
για τις έρευνες υδρογονανθρά-
κων είναι ένα «ισχυρό όπλο» στα 
χέρια των δύο χωρών. Ωστόσο 
δεν παραβλέπουν πως η Ελλά-

δα συνεργάζεται στην περιοχή 
με ισχυρούς ομίλους αμερικανι-
κών συμφερόντων.

Με δεδομένη την πρόσφατη 
ένταση που προκλήθηκε με την 
επίσκεψη του Ελληνα υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου ∆ένδια στη 
Λιβύη και όσα επακολούθησαν, 
η τουρκική κυβέρνηση βρίσκε-
ται σε ετοιμότητα. Την περασμέ-
νη εβδομάδα ο υπουργός Εξω-

τερικών της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου συναντήθηκε στο 
Μαρόκο με την υπουργό Εξωτε-
ρικών της κυβέρνησης της Τρί-
πολης, Νατζλά Μανγκούς. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα η 
Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει 
γεωτρύπανό της στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Ο γενικός διευ-
θυντής της τουρκικής εταιρεί-
ας ερευνών πετρελαίου (ΤΡΑΟ) 
Μελίχ Χαν Μπιλγκίν δήλωσε ότι 
το καινούργιο γεωτρύπανο «τις 

επόμενες ημέρες θα σαλπάρει. Η 
νέα του αποστολή προγραμμα-
τίζεται να είναι στη Μεσόγειο, 
κάνουμε την ακτινογραφία της 
Γαλάζιας Πατρίδας».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν 
πως τις επόμενες ημέρες η Αγκυ-
ρα θα εκδώσει σχετική NAVTEX 
για να καθορίσει το σημείο ερευ-
νών και δεν αποκλείουν το εν-
δεχόμενο να κατευθυνθεί σε 
περιοχές της Αποκλειστικής Οι-
κονομικής Ζώνης της Λιβύης στις 
οποίες στο παρελθόν, όπως λέ-
νε, έχουν προηγηθεί σεισμικές 
έρευνες, αν και δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα δεδομένα για κά-
τι τέτοιο. Ωστόσο, δεν αποκλεί-
ουν να κατευθυνθεί και εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ. 

Πάντως, τους τελευταίους 
μήνες η Τουρκία αποφεύγει να 
κατευθυνθεί για έρευνες σε πε-
ριοχές που θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν ένταση στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και οι προηγούμενες 
γεωτρήσεις έγιναν σε περιοχές 
κοντά στις τουρκικές ακτές. 

Ομως η επίσκεψη του Νίκου 
∆ένδια στη Λιβύη και το Κάιρο 
και οι αντιδράσεις της Ελλάδας 
εναντίον της κυβέρνησης της 
Τρίπολης έχουν δημιουργήσει 
νέα δεδομένα τα οποία εξετά-
ζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Η 
συνεχιζόμενη προσέγγιση της 

Ελλάδας με την Αίγυπτο, με την 
πρόσφατη συμφωνία για τον κα-
θορισμό περιοχών έρευνας και 
διάσωσης, αλλά και η δημόσια 
συζήτηση εντός της Ελλάδας 
για την επέκταση των χωρικών 
υδάτων στα 12 μίλια σε συγκε-
κριμένες περιοχές, κρατούν σε 
επιφυλακή τους Τούρκους αξιω-
ματούχους.

Κορώνες κατά ΗΠΑ

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη 
εντύπωση όμως, είναι η αντια-
μερικανική στάση που τηρεί η 
τουρκική κυβέρνηση σε πολλά 
διαφορετικά μέτωπα. Αξιωμα-
τούχοι και αναλυτές που μιλούν 
σε τουρκικά ΜΜΕ παρατηρούν 
πως καθυστερεί το θέμα του εκ-
συγχρονισμού των F-16. Τονί-
ζουν πως σε περίπτωση που οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνουν 
την πώληση των F-16 τα πρώτα 
μαχητικά θα φθάσουν το 2028, 
την ώρα που η Ελλάδα θα έχει 
εκσυγχρονίσει όλα τα F-16, θα 
χρησιμοποιεί τα γαλλικά μαχη-
τικά Rafale και πιθανότατα θα 
παραλαμβάνει τα F-35. 

Ενα γεγονός που προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση των Ηνω-
μένων Πολιτειών ήταν η δήλωση 
του υπουργού Αμυνας της Τουρ-
κίας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος 
ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα 

χρησιμοποιήσει το ρωσικό αντι-
αεροπορικό σύστημα S-400 και 
όπως δήλωσε, «αυτό μπορεί να γί-
νει εντός μιας ώρας». Η αντίδρα-
ση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν 
ξεκάθαρη, καθώς τόνισε πως το 
συγκεκριμένο αντιαεροπορικό 
σύστημα απειλεί την ασφάλεια 
των συστημάτων του ΝΑΤΟ και 
απείλησε την Αγκυρα με νέες κυ-
ρώσεις σε περίπτωση που προμη-

θευτεί νέα ρωσικά οπλικά συστή-
ματα. Ο υπουργός Εσωτερικών 
της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού 
πριν από 15 ημέρες κατηγόρησε 
ευθέως την Ουάσιγκτον πως βρί-
σκεται πίσω από το τρομοκρατικό 
χτύπημα της οδού Ιστικλάλ στην 
Κωνσταντινούπολη. Στο ίδιο κά-
δρο έβαλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν την Ελλάδα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. «Φυσικά μας ενοχλούν 
οι συμπεριφορές της ∆ύσης στην 
Ελλάδα, ειδικά της Αμερικής. Η 

Αλεξανδρούπολη είναι ένα από 
τα θέματα αυτά», είχε δηλώσει 
ο Ερντογάν την προηγούμενη 
εβδομάδα και είχε υποστηρίξει 
πως Ελλάδα και Ηνωμένες Πολι-
τείες φιλοξενούν και στηρίζουν 
τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η αντιπολίτευση

Οι ιδιαίτερα στενές και συμ-
μαχικές σχέσεις της Τουρκίας με 
τη Ρωσία σε κάθε τομέα θεωρεί-
ται ένας από τους σημαντικούς 
παράγοντες αυτής της έντονης 
και σκληρής στάσης της Αγκυ-
ρας απέναντι στην Ουάσιγκτον. 
Ομως, μέλη της αντιπολίτευσης 
υποστηρίζουν πως ένας από τους 
λόγους είναι και η απότομη οπι-
σθοχώρηση που κάνει η Τουρκία 
σε σχέση με την πολιτική της με 
Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία 
και Συρία. 

Η αντιαμερικανική και η αν-
θελληνική στάση βάζει κάτω από 
το χαλί τη στροφή 180 μοιρών 
που κάνουν στα υπόλοιπα ζητή-
ματα, υποστηρίζουν, και δεν απο-
κλείουν για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο να τηρηθεί ίσως και σκλη-
ρότερη στάση κυρίως σε σχέση 
με την Ελλάδα.

• Η εισβολή του Ερντογάν στη Συρία, 
Σελ. 23

NAVTEX - μήνυμα στη Λιβύη
Στα όρια της μέσης γραμμής, που είχε αναγνωρίσει η Τρίπολη στις διαπραγματεύσεις του 2011, επεκτείνονται οι έρευνες

Τα σενάρια αντίδρασης που βρίσκονται στο τραπέζι της Αγκυρας

H πίεση της αμερικα-
νικής ExxonMobil για 
επέκταση νοτιοδυτικά 
της Κρήτης συνιστά έν-
δειξη για τη στάση που 
αναμένεται να κρατή-
σουν οι ΗΠΑ έναντι 
του εγχειρήματος.

Η τουρκική πλευρά 
προσμετράει το 
γεγονός ότι οι έρευνες 
στην ελληνική ΑΟΖ 
επιχειρούνται από 
αμερικανική εταιρεία.

Ο Χουλουσί Ακάρ ξεκα-
θάρισε ότι η χώρα του 
θα χρησιμοποιήσει τους 
ρωσικούς S-400, προκα-
λώντας την αντίδραση 
της Ουάσιγκτον.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Η ελληνική πλευρά βρί-
σκεται σε εγρήγορση για 
την πιθανότητα να δώσει 
η προσωρινή κυβέρνη-
ση της Λιβύης εξουσιο-
δότηση στους Τούρκους 
να κινηθούν νοτιοδυτικά 
της Κρήτης.

Σκάκι για τους υδρογονάνθρακες
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Με έξι κρίσιμες αλλαγές που «εν-
σωματώνουν» σειρά από παρα-
τηρήσεις φορέων της δημόσιας 
σφαίρας, παραγόντων του δημό-
σιου βίου οι οποίοι τοποθετήθη-
καν επί του ζητήματος των πα-
ρακολουθήσεων, αλλά και απλών 
πολιτών που έλαβαν μέρος στη 
διαδικασία της δημόσιας διαβού-
λευσης η κυβέρνηση καταθέτει 
αύριο ή το αργότερο την Τρίτη 
προς ψήφιση στη Βουλή το νομο-
σχέδιο για τη «διαδικασία άρσης 
του απορρήτου των επικοινωνι-
ών, κυβερνοασφάλεια και προ-
στασία προσωπικών δεδομένων 
πολιτών».    

Οι μεταβολές στο προωθού-
μενο νομοσχέδιο, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες, θα εκκι-
νούν από την τροποποίηση του 
ορισμού της «εθνικής ασφάλει-
ας» και της διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου για τα πολιτικά 
πρόσωπα, και θα φθάνουν μέ-
χρι την αλλαγή του τρόπου κα-
ταστροφής των αρχείων παρα-
κολούθησης και την περαιτέρω 
ενίσχυση της Α∆ΑΕ για ψηφιο-
ποίηση των αρχείων της. Επίσης, 
παρότι διατηρείται η τριετία για 
την ενημέρωση του παρακολου-
θούμενου, επέρχονται σημαντι-
κές μεταβολές και στη συγκεκρι-
μένη διάταξη.  

Η επιλογή της κυβέρνησης 
να προχωρήσει σε αλλαγές υπο-
γραμμίζει, όπως τονίζουν κυβερ-
νητικά στελέχη, τη βούλησή της 
να αποτελέσει η υπόθεση των 
υποκλοπών, που ταλανίζει την 
πολιτική σκηνή από τον περα-
σμένο Αύγουστο, αφετηρία για 
την ουσιαστική θωράκιση του 
συστήματος μετά τα κενά και τα 
λάθη που ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
αναγνωρίσει. Και τούτο παρότι 
στο Μέγαρο Μαξίμου έχει γίνει 
πλήρως αντιληπτό πως το «όχι 
σε όλα» του ΣΥΡΙΖΑ, έναντι της 
όποιας κυβερνητικής πρωτοβου-
λίας, δεν πρόκειται να μεταβλη-
θεί λίγους μήνες πριν από τις 
εκλογές, ενώ συναίνεση δεν εί-

ναι δυνατόν να υπάρξει ούτε από 
τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρότι ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναγνώρι-
σε πως το προωθούμενο νομο-
σχέδιο εμπεριέχει σειρά θετικών 
ρυθμίσεων.   

Στη Βουλή  

Παράλληλα, σε ακόμη μία 
κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική 
βαρύτητα ο κ. Μητσοτάκης θα 
προσέλθει στη Βουλή κατά τη 
διαδικασία συζήτησης του νο-
μοσχεδίου –στις 7 ή 8 ∆εκεμ-
βρίου– και θα τοποθετηθεί «εφ’ 
όλης της ύλης» για την υπόθε-
ση των παρακολουθήσεων, απα-
ντώντας στην όποια κριτική των 

κομμάτων. Ετσι, όπως σημειώ-
νουν συνεργάτες του, θα «κα-
ταρριφθεί στην πράξη» η ρητο-
ρική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξη Τσίπρα ότι «κρύβεται», 
«φυγομαχεί» ή αρνείται να δώ-
σει διευκρινίσεις στα ερωτήμα-
τα που εγείρει η αντιπολίτευση.  

Ειδικότερα, οι έξι αλλαγές που 
θα επέλθουν στο νομοσχέδιο το 
οποίο κατατίθεται προς ψήφιση 
στη Βουλή, σε σχέση με το κείμε-
νο που τέθηκε προ δεκαημέρου 
περίπου σε δημόσια διαβούλευ-
ση, είναι οι εξής:  

Η εθνική 
ασφάλεια

Περιορισμός του εύρους του ορι-
σμού της εθνικής ασφάλειας. Πλέ-
ον ο όρος περιορίζεται σε θέματα 

εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολι-
τικής, προστασίας υποδομών και 
δικτύων και κυβερνοασφάλειας. 
Στην αρχική μορφή του νομο-
σχεδίου ο όρος ήταν σαφώς πιο 
«χαλαρός», καθώς «λόγοι εθνικής 
ασφάλειας χαρακτηρίζονταν οι 
λόγοι που συνάπτονται με την 
προστασία των βασικών λειτουρ-
γιών του κράτους και των θεμελι-
ωδών συμφερόντων του κοινωνι-
κού συνόλου και περιλαμβάνουν 
την πρόληψη και καταστολή δρα-
στηριοτήτων ικανών να επιφέ-
ρουν πλήγμα στις συνταγματικές, 
πολιτικές, οικονομικές ή κοινω-
νικές δομές της χώρας».  

Η υπογραφή 
του ΠτΒ

Αλλάζει η αλληλουχία των υπο-
γραφών για την άρση του απορ-
ρήτου σε πολιτικά πρόσωπα, με 
τον «τελικό κριτή» να είναι πλέον 
ο πρόεδρος της Βουλής. Στο αρ-
χικό κείμενο για την παρακολού-
θηση επισπεύδουσα ήταν η ΕΥΠ 
ή η Αντιτρομοκρατική, ακολου-
θούσε η άδεια του προέδρου της 
Βουλής και η διαδικασία ολοκλη-
ρωνόταν με τη διπλή εισαγγελική 
κρίση. Πλέον η διαδικασία εκκι-
νεί και πάλι από την ΕΥΠ, αλλά 
η έγκριση των δύο εισαγγελέων 
προηγείται της τελικής άδειας 

από τον εκάστοτε πρόεδρο της 
Βουλής που θα έχει πλήρη εικό-
να για τα στοιχεία που καθιστούν 
αναγκαία την παρακολούθηση.  

Η διατήρηση 
του φακέλου

Αλλαγή της διαδικασίας καταστρο-
φής του υλικού παρακολούθησης. 
Στο προς κατάθεση νομοσχέδιο 
διατηρείται η πρόβλεψη σύμφω-
να με την οποία το περιεχόμενο 
της παρακολούθησης διαγράφε-
ται έξι μήνες μετά την παύση της 
άρσης του απορρήτου και ο φάκε-
λος με το υλικό τεκμηρίωσης για 
την άρση μετά την παρέλευση 
δεκαετίας. Ομως προστίθενται 
νέες δικλίδες ασφαλείας, καθώς 
η διαδικασία καταστροφής τυπο-
ποιείται. Θα συντάσσονται πρω-
τόκολλα καταστροφής, από τα 
οποία θα προκύπτουν σαφώς ο 
χρόνος καταστροφής των αρχεί-
ων, ο υπάλληλος-χειριστής, καθώς 
και το υλικό που καταστράφηκε.  

Η ενημέρωση 
του θιγέντος

Ενημέρωση παρακολουθούμενου. 
Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο 
διατηρείται η πρόβλεψη σύμφω-
να με την οποία «είναι δυνατή η 

ενημέρωση του υποκειμένου σε 
παρακολούθηση υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται 
ο σκοπός για τον οποίο διατά-
χθηκε η άρση του απορρήτου 
του, και μετά την πάροδο τρι-
ών ετών από την παύση της». 
Η «τριετία» έχει χαρακτηριστεί 
«άνευ αποχρώντος λόγου υπερ-
βολικά μακρύ χρονικό διάστημα» 
από την Α∆ΑΕ, ενώ έχει επικρι-
θεί από τα κόμματα, με τον Νίκο 
Ανδρουλάκη να αναδεικνύει τη 
συγκεκριμένη διάταξη ως έναν 
από τους βασικούς λόγους για 
τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα πει 
«όχι» στο νομοσχέδιο. Η κυβέρ-
νηση θα επιμείνει στη διάταξη 
καθώς, όπως τονίζουν υψηλόβαθ-
μα στελέχη της, ακολουθείται η 
πρακτική που ισχύει σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού, «ώστε να 
υπάρχει απόσταση από γεγονό-
τα ύψιστης εθνικής ασφάλειας, 
όπως τα γεγονότα στον Εβρο ή η 
κατασκοπεία στη Ρόδο το 2020». 
Επίσης διατηρείται η ρύθμιση 
σύμφωνα με την οποία την ενη-
μέρωση ή μη αποφασίζει τριμε-
λές όργανο που απαρτίζεται από 
τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον δι-
οικητή της ΕΥΠ ή της ∆ΑΕΕΒ και 
τον πρόεδρο της Α∆ΑΕ. Ομως 
«ενσωματώνονται» δύο βασικές 
εισηγήσεις της Α∆ΑΕ. Πρώτον, 
θα υπάρχει πρακτικό με την αι-
τιολογία της απόφασης εάν είναι 

αρνητική. Ενώ, παράλληλα, θα 
καταγράφεται και η άποψη της 
μειοψηφίας.    

Το αρχείο 
της ΑΔΑΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα της Α∆ΑΕ 
για την ψηφιοποίηση των αρχεί-
ων της με τα στοιχεία των πα-
ρακολουθούμενων, καθώς με το 
υφιστάμενο πλαίσιο της διαβι-
βάζονται μόνο αριθμοί τηλεφώ-
νων. Με τις προωθούμενες αλ-
λαγές θα έχει, όπως τονίζεται, 
την ευχέρεια να προχωρεί άμε-
σα και αποτελεσματικά σε δια-
σταυρώσεις.   

Η αιτιολογία 
του αιτήματος

Η μορφή του αιτήματος της ΕΥΠ 
ή της Αντιτρομοκρατικής για 
παρακολούθηση θα πάψει να εί-
ναι «τυποποιημένη». Με βάση 
το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή, πέραν 
του ονόματος του προσώπου θα 
πρέπει να καταγράφονται η προ-
τεινόμενη διάρκεια της παρακο-
λούθησης και η αιτιολογία της 
αναγκαιότητας για την άρση του 
απορρήτου. Το αίτημα, δηλαδή, 
θα πρέπει να τεκμηριώνεται. 

Εξι αλλαγές
στον νόμο για
το απόρρητο 
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Η κυβέρνηση υιοθετεί ενστάσεις 

που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση

Για παρακολούθηση 
πολιτικού προσώπου 
τελευταίος θα δίνει 
έγκριση ο πρόεδρος 
της Βουλής – Το αίτημα 
των υπηρεσιών για άρση 
απορρήτου θα πρέπει να 
φέρει ειδική αιτιολογία.  

Παρατηρήσεις φορέων, παραγόντων του δημόσιου βίου οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος των παρακολουθήσεων, αλλά και απλών πολιτών που 
έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση, έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο που κατατίθεται αύριο ή το αργότερο την Τρίτη προς ψήφιση στη Βουλή.
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ  

Στην εξέταση ουσιωδών μαρτύρων 
για την υπόθεση των παρακολου-
θήσεων πολιτικών, δημοσιογρά-
φων και επιχειρηματιών έχουν 
εισέλθει πλέον οι εισαγγελικές 
έρευνες, που διενεργούνται σε 
καθεστώς απόλυτης μυστικότη-
τας από δύο εισαγγελικούς λει-
τουργούς, ενώ παράλληλα ανα-
ζητούνται οικονομικά στοιχεία 
για τη δράση δύο εταιρειών που 
εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», οι εισαγγελείς Αγγελική Τρι-
ανταφύλλου και Κωνσταντίνος 
Σπυρόπουλος, που έχουν το βα-
ρύ πακέτο των ερευνών, έχουν 
προχωρήσει ήδη σε εξέταση αν-
θρώπων μέσα από την Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών και την 
προσεχή εβδομάδα θα συνεχί-
σουν με καταθέσεις και αστυ-
νομικών.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, που 
θα κληθούν σε κατάθεση είχαν 
αποσπαστεί –όπως ανέφεραν δη-
μοσιεύματα αλλά και ουσιώδης 
μάρτυρας που εξετάστηκε ήδη– 
σε υπηρεσία της ΕΥΠ στην Αγία 
Παρασκευή, προκειμένου να συν-
δράμουν στην υλοποίηση των 
παρακολουθήσεων. Ωστόσο, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι από τις κα-

ταθέσεις που έχουν ληφθεί προ-
σώρας, κυρίως από υπαλλήλους 
της ΕΥΠ, δεν φαίνεται να προκύ-
πτουν συγκεκριμένα στοιχεία για 
την παρακολούθηση ορισμένων 
προσώπων ταυτόχρονα με νόμι-
μη επισύνδεση από την ΕΥΠ και 
παράλληλα με το κακόβουλο λο-
γισμικό Predator.

Ομως, σε ό,τι αφορά το εν λόγω 
λογισμικό, η ύπαρξη του οποίου 
επιβεβαιώνεται σε παρακολουθή-

σεις, οι εισαγγελικές αρχές έχουν 
προχωρήσει σε κομβικές κινή-
σεις για την αποκάλυψη οικονο-
μικών δοσοληψιών της εταιρείας 
Ιntellexa, καθώς και της εταιρείας 
Krikel, η οποία είχε συμβάσεις με 
την ΕΥΠ που ήδη ερευνώνται.

Προς την κατεύθυνση των 
ερευνών για σχέσεις, επαφές και 

οικονομικές δραστηριότητες φυ-
σικών προσώπων που εμπλέκο-
νται με τη δράση των δύο αυτών 
εταιρειών, στις εισαγγελικές αρ-
χές, σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», έχουν φθάσει στοιχεία που 
θεωρούνται πολύ αξιόλογα και 
διερευνώνται περαιτέρω.

Αφορούν τη δράση προσώπου 

που ταυτίζεται με τη μία από τις 
δύο εταιρείες και φαίνεται πως 
είχε αναπτύξει κατά το παρελ-
θόν πολυσχιδή δράση εντός κι 
εκτός Ελλάδας. Ηδη αναζητούνται 
στοιχεία που ενδέχεται να αξιο-
ποιηθούν δικαστικά από Αρχές 
γειτονικής χώρας, ενώ οι εισαγ-
γελείς παράλληλα έχουν ζητήσει 
και τις απόρρητες τοποθετήσεις 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτι-
κής διερεύνησης των καταγγε-
λιών περί παρακολουθήσεων του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αν-
δρουλάκη, αλλά και του δημοσι-
ογράφου Θανάση Κουκάκη στο 
πλαίσιο σύστασης εξεταστικής 
επιτροπής.

Η απάντηση

Και ενώ οι εισαγγελικές έρευ-
νες για τη σοβαρή υπόθεση των 
παρακολουθήσεων, που έχει δη-
μιουργήσει και έντονη πολιτική 
αντιπαράθεση, βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη, οι επικρίσεις για 
ολιγωρίες της εισαγγελικής αρ-
χής προκάλεσαν αντίδραση σε 
υψηλό θεσμικό επίπεδο, καθώς 
ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος 
τοποθετήθηκε δημόσια.

Με αφορμή επικριτικό σχόλιο 
του βουλευτή της Ν.∆. Κώστα Τζα-
βάρα, ο κ. Ντογιάκος απάντησε με 
ανακοίνωση, δηλώνοντας πως «οι 

εισαγγελικές αρχές δεν κλώθουν», 
ενώ πρόσθεσε πως η έρευνα «διε-
νεργείται προς κάθε κατεύθυνση 
και σε βάθος με απόλυτη μυστι-
κότητα και υπό τα εχέγγυα της 
αμεροληψίας». ∆εν παρέλειψε μά-
λιστα ο επικεφαλής της εισαγγε-
λικής αρχής να χαρακτηρίσει πα-
ρόμοιες τοποθετήσεις «άδικες και 
άστοχες» για να συμπληρώσει ότι 
«ενσπείρουν αμφιβολίες και ανη-
συχία στους πολίτες».

Πάντως, οι εισαγγελικές αρχές 
που διενεργούν τις έρευνες για 
τις παρακολουθήσεις, σύμφωνα 
με πληροφορίες, εμφανίζονται να 
έχουν σχηματίσει βεβαιότητα για 
αποκάλυψη και στοιχειοθέτηση 
παράνομων παρακολουθήσεων. 
Ταυτόχρονα, αναζητούν ευρή-
ματα για την εξαιρετικά κρίσιμη 
από κάθε άποψη (πολιτική και 
όχι μόνον) πτυχή της υπόθεσης, 
για να στηριχθούν, αν καταστεί 
δυνατόν, καταγγελίες για παρα-
κολούθηση κάποιων προσώπων, 
τόσο από την ΕΥΠ όσο και από 
το παράνομο λογισμικό Predator.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις 
πολιτών που έχουν υπηκοότη-
τα άλλης χώρας, όπως για παρά-
δειγμα του Ισραήλ, οι εισαγγελείς 
έχουν εντοπίσει ορισμένα πρό-
σωπα, οι μαρτυρίες των οποίων 
θα ήταν –κατ’ αυτούς– χρήσιμες, 
ωστόσο είναι άγνωστο αν τελικά 

οι μάρτυρες αυτοί θα θελήσουν 
να προσέλθουν. Ακόμη κάποια 
ονόματα αλλοδαπών μαρτύρων 
που δόθηκαν στους εισαγγελείς 
από δημοσιογράφο - μάρτυρα 
εξετάζονται, προκειμένου να δι-
ακριβωθεί ότι αντιστοιχούν σε 
πραγματικά πρόσωπα και δεν εί-
ναι ψευδώνυμα η ονοματεπώνυ-
μα που μπορεί να σχετίζονται με 
πλαστές ταυτότητες.

Σε κάθε περίπτωση οι εισαγγε-
λικές αρχές επιχειρούν να «τρέ-
ξουν» τις έρευνες στο μέτρο του 
εφικτού και με βάση τις καταθέ-
σεις και τα στοιχεία που διαθέ-
τουν, ενώ άτυπα είναι αποδέκτες 
πληροφοριών για ύπαρξη αποδει-
κτικών στοιχείων, σε ήχο και βί-
ντεο, τα οποία όμως αν πράγμα-
τι υπάρχουν εκτιμάται πως είναι 
δύσκολο να εμφανιστούν, προ 
του κινδύνου ποινικής εμπλοκής.

Ετσι, εκτιμήσεις σοβαρών δι-
καστικών πηγών κάνουν λόγο 
για στοιχεία που το πιθανότερο 
να προκύψουν από μαρτυρίες –
καταθέσεις δηλαδή– οι οποίες 
θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

Βεβαίως οι μαρτυρικές κατα-
θέσεις, σημειώνουν οι ίδιες πη-
γές, θα επιχειρηθεί να ενισχυθούν 
και με άλλα στοιχεία (έγγραφα, 
συμβάσεις, κίνηση λογαριασμών 
κ.λπ.) προκειμένου να είναι πιο 
θεμελιωμένες και αξιόπιστες.

Ακολουθούν τα ίχνη του χρήματος οι εισαγγελείς

Στο μικροσκόπιο τα οι-
κονομικά στοιχεία των 
εταιρειών που συνδέ-
ονται με το Predator – 
Εχουν κληθεί στελέχη 
της ΕΥΠ και αστυνομι-
κοί που είχαν αποσπα-
στεί στην υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιά-
κος ανέφερε πως η έρευνα «διενερ-
γείται προς κάθε κατεύθυνση και σε 
βάθος, με απόλυτη μυστικότητα και 
υπό τα εχέγγυα της αμεροληψίας».
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τι σημάδια έχουν αφήσει οι υπο-
κλοπές στην κυβέρνηση; Πόσο 
μεγάλη είναι η «ζημιά» και ποιους 
ποιοτικούς δείκτες έχει επηρεά-
σει; Eχει φθάσει η φθορά στο κα-
τώφλι του πρωθυπουργικού γρα-
φείου και πόσο μπορεί να αλλάξει 
η κατάσταση έως τις εκλογές;  

Η τελευταία δημοσκόπηση 
της Pulse για λογαριασμό του 
ΣΚΑΪ κατέγραψε κάτι ενδιαφέ-
ρον. Για πρώτη φορά υπάρχει 
ερώτημα στην απάντηση του 
οποίου ο Αλέξης Τσίπρας κατα-
γράφει μεγαλύτερο ποσοστό από 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Συγκεκριμένα, ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στο ερώτημα «ποιος από 
τους αρχηγούς των κομμάτων 
μπορεί να αντιμετωπίσει καλύ-
τερα τα θέματα διαφάνειας» συ-
γκεντρώνει ποσοστό 28% έναντι 
27% του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ενώ 12% συγκεντρώνει ο Νί-
κος Ανδρουλάκης. Η απάντηση 
«κανένας από τους τρεις» συγκε-
ντρώνει ποσοστό 26%. 

Ο Γιώργος Αράπογλου, διευ-
θύνων σύμβουλος της Pulse, 
που πραγματοποίησε την έρευ-
να, εξηγεί στην «Κ» ότι από το 
συγκεκριμένο εύρημα δεν μπο-
ρεί να εξαχθούν ασφαλή συ-
μπεράσματα. Πρόκειται, λέει, 
για έναν τομέα που δεν έχει με-
τρηθεί αυτόνομα στο παρελθόν 
και συνεπώς δεν υπάρχει μέτρο 
σύγκρισης. Προσθέτει, δε, ότι πα-
ραδοσιακά τα κόμματα που είναι 
στην κυβέρνηση και οι εκάστοτε 
πρωθυπουργοί δεν καταγράφουν 
υψηλό ποσοστό σε τέτοιους εί-
δους ερωτήσεις, καθώς πάντα 
η διακυβέρνηση βαραίνει τους 
τομείς της διαφάνειας λόγω της 

φθοράς που προκαλεί η διαχεί-
ριση της εξουσίας. 

Εν προκειμένω, μάλιστα, είχε 
προηγηθεί και η υπόθεση Πά-
τση αλλά και άλλα μικρά ή μεγα-
λύτερα θέματα που σχετίζονται 
με τη διαφάνεια και αναπόφευ-
κτα επηρεάζουν την κυβέρνηση. 
Οσον αφορά το ερώτημα «πόσο 
μεγάλη ζημιά έχει προκαλέσει 
στη Νέα ∆ημοκρατία η υπόθε-
ση των υποκλοπών», φαίνεται 
πως τα συμπεράσματα είναι έως 
αυτή τη στιγμή θετικά για την 
κυβέρνηση. Πλην του παραπά-
νω δείκτη, η γενική εικόνα της 
κυβέρνησης δεν έχει επηρεα-
στεί καθοριστικά, ενώ το θέμα 
των υποκλοπών δεν φαίνεται να 
έχει πλήξει την προσωπική ει-
κόνα του πρωθυπουργού, που 
διατηρεί στο ακέραιο τη διαφο-
ρά του από τον αρχηγό της αξ. 
αντιπολίτευσης στην καταλλη-
λότητα. Χαρακτηριστικό είναι 
πως σε τομείς κρίσιμους, όπως 
η ανάπτυξη, η οικονομία και τα 
ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτά-
κης διατηρεί ευρύ προβάδισμα 
από τον αντίπαλό του.  

Το συμπέρασμα είναι ότι το 
θέμα των υποκλοπών από μόνο 
του δεν μπορεί να προκαλέσει 
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, 
αλλά συνδυαστικά με άλλα προ-
βλήματα μπορεί να λειτουργήσει 
πολλαπλασιαστικά στη φυσιολο-

γική φθορά της κυβέρνησης που 
έχει κάνει την εμφάνιση της από 
πέρυσι τον Σεπτέμβριο, έχοντας 
χάσει συνολικά 3,5 μονάδες, από 
το 36,5% στο 33%.  

Ο κίνδυνος

Πρόσφατη έρευνα της Prorata 
αποτύπωσε μια διαφορετική πτυ-
χή για τις υποκλοπές, που δεί-
χνει πως το θέμα έχει αντίκτυπο, 
ακόμη και αν αυτός δεν φαίνε-
ται διά γυμνού οφθαλμού αλλά 
υποβόσκει. Xαρακτηριστικό είναι 
πως στην τελευταία μέτρηση της 
εταιρείας, μεταξύ όσων ζητούν 
την αντικατάσταση ∆εμίρη είναι 
και το 41% των ψηφοφόρων της 
Ν.∆., το 76% των ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ, το 75% όσων δη-
λώνουν αναποφάσιστοι, το 77% 
των κεντρώων, το 50% των κε-
ντροδεξιών και το 38% των δεξι-
ών, που δείχνει πως το θέμα της 
διαφάνειας διαπερνά οριζοντίως 

ολόκληρη την κοινωνία. 
Εμπειρος καθηγητής πολιτι-

κών επιστημών, που έχει γνώση 
τόσο των δημοσκοπήσεων που 
βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας όσο και κυλιόμενων μετρή-
σεων που δεν γίνονται γνωστές, 
αναφέρει στην «Κ» πως η υπόθε-
ση των υποκλοπών έχει δύο βασι-
κές επιπτώσεις για την κυβέρνη-
ση. Πρώτον, «μειώνει τον χώρο 
ουδετερότητας και ανεκτικότη-
τας προς το κυβερνών κόμμα». 
Υπάρχουν δηλαδή πολίτες που 
έβλεπαν θετικά την κυβέρνηση, 
ενώ δεν ανήκουν στον στενό πυ-
ρήνα της Νέας ∆ημοκρατίας. «Το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να 
υπάρχει αλλά βαίνει μειούμενο», 
λέει ο καθηγητής, προσθέτοντας 
πως αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα 
που πρέπει να λύσει το κυβερνών 
κόμμα στην προσπάθεια να φτά-
σει στην αυτοδυναμία. 

Η δεύτερη βασική επίπτωση 

είναι πως τέτοια θέματα απα-
σχολούν παραδοσιακά ένα κε-
ντρώο κοινό, που ιεραρχεί ψηλά 
ζητήματα θεσμών και διαφάνει-
ας. «Αυτό δημιουργεί έξτρα πρό-
βλημα στην κυβέρνηση, καθώς η 
αυτοδυναμία του κ. Μητσοτάκη 
περνά κυρίως μέσα από αυτό το 
κοινό». Και τότε γιατί στις δημο-
σκοπήσεις και στην πλειονότητα 
των ποιοτικών στοιχείων η Ν.∆. 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξα-
κολουθούν να προηγούνται με 
σημαντική διαφορά; Ο καθηγη-
τής σημειώνει πως την απάντη-
ση πρέπει να την αναζητήσουμε 
στον ΣΥΡΙΖΑ. «Η αξ. αντιπολί-
τευση εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα αρνητικό στερεότυπο, που 
δεν προσεγγίζεται εύκολα από 
τους πολίτες». Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο 
Αλέξης Τσίπρας «δεν δείχνουν 
ικανότητα να διαχειριστούν τα 
λάθη της κυβέρνησης ακόμη και 
σε επίπεδο λεξιλογίου», το οποίο, 
όπως λέει ο καθηγητής στην «Κ», 
αποτελεί «πολιτικό όπλο». 

Εν κατακλείδι, το θέμα των 
υποκλοπών δεν είναι αμελητέο 
για την κυβέρνηση και διαμορ-
φώνει κλίμα, ακόμη και αν αυτό 
δεν καταγράφεται σε όλες τις με-
τρήσεις και, όπως επισημαίνει, 
«θα είναι μεγάλο λάθος για την 
κυβέρνηση να το υποτιμήσει». 
Στην ανάλυση που παραθέτει 
στην «Κ» ο καθηγητής προσθέ-
τει πως έρευνες στο εξωτερικό 
έχουν δείξει κάτι ακόμη που πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη. Η υπόθεση 
των υποκλοπών έχει συσπειρώ-
σει και έχει κάνει πιο επιθετική 
την αντιπολίτευση. Οι έρευνες 
έχουν δείξει πως όταν οι ψηφο-
φόροι ενός κόμματος «φωνάζουν 
πιο πολύ» τι θα ψηφίσουν στις 
επόμενες εκλογές, συνήθως προ-
σθέτουν 2 με 3 ποσοστιαίες μο-

νάδες στο κόμμα τους λίγο πριν 
από την αναμέτρηση. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ, 
εάν αυτή τη στιγμή είναι στο 
25%-26%, στις εκλογές θα είναι 
σίγουρα 3 μονάδες πιο πάνω.  

Τι «βλέπει» το Μαξίμου 

Tα ερωτήματα περί των υπο-
κλοπών απασχολούν εντόνως 
το τελευταίο διάστημα το Μέ-
γαρο Μαξίμου, με τις έρευνες 
που «τρέχουν» να εστιάζουν σε 
αυτούς τους τομείς. Στην κυβέρ-
νηση διαπιστώνουν πως το θέ-
μα των υποκλοπών δεν της έχει 
προκαλέσει ανήκεστο βλάβη, αλ-
λά πρέπει «άμεσα να απομονω-
θεί» για να μη συμπαρασύρει και 
άλλους τομείς, στη λογική της 
«συνδυαστικής φθοράς» που ει-
πώθηκε παραπάνω. Χαρακτηρι-
στικό είναι πως στις μετρήσεις 
που φθάνουν στην Ηρώδου Ατ-
τικού υπάρχουν δύο τομείς που 
ο Αλέξης Τσίπρας πλησιάζει σε 
απόσταση αναπνοής τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Πρόκειται για θέ-
ματα διαφάνειας, που η διαφορά 
είναι στις 6 μονάδες (38%-32%), 
και ζητήματα ελευθερίας και δι-
καιωμάτων, με τους δύο πολιτι-
κούς αρχηγούς να έχουν μόλις 
τρεις μονάδες διαφορά (41% ένα-
ντι 38%). Πέραν τούτων όμως, 
όπως σημειώνουν κυβερνητικές 
πηγές στην «Κ», η διαφορά των 
δύο πολιτικών αρχηγών είναι 
«χαώδης», εξ ου και ο πρωθυ-
πουργός επαναλαμβάνει διαρκώς 
πως το δίλημμα των επόμενων 
εκλογών θα είναι «Μητσοτάκης 
ή Τσίπρας». Στο πλαίσιο αυτό, 
ο σχεδιασμός είναι οι εκλογές 
να γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, 
όταν το θέμα θα έχει απομακρυν-
θεί και οι δυσκολίες του χειμώνα 
θα είναι πίσω μας.

Εχει ρωγμές το μπετόν της Ν.Δ.;
Αναλυτές των δημοσκοπήσεων εξηγούν στην «Κ» τα πρόσφατα ευρήματα για τον αντίκτυπο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων

Εχουν επηρεαστεί
οι τάσεις στο περιορισμέ-
νο κοινό του Κέντρου, 
από το οποίο όμως
θα κριθεί και ο στόχος 
της αυτοδυναμίας.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς πως το δίλημμα των επόμενων 
εκλογών θα είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» αφού, όπως σημειώνουν πηγές 
στην «Κ», η διαφορά των δύο πολιτικών αρχηγών παραμένει μεγάλη.
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Η κατάθεση του 19χρονου στους 
αστυνομικούς της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλίκων και 
οι καταγγελίες του σχετικά με 
την «Κιβωτό του Κόσμου» θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν την 
αφορμή για να ανοίξουν αμέσως 
και άλλα στόματα. Ο χειρισμός 
της υπόθεσης, όμως, στα πρώτα 
της στάδια και η αδυναμία των 
αρχών να εγγυηθούν τη μυστι-
κότητα της προδικασίας φαίνε-
ται να αντιστρέφουν το κλίμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στην 
«Κ», η διαρροή της κατάθεσης 
έχει ήδη οδηγήσει σε ταυτο-
ποίηση καταγγελλόντων, υπάρ-
χουν αναφορές για απόπειρες 
εκφοβισμού των ίδιων και άλ-
λων πιθανών μαρτύρων, ενώ 
μέχρι στιγμής η δημοσιότητα 
που δόθηκε φαίνεται να λει-
τουργεί αποτρεπτικά και για 
άλλους νυν ή πρώην τροφίμους 
οι οποίοι αναζητούνται για να 
εισφέρουν τις δικές τους εμπει-
ρίες. Για τις αρμόδιες αρχές δεν 
χάθηκε μόνο το στοιχείο του 
αιφνιδιασμού, αλλά μοιάζει να 
κλονίστηκε και η εμπιστοσύνη 
απέναντί τους.

Μετά τη δημοσίευση της 
κατάθεσης του 19χρονου ακο-
λούθησε η αποκάλυψη της ταυ-
τότητάς του σε φίλους και γνω-
στούς του με τους οποίους δεν 
είχε μοιραστεί όσα είχε καταγ-
γείλει. Ο ίδιος αιφνιδιάστηκε, 

καθώς του είχαν δοθεί τα εχέγ-
γυα ότι δεν πρόκειται να εκτε-
θεί δημοσίως η μαρτυρία του. 
Εύκολα έγινε η ταυτοποίησή 
του και από άλλους τροφίμους 
ή στελέχη της «Κιβωτού», μέ-
σω των λεπτομερειών που εί-
χαν γνωστοποιηθεί στα ΜΜΕ, 
καθώς δημοσιεύθηκαν στοιχεία 
για την οικογένειά του, αλλά 
και όλες τις δομές στις οποίες 

είχε βρεθεί. Οπως αναφέρεται 
στην «Κ» από το περιβάλλον του 
19χρονου, δημοσιογράφοι επι-
κοινώνησαν με φίλους ή γνω-
στούς του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ζητώντας τη βοήθειά 
τους για να τον προσεγγίσουν, 
αποκαλύπτοντας όμως με αυ-
τή την κίνηση την ταυτότητά 
του σε όλο τον κοινωνικό του 
περίγυρο, ακόμη και σε άτομα 
που αγνοούσαν τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το περιβάλλον 
του 19χρονου, το γεγονός ότι 

δεν έγινε σεβαστή η αρχή της 
μυστικότητας της προδικασίας 
και η έμμεση γνωστοποίηση 
της ταυτότητάς του έχουν ήδη 
οδηγήσει σε απόπειρες αποδό-
μησής του, «ώστε να παρουσια-
στεί ως αναξιόπιστος ή αλήτης».

Ο καταγγέλλων καθώς και 
άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν 
μιλήσει φέρεται να έχουν λά-
βει απειλητικά μηνύματα. Ενα 
εξ αυτών, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ», τους αποκαλεί 
«ψευδομάρτυρες». «Κοιτάξτε 
τον ουρανό, θα του κάνετε πα-
ρέα», φέρεται να αναγράφεται 
σε ένα από τα μηνύματα. «Αυτή 
τη φορά δεν θα είναι κανένας 
να σε σώσει, γιατί το χέρι που 
ευεργετεί δεν το δαγκώνεις», 
αναφέρει άλλο.

Οι απόπειρες και το κλίμα εκ-
φοβισμού που έχουν αναφερθεί 
στην «Κ» δεν στοχεύουν μόνο 
σε νυν ή πρώην τροφίμους που 
έχουν ήδη καταθέσει ή μιλήσει 
σε δημοσιογράφους, αλλά φέ-
ρεται να στρέφονται και προς 
παιδιά τα οποία θεωρούνται 
«υψηλού κινδύνου» και για τα 
οποία υπάρχει η υποψία ότι θα 
μπορούσαν κάποια στιγμή να 
προβούν σε καταγγελίες. Πα-
ράλληλα, τουλάχιστον δύο νέ-
οι οι οποίοι είχαν εντοπιστεί 
ως πιθανοί μάρτυρες διστάζουν 
αυτή τη στιγμή να καταθέσουν 
για να μη βρεθούν στην ίδια 
θέση με τον 19χρονο και δουν 
αποσπάσματα ή αυτούσιες τις 

καταθέσεις τους να κυκλοφο-
ρούν στα ΜΜΕ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών, Αντώνης 
Ελευθεριάνος, έχει ήδη παρέμ-
βει για το ζήτημα και έχει δια-
τάξει έρευνα για να διαπιστωθεί 
πώς και από ποιους διέρρευσε 
η κατάθεση του 19χρονου. Η 
«Κ» είχε δημοσιεύσει ότι, σύμ-
φωνα με εισαγγελικές πηγές, 
άλλος μάρτυρας φέρεται να έχει 
καταθέσει ότι δέχθηκε προτά-
σεις και ότι του προσφέρθηκαν 
ανταλλάγματα για να μην προ-
χωρήσει σε καταγγελίες.

Οπως στον Κολωνό

Οι αδυναμίες στον χειρισμό 
της υπόθεσης της «Κιβωτού» 
δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. 
Μόλις τον περασμένο μήνα, σε 
άλλη υπόθεση σχετική με κακο-
ποίηση ανηλίκου, είχε παρατη-
ρηθεί ακριβώς η ίδια προσέγγι-
ση. Η κατάθεση του 12χρονου 
θύματος στην υπόθεση του Κο-
λωνού δημοσιεύθηκε αυτούσια, 
σε κάποιες περιπτώσεις αναρτή-
θηκαν στο ∆ιαδίκτυο φωτογρα-
φίες ολόκληρων σελίδων από 
όλα όσα είχε πει στους αστυ-
νομικούς. Τότε, η Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε 
τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης. Αντικείμενο της έρευ-
νας ήταν να διαπιστωθεί εάν και 
από ποια πρόσωπα είχε τελεστεί 
το αδίκημα της παραβίασης δι-
καστικού απορρήτου.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» δεν εί-
ναι η πρώτη δομή παιδικής προ-
στασίας που κατηγορείται για 
κακομεταχείριση των φιλοξε-
νουμένων της. Το ερώτημα που 
κυριαρχεί πλέον είναι αν οι κλει-
στές δομές αποτελούν τον καλύ-
τερο τρόπο παιδικής προστασίας 
παραμελημένων ή ήδη κακο-
ποιημένων παιδιών. Σύμφωνα 
με στοιχεία, το ρίσκο δευτερο-
γενούς «τραυματισμού» αυτών 
των παιδιών είναι μεγαλύτερο σε 
αυτές τις δομές. Γιατί τα ιδρύ-
ματα παιδικής προστασίας γίνο-
νται συχνά εκκολαπτήρια κακο-
ποίησης; Επτά ειδικοί εξηγούν.

Ο παιδοψυχίατρος και ψυχα-
ναλυτής Αθανάσιος Αλεξανδρί-
δης τονίζει πως η παθογένεια 
των ξενώνων «φιλοξενίας» παι-
διών που έχουν δημιουργηθεί 
από διάφορες ΜΚΟ οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, με πρώ-
το εξ αυτών τη «γέννησή» τους. 
«∆ημιουργούνται συνήθως από 
δύο εντελώς διαφορετικές ομά-
δες –τους “ανθρωπιστές - ιδεαλι-
στές” και τους “καιροσκόπους - 
κερδοσκόπους”», δηλώνει στην 
«Κ». «∆υστυχώς και οι δύο συ-
γκλίνουν στο να στελεχώσουν 
τους ξενώνες με ελλιπές σε αριθ-
μό και γνώσεις προσωπικό – οι 
πρώτοι γιατί νομίζουν ότι αρ-
κούν οι καλές προθέσεις τους, 
οι δεύτεροι γιατί επιθυμούν να 
πληρώσουν λιγότερο», αναφέ-
ρει. ∆εύτερος παθογενετικός πα-
ράγοντας, «το χρήμα»: «Επεν-
δύουν ξένα χρήματα, κρατικά, 
ευρωπαϊκά ή από δωρεές, που 
συνήθως είναι πολλά και ανεξέ-
λεγκτα στη χρήση τους, και αυ-
τό, όπως όλοι γνωρίζουμε, απο-
τελεί πειρασμό προς αμαρτία». 
«Τρίτος παθογενετικός παράγο-
ντας είναι η απαραίτητη έγκριση 
για λειτουργία και συνεχή χρη-
ματοδότηση», που, όπως ανα-
φέρει ο κ. Αλεξανδρίδης, δημι-
ουργεί σχέση εξάρτησης με τις 
πολιτικές δυνάμεις και τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις. Αυτές οι δο-
μές καλούνται να περικλείσουν 
και να περιθάλψουν παιδιά και 
εφήβους που είναι «πολυτραυ-

ματισμένοι στο σωματικό, ψυ-
χικό, ηθικό, οικογενειακό και 
κοινωνικό επίπεδο». 

«Είναι γνωστό πως η κακομε-
ταχείριση παιδιών και εφήβων 
ενδημεί στα ιδρύματα», δηλώ-
νει στην «Κ» ο καθηγητής Παι-
δοψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ και 
διευθυντής της Παιδοψυχιατρι-
κής Κλινικής στο νοσοκομείο «Η 
Αγία Σοφία», Γεράσιμος Κολαΐ-
της. Τα χαρακτηριστικά ιδρυμα-
τικής φροντίδας που συναντάμε 
συχνά, αναφέρει, είναι τα εξής: 
αγελαία διαχείριση των ανθρώ-
πων, αποπροσωποποίησή τους, 
αποστασιοποίηση του προσωπι-
κού από αυτούς, ακαμψία της 
καθημερινής τους ρουτίνας – 
που μπορεί τελικά να φτάσει να 
είναι προσαρμοσμένη στις ανά-
γκες του προσωπικού, το οποίο 
συχνά, λέει, δεν είναι κατάλληλο 
σε αριθμό και εκπαίδευση, πα-
ρά των φροντιζόμενων. «Ετσι, 
οι ανεκπαίδευτοι φύλακες –επί 
της ουσίας– δεν γνωρίζουν πώς 
θα πρέπει να φροντίσουν και να 
διαχειριστούν τα παιδιά αυτά με 
τις σύνθετες ανάγκες», τονίζει.

Η καθηγήτρια Κοινωνιολο-

γίας και πρώην κοσμήτωρ της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αλε-
ξάνδρα Κορωναίου, αναφέρει 
την έννοια του ολοκληρωτικού 
ιδρύματος – μιας κλειστής δο-
μής που είναι συνήθως αποκομ-
μένη από τον εξωτερικό κόσμο. 
Οι φιλοξενούμενοι ζουν εκεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, οι κα-
νόνες είναι αυστηροί, απαιτείται 
υπακοή και επικρατεί απομό-
νωση. «Λειτουργούν ως δομές 
ομοιομορφίας και καθυπόταξης 
των ατομικών συμπεριφορών 
στους κανόνες και στις νόρμες 

τις οποίες επιβάλλει μια απο-
πάνω αρχή, περιορίζοντας την 
ελευθερία που έχουν τα άτομα», 
λέει. Ταυτόχρονα, σε μια κλει-
στή δομή, «που δεν ελέγχεσαι 
και έχεις την απόλυτη εξουσία, 
το μυστικό θα κρατηθεί πολύ 
περισσότερο», δηλώνει, για αυ-
τό αποτελούν περιβάλλοντα εύ-
φορα για κακοποιητική δράση. 
«Ενας κακοποιητής», αναφέρει, 
«είναι πολύ πιο εύκολο να χρη-
σιμοποιήσει παιδιά ή εφήβους 
που βρίσκονται σε κατάσταση 
υποτέλειας και εξάρτησης». 

Την ευθύνη τόσο απροστά-

τευτων και ευάλωτων ατόμων 
θα έπρεπε να έχει η πολιτεία, 
λέει στην «Κ» ο καθηγητής ∆ι-
απολιτισμικής Ψυχολογίας στο 
ΕΚΠΑ Βασίλης Παυλόπουλος. 
«Πετάει την ευθύνη αυτή στην 
καλοσύνη διαφόρων – δεν εν-
νοώ ότι συχνά δεν έχουν καλές 
προθέσεις ή γνώσεις, αλλά από 
τη στιγμή που δεν είναι υπό την 
άμεση ή συνεχή εποπτεία της 
πολιτείας, δεν ξέρει κανείς τι 
γίνεται», συμπληρώνει. 

«Φτιάχνουμε ανεξέλεγκτες 
ανθρώπινες χωματερές, εκεί ρί-
χνουμε αυτό που δεν θέλουμε να 

βλέπουμε», δηλώνει στην «Κ» ο 
Στράτος Γεωργούλας, καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου και επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας 
της Νεότητας του Ελεύθερου 
Χρόνου και του Αθλητισμού, 
«θα έρθει η στιγμή που θα μας 
πνίξουν τα σκουπίδια». Θα πρέ-
πει να σταματήσει να υπάρχει 
το πλαίσιο στο οποίο λειτουρ-
γούν κλειστά και ανοιχτά ιδρύ-
ματα, τονίζει, «σύμφωνα με αυτά 
τα κριτήρια, και την παραγωγή 
κέρδους». 

Ο χρόνος παραμονής

Σύμφωνα με τον Κέβιν Μπρά-
ουν, καθηγητή Εγκληματολο-
γικής Ψυχολογίας και Παιδι-
κής Υγείας στο Πανεπιστήμιο 
Νότιγχαμ, ο οποίος έχει κάνει 
πολυετή έρευνα στο θέμα όχι 
μόνο στο εξωτερικό αλλά και 
στην Ελλάδα, τα παιδιά που βρί-
σκονται σε ιδρύματα είναι τρεις 
φορές πιο πιθανό να κακοποι-
ηθούν σεξουαλικά ή σωματικά 
από ό,τι αν ήταν σε βιολογική, 
ανάδοχη ή θετή οικογένεια, ενώ 
συμπληρώνει πως η ιδρυματική 
παραμέληση παιδιών κάτω των 
πέντε ετών επηρεάζει την εγκε-
φαλική τους ανάπτυξη. «Η ποι-
ότητα των ιδρυμάτων δεν έχει 
σχέση – το γεγονός ότι η δομή 
υπάρχει χωρίς 1 προς 1 σχέση 
παιδιού με φροντιστή προκαλεί 
την εγκεφαλική βλάβη», εξηγεί. 

Ερευνα στο Ηνωμένο Βασί-
λειο έχει δείξει πως αν παιδιά 
κάτω των τριών ετών περάσουν 
6 μήνες σε ίδρυμα, ο εγκέφαλός 
τους μένει πίσω, ανεπιστρεπτί. 
«Η έρευνά μου έδειξε πως ο μέ-
σος χρόνος που παιδιά κάτω 
των τριών ετών περνούσαν σε 
δομές στην Ελλάδα ήταν 15 μή-
νες», λέει στην «Κ», τονίζοντας 
πως η Ελλάδα έχει μείνει πίσω 
σε σχέση με χώρες τόσο της 
∆υτικής Ευρώπης όσο και των 
Βαλκανίων. «Στο Μαυροβούνιο 
δεν υπάρχουν παιδιά κάτω των 
τριών σε ιδρυματική φροντίδα, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κανένα 
παιδί κάτω των επτά δεν είναι 
εκτός οικογενειακού περιβάλ-
λοντος, στη Νορβηγία κανένα 

παιδί κάτω των δέκα», δηλώνει. 
Τα ιδρύματα αποτελούν και 

τον πιο ακριβό τρόπο κοινωνι-
κής πρόνοιας, επισημαίνει – το 
κόστος της οικονομικής υπο-
στήριξης μιας μόνης μητέρας 
είναι το 1/6 από το κόστος της 
ιδρυματικής φροντίδας. «Το ξέ-
ρουμε πως τα ιδρύματα δεν εί-
ναι καλά μέρη για τα παιδιά – αν 
παίρνεις παιδιά που έχουν ήδη 
κακοποιηθεί ή παραμεληθεί και 
τα βάζεις σε ιδρύματα, είναι σαν 
να τα παίρνεις από το τηγάνι 
και να τα βάζεις στη φωτιά», 
δηλώνει ο κ. Μπράουν. Η λύση 
έγκειται στη συναισθηματική 
και πρακτική υποστήριξη των 
βιολογικών οικογενειών αυτών 
των παιδιών, με εναλλακτική 
λύση την τοποθέτησή τους σε 
ανάδοχες ή θετές οικογένειες, 
λέει ο κ. Κολαΐτης. 

Ο διπλωματικός εκπρόσωπος 
της UNICEF στην Ελλάδα, Λου-
τσιάνο Καλεστίνι, λέει στην «Κ» 
πως το γραφείο του οργανισμού 
στη χώρα μας συνεργάζεται στε-
νά με το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 
τελευταία τρία χρόνια για να 
διαμορφωθεί το κατάλληλο θε-
σμικό και νομοθετικό πλαίσιο 
για την προώθηση της αποϊδρυ-
ματοποίησης και την ενίσχυση 
του θεσμού της αναδοχής. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση, δηλώνει, 
αποτελεί η μεταρρύθμιση του 
συστήματος παιδικής προστα-
σίας – «θα πρέπει να είναι άρτια 
θεσμοθετημένο, να περιλαμβά-
νει όλα τα επίπεδα υπηρεσιών, 
με έμφαση στην πρόληψη και 
στην πρώιμη παρέμβαση, και να 
βασίζεται στην οικογενειακού 
τύπου φροντίδα, αποτρέποντας 
την απομάκρυνση παιδιών από 
το βιολογικό τους περιβάλλον, 
όπου αυτό αξιολογείται προς το 
συμφέρον τους».

Μέχρι τότε όμως, συμπληρώ-
νει ο κ. Κολαΐτης, οι υπάρχουσες 
ιδρυματικές δομές είναι ανά-
γκη να λειτουργούν σωστά, με 
επαρκές, αριθμητικά και ποιοτι-
κά, προσωπικό. «Οι άνθρωποι», 
τονίζει, «μικροί ή μεγάλοι, δεν 
έχουμε ανάγκη μόνο από στέγη 
και φαγητό».

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

«Αυτή τη φορά 
δεν θα είναι κανένας να 
σε σώσει, γιατί το χέρι 
που ευεργετεί 
δεν το δαγκώνεις», 
αναφέρεται σε μήνυμα 
που έλαβε μάρτυρας 
της υπόθεσης.

Ερευνα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει δείξει πως 
αν παιδιά κάτω των τριών 
ετών περάσουν 6 μήνες σε 
ίδρυμα, ο εγκέφαλός τους 
μένει πίσω, ανεπιστρεπτί.

Ο φόβος κλείνει ακόμη
στόματα στην «Κιβωτό»

Δομές προστασίας ή χωματερές ανθρώπων; Οι ειδικοί απαντούν

Η «άγρια» δημοσιότητα και οι απόπειρες ωμού εκφοβισμού των μαρτύρων

Οι εγκαταστάσεις της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό. «Αν παίρνεις 
παιδιά που έχουν ήδη κακοποιηθεί ή παραμεληθεί και τα βάζεις σε ιδρύματα, 
είναι σαν να τα παίρνεις από το τηγάνι και να τα βάζεις στη φωτιά», λέει στην 
«Κ» ο Κέβιν Μπράουν, καθηγητής Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και Παιδι-
κής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ.
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Στην ιστοσελίδα της η «Κιβω-
τός του Κόσμου» αναφέρει ότι 
«εφαρμόζει πρόγραμμα οικογε-
νειακής φιλοξενίας - αναδοχής 
για τα ανήλικα τέκνα που προ-
στατεύει, προκειμένου να δο-
θεί η ευκαιρία στα παιδιά αυτά 
να αναπτυχθούν ψυχοκινητικά 
και συναισθηματικά στο πλαί-
σιο ενός ασφαλούς οικογενεια-
κού περιβάλλοντος, ικανού να 
τους προσφέρει τη στοργή, τη 
φροντίδα και αγάπη και τα ερε-
θίσματα που έχουν ανάγκη». 
Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία 
αρμόδιων υπηρεσιών τα οποία 
παρουσιάζει η «Κ», παρατηρεί-
ται σημαντική απόκλιση μετα-
ξύ του αριθμού των ανηλίκων 
που φιλοξενεί η οργάνωση και 
των αναδοχών τις οποίες πραγ-
ματοποιεί.

Βάσει της τελευταίας κατα-
γραφής που έγινε στις 3 Οκτω-
βρίου 2022, φιλοξενούνται πα-
νελλαδικά σε 95 δομές παιδικής 
προστασίας 1.396 ανήλικοι. Η 
«Κιβωτός του Κόσμου», σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των αρ-
μόδιων υπηρεσιών, φιλοξενεί 
σήμερα 137 παιδιά στις επτά 
δομές της σε Πειραιά, Κόνιτσα, 
Πωγωνιανή, Χίο, Βόλο, Καλα-
μάτα και Ανοιξη, δηλαδή περί-
που το 10% των ανηλίκων που 
ζουν σε δομές όλης της χώρας. 
Ωστόσο, το 2021 η «Κιβωτός» 
φέρεται να έχει προβεί μόνο 
σε έξι από τις 210 νέες αναδο-
χές. Η δομή της Χίου φέρεται να 
μην έχει προβεί σε καμία ανα-
δοχή από το 2020 έως σήμερα, 
ενώ η πιο πολυπληθής δομή της 
οργάνωσης, στην Πωγωνιανή, 
στην οποία φιλοξενούνται 45 

παιδιά, έχει πραγματοποιήσει 
τρεις αναδοχές τα τελευταία 
δύο χρόνια. Συνολικά, από τις 
24 αναδοχές της οργάνωσης οι 
21 έχουν πραγματοποιηθεί από 
δομές της Αθήνας.

Από το σύνολο των 137 παι-
διών τα οποία διαμένουν εντός 
των δομών της, τα 84 είναι αγό-
ρια και τα 53 κορίτσια. Ακόμη, 
από το σύνολο των παιδιών τα 
38 είναι ηλικίας κάτω των 10 
ετών.

Οπως είχε δημοσιεύσει η «Κ», 
η οργάνωση φέρεται, παρά τις 
συμβουλές των ψυχολόγων, να 

χώριζε τα βιολογικά αδέλφια 
στέλνοντάς τα σε διαφορετι-
κές δομές και να τηρούσε ελ-
λιπή αρχεία σχετικά με τα παι-
διά. Τα νέα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που έχουν οριστεί 
στην «Κιβωτό» πρόκειται να 
εξετάσουν τους φακέλους των 
παιδιών, ώστε να διαπιστωθεί 
πόσα εξ αυτών πρόκειται να 
ενταχθούν στα προγράμματα 
υιοθεσίας ή αναδοχής ή πρέπει 
να επανασυνδεθούν με τις οικο-
γένειές τους.

Η πιο πολυπληθής 
δομή της οργάνωσης, 
στην Πωγωνιανή, 
στην οποία 
φιλοξενούνται 45 παιδιά, 
έχει πραγματοποιήσει 
τρεις αναδοχές 
τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα 137 παιδιά
και η απροθυμία
για αναδοχές

«Υποστηρίξτε μας να αγκαλιά-
σουμε ακόμη περισσότερα παιδιά 
που το έχουν ανάγκη», αναφέρε-
ται στη λεζάντα της φωτογραφί-
ας που είχε αναρτηθεί στη σελίδα 
της «Κιβωτού» στο Facebook. Σή-
μερα, και ενώ οι αρχές ερευνούν 
τις καταγγελίες, ορισμένα από 
αυτά τα παιδιά φέρεται να έχουν 
πέσει θύματα εκφοβισμού για να 
μη μιλήσουν...

10%
των ανηλίκων 
που ζουν σε 
δομές όλης της 
χώρας φιλοξε-
νούνται από την 
«Κιβωτό».

6
από τις 210 νέ-
ες αναδοχές του 
2021 πραγματο-
ποιήθηκαν από 
την «Κιβωτό».

24
αναδοχές παι-
διών έχει πραγ-
ματοποιήσει 
η οργάνωση 
από το 2020.

1/6
του κόστους 
της ιδρυματικής 
φροντίδας ενός 
παιδιού απαιτεί-
ται για τη στή-
ριξη μιας μόνης 
μητέρας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

18/11/2022-08/01/2023

παρουσιάζειΗ

Τάφρος Ντ’ Αβίλα

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Καθώς ολοκληρώνεται ο ένατος 
μήνας του μεγαλύτερου και βι-
αιότερου πολέμου στην Ευρώπη 
μετά το 1945, το χειρότερο που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για την 
υπόθεση της ειρήνης θα ήταν να 
πιέσουμε για ειρηνευτικές συνο-
μιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Αντίθετα, το καλύτερο που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν 
να ενισχύσουμε στρατιωτικά, οι-
κονομικά και ανθρωπιστικά την 
Ουκρανία, μέχρι να έρθει η ημέρα 
της διαπραγμάτευσης από θέση 
ισχύος. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφη-
σε πρόσφατα να εννοηθεί ότι θα 
ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να 
εφαρμόσει τις διαπραγματευτικές 
του ικανότητες απέναντι στον 
Πούτιν. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι 
πρότεινε επίσης τον εαυτό του 
ως μεσολαβητή. 

Τι ντριμ τιμ θα ήταν αυτή; Μία 
ομάδα κομμένη και ραμμένη στα 
μέτρα της Μόσχας. Ο Πούτιν θα 
ήθελε πολύ μία εκεχειρία στο 
ουκρανικό μέτωπο, με τους δύο 
αυτούς άνδρες να κάθονται στο 
επίμηκες τραπέζι του στο Κρεμ-
λίνο. Την ίδια ώρα, ο ταλαιπωρη-
μένος στρατός του Ρώσου δικτά-
τορα μπορεί ακόμη να οχυρωθεί 
και να υπερασπιστεί τις σημε-
ρινές θέσεις του, προτού καλέ-
σει ενισχύσεις και αρχίσει πάλι 
τις επιχειρήσεις με νέα ορμή, 
αφού στείλει επιστολή ευχαρι-
στιών στον Μπερλουσκόνι και 
τον Τραμπ. Αν η Ρωσία διατη-
ρήσει τα ουκρανικά εδάφη που 
ήδη κατέχει (έκταση τρεις φο-
ρές αυτής του Βελγίου) ο Πού-
τιν θα μπορεί να ισχυρισθεί ότι 
κατήγαγε ιστορική νίκη, αποκα-
θιστώντας –έστω και μερικώς– 
τη Νέα Ρωσία της Μεγάλης Αι-
κατερίνης. Μια τέτοια εξέλιξη 
θα έστελνε μήνυμα ότι η στρα-
τιωτική βία αποφέρει καρπούς. 
Η Ταϊβάν θα έπρεπε να ανησυ-
χεί. Οι Ουκρανοί, όμως, ουδέπο-
τε θα αποδέχονταν κάτι τέτοιο. 
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
οι Ουκρανοί είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν πολύ μεγάλο φόρο 
αίματος για να ανακτήσουν τη 
γη τους.

Η ώρα της διαπραγμάτευσης 
θα φθάσει εν καιρώ. Ενας πόλε-
μος με τη Ρωσία, χώρα η οποία 

διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα 
αποθέματα όπλων μαζικής κατα-
στροφής και έναν καταχθόνιο 
ηγέτη, ικανό να τα χρησιμοποι-
ήσει σε στιγμή απελπισίας, δεν 
μπορεί να λήξει με άνευ όρων 
συνθηκολόγηση, όπως αυτή 
της Γερμανίας του 1945. Η Ου-
κρανία έχει απόλυτο νομικό και 
ηθικό δικαίωμα να απαιτεί την 
επιστροφή των εδαφών της, συ-
μπεριλαμβανομένης και της Κρι-
μαίας. Κάθε συμβιβασμός που θα 

προκύψει ύστερα από διαπραγ-
μάτευση, θα πρέπει να έχει την 
έγκριση της Ουκρανίας. Οπως 
όλοι αντιλαμβάνονται, μία τέ-
τοια ειρήνη δεν θα γίνει αποδε-
κτή από τον Πούτιν, ιδίως μετά 
την ανακοίνωσή του ότι τέσσε-
ρις ουκρανικές περιοχές αποτε-
λούν πλέον τμήμα της ρωσικής 
επικράτειας. Ο Ρώσος δικτάτορας 
πρέπει τώρα είτε να αποδεχθεί 
μία τέτοια συμφωνία ή μία εκε-
χειρία, που θα αποφασισθεί από 
τον διάδοχό του. Ουδείς γνωρίζει 
πότε και με ποιο τρόπο θα έρθει 
η αλλαγή στη Μόσχα, ενώ η με-
ταβατική περίοδος θα είναι η πιο 
επικίνδυνη στιγμή. Αυτή, όμως, 
είναι η ασφαλέστερη οδός για μία 
μόνιμη ειρήνη ύστερα από έναν 
μακρύ πόλεμο.

Για να φθάσει στο σημείο αυ-
τό, η ∆ύση οφείλει να ενισχύσει 
τη στήριξή της στην Ουκρανία, 
επιτρέποντας στο Κίεβο να δι-
ατηρήσει τη στρατιωτική του 
ορμή και εξασφαλίζοντας την 

επιβίωση του πληθυσμού τον 
χειμώνα. Οι απώλειες της Ρωσί-
ας στο πεδίο της μάχης έστρε-
ψαν τη Μόσχα σε άνανδρες και 
εγκληματικές επιθέσεις με στό-
χο τις υποδομές κοινής ωφελεί-
ας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, το ήμισυ των 
ενεργειακών υποδομών της χώ-
ρας έχει τεθεί εκτός λειτουργί-
ας ή έχει καταστραφεί, 10 εκα-
τομμύρια Ουκρανοί ζουν χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα και περισσό-
τερα από 700 νοσοκομεία βομ-
βαρδίστηκαν. Σχεδόν οκτώ εκα-
τομμύρια Ουκρανοί κατέφυγαν 
στο εξωτερικό και 5 εκατομμύρια 
αναζήτησαν καταφύγιο στο εσω-
τερικό της χώρας τους. Ο ΠΟΥ 
εκτιμά ότι άλλα 2 με 3 εκατομ-
μύρια άνθρωποι θα εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους σε αναζή-
τηση «ζέστης και ασφάλειας». Η 
Ευρώπη έχει να βιώσει τέτοιες 
εξελίξεις από το 1945. Πρώτη 
προτεραιότητα είναι η ενίσχυ-
ση της ουκρανικής αεράμυνας, 

προκειμένου να προληφθούν νέ-
ες επιθέσεις εναντίον υποδο-
μών κοινής ωφελείας. Οι πολ-
λαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, 
όπως οι αμερικανικοί HIMARS, 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις 
πρόσφατες στρατιωτικές επιτυ-
χίες της Ουκρανίας, με την ανά-
γκη για ενίσχυση των δυνάμεων 
αυτών να καθίσταται επιτακτι-
κή προκειμένου να αντιμετω-
πισθεί το ρωσικό πυροβολικό. 
Καθώς η Ουκρανία θα ανακτά 
σταδιακά το έδαφός της και η 
κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώ-
νη θα συρρικνώνεται, οι μάχες 
θα περιορισθούν γεωγραφικά 
και το Κίεβο θα χρειαστεί σύγ-
χρονα άρματα μάχης, όπως τα 
γερμανικά Leopard 2. Πέρα από 
αυτό, θα χρειαστεί γεννήτριες, 
μηχανικούς για την επισκευή 
των ηλεκτροπαραγωγών μονά-
δων, φαρμακευτικό υλικό και με-
γάλη οικονομική βοήθεια, μόνο 
και μόνο για να προληφθεί η κα-
τάρρευση της εθνικής οικονομί-

ας της Ουκρανίας. Τους πρώτους 
μήνες του πολέμου το βάρος της 
στρατιωτικής βοήθειας προς την 
Ουκρανία σήκωσαν κυρίως λί-
γες δυτικές χώρες. Η βρετανική 
κυβέρνηση δεν μας έδωσε άλ-
λες αφορμές υπερηφάνειας τα 
τελευταία χρόνια, με εξαίρεση 
την Ουκρανία. Αλλα ευρωπαϊκά 
κράτη, που εμφανίζονταν αρχι-
κά διστακτικά να οπλίσουν την 
Ουκρανία, άλλαξαν έκτοτε στά-
ση. Ο Πούτιν κλιμάκωσε ήδη 
τον πόλεμο, σε αντίποινα της 
δυτικής βοήθειας προς το Κίε-
βο. Θα μπορούσε να πάει ακό-
μη πιο μακριά, κάνοντας χρήση 
πυρηνικών όπλων πεδίου μάχης. 
Η ήττα των δυνάμεων της ωμής 
βίας παραμένει επιτακτική, ανε-
ξάρτητα από τις συνέπειες. 

Λάθος κίνηση

Θα ήταν σφάλμα να σπεύσου-
με στο τραπέζι της διαπραγμά-
τευσης υπό το κράτος του φόβου, 
όπως μας ζητούν διαδηλωτές σε 
Γερμανία και Ιταλία. Μία μόνιμη 
ειρήνη στην Ευρώπη είναι αδύ-
νατη με τον Πούτιν στην εξου-
σία. ∆εν έχουμε τη δυνατότητα 
να τον ανατρέψουμε, αλλά μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε τις 
κατάλληλες συνθήκες προκει-
μένου οι ίδιοι οι Ρώσοι να εγκα-
ταλείψουν αυτοβούλως την αυ-
τοκαταστροφική πορεία στην 
οποία έθεσε ο ηγέτης τους τη 
χώρα. Σε τελική ανάλυση, ακόμη 
και η ίδια η Ρωσία θα έχει όφε-
λος από μία ρωσική ήττα στην 
Ουκρανία. Μήπως οι σημερινοί 
διαδηλωτές θα πίστευαν ότι ο 
κόσμος θα ήταν καλύτερος αν 
οι σύμμαχοι είχαν υπογράψει ει-
ρήνη με έναν Χίτλερ οπλισμένο 
με πυρηνικά όπλα;

Μοιάζει ανόητο, παράλογο, 
ακόμη και ανήθικο να υποστηρί-
ζουμε ότι ο πόλεμος είναι ο δρό-
μος προς την ειρήνη. Αφήσαμε, 
όμως, με δική μας ευθύνη μία 
μεγάλη πολεμική σύρραξη να ξε-
σπάσει στην ήπειρό μας και ο 
καλύτερος τρόπος να εξασφαλί-
σουμε την ειρήνη είναι να επι-
τρέψουμε στη σωστή πλευρά να 
νικήσει στον πόλεμο.

 
* Ο κ. Τίμοθι Γκάρτον-Ας είναι 
καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η πλάνη της συνθηκολόγησης
Δεν μπορεί η Δύση να πιέζει για συμβιβασμό που δεν θα εγκρίνει η Ουκρανία – Μια ρωσική ήττα συμφέρει και τη Ρωσία

Του ΤΙΜΟΘΙ ΓΚΑΡΤΟΝ ΑΣ* 

Πώς σκέφτεται ο Ρώσος πρόεδρος; 
Είναι μέσα στις σκέψεις του ένας 
συμβιβασμός για το τέλος του 
πολέμου; Γι’ αυτά και πολλά άλ-
λα ερωτήματα, που απασχολούν 
εδώ και μήνες τη διεθνή κοινή 
γνώμη, η «Κ» απευθύνθηκε σε 
έναν άνθρωπο, που όχι απλώς 
γνωρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, 
αλλά έχει συνεργαστεί μαζί του 
στο ανώτατο επίπεδο: στον πρώ-
ην πρωθυπουργό της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην πρώτη προε-
δρία Πούτιν, Μιχαήλ Κασιάνοφ. 
Ο Κασιάνοφ, ο οποίος είχε δια-
τελέσει και υπουργός Οικονο-
μικών επί προεδρίας Γιέλτσιν, 
είναι πλέον επικριτής των πολι-
τικών του Πούτιν και βρίσκεται 
σε άγνωστη τοποθεσία εκτός Ρω-
σίας από όπου και παραχώρησε 
τη συνέντευξη. 
– Ως πρωθυπουργός της Ρω-
σίας και στενός συνεργάτης 
του Πούτιν, είχατε αντιληφθεί 
αυτό που λέγεται σήμερα, ότι 
ο Πούτιν «οραματιζόταν» την 
αναγέννηση της ΕΣΣΔ;

– Οχι, απολύτως όχι, εκείνη 
την εποχή ήταν εντελώς διαφο-
ρετική η διάθεση και ο Πούτιν 
δεν ενεργούσε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Στην εποχή μου 
ήμασταν απασχολημένοι με τις 
μεταρρυθμίσεις και θέλαμε να 
έρθουμε πιο κοντά στην Ευρω-
παϊκή Ενωση. Είχαμε πολύ κα-

λές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και όταν επεκτείναμε το 
εμπόριό μας, οι άμεσες επενδύ-
σεις άρχισαν να ρέουν στο έδα-
φος της Ρωσίας και έτσι αρχίσα-
με να αναπτυσσόμαστε.
– Πιστεύετε ότι η εκκένωση 
της Χερσώνας είναι ένα ση-
μάδι υποχώρησης; Ή μήπως 
θυσίασε στρατηγικά ένα πιόνι 
για την επόμενη κίνησή του;

– Ναι, αυτό είναι σημάδι υπο-
χώρησης. Αλλά είναι συντεταγ-
μένη υποχώρηση, διότι ήταν σα-
φές ότι ο στρατός του Πούτιν 
δεν είναι ικανός να κρατήσει 
αυτό το έδαφος. Η προπαγάν-
δα δεν την περιγράφει ως μία 
υποχώρηση. Αλλά οι άνθρωποι 
και όλοι αυτοί οι προπαγανδι-
στές στη Ρωσία καταλαβαίνουν 
ότι είναι μια πραγματική αλλα-
γή της όλης κατάστασης και ότι 
η διάθεση αλλάζει. Και νομίζω 
ότι πολλοί Ρώσοι άρχισαν ήδη 
να αναθεωρούν τη στάση τους 
απέναντι στον Πούτιν.
– Πολλοί αναλυτές εικάζουν ότι 
ο Πούτιν εκκένωσε τη Χερσώ-
να για να χρησιμοποιήσει πυ-
ρηνικά όπλα μικρής κλίμακας. 
Επομένως, δεν ασπάζεστε αυ-
τή την άποψη;

– Οχι. Φυσικά και δεν το έκα-
νε για αυτό. ∆εν ήθελε να χάσει 
τη Χερσώνα, αλλά κατανόησε ότι 
δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
βρίσκεται στη γωνία. ∆εν ξέρει 

τι να κάνει. Είναι πολύ νευρικός 
και δεν θέλει να ηττηθεί, αλλά 
δεν μπορεί να κερδίσει και για 
αυτόν, αυτό είναι καταστροφή, 
ψυχολογική καταστροφή. Και 
βλέπουμε πόσο νευρικός είναι. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της ανα-
κοίνωσης για την απόσυρση των 
στρατευμάτων απλά εξαφανί-
στηκε και δεν ήθελε να συνδεθεί 

αυτή η απόφαση μαζί του. Αλλά 
ο κόσμος, φυσικά, καταλαβαίνει 
ότι μόνο αυτός μπορεί να πάρει 
μια τέτοια απόφαση. Γι’ αυτό 
λέω ότι η γενική στάση των αν-
θρώπων, των απλών Ρώσων και 
των ανθρώπων του κύκλου του, 
άρχισε να αλλάζει.

– Πώς έχουν επηρεάσει οι οι-
κονομικές κυρώσεις την κοινή 
γνώμη στη Ρωσία;

– Οταν μέσα στην άνοιξη 
ανακοινώθηκαν όλες αυτές οι 
κυρώσεις, οι οικονομολόγοι 
υπολόγισαν ότι θα υπάρξει μια 
πραγματική καταστροφή για 

τη ρωσική οικονομία και πως 
θα επέλθει πολύ γρήγορη συρ-
ρίκνωση, αλλά όπως γνωρίζετε 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για τις κυρώσεις επιβραδύνθη-
κε, ειδικά στον τομέα της ενέρ-
γειας, ο οποίος είναι πολύ ευ-
αίσθητος για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Αυτός είναι ο λόγος 
που αντί να συμπιέσει τη ρω-
σική οικονομία κατά 10%-11%, 
όπως προέβλεψαν οι οικονομο-
λόγοι, οι κυρώσεις κατάφεραν 
απλώς να την πιέσουν, ενώ το 
ΑΕΠ υπολογίζεται να πέσει φέ-
τος γύρω στις 6-7 εκατοστιαίες 
μονάδες.
– Πώς θα μπορούσε να τελειώ-
σει αυτός ο πόλεμος και ποια 
είναι μια πιθανή νίκη για τη 
Ρωσία; 

– Για τη Ρωσία δεν υπάρχει 
νίκη. Ο Πούτιν ήθελε να πάρει 
μια νίκη απλά για να αποδείξει 
στον εαυτό του ότι είναι ο «συλ-
λέκτης» των ρωσικών εδαφών 
και ότι είναι ο πιο σεβαστός, ο 
πιο ισχυρός ηγέτης στον κόσμο. 
Αλλά απέτυχε. Και αυτό είναι 
ήδη σαφές και μπορούμε να πού-
με ότι το τέλος της εποχής του 
Πούτιν έχει ξεκινήσει. Αυτή εί-
ναι η αρχή του τέλους. Πόσο και-
ρό θα διαρκέσει αυτή η διαδικα-
σία του τέλους; Νομίζω περίπου 
δύο χρόνια. Είναι ήδη σαφές ότι 
ο Πούτιν δεν θα πετύχει τίποτα, 
αλλά δημιούργησε μεγάλα προ-
βλήματα για τη Ρωσία, για τον 

ρωσικό λαό. Η Ρωσία θα υποφέ-
ρει και ήδη υποφέρει.
– Οι διπλωματικές σχέσεις με-
ταξύ Ρωσίας και Ελλάδας βρί-
σκονται σε μια γκρίζα ζώνη. 
Πώς έβλεπε η ρωσική πολιτι-
κή τον ρόλο της Ελλάδας στις 
μέρες σας;

– Στις μέρες μου είχαμε το με-
γάλο όραμα για όλη την Ευρω-
παϊκή Ενωση και την Ελλάδα ει-
δικότερα. Και αυτό που υπήρχε 
χωρίς αμφιβολία ήταν να ανε-
βούμε σε ένα καράβι και να κι-
νηθούμε προς την ίδια κατεύθυν-
ση. Νομίζω ότι όλα ήταν υπέροχα 
εκείνη την εποχή και ακόμη και 
τώρα οι Ρώσοι αγαπούν πολύ την 
Ελλάδα. Και ειδικά όταν έρχονται 
για διακοπές, βλέπουν τη ζεστή 
συμπεριφορά των Ελλήνων. Φυ-
σικά, η Ιστορία μας είναι πολύ 
κοντά και η πίστη μας και υπό 
αυτούς τους όρους ήμασταν πο-
λύ κοντά, αλλά από την άποψη 
της πολιτικής και των διπλωμα-
τικών σχέσεων είναι κρίμα που 
το καθεστώς του Πούτιν επέλε-
ξε έναν τέτοιο τρόπο. Αυτό που 
πιστεύω είναι ότι οι σχέσεις με 
την Ελλάδα θα αποκατασταθούν 
πολύ γρήγορα. Ακόμη και μια όχι 
απαραίτητα πολύ δημοκρατική 
κυβέρνηση, η οποία θα μπορού-
σε να είναι η επόμενη μετά τον 
Πούτιν, σε κάθε περίπτωση θα 
ξεκινούσε πρώτα την αποκατά-
σταση των σχέσεων με μια χώρα 
όπως η Ελλάδα.

Το τέλος του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη αρχίσει

«Νομίζω ότι πολλοί Ρώσοι άρχισαν 
ήδη να αναθεωρούν τη στάση τους 
απέναντι στον Πούτιν» λέει ο Μιχαήλ 
Κασιάνοφ. 
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Μήπως οι σημερινοί 
διαδηλωτές θα 
πίστευαν ότι ο κόσμος 
θα ήταν καλύτερος 
αν οι σύμμαχοι είχαν 
υπογράψει ειρήνη με 
έναν Χίτλερ οπλισμένο 
με πυρηνικά όπλα;

Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗ
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Μιχαήλ Κασιάνοφ, πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας

Oυκρανοί ελεύθεροι σκοπευτές στη Χερσώνα. Το Κίεβο, όταν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, πρέπει να βρίσκεται σε θέση ισχύος.  

Δεν ήθελε να χάσει 
τη Χερσώνα, αλλά 
κατανόησε ότι δεν 
υπάρχει τρόπος 
επιστροφής. Αυτός 
είναι ο λόγος για 
τον οποίο βρίσκεται 
στη γωνία. Δεν ξέρει 
τι να κάνει.
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«Ισως έρθω ξαφνικά ένα βράδυ»: 
Το δημοφιλές στους Τούρκους 
τραγούδι της δεκαετίας του ’60 
με τις απειλητικές συνδηλώσεις 
του κοντεύει να γίνει εμμονή για 
τον Ταγίπ Ερντογάν. Προ καιρού 
το είπε για τους Ελληνες, ενώ την 
περασμένη εβδομάδα το επανέλα-
βε για τους Κούρδους. Στη δεύτε-
ρη περίπτωση, δεν περιορίστη-
κε σε φραστικούς λεονταρισμούς. 
Από την περασμένη Κυριακή βρί-
σκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση 
«Γαμψό ξίφος», με αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς εναντίον του ένο-
πλου κουρδικού κόμματος ΡΚΚ 
στο βόρειο Ιράκ και της κουρδι-
κής πολιτοφυλακής YPG στη βό-
ρεια Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος 
έχει ήδη προαναγγείλει εισβολή 
στρατού ξηράς και τεθωρακισμέ-
νων για την εκδίωξη της YPG και 
τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» 
σε βάθος 30 χιλιομέτρων από τα 
τουρκοσυριακά σύνορα.

Αφορμή στάθηκε η τρομοκρα-
τική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 
στην Κωνσταντινούπολη, με έξι 
νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, 
την οποία η Αγκυρα απέδωσε σε 
Κούρδους. Ωστόσο, τόσο το ΡΚΚ 
όσο και η YPG αποποιήθηκαν κά-
θε ευθύνη, ενώ μυστήριο καλύ-
πτει την Αχλάμ Μπασίρ, η οποία 
συνελήφθη ως βασική ύποπτος 
από τις τουρκικές αρχές. Η φιλο-
κυβερνητική Sabah έγραψε ότι 
η Μπασίρ είναι υψηλό στέλεχος 
του «Εθνικού Συριακού Στρατού» 
(SNA), συνονθυλεύματος αντάρ-
τικων ομάδων που πολεμούν τον 
Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Ασαντ 
με τη βοήθεια της Αγκυρας. Κα-
τά τη γαλλική Le Monde, η Μπα-
σίρ ανήκει στην «Ταξιαρχία Σουλ-
τάν Μουράντ», ένοπλη οργάνωση 
Τουρκμενίων που συνδέεται με 
τον SNA και χρηματοδοτείται από 
την Τουρκία.

Κατά μία εικασία, η επίθεση 
της 13ης Νοεμβρίου ήταν προ-
βοκάτσια από το βαθύ κράτος 
της Τουρκίας με στόχο να ακυ-
ρωθούν τα ανοίγματα του Ερντο-
γάν προς τον κουρδικό παράγο-
ντα. Πρόσφατα, αντιπροσωπεία 
του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ 
συναντήθηκε με στελέχη του φι-
λοκουρδικού HDP για να συζητή-
σουν μια ελάσσονα συνταγματική 
αναθεώρηση, παρότι ο Ερντογάν 
έχει φυλακίσει ηγέτες και δημάρ-

χους του HDP, αντιμετωπίζοντάς 
το ως πολιτική βιτρίνα του ΡΚΚ. 
Λίγο αργότερα δόθηκε για πρώ-
τη φορά άδεια στον πρώην ηγέτη 
του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς να 
βγει από τις φυλακές της Αδρια-
νούπολης και να επισκεφθεί τον 
άρρωστο πατέρα του στο Ντιγιάρ-
μπακιρ.

Οι χειρονομίες αυτές είναι εύ-
κολα ερμηνεύσιμες, καθώς το 
κουρδικό στοιχείο αποτελεί το 
15%-20% του εκλογικού σώμα-
τος και η συμπεριφορά του στις 
κρίσιμες εκλογές του Ιουνίου του 

2023 μπορεί να κρίνει το πολιτικό 
μέλλον του Ερντογάν. Το ελάχι-
στο που θα επιθυμούσε ο Τούρ-
κος πρόεδρος είναι το HDP και 
οι αριστεροί του σύμμαχοι, που 
εκπροσωπούν την τρίτη πολιτική 
παράταξη στη χώρα (οι δημοσκο-
πήσεις τούς δίνουν 14%-15%) να 
μη συμμαχήσουν με την Εθνική 
Συμμαχία των έξι αντιπολιτευό-
μενων κομμάτων, με επικεφαλής 
το κεμαλικό CHP, που επιδιώκουν 
να θέσουν τέλος στην εικοσαετή 
κυριαρχία των ισλαμιστών. 

Την εκδοχή της συνωμοσίας 
από το βαθύ κράτος απέρριψε, με 
συνέντευξή του στην ιστοσελίδα 
Al Monitor, ο Μασλούμ Αμπντί, 
στρατιωτικός διοικητής των κουρ-
δικών δυνάμεων στη Συρία, εκτι-
μώντας ότι η κυβέρνηση του Ερ-
ντογάν ήταν εκείνη που οργάνωσε 
την προβοκάτσια.

Οπως και να έχουν τα πράγμα-
τα, ο Τούρκος ηγέτης εκμεταλλεύ-
θηκε την τρομοκρατική ενέργεια 
για να εξαπολύσει μια επίθεση 
που θα ολοκληρώσει, όπως ελπί-
ζει, το ημιτελές έργο από τις τρεις 
προηγούμενες εισβολές του στη 

βόρεια Συρία. Τον Αύγουστο του 
2016 σταμάτησε την προέλαση 
των Κούρδων που νικούσαν το 
Ισλαμικό Κράτος και δημιούργη-
σε προγεφυρώματα στην Τζαρα-
μπλούς και στην Αζάζ, δυτικά του 
Ευφράτη. Τον Ιανουάριο του 2018 
απώθησε τους Κούρδους από τον 
θύλακο του Αφρίν, και πάλι δυτι-
κά του ποταμού. Τον Οκτώβριο 
του 2019 έδιωξε τους Κούρδους 
μαχητές από το Τελ Αμπιάντ και 
το Ρας αλ Αϊν, ανατολικά του Ευ-
φράτη. Στην επικείμενη, τέταρτη 
εισβολή του, θα επιχειρήσει να βά-
λει οριστικά ταφόπλακα σε κάθε 
μορφής κουρδική οντότητα στο 
μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας 
και να προχωρήσει σε ενός είδους 
εθνοκάθαρση, μεταφέροντας με-
γάλο μέρος των 3,6 εκατομμυρίων 
Σύρων προσφύγων της Τουρκίας 
στις κουρδικές περιοχές.

Το προσφυγικό

Ο σχεδιασμός αυτός ανταπο-
κρίνεται όχι μόνο στο κρατικό 
συμφέρον της Τουρκίας, όπως 
το αντιλαμβάνεται ο Ερντογάν, 
αλλά και στις εκλογικές του επιδι-

ώξεις. Η πίεση του προσφυγικού 
κόστισε ακριβά στο ΑΚΡ κατά τις 
τελευταίες δημοτικές εκλογές και 
η εκτόνωσή της θα είναι ένα με-
γάλο προεκλογικού ατού για τον 
Τούρκο πρόεδρο. Παράλληλα, η 
έξαρση του τουρκικού εθνικισμού 
θα φέρει σε δύσκολη θέση τους κε-
μαλικούς, καθώς, αν ο ηγέτης τους 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου επιμείνει 
στην προσπάθεια συγκρότησης 
ενιαίου μετώπου με το HDP, είναι 
πολύ πιθανό να διασπάσει το δικό 
του μπλοκ – ήδη η Μεράλ Ακσενέρ 
του εθνικιστικού iYi έχει δηλώσει 

ότι «δεν θα καθήσει στο ίδιο τρα-
πέζι» με το φιλοκουρδικό κόμμα. 

Το μόνο που θα μπορούσε να 
βάλει φρένο στον Ερντογάν είναι 
η αντίδραση των Αμερικανών και 
των Ρώσων, που έχουν τα δικά 
τους συμφέροντα στη «Ροτζάβα», 
τις υπό κουρδικό έλεγχο περιοχές 
της βόρειας Συρίας. Για τους Αμε-
ρικανούς, που διατηρούν περίπου 
900 στρατιώτες και βάσεις στην 
περιοχή Χασάκα, στα βορειοανα-
τολικά, οι Κούρδοι είναι οι μόνοι 
υπολογίσιμοι στρατιωτικοί σύμμα-
χοι στο πεδίο. Σοβαρότερα είναι 
τα διακυβεύματα για τη Ρωσία, η 
οποία έχει πολύ βαρύτερο στρα-
τιωτικό αποτύπωμα και μεγαλύ-
τερα συμφέροντα στη Συρία. Την 
Τετάρτη, ο Ερντογάν επικήρυξε 
τρεις κουρδικές πόλεις ως άμεσους 
στόχους της εκστρατείας του: το 
Κομπάνι, πόλη-σύμβολο από τη 
μάχη εναντίον του ISIS, το Ταλ Ρι-
φάτ και το Μανμπίτζ. Και οι τρεις 
πόλεις βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
των Ρώσων και του Ασαντ, ενώ οι 
δύο τελευταίες παίζουν κρίσιμο 
ρόλο στον έλεγχο του Χαλεπίου. 

Μέχρι τώρα, όμως, η αντίδρα-
ση Αμερικανών και Ρώσων είναι 
μάλλον πλατωνική. Την περασμέ-
νη εβδομάδα η Τουρκία σήκωσε 
για πρώτη φορά F-16 εναντίον των 
Κούρδων, περνώντας από τμήμα-
τα του συριακού εναέριου χώρου 
που ελέγχουν οι δύο πυρηνικές 
υπερδυνάμεις. Με τη γεωστρα-
τηγική αξία της χώρας του ανα-
βαθμισμένη λόγω Ουκρανικού, ο 
Ερντογάν προφανώς ελπίζει ότι θα 
επιτύχει τους στόχους του με την 
ανοχή Ουάσιγκτον και Μόσχας. 
Πολύ πιθανόν μάλιστα να επιδι-
ώξει την ανοχή και του Ασαντ, 
όπως και της Βαγδάτης και της 
Τεχεράνης, δελεάζοντάς τους με 
την προοπτική να ψαλιδίσει τις 
φιλοδοξίες των Κούρδων.

Ηδη προανήγγειλε ότι κάποια 
στιγμή θα συναντηθεί με τον Σύ-
ρο πρόεδρο, τον οποίο πάσχιζε επί 
μία δεκαετία να ανατρέψει, όπως 
συναντήθηκε και με δύο άλλους 
μέχρι χθες εχθρούς του: τον Αι-
γύπτιο Σίσι και τον Σαουδάραβα 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βάζοντας 
στην άκρη την υπόθεση Κασόγκι 
για χάρη των 5 δισ. που θα ρίξει 
το Ριάντ στην τουρκική κεντρι-
κή τράπεζα. Πολύ χρήμα για τη 
στήριξη της λίρας, ενώ ο πληθω-
ρισμός έχει ξεπεράσει το 85% και 
οι εκλογές πλησιάζουν.

Βομβαρδίζει τους φόβους της κάλπης
Η επίθεση κατά των Κούρδων εξυπηρετεί τις προεκλογικές σκοπιμότητες του Ερντογάν εις βάρος της σχέσης του με ΗΠΑ, Ρωσία

Οι Κούρδοι αρνήθηκαν 
από την πρώτη στιγμή 
ότι βρίσκονται πίσω από 
την πολύνεκρη επίθεση 
της 13ης Νοεμβρίου 
στην Κωνσταντινούπολη 
– Θεωρούν ότι ήταν 
«προβοκάτσια» του 
Τούρκου προέδρου.

Σε εξέλιξη η επιχείρη-
ση «Γαμψό ξίφος», με 
αεροπορικούς βομβαρ-
δισμούς εναντίον του 
ένοπλου κουρδικού κόμ-
ματος ΡΚΚ στο βόρειο 
Ιράκ και της κουρδικής 
πολιτοφυλακής YPG 
στη βόρεια Συρία.

Με την τέταρτη εισβολή του στις περιοχές των Κούρδων (οι οποίοι μετρούν τα πρώτα θύματα των τουρκικών βομβαρδισμών) της βόρειας Συρίας, ο Ερντο-
γάν θα επιχειρήσει να βάλει οριστικά ταφόπλακα σε κάθε μορφής κουρδική οντότητα στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας και να προχωρήσει σε ενός είδους 
εθνοκάθαρση, μεταφέροντας μεγάλο μέρος των 3,6 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων της Τουρκίας στις κουρδικές περιοχές.
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθώς οι παγκόσμιες κρίσεις δια-
δέχονται η μία την άλλη, προ-
κύπτουν πιεστικά ερωτήματα 
σχετικά με το μέλλον. Κατάλλη-
λο πρόσωπο να απαντήσει είναι 
ένας από τους πλέον διαπρεπείς 
ακαδημαϊκούς στον τομέα των 
στρατηγικών σπουδών στις ΗΠΑ, 
ο Ρόμπερτ Πφάλτζγκραφ, που 
έχει διδάξει για 50 χρόνια στο 
Πανεπιστήμιο Tufts και από το 
2021 είναι ομότιμος καθηγητής 
∆ιεθνών Σπουδών Ασφαλείας στο 
ίδιο πανεπιστήμιο. Ο κ. Πφάλ-
τζγκραφ ανακηρύχθηκε επίτιμος 
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο στις 3 Νοεμβρίου και μι-
λάει σήμερα στην «Κ».

 
– Στις ενδιάμεσες εκλογές των 
ΗΠΑ, το λεγόμενο «κόκκινο κύ-
μα» των Ρεπουμπλικανών δεν 
πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, 
η χώρα συνεχίζει να διχάζεται 
έντονα. Μπορεί μια υπερδύνα-
μη που κυριεύεται από εσωτε-
ρικές συγκρούσεις να συνεχί-
σει να εγγυάται την ασφάλεια 
της Δύσης;

– Σίγουρα οι ΗΠΑ παρουσι-
άζουν βαθιές εσωτερικές πολι-
τικές διαιρέσεις και το εκλογι-
κό σώμα χαρακτηρίζεται από 
ισχυρή πόλωση. Ωστόσο, σε θε-

μελιώδη ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής υπάρχει δικομματική 
συναίνεση, ιδίως όσον αφορά 
την υποστήριξη προς την Ου-
κρανία και την Ταϊβάν. Φυσι-
κά, συναίνεση δεν υπάρχει σε 
όλα τα ζητήματα, όπως π.χ. δεν 
υπάρχει σε ό,τι αφορά την πο-
λιτική για το Ιράν. Αλλά οι ∆η-
μοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικα-
νοί συμφωνούν ότι η Κίνα και 
η Ρωσία, με αυτή τη σειρά, εμ-
φανίζονται ως προκλήσεις και 
απειλές για την ασφάλεια του 
21ου αιώνα. Υπάρχει επίσης ευ-
ρέως διαδεδομένη δικομματική 
συμφωνία ότι οι ΗΠΑ πρέπει να 
βασίζονται σε συμμάχους για να 
κάνουν περισσότερα για τη δι-
κή τους άμυνα και για την κοινή 
άμυνα του ΝΑΤΟ. Για τον λόγο 

αυτό, οι ηρωικές αμυντικές προ-
σπάθειες της Ουκρανίας έχουν 
απήχηση στις ΗΠΑ.

 
– Μήπως οι σύμμαχοι στο ΝΑ-
ΤΟ είναι πλέον αναγκασμένοι 
να προσθέσουν στους υπολο-
γισμούς τους ότι μια πιθανή 
νέα νίκη-έκπληξη του Ντόναλντ 
Τραμπ το 2024 μπορεί να προ-
καλέσει μεγαλύτερη αβεβαι-
ότητα;

– Ο τέως πρόεδρος Τραμπ εί-
ναι ικανός να κάνει εκπλήξεις, 
αλλά ως πρόεδρος εκείνο που κυ-
ρίως έκανε ήταν να επαναλάβει 
και να υπογραμμίσει τη μακρο-
χρόνια ανησυχία των ΗΠΑ για 
την ανάγκη μεγαλύτερου επιμερι-
σμού του αμυντικού βάρους από 
τους συμμάχους. Προειδοποίησε 
επίσης τα μέλη του ΝΑΤΟ, όπως 
τη Γερμανία, ότι θα πρέπει να 
μειώσουν την ενεργειακή τους 
εξάρτηση από τη Ρωσία, αρκε-
τά χρόνια πριν από την εισβολή 
στην Ουκρανία.

 
– Συμμερίζεστε την άποψη ότι 
ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 
πόλεμος δι’ αντιπροσώπου με-
ταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ 
υπό την ηγεσία των ΗΠΑ;

– Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
είναι μια τραγική απόδειξη ότι 
μια σύγκρουση των μεγάλων δυ-

νάμεων παραμένει πιθανή στην 
Ευρώπη. Ωστόσο, ο Πούτιν υπο-
λόγισε εντελώς λάθος την απο-
φασιστικότητα του ουκρανικού 
λαού να αντισταθεί, καθώς και 
τη βούληση του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ να στηρίξουν την Ουκρα-
νία. Eίναι καταστροφή για τον 
Πούτιν. Εχει ωθήσει τη Φινλαν-
δία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και 
έδειξε τις στρατιωτικές αδυναμί-
ες της Ρωσίας με επαναλαμβανό-
μενες ήττες.

 
– Υπάρχει διπλωματική διέ-
ξοδος ή η Ρωσία αποτελεί σο-
βαρή απειλή για την Ευρώπη 
και πρέπει να ηττηθεί, όπως 
πιστεύει η Πολωνία π.χ.; Υπάρ-
χει πιθανότητα πυρηνικής κλι-
μάκωσης;

– Τα ρωσικά καθεστώτα, συ-
μπεριλαμβανομένης της τσαρι-
κής Ρωσίας και της Σοβιετικής 
Ενωσης, κατέρρευσαν όταν έφθα-
σαν μπροστά σε διεθνείς αποτυ-
χίες. Μένει να δούμε φυσικά τι 
θα συμβεί με τη Ρωσία του Πού-
τιν. Το απόλυτο όργανο του Πού-
τιν είναι τα πυρηνικά όπλα, αλλά 
μια τέτοια κλιμάκωση μπορεί να 
προκαλέσει μεγαλύτερους κινδύ-
νους για τη Ρωσία, η οποία αντι-
μετωπίζει μια ανυποχώρητη ου-
κρανική αντίσταση, αλλά και μια 
τεράστια ποικιλία από επιλογές 

κλιμακούμενων αντιποίνων που 
διαθέτει το ΝΑΤΟ και η διεθνής 
κοινότητα.

 
– Οι συνέπειες του πολέμου γί-
νονται αισθητές σε όλο τον κό-
σμο: αυξημένος πληθωρισμός, 
ύφεση κ.λπ. Υπάρχει ελπίδα για 
ένα καλύτερο μέλλον όταν όλες 
οι τάσεις δείχνουν ότι η αποδι-
οργάνωση θα αυξηθεί;

– Ο πόλεμος ενίσχυσε οικο-
νομικές δυναμικές που ήδη επε-
νεργούσαν σε όλο τον κόσμο, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας. Στις 
ΗΠΑ, για παράδειγμα, η πανδη-
μία είχε καταστροφικές επιπτώ-
σεις στην παραγωγικότητα εφό-
σον μεγάλο μέρος της οικονομίας 
αναγκαστικά έκλεισε. Αυτό συ-
νοδεύτηκε από τεράστιες εισρο-
ές ρευστότητας στο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, πυροδοτώντας 
τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Τα 
πληθωριστικά αποτελέσματα αυ-
τής της «ένεσης» χρημάτων θα 
γίνουν αισθητά για κάποιο χρο-
νικό διάστημα.

 
– Και μετά τον λοιμό ήρθε ο 
πόλεμος...

– Ναι, αλλά η άνοδος των τι-
μών της ενέργειας είναι αποτέ-
λεσμα όχι μόνο των περιορισμών 
εφοδιασμού από τον πόλεμο της 
Ουκρανίας, αλλά και των συνει-

δητών πολιτικών επιλογών στις 
ΗΠΑ για τον περιορισμό και την 
αποθάρρυνση των νέων γεωτρή-
σεων και της κατασκευής διυλι-
στηρίων και νέων αγωγών. 

 
– Τα τελευταία 30 χρόνια η Δύ-
ση ανέθεσε στην Κίνα την πα-
ραγωγή αγαθών που απαιτούν 
ένταση εργασίας και τελικώς 
κατέληξε με αυξημένη κοινωνι-
κή αστάθεια και με μια αναγεν-
νημένη Κίνα. Πρέπει να απο-
φασιστεί η επαναβιομηχάνιση 
της Δύσης;

– Υπάρχει ευρέως διαδεδομέ-
νη ανησυχία ότι η Κίνα μπορεί 
να ξεπεράσει τις ΗΠΑ τόσο στρα-
τιωτικά όσο και οικονομικά. Το 
αποτέλεσμα αυτής της αντίδρα-
σης είναι η αυξανόμενη ώθηση 
προς την «αναβάθμιση» ή την 
επαναφορά της μεταποίησης στις 
ΗΠΑ για τη μείωση της εξάρτη-
σης από την Κίνα σε ένα φάσμα 
βιομηχανιών, από φαρμακευτι-
κά προϊόντα έως ορυκτά σπάνι-
ων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στην υψηλή τεχνολογία. Βρισκό-
μαστε παράλληλα σε έναν αγώνα 
υψηλής τεχνολογίας με την Κί-
να για την κυριαρχία στο πεδίο 
της τεχνητής νοημοσύνης και 
την εφαρμογή της σε στρατιω-
τικούς και πολιτικούς - οικονο-
μικούς τομείς.

Στην εξωτερική πολιτική οι ΗΠΑ δεν είναι διχασμένες
Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ρόμπερτ Πφάλτζγκραφ, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Σπουδών Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Tufts

Βρισκόμαστε σε αγώνα 
υψηλής τεχνολογίας με 
την Κίνα για την κυριαρ-
χία στο πεδίο της τεχνη-
τής νοημοσύνης.



Ποιος αλήθεια 
Kύπριος προπονητής...

Το παρουσιαστικό του δεν ξεχωρίζει σε
σχέση με τους υπόλοιπους 18χρονους συ-
νομήλικους του, που φιλοδοξούν να απο-
φοιτήσουν από το σχολείο με το καλύτερο
δυνατό απολυτήριο, σκεπτόμενοι τις προ-
οπτικές που έχουν ενώπιον τους ως προς
το αντικείμενο των σπουδών που θα ακο-
λουθήσουν. Σουλουπωμένος, με κόμμωση
που δεν προκαλεί, το σώμα του σχεδόν
εφηβικό και με ύψος που δεν ξεπερνά το

1,73, ο Πάμπλο Μαρτίν Πάεθ Γκαβίρα ή πιο απλά Γκάβι,
είναι πλέον ο νεαρότερος μετά τον θρυλικό Πελέ σκόρερ
στην ιστορία του Μουντιάλ, βασικό στέλεχος της εθνικής
Ισπανίας και για να τον αποκτήσει ο όποιος ενδιαφερόμενος
πριν από το 2026 από την Μπαρτσελόνα θα πρέπει να κα-
ταβάλει το δυσθεώρητο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ. Τόσα λεφτά φρόντισαν να θέσουν ως ρήτρα οι μπλα-
ουγκράνα, διασφαλίζοντας έτσι ότι ένα δικό τους ποδο-
σφαιρικά παιδί, θα παραμείνει στην ομάδα με στόχο να
μεγαλουργήσει και να δώσει συνέχεια στους μεγάλους
παίκτες που ανέδειξε η Λα Μασία, η ακαδημία της ομάδας
της Μπαρτσελόνα. 

Δεν θα σταθούμε στην έτσι και αλλιώς χιλιοειπωμένη
αναφορά ή επισήμανση για την διαφορά κουλτούρας,
προσέγγισης και νοοτροπίας που έχουμε ως χώρα σε σχέση
με τους ευρωπαίους ως προς την σημασία που δίνουμε
για την ανάδειξη των παικτών. 

Θα ήταν έτσι και αλλιώς παντελώς άστοχο να συγκρί-
νουμε ανόμοιες καταστάσεις και γεγονότα, από την στιγμή
που ως Κύπρος είμαστε πρώτη χώρα στην εργοδότηση
ξένων παικτών και στην οποία ο υπεύθυνος των εθνικών
ομάδων μ’ ένα άκρατο κυνισμό δήλωσε ότι «οι κύπριοι
πρέπει να ματώσουν για να παίξουν στις ομάδες τους». 

Το θέμα είναι γενικότερο και αφορά εν μέρει και την
γνώση που διαθέτουμε ως λαός για το άθλημα. Σε μια κοι-
νωνία που σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια ακαδημία,
που ένα στα τρία παιδιά παίζει ποδόσφαιρο σε ιδιωτική ή
μη ακαδημία είναι να απορεί κανείς σε ποιο επίπεδο βρί-
σκονται οι γνώσεις μας, ποιες μεθόδους ακολουθούν και
πως βοηθούνται τα παιδιά για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους. Είναι μεν το ερώτημα που θα θέσουμε πιο κάτω επι-
φανειακό και σίγουρα πολύ γενικό, ωστόσο η απάντηση
που αυτομάτως δίνεται, δείχνει και την αντίληψη που
έχουν οι εδώ ειδικοί του αθλήματος για το ποιος είναι
καλός ή όχι παίκτης. 

Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος αλήθεια προπονητής
στην Κύπρο, βλέποντας τον Γκάβι θα φρόντιζε να τον
χρησιμοποιήσει βασικό σ’ ένα ματς του τύπου Ακρίτας-
Παραλίμνι; Ποιος Ομοσπονδιακός ή ποιος τεχνικός διευ-
θυντής της Ομοσπονδίας θα χρησιμοποιούσε τον Γκάβι
ως βασικό στην εθνική μας ομάδα; Η απάντηση είναι
εύκολη και δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε περαιτέρω.

Πειθαρχικοί κανονισμοί, 
που σηκώνουν συζήτηση

Ούτε η πρώτη και λογικά ούτε και η τελευ-
ταία φορά που προκύπτει η τραγική δια-
πίστωση πως οι πειθαρχικοί κανονισμοί
της ΚΟΠ χρειάζονται επειγόντως αναθεώ-
ρηση. Μαχαίρια τραβήχτηκαν στην κερκίδα
και από παράγοντες μάλιστα, οπαδοί μπήκαν
κα βγήκαν σχεδόν ανενόχλητοι σε γήπεδο
και έπαιξαν ξύλο, οπαδοί μπαίνουν εντός
αγωνιστικού χώρου, κυνηγώντας και κάποτε
τραυματίζοντας παίκτες, διαιτητές ή πα-
ράγοντες. Χάσαμε το μέτρημα στα κάθε

λογής επικίνδυνα αντικείμενα τα οποία ως δια μαγείας
ξεφεύγουν κάθε εβδομάδα των ελέγχων στις εισόδους
των σταδίων, πυροδοτούνται και ρίχνονται είτε στον αγω-
νιστικό χώρο, είτε στην κερκίδα. Κάθε εβδομάδα σχεδόν
για όλες τις ομάδες οι ίδιες παραπομπές, απλά δεν έτυχε
ακόμη να τραυματιστεί κάποιος ή κάτι χειρότερο… Τα
πιο πρόσφατα, της τελευταίας δημοσιοποίησης ποινών
από τον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΠ. Πέτρες, μπουκάλια,
ξύλινο αιχμηρό αντικείμενο, από οπαδούς στον αγωνιστικό
χώρο με στόχο παίκτες ή διαιτητές. Σύρραξη οπαδών στην
κερκίδα και δύο (προσωρινές) διακοπές σε αγώνα πρωτα-
θλήματος δεύτερης κατηγορίας. Σε όλα αυτά, όπως και
για τα πιο πάνω που καταγράφηκαν μέχρι τώρα στη φετινή
περίοδο, η… ετυμηγορία του Αθλητικού Δικαστή ήταν
πρόστιμο! Προφανώς στους πειθαρχικούς κανονισμούς
η σοβαρότητα μιας υπόθεσης εξαρτάται από το αν η πέτρα
ή ένα αιχμηρό αντικείμενο πετύχουν το στόχο τους! 

Φυσιολογικά σε τέτοιες περιπτώσεις τα «πυρά» στρέ-
φονται κατά του Αθλητικού Δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη.
Το θέμα, ωστόσο, είναι ο βαθμός που η δική του κρίση
μπορεί να καθορίσει την αυστηρότητα κάποιων ποινών.
Ό,τι και να ισχύει, η κρίση του Αθλητικού Δικαστή ή τα…
δεμένα του χέρια, από το τι προνοούν και τι καθορίζουν
οι πειθαρχικοί κανονισμοί, το μόνο σίγουρο είναι πως
κάτι πάει λάθος. Στόχος δεν είναι η εξόντωση καμιάς
ομάδας και σε καιρούς δύσκολους η επιβολή προστίμων
αποτελεί μεγάλο θέμα για κάποιες διοικήσεις. Δεν απο-
δεικνύεται, ωστόσο, αποτρεπτικός παράγοντας. 

Το όλο σκηνικό… φωνάζει και προειδοποιεί για χειρότερα
που μπορεί να προκύψουν. Οι πειθαρχικοί κανονισμοί
χρήζουν άμεσης αναθεώρησης. Κάντε κάτι προτού να
είναι αργά. Αν θέλουμε φυσικά να φτιάξουν τα πράγματα,
αν έχουμε διάθεση και θέληση να… κακοφανίσουμε κά-
ποιους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Το δυνατό
σημείο του ΑΠΟΕΛ είναι η άψογη
αμυντική λειτουργία. Σε 11 αγώνες
στο πρωτάθλημα δέχτηκαν μόνο
τρία τέρματα, επίδοση που δείχνει
την τεράστια βελτίωση τους σε σχέση
με πέρσι που η άμυνα τους ήταν η
«αχίλλειος πτέρνα» τους. 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Κανένας
από τους τρεις επιθετικούς (Κβιλιτάια,
Μάγκλιτσα και Μ. Ηλία), δεν έχουν
ακόμα σκοράρει στο πρωτάθλημα
και αυτή η κάκιστη επίδοση δημι-
ουργεί ανησυχία και προβληματισμό.
Επίσης και στο δημιουργικό κομμάτι
του παιχνιδιού ο ΑΠΟΕΛ υστερεί
ακόμα σε σχέση με την ποιότητα
των παικτών που διαθέτει. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Οι «γαλαζοκίτρινοι»
πάνε στο «αιώνιο» με ακμαίο ηθικό
και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι 5 συ-
νεχόμενες νίκες και η σταθερή βελ-
τίωση τους, γιγάντωσαν την πίστη
στην δυναμική τους. 

ΤΑΚΤΙΚΗ: Εκτίμηση μας είναι ότι
ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα επιλέξει
μια «συντηρητική» τακτική αφού
είδε την ομάδα του να είναι πολύ
πιο ουσιαστική όταν βρίσκει «ανοι-
χτούς χώρους» στις αντεπιθέσεις και
αντίθετα να δυσκολεύεται να δημι-
ουργήσει απέναντι σε οργανωμένη
άμυνα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε την
ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να
δουλέψει σε θέματα τακτικής που
αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη της
ομάδας, στην δημιουργία και το τε-
λείωμα των φάσεων. Το σύστημα
που θα επιλεγεί είναι το 4-3-2-1. 

ΚΟΣΜΟΣ: Οι πορτοκαλί είναι σε…
παροξυσμό! Έχουν μείνει ελάχιστα
εισιτήρια από τα 16.500 που αναλο-
γούν στους φίλους του ΑΠΟΕΛ και
ίναι σίγουρο ότι όλες οι κερκίδες θα
είναι κατάμεστες. Είναι πολύ σημαν-
τική η ώθηση που μπορεί να δώσει
ο κόσμος στους παίκτες σε τέτοια
παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου τυχαία
η σπουδαία παράδοση που δημιούρ-
γησε ο ΑΠΟΕΛ στο νέο ΓΣΠ κόντρα
στην αιώνια αντίπαλο του όταν αγω-
νίζεται ως γηπεδούχος στον Α΄ γύρο. 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς κέρδισε τους πάντες στον
ΑΠΟΕΛ από τη πρώτη μέρα. Έχει
καταφέρει σε μικρό χρονικό διάστη-
μα, να βελτιώσει την ανάπτυξη και
την γενικότερη λειτουργία της ομά-
δας. Επίσης έδειξε ότι ξέρει τον τρόπο
να φτάνει στην ουσία. Εργατικός και
φιλόδοξος, έδωσε ήδη στον ΑΠΟΕΛ
καλύτερη προοπτική. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μειώθηκαν σημαν-
τικά τα αγωνιστικά προβλήματα. Με
24 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ είναι 5 βαθμούς
πίσω από την πρωτοπόρο Πάφο (29β.)
και ένα μόνο βαθμό πίσω από τον
δεύτερο Άρη (25β.). Αντιλαμβανό-
μαστε λοιπόν τα οφέλη που θα έχει
αν κερδίσει στο ντέρμπι. Θα πάει
στους 27 βαθμούς, 2 μόνο πίσω από

την κορυφή και θα περιμένει την
(αυριανή), αναμέτρηση Άρης – Πάφος
FC, με την ισοπαλία να τον ευνοεί
περισσότερο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ: Άριστα παίρνει στην
διαχείριση των αγώνων ο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς, ο οποίος στα ντέρμπι
με την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα έκανε
σωστά ότι χρειάστηκε προκειμένου
να κερδίσει. Ο Σέρβος «διαβάζει» το
παιχνίδι και έχει την ικανότητα να
αλλάζει πράγματα προς το καλύτερο. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: Νίκη του ΑΠΟΕΛ
στο ντέρμπι των αιωνίων θα του δώ-
σει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και
άριστη προοπτική. Θα είναι η 6η συ-
νεχόμενη, η 3η σε ντέρμπι και θα
βάλει σε πολύ δύσκολη θέση την
«αιώνια» αντίπαλο του και ένα βασικό
ανταγωνιστή του για τον τίτλο και
την Ευρώπη. Αν καταφέρουν οι «γα-
λαζοκίτρινοι» να ξεπεράσουν με επι-
τυχία και αυτό το ψηλό εμπόδιο, η
αυτοπεποίθηση τους θα γιγαντωθεί
όπως και η πίστη τους γενικότερα
στην ομάδα και την προοπτική της.  

ΠΑΙΚΤΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Ο «μαέστρος»
Σαρφό με την αψεγάδιαστη τεχνική
του μπορεί να κάνει τη μεγάλη δια-
φορά. Πολύ σημαντικός θα είναι ο
ρόλος του ηγέτη της άμυνας Κρέσπο.
Ο Κονσταντίνοφ ως ανασταλτικός
μέσος θα κληθεί να σηκώσει μεγάλο
βάρος κόντρα στην ισχυρή μεσαία
γραμμή των αντιπάλων. Στα άκρα
οι φορμαρισμένοι Μαρκίνιος, Δώνης,
θα σηκώσουν σημαντικό βάρος.
Εκτός από τον δημιουργικό ρόλο,
έχουν αμφότεροι και την ικανότητα
να σκοράρουν. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Βασικό της
πλεονέκτημα ενόψει του ντέρμπι,
είναι η δυναμική που διαθέτει ως
μεγάλη ομάδα. Υπάρχει επίσης πολύ
καλή ψυχολογία που δημιουργήθηκε
από την αλλαγή στο πόστο του προ-
πονητή και τα θετικά αποτελέσματα
στα τελευταία παιχνίδια. Οι παίκτες
δείχνουν περισσότερη ενέργεια ενώ
η ομάδα απέκτησε καλύτερο σφυγμό. 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Δεν έχει
πείσει ακόμη για τις δυνατότητες
του δυναμικού της. Θεωρητικά λένε
ότι το υλικό είναι ποιοτικό αλλά στο
γήπεδο δε βγαίνει αυτό στον βαθμό
που πρέπει . Η ομάδα δεν έχει αυτή
τη στιγμή τον χαρακτήρα και τη συ-
νέπεια που επιβάλλεται. Όσον αφορά
στα καθαρά αγωνιστικά ποδοσφαι-
ριστές βασικοί δεν είναι ακόμη σε
ψηλά στάνταρ απόδοσης. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Η ψυχολογία της
ομάδας βρίσκεται σε αρκετά καλό
σημείο μετά τα τελευταία θετικά
αποτελέσματα και τη βελτίωση της
εικόνας.  Η αυτοπεποίθηση των πο-
δοσφαιριστών είναι ανεβασμένη.  

ΤΑΚΤΙΚΗ: Η τακτική της Ομόνοιας
σε ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ αναμένεται
ότι θα είναι τακτική... ντέρμπι. Αν
και είναι υποχρεωμένη να κερδίσει
δεν θα πάρει μεγάλα ρίσκα. Θα προ-
σπαθήσει να επιβάλει το παιγνίδι της
και  να «χτυπήσει» τις αδυναμίες του
αντιπάλου. Αναμένεται να γίνει πό-
λεμος στο κέντρο και το τρέξιμο και
η δύναμη των παικτών θα μετρήσουν.
Αν προχωρά το ματς και παραμένει
στην ισοπαλία το πιθανότερο είναι
ότι η Ομόνοια θα ζητήσει πιο έντονα
το γκολ. Η Ομόνοια σχεδόν σε κάθε
ματς δείχνει ότι έχει ένα διάστημα
στο οποίο με πολύ καλό ρυθμό (και
ενισχύσεις Ο Φερέρα δεν είναι κα-
θόλου δογματικός και όταν κάτι δεν
πάει καλά δε διστάζει να το αλλάξει.
Αναμένεται ότι θα παραταχθεί με
διάταξη 4-2-3-1. 

ΚΟΣΜΟΣ: Ασφαλώς και είναι μου-
διασμένος. Ο οπαδός της Ομόνοιας
μπορεί να νοιώθει ευχαριστημένος
για την πρόσφατη αγωνιστική βελ-
τίωση της ομάδας, όμως τα αποτε-
λέσματα και η εικόνα μέχρι τώρα
δεν ταιριάζουν στην ιστορία της,
ούτε στους στόχους της. Θα είναι
μειοψηφία στο γήπεδο οι οπαδοί της
Ομόνοιας, αφού η ομάδα έχει πάρει
2200 εισιτήρια. Όσο μπορεί θα βοη-
θήσει την ομάδα.  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Είναι το πρώτο
ντέρμπι με τον συγκεκριμένο αντί-
παλο για τον Γιανίκ Φερέρα. Σαφώς
και εκπέμπει μια θετική αύρα με τα
λεγόμενα του ο Βελγοϊσπανός. Είναι
επικοινωνιακός, έχοντας καταφέρει
να μπει στη ιδιοσυγκρασία των παι-
κτών. Στην παρέμβαση στο παιχνίδι
είναι αλήθεια ότι  μέχρι στιγμής τα
πάει πολύ καλά. Έχει συμβολή στην
πρόοδο της ομάδας. Εννοείται ότι

το σημερινό θα είναι το μέχρι τώρα
πιο δυνατό και κρίσιμο του τεστ. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Ομόνοια είναι στην
έκτη θέση με 16 βαθμούς, 13 βαθμούς
διαφορά από την πρωτοπόρο Πάφο
και 8 από τον σημερινό της αντίπαλο
που είναι τρίτος. Το ματς είναι ένας
πρόωρος τελικός.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ: Στη διαχείριση αγώ-
νων δεν είναι και τόσο επαρκής.
Έχασε από τον Απόλλωνα αφού προ-
ηγήθηκε, ενώ δεν κατάφερε να αν-
τιδράσει όταν δέχθηκε γκολ από
Ακρίτα, ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, Πάφο. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: Είναι τεράστια
η δυναμική που δίνει στην Ομόνοια
μια νίκη συνοδευόμενη από πειστική
εμφάνιση. Κάτι τέτοιο θα τονώσει
την ψυχολογία και την αυτοπεποί-
θηση των ποδοσφαιριστών και κυ-
ρίως θα αποκαταστήσει σε μεγάλο
βαθμό την εμπιστοσύνη του κόσμου
προς την ομάδα. Η ήττα, βαθμολο-
γικά, τα είπαμε, ενώ πρόσθετα θα
δημιουργήσει κακό κλίμα με όλα τα
επακόλουθα. . 

ΠΑΙΚΤΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Σημαντικό ρόλο
μπορούν να παίξουν ο Μπρούνο Φε-
λίπε και ο Λοΐζος Λοΐζου, που περιμένω
να αγωνιστούν στα άκρα. Είναι πο-
δοσφαιριστές με ιδιαίτερες ικανότητες
που έχουν τη δυνατότητα με ενέργειες
τους να καθορίσουν παιχνίδια. Oι
ακραίοι αμυντικοί του ΑΠΟΕΛ μπορεί
να έχουν προβλήματα με την ταχύ-
τητα και την διεισδυτικότητα τους.
O Μορέτο Κασάμα είναι επίσης ποι-
οτικότατος παίκτης. Με τα τρεξίματα
και τις κάθετες πάσες μπορεί να βοη-
θήσει σημαντικά την ομάδα.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Τα σημεία των καιρών... 
Αναλύουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν στην αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια

Το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων
είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο που διεξάγεται στο Κατάρ.
Ωστόσο, πολύ σημαντικοί αγώνες θα
γίνουν για το κυπριακό πρωτάθλημά

στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.
Ξεχωρίζει η σημερινή (27/11, 17:00)
αναμέτρηση ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας.
Το ντέρμπι «αιωνίων»  θα είναι το
154ο ανάμεσα στις δύο ομάδες για

το πρωτάθλημα. Στα προηγούμενα
153 ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε 59 φορές,
46 φορές νίκησε η Ομόνοια, ενώ 48
ντέρμπι έληξαν ισόπαλα. Οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» έχουν πλεονέκτημα 8 βαθ-

μών που τους δίνει και καλύτερη ψυ-
χολογία. Οι «πράσινοι» προέρχονται
από μια εξαιρετική εμφάνιση και δεί-
χνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν
στην διεκδίκηση του τίτλου. 

Με κεκτημένη ταχύτητα 
και την ώθηση του κόσμου 

Καθοριστικό βήμα για να
επιστρέψει σε πορεία τίτλου 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» πάνε στο «αιώνιο» με ακμαίο ηθικό. Οι 5 συνεχόμενες νί-
κες και η σταθερή βελτίωση γιγάντωσαν την πίστη στην δυναμική της ομάδας.

Η ψυχολογία της Ομόνοιας βρίσκεται σε αρκετά καλό σημείο μετά τα τελευταία
θετικά αποτελέσματα και τη βελτίωση της εικόνας.

Ο Μιλόγεβιτς μέχρι τώρα πάιρνει 
άριστα στη διαχείριση των αγώνων.

<<<<<<<

Πιθανόν ο ΑΠΟΕΛ να
επιλέξει μια «συντηρητι-
κή» τακτική, αφού είναι
πιο ουσιαστικός όταν 
βρίσκει ανοιχτούς χώ-
ρους στις αντεπιθέσεις. 

Ο Φερέρα είναι επικοινωνιακός και
εκπέμπει μια θετική αύρα.

<<<<<<<

Η Ομόνοια θα προσπα-
θήσει να επιβάλει το παι-
γνίδι της χωρίς ρίσκα. 
Αν το ματς παραμένει
στην ισοπαλία θα ζητήσει
πιο έντονα το γκολ.
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Την περασμένη Πέμπτη, ο Βρε-
τανός Υπουργός Οικονομικών
Jeremy Hunt δημοσιοποίησε
ένα «σκληρό» κρατικό προϋπο-
λογισμό, που περιλαμβάνει δη-
μοσιονομική προσαρμογή ύψους
£55 δισ. Ο προϋπολογισμός πε-
ριέχει αυξήσεις στην προσωπική
και στην εταιρική φορολογία,
ύψους πέραν των £14 δισ. Σε
μια περίοδο όπου ο περιορισμός
του περιβαλλοντικού μας απο-
τυπώματος έχει ολοένα και με-
γαλύτερη σημασία, ξεχωρίζουν
η αύξηση από 25% στο 35% στα
κέρδη των ενεργειακών εται-
ρειών και ο προσωρινός φόρος
στις εταιρείες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα,
ο Υπουργός ανακοίνωσε μει-
ώσεις στις κυβερνητικές δαπά-
νες, με κάποιες εξαιρέσεις (π.χ.
τομέας εκπαίδευσης).

Ο κύριος Hunt παραδέχθηκε

ότι η Βρετανική οικονομία βρί-
σκεται ήδη σε ύφεση, ενώ αν-
τιμετωπίζει ελλείψεις στην αγο-
ρά εργασίας και τον κίνδυνο
του στασιμοπληθωρισμού. Παρά
τη δύσκολη συγκυρία, ο Υπουρ-
γός τόνισε την ανάγκη δημο-
σιονομικής πειθαρχίας, στο-
χεύοντας στην επανάκτηση της
πληγείσας εμπιστοσύνης της
χώρας στις αγορές, ενώ παράλ-
ληλα δεσμεύτηκε να προστα-
τεύσει τις ευάλωτες ομάδες. Το
ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπο-
λογισμού έχει αναθεωρήσει την
πρόβλεψη του από 1,8% ανά-
πτυξη του ΑΕΠ το 2023 σε συρ-
ρίκνωση 1,4%, γεγονός που ενι-
σχύεται λαμβάνοντας υπόψη
ότι η λιτότητα σε περίοδο ύφε-
σης επιταχύνει τις αρνητικές
τάσεις. Τα περιθώρια του Υπουρ-
γού Οικονομικών είναι περιο-
ρισμένα λόγω τεσσάρων βασι-

κών παραγόντων: (α) των δυ-
σμενών επιπτώσεων του Brexit,
ιδιαίτερα στο εμπόριο, (β) την
ενεργειακή κρίση που συνέβαλε
σε πληθωρισμό πέραν του 11%,
(γ) τα αρνητικά επακόλουθα του
πολέμου στην Ουκρανία, και (δ)
την αναταραχή που προκάλεσε
στις αγορές η προσπάθεια της
πρώην Πρωθυπουργού Liz Truss
για ακραίες φοροαπαλλαγές. Ο
τέταρτος παράγοντας οδήγησε
σε ιστορικά χαμηλή ισοτιμία
της στερλίνας έναντι του δολα-
ρίου, αναγκάζοντας την Τράπεζα
της Αγγλίας να παρέμβει με μα-
ζικές αγορές ομολόγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλλον
δεν πρέπει να ξαφνιάζει το γε-
γονός ότι η Βρετανική οικονομία
είναι η μοναδική από τις οικο-
νομίες των G7 που δεν έχει ανα-
κάμψει ακόμη στα προ της παν-
δημίας επίπεδα.

Το αναμενόμενο έλλειμα στον
προϋπολογισμό, ύψους £177
δισ. για το έτος 2022-23, θα οδη-
γήσει το κυβερνητικό χρέος στα
πολύ υψηλά επίπεδα του 97%
του ΑΕΠ. Όσον αφορά το ιδιω-
τικό χρέος, η αύξηση του κό-
στους εξυπηρέτησης των στε-
γαστικών δανείων προβλέπεται
να έχει δυσμενή επακόλουθα,
τόσο για τους δανειολήπτες όσο
και για την αγορά ακινήτων. Ση-
μειώνεται ότι, σε αντίθεση με
τις ΗΠΑ, οι πλείστες υποθήκες
στην Βρετανία είναι σχετικά
βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με
επακόλουθο οι αυξήσεις επιτο-
κίων να έχουν άμεσο αντίκτυπο
στους ενυπόθηκους δανειζόμε-
νους.

Στον χρηματοοικονομικό το-
μέα, η προσδοκώμενη, από τους
υποστηρικτές του Brexit, ανά-
πτυξη λόγω «απελευθέρωσης»

από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
δε φαίνεται να έχει αποδώσει.
Η διολίσθηση της στερλίνας,
καθώς και η ύφεση, περιόρισαν
σημαντικά τη συνολική κεφα-
λαιοποίηση του Βρετανικού χρη-
ματιστηρίου.

Καταληκτικά, η Βρετανική
οικονομία ατενίζει μια δύσκολη
περίοδο λόγω εξωτερικών πα-
ραγόντων, εγγενών εσωτερικών
προβλημάτων και λανθασμένων
χειρισμών. Η διαχείριση της οι-
κονομίας από το νέο Πρωθυ-
πουργό της χώρας τους επόμε-
νους μήνες είναι ιδιαίτερης ση-
μασίας.

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

Oικονομικές προκλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερους
επιβάτες θα
φέρει το 2023
Συνέντευξη προέδρου Wizz Air

Την εκτίμηση ότι το 2023 θα κα-
ταγραφεί αύξηση της επιβατικής
κίνησης, διατυπώνει ο πρόεδρος
της Wizz Air Robert Carey. Ανα-
φέρεται στις επενδύσεις 400
εκατ. στην κυπριακή αγορά, την
αύξηση των αεροσκαφών της
εταιρείας και στην αύξηση των
δρομολογίων. Ανέλυσε τις προ-
οπτικές της κυπριακής αγοράς
και σκιαγράφησε το τοπίο στις
αερομεταφορές. Σελ. 6

Διαλογή για
εθελούσια από
την Ελληνική
Αξιολόγηση των αναγκών

Το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου
της Ελληνικής Τράπεζας ολο-
κληρώθηκε και από τη Δευτέρα
θα αρχίσει η διαδικασία διαλογής
αυτών που είχαν πατήσει το
κουμπί. Η τράπεζα θα επανα-
ξιολογήσει τις ανάγκες της και
θα λάβει αποφάσεις. Σελ. 4

ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Περιζήτητες οι πράσινες
κατοικίες στην Αθήνα
«Ανάρπαστες» έχουν γίνει οι κατοικίες
υψηλής ενεργειακής απόδοσης στην
Αθήνα, παρά το υψηλότερο κόστος τους.
Ειδικότερα, το απόθεμα των πωλούμε-
νων «πράσινων» κατοικιών διαμορφώνε-
ται στο 26% του συνόλου των πωλούμε-
νων ακινήτων, έναντι 56% που ήταν πριν
από δύο χρόνια. Σελ. 12 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Μέτρα στήριξης
νοικοκυριών και
επιχειρήσεων
από χώρες της
Ε.Ε. Σελ. 10

Κρατάει γερά ο ρυθμός της ανάπτυξης
Κινητήριος δύναμη ο τουρισμός, η κατανάλωση, οι εταιρείες τεχνολογίας και λιγότερο οι κατασκευές
Παρά τις εκτιμήσεις ότι η οικο-
νομία της Κύπρο θα επηρεαζόταν
δραματικά από το κοκτέιλ της
πανδημίας και του πολέμου, ο
ρυθμός ανάπτυξης κρατάει γερά.
Ο τουρισμός, η κατανάλωση και
οι εταιρείες τεχνολογίας είναι η

«κινητήριος δύναμη» της ανά-
πτυξης. Το πραγματικό ΑΕΠ αυ-
ξήθηκε κατά 6,3% το πρώτο εξά-
μηνο του 2022 σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2021. Ση-
μαντικό είναι το γεγονός ότι οι
εταιρείες τεχνολογίας μπήκαν

στο «κάδρο» της ανάπτυξης, ενώ
ο τομέας των κατασκευών βιώνει
ελαφριά κάμψη. Το ΑΕΠ της Κύ-
πρου έχει φτάσει στα 26,6 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με
την Προκαταρκτική Εκτίμηση
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο

ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2022 είναι θετικός
και υπολογίζεται σε 5,5%. Την
ανάπτυξη της Κύπρου βλέπει και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
επισημαίνει πως αυξήθηκαν οι
επενδύσεις με την εισροή ξένων

εταιρειών, ιδίως στον τομέα των
πληροφοριών, των επικοινωνιών
και της τεχνολογίας. Ο τουριστι-
κός τομέας ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες και κάλυψε το μεγάλο μέ-
ρος του εδάφους που έχασε την
περίοδο της πανδημίας. Σελ. 4

Κύπρος 3,97% -0,16%

Γερμανία 1,87% -0,14%

Γαλλία 2,43% -0,05%

Ιταλία 3,71% -0,20%

Ισπανία 2,82% 0,21%

Ιρλανδία 2,39% -0,08%

Ελλάδα 4,05% -0,18%

Ην. Βασίλειο 3,03% -0,16%

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

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΖΕΣΤΑΘΗΚΕ

Ξεπέρασε τις επιδόσεις
του 2021 η Black Friday
Μπορεί να μην έπιασε τα επίπεδα του
2019, όμως οι επιδόσεις της φετινής
Black Friday ξεπέρασαν αυτές του 2021.
Αναμένεται αύξηση των εμπορικών συ-
ναλλαγών γύρω στο 28-30% σε σχέση με
πέρυσι. Ο βροχερός καιρός  ευνόησε τα
εμπορικά κέντρα και όχι τις εμπορικές
οδούς. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτικός κίνδυνος για
την επενδυτική βαθμίδα 
H αβεβαιότητα που προκαλούν οι εκλο-
γές εντός του 2023 στην Ελλάδα θέτει
εμπόδια στην ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας και θα ασκήσει πιέσεις στα ελ-
ληνικά ομόλογα, τονίζει η JP Morgan. Ο
«πολιτικός κίνδυνος» έχει ήδη επισημαν-
θεί από τη Moody’s, την Κομισιόν και τον
ΟΟΣΑ. Σελ. 7

Από όλες τις μεγάλες οικονομίες, μόνο στις ΗΠΑ θα δαπανήσουν φέτος οι καταναλωτές περισσότερα σε αγορές στο διάστημα έως τα
Χριστούγεννα. Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα που διεξήγαγε ο συμβουλευτικός όμιλος BCG μεταξύ εννέα μεγάλων οικονομιών,
συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και Αυστραλίας. Μειώνονται, έτσι, σημαντικά οι προσδοκίες των εμπόρων λιανικής για
αυξημένες πωλήσεις, και ειδικότερα στις ΗΠΑ όπου κύριος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας είναι οι καταναλωτικές δαπάνες. Σελ. 10

Χαμηλά οι προσδοκίες των εμπόρων για τις γιορτές
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Της ΝΤΆΡΙΑΣ ΚΟΡΣΟΎΝΣΚΑΓΙΑ / REUTERS

Η Ρωσία σχεδιάζει να δαπανήσει
σχεδόν το ένα τρίτο του προϋπο-
λογισμού του επόμενου έτους για
την άμυνα και την εσωτερική ασφά-
λεια, ενώ μειώνει τη χρηματοδό-
τηση που αφορά τα σχολεία και τα
νοσοκομεία, καθώς και το οδικό
δίκτυο. Ουσιαστικά εκτρέπει τη
χρήση του ρευστού, ώστε να στη-
ρίξει οικονομικά τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Μια
ανάλυση του προϋπολογισμού από
το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόι-
τερς δείχνει ότι η Μόσχα θα δα-
πανήσει συνολικά 9,4 τρισ. ρούβλια
(155 δισ. δολάρια) για την άμυνα
και την ασφάλεια, υποβαθμίζοντας

άλλες προτεραιότητες σε ένα κρί-
σιμο έτος, που θα οδηγήσει σε πι-
θανή επανεκλογή του προέδρου
Βλαντιμίρ Πούτιν το 2024. Μόνο
οι δαπάνες για την ασφάλεια, συμ-
περιλαμβανομένου του έργου της
κρατικής Επιτροπής Ερευνών, της
εισαγγελίας, της σωφρονιστικής
υπηρεσίας και της Εθνικής Φρου-
ράς, που έχει αναπτυχθεί στην Ου-
κρανία, θα αυξηθούν κατά 50% σε
σύγκριση με το 2022. Οι συνδυα-
σμένες στρατιωτικές δαπάνες και
όσες αφορούν την εθνική ασφάλεια
φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ για το
Κρεμλίνο, αλλά ανέρχονται μόλις
στο 18% περίπου των κεφαλαίων
που σχεδιάζουν να δαπανήσουν
οι Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο
οικονομικό έτος για την άμυνα και
ορισμένες ανάγκες της εθνικής
ασφάλειας. «Ο προϋπολογισμός εί-
ναι ένα εργαλείο για τη χρηματο-
δότηση της στρατιωτικής εκστρα-
τείας», παρατηρεί η ανεξάρτητη
αναλύτρια Αλεξάντρα Σουσλίνα.
«Η αύξηση στις συντάξεις και στην
κάλυψη των φοιτητών είναι μικρή
σε σύγκριση με αυτό που θα έπρεπε
να είχε γίνει στη Ρωσία. Τα προ-
βλήματα δεκαετιών παραμένουν
άλυτα».

Η μεταβαλλόμενη μορφή του
προϋπολογισμού φανερώνει την
απόπειρα της Ρωσίας να ενισχύσει
τις στρατιωτικές της προσπάθειες

στην Ουκρανία, όπου έχει χάσει
σημαντικό έδαφος από τον Σεπτέμ-
βριο, παρά τη διακήρυξη της προ-
σάρτησης τεσσάρων περιοχών,
που εν μέρει κατέχει. Ο Πούτιν διέ-
ταξε την κεντρική κυβέρνηση και
τις 80 και πλέον περιφέρειες της
χώρας να συνεργαστούν πιο απο-
τελεσματικά για να υποστηρίξουν
τις ανάγκες του στρατού. Στα έγ-
γραφα οι αμυντικές δαπάνες θα
αυξηθούν κατά μόλις 1% τον επό-
μενο χρόνο στα 4,98 τρισ. ρούβλια,
αλλά μόνο επειδή αναθεωρήθηκαν
κατά ένα τρίτο φέτος από τα αρχικά
προγραμματισμένα 3,5 τρισ. ρού-
βλια, αφού η Μόσχα έστειλε τα
στρατεύματά της στην Ουκρανία
τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, οι εγ-
χώριες δαπάνες για την ασφάλεια
αναμένεται να αυξηθούν κατά
50,1% στα 4,42 τρισ. ρούβλια. Κατά
τις δηλώσεις Πούτιν, οι κυρώσεις
της Δύσης γυρίζουν μπούμερανγκ,
διότι οι αντίστοιχες χώρες παλεύουν
να δαμάσουν τα υψηλότερα επίπεδα
πληθωρισμού εδώ και δεκαετίες,
επειδή το κόστος ενέργειας και
τροφίμων αυξάνεται. Πάντως, και
η οικονομία της Ρωσίας πλήττεται.
Το τρίτο τρίμηνο, συγκεκριμένα,
εμφάνισε συρρίκνωση κατά 3% σε
ετήσια βάση, η οποία δείχνει τον
αντίκτυπο των κυρώσεων και της
απόφασης του Κρεμλίνου να κα-
λέσει 300.000 εφέδρους. Εκατον-
τάδες χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν
τη χώρα για να αποφύγουν τη στρά-
τευση.

Ο προϋπολογισμός του 2023
προβλέπει οι δαπάνες για την «εθνι-
κή οικονομία», συμπεριλαμβανο-
μένων των δρόμων, της γεωργίας
και της έρευνας και ανάπτυξης, να
μειώνονται κατά 23% στα 3,5 τρισ.
ρούβλια. Η υγειονομική περίθαλψη
θα λάβει 9% λιγότερα κονδύλια ή
1,5 τρισ. ρούβλια, ενώ οι δαπάνες
για την εκπαίδευση θα μειωθούν
κατά 2% σε 1,4 τρισ. ρούβλια. Τέλος,
οι δαπάνες για τις υποδομές και τη
βιομηχανία επίσης θα ελαττωθούν
κατά 23,5% και 18,5% αντίστοιχα,
σύμφωνα με κοινή μελέτη της Ρω-
σικής Προεδρικής Ακαδημίας (Ra-
nepa) και του Ινστιτούτου Gaidar.
Αυτό «θα μπορούσε να προκαλέσει
σημαντικές δυσκολίες», τη στιγμή
που η Μόσχα προσπαθεί να βρει
νέες αγορές μακριά από τη Δύση,
ανέφεραν, τέλος, τα ανωτέρω ιν-
στιτούτα.

Χωρίς στόχευση 
Η μεγάλη ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε τον
Οκτώβριο  του 2021 και εντάθηκε τον Φε-
βρουάριο του 2022 με την ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία αποτελεί κύριο θέμα συζήτη-
σης. Οι κυβερνήσεις στην προσπάθεια τους να
προσφέρουν δίχτυ προστασίας στους κατανα-
λωτές προχώρησαν κατά βάση σε μέτρα προς
την κατεύθυνση επιδότησης της τελικής τιμής
των καυσίμων και λιγότερο σε ενέργειες στή-
ριξης των εισοδημάτων των ευάλωτων. Η ανα-
λογία που προκύπτει στον αναπτυγμένο κό-
σμο μεταξύ των δύο πολιτικών είναι 2 προς 1.
Η κατά κόρον επιδότηση της τιμής των καυσί-
μων μέσω μειώσεων στους φόρους θεωρείται
ένα μη στοχευμένο μέτρο καθώς προσφέρε-
ται σε όλους. Στον αντίποδα η στήριξη των ει-
σοδημάτων ευάλωτων που είναι ένα άκρως
στοχευμένο μέτρο φαίνεται να απουσιάζει
από τις κυβερνητικές πολιτικές. 

••••
Σκόπελος στην
αποκλιμάκωση 
Η ΕΚΤ ανησυχεί ότι αστόχευτα μέτρα όπως εί-
ναι η επιδότηση της τιμής των καυσίμων για
όλους πυροδοτούν την αύξηση στον πληθωρι-
σμό ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει σημά-
δια ανθεκτικότητας. Όπως προειδοποιεί η
Φρανκφούρτη, αντίστοιχες ενέργειες εφόσον
συνεχιστούν θα αποτελέσουν σκόπελο στην
προσπάθεια της νομισματικής αρχής να απο-
κλιμακώσει τον ρυθμό αύξησης των βασικών
επιτοκίων προκειμένου να διασώσει τις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. 

••••
Οι «πάνω» και οι «κάτω» 
H κρίση στην ενέργεια συνεχίζει να διχάζει
τους ευρωπαίους ηγέτες καθώς αδυνατούν να
εξεύρουν συμφωνία για τον μηχανισμό επιβο-
λής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Για
ακόμα μια φορά ο διαχωρισμός γίνεται μεταξύ
των χωρών της Γερμανίας και Ολλανδίας από
την μια και Γαλλίας, Ιταλίας από την άλλη με τις
πλείστες χώρες να συντάσσονται στο πλευρό
της δεύτερης ομάδας. Οι προτάσεις της Κομι-
σιόν δεν φαίνεται να ικανοποιούν την δεύτερη
ομάδα καθώς θεωρούνται γερμανικής έμ-
πνευσης. Η διαφωνία εντοπίζεται στο ότι οι
«κάτω» χώρες επιθυμούν μέσω του μηχανι-
σμού του πλαφόν να επιφέρουν μείωση στις
τελικές τιμές καταναλωτή ενώ αυτό που προ-
ωθεί η πρόταση της Κομισιόν και υποστηρί-
ζουν οι «πάνω» χώρες είναι ένα δίχτυ προστα-
σίας σε περίπτωση που κατά τους χειμερινούς
μήνες παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση στην τιμή. 

••••
Πήραμε το μάθημα 
Πήραμε το μάθημα μας, δηλώνει ο Γερμανός
καγκελάριος σε σχέση με την υπέρ-εξάρτηση

της Γερμανίας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης
στην αγορά ενέργειας της Ρωσίας. Η δήλωση
έγινε προκειμένου να διασκεδαστούν νέες
ανησυχίες σχετικά με την στενή συνεργασία
της Γερμανίας με την Κίνα προκειμένου να ξε-
περαστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύ-
ψει στο διεθνές εμπόριο μετά την ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Η γερμανική κυβέρνη-
ση προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα εξετά-
ζει την επιβολή πλαφόν στις διασυνοριακές
επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

••••

Να κοιτάξουμε μπροστά 
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με την
εποπτική αρχή παρουσιάζονται υπεραισιόδο-
ξες στην παρούσα οικονομική συγκυρία,
ποντάροντας σε νέες κρατικές εγγυήσεις
που θα τους επιτρέψουν την συνέχιση της πι-
στωτικής επέκτασης, κάτι που όπως τονίζεται
δεν αποτελεί ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο.
Από την άλλη, τα κράτη εποφθαλμιούν τα
επιπλέον κέρδη των τραπεζών λόγω αύξησης
των επιτοκίων και προσανατολίζονται στη επι-
βολή ειδικής φορολογίας. Αυτό που και οι
δύο πλευρές είναι καλό να γνωρίζουν είναι
ότι όσα συνέβησαν στο παρελθόν (πανδημία)
δεν θα πρέπει να καθοδηγούν τις σκέψεις
μας για το μέλλον αλλά θα πρέπει να κοιτά-
ξουμε μπροστά. 

••••
Επιχείρηση εξομάλυνση 
Εκτός από ηρεμία στην οικονομία ο νέος
βρετανός πρωθυπουργό φαίνεται να φέρνει
και την πολιτική βούληση για εξομάλυνση
των σχέσεων της χώρας του με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, μια σχέση που έχει περάσει από
μεγάλες φουρτούνες τα προηγούμενά χρό-
νια. Ο εμπορικός πόλεμος που οι προηγού-
μενοι ένοικοι της Downing Street άφηναν να
εξυφαίνεται μάλλον βαίνει προς αποκλιμά-
κωση. Αναλυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή στά-
σης σε μεγάλο βαθμό επιβλήθηκε από τις
γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς Ευρωπαϊκή
Ένωση και Βρετανία καλούνται να συμπλεύ-
σουν για αντιμετώπιση της  ρωσικής επιθετι-
κότητας. 

Ο χειμώνας που τώρα ξεκινά αναμένεται αλλιώτικος με κύριο χαρακτηριστικό το αυξημένο
κόστος θέρμανσης που επηρεάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές συνεπεία της παγκόσμιας
ενεργειακής κρίσης.  

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Υποκατάστατα Αγαθά
Υποκατάστατα καλούνται
δύο (ή περισσότερα) αγα-
θά όταν η αύξηση στην τι-
μή του ενός αυξάνει τη ζή-
τηση του άλλου. Τα αγαθά
αυτά μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν το ένα αντί του

άλλου (ή άλλων) για να ικανοποιήσουν
μια ανάγκη του καταναλωτή. Ικανοποιούν
ουσιαστικά την ίδια ακριβώς ανάγκη και
αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό πα-
ράγοντα της ζήτησης ενός αγαθού.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Μεγάλη αύξηση δαπανών
για την άμυνα στη Ρωσία
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Μειώνεται η χρηματο-
δότηση για σχολεία, 
νοσοκομεία, καθώς και
για το οδικό δίκτυο.

Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι πέ-
θαναν στην Ευρώπη εξαιτίας των
παρατεταμένων περιόδων καύσω-
να, κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες
άγγιξαν ύψη που θα ήταν αδύνατα
αν δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή.
Η ανάλυση για την πλεονάζουσα
θνησιμότητα και η διαφορά μεταξύ
των πραγματικών θανάτων και
των αναμενομένων με βάση τις
ιστορικές τάσεις απλώς αποκαλύ-
πτουν το μέγεθος της απειλής που
συνιστά για την ανθρωπότητα η
υπερθέρμανση του πλανήτη, η
οποία προκαλείται από την ανθρώ-
πινη δραστηριότητα. Κατά τις πε-
ριόδους ακραίας ζέστης ο υδράρ-
γυρος σκαρφάλωσε στους 40 βαθ-
μούς Κελσίου στο Λονδίνο, στους
42 σε περιοχές της νοτιοδυτικής
Γαλλίας, ενώ στην Κόρδοβα της
Ισπανίας έσπασε κάθε προηγού-
μενο ρεκόρ, φθάνοντας στους 44
βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στην ανάλυση των στοιχείων δεν

περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι
θάνατοι που συνδέονται με την
αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά
ο αριθμός των θανάτων που κα-
ταγράφηκαν τις ημέρες καύσωνα
ήταν υψηλότερος από εκείνον των
υπόλοιπων ημερών. Επίσης, στα
στοιχεία δεν συμπεριελήφθησαν
οι θάνατοι από COVID-19.

Σε Βρετανία και Ουαλλία κατα-
γράφηκαν 3.271 περισσότεροι θά-
νατοι από την 1η Ιουνίου έως τις
7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη
βρετανική Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν τους
θερινούς μήνες 10.420 περισσό-
τεροι θάνατοι από το αναμενόμενο
για την εποχή, όπως αποκαλύπτουν
τα στοιχεία των γαλλικών αρχών.
Ο ένας στους τέσσερις (2.816) συ-
νέβη σε μία από τις τρεις περιόδους
ισχυρού καύσωνα του περασμένου
καλοκαιριού. Σε περιοχές όπου η
ζέστη ήταν τόσο υψηλή ώστε να

εκδοθούν προειδοποιήσεις προς
τους κατοίκους, οι επιπλέον θάνα-
τοι άγγιξαν το 20%. Την ίδια στιγμή,
το γερμανικό ινστιτούτο «Ρόμπερτ
Κοχ» υπολογίζει ότι τους καλοκαι-

ρινούς μήνες έχασαν τη ζωή τους
στη Γερμανία 4.500 άνθρωποι εξαι-
τίας των ακραίων θερμοκρασιών. 

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο
Κλίματος «Κοπέρνικος» της Ε.Ε.,
το καλοκαίρι που πέρασε ήταν το
θερμότερο της Ιστορίας στη Γηραιά
Ηπειρο. Η κλιματολόγος δρ Φρεν-
τερίκε Οτο, υφηγήτρια του τμή-
ματος Κλιματικών Επιστημών στο
Ινστιτούτο Γκράντχαμ για την Κλι-
ματική Αλλαγή και το Περιβάλλον,
του Imperial College του Λονδίνου,
δήλωσε ότι «οι καύσωνες συνι-
στούν μία από τις σοβαρότερες
απειλές της κλιματικής αλλαγής.
Σε όλο τον κόσμο οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες προκαλούν χιλιάδες

θανάτους, πολλοί από τους οποίους
δεν καταγράφονται. Παρά τις απτές
αποδείξεις, η κοινή γνώμη δεν έχει
επίγνωση του κινδύνου των υψη-
λών θερμοκρασιών για την ανθρώ-
πινη υγεία.

Ανάγκη προσαρμογής
H δρ Γιούνις Λο, ερευνήτρια

στο τμήμα Κλιματικής Αλλαγής
και Υγείας του Πανεπιστημίου του
Μπρίστολ, τονίζει ότι «οι περίοδοι
ακραία υψηλών θερμοκρασιών γί-
νονται συχνότερες και εντονότερες
καθώς υπερθερμαίνεται η υδρό-
γειος. Θα πρέπει, λοιπόν, να ανα-
μένουμε ακόμα πιο ζεστές περιό-
δους στο μέλλον». Επίσης υπέδειξε

την ανάγκη προσαρμογής στις
νέες καιρικές συνθήκες. «Πρέπει
να προσαρμοστούμε στην ακραία
ζέστη ως κοινωνία. 

Αυτό επιβάλλει ότι θα μετατρέ-
ψουμε τον τρόπο με τον οποίο
σχεδιάζουμε και ανοικοδομούμε
κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία
και δημόσια κτίρια. Είναι αναγκαίο
όλα να έχουν πολύ καλό εξαερισμό
και μέσα αποτροπής της υπερθέρ-
μανσης. 

Επίσης οφείλουμε να κατα-
σκευάσουμε περισσότερα πάρκα
και χώρους πρασίνου στις πόλεις
και να δημιουργήσουμε ένα σύ-
στημα προειδοποίησης που θα
φθάνει σε όλους τους πολίτες».

Οι καύσωνες
σκότωσαν
20.000
Ευρωπαίους
Ρεκόρ θερμοκρασιών φέτος, που
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή

<<<<<<

Σύμφωνα με το Παρα-
τηρητήριο Κλίματος
«Κοπέρνικος» της Ε.Ε.,
το καλοκαίρι που πέρα-
σε ήταν το θερμότερο
της Ιστορίας στη Γηραιά
Ηπειρο.

Ο υδράργυρος κατά τον αυγουστιάτικο καύσωνα σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, στους 42 σε περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας,
ενώ στην Κόρδοβα της Ισπανίας έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φθάνοντας στους 44 βαθμούς.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η οικονομία της Κύπρου παρά τις
εκτιμήσεις ότι θα επηρεαζόταν
δραματικά από το κοκτέιλ της παν-
δημίας και του πολέμου, κρατά
γερά. Ο τουρισμός, η κατανάλωση
και οι εταιρείες τεχνολογίας είναι
η «κινητήριος δύναμη» της ανά-
πτυξης και έτσι, το πραγματικό
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,3% το πρώτο
εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2021. Σημαν-
τικό δε, βάσει στοιχείων, είναι το
γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολο-
γίας μπήκαν στο «κάδρο» της ανά-
πτυξης και ένας από τους παρα-

δοσιακούς πυλώνες, αυτός των
κατασκευών, βιώνει ελαφριά κάμ-
ψη. Το ΑΕΠ της Κύπρου έχει φτάσει
στα 26,6 δισεκατομμύρια ευρώ,
με τις εκτιμήσεις να θέλουν στο
τέταρτο τρίμηνο του έτους που
διανύουμε να μειωθεί λίγο η ανά-
πτυξη. Σύμφωνα με την Προκα-
ταρκτική Εκτίμηση (Flash Estima-
te) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022
είναι θετικός και υπολογίζεται σε
5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021. Ο θετικός ρυθ-
μός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται
κυρίως στους τομείς: «Ξενοδοχεία
και Εστιατόρια», «Μεταφορές και
Αποθήκευση», «Ενημέρωση και
Επικοινωνίες», «Χονδρικό και Λια-
νικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανο-
κινήτων οχημάτων», «Τέχνες, Δια-
σκέδαση και Ψυχαγωγία», «Άλλες
Δραστηριότητες Παροχής Υπηρε-
σιών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει
και αυτή την ανάπτυξη της Κύ-
πρου. Στο τελευταίο της «ριπόρτ»
που βγήκε εντός της εβδομάδας,
τονίζεται πως η έντονη αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης υπο-
στηρίχθηκε κυρίως από την αύ-
ξηση της απασχόλησης και τη χρή-
ση των αποταμιεύσεων που συσ-
σωρεύτηκαν κατά την περίοδο
της πανδημίας. Βλέπει πως αυξή-
θηκαν οι επενδύσεις -εκτός από
τις κατασκευές- αφού ενισχύθηκαν
από την εισροή ξένων εταιρειών,
ιδίως στον τομέα των πληροφο-
ριών, των επικοινωνιών και της
τεχνολογίας (ICT). Αντίθετα, όπως
η Κομισιόν επισημαίνει, οι επεν-
δύσεις στις κατασκευές δέχθηκαν
πλήγμα λόγω των διαταραχών της
προσφοράς και των εξαιρετικά
υψηλών τιμών των δομικών υλικών
και πιο πρόσφατα λόγω των αυ-
στηρότερων οικονομικών συνθη-
κών. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε

επίσης από την εξωτερική ζήτηση
για τουρισμό και άλλες υπηρεσίες,
ιδίως μεταφορές, πληροφορίες και
επικοινωνίες και χρηματοοικονο-
μικά. 

Με βάση τις φθινοπωρινές προ-
βλέψεις της Επιτροπής του 2022,
το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται
να αυξηθεί κατά 5,6% το 2022, δη-
λαδή αναθεώρηση προς τα πάνω
κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με τις καλοκαιρινές εν-
διάμεσες προβλέψεις της Επιτρο-
πής.

Η τεχνολογική «σφήνα»
Οι ξένες εταιρείες τεχνολογίας

(ICT) φέρνουν την έδρα τους στην
Κύπρο. Η κυβέρνηση έχει εφαρ-
μόσει μια σειρά κινήτρων για ξένες
εταιρείες και για το προσωπικό
τους όταν εγκαθίστανται στην χώ-
ρα. Από την αρχή του 2022 έχουν
εγγραφεί στη Μονάδα Διευκόλυν-
σης Επιχειρήσεων του Υπουργείου

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας 1.100 εταιρείες με περισ-
σότερους από 9.000 εργαζομένους.
Αυτές οι εταιρείες και οι εργαζό-
μενοί τους έχουν υποστηρίξει την
κατανάλωση, τις επαγγελματικές
υπηρεσίες, αλλά και τον τομέα
των ακινήτων, αφού πρέπει να
μείνουν όλοι αυτοί οι επαγγελμα-
τίες. Η Κομισιόν σχολιάζει πως, ο
πλήρης αντίκτυπος στην πραγμα-
τική οικονομία, την αγορά εργα-
σίας και τον εξωτερικό τομέα είναι
ακόμη υπό εξέταση από τις κυ-
πριακές αρχές.

Κλασσικά ο τουρισμός
Ο τουριστικός τομέας ξεπέρασε

τις προσδοκίες και κάλυψε το με-
γαλύτερο μέρος του εδάφους που
έχασε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας στην Κύπρο. Βάσει των
στατιστικών, τους πρώτους εννέα
μήνες του 2022, οι αφίξεις τουρι-
στών έφτασαν το 78% του 2019,

συνυπολογίζοντας επίσης ότι το
2019 ήταν έτος ρεκόρ για τον του-
ρισμό. Τα έσοδα του 2022 έφτασαν
στο 87% του 2019 στο πρώτο οκτά-
μηνο του 2022. Όπως είχε μετα-
φέρει και στην Επιτροπή Οικονο-
μικών κατά την παρουσίαση του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Τουρισμού, ο υφυπουργός Τουρι-
σμού, Σάββας Περδίος, σε μεγάλο
βαθμό, η Κύπρος κατάφερε να αν-
τικαταστήσει τη μεγάλη ρωσική
αγορά (περίπου 20% το 2019) μέσω
ενεργών προσπαθειών διαφορο-
ποίησης.

Κατέβασαν ταχύτητα
Ο τομέας των ακινήτων συνε-

χίζει να αναπτύσσεται στην Κύπρο,
«αν και μέτρια», όπως σχολιάζει
η Κομισιόν επί τούτου. Το 2021
και μέχρι τις αρχές του 2022 η εγ-
χώρια ζήτηση για τον στεγαστικό
τομέα υποστηρίχθηκε από το κα-
θεστώς επιδότησης επιτοκίου,

αλλά η θετική επίδραση έληξε με
τη λήξη του προγράμματος. Η λήξη
του προγράμματος σε συνδυασμό
με αυστηρότερους όρους χρημα-
τοδότησης αναμένεται, συνολικά,
να συγκρατήσουν την εγχώρια ζή-
τηση, ενώ επίσης η ζήτηση ακι-
νήτων από Ρώσους επενδυτές έχει
μειωθεί σημαντικά μετά την κα-
τάργηση του προγράμματος των
πολιτογραφήσεων το 2020 και πε-
ραιτέρω μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο
στις τιμές των κατοικιών στην Κύ-
προ. Η αύξηση των τιμών των κα-
τοικιών το 2022 μπορεί να εξηγηθεί
σε μεγάλο βαθμό από το υψηλό
κόστος κατασκευαστικών υλικών,
ενώ συνολικά υπολογίζεται στο
4% στο πρώτο εξάμηνο του 2022
σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου.

Ζωντανός ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου
Τουρισμός, κατανάλωση και εταιρείες τεχνολογίας συνθέτουν την εικόνα - Σε δεύτερη μοίρα οι κατασκευές 

<<<<<<

Από την αρχή του 2022
έχουν εγγραφεί στη
Μονάδα Διευκόλυνσης
Επιχειρήσεων του
Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας 1.100 εταιρείες με
περισσότερους από
9.000 εργαζομένους. Ο τομέας των ακινήτων συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Κύπρο, «αν και μέτρια», όπως σχολιάζει η Κομισιόν.

Κατανάλωση και
αγορά εργασίας
«Η αγορά εργασίας έχει
δείξει δύναμη», σημειώνει
η Κομισιόν. Ο Δείκτης Τι-
μών Καταναλωτή αναμένε-
ται να επιβραδυνθεί στο
4,2% το 2023 και στο 2,5%
το 2024, καθώς οι τιμές του
πετρελαίου και των τροφί-
μων αναμένεται να μει-
ωθούν. Ο βασικός πληθωρι-
σμός, δηλαδή εξαιρουμέ-
νων των τιμών του πετρε-
λαίου και των τροφίμων,
αναμένεται να είναι περί-
που 5,2% και 3,2% το 2023
και το 2024 αντίστοιχα. Η
απασχόληση αυξήθηκε κα-
τά 1,9% το πρώτο εξάμηνο
του 2022, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του
2021, και οι συνολικές
ώρες εργασίας κατά 4,6%.
Για το 2022 συνολικά, το
ποσοστό ανεργίας προβλέ-
πεται να είναι 7,2% ελα-
φρώς χαμηλότερο από
7,5% το 2021.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου της
Ελληνικής Τράπεζας ολοκληρώ-
θηκε. Αντίστοιχα και της Alpha
Bank Κύπρου προ δύο εβδομάδων
αν και ξεπέρασε κατά πολύ τις 10
- 15 ημέρες που διαρκεί παραδο-
σιακά ένα Σχέδιο Εθελούσιας Εξό-
δου. Σημασία έχει ότι και τα δύο
πέτυχαν σε επίπεδο αριθμών, πα-
ρόλο που δεν έχουν προχωρήσει
σε επίσημες ανακοινώσεις ακόμα.
Τα νούμερα θα ανακοινωθούν

στο επόμενο διάστημα, εκείνη η
διαδικασία που θα αρχίσει τη Δευ-
τέρα ωστόσο για την Ελληνική
Τράπεζα, είναι αντίστοιχη αυτής
που είχε ξεκινήσει στο προηγού-
μενο διάστημα η Alpha Bank Κύ-
πρου. Η διαλογή των συμμετε-
χόντων βάσει των νέων προτε-

ραιοτήτων της τράπεζας. Είναι
κάτι ανάλογο με αυτό που είχε
κάνει και η Τράπεζα Κύπρου το
καλοκαίρι, όταν το κουμπί της
εξόδου είχαν πατήσει περισσό-
τεροι από τους 500 -550 που ήθελε
να μειώσει η BOC. Συγκεκριμένα,
το Σχέδιο τότε έλαβε μια μικρή

επέκταση (στην περίπτωση της
Ελληνικής δεν κρίθηκε ότι πρέπει
να γίνει κάτι τέτοιο, ενώ η Alpha
Bank έκανε το ίδιο) με σκοπό να
κερδίσει χρόνο ώστε είτε να απορ-
ρίψει είτε να διαλέξει πρόσωπα
που θα δουν την πόρτα της εξό-
δου. 

Ο λόγος είναι απλός. Πλέον, οι
τράπεζες στο πλαίσιο του μετα-
σχηματισμού τους, της μείωσης
των καταστημάτων και ψηφιο-
ποίησης πολλών από τις διαδικα-
σίες τους, κλείνουν τμήματα, ή
άλλα τμήματα αναπτύσσονται,
άρα χρειάζονται και στελέχωση.

Η Ελληνική από τη Δευτέρα λοι-
πόν θα μπει στο στάδιο της επα-
ναξιολόγησης όλων των αναγκών
στελέχωσης με βάση τις προτε-
ραιότητες της Τράπεζας, καθώς
και της υλοποίησης του Πλάνου
Μετασχηματισμού της. 

Στο πλαίσιο αυτό, -όπως έγινε
πριν από μήνες και στην Τράπεζα
Κύπρου- πιθανό να υπάρξουν υπο-
χρεωτικές μετακινήσεις προσω-
πικού για κάλυψη των αναγκών
σε Διευθύνσεις, στις οποίες θα
προκύψουν κενά. Με την υλοποί-
ηση του Πλάνου Μετασχηματι-
σμού, όπως έχει ανακοινωθεί εσω-
τερικά στην Ελληνική, ενδεχο-
μένως και να υπάρξει προσωπικό
που πιθανό να μην έχει αντικεί-
μενο εργασίας, ή δεν θα μπορεί
να ανταποκριθεί στις διαφορετικές
απαιτήσεις όπως αυτές θα δια-
μορφωθούν.

Σημειώνεται πως στην Alpha
Bank Κύπρου όπως είναι σε θέση
να γνωρίζει η «Κ» εστάλη στους
υπαλλήλους το καινούργιο οργα-
νόγραμμα, με τις καινούργιες αρ-
μοδιότητες. Κάτι αντίστοιχο θα
κάνει και η Ελληνική στο επόμενο
διάστημα μετά τη «διαλογή».

Η Ελληνική είχε θέσει εσωτε-
ρικά στόχο να μειώσει το προσω-
πικό της κατά 400 – 500 άτομα
και η Alpha Bank Κύπρου κατά
80, και να μετακινηθούν περίπου
50 άτομα στην Altamira, την εται-
ρεία που θα εξυπηρετεί τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια που αγόρασε
η Cerberus Capital από την Alpha
Bank στις αρχές του 2022.

«Διαλογή» για εθελούσια από Δευτέρα στην Ελληνική
Η τράπεζα είχε θέσει στόχο να μειώσει το προσωπικό της κατά 400 – 500 άτομα και η Alpha Bank Κύπρου κατά 80

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι, παρά τις προσπάθειες για μείωση των υπαλλήλων, το κόστος προσωπικού στις
τράπεζες παραμένει υψηλό.

Υψηλό το κόστος
Η Κομισιόν στην μεταπρογραμμα-
τική της αξιολόγηση αναφέρει για
τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα
πως οι τράπεζες έχουν σημειώσει
πρόοδο στη μείωση του αριθμού
προσωπικού, αλλά το κόστος προ-
σωπικού παραμένει υψηλό. Ση-
μειώνει πως ο αριθμός των εργα-
ζομένων μειώθηκε σε 8.070 τον
Δεκέμβριο του 2021, από 8.554
δύο χρόνια νωρίτερα. Δεν συνυ-
πολογίζει σίγουρα ούτε τη μεί-
ωση των υπαλλήλων της RCB
Bank, ούτε το εθελούσιο της Τρά-
πεζας Κύπρου το καλοκαίρι, ούτε
της Ελληνικής Τράπεζας και της
Alpha Bank. Μετά της Ελληνικής
και της Alpha Bank ο αριθμός των
τραπεζικών υπαλλήλων στην Κύ-
προ θα είναι λίγο κάτω από 7.000.
Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι, πα-
ρά τις προσπάθειες για μείωση
των υπαλλήλων, το κόστος προ-
σωπικού στις τράπεζες παραμέ-
νει υψηλό. Οι συνολικές δαπάνες
προσωπικού ήταν 253,3 εκατ. ευ-
ρώ στις κυπριακές τράπεζες έως
τον Ιούνιο του 2022, το υψηλότε-
ρο κόστος που έχει καταγραφεί
από το 2018 που ήταν στα 275,6
εκατ. ευρώ. «Οι τρέχουσες συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας προ-
βλέπουν αυξήσεις μισθών πάνω
από τον πληθωρισμό, οι οποίες
καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο
του κόστους», σχολιάζει καταλη-
κτικά. 

<<<<<<

Οι συνολικές δαπάνες
προσωπικού ήταν
253,3 εκατ. ευρώ στις
κυπριακές τράπεζες
έως τον Ιούνιο του
2022, το υψηλότερο
κόστος που έχει κατα-
γραφεί από το 2018
που ήταν στα 275,6
εκατ. ευρώ.
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Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Ένας εκπτωτικός θεσμός που συ-
στήθηκε στην κυπριακή αγορά την
τελευταία δεκαετία και κέρδισε
γρήγορα έδαφος, ενισχύοντας ση-
μαντικά το λιανικό εμπόριο λίγο
πριν την έναρξη της εορταστικής
χριστουγεννιάτικης περιόδου. Συγ-
κεκριμένα τις χρονιές 2018 και
2019 οι τζίροι της Black Friday έκα-
ναν χρυσό το λιανικό εμπόριο και
ζέσταναν την αγορά. Ακολούθησε
το πτωτικό σερί του 2020 και 2021
με απογοητευτικά νούμερα στην
αγορά, ένεκα κυρίως των περιορι-
στικών μέτρων της πανδημίας. Φέ-
τος η εικόνα είναι ξεκάθαρα καλύ-
τερη. Σύμφωνα με τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου, τα
επίπεδα εμπορικών συναλλαγών
φέτος αναμένονται αυξημένα γύρω
στο 28-30% σε σχέση με το 2021.
Αισθητά καλύτερα είναι και τα επί-
πεδα επισκεψιμότητας, ωστόσο
δεν κατανέμονται ομοιόμορφα.
Έτσι, ψηλό δείκτη επισκεψιμότητας
κατέγραψαν τα εμπορικά καταστή-
ματα προϊόντων τεχνολογίας εντός
και εκτός mall, ενώ γενικότερα, η
συντριπτική πλειοψηφία των κα-
ταναλωτών φαίνεται να έχει επιλέξει
τα κλειστά εμπορικά κέντρα, σε
σχέση με τις εμπορικές οδούς που
λόγω και του βροχερού καιρού ήρ-
θαν δεύτερες στις προτιμήσεις του
κοινού. Σε περιπτώσεις όπως το
My Mall Limassol οι μετρήσεις επι-
σκεψιμότητας μέχρι τις 8 το βράδυ,
έδειξαν αριθμούς μεγαλύτερους
και από αυτούς του 2019, ενώ οι
μετρήσεις στις 4 το απόγευμα στο
Nicosia Mall έδειξαν σημαντική
αύξηση 20% σε σχέση με το 2021.
Πρώτα σε προτίμηση ήταν και φέ-
τος τα προϊόντα τεχνολογίας, ηλε-
κτρικά και ηλεκτρονικά είδη, οι τη-

λεοράσεις, οι κονσόλες gaming και
τα gadget. Ειδικότερα φέτος κα-
ταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα ηλεκτρικά σκούτερ- το αν-
τίστοιχο προϊόν για το 2021 ήταν
οι ρομποτικές σκούπες. 

Πιο κάτω οι τζίροι
Τα μηνύματα για την μέρα την

οποία καταγράφεται το πικ σε επι-
σκεψιμότητα και πωλήσεις- την
Παρασκευή- ήταν σε γενικές γραμ-
μές ικανοποιητικά και ενθαρρυν-
τικά, τουλάχιστον για την κίνηση

στην αγορά. Το κατά πόσο αυτοί
οι αριθμοί θα μεταφραστούν και
σε αυξημένους τζίρους για τα κα-
ταστήματα, είναι κάτι που θα ξε-
καθαρίσει τις επόμενες ημέρες,
μετά και το τέλος του Σαββατοκύ-
ριακου και των προσφορών. Θε-
ωρείται δεδομένο πάντως ότι τα
επίπεδα του 2021 θα έχουν ξεπε-
ραστεί, ενώ το στοίχημα για επι-
στροφή σε προ πανδημίας τζίρους,
φαίνεται να είναι ακόμα απομα-
κρυσμένο. Η ειδοποιός διαφορά
για τις επιδόσεις του θεσμού τότε
σε σχέση με φέτος, είναι η κατα-
βολή των μισθών, όπως περιγράφει
ο γενικός διευθυντής του Nicosia
Mall, Γιώργος Γεωργίου. Η Black
Friday το 2019 ήταν η 29η Νοεμ-
βρίου, με την πλειοψηφία των ερ-

γαζομένων, σε κυβερνητικό και
ιδιωτικό τομέα να έχουν πιστωθεί
με τον μηνιαίο τους μισθό. Κάτι
τέτοιο δεν ισχύει φυσικά φέτος.
Η αγοραστική δύναμη των κατα-
ναλωτών ήταν σαφώς μειωμένη
σε σχέση με το 2019. 

Η παράταση δεν βοηθά
Ο θεσμός ξεκίνησε με μονοή-

μερο προσφορών και επεκτάθηκε
σε τριήμερα, τις χρονιές που κα-
ταγράφηκαν επίπεδα ρεκόρ σε τζίρο
και επισκεψιμότητα. Κάθε χρόνο
η διάρκεια των προσφορών παρα-
τείνεται, με αποκορύφωμα φέτος,
αφού οι διαφημίσεις για προσφορές
ξεκίνησαν από το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο και σε μερικές πε-
ριπτώσεις θα κρατήσουν μέχρι και

τις αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό εκτι-
μάται ότι δεν θα έχει θετική επί-
δραση στην διάθεση του κατανα-
λωτή για αγορές. Ειδικά όταν από
τις αρχές Νοεμβρίου αρκετά κατα-
στήματα σε είδη ένδυσης και υπό-
δησης προχώρησαν σε mid- season
sales. Όταν συνηθίζει το μάτι σε
προσφορές, δεν επικεντρώνεται
σε ένα τριήμερο Black Friday χάνει
σιγά σιγά τη σημασία του, αναφέρει
ο κ. Γεωργίου. 

Πάσα για τα Χριστούγεννα
Ο Νοέμβριος ξεκίνησε ικανο-

ποιητικά για το λιανικό, μέχρι το
προηγούμενο  Σαββατοκύριακο,
τονίζει ο Γ. Γεωργίου. Τις πρώτες
μέρες της εβδομάδας που πέρασε
υπήρχε μια κόπωση στην αγορά,

η οποία άρχισε να κινείται ξανά,
από το απόγευμα της Πέμπτης. Γε-
νικότερα, και με την εβδομάδα
προσφορών του Black Friday, η
αγορά θα κινηθεί σε ικανοποιητικά
επίπεδα, και όλα δείχνουν ότι θα
είναι ένας καλός Νοέμβρης, ο οποί-
ος θα δώσει καλή πάσα για τον Δε-
κέμβρη- τον εμπορικότερο μήνα
του χρόνου. Ωστόσο εκτιμάται ότι
η είσοδος στο 2023 δεν θα είναι
ομαλή. Το τέλος των γιορτών, και
των εκπτώσεων, σε συνδυασμό με
την αύξηση των επιτοκίων και την
παγίωση του ψηλού κόστους ενέρ-
γειας, θα οδηγήσουν αναπόφευκτα
σε μείωση δαπανών και νοικοκύ-
ρεμα του οικιακού προϋπολογι-
σμού. Ακολουθούν οι μήνες Φλε-
βάρης και Μάρτης, οι οποίοι είναι

παραδοσιακά δύσκολοι μήνες, άρα
εκεί θα δοκιμαστούν οι αντοχές
της αγοράς.

Οι «αθέμιτες» προσφορές
Μέχρι το πρωί της Παρασκευής,

τα παράπονα για αθέμιτες εμπο-
ρικές πρακτικές που έφτασαν ενώ-
πιον του Παγκύπριου Συνδέσμου
Καταναλωτών ανήλθαν στα 20.
Αφορούσαν κατά κύριο λόγο πε-
ριπτώσεις προϊόντων που ενώ δια-
φημίζονταν σε τιμή προσφοράς,
τις προηγούμενες μέρες η τιμή
τους στην αγορά ήταν χαμηλότερη.
Αφορούσαν επίσης προϊόντα με
έκπτωση στην ιστοσελίδα και κατά
την παραγγελία η τιμή διαφορο-
ποιείτο, καθώς και αύξηση της τι-
μής λίγο πριν την έκπτωση, ώστε
να φαίνεται μεγαλύτερο το ύψος
της προσφοράς. Κάποια από τα
παράπονα αναφέρονται και σε ελ-
λείψεις στοκ- δηλαδή περιπτώσεις
που η παραγγελία έγινε διαδικτυα-
κά από κυπριακή ιστοσελίδα, και
στη συνέχεια ο καταναλωτής ενη-
μερώθηκε ότι το προϊόν είναι σε
έλλειψη. Μετά το Σαββατοκύριακο
ο Σύνδεσμος θα θέσει ενώπιον της
αρμόδιας υπηρεσίας το σύνολο
των παραπόνων. Το ότι οι κατα-
ναλωτές υποβάλλουν παράπονα
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα
επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα
και ποινές, διευκρινίζει η νομική
σύμβουλος του Συνδέσμου Βιργινία
Χρίστου. Πάντως βάσει νομοθεσίας
καθορίζεται μηχανισμός και δια-
δικασίες επιβολής διοικητικών
προστίμων μέχρι €500.000 από
την Υπηρεσία Προστασίας Κατα-
ναλωτή, σε περίπτωση παραβά-
σεων, καθώς και ιεραρχικής προ-
σφυγής εναντίον των αποφάσεων
για επιβολή διοικητικού προστί-
μου.

Ζέστανε το λιανικό η Μαύρη Παρασκευή
Δεν έπιασε τα επίπεδα τζίρου του 2019, ξεπέρασε όμως τις επιδόσεις του 2021 ο θεσμός του Black Friday

Ο βροχερός καιρός  ευνόησε τα εμπορικά κέντρα και όχι τις εμπορικές οδούς. Η  διαφορά στη δυναμική ήταν ιδιαίτε-
ρα αισθητή.  

<<<<<<

Αναμένεται αύξηση
των εμπορικών συναλ-
λαγών γύρω στο 
28-30% σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. 
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΊΑ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Δύο νέα αεροσκάφη, τρεις νέους
προορισμούς στη Σαουδική Αρα-
βία, και αύξηση δρομολογίων σε
υφιστάμενους, ανακοίνωσε την
περασμένη εβδομάδα η αεροπο-
ρική εταιρεία Wizz Air. Λίγες ώρες
μετά την ανακοίνωση της νέας
επένδυσης στην Κύπρο, που ανέρ-
χεται μέχρι στιγμής στα 400 εκατ.
δολάρια, ο πρόεδρος της Robert
Carey, παραχώρησε συνέντευξη
στην «Κ», στο πλαίσιο της οποίας
ανέλυσε τις προοπτικές της κυ-
πριακής αγοράς και σκιαγράφησε
το τοπίο στις αερομεταφορές το
επόμενο διάστημα. Προσπάθεια
της εταιρείας είναι, όπως αναφέρει,

η διατήρηση των χαμηλών ναύλων,
παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
Σημειώνει ότι παρά τις αλλεπάλ-
ληλες προκλήσεις, η ανθεκτικό-
τητα στις αερομεταφορές ανακάμ-
πτει, ενώ εκτιμά ότι το 2023 θα
καταγραφεί αύξηση της επιβατικής
κίνησης. Από την πλευρά της η
εταιρεία, αυξάνει σημαντικά την
χωρητικότητα της για την επόμενη
χρονιά.
-Την περασμένη εβδομάδα ανα-
κοινώσατε νέους προορισμούς
και ενίσχυση του στόλου σας
στην Κύπρο. Ποιοι παράγοντες
οδήγησαν σε αυτή την απόφα-
ση;

- Είμαστε πολύ χαρούμενοι που
διπλασιάζουμε τον αριθμό στόλου
μας στην Κύπρο (σύνολο τέσσερα),
μια κίνηση που αυξάνει κατά 800
χιλιάδες τις αεροπορικές θέσεις
στην αγορά, κάθε χρόνο. Επεν-
δύουμε συνολικά 400 εκατομμύρια
δολάρια στην κυπριακή αγορά,
αυξάνουμε τον αριθμό των αερο-
σκαφών και πρόκειται να προσθέ-
σουμε γύρω στις 60- 70 νέες άμεσες
θέσεις εργασίας. Σοβαρό κίνητρο
για αυτή την απόφαση μας ήταν
το νέο σχέδιο κινήτρων από πλευ-
ράς Κυβέρνησης και Hermes Air-
ports. Ενθαρρυντικά ήταν και τα
μηνύματα της αγοράς την καλο-
καιρινή περίοδο. Προφανώς με
την πανδημία ήταν δύσκολο να
κρίνουμε τα προηγούμενα δύο
χρόνια, αλλά φέτος, με την άρση
των περιορισμών, είδαμε μεγάλη
ζήτηση για την Κύπρο και ως εκ
τούτου ήταν επόμενο να προχω-
ρήσουμε σε τέτοιες κινήσεις. Ο
τρίτος παράγοντας είναι ότι βλέ-
πουμε πολλές νέες δυνατότητες

της αγοράς τις οποίες προσπαθού-
με να αναπτύξουμε. Έτσι, ανακοι-
νώσαμε τώρα τρία δρομολόγια
προς τη Σαουδική Αραβία που θα
φέρουν νέα τουριστική ζήτηση
για ταξίδια και στις δύο κατευθύν-
σεις. Σίγουρα θα υπάρχει κινητι-
κότητα από τη Σαουδική Αραβία.
Πρόκειται για νέο πληθυσμό, με
υψηλή ζήτηση για ταξίδια, και
υψηλά εισοδήματα. Δεν τους πα-
ρέχεται ωστόσο υπηρεσία χαμηλού
κόστους και μας χαροποιεί ιδιαί-
τερα που φέρνουμε αυτή την υπη-
ρεσία στην αγορά. Είδαμε επίσης
ανάπτυξη σε αγορές όπως το Γε-
ρεβάν, η Αρμενία, το Τελ Αβίβ, το
Λονδίνο, και νομίζω ότι η αύξηση
της συνδεσιμότητας, είναι πραγ-
ματικό πλεονέκτημα για το νησί,
όσον αφορά τη δυναμική που μπο-
ρεί να προσδώσει.

Κόστος εισιτηρίων
- Πώς σας επηρεάζει η αύξηση
του κόστους καυσίμων;

- Σίγουρα οι προκλήσεις της τι-
μής των καυσίμων θα επηρεάσουν
τα πάντα- το κόστος του ψωμιού
ή του καφέ, και δεν θεωρώ ότι οι
αεροπορικές εταιρείες θα παρα-
μείνουν άθικτες. Αλλά η δουλειά
μας είναι να διασφαλίσουμε ότι
λειτουργούμε με τον πιο αποτε-
λεσματικό τρόπο, ώστε να διατη-
ρούμε τους ναύλους όσο το δυνα-
τόν χαμηλότερα και να συνεχί-
σουμε να επικεντρωνόμαστε στη
μείωση αυτού του κόστους. Ναι,
υπάρχει κίνδυνος το επόμενο κα-
λοκαίρι να έχουμε υψηλότερους
ναύλους και να πρέπει να το αν-
τιμετωπίσουμε. Νομίζω όμως ότι
με το νέο μας αεροσκάφος A321

που λειτουργεί 15-20% φθηνότερα
και με τη χαμηλού κόστους βάση
μας, θα μας επιτρέψει να συνεχί-
σουμε να διατηρήσουμε τους ναύ-
λους και στα νέα δρομολόγια.
- Πώς επηρεάζει ο πληθωρισμός
την ζήτηση για ταξίδια;

Είναι περίπλοκη υπόθεση. Από
την δική μας πλευρά, αυξάνεται
το κόστος για την εταιρεία, αλλά
από την άλλη ο κόσμος βγάζει πε-
ρισσότερα χρήματα και μπορεί να
αντέξει οικονομικά τα ταξίδια.
Εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε,
ώστε να συνεχίσουμε να μειώνου-
με το δικό μας κόστος, κάτι που
αντισταθμίζει κάθε είδους πλη-
θωριστικές πιέσεις κόστους που
αντιμετωπίζουμε.
- Ποιες είναι γενικότερα οι τρέ-
χουσες προκλήσεις στον κλάδο
των αεροπορικών εταιρειών;

- Είναι μια δύσκολη περίοδος.
Περάσαμε δύο χρόνια πανδημία,
τελικά βγήκαμε από αυτό και ακο-
λούθησε η σύγκρουση στην Ου-
κρανία, τώρα έχουμε μακροοικο-
νομικές προκλήσεις και νομίζω
ότι θα έχει πολλά σκαμπανεβά-
σματα αυτά τα δύο χρόνια. Αλλά
αυτό ήδη έχει ειπωθεί. Νομίζω ότι
αυτό που είναι καλό να δούμε είναι
ότι η ανθεκτικότητα του κλάδου
επιστρέφει. Καταφέραμε να επι-
στρέψουμε από την πανδημία, λει-
τουργήσαμε 30% περισσότερη χω-
ρητικότητα αυτό το καλοκαίρι, σε
σχέση με επίπεδα προ πανδημίας.
Είμαστε η πρώτη αεροπορική εται-
ρεία που επανέρχεται στο μέγεθος
πριν από την πανδημία και απο-
καθιστά όλους τους μισθούς του
πληρώματος και των εργαζομένων,
και πιστεύω ότι αυτό είναι πραγ-

ματικά θετικό. Σε σχέση τώρα με
το Ουκρανικό, είδαμε μια μικρή
πτώση της ζήτησης για περίπου
ένα μήνα, αλλά στη συνέχεια η
ζήτηση επέστρεψε αμέσως και οι
άνθρωποι ήθελαν να ταξιδέψουν,
οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πραγ-
ματικά θετικό. Αυτό το καλοκαίρι
αντιμετωπίσαμε επίσης προκλή-
σεις με υποδομές και καθυστερή-
σεις και ακυρώσεις και το διαχει-
ριστήκαμε και αυτό.

Προσαρμοζόμαστε, αλλάζουμε
τα ωράρια μας, ώστε να διασφα-
λίσουμε ότι μπορούμε να λειτουρ-
γήσουμε χωρίς ακυρώσεις και κα-
θυστερήσεις. Και τώρα έχουμε τις
οικονομικές προκλήσεις που νο-
μίζω ότι και πάλι το κλειδί για εμάς
είναι να διασφαλίσουμε ότι λει-
τουργούμε με όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να
μπορούμε να συνεχίσουμε να φέρ-
νουμε χαμηλούς ναύλους στην
αγορά.
- Αναμένουμε κάποιες αυξήσεις
στα εισιτήρια, και ποια είναι η
μέση αύξηση σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια;

- Οι τιμές των εισιτηρίων δεν
έχουν ανέβει τόσο πολύ στην πραγ-
ματικότητα, παρόλες τις αυξήσεις
στο κόστος καυσίμων. Η μέση τιμή
του εισιτηρίου μας σήμερα είναι
πιθανώς γύρω στα 45 ευρώ. Αυτό
το καλοκαίρι είχαμε αύξηση εσό-
δων περίπου 11%. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι η μέση τιμή του ει-
σιτηρίου έχει ανεβεί. Στην πραγ-
ματικότητα, αυτό που είδαμε είναι
ότι η μέση τιμή του εισιτηρίου πα-
ρέμεινε περίπου η ίδια, ανέβηκε
λίγο αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που
ανέβηκε πολύ περισσότερο είναι

οι αγκυλώσεις γύρω από τα εισι-
τήρια. Εμείς προσπαθήσαμε να
διατηρήσουμε την τιμή του εισι-
τηρίου χαμηλή, ώστε οι άνθρωποι
να μπορούν να επιλέξουν αυτό
που θέλουν. Επιτρέψαμε στους
ανθρώπους να επιλέξουν περισ-
σότερες υπηρεσίες, όπως απο-
σκευές ή θέσεις, οπότε αν θέλει
κανείς να ταξιδέψει με χαμηλούς
ναύλους, εξακολουθεί να έχει αυτή
την επιλογή.

Αύξηση 60%
- Πόσους επιβάτες μετέφερε η
εταιρεία κατά τη θερινή περίο-
δο;

- Για την θερινή σεζόν φέτος
έχουμε μεταφέρει περισσότερους
από 60 εκατομμύρια επιβάτες. Προ
πανδημίας, το 2019 συγκεκριμένα,
ήταν γύρω στα 42 εκατομμύρια
συνολικά.
-Στην περίπτωση της Κύπρου;

-Το καλοκαίρι του 2022- την θε-
ρινή περίοδο μεταξύ Απριλίου και
Οκτωβρίου- είχαμε πάνω από 60%
αύξηση στον αριθμό των επιβατών
έναντι του 2019. Μεταφέραμε πε-
ρισσότερους από 850.000 επιβάτες
φέτος (ο αριθμός ήταν σχεδόν

400.000 από τον Ιούνιο έως τον
Αύγουστο – εδώ η αύξηση σε σχέ-
ση με το 2019 είναι επίσης περισ-
σότερο από 60%).
-Από ποιες χώρες έρχονται οι
τουρίστες περισσότερο στην
Κύπρο;

- Βλέπουμε πολύ καλή ζήτηση
παντού- από το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ουγ-
γαρία, τη Ρουμανία - προσθέτουμε
δύο νέους προορισμούς φέτος και
νομίζω ότι βλέπουμε καλή αντα-
πόκριση στο Ισραήλ, την Ελλάδα,
τώρα τη Σαουδική Αραβία και το
Γερεβάν.
-Πώς εξηγεί η εταιρεία την αύ-
ξηση της ζήτησης από προορι-
σμούς όπως το Γερεβάν;

- Πρόκειται για νέο προορισμό
τον οποίο λανσάραμε αυτόν τον
χρόνο. Από την στιγμή που δεν
υπήρχε προηγουμένως μεταφο-
ρέας εξαιρετικά χαμηλού κόστους
σε αυτό το δρομολόγιο, μπορέσαμε
να δημιουργήσουμε κίνηση πολύ
μεγαλύτερη από άλλες αερογραμ-
μές στο παρελθόν.
- Αναμένετε αύξηση της επιβα-
τικής κίνησης το 2023;

-Νομίζω ναι. Ο κόσμος συνεχίζει
και θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Από
την πλευρά μας, θα αυξήσουμε τις
δυνατότητες χωρητικότητας μας
στην αγορά. Θεωρούμε επομένως
ότι υπάρχει δυνατότητα για πε-
ρισσότερους επιβάτες. Επιπλέον,
οι πληρότητες μας φέτος υπολο-
γίζονται γύρω στο 89% (και είμαστε
κοντά στο ιστορικό 93%). Από την
στιγμή που προσθέτουμε νέα χω-
ρητικότητα στην αγορά, προφανώς
θεωρούμε ότι θα υπάρχουν περισ-
σότεροι επιβάτες φέτος.

Περιμένουμε περισσότερους επιβάτες για το 2023
Οι επενδύσεις, οι προορισμοί και εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες - Δηλώσεις του προέδρου της Wizz Air Robert Carey

<<<<<<

Η εταιρεία μετέφερε
περισσότερους από
850.000 επιβάτες φέ-
τος, οι 400.000 αφο-
ρούσαν την περίοδο
από τον Ιούνιο έως τον
Αύγουστο.

Μένουν Λάρνακα
- Μιλήσαμε για τις τελευταίες ανα-
κοινώσεις σας. Ποια τα επόμενα
πλάνα της εταιρείας σας για την κυ-
πριακή αγορά;
-Θα δούμε. Είμαστε πραγματικά
ενθουσιασμένοι με αυτό που ανα-
κοινώσαμε ήδη, και τη νέα ανάπτυ-
ξη που μπορούμε να φέρουμε
στην αγορά και νομίζω ότι θα συνε-
χίζουμε να αξιολογούμε νέους
προορισμούς. Θεωρώ ότι η Κύπρος
βρίσκεται σε μια πολύ μοναδική
θέση. Υπάρχει συνδεσιμότητα με
τη δυτική Ευρώπη, την Κεντρική-
Ανατολική Ευρώπη και επίσης είναι
πιο εύκολα τα ταξίδια προς τα ανα-
τολικά, κάτι το οποίο έχει προοπτι-
κές ανάπτυξης. Θα κοιτάξουμε να
εξελιχθούμε περισσότερο. Αλλά
δεν θέλω να πω περισσότερα, θα
πρέπει να κρατήσω μερικές ανα-
κοινώσεις για αργότερα.
- Εκτός από το αεροδρόμιο Λάρνακας,
υπάρχουν πλάνα και για το αερο-
δρόμιο Πάφου;
- Νομίζω ότι στην παρούσα φάση
εστιάζουμε στην ανάπτυξη της πα-
ρουσίας μας στη Λάρνακα, βλέ-
πουμε μια καλή ανταπόκριση στην
αγορά εκεί και είμαστε πολύ ευχα-
ριστημένοι.

«Το κλειδί για εμάς είναι να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούμε με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να
φέρνουμε χαμηλούς ναύλους στην αγορά».

<<<<<<

«Επενδύουμε συνολικά
400 εκατομμύρια δολά-
ρια στην κυπριακή αγο-
ρά, αυξάνουμε τον
αριθμό των αεροσκα-
φών και πρόκειται να
προσθέσουμε 60-70
νέες άμεσες θέσεις 
εργασίας».

- Θα είναι χρονιά πλήρους ανά-
καμψης για τον κλάδο;

- Νομίζω ότι είναι δύσκολο να
πει κανείς για τον κλάδο στο σύ-
νολό του. Για παράδειγμα μεγάλες
αεροπορικές εταιρείες παλαιού
τύπου δεν επαναφέρουν την χω-
ρητικότητα τους επειδή επιλέγουν
να αυξήσουν τους ναύλους. Οι πε-
ρισσότερες από τις παλαιού τύπου
αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν
μόνο αυτόν τον χειμώνα με το 75%
των ιστορικών δυνατοτήτων τους.
Εμείς, θα λειτουργήσουμε 35% πε-
ρισσότερη χωρητικότητα αυτό το
χειμώνα και ενώ δεν μπορώ να
προβλέψω τις επιδόσεις του κλάδου
γενικότερα, μπορώ να σας πω με
βεβαιότητα, ότι η Wizz θα είναι
πολύ πέρα   από αυτό που ήταν πριν
την πανδημία. 

Συγκεκριμένα, προ πανδημίας
είχαμε γύρω στα 150 αεροσκάφη
και πλέον θα έχουμε 190 και με-

λετούμε τις δυνατότητες μας για
περαιτέρω ανάπτυξη.
- Αντίθετα με άλλα ευρωπαϊκά
αεροδρόμια, η Κύπρος δεν αν-
τιμετώπισε αντίστοιχες εικό-
νες κατά τη θερινή περίοδο.
Γιατί κατά την άποψη σας;

- Νομίζω ότι τα αεροδρόμια που
δεν είχαν δραματικές μειώσεις κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας μπό-
ρεσαν να επανέλθουν πολύ πιο
γρήγορα. Καταρχάς, είχαν ήδη
προετοιμαστεί για την καλοκαιρινή
σεζόν και νομίζω ότι το αεροδρόμιο
έκανε εξαιρετική δουλειά τόσο με
τους ξενοδόχους όσο και μαζί μας
και σίγουρα είχαν επαρκές προ-
σωπικό για την περίοδο. Από πλευ-
ράς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας,
και εκεί υπήρχε ομαλότητα. Εκεί
που δεν λειτούργησε ήταν όταν
στις περιπτώσεις εθνικών αερο-
πορικών εταιρειών και την προ-
σπάθεια τους να αυξήσουν πλη-

ρότητες τελευταία στιγμή, ξεπερ-
νώντας τελικά τα επίπεδα που μπο-
ρούσαν να αντέξουν. Γενικότερα
όμως τα κυπριακά αεροδρόμια
ήταν έτοιμα για να διαχειριστούν
τέτοιες καταστάσεις, όπως και η
εταιρεία μας. 
- Θα αντιμετωπίσουμε ξανά
ανάλογες καταστάσεις αυτές
τις γιορτές των Χριστουγέν-
νων;

- Δυστυχώς ναι, θα συνεχίσετε
να βλέπετε καθυστερήσεις. Όχι
όμως ακυρώσεις και καθυστερή-
σεις στον βαθμό που είδατε το κα-
λοκαίρι, τουλάχιστον από πλευράς
της Wizz Air. Σίγουρα δεν μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τον έλεγχο
κυκλοφορίας. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε είναι βασικά να απορ-
ροφήσουμε όποιους κραδασμούς,
ώστε να βεβαιωθούμε ότι αυτές
οι καθυστερήσεις δεν οδηγούν σε
ακύρωση της πτήσης.

Περαιτέρω ανάπτυξη, λιγότερες ακυρώσεις

Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι η Wizz θα είναι πολύ πέρα   από αυτό που ήταν πριν την πανδημία, δηλώνει
στην «Κ», ο Robert Carey.
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ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ 

Οι εθνικές εκλογές του 2023 στην 
Ελλάδα μπαίνουν πλέον έντονα 
στην «εξίσωση» των εκτιμήσε-
ων των διεθνών αναλυτών για 
τις επιδόσεις της χώρας, με την 
JP Morgan να τις θεωρεί «κομ-
βικό» σημείο σε ό,τι αφορά την 
ανάκτηση της επενδυτικής βαθ-
μίδας, αλλά και την πορεία των 
ελληνικών ομολόγων.

Η αμερικανική τράπεζα εκτι-
μά πως η Ελλάδα είναι πιθανό 
να ανακτήσει την επενδυτική 
βαθμίδα μετά τις κάλπες, στα 
τέλη του 2023 ή στις αρχές του 
2024. Ετσι συστήνει κτίσιμο θε-
τικών θέσεων (overweight) στα 
ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλ-
λά μετεκλογικά. Αν και βλέπει 
περιορισμένο πολιτικό κίνδυνο 
στη χώρα –και συνολικά εκτι-
μά πως το 2023 θα είναι μια πιο 
ήρεμη χρονιά στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση χωρίς ουσιαστικούς λα-
ϊκιστικούς ή αντιευρωπαϊκούς 
κινδύνους από τις επερχόμενες 
εκλογές σε πολλές χώρες, ενώ 
στο βασικό της σενάριο η Νέα 
∆ημοκρατία παραμένει στην κυ-
βέρνηση–, ωστόσο θεωρεί ότι ο 
νέος εκλογικός νόμος «θολώνει» 
το τοπίο για τους επενδυτές και 
αυξάνει την αβεβαιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
«πολιτικός κίνδυνος» έχει ήδη 
επισημανθεί από οίκους, αλλά 
και θεσμούς. 

Η Moody’s έχει αναφέρει πως 
αν και ο κίνδυνος σημαντικής 
αλλαγής της οικονομικής πο-
λιτικής είναι χαμηλός, ωστόσο 
εκτιμά πως θα διεξαχθούν δύο 
γύροι εκλογών και ο σχηματι-
σμός της επόμενης κυβέρνησης 
της Ελλάδας θα είναι μια μακρά 
διαδικασία, αρκετών εβδομάδων 

ή και περισσότερο, λόγω του νέ-
ου εκλογικού νόμου. 

Η Κομισιόν χτύπησε αυτή την 
εβδομάδα «καμπανάκι» ότι το 
κόστος των μέτρων στήριξης 
κατά της ενεργειακής κρίσης 
στην Ελλάδα ήταν από τα υψη-
λότερα στην Ε.Ε., αλλά τα πε-
ρισσότερα από αυτά δεν ήταν 
στοχευμένα, ενώ σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, ενδεχόμενη δημοσιο-
νομική αστοχία μπορεί να καθυ-
στερήσει και την επίτευξη επεν-
δυτικής βαθμίδας. Το Γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή επισήμανε από την 
πλευρά του τον πολιτικό κίνδυ-
νο που μπορεί να προέλθει από 
τις πιθανές δυσκολίες σχηματι-
σμού κυβέρνησης εξαιτίας των 
πολιτικών συσχετισμών και του 
οξυμένου κλίματος.

Σε ό,τι αφορά την άποψη της 
JP Morgan, οι εκλογές στην Ελ-

λάδα, οι οποίες θα διεξαχθούν 
έως τον Ιούλιο του 2023, ενέχουν 
αβεβαιότητα, καθώς είναι οι πρώ-
τες έπειτα από μια-δυο δεκαετί-
ες στις οποίες δεν θα υπάρχει 
το μπόνους των 50 εδρών για 
το κόμμα που θα κερδίσει την 
πλειοψηφία. Οπως επισημαίνει, 
το κόμμα της Νέας ∆ημοκρατίας 
εξακολουθεί να προηγείται στις 
δημοσκοπήσεις, με ποσοστό πε-

ρίπου 35% έναντι του 28% για 
τον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό το αποτέ-
λεσμα να είναι αρκετά παρόμοιο 
με αυτό των εκλογών του 2019. 
Ωστόσο, όπως τονίζει, χωρίς το 
μπόνους των 50 εδρών η Νέα 
∆ημοκρατία πιθανότατα δεν θα 
καταφέρει να λάβει την πλειο-
ψηφία των βουλευτικών εδρών. 

Η εκτίμηση της JP Morgan 
είναι ότι η Νέα ∆ημοκρατία θα 
κερδίσει τις εκλογές και θα σχη-

ματίσει ενδεχομένως κυβέρνηση 
συνασπισμού, συνεχίζοντας να 
προσφέρει μια εποικοδομητική 
πολιτική ατζέντα. Ωστόσο βλέ-
πει παράλληλα και κινδύνους. 
Ο μεγαλύτερος είναι ο σχημα-
τισμός του πλειοψηφικού συ-
νασπισμού να αποτελέσει μία 
χρονοβόρα διαδικασία, καθώς ο 
αριθμός των πιθανών συμμαχι-
κών κομμάτων είναι περιορισμέ-
νος. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος 

η Νέα ∆ημοκρατία να χρειαστεί 
να κυβερνήσει τη χώρα με κυ-
βέρνηση μειοψηφίας. Πάντως, 
κάτι που προκαλεί αίσθηση εί-
ναι πως η JP Morgan δεν μιλάει 
καθόλου για διπλές κάλπες, τη 
στιγμή που οι περισσότεροι οίκοι 
λόγω του νέου εκλογικού νόμου 
προβλέπουν δύο εκλογικούς γύ-
ρους στη χώρα…

Το παραπάνω «θολό» τοπίο 
που δημιουργεί η εκλογική δια-

δικασία αναμένεται να ασκήσει 
πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα, 
όπως εκτιμά η αμερικανική τρά-
πεζα, πέραν των πιέσεων που 
αναμένονται γενικότερα σε όλα 
τα ομόλογα της Ευρωζώνης το 
πρώτο τρίμηνο του 2023 λόγω 
της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας 
στο μακροοικονομικό μέτωπο και 
το μέτωπο της νομισματικής πο-
λιτικής, τις πιέσεις στην προσφο-
ρά ομολόγων και την ποσοτική 
σύσφιγξη (QT) που θα εφαρμόσει 
η ΕΚΤ. Ωστόσο, με βάση και το 
κεντρικό της σενάριο ότι η νέα 
κυβέρνηση δεν θα παρεκκλίνει 
σημαντικά από την τρέχουσα 
πορεία πολιτικής, η JP Morgan 
τονίζει ότι οι εκλογές αναμένε-
ται να αποτελέσουν μία ελκυστι-
κή ευκαιρία εισόδου στα ελληνι-
κά ομόλογα για τους επενδυτές. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, 
το spread των ελληνικών 10ετών 
ομολόγων από τις 224 μ.β. σήμε-
ρα, στο α΄ τρίμηνο του 2023 θα 
κινηθεί στις 225 μ.β., το β΄ τρί-
μηνο στις 235 μ.β., το γ΄ τρίμηνο 
στις 200 μ.β. και το δ΄ τρίμηνο 
θα υποχωρήσει σημαντικά στις 
185 μ.β.

Παράλληλα, όπως υποδη-
λώνουν οι προβλέψεις της JP 
Morgan, το προεκλογικό σκηνι-
κό αναμένεται να καθυστερήσει 
και την ανάκτηση της επενδυτι-
κής βαθμίδας, καθώς η επίτευξη 
αυτού του οροσήμου «είναι πι-
θανή μετά τις εκλογές, στα τέλη 
του 2023 ή στις αρχές του 2024». 

Πάντως, αυτό είναι κάτι που 
εκτιμάται ευρέως, καθώς οι οί-
κοι αξιολόγησης έχουν την τάση 
γενικότερα να περιμένουν μέχρι 
να διαμορφωθεί το νέο πολιτικό 
σκηνικό (εάν μία χώρα είναι σε 
εκλογική περίοδο) προτού προ-
χωρήσουν στο επόμενο βήμα. 

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στη σκιά των εκλογών η επενδυτική βαθμίδα
Ανάκτηση στα τέλη του 2023 ή στις αρχές του 2024 μετά τις κάλπες βλέπουν οίκοι – Πιέσεις στα ομόλογα λόγω της αβεβαιότητας

Ο νέος εκλογικός 
νόμος «θολώνει» 
το τοπίο για τους 
επενδυτές και αυξάνει 
την αβεβαιότητα, 
εκτιμά η JP Morgan.

Αν και βλέπει περιορισμένο πολιτικό κίνδυνο στη χώρα, η JP Morgan συνιστά μετεκλογικά κτίσιμο θετικών θέσεων 
(overweight) στα ελληνικά κρατικά ομόλογα.
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Αύξηση των εισπράξεων από με-
ταβιβάσεις ακινήτων κατά 40% 
προβλέπει ο προϋπολογισμός του 
2023. Συγκεκριμένα τα έσοδα 
θα φθάσουν τα 489 εκατ. ευρώ 
έναντι 350 εκατ. ευρώ που υπο-
λογίζεται να διαμορφωθούν κα-
τά το τρέχον έτος. Οπως προκύ-
πτει από τον προϋπολογισμό του 
2023 τα έσοδα από τις οικοδομές 
(μονοκατοικίες και διαμερίσμα-
τα) θα φθάσουν τα 369 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ από τις πωλήσεις οικοπέ-
δων και αγροτεμαχίων τα έσοδα 
θα ανέλθουν στα 119 εκατ. ευρώ.

Πηγές του υπουργείου Οι-
κονομικών αναφέρουν ότι τα 
μέτρα για την ενίσχυση της 
αγοράς ακινήτων συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην τόνωση της 
κτηματαγοράς και κατ’ επέκτα-
ση των εισπράξεων, ενώ ταυ-
τόχρονα η «χρυσή βίζα» αλλά 
και οι ξένοι που μεταφέρουν 
τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, οι οποίοι επεν-
δύουν σε ακίνητα, ενισχύουν 
τα έσοδα του προϋπολογισμού 
και του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η τόνωση της κτη-
ματαγοράς προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από δύο παράγο-
ντες. Πρώτον, το 2021 είχαν 
«παγώσει» λόγω της πανδη-
μίας οι αγοραπωλησίες ακι-
νήτων. Τα υποθηκοφυλακεία 
της χώρας υπολειτουργούσαν, 
όπως και οι δημοτικές αρχές, 
καθυστερώντας την έκδοση 
των απαραίτητων πιστοποι-
ητικών (ΤΑΠ). Αυτό σημαίνει 
ότι κάποιες μεταφέρθηκαν για 
το 2022 ενώ άλλες θα πραγμα-
τοποιηθούν το επόμενο έτος.

∆εύτερον, «ξεπαγώνει» το εν-
διαφέρον ξένων αγοραστών, οι 
οποίοι αναμένεται το επόμενο 
έτος να επενδύσουν περί το 1,5 
δισ. ευρώ σε ακίνητα. Με βάση 
τα στοιχεία της ΤτΕ για τις εισ-
ροές κεφαλαίων από το εξωτε-
ρικό για αγορά ακινήτων στην 
Ελλάδα, στο πρώτο εξάμηνο του 
2022 καταγράφεται ετήσια αύ-
ξηση κατά 61% και συγκεκριμέ-
να επενδύσεις ύψους 788 εκατ. 
ευρώ έναντι 488 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2021. 

Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022 το σχετικό μέγεθος δι-
αμορφώθηκε σε 414,4 εκατ. ευ-
ρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 
κατά 67%. Το 2021 οι συνολικές 
επενδύσεις σε ακίνητα από το 
εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 
1,17 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 
34,5% από το 2020. 

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 
διάστημα καταγράφονται περισ-
σότερες από 1.000 μεταβιβάσεις 
ακινήτων, αριθμός ο οποίος κα-
τά τον ∆εκέμβριο αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι και 
οι εισπράξεις και από τον φόρο 
κληρονομιών, καθώς και γονι-
κών παροχών και δωρεών. Από 
τις κληρονομιές το 2023 οι ει-

σπράξεις αναμένεται να φθά-
σουν τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ 
από τις γονικές παροχές και τις 
δωρεές –και παρά την αύξηση 
του αφορολογήτου ορίου στα 
800.000 ευρώ για τους συγγε-
νείς πρώτου βαθμού– τα έσοδα 
θα ανέλθουν στα 45 εκατ. ευρώ. 
Συνολικά και από τις δύο πηγές 
εσόδων το ∆ημόσιο θα εισπρά-
ξει 222 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της τάξης του 40% 
αναμένεται να καταγράψουν 
οι μεταβιβάσεις οικοδομών και 
οικοπέδων το 2023 σε σύγκρι-
ση με το 2022, όπως προκύπτει 
από τον προϋπολογισμό. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το 
σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε 
δημόσια διαβούλευση:
1. «Παγώνει» ο ΦΠΑ 24% στα 
ακίνητα για δύο ακόμη χρόνια. 
Με αίτηση του κατασκευαστή 
οικοδομών αναστέλλεται υπο-
χρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024 η 
εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα 
και επιβάλλεται φόρος μεταβί-
βασης ακινήτων. Η αναστολή 

αφορά το σύνολο των αδιάθετων 
ακινήτων του κατασκευαστή. 
Αναστολές που χορηγήθηκαν 
με ισχύ έως τις 31.12.2022 πα-
ρατείνονται έως τις 31.12.2024.
2. Αναστέλλεται μέχρι και τις 
31 ∆εκεμβρίου 2024 η επιβολή 
φόρου υπεραξίας 15% στις αγο-
ραπωλησίες ακινήτων. 
3. Επεκτείνεται μέχρι τα τέλη 
του 2024 η έκπτωση φόρου κατά 
40% για τις δαπάνες που κατα-
βάλλουν οι πολίτες για την ενερ-
γειακή, λειτουργική και αισθη-
τική αναβάθμιση των κτιρίων 
τους. Συγκεκριμένα η έκπτωση 
του φόρου εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων παρέχεται για 
δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων 
που πραγματοποιούνται μέχρι 
και τις 31 ∆εκεμβρίου 2024, αντί 
της προβλεπόμενης ημερομηνί-
ας της 31ης ∆εκεμβρίου 2022, 
κατανεμημένη ισόποσα, όπως 
ισχύει και σήμερα, σε περίοδο 
τεσσάρων φορολογικών ετών 
και για ανώτατο συνολικό ύψος 
δαπανών έως 16.000 ευρώ.

Οι εποχές που όταν μια συσκευή 
ή ένα έπιπλο χαλούσε κι όταν 
ένα ρούχο που δεν μας έκανε 
οδηγούνταν στον κάδο των 
απορριμμάτων και αγοράζαμε 
καινούργιο φαίνεται ότι έχουν 
παρέλθει. Στη σκιά της πληθω-
ριστικής κρίσης, οι καταναλω-
τές στην Ελλάδα αλλά και στην 
Ευρώπη επισκευάζουν ή μετα-
ποιούν ολοένα και συχνότερα 
παλιά αντικείμενα αντί να προ-
χωρούν σε νέες αγορές, μέτρα, 
πάντως, που δεν φαίνεται να 
αποτρέπουν σε μεγάλο βαθ-

μό την αύξηση των οφειλών. 
Σύμφωνα με την Πανευρωπαϊ-
κή Καταναλωτική Ερευνα Πλη-
ρωμών που δημοσιοποίησε η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτή-
σεων Intrum, το 76% των κα-
ταναλωτών στην Ελλάδα επι-
σκευάζει παλιά αντικείμενα αντί 
να αγοράζει καινούργια, ποσο-
στό που είναι το δεύτερο μεγα-

λύτερο μεταξύ 24 χωρών στις 
οποίες έχει πραγματοποιηθεί η 
έρευνα, με τον μέσο ευρωπαϊκό 
όρο να είναι στο 67%.

Ετσι κι αλλιώς το 84% των 
καταναλωτών στην Ελλάδα δη-
λώνει ότι πλέον προβαίνει σε 
λιγότερες αγορές (έναντι 72% 
στην Ευρώπη), κάτι, πάντως, 
που δεν φαίνεται να εμποδίζει 

την επανεμφάνιση των συσσω-
ρευμένων οφειλών και εν γένει 
του ιδιωτικού χρέους. Το 53% 
των ερωτηθέντων στην Ελλά-
δα, ποσοστό που είναι το υψη-
λότερο στην Ευρώπη, δήλωσε 
ότι τους τελευταίους 12 μήνες 
έχει καθυστερήσει την πληρω-
μή τουλάχιστον ενός λογαρια-
σμού, ποσοστό πολύ υψηλότε-

ρο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 
(29%). Πάνω από τέσσερις στους 
δέκα έχουν δανειστεί χρήματα 
ή έχουν φθάσει στο όριο την 
πιστωτική κάρτα τους προκει-
μένου να πληρώσουν λογαρια-
σμούς τους τελευταίους έξι μή-
νες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ευρώπη είναι 26%. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ένα χρό-

νο πριν, στον δανεισμό για την 
πληρωμή λογαριασμών κατέ-
φευγε αρκετά μικρότερο ποσο-
στό στην Ελλάδα και δη το 36%.

Λιγότεροι, επίσης, σε σύγκρι-
ση με πέρυσι είναι όσοι κάνουν 
αποταμίευση. Συγκεκριμένα, το 
58% των καταναλωτών στην Ελ-
λάδα φέτος (έναντι 60% πέρυσι) 
βάζει στην άκρη μερικά χρήμα-

τα κάθε μήνα, με το 80% εξ αυ-
τών να το πράττει προκειμένου 
να μπορεί να αντεπεξέλθει σε 
έκτακτα έξοδα. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, πάντως, αποταμίευση 
κάνει κάθε μήνα το 78% των κα-
ταναλωτών. Ακόμη, πάντως, κι 
όσοι αποταμιεύουν στην Ελλά-
δα δεν είναι ικανοποιημένοι από 
το ποσό της αποταμίευσης (78% 
έναντι 61%), προφανώς διότι θα 
ήθελαν να έχουν τη δυνατότη-
τα να προβαίνουν σε μεγαλύ-
τερες καταθέσεις.

Η αύξηση του κόστους ζωής 
αποτρέπει επίσης τους κατα-
ναλωτές από το να πληρώνουν 
παραπάνω για να αγοράσουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες που προ-
ωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 
74% στην Ελλάδα δηλώνει ότι 
δεν μπορεί να αγοράσει αυτά τα 
προϊόντα, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό στην Ευρώπη είναι 61%.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί 
ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ευρώπη οι λογαριασμοί 
του ηλεκτρικού ρεύματος και 
του φυσικού αερίου είναι αυ-
τοί που ιεραρχούν ως βασικό-
τερους οι καταναλωτές, αφή-
νοντας σε πολύ χαμηλότερες 
θέσεις δαπάνες για την υγεία, 
την εκπαίδευση και τη φροντί-
δα των παιδιών.

Σύμφωνα με τα γενικότερα συ-
μπεράσματα της Intrum, το 2022 
είναι η χρονιά κατά την οποία οι 
καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη 
εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι 
από ποτέ, ακόμη και από τις πε-
ριόδους των σκληρών lockdowns.

Οπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2023, τα έσοδα από τις οικοδομές (μονοκατοικίες και διαμερίσματα) θα 
φθάσουν τα 369 εκατ. ευρώ, ενώ από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα ανέλθουν στα 119 εκατ. ευρώ. 

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι ξένοι αναμένεται 
να επενδύσουν 
στην ελληνική κτημα-
ταγορά 1,5 δισ. ευρώ.

Το 76% επισκευάζει 
αντί να αντικαθιστά 
και το 53% έχει καθυ-
στερήσει να πληρώσει 
ένα λογαριασμό 
το τελευταίο 
εξάμηνο, σύμφωνα 
με έρευνα της Intrum.

Εδαφος φαίνεται πως κερδίζει η 
τάση της συγκατοίκησης και στην 
ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς 
η αύξηση του κόστους διαβίωσης 
και ιδίως η άνοδος των ενοικίων 
έχουν μεγεθύνει την οικονομική 
δυσπραγία αρκετών νοικοκυριών, 
ιδίως μεταξύ των νέων. Στο πλαί-
σιο αυτό, σύμφωνα με έρευνα της 
πλατφόρμας εύρεσης συγκατοί-
κου MyRoomie.gr, οι Ελληνες σε 
ποσοστό 60% θα σκέφτονταν να 
συγκατοικήσουν προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια και 
την ενεργειακή κρίση.

Οπως αναφέρει η πλατφόρμα, 
η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Ελ-
λήνων ηλικίας 22 έως 48 ετών, 
πανελλαδικά και με κατανομή 
55% γυναίκες και 45% άνδρες. 
Στο πλαίσιο αυτής, το 80% των 
ερωτηθέντων γνωρίζει τι είναι ο 
διαμοιρασμός διαμερίσματος, ενώ 
πάνω από 80% ανέφεραν ότι οι 
λόγοι που θα τους ωθούσαν σε 
συγκατοίκηση θα ήταν οικονο-
μικοί. Στον αντίποδα, το 100% 
απάντησε ότι οι λόγοι που θα απέ-
τρεπαν κάποιον να συγκατοική-
σει θα ήταν ζητήματα ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης.

Το MyRoomie.gr είναι μια νέα 
πλατφόρμα στην ελληνική αγορά, 
η οποία δημιουργήθηκε προκει-
μένου να διευκολύνει όσους εν-
διαφέρονται να συγκατοικήσουν. 
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται 
τόσο σε όσους αναζητούν δωμά-
τιο ή σπίτι για συγκατοίκηση, όσο 
και σε εκείνους που διαθέτουν 
ήδη σπίτι και ψάχνουν συγκά-
τοικο. Στην πλατφόρμα φιλοξε-
νούνται αγγελίες ακινήτων που 
προσφέρονται για συγκατοίκηση, 
αλλά και ανθρώπων που ενδιαφέ-
ρονται για να βρουν συγκάτοικο. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά 
τους πρώτους μήνες λειτουργίας 
της πλατφόρμας στην Ελλάδα, 
καταγράφεται μηνιαία αύξηση 
του αριθμού των αγγελιών και 
των εγγραφών νέων χρηστών, 
της τάξεως του 400%. Η πλατ-
φόρμα προχωράει όμως κι ένα 
βήμα παραπάνω, καθώς, όπως 
αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση, «μέσα από μια σειρά ελέγχων 
και συνεντεύξεων με τους χρή-
στες, διασφαλίζεται η ασφαλής 
χρήση της πλατφόρμας, τόσο σε 
επίπεδο επεξεργασίας ιδιωτικών 
δεδομένων, όσο και σε επίπεδο 

χρηστών. ∆εν υπάρχουν ανώνυμα 
ή ψευδώνυμα προφίλ και όλοι οι 
χρήστες και οι αγγελίες περνούν 
από αντίστοιχο έλεγχο, ο οποίος 
βελτιστοποιείται διαρκώς».

Η πλατφόρμα έχει ήδη επε-
κταθεί και στην Πολωνία, ενώ 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 
θα ακολουθήσει η επέκταση και 
στην αγορά της Τσεχίας. Μέχρι 
το τέλος του επόμενου έτους 
θα ολοκληρωθεί και η παρου-
σία του MyRoomie στις αγορές 
της Ρουμανίας και της Πορτογα-
λίας, που επίσης έχουν ενταχθεί 
στον στρατηγικό σχεδιασμό ανά-
πτυξης της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνη-
ση έχει προχωρήσει σε μέτρα, 
βάσει των οποίων παρέχεται επι-
πλέον οικονομικό κίνητρο για συ-
γκατοίκηση μεταξύ φοιτητών. Με 
τις νέες διατάξεις εφαρμόζεται 
αύξηση του φοιτητικού στεγαστι-
κού επιδόματος από τα 1.000 ευ-
ρώ στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 
ευρώ για όσους συγκατοικούν. 

Ν. Χ. Ρ.

Κερδίζει έδαφος η λύση
της συγκατοίκησης
μεταξύ των νέων

Μισό δισ. από μεταβιβάσεις
ακινήτων προσδοκά το ΥΠΟΙΚ

Επισκευές συσκευών και μεταποιήσεις ενδυμάτων λόγω της ακρίβειας

Αύξηση των εσόδων κατά 40% προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2023

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Το MyRoomie.gr είναι μια νέα 
πλατφόρμα στην ελληνική αγορά, 
η οποία δημιουργήθηκε προκειμέ-
νου να διευκολύνει όσους ενδιαφέ-
ρονται να συγκατοικήσουν.

Υπέρ του διαμοιρασμού 
διαμερίσματος 
το 60%, σε έρευνα 
της MyRoomie.gr.
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Σημαντική ανάσα στο εισόδη-
μα των συνταξιούχων αναμέ-
νεται να δώσουν από τον επό-
μενο κιόλας μήνα αυξήσεις που 
προκύπτουν από τέσσερις πηγές 
και έχουν ως αποτέλεσμα του-
λάχιστον 9 στους 10 να δουν 
επιπλέον ποσά στους λογαρια-
σμούς τους. Μάλιστα, για σχε-
δόν έναν στους δύο τα ποσά 
αυτά θα αντιστοιχούν σε μια 
επιπλέον σύνταξη. Ο σχετικός 
νόμος ψηφίστηκε την Πέμπτη 
από τη Βουλή και πλέον οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και 
του υπουργείου Εργασίας «τρέ-
χουν» προκειμένου οι πρώτοι 
από τους 2,4 εκατ. συνταξιού-
χους να δουν τις πρώτες παρο-
χές και συγκεκριμένα την επι-
ταγή ακρίβειας των 250 ευρώ, 
στους τραπεζικούς τους λογα-
ριασμούς έως τις 20 ∆εκεμβρίου. 
Αλλά και οι αυξήσεις της τάξης 
του 7,75% θα φανούν στους 1,7 
εκατ. συνταξιούχους από το τέ-
λος Ιανουαρίου.

Με βάση μάλιστα τα στοι-
χεία που παρουσίασε ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης μιλώντας στην ολομέλεια 
της Βουλής, λόγω της αύξησης 
των συντάξεων από 1.1.2023 κα-
τά 7,75% ή της κατάργησης της 
εισφοράς αλληλεγγύης ή της κα-
ταβολής του επιδόματος των 250 
ευρώ, μία τουλάχιστον ενίσχυ-
ση θα λάβουν 2.499.285 συντα-
ξιούχοι. ∆ιπλή αύξηση θα δουν 
1.344.696 συνταξιούχοι λόγω 
του συνδυασμού των αυξήσεων 
της τάξης του 7,75%, της κατάρ-
γησης της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης ή της πληρωμής της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης των 250 
ευρώ, ενώ υπάρχουν και 185.649 

«υπερτυχεροί» συνταξιούχοι που 
θα δουν τριπλή αύξηση, λόγω 
του συνδυασμού της αύξησης 
7,75%, της κατάργησης της ει-
σφοράς αλληλεγγύης ή της πλη-
ρωμής της έκτακτης οικονομι-
κής ενίσχυσης των 250 ευρώ και 
της εφαρμογής της 4ης ετήσιας 
αύξησης του ν. Βρούτση.

Ειδικά από το «ξεπάγωμα» 
των τακτικών αυξήσεων από 
τις αρχές του 2023, σύμφωνα 
με το υπουργείο Εργασίας και 
τα στοιχεία που επεξεργάστη-
καν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, 
αύξηση έως και 7,75% θα δουν 
1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυ-
τούς, το 80%-85% θα δει ακέραια 
την αύξηση του 7,75%, ενώ η 
συντριπτική πλειονότητα των 
υπολοίπων θα δει αυξήσεις που 
θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως 
του ύψους της προσωπικής δι-
αφοράς που διαθέτουν.

Υπάρχουν 912.644 συνταξι-
ούχοι που θα δουν στις συντά-

ξεις Ιανουαρίου μια αύξηση από 
την κατάργηση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Λίγο νω-
ρίτερα, έως τις 20 ∆εκεμβρίου, 
1.206.624 συνταξιούχοι θα λά-
βουν το έκτακτο βοήθημα των 
250 ευρώ.

Στο τέλος του χρόνου, πιθα-
νότατα πριν από τα Χριστού-
γεννα, με τις συντάξεις Ιανου-
αρίου, 231.655 συνταξιούχοι θα 
λάβουν την 4η ετήσια αύξηση 
του ν. Βρούτση.

Οι παραπάνω κατηγορίες 
ωφελουμένων επιμερίζονται 
ως εξής:
1. Από την οριζόντια αύξη-
ση του 7,75% θα ωφεληθούν 
1.724.713 συνταξιούχοι.
2. ∆ιπλή αύξηση (7,75% και αύ-
ξηση μέσω της κατάργησης της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) 
θα δουν 397.164 συνταξιούχοι.
3. ∆ιπλή αύξηση (7,75% και κα-
ταβολή της έκτακτης οικονομι-
κής ενίσχυσης των 250 ευρώ) 

θα δουν 947.532 συνταξιούχοι.
4. Τριπλή αύξηση (7,75%, κα-
ταβολή της έκτακτης οικονο-
μικής ενίσχυσης των 250 ευρώ 
και 4η ετήσια αύξηση του ν. 
Βρούτση) θα δουν 35.252 συ-
νταξιούχοι.
5. Τριπλή αύξηση (7,75%, αύξη-
ση μέσω της κατάργησης της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύ-
ης και 4η ετήσια αύξηση του 
ν. Βρούτση) θα δουν 150.397 
συνταξιούχοι.

Υπάρχουν  βέβαια  και 
910.073 συνταξιούχοι που 
έχουν προσωπική διαφορά 
τέτοια, που θα τους κρατήσει 
εκτός των οριζόντιων και μόνι-
μων αυξήσεων στις συντάξεις. 
Αυτοί σε ποσοστό 83% θα δουν 
βελτίωση στις αποδοχές τους, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΕΦΚΑ, μέσω της κατάργησης 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης (515.480 συνταξιούχοι). Οι 
ίδιοι θα δουν παράλληλα σημα-

ντική απομείωση της προσω-
πικής τους διαφοράς ώστε να 
ελπίζουν για αυξήσεις από το 
2024 και εφεξής.

Υπάρχουν και 259.092 χα-
μηλοσυνταξιούχοι με προσω-
πική διαφορά, που δεν θα δουν 
πραγματική αύξηση στις τσέ-
πες τους, από το +7,75%, αλ-
λά θα λάβουν την οικονομική  
ενίσχυση των 250 ευρώ. Και σε 
αυτούς άλλωστε θα μειωθεί η 
προσωπική διαφορά.

Παραδείγματα
Συνταξιούχος που λαμβά-

νει τον μήνα 750 ευρώ, από 
την 1η Ιανουαρίου θα λάβει 
αύξηση  58 ευρώ (+696 ευρώ 
τον χρόνο). Παράλληλα, θα λά-
βει και την έκτακτη ενίσχυση 
250 ευρώ. 

Συνολικά, το όφελος θα είναι  
946 ευρώ, ξεπερνώντας κατά 
πολύ τη μία επιπλέον σύντα-
ξη. Εάν οι ίδιος συνταξιούχος 
έχει προσωπική διαφορά της 
τάξης των 70 ευρώ, αυτή θα 
μειωθεί στα 12 ευρώ. Θα λάβει 
όμως κανονικά τα 250 ευρώ της 
επιταγής ακρίβειας. 

Αλλά και οι νέοι συνταξι-
ούχοι, χωρίς προσωπική δια-
φορά, με σύνταξη 514 ευρώ 
τον μήνα, εφόσον είχαν πάνω 
από 30 χρόνια ασφάλισης, θα 
λάβουν εκτός από τα 40 ευρώ 
τον μήνα λόγω της αύξησης 
7,75%, επιπλέον +2,83% λόγω 
του νόμου Βρούτση (ήτοι 450 
συν 174 ευρώ τον χρόνο). Λόγω 
χαμηλού εισοδήματος θα λά-
βουν και το βοήθημα των 250 
ευρώ. Επομένως με τον συν-
δυασμό των τριών παραπάνω 
ενισχύσεων του εισοδήματός 
τους, θα έχουν συνολικό όφε-
λος 904 ευρώ.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Στην τελική ευθεία οι αυξήσεις στις συντάξεις
Εως τις 20 Δεκεμβρίου η επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ, στα τέλη Ιανουαρίου οι αυξήσεις, ποιοι και πόσο ενισχύονται

Από την οριζόντια 
αύξηση του 7,75% θα 
ωφεληθούν 1.724.713 
συνταξιούχοι.
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Από όλες τις μεγάλες οικονο-
μίες, μόνο στις ΗΠΑ θα δαπα-
νήσουν φέτος οι καταναλωτές 
περισσότερα σε αγορές έως τις 
εορτές των Χριστουγέννων. 
Αυτό προκύπτει από σχετική 
έρευνα που διεξήγαγε ο συμ-
βουλευτικός όμιλος BCG μετα-
ξύ εννέα μεγάλων οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένων Γαλλί-
ας, Γερμανίας, Βρετανίας και 
Αυστραλίας.

Οπως σχολιάζει σχετικό ρε-
πορτάζ του BBC, η εικόνα συ-
νάδει πλήρως με τις απαισιό-
δοξες προβλέψεις της Amazon 
που έχει προειδοποιήσει πως 
οι πωλήσεις της περιόδου των 
εορτών θα κινηθούν σε χαμηλά 
επίπεδα και ιδιαιτέρως σε ό,τι 
αφορά τις διεθνείς επιχειρή-
σεις. Μειώνονται, έτσι, σημα-

ντικά οι προσδοκίες των εμπό-
ρων λιανικής για αυξημένες 
πωλήσεις, και ειδικότερα στις 
ΗΠΑ όπου κύριος μοχλός ανά-
πτυξης της οικονομίας είναι οι 
καταναλωτικές δαπάνες. Σημει-
ωτέον, πάντως, ότι μέχρι στιγ-
μής οι καταναλωτικές δαπά-
νες στις ΗΠΑ έχουν πάει πολύ 
καλύτερα από τις προβλέψεις.

Παράλληλα, όμως, η αμερι-

κανική Ενωση Εμπόρων Λια-
νικής προβλέπει πως στη δι-
άρκεια του Νοεμβρίου και του 

∆εκεμβρίου οι πωλήσεις θα 
αυξηθούν κατά 6% έως 8% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 

περασμένου έτους. Αυτά τα πο-
σοστά αύξησης, πάντως, συνε-
πάγονται ραγδαία επιβράδυνση 

σε σύγκριση με το περασμένο 
έτος, οπότε οι πωλήσεις εκτο-
ξεύθηκαν κατά 13%. Η αύξηση 
είναι, ωστόσο, και πάλι μεγα-
λύτερη από τον μέσο όρο των 
τελευταίων δέκα ετών. Σύμφω-
να, όμως, με τον Νιλ Σόντερς, 
γενικό διευθυντή της συμβου-
λευτικής GlobalData, το αρνη-
τικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τις 
πωλήσεις στις ΗΠΑ την περί-
οδο των εορτών είναι πως η 
αύξηση των καταναλωτικών 
δαπανών θα οφείλεται κυρίως 
στις υψηλότερες τιμές και όχι 
τόσο στις αυξημένες αγορές. 
Ο ίδιος τονίζει, πάντως, πως 
«ο Αμερικανός καταναλωτής 
διατηρεί τις δυνάμεις του, αλ-
λά το θέμα είναι έως πότε θα 
τις διατηρεί».

BBC

Χαμηλά οι προσδοκίες των εμπόρων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με έρευνα 
μεταξύ εννέα μεγάλων 
οικονομιών, μόνο 
στις ΗΠΑ οι κατανα-
λωτές θα δαπανήσουν 
περισσότερα.

H εικόνα της έρευνας συνάδει πλήρως με τις απαισιόδοξες προβλέψεις της Amazon για το διάστημα των χριστου-
γεννιάτικων εορτών.

A
.P

.

Ολο και περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες σπεύδουν να στηρίξουν 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
ώστε να μπορέσουν να αντιμε-
τωπίσουν την ενεργειακή κρί-
ση και την άνοδο του κόστους 
διαβίωσης. Η Ισπανία λαμβάνει 
τώρα μέτρα ανάλογα με αυτά 
που έχουν αποφασίσει Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Πολωνία και Ουγ-
γαρία και παρέχει στήριξη σε 
περισσότερα από ένα εκατομ-
μύριο νοικοκυριά με στεγαστι-
κά δάνεια, αλλά και σε επιχειρή-
σεις. Την ίδια στιγμή η Γερμανία, 
που βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ενεργειακής  κρίσης εξαιτίας της 
μακροχρόνιας ενεργειακής εξάρ-
τησής της από τους ρωσικούς 
υδρογονάνθρακες, θέτει όριο 
στις τιμές του φυσικού αερίου 
και της ηλεκτρικής ενέργειας 
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
για να περιορίσει τη ζημιά από 
την ενεργειακή κρίση.

Γερμανία
Το πακέτο μέτρων του Βερολί-

νου θα κοστίσει στα ταμεία του 
γερμανικού κράτους περίπου 54 
δισ. ευρώ και θα τεθεί σε ισχύ 
από 1ης Μαρτίου του επόμενου 
έτους. Θα δοθούν αναδρομικά 
επιδοτήσεις για το διάστημα Ια-
νουαρίου - Φεβρουαρίου, ενώ 
προβλέπεται μια εφάπαξ κρατι-

κή επιδότηση για τον ∆εκέμβριο 
σε όσους χρησιμοποιούν φυσι-
κό αέριο. Θα χρηματοδοτηθεί εν 
μέρει από τη φορολόγηση των 
υπερκερδών των εταιρειών ηλε-
κτρικής ενέργειας, που σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις της κυβέρ-
νησης θα ανέρχονται σε πολλά 
δισ. ευρώ. 

Η φορολόγηση αυτή θα ισχύ-
σει σχεδόν σε όλα τα είδη ενέρ-
γειας, συμπεριλαμβανομένων 
των ανανεώσιμων πηγών, με μό-
νη εξαίρεση την παραγωγή φυ-
σικού αερίου και σκληρού γαι-
άνθρακα. Στο μεταξύ, πάντως, 
πολλές επιχειρήσεις  προειδο-
ποιούν πως ο φόρος που θα επι-
βληθεί αναδρομικώς και από τον 
Σεπτέμβριο ενδέχεται να πλήξει 
τις επενδύσεις στον κλάδο.

Για τα νοικοκυριά θα ισχύσει 
πλαφόν στις τιμές του φυσικού 
αερίου στα 12 σεντς ανά κιλο-
βατώρα για το 80% της κατανά-
λωσης, βάσει της χρήσης του 
περασμένου έτους. Για τις βιομη-
χανίες θα επιδοτηθεί το 70% της 
κατανάλωσης αερίου, ενώ σε ό,τι 
αφορά τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας θα τεθεί ανώτατο όριο 
στα 40 σεντς η κιλοβατώρα, αρ-
χής γενομένης από τον Απρίλιο 
του 2024. Σύμφωνα με το σχετι-
κό σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση 
θα φορολογήσει αναδρομικά από 

τον Σεπτέμβριο και μέχρι το τέ-
λος Ιουνίου τις μονάδες παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας απο-
κλειστικά και μόνον για τα κέρδη 
που προσπορίστηκαν «εξαιτίας 
της ενεργειακής κρίσης».

Ισπανία
Η ισπανική κυβέρνηση έχει 

ήδη έρθει σε συμφωνία με τις 
τράπεζες της χώρας που συναί-
νεσαν να ελαφρύνουν τα βάρη 
για περισσότερα από ένα εκατ. 
νοικοκυριά σε ό,τι αφορά την 
εξυπηρέτηση των στεγαστικών 
τους δανείων, επιμηκύνοντας 

τον χρόνο αποπληρωμής τους. 
Παράλληλα οι τράπεζες θα εφαρ-
μόσουν ένα σύστημα ευνοϊκής 
μεταχείρισης και στήριξης των 
ευάλωτων οικογενειών, όσων 
δηλαδή έχουν ετήσιο εισόδημα 
έως 25.200 ευρώ. Αυτές οι οικο-
γένειες θα μπορούν να αναδιαρ-
θρώσουν τα στεγαστικά τους δά-
νεια με χαμηλότερα επιτόκια για 
μια περίοδο χάριτος πέντε ετών.

Τα σχετικά μέτρα ανακοίνω-
σε το υπουργείο Οικονομικών 
που, ωστόσο, απέφυγε να ανα-
φερθεί στο ενδεχόμενο κόστος 
που συνεπάγονται για τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα, όπως και 
στο κατά πόσον θα χρειαστεί να 
προβούν οι τράπεζες σε περισσό-
τερες προβλέψεις έναντι μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Σημει-
ωτέον, πάντως, ότι τα τελευταία 
στοιχεία και συγκεκριμένα του 
Αυγούστου φέρουν τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια των ισπα-
νικών τραπεζών να βρίσκονται 
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μό-

λις στο 3,86% του συνόλου, πο-
λύ πιο κάτω δηλαδή και από το 
χαμηλότερο ρεκόρ που υπήρχε 
ώς τώρα και ήταν το 13,6% τον 
∆εκέμβριο του 2013.

Ιταλία
Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, 

στον πρώτο προϋπολογισμό της 
η κυβέρνηση Μελόνι προβλέ-
πει τη φορολόγηση των υπερ-
κερδών των ενεργειακών εται-
ρειών, με σκοπό την επέκταση 
της ενίσχυσης που χορηγεί σε 
όσες οικογένειες και επιχειρή-
σεις έχουν πληγεί από την ενερ-
γειακή κρίση. Οπως ανακοίνωσε 
χθες, θα αυξηθεί στο 35% από 
το 25% ο φορολογικός συντε-
λεστής για τα υπερκέρδη από 
την εμπορία ενέργειας, τουλά-
χιστον μέχρι τα μέσα του επό-
μενου έτους. Ο σχετικός φόρος 
θα υπολογιστεί βάσει των πρό-
σθετων εσόδων που δηλώνουν 
οι εταιρείες και όχι βάσει των 
πωλήσεων, όπως ισχύει ώς τώ-

ρα. Θα διατεθούν έτσι τουλάχι-
στον 21 δισ. ευρώ για τη στήριξη 
οικογενειών και επιχειρήσεων 
που αντιμετωπίζουν το αυξημέ-
νο κόστος της ενέργειας. Αυτά 
θα προστεθούν στα περίπου 75 
δισ. ευρώ που ήδη δαπανάει η 
κυβέρνηση για να διασφαλίσει 
τη λειτουργία της οικονομίας.

Το σχετικό σχέδιο νόμου έχει 
εγκριθεί από το υπουργικό συμ-
βούλιο, αλλά θα τεθεί υπό την 
κρίση του ιταλικού κοινοβου-
λίου και είναι πιθανόν να τρο-
ποποιηθεί πριν λάβει το τελικό 
πράσινο φως. Ορισμένα από τα 
μέτρα που προβλέπει ο προϋ-
πολογισμός της νέας κυβέρνη-
σης αναμένεται να προκαλέσουν 
οξύτατες πολιτικές εντάσεις 
στους κόλπους του κυβερνητι-
κού συνασπισμού στον οποίο 
συσπειρώνονται το κόμμα της 
Μελόνι, Αδέρφια της Ιταλίας, η 
Forza Italia του Μπερλουσκόνι 
και η Λέγκα.

BLOOMBERG, REUTERS

Για τα γερμανικά 
νοικοκυριά θα ισχύσει 
πλαφόν στις τιμές του 
αερίου στα 12 σεντς 
ανά κιλοβατώρα για το 
80% της κατανάλωσης.

Μέτρα στήριξης
έναντι ακρίβειας
και ενεργειακής
κρίσης στην Ε.Ε.
Πακέτο 54 δισ. ευρώ από Βερολίνο,

ελαφρύνσεις για στεγαστικά από Μαδρίτη

Η ιταλική κυβέρνηση θα διαθέσει τουλάχιστον 21 δισ. ευρώ για τη στήριξη οικογενειών και επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος της ενέργειας. 

Την ώρα που υποχωρούν οι θερμο-
κρασίες στην Ευρώπη και οι Ευ-
ρωπαίοι αναγκάζονται να καταφύ-
γουν στα αποθέματα του φυσικού 
αερίου που διαθέτουν, η Gazprom 
απειλεί να μειώσει τις ροές του 
φυσικού αερίου προς την Ευρώ-
πη μέσω της Ουκρανίας. Πρόκει-
ται για τον τελευταίο αγωγό που 
εξακολουθεί να μεταφέρει ρωσικό 
αέριο στη ∆υτική Ευρώπη, καθώς 
η Μόσχα έχει σταδιακά μειώσει 
την προσφορά. ∆ιαπραγματευτές 
συμβολαίων και υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής έχουν προετοιμα-
στεί για την επικείμενη μείωση 
της ροής του αερίου σε αυτή τη 
διαδρομή. Η είδηση προκάλεσε, 
άλλωστε, νέα άνοδο της τιμής του 
φυσικού αερίου κατά 4,12% αρχι-
κά, που στη συνέχεια περιορίστη-
κε μόνον στο 1,1%.

Μιλώντας στο δίκτυο Telegram, 
η Gazprom υποστήριξε πως ορι-
σμένες ποσότητες αερίου που προ-
ορίζονται για τη Μολδαβία κρα-
τούνται στην Ουκρανία. Οπως 
ανέφερε, υπολογίζει πως η Ουκρα-
νία έχει παρακρατήσει ήδη 52,52 

εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερί-
ου που προορίζονταν για τη Μολ-
δαβία. Προειδοποίησε, έτσι, πως 
από τις 28 Νοεμβρίου θα προχωρή-
σει σε ανάλογη μείωση των ροών 
προς την Ευρώπη. Αναπόφευκτα 
στην Ευρώπη επικρατεί ανησυ-
χία πως πρόκειται για το πρώτο 
βήμα που θα οδηγήσει σε πλήρη 
διακοπή της παροχής του καυσί-
μου. Εχουν προηγηθεί οι διαφω-
νίες για τις ρήτρες στις σχετικές 
συμβάσεις, που έχουν οδηγήσει 
σε κατάρρευση των οικονομικών 
σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και 
τη ∆ύση. Η Ευρώπη μπορεί πά-

ντως να ελπίζει στην αρωγή της 
Νορβηγίας, που ανακοίνωσε χθες 
ότι θα αναπτύξει το κοίτασμα φυ-
σικού αερίου που έχει εντοπίσει 
στη Νορβηγική Θάλασσα από το 

2026 και μετά και θα αυξήσει έτσι 
την προσφορά του καυσίμου στην 
Ευρώπη. Πρόκειται για το κοίτα-
σμα Ιρπα, που βρίσκεται στη νό-
τια πλευρά της  Νορβηγικής Θά-

λασσας και την ανάπτυξή του θα 
αναλάβει η ενεργειακή Equinor 
ASA. Οπως ανέφερε χθες το νορ-
βηγικό υπουργείο Πετρελαίου και 
Ενέργειας, η νορβηγική κυβέρνη-
ση προσβλέπει στις δυνατότητες 
αυτού του κοιτάσματος από το 
οποίο ευελπιστεί να αποδεσμεύ-
σει περίπου 20 δισ. κυβικά μέτρα.

Οι επενδύσεις στην εκμετάλ-
λευση του εν λόγω κοιτάσματος 
ανέρχονται περίπου στα 14,8 δισ. 
κορώνες, ποσό αντίστοιχο των 
1,4 δισ. δολ., ενώ βάσει του προ-
γράμματος η παραγωγή αναμένε-
ται να αρχίσει το δ΄ τρίμηνο του 
2026. Η Νορβηγία έχει γενικότε-
ρα προσπαθήσει να αυξήσει την 
παραγωγή της για να εξουδετε-
ρώσει τη μείωση στην προσφο-
ρά των πόρων. Οπως τόνισε μιλώ-
ντας στο Bloomberg ο υπουργός 
Πετρελαίου και Ενέργειας, Τέργε 
Οσλαντ, «η Ευρώπη έχει τεράστια 
ανάγκη να διασφαλίσει ενεργει-
ακούς πόρους και είναι τεράστι-
ας  σημασίας στις ημέρες μας ότι 
μπορούμε να αναπτύξουμε τα κοι-
τάσματα στο ηπειρωτικό κομμάτι 

της Νορβηγίας και να αποτελέσου-
με σταθερό και μακροπρόθεσμο 
προμηθευτή φυσικού αερίου στην 
ευρωπαϊκή αγορά».

Την ίδια στιγμή, πάντως, στη 
Γερμανία εξαντλούνται τα περιθώ-
ρια των επιχειρήσεων για περαι-
τέρω μείωση της χρήσης αερίου 
χωρίς να πληγεί η παραγωγή τους. 
Σχετική δημοσκόπηση που δόθη-
κε χθες στη δημοσιότητα φέρει 
το 41,4% των γερμανικών βιομη-
χανιών να δηλώνει πως αν χρει-
αστεί να μειώσει κι άλλο την κα-
τανάλωση αερίου, δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να καταφύγει σε 
μείωση της παραγωγής. Επιπλέ-
ον, το 12,3% των επιχειρήσεων 
του μεταποιητικού τομέα δήλωσε 
πως αν χρειαστεί να μειώσει πε-
ραιτέρω την κατανάλωση αερίου 
θα αναγκαστεί να αναστείλει πλή-
ρως την παραγωγή. Η ίδια δημο-
σκόπηση φέρει, πάντως, το 75% 
των γερμανικών επιχειρήσεων να 
έχει καταφέρει να μειώσει την κα-
τανάλωση του καυσίμου χωρίς να 
έχει μειώσει την παραγωγή.

BLOOMBERG

Η Gazprom απειλεί να περιορίσει τις ροές αερίου στη Δ. Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Το 41,4% των γερμανικών βιομηχανιών δηλώνει πως αν χρειαστεί να μειώ-
σει κι άλλο την κατανάλωση αερίου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να κατα-
φύγει σε μείωση της παραγωγής.

Α
P

Η Ευρώπη προσβλέπει 
στις δυνατότητες 
του μεγάλου νορβηγι-
κού κοιτάσματος Ιρπα. 
Η παραγωγή του 
αναμένεται να αρχίσει 
στα τέλη του 2026.
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Σε όλη τη διάρκεια του περασμέ-
νου έτους αλλά και φέτος μέχρι 
σχετικά προσφάτως οι τιμές των 
κατοικιών βρίσκονταν σε ιλιγ-
γιώδη ύψη στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του κόσμου και προπαντός 
στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 
Η δύναμη που τις είχε οδηγήσει 
στη στρατόσφαιρα δεν ήταν άλ-
λη από την πανδημία, που είχε 
αυξήσει τη ζήτηση για χώρους 
ικανούς να συνδυάσουν την οι-
κογενειακή ζωή και την τηλερ-
γασία. Η συγκυρία όμως έχει 
αλλάξει, με καθοριστική εξέ-
λιξη την επιθετική άνοδο των 
επιτοκίων σε όλες τις μεγάλες 
οικονομίες.

Oπως αναφέρει σχετικό ρε-
πορτάζ του CNN, οι αυξήσεις 
επιτοκίων έχουν οδηγήσει το 
κόστος δανεισμού σε επίπεδα 
που δεν έχουν καταγραφεί ξανά 
εδώ και πάνω από μία δεκαετία. 
Συμπαρασύρουν έτσι τα επιτό-
κια των στεγαστικών δανείων 
και τις δόσεις των στεγαστικών 
δανείων και αναπόφευκτα καθι-
στούν πολύ πιο δαπανηρή και 
ίσως απρόσιτη την αγορά μιας 
κατοικίας. 

Ενδεικτική περίπτωση η αμε-
ρικανική αγορά, όπου τα επιτό-
κια των στεγαστικών δανείων 
έχουν φθάσει στο 7% για πρώ-
τη φορά από το 2002, ενώ μόλις 
πριν από ένα χρόνο βρίσκονταν 
μόλις στο 3%. Οσον αφορά την 

Ε.Ε. και τη Βρετανία, τα επιτό-
κια των στεγαστικών δανείων 
έχουν υπερδιπλασιασθεί σε σύ-
γκριση με το περασμένο έτος 
και αποθαρρύνουν τους επίδο-
ξους αγοραστές. 

Σύμφωνα με στοιχεία της 
UBS, έχουν σχεδόν διπλασι-
ασθεί τα επιτόκια των στεγα-
στικών δανείων σε 25 μεγα-
λουπόλεις ανά τον κόσμο. Το 
πρόβλημα είναι σοβαρότερο σε 

χώρες στις οποίες μεγάλο πο-
σοστό των στεγαστικών δανεί-
ων έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, 
όπως για παράδειγμα στη Σου-
ηδία και στην Αυστραλία. Στις 
χώρες αυτές το πλήγμα από την 
αύξηση των επιτοκίων θα είναι 
μεγαλύτερο και ενδεχομένως θα 
προκαλέσει εσπευσμένες πωλή-
σεις κατοικιών που θα οδηγή-
σουν τις τιμές σε ταχύτερη πτώ-
ση. Και όλα αυτά συμβαίνουν 
ενώ ο πληθωρισμός διαβρώνει 
το εισόδημα των νοικοκυριών 
και των, υπό άλλες συνθήκες, 

επίδοξων αγοραστών.
Ετσι, οι τιμές των κατοικιών 

έχουν ήδη μπει σε πτωτική πο-
ρεία από τον Καναδά μέχρι την 
Κίνα, με την υποχώρησή τους 
να προοιωνίζεται ίσως την ευ-
ρύτερη πτώση της αγοράς μετά 
την παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική κρίση. Σύμφωνα με στοι-
χεία της Oxford Economics, οι 
τιμές των ακινήτων υποχωρούν 
ήδη σε πάνω από τις μισές ανε-
πτυγμένες οικονομίες, μεταξύ 
των οποίων η Βρετανία, η Γερ-
μανία, η Σουηδία, η Αυστραλία 
και ο Καναδάς. Σε όλες αυτές τις 
χώρες οι τιμές έχουν μειωθεί 
περίπου 7% στο διάστημα από 
τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύ-
γουστο. Σχετικό ρεπορτάζ του 
CNN παραθέτει την εκτίμηση 
του Ανταμ Σλάτερ, οικονομο-
λόγου της Oxford Economics, ο 
οποίος υπογραμμίζει πως η κα-
τάσταση στην αγορά ακινήτων 
είναι η πιο ανησυχητική που 
έχει καταγραφεί μετά τη διετία 
2007-2008 και οι περισσότερες 
αγορές αναμένουν πτώση των 
τιμών που μπορεί να φθάσει 
έως και το 15% με 20%.

Οι τιμές των κατοικιών υπο-
χωρούν και στις ΗΠΑ, αφού 
πρώτα εκτοξεύθηκαν στη διάρ-
κεια της πανδημίας καταγράφο-
ντας τη μεγαλύτερη άνοδο από 
τη δεκαετία του 1970 και μετά. 
Οικονομολόγοι της Goldman 

Sachs προβλέπουν πως μέχρι 
τον Μάρτιο του 2024 θα σημει-
ώσουν πτώση από 5% έως 10% 
σε σύγκριση με τα υψηλά επί-
πεδα που κατέγραψαν τον Ιού-
νιο. Ο Ενρίκε Μαρτίνεζ Γκαρ-
σία, οικονομολόγος της Federal 
Reserve του Ντάλας, εξέφρασε 
προσφάτως μια ακόμη απαισιό-
δοξη εκτίμηση, πως στις ΗΠΑ 
επίκειται πτώση των τιμών των 
ακινήτων έως και κατά 20%. 
Οσον αφορά άλλωστε τη δεύτε-
ρη οικονομία στον κόσμο, την 
Κίνα, που εδώ και μήνες πλήτ-
τεται από μια βαθύτατη κρίση 
στην αγορά ακινήτων, οι τιμές 
των κατοικιών βρίσκονται σε 

ελεύθερη πτώση, καθώς έχουν 
μειωθεί κατά 43% φέτος.

Και βέβαια την ίδια στιγμή 
σημειώνουν πτώση και οι πωλή-
σεις κατοικιών, καθώς οι τράπε-
ζες είναι πλέον πολύ προσεκτι-
κές στις χορηγήσεις πιστώσεων, 
ενώ οι επίδοξοι αγοραστές κα-
τοικιών καθυστερούν τις αγορές 
υπό τον φόβο περαιτέρω αύξη-
σης του κόστους δανεισμού και 
μιας περαιτέρω επιδείνωσης της 
οικονομικής κατάστασης. Στη 
Βρετανία, για παράδειγμα, τον 
Σεπτέμβριο οι πωλήσεις κατοι-
κιών ήταν μειωμένες κατά 32% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους, 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. 
Επίσης, δημοσκόπηση που έγι-
νε τον Οκτώβριο κατέδειξε ότι 
οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
από επίδοξους αγοραστές υπο-
χώρησαν για έκτο συναπτό μή-
να και βρίσκονται στα χαμηλό-
τερα επίπεδα από το 2008, αν 
βέβαια εξαιρεθούν οι πρώτοι 
μήνες του 2020, όταν η αγο-
ρά ήταν κλειστή εξαιτίας της 
πανδημίας. Στις ΗΠΑ, επίσης, 
οι πωλήσεις παλαιών κατοικιών 
ήταν μειωμένες κατά 28% τον 
Οκτώβριο σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του περα-
σμένου έτους, για ένατο συνα-
πτό μήνα.

A
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Σε πτωτική πορεία 
οι τιμές των ακινήτων 
σε όλο τον κόσμο 
Καθοριστικός ο ρόλος της αύξησης των επιτοκίων 

στεγαστικών δανείων στις μεγάλες οικονομίες

Πτώση σημειώνουν και οι πωλήσεις κατοικιών. Στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένες κατά 32% σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και στις ΗΠΑ ήταν μειωμένες κατά 28% τον Οκτώβριο σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Οι περισσότερες αγο-
ρές αναμένουν υπο-
χώρηση τιμών που 
μπορεί να φθάσει έως 
και το 15% με 20%.
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Ακριβότερα, αλλά
περιζήτητα τα «πράσινα»
σπίτια στην Αθήνα
Οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
πωλούνται καλύτερα και ευκολότερα

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Ανάρπαστες» έχουν γίνει οι κα-
τοικίες υψηλής ενεργειακής από-
δοσης παρά το συγκριτικά υψη-
λότερο κόστος τους. Ειδικότερα,
το απόθεμα πωλούμενων κατοι-
κιών που κατατάσσονται στις δύο
υψηλότερες κατηγορίες ενεργει-
ακής απόδοσης του ενεργειακού
πιστοποιητικού καταγράφει πτώση
κατά 30% τα τελευταία δύο χρόνια
και συγκεκριμένα από το τρίτο
τρίμηνο του 2020 μέχρι και το φε-
τινό τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που συγκέντρωσε το
δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών
Spitogatos.gr και επεξεργάστηκε
το τμήμα αναλύσεων Spitogatos
Insights, το μερίδιο των «πράσι-
νων» κατοικιών διαμορφώνεται
σήμερα στο 26% του συνόλου των
πωλούμενων ακινήτων, έναντι
56% που ήταν πριν από δύο χρό-
νια.

Στον αντίποδα, αυξημένο κατά
25% εμφανίζεται το απόθεμα των
λιγότερο αποδοτικών κατοικιών,
όπως προκύπτει από την άνοδο
των αγγελιών κατοικιών που κα-
τατάσσονται στις τρεις χαμηλό-
τερες κατηγορίες του ενεργειακού
πιστοποιητικού. Σήμερα, το μερίδιο
των εν λόγω ακινήτων αγγίζει το
31% του συνόλου, από 6% που
ήταν προ διετίας. Ασφαλώς, η εξέ-
λιξη αυτή καταδεικνύει και τη δια-
φοροποίηση της σύνθεσης των
προς πώληση ακινήτων, καθώς το
διάστημα της προηγούμενης διε-
τίας αρκετοί ιδιοκτήτες επέλεξαν
να διαθέσουν προς πώληση τα πα-

λαιά τους ακίνητα προκειμένου
να επωφεληθούν από την άνοδο
των τιμών που έχει μεσολαβήσει.
Για παράδειγμα, πριν από δύο χρό-
νια οι ζητούμενες τιμές αυτών των
ακινήτων διαμορφώνονταν σε
1.670 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο,
ενώ σήμερα αγγίζουν τα 1.991 ευ-
ρώ/τ.μ., μια αύξηση της τάξεως
του 19%.

Σημαντικές υπεραξίες έχουν
καταγράψει όμως και τα ακίνητα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
αφορά νεόδμητες κατασκευές ή
ηλικίας μερικών ετών. Συγκεκρι-
μένα, από τα 3.311 ευρώ/τ.μ. κατά
μέσον όρο πριν από δύο χρόνια,
σήμερα η μέση ζητούμενη τιμή
αγγίζει τα 4.100 ευρώ/τ.μ., έχοντας
καταγράψει αύξηση κατά σχεδόν
24%. Πέραν της υψηλής ζήτησης,
ακόμη ένας λόγος γι’ αυτή την
άνοδο έγκειται στις ανατιμήσεις
των υλικών κατασκευής που έχουν
μεσολαβήσει και έχουν αυξήσει
το κατασκευαστικό κόστος.

Παρ’ όλα αυτά, το υψηλό κόστος
δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνη-

τικά τη ζήτηση, καθώς τα ακίνητα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης
απορροφούνται 2,2 μήνες ή 28%
ταχύτερα σε σύγκριση με εκείνα
που βρίσκονται στις χαμηλότερες
κατηγορίες. 

Ειδικότερα, με βάση την ανά-
λυση του Spitogatos Insights, τα
ακίνητα που βρίσκονται στην υψη-
λότερη κατηγορία (Α+) πωλούνται
εντός 5,6 μηνών κατά μέσον όρο,
έναντι 7,8 μηνών που χρειάζονται
τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται
στη χαμηλότερη κατηγορία ενερ-
γειακής απόδοσης. 

Σύμφωνα με στελέχη της αγο-
ράς ακινήτων, η ενεργειακή κρίση
και η ανάκαμψη της αγοράς ακι-
νήτων έχουν καταστήσει το αγο-
ραστικό κοινό πολύ πιο ενημερω-
μένο σε σχέση με ζητήματα ενερ-
γειακής απόδοσης των κατοικιών,
επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες
και πωλητές τέτοιων ακινήτων να
επωφεληθούν από την τρέχουσα
συγκυρία. 

Αντιθέτως, κατά τα προηγού-
μενα χρόνια και ιδίως την περίοδο
της οικονομικής κρίσης η περιο-
ρισμένη ζήτηση περιστρεφόταν
κυρίως γύρω από τα πιο προσιτά
ακίνητα, χωρίς να δίνεται η απα-
ραίτητη προσοχή στην κατάταξη
του εκάστοτε ακινήτου ως προς
την ενεργειακή του απόδοση. Ετσι,
όσοι ιδιοκτήτες είχαν δαπανήσει
σημαντικά ποσά για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση των ακινήτων
τους δεν μπορούσαν εύκολα να
τα κεφαλαιοποιήσουν μέσω μιας
υψηλότερης τιμής πώλησης, όπως
συμβαίνει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Spitogatos Insights, στα νότια
προάστια εντοπίζεται το 40% των
κατοικιών με την υψηλότερη ενερ-
γειακή απόδοση, ενώ ακολουθούν
με 28% τα βόρεια προάστια. Πρό-
κειται για μια σαφή ένδειξη και
όσον αφορά το πού έχουν επεν-
δύσει οι κατασκευαστές νεόδμη-
των κατοικιών, καθώς τα περισ-
σότερα από αυτά τα σπίτια είναι
νέες κατασκευές. Στον αντίποδα,
στο κέντρο της Αθήνας μόλις το
11% των πωλούμενων κατοικιών
είναι υψηλής ενεργειακής απόδο-

σης, έναντι 52% που κατατάσσεται
στις τρεις χαμηλότερες κατηγο-
ρίες.

Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα
ακίνητα, η εικόνα είναι αντίστοιχη.
Συγκεκριμένα παρατηρείται μεί-
ωση του ποσοστού των «πράσι-
νων» ακινήτων κατά 42% την τε-
λευταία διετία και αντίστοιχα αύ-
ξηση του ποσοστού των ακινήτων
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης
κατά 25%. Κάπως έτσι το απόθεμά
τους διαμορφώνεται πλέον στο
31%, έναντι μόλις 11% των ακι-
νήτων με υψηλή απόδοση. Ωστόσο

δεν υπάρχει το ίδιο μεγάλη δια-
φορά στις ζητούμενες τιμές των
ενοικίων (όσο εκείνη που παρα-
τηρείται στις αγοραπωλησίες), κα-
θώς τα «πράσινα» ακίνητα εκμι-
σθώνονται σήμερα αντί 12
ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, έναντι
9,6 ευρώ/τ.μ. εκείνων που βρί-
σκονται στη χαμηλότερη κατηγο-
ρία. Αντίστοιχα, ένα ακίνητο της
υψηλότερης βαθμίδας χρειάζεται
σχεδόν δύο μήνες για να βρει ενοι-
κιαστή, έναντι 2,3 μηνών που απαι-
τείται για ένα ακίνητο της χαμη-
λότερης βαθμίδας.

<<<<<<<

Στα νότια προάστια 
εντοπίζεται το 40%
των κατοικιών με την
υψηλότερη ενεργειακή
απόδοση, ενώ ακολου-
θούν με 28% τα βόρεια.

Σκεφτείτε μια γραμμή με μήκος
«Χ». Για να σας προλάβω, όχι, σή-
μερα δεν θα ασχοληθούμε με το-
πολογία, αλλά θα βοηθήσει την
ιστοριούλα μας. Το ένα άκρο της
λοιπόν συμβολίζει την απόλυτη
επιτυχία και το άλλο άκρο της την
απόλυτη αποτυχία. Η διάσταση
«Χ» είναι η απόσταση που διανύει
κάποιος για να μεταβεί από το ένα
στο άλλο αποτέλεσμα. Τώρα προ-
σπαθήστε να σχηματίσετε με αυτή
τη γραμμή έναν κύκλο. Αν φέρουμε
τα δύο άκρα με κυκλικό τρόπο μαζί,

τότε έχουμε ένα κύκλο όπου – στην
προκειμένη περίπτωση – ηαπόλυτη
επιτυχία και η απόλυτη αποτυχία
είναι τόσο κοντά που πρακτικά αγ-
γίζει η μια την άλλη.

Είναι ευγενής η επιθυμία να
αναβαθμιστεί το εμπορικό κέντρο
της Πρωτεύουσας. Ένα κέντρο που
όσοι κυβέρνησαν αυτό τον τόπο
για τόσες δεκαετίες, το εκτέλεσαν
αρχικά με αργό θάνατο και ακο-
λούθως φυτεύοντας του σφαίρες
στο κεφάλι. Είναι ένα πράμα όμως
η επιθυμία και άλλο πράμα η από-
κτηση του επιθυμητού αποτελέ-
σματος.

Σε κάποιες εφαρμογές, οι λύσεις

τύπου «copy-paste» ενδείκνυνται
επειδή κόβεις δρόμο, εξοικονομείς
τόσο χρόνο όσο και χρήμα και δεν
αναλώνεσαι σε σπαζοκεφαλιές για
τις οποίες δόθηκαν λύσεις από άλ-
λους. Με άλλα λόγια, προσπαθείς
να μην ανακαλύψεις τον τροχό ή
την ταχινόπιτα.

Σε άλλες εφαρμογές οι λύσεις
τύπου «copy-paste» ή ακόμη χει-
ρότερα το επιλεκτικό «copy-paste»
είναι δεδομένο ότι θα σου προκα-
λέσουν περισσότερα προβλήματα
από αυτά που προσπαθείς να επι-
λύσεις. Συνεπώς είτε απλά δεν προ-
σφέρονται ή επανασχεδιάζονται
σε τέτοιο βαθμό που να είναι όσο
το δυνατό απόλυτα προσαρμοσμέ-
νες στα μέτρα σου.

Εν συντομία τι έχουμε στην
Πρωτεύουσα (που παρεμπιπτόντως
ισχύει σχεδόν σε κάθε πόλη της
Κύπρου)

Έχουμε την μέση οικογένεια
με μέση ιδιοκτησία 3-4 αυτοκινή-
των, εφόσον το αυτοκίνητο έχει
την ίδια ή παρόμοια σημασία με
το κινητό τηλέφωνο. Η μόνη ου-
σιαστική διαφοροποίηση είναι πως
δεν χωράει το αυτοκίνητο στην
τουαλέτα, επειδή αν χώραγε ενδε-
χομένως να ήταν απόλυτη η ταυ-
τοποίηση. Και γιατί υπάρχει αυτή
η εξάρτηση από το αυτοκίνητο
Υπάρχει επειδή καμία γενιά αν-
θρώπων που ζουν σε αυτό τον δύ-
σμοιρο τόπο δεν είχε την ευκαιρία
να μάθει κάτι άλλο, όπωςοι επαρκείς
και αποδοτικές δημόσιες συγκοι-
νωνίες. Παράλληλα η μετάβαση
από τα μουλάρια στα SUV σημα-
τοδότησε και την μετάβαση του
Κύπριου από έναν environmentally
friendly χρήστη σε έναν ρυπογόνο

χρήστη για σκοπούς μετακίνησης.
Έχουμε ένα παραμελημένο κέν-

τρο επειδή δόθηκαν απερίσκεπτα
υπεράριθμες άδειες δημιουργίας
κλειστών εμπορικών κέντρων, με
κυριότερα επιχειρήματα αυτά του
μιμητισμού, της προώθησης ιδιω-
τικών συμφερόντων και του ότι
αρέσει στον Κύπριο να ψωνίζει
μέσα στο air- condition χωρίς να
περπατά μέσα στον «λάλλαρο».

Έχουμε σταθερά ωράρια ή μικρά
χρονικά παράθυρα προσέλευσης
και αποδέσμευσης μαθητών, δα-
σκάλων, δημοσίων και ημικρατικών
υπαλλήλων με αποτέλεσμα, ελλείψει
των επαρκών και αποδοτικών δη-
μοσίων συγκοινωνιών, να βιώνουμε
το καθημερινό μόνιμο μπλοκάρισμα
των δρόμων με σειρές χιλιομέτρων.
Μια περίοδος «half-term» ή ένα
«thanksgiving» άμα τύχουν, και
κλείσουν 2-3 σχολεία, η τροχαία

κίνηση μειώνεται αισθητά αφού
αφαιρούνται δυο-τρεις χιλιάδες αυ-
τοκίνητα από τις ώρες αιχμής.
Έχουμε και πολλά άλλα, αλλά ας
μην μακρηγορούμε.

Το τελευταίο παράδειγμα ενδε-
χομένως να αποδεικνύει πως η προ-
σέγγιση μας όσον αφορά την το-
ποθέτηση των σχολείων είναι λά-
θος. Αντί να τα έχουμε μέσα στις
γειτονιές τις οποίες μπλοκάρουμε
με αυτοκίνητα, ίσως έπρεπε να τα
έχουμε στην εξωτερική περίμετρο
της πόλης και να έχουμε ένα πλήρως
οργανωμένο δίκτυο λεωφορείων
να έπαιρνε τα παιδιά σχολείο και
μετά πίσω σπίτι. Σκεφτείτε πόση
αποσυμφόρηση δρόμων θα επιτυγ-
χανόταν μόνο με αυτό το μέτρο.
Αλλά όχι · θέλουμε και τα σχολεία
κοντά στο σπίτι και να παίρνουμε
τα παιδιά με αυτοκίνητο μέχρι την
τάξη.

Η αλήθεια είναι ότι η ανακατα-
σκευή του εμπορικού τριγώνου της
Λευκωσίας είναι τέλεια …! Τέλεια
αν σκοπός ήταν η δημιουργία ενός
τέλειου κέντρου – μινιατούρα που
απευθύνεται σε λιλιπούτιους αν-
θρώπους που διακινούνται με mat-
chbox.

Σαν να μην έφταναν τα μποτι-
λιαρίσματα επειδή για 60 χρόνια
τα σχεδιάζουμε και τα εκτελούμε
όλα λάθος, αποφασίσαμε να δημι-
ουργήσουμε ένα κέντρο στα «πρό-
τυπα» πόλεων του εξωτερικού. Ως
γενική ιδέα μια χαρά. Τι θέλατε
όμως και μας ρίξατε την «Oxford
Street» και την «Avenue des Ch-
amps-Élysées» σαν πρότυπα

Βαριέμαι μόνο που μπαίνω στον
κόπο των συγκρίσεων.Η μεν πρώτη
έχει μήκος 1,9χλμ, στεγάζει 300-
350 καταστήματα και 500.000 επι-
σκέπτες ημερησίως. Η δε δεύτερη

έχει μήκος 1,9χλμ, στεγάζει καμιά
200αριά καταστήματα και 300.000
επισκέπτες ημερησίως. Ας μην ανα-
λύσουμε τους υπόγειους και τα με-
τρό, ούτε τα λεωφορεία, ούτε τα
ηλεκτρικά ποδήλατα, μέσω των
οποίων διακινούνται εκατοντάδες
χιλιάδες κόσμου ανά πάσα στιγμή.
Η δική μας έχει μήκος 1,6χλμ, κάθε
25μέτρα 3-4 καταστήματα, διακι-
νούνται 50-60 σκαστοί από το Πουρ-
νάρα, τα λεωφορεία μας σκαρφα-
λώνουν στα πεζοδρόμια για να στρί-
ψουν και οι ντελιβεράδες μας απο-
τελούν το τέλειο παράδειγμα ενός
random variable μέσα στις πόλεις.

Ναι, η «Oxford Street» είναι κλει-
στή για ιδιωτικά οχήματα κατά μή-
κος, αλλά όχι εγκάρσια. Η «Avenue
des Champs-Élysées», είναι ανοικτή
για αυτοκίνητα, αλλά κλείνει για
αυτά μόνο την πρώτη Κυριακή κάθε
μήνα. Άρα ποιο μοντέλο αντιγρά-
ψαμε Κατ’ αρχήν φαίνεται να νο-
μίζουμε ότι ένα είναι το μοντέλο…
Στην ουσία όμως κανένα. Κάναμε
ένα υβριδικό που τιμωρεί την χρήση
του αυτοκινήτου χωρίς να υπάρχει
εναλλακτική. Ένα μοντέλο που τι-
μωρεί τις επιχειρήσεις και επιβρα-
βεύει τα mall. Ένα μοντέλο που
υπερακοντίζει τα μποτιλιαρίσματα
και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα και
τα νεύρα μας.

Συγγνώμη αλλά ας σοβαρευτού-
με. Για να πας από το Α στο Ω υπάρ-
χουν άλλα 22 γράμματα. Αν «κόψεις
στράτα», πας από την απόλυτη επι-
τυχία στην απόλυτη αποτυχία προ-
φανώς χωρίς να το καταλάβεις.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

Το … μονοπάτι της Οξφόρδης

Κάναμε ένα υβριδικό που τιμωρεί την χρήση του αυτοκινήτου χωρίς να υπάρχει εναλλακτική. Ένα μοντέλο που τιμω-
ρεί τις επιχειρήσεις και επιβραβεύει τα mall. 

<<<<<<

Έχουμε ένα παραμελη-
μένο κέντρο επειδή δό-
θηκαν απερίσκεπτα
υπεράριθμες άδειες 
δημιουργίας κλειστών
εμπορικών κέντρων.
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Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Δεν προλαβαίνω». Πόσο συχνά λέ-
τε αυτές τις δύο λέξεις; Εγώ αρ-
κετά, διότι πραγματικά δεν προ-
λαβαίνω να κάνω όλα αυτά που 
έχω προγραμματίσει παρόλο που 
η τεχνολογία μού προσφέρει πολ-
λά εργαλεία εξοικονόμησης χρό-
νου: στέλνω e-mails και φωνητικά 
μηνύματα, παράλληλα πληρώνω 
λογαριασμούς και κάνω τα ψώνια 
της ημέρας. Και πάλι όμως, γιατί 
νιώθω έτσι;

Το ίδιο ερώτημα απασχολεί την 
τελευταία δεκαετία τον Γερμανό 
στοχαστή, κοινωνιολόγο και κα-
θηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ιέ-
νας, Χάρτμουτ Ρόζα. «Η νεωτερι-
κότητα αφορά την εξοικονόμηση 
χρόνου», σχολιάζει, «όλες οι μη-
χανές, από τον σιδηρόδρομο μέ-
χρι τον φούρνο μικροκυμάτων και 
τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχουν 
δημιουργηθεί για να εξοικονομή-
σουν χρόνο». Ωστόσο, όσο κι αν 
βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε τα 
πράγματα σε συντομότερο χρόνο, 
τόσο αυξάνονται τα πράγματα που 
πρέπει τελικά να κάνουμε. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; 

Η νεωτερικότητα, υποστηρί-
ζει ο Ρόζα, συνδέεται με ένα «σύ-
στημα μόνιμης επιτάχυνσης της 
ζωής», το οποίο ο ίδιος ονομάζει 
«σύστημα δυναμικής σταθεροποί-
ησης». Με πολύ απλά λόγια, για να 
διατηρήσουν οι καπιταλιστικές 
κοινωνίες μας το status quo που 
έχουν κατακτήσει και να μείνουν 
εντός της κούρσας, θα πρέπει να 
επιταχύνουν συνεχώς την παρα-
γωγικότητα, την καινοτομία, τον 
ανταγωνισμό. 

Με τον όρο «σύστημα» δεν εν-
νοεί μόνο την οικονομία, αλλά και 
το σύστημα υγείας, παιδείας και 
πολιτισμού. «Η δυναμική σταθερο-
ποίηση αφορά επίσης την οικονο-
μική ανάπτυξη, την τεχνολογική 
επιτάχυνση και την πολιτισμική 
καινοτομία. Ομως, οι ρυθμοί ανά-

πτυξης είναι μεγαλύτεροι από τους 
ρυθμούς επιτάχυνσης», λέει και 
μου δίνει ένα απλό παράδειγμα. Ο 
χρόνος που χρειάζεται να γραφτεί 
μια επιστολή είναι διπλάσιος από 
τη σύνταξη ενός e-mail. Αρα, συ-
νεχίζει, αν στο παρελθόν έγραφα 
10 επιστολές την εβδομάδα, τώρα 
μπορώ να γράφω 10 e-mails στον 
μισό χρόνο. Σωστά; «Το πρόβλημα 
είναι ότι στο παρελθόν θα γράφα-
με μόνο 10 επιστολές, ενώ σήμε-
ρα θα γράψουμε 20, 30 ή και 40 
e-mails καθημερινά. Οπότε ο ρυθ-
μός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος 
του ρυθμού επιτάχυνσης. Ετσι αι-

σθανόμαστε ότι δεν έχουμε ποτέ 
χρόνο για αλληλογραφία. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις μεταφορές: 
παίρνουμε το αυτοκίνητο για να 
γλιτώσουμε χρόνο περπατήματος 
αλλά τελικά διανύουμε μεγαλύτε-
ρες αποστάσεις. Αυτό είναι δομικό 
πρόβλημα», λέει. 

Το κυνήγι του χρόνου όμως έχει 
επιπτώσεις, και όχι μόνο ατομικές. 
Στο σχόλιό μου για το φαινόμενο 
του burnout ο Ρόζα φαίνεται να 
συμφωνεί, αλλά εκτιμά ότι οι συνέ-
πειες είναι βαθύτερες. «Υπάρχουν 
δύο προβλήματα με την ταχύτη-
τα», σχολιάζει. «Το πρώτο είναι 
ότι αν δεν έχεις αρκετό χρόνο να 
γνωρίσεις και να καταλάβεις τον 
άλλο, δημιουργείται αυτό που ονο-
μάζω αλλοτρίωση». Το δεύτερο 

πρόβλημα, προσθέτει, αφορά την 
ενέργεια που πρέπει να σπαταλή-
σουμε κάθε φορά για να κρατή-
σουμε σε ισορροπία «τη μηχανή 
της επιταχυνόμενης ζωής μας», 
ενέργεια ψυχική αλλά και ενέρ-
γεια φυσικών πόρων. «Οι υψηλές 
ταχύτητες του κοινωνικού συστή-
ματος προκαλούν ένα burnout της 
ατμόσφαιρας, υπερθερμαίνουμε 
την ατμόσφαιρα και τον ψυχισμό 
μας από την πίεση να πηγαίνουμε 
όλο και πιο γρήγορα».

Υπάρχουν όμως τρία πράγ-
ματα που από τη φύση τους δεν 
μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. 
Το ένα, λέει, είναι ο ρυθμός της 
φύσης που δεν αλλάζει, το δεύ-
τερο είναι ο ψυχικός μας κόσμος 
που χρειάζεται χρόνο και το τρί-

το είναι η δημοκρατία που έχει εκ 
φύσεως χρονοβόρες διαδικασίες. 
«Οσο πιο σύνθετη και γρήγορη γί-
νεται η κοινωνία μας, οι συνέπειες 
των πράξεών μας επεκτείνονται 
στον χρόνο. Οι αποφάσεις γίνο-
νται πιο δύσκολες και πολύπλοκες, 
ενώ υπάρχουν πολλές οπτικές και 
κοινωνικές ομάδες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Η λογική της 
δημοκρατίας είναι να επιβραδύνει 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσε-
ων, ενώ η λογική της αγοράς και 
των μίντια είναι να τις επιταχύνει, 
οπότε έχουμε έναν αποσυγχρονι-
σμό μεταξύ οικονομίας και μίντια 
από τη μια πλευρά και πολιτικής 
από την άλλη».

Σκέφτομαι όσα μου λέει ο Χάρ-
τμουτ Ρόζα και ήδη νιώθω ότι δεν 

θα προλάβω να τον ρωτήσω όλα 
όσα θέλω. Τι μπορούμε να κάνουμε 
λοιπόν; Να κατεβάσουμε εφαρμο-
γές οργάνωσης χρόνου στο κινητό 
μας ή να πατήσουμε φρένο στην 
ανάπτυξη; Ούτε το ένα ούτε το άλ-
λο, υποστηρίζει ο Ρόζα στο βιβλίο 
του «Επιτάχυνση και αλλοτρίωση», 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Πλήθος. «Ενας από τους λόγους 
που έγραψα το βιβλίο», εξηγεί, 
«είναι επειδή οι άνθρωποι πάντα 
σκέφτονται ότι το πρόβλημα του 
χρόνου είναι δικό τους πρόβλη-
μα» και «θεωρούν ότι αυτό είναι 
μια προσωπική τους αποτυχία και 
υπάρχουν πολλά βιβλία για να το 
επιβεβαιώσουν και να τους πουν 
ότι πρέπει να κάνουν διαλογισμό 
ή να έχουν ενσυνειδητότητα. Εγώ 

θεωρώ ότι δεν μπορούμε να λύσου-
με ατομικά ένα δομικό πρόβλημα. 
Είναι αυτό που έλεγε ο Αντόρνο, 
δεν υπάρχει καλή ζωή σε ένα λά-
θος σύστημα».

«Η επιβράδυνση δεν είναι η 
λύση», συνεχίζει. «∆εν μπορούμε 
απλώς να ελαττώσουμε ταχύτητα. 
Θα καταλήξουμε σε μια οικονο-
μική και πολιτική καταστροφή», 
σημειώνει και αναφέρεται στην 
ελληνική οικονομική κρίση και 
τι προκάλεσε η στασιμότητα της 
ανάπτυξης.

Προτείνει λοιπόν μια διαφορε-
τική προσέγγιση στη σχέση μας 
με τον κόσμο και με τους ανθρώ-
πους, που ονομάζει «συντονισμό» 
(resonance). «Το πρώτο βήμα σε 
αυτές τις σχέσεις είναι ότι κάτι με 
αγγίζει και έπειτα ανταποκρίνομαι. 
∆εν μένω ίδιος, υπάρχει μια μετα-
τόπιση στη σκέψη μου, αλλά το 
επόμενο στοιχείο είναι αυτό που 
δεν ελέγχω, το ανεξέλεγκτο, δεν 
μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί 
και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», 
λέει, και αυτό το ρίσκο, η απουσία 
ελέγχου, αποθαρρύνει τους ανθρώ-
πους από το να αφεθούν.

Μπορούμε να «συντονιστού-
με» με έμψυχα και άψυχα πράγ-
ματα, λέει ο Ρόζα, αλλά μάλλον 
όχι με ψηφιακά, όπως οι αλγόριθ-
μοι, γι’ αυτό και προβληματίζεται 
για τη ζωή μέσα σε εικονικά πε-
ριβάλλοντα, όπως το Metaverse. 
∆εν του αρέσει ούτε καν το όνομα 
Metaverse – παραπέμπει, λέει, σε 
ένα κλειστό σύμπαν, «έχει μια αυ-
ταρχική τάση», και ανησυχεί για 
τις επιπτώσεις στην ψυχολογία 
μας. «Ζούμε σε έναν τόσο μεγάλο 
κόσμο, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά, που είναι αδύνατον να συ-
ντονιστούμε με όλα και βλέπουμε 
τον κόσμο ως ένα σημείο επιθε-
τικότητας, κάτι που θέλουμε να 
χτυπήσουμε, να πατήσουμε, να 
ελέγξουμε. Η λογική του ψηφιακού 
κόσμου τροφοδοτεί αυτού του εί-
δους την επιθετικότητα».

Η ζωή σε μόνιμη επιτάχυνση
Ο Γερμανός στοχαστής Χάρτμουτ Ρόζα μιλάει για μια κοινωνία που ζει σε υψηλές ταχύτητες και τις συνέπειές τους

Ο Χάρτμουτ Ρόζα είναι κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ιένας.

«Οι υψηλές ταχύτητες του κοινωνικού συστήματος προκαλούν ένα burnout της ατμόσφαιρας, υπερθερμαίνουμε την ατμόσφαιρα και τον ψυχισμό μας από την πίεση να πηγαίνουμε όλο και πιο γρήγορα».

Δεν μπορούμε απλώς
να ελαττώσουμε ταχύτη-
τα. Θα καταλήξουμε
σε μια οικονομική και 
πολιτική καταστροφή.
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Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει την κω-
μωδία του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, ένα έργο 
με γρήγορη πλοκή και δράση, με απρόο-
πτες καταστάσεις, με χιουμοριστική και 
κυρίως σατιρική διάθεση, σε σκηνοθεσία 
Νεοκλή Νεοκλέους. Η σάτιρα επιστρατεύ-
εται για να καυτηριάσει τον πόλεμο και τον 
εθνικισμό και ν’ αναδείξει τις ανθρώπινες 
σχέσεις, φιλίας και αγάπης, ακόμη και το 
μεγαλείο του έρωτα, που δημιουργείται 
στα «διαλείμματα» των αιματηρών μαχών, 
στοιχείο αντίθεσης και σύνθεσης ανθρώπι-
νων συναισθημάτων και φυλετικού μίσους, 
το οποίο καλλιεργείται εντέχνως για τα οι-
κονομικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης 

σε κάθε πόλεμο. «Τους Σιδεράδες τους έχω 
γράψει βασισμένος στις αρχές της αρχαίας 
τραγωδίας, μεταμφιεσμένης σε αρχαία κω-
μωδία. Σαν συναυλία σε μια χορδή…εφό-
σον το κωμικό και το τραγικό είναι δίδυμα 
αδέρφια, βοηθούν τελικά στη σκηνή το ένα 
το άλλο, με αποτέλεσμα κάθε πόλεμος και 
κάθε εθνικισμός να οδηγεί στο Παράλογο, 
στην έλλειψη κάθε νοήματος». Επί σκηνής: 
Χάρης Κκολός, Παναγιώτης Κυριάκου, Βασί-
λης Παφίτης, Χριστίνα Χριστόφια. Παραστά-
σεις κάθε Σάββατο στις 8:00 μ.μ. και Κυρια-
κές στις 7:00 μ.μ. μέχρι τις 18 ∆εκεμβρίου. 
Θέατρο Μασκαρίνι, Αθαλάσσης 4, Λατσιά. 
Πληροφορίες και κρατήσεις 99251331.

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι Σιδεράδες» του Μίλος Νίκολιτς
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μια «Πόρτα 
Ανοιχτή» εδώ 
και μισό αιώνα

Δ
εν ήταν οι πολλοί επίσημοι, με πρώ-
τη την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. 
Ούτε η παρουσία του Αρχιεπισκό-

που Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή του 
μητροπολίτη Νέας Σμύρνης ή πολλών 
εκπροσώπων ιδρυμάτων. ∆εν ήταν ούτε 
το χειροκρότημα που δεν έλεγε να τε-
λειώσει ούτε τα βουρκωμένα μάτια των 
περισσότερων προσκεκλημένων. Αυτή η 
ασυνήθιστη εκδήλωση για τα 50 χρόνια 
της «Πόρτας Ανοιχτής» (Εταιρεία Προ-
στασίας Σπαστικών) είχε ένα βλέμμα και 
μια στιγμή, για εμένα, την πιο ξεχωριστή. 
Οταν η Χριστιάνα, ένα κορίτσι σε αναπη-
ρικό αμαξίδιο, μίλησε με προσπάθεια (λό-
γω της επίπονης διαδικασίας άρθρωσης) 
για τα 25 χρόνια που βρίσκεται εκεί. «∆εν 
φανταζόμουν ποτέ ότι θα κατάφερνα να 
ταξιδέψω με τη θεατρική ομάδα ώς την 
Πορτογαλία... Η “Πόρτα Ανοιχτή” με βοή-
θησε να ενηλικιωθώ, να είμαι χρήσιμη, να 
είμαι ο εαυτός μου... ∆εν θα ξεχάσω την 
πρώτη φορά που μου εμπιστεύτηκαν να 
πάω μόνη μου στο περίπτερο. Κάτι τόσο 
απλό και αυτονόητο για εσάς, με έκανε 
να αισθανθώ τόσο ελεύθερη, σα να πη-
γαίνω εκδρομή...».

Εμείς, λοιπόν, οι θεατές, οι γεμάτοι 
από «αυτονόητα», βρεθήκαμε για δύο 
ώρες να παρακολουθούμε τις ζωές αν-
θρώπων για τους οποίους οποιαδήποτε 
δική μας «κανονικότητα» προϋποθέτει 
πολύ κόπο, προσπάθεια και θέληση. Το 
φωτεινό αποτέλεσμα, στο άνετο και κα-
λαίσθητο κτίριο της Αργυρούπολης (από 
το 2001), οφείλεται στην επιμονή ενός 
αφιερωμένου ανθρώπου. Η 85χρονη σή-
μερα ∆άφνη Οικονόμου συνειδητοποίη-
σε (με τον πιο τραγικό τρόπο), πριν από 
50 χρόνια, μαζί με τον γιατρό Σπύρο ∆ο-
ξιάδη, ότι χρειάζεται να γίνει κάτι για τα 
παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Το 1965 
απέκτησαν με τον άνδρα της, Κώστα Οι-
κονόμου, τον Θέμο, το τρίτο παιδί τους, 
που προσβλήθηκε από πυρηνικό ίκτερο 
κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρά κι-
νητικά προβλήματα. Ο Θέμος έφυγε από 
τη ζωή στα 17 του.

Την περασμένη Τετάρτη της γιορτής, 
η ∆άφνη Οικονόμου, όταν ανέβηκε στο 
βήμα, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: 
«Ηρθε η ώρα να μιλήσω για τον Θέμο». 
Και μίλησε. «Μας έμαθε την αγάπη», επα-
νέλαβε με τον τρόπο της πολλές φορές, 
δηλώνοντας ότι ο Θέμος τούς βοήθησε 
όλους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. 
Κοντά του διαπίστωσε ότι τα παιδιά αυτά 
δεν έπαιζαν ούτε είχαν εκπαίδευση. «Και 
έτσι ιδρύσαμε την Εταιρεία Προστασίας 
Σπαστικών το 1972, σε τρία δωμάτια στο 
Παγκράτι. Πολύ φτωχικά, αρχίσαμε σιγά 
σιγά να χτίζουμε, να βλέπουμε πού υπάρ-
χουν τα κενά. ∆εν είχε σκεφτεί ο κόσμος 
ότι τα παιδιά αυτά δεν μπορεί να κάνουν 
φυσικοθεραπεία από το πρωί έως το βράδυ 
ή έστω να μαθαίνουν γράμματα. Παίζουν 
κάποτε. Και δημιουργήσαμε τα πρώτα 
προγράμματα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. 
Αυτό το στοιχείο το κρατάμε σε οτιδήπο-
τε κάνουμε στην εταιρεία».

Σήμερα τα παιδιά (νέοι και ενήλικοι) 
είναι 240, το προσωπικό, συνολικά, 130 
άτομα. Οπως συμβαίνει σε αυτές τις προ-
σπάθειες, οι χορηγοί (ιδρύματα), οι δωρη-
τές (ιδιώτες), η εθελοντική εργασία, γονείς 
που συνεργάζονται, και η πολιτεία, βέ-
βαια, αρωγός, συμβάλλουν ώστε το «θαύ-
μα» να εμπλουτίζεται, να εξελίσσεται, να 
μη μένει στάσιμο. Τα βήματα γίνονται με 
μεγάλη έγνοια και φροντίδα. Και, κυρίως, 
αθόρυβα. Χωρίς θριαμβευτικές ανακοινώ-
σεις και δελτία Τύπου...

Στην εκδήλωση για τον μισό αιώνα 
λειτουργίας δεν είναι ότι άνοιξε η, ούτως 
ή άλλως Ανοιχτή, Πόρτα. Κι ότι εμείς, οι 
θεατές με τα «αυτονόητα», μοιραστήκαμε 
μαζί τους στιγμές, με ομιλίες, μαρτυρίες, 
μια μικρή ταινία (γυρισμένη με έμπνευση, 
χάρη και πολλή κίνηση, από τη σκηνοθέ-
τιδα Μαριάννα Οικονόμου), μια θεατρική 
παράσταση, όλα με μέτρο και οίστρο. Εί-
ναι ότι νιώσαμε αυτό το «άγγιγμα» που 
δεν κατασκευάζεται, δεν είναι τεχνητό ή 
επικοινωνιακά εκβιασμένο. Καλλιεργείται 
στον χρόνο, ποτίζει τον χώρο, αναδύεται 
στην ατμόσφαιρα αβίαστα. Είναι αντα-
νάκλαση του αισθήματος που είχε περι-
γράψει η ∆άφνη Οικονόμου («Κ» 22/2/21): 
«Τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και 
αυτό λέω στο προσωπικό πάντα, ότι εμείς 
είμαστε εδώ γι’ αυτά. Είναι αισιόδοξα, εί-
ναι γελαστά, είναι ευγενέστατα, αξίζουν 
τα πάντα και εγώ θεωρώ ότι εμείς παίρ-
νουμε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι δίνου-
με. Απείρως περισσότερα...».

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πολιτισμός εξ απαλών ονύχων 

Τ
ην Πέμπτη το βράδυ είχα την τιμή 
να προσκληθώ εκτάκτως ως συντο-
νιστής, λόγω ασθενείας της συνα-

δέλφου Αθηνάς Βιολάρη, της ανοικτής 
συζήτησης που διοργάνωσε ο Assitej 
Κύπρου με τίτλο «Κάθε παιδί στο θέατρο 
- Το δικαίωμα του παιδιού για συμμετο-
χή στην πολιτιστική ζωή του τόπου», 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 
τα ∆ικαιώματα του Παιδιού». Μεταξύ 
εκείνων που συμμετείχαν ενεργά στη 
συζήτηση ήταν και δύο μαθητές της Α΄ 
Γυμνασίου, η Ευγενία Μαρία Αργυρού 
και ο Κωνσταντίνος Τομασίδης. Τα δύο 
παιδιά εξέφρασαν τόσα πολλά σε τόσο 
λίγο χρόνο, που πραγματικά χαιρόσουν 
να τα ακούς. 

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν «Κά-
θε παιδί στο θέατρο» όχι απαραίτητα ως 
συντελεστής αλλά και ως θεατής, και 
μέσα από τη συζήτηση ημών των ενη-
λίκων ειπώθηκαν πολλά, για την υπο-
χρεωτικότητα ή όχι του μαθήματος της 
θεατρικής αγωγής, για την ευκολία ή μη 
της πρόσβασης των παιδιών σε θεατρι-
κά και άλλα πολιτιστικά γεγονότα για 
όσα γίνονται ή δεν γίνονται από πλευ-
ράς Πολιτείας και για άλλα πολλά. Αν 
μη τι άλλο ήταν μια ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση, που όμως στα αφτιά των δύο 
μικρών συνομιλητών μας ακουγόταν 
ως μια μάχη των μεγάλων, άλλωστε ο 
Κωνσταντίνος το είπε, περίπου ως εξής, 
τόση ώρα διαφωνείτε, που καταλήγετε; 

Είχε δίκιο ο Κωνσταντίνος, και αν 
εκλάβουμε την εκδήλωση της Πέμπτης 
ως παράδειγμα της κοινωνίας μας, που-
θενά δεν θα καταλήξουμε, αν δεν απο-
φασίσουμε συλλογικά εμείς οι νούσιμοι 
ενήλικες να ακούσουμε πολλές και δι-
αφορετικές γνώμες, να δούμε πώς λει-
τουργούν στο εξωτερικό σε σχέση με τα 
παιδιά και τον πολιτισμό. Πολλές φορές 
αισθάνομαι πως λειτουργούμε ωσάν να 
μας έχουν επιφορτίσει με την ανακά-
λυψη της τηλεμεταφοράς και προσπα-
θούμε να ανακαλύψουμε την τεχνολο-
γία για να την εφεύρουμε. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να κοιτάμε 
τι κάνουν και αλλού, αλλά και τι λένε τα 
ίδια τα παιδιά, πώς βλέπουν τα πράγ-
ματα, τι θα ήθελαν, τι θα τους άρεσε... 
αλλά όχι σαν να τους παίρνουμε συνέ-
ντευξη, αλλά μέσα από επιστημονικά 
ζυγισμένα ερωτηματολόγια και δρά-
σεις, κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα 
αρκεί να συνεργαστούν περισσότερο 
ο ΘΟΚ, μέσω του Τμήματος Θεατρι-
κής Ανάπτυξης, το υπουργείο Παιδεί-
ας με τις αρμόδιες ∆ιευθύνσεις του, το 
υφυπουργείο Πολιτισμού, αλλά και φο-
ρείς όπως ο Assitej, το Μεσογειακό Ιν-
στιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 
το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασί-
ας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού και 
άλλοι που έχουν εμπειρογνωμοσύνη 
και επιστημοσύνη. 

Όπως και να ’χει πριν φτάσουμε εκεί 

θα πρέπει να δουν στο υπουργείο Παι-
δείας και το θέμα της Επιτροπής Έγκρι-
σης Θεαμάτων, που ορίζει τι μπορεί να 
είναι κατάλληλο για τα παιδιά και τι 
όχι. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να απαρτίζε-
ται από λειτουργούς που έχουν σχέση 
με τις τέχνες, που αφουγκράζονται τις 
σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, που 
μπορούν να δουν και λίγο πιο έξω από 
τα στενά δημοσιο-υπαλληλικά πλαίσια, 
και ίσως και να καταργούταν σταδια-
κά, και να υπάρχει ένας φορέας, όπως ο 
ΘΟΚ, για παράδειγμα, με μία επιτροπή, 
στην οποία θα ανατεθεί να συμβουλεύ-
ει το κράτος για τις παιδικές θεατρικές 
παραστάσεις που είναι κατάλληλες για 
παρακολούθηση από ανήλικους, μία 
επιτροπή ανοικτόμυαλη, με επαρκή 
επιστημοσύνη, ως προς τα θεατροπαι-
δαγωγικά και τα θέατρο εν γένει. Είναι 
αναγκαία μια αναδόμηση της Επιτροπής 
για να αποφεύγουμε φαινόμενα όπως 
αυτά με τον δρα Κόρτσακ και το Still!

Επιστρέφοντας όμως στον Κωνστα-
ντίνο και την Ευγενία Μαρία αναγνώ-
ρισα στα πρόσωπά τους για ακόμη μία 
φορά την αξία που έχει ο πολιτισμός 
όταν αυτός τους προσφέρεται εξ απα-
λών ονύχων. Και θυμήθηκα τα χαμόγελα 
των μαθητών της Τεχνικής Σχολής Μα-
κάριος Γ΄ της Λευκωσία που ανέβασαν 
τους «Ηλίθιους» του Νηλ Σάιμον, στην 
υπόκλισή τους, τη μαθήτρια που είδα 
στις Αποθήκες του ΘΟΚ, όταν πήγαινε 

στην παράσταση «Θάβοντας τον αδελ-
φό μου στο πεζοδρόμιο», τους μαθητές 
που παρακολούθησαν τον δρα Κόρτσακ, 
αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν 
συμμετείχα στους ερασιτεχνικούς αγώ-
νες σχολικού θεάτρου...

Και στην Κύπρο έχουμε θεσμούς/
δράσεις που αποδεικνύουν πόσο ευ-
εργετική είναι αυτή η τέχνη, έχουμε 
τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες 
Θεάτρου, τις ∆ράσεις του ΘΟΚ και φυ-
σικά το Κυπριακό Κέντρο Θέατρου για 
Παιδιά και Νέους (ASSITEJ Κύπρου). 
Και επαναλαμβάνω ό,τι είχα γράψει 
τον Απρίλιο του 2022: «Ας προσπαθή-
σει λοιπόν η Πολιτεία διά του υπουρ-
γείου Παιδείας και τώρα και του υφυ-
πουργείου Πολιτισμού να ενισχύσουν 
αυτές τις προσπάθειες, να χαλαρώσουν 
τις όποιες αντιστάσεις υπάρχουν ακό-
μα από διευθύνσεις σχολείων σε ό,τι 
έχει να κάνει με την παρακολούθηση 
παραστάσεων μαθητών ή με τη φιλο-
ξενία παραστάσεων στους σχολικούς 
χώρους»... και φαίνεται πως το υφυ-
πουργείο διά του Γιάννη Τουμαζή κά-
τι κάνει, με αρχή τους ασυνόδευτους 
ανήλικους στο Πουρνάρα και άλλες δο-
μές, σε συνεργασία με το υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε οι πιο ευ-
άλωτοι να εισαχθούν με κάποιο τρόπο 
σε πολιτιστικές πράξεις! 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΧΟΡΟΣ

Δρώμενο ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΣΗ
Η ομάδα χορού aRttitude παρουσι-
άζει το δρώμενο ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, μια 
ιδέα/χορογραφία της Εύης Παναγιώ-
του. Από το προσωπικό στο συλλογι-
κό, από το σώμα ενός ανθρώπου στο 
σώμα μιας χώρας, στο σώμα της ίδιας 
της ύπαρξης. Ο κατακερματισμός και 
ο διαμελισμός στις σύγχρονες κοι-
νωνίες δεν λειτουργεί μόνο κυριολε-
κτικά αλλά και αλληγορικά, όλοι ψά-
χνουμε να (ξανα)βρούμε τα κομμάτια 
που χάνουμε καθημερινά, ποτέ όμως 
δεν μπορούμε να τα συναρμολογή-
σουμε όπως ήταν. Γινόμαστε άλλοι, 

άλλες, μωσαϊκά αυτών που χάνουμε 
ή αυτών που αφαιρεί από εμάς η πο-
λιτική, η κοινωνία, ο πόλεμος, η συνε-
χής πτώση του ανθρώπινου είδους. 
Χορεύτριες: Julia Anna Brendle, 
Άντρια Βασιλείου, Ζωή Ελευθερίου, 
Μελίνα Ιωαννίδου, Τζούλη  Χαραλα-
μπίδου, Άντρια Κωνσταντίνου. Κεί-
μενο/Ανάγνωση: Μαρία Α. Ιωάννου. 
Σάββατο 3 ∆εκεμβρίου και Κυριακή 4 
∆εκεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Πολυχώ-
ρος Συνεργείο, οδός Ελευθερίας 91, 
Λεμεσός. Πληροφορίες και κρατήσεις 

τηλέφωνο 99477782.

ΜΟΥΣΙΚΗ

O.A.K. Trio
Το Τεχνόπολις 20, παρουσιάζει τη ∆ευτέρα 28 
Νοεμβρίου το νεοσύστατο Ο.Α.Κ. Τrio, με τους 
Ανδρέα Παντελή στο ακουστικό πιάνο, Κυριάκο 
Κέστα στο κοντραμπάσο και Όμηρο Μιλτιάδους 
στα τύμπανα. Το γκρουπ ενδιαφέρεται να «συ-
νομιλεί» μουσικά πάνω σε κλασσικές συνθέ-
σεις, από το Αμερικάνικο ρεπερτόριο, Great 
American Songbook και προσπαθεί να βρει 
πρωτοτυπία και φρέσκους ήχους με τραγούδια 
με τα οποία σχετίζονται. Το στυλ και η μουσική 
τους «γλώσσα» προέρχονται από την παρά-
δοση της Tζαζ μουσικής, αλλά συμβαδίζουν 
και με τα μοντέρνα στοιχεία και προσεγγίσεις 
του σήμερα. Είναι βαθιά επηρεασμένοι φυσι-

κά από μεγάλα και ιστορικά τρίο πιάνου όπως 
οι Phineas Newborn, Bill Evans, Keith Jarret, 
Brad Mehldau και Gerald Clayton. Τεχνόπο-
λις 20, Λεωφ. Νικολάου Νικολαΐδη 18. Πληρο-

φορίες www.technopolis20.com, τηλέφωνο: 

70002420.

ΒΙΒΛΙΟ

«Επιστροφή
στην Πατρίδα» 
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρ-
νακας και η Πολιτιστική Κίνηση Λάρ-
νακας Φίλοι της Λογοτεχνίας και του 
Πολιτισμού παρουσιάζουν το βιβλίο 
της Άννας Τενέζη «Επιστροφή στην 
Πατρίδα» (εκδ. Αρχύτας σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελ-
λάδας-Κύπρου). Ομιλητής ο φιλόλο-
γος, συγγραφέας και πρόεδρος της 
Στέγης δρ Κώστας Κατσώνης. Πέμπτη 
1 ∆εκεμβρίου, ώρα 6:30 μ.μ. Οίκημα 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρ-
νακας, λεωφόρος Αρχ. Κυπριανού 
18, Λάρνακα.

Η ΕΘΑΛ παρουσιάζει το κλασικό αριστούρ-
γημα του σπουδαίου Σουηδού συγγραφέα 
Αύγουστου Στρίντμπεργκ «Ο Πατέρας», 
σε σκηνοθεσία της ταλαντούχας Τουρκο-
κύπριας σκηνοθέτριας Nehir Demirel. Ψυ-
χολογικό δράμα του 19ου αιώνα, που έχει 
χαρακτηριστεί καίρια ως σύγχρονη τρα-
γωδία. Τα θέματα που βασάνιζαν τον Στρί-
ντμπερκ αλλά και την κοινωνία της εποχής 
εκείνης… η αιώνια διαμάχη των δύο φύ-
λων… ο γάμος, οι συγκρούσεις μέσα σε 
αυτόν και η διάλυση του… η εξουσία για το 
παιδί και ποιος αναλαμβάνει τις αποφά-

σεις για το μέλλον του, παραμένουν πάντα 
επίκαιρα. Ο Πατέρας και η Μητέρα είναι 
τόσο διαφορετικοί και τόσο αφοσιωμέ-
νοι στις αντιλήψεις τους που αρνούνται να 
κάνουν συμβιβασμούς. Επί σκηνής: Πέννυ 
Φοινίρη, Χρήστος Γρηγοριάδης, Στέλιος 
Καλλιστράτης, Μαρία Μεσαρίτη, Μιχάλης 
Χρίστου και η Ιωάννα Σιαφκάλη. Θέατρο 
∆έντρο, Ενότητας 44, Παλλουριώτισσα. 
Παραστάσεις 1, 2, 3 ∆εκεμβρίου, ώρα 8:30 
μ.μ. και 4 ∆εκεμβρίου, ώρα 6:30 μ.μ. Πλη-

ροφορίες τηλέφωνο 25877827. Κατάλληλο 

για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω  

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Πατέρας» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ

ΕΚΘΕΣΗ

«Μου λείπει
η γη, αλλά εγώ
της λείπω;»

Προεκτείνοντας τη δημιουργι-
κή διαδικασία της ζωγραφικής 
και της γλυπτικής, οι τέσσερις 
καλλιτέχνες της έκθεσης (Carali 
McCall, Stephens, Παναγιώτη 
∆ουκανάρη, Henrietta Simson) 
διερευνούν τους υλικούς χώ-
ρους που μας περιβάλλουν. Η 
Carali McCall χρησιμοποιεί τη 
γραμμή ως διαδικασία σχεδία-
σης για να θίξει θέματα σχετικά 
με τον χρόνο και την ενέργεια 
μέσω της περφόρμανς. Κρατώ-
ντας ένα στοιχείο από το φυσικό 
τοπίο (μια πέτρα), την απασχο-
λεί η άσκηση της αντοχής. Σε 
αυτή την έκθεση, οι McCall και 
Stephens δούλεψαν με το τοπίο 
της Κύπρου για να διαμορφώ-
σουν μια νέα περφόμανς ειδικά 
για τη βραδιά των εγκαινίων, με 
τεκμηρίωση και έργα τέχνης που 
θα συνεχίσουν να παρουσιάζο-
νται σε όλη τη διάρκεια της έκ-
θεσης. Οι λευκοί καμβάδες του 
Παναγιώτη ∆ουκανάρη μεταδί-
δουν την παράδοξη αίσθηση της 
συνάντησης με ένα απροσδιόρι-
στο τοπίο. Τα έργα της Henrietta 
Simson διαταράσσουν τις παρα-
δοσιακά διαμορφωμένες συμ-
βάσεις του τρόπου με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε το τοπίο. Και 
το επιτυγχάνει αυτό αναδεικνύ-
οντας τόσο το υλικό όσο και τη 
συναισθηματική δύναμη της ει-
κόνας. Πληροφορίες, τηλέφωνο 

22006624 | info@art-seen.org | 

www.art-seen.org
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

«Προχώρησα στη γραφή αυτού του 
κειμένου χωρίς να κοιτάξω πίσω. 
Μου περνάει απ’ το μυαλό ότι όλα 
ετούτα θα μπορούσαν να έχουν 
γραφτεί διαφορετικά, σαν μια πα-
ράθεση ακατέργαστων γεγονό-
των, ας πούμε. Ή βασισμένων 
σε μεμονωμένες λεπτομέρειες: 
το σαπούνι της πρώτης νύχτας, 
οι γραμμένες με κόκκινη οδοντό-
παστα λέξεις, η κλειστή πόρτα 
της δεύτερης νύχτας, το τζουκ-
μποξ που έπαιζε το Apache στο 
coffee-shop του Tally Ho Corner, 
τ’ όνομα του Πολ Aνκα χαραγμέ-
νο βαθιά σ’ ένα θρανίο του λυκεί-
ου, το σαρανταπεντάρι Only you 
αγορασμένο μαζί με τη Ρ. από ένα 
δισκάδικο, αφού το ακούσαμε οι 
δυο μας σε μια καμπίνα και με το 
οποίο πέρασα το Σαββατόβραδο 
στο Ιβετό στο δωμάτιό μου, με 
σβησμένο το φως, χορεύοντας 
ολομόναχη στο σκοτάδι. Και ακρι-
βώς, η απουσία νοήματος σε ό,τι 
βιώνουμε τη στιγμή που το βιώ-
νουμε είναι αυτό που πολλαπλα-
σιάζει τις πιθανότητες να γράψεις.

»Hδη η ανάμνηση αυτού για 
το οποίο έχω γράψει ξεθωριάζει. 
∆εν ξέρω τι είναι τούτο το κείμε-
νο. Ακόμη κι αυτό που επιδίωκα 
γράφοντας το βιβλίο έχει διαλυ-
θεί. Βρήκα στα χαρτιά μου κάτι 
που έμοιαζε με δήλωση προθέσε-
ων: να εξερευνήσω την άβυσσο 
ανάμεσα στην τρομακτική πραγ-
ματικότητα αυτού που συμβαίνει, 
τη στιγμή που συμβαίνει, και στο 
αλλόκοτο στοιχείο του εξωπραγ-

ματικού που επικαλύπτει, χρόνια 
αργότερα, αυτό που έχει συμβεί».

Eνα μικρό απόσπασμα από τις 
«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» της 
Ανί Ερνό (δεν αποκαλύπτουμε από 
ποιο σημείο του βιβλίου), που θα 
κυκλοφορήσει εντός των ημερών 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ταυ-
τόχρονα με το –ακόμη πιο– ολι-
γοσέλιδο «Ο νεαρός άνδρας». Και 
τα δύο αυτά βιβλία, όπως και όλα 
τα έργα της φετινής νικήτριας του 
Νομπέλ Λογοτεχνίας, έχει μετα-
φράσει η έγκυρη και έμπειρη Ρίτα 
Κολαΐτη, η οποία αγαπάει ιδιαιτέ-
ρως την πεζογραφία της Γαλλίδας 
συγγραφέως.

«Ασφαλώς το άξιζε»
Ως γνωστόν, η βράβευση της 

Ανί Ερνό από τη Σουηδική Ακα-
δημία προκάλεσε αντιδράσεις. 
Για τη Ρίτα Κολαΐτη, όμως, η Ερνό 

«ασφαλώς και άξιζε το Νομπέλ», 
προσθέτοντας: «Είναι θεμιτό να 
μη σου πηγαίνει το έργο ενός συγ-
γραφέα. Αλλά το να την κατηγο-
ρείς ότι χρησιμοποιεί απλώς το 
βίωμα, το βρίσκω φθηνό. Κατ’ αρ-
χάς, η Ερνό συνθέτει τοιχογρα-
φίες μιας εποχής, φτιάχνει ένα 
πανόραμα κοινωνικό - ιστορικό. 
Το βίωμα είναι μόνον σημείο εκ-
κίνησης. Ολο της το έργο διαπνέ-
εται επίσης από την ένταση της 
ερωτικής επιθυμίας. Η μνήμη, ο 
χρόνος, η γλώσσα, η πολιτική συ-
νειδητοποίηση είναι μερικά μόνον 
από τα θέματα των έργων της».

Κατά την Ελληνίδα μεταφρά-
στρια, η Ερνό, γεννημένη το 1940 
στη γαλλική επαρχία σε ταπεινή, 
αγροτική οικογένεια, μεγαλώνει 
σε μια βαθιά συντηρητική Γαλ-
λία όπου η παρθενία της κοπέλας 
είναι «προίκα», οι εκτρώσεις πα-

ράνομες, ενώ κυριαρχεί η προκα-
τάληψη και ένας αυστηρός κοινω-
νικός διαχωρισμός. «Μην κοιτάτε 
το Παρίσι του Σαρτρ και της Μπο-
βουάρ», τονίζει η Ρίτα Κολαΐτη. 
«Η Γαλλία της δεκαετίας του ’50, 
στην επαρχία ειδικά, είναι άλλη 
κουβέντα. Και αυτό το σκηνικό 
κυριαρχεί στις εξαιρετικές “Ανα-
μνήσεις ενός κοριτσιού”».

Η Ερνό ξεπέρασε τα κοινωνι-
κά εμπόδια μέσα από την παιδεία 
της. «Εγινε τρόπον τινά αστή, χά-
ρη στη μόρφωσή της αλλά και χά-
ρη στον γάμο της με έναν κοινω-
νικά ανώτερό της άνδρα – γάμο 
όμως που μετά θα τινάξει στον 
αέρα. ∆ιότι η Ερνό δεν ανέχεται 
να ζει χωρίς πάθος. Επίσης, πα-
ραμένει υπερήφανη για την κα-
ταγωγή της, αλλά και για τους 
γονείς της. Και είναι φανατική 
αριστερή. Λίγες ημέρες μετά την 
ανακοίνωση του Νομπέλ, διαδή-
λωνε στο Παρίσι αγκαζέ με τον 
Μελανσόν κατά της ακρίβειας. 
Πάνω απ’ όλα όμως τη χαρακτη-
ρίζει η αφοσίωσή της στο ερωτι-
κό βίωμα, στο πάθος».

Πράγματι, στο «Ο νεαρός άν-
δρας», η Ερνό αφηγείται με τη 
γνωστή αφοπλιστική της ωμό-
τητα το πάθος για έναν νεαρό 
30 χρόνια μικρότερό της. ∆ιαβά-
ζουμε: «Πριν από πέντε χρόνια 
πέρασα μια αδέξια νύχτα με κά-
ποιον φοιτητή, που εδώ κι έναν 
χρόνο μου έγραφε και ήθελε να 
με γνωρίσει. Συχνά έκανα έρω-
τα για να υποχρεώσω τον εαυτό 
μου να γράψει. Μες στην κούρα-
ση, στην εγκατάλειψη που ακο-
λουθεί, γύρευα να βρω λόγους 
για να μην περιμένω πια τίποτε 
από τη ζωή. Ηλπιζα πως όταν θα 
τέλειωνε η πιο βίαιη απ’ όλες τις 
προσμονές, εκείνη του οργασμού, 
θα ένιωθα τη σιγουριά πως δεν 
υπήρχε άλλη υπέρτατη ηδονή 
από αυτή της συγγραφής ενός 
βιβλίου. Ισως ετούτη ακριβώς η 
επιθυμία να ριχτώ στη συγγραφή 
–που δίσταζα να επιχειρήσω εξαι-
τίας του εύρους της– με ώθησε 
να προσκαλέσω τον Α. στο σπί-
τι μου για ένα ποτό ύστερα από 
ένα δείπνο στο εστιατόριο όπου, 
από ντροπαλότητα, είχε μείνει 

σχεδόν βουβός. Ηταν κοντά 30 
χρόνια μικρότερός μου».

Προσεχώς θα κυκλοφορήσουν 
δύο ανάλογα βιβλία της, το «Χά-
νομαι» (που συζητείται πολύ στην 
Αμερική) και το «Πάθος». «Η Ερ-
νό λάτρεψε την Μποβουάρ, μετά 
όμως την άφησε πίσω της. Εγινε 
μεταφεμινίστρια. Βλέπετε, ποτέ 
δεν είδε τον άνδρα σαν εχθρό. Η 
Ερνό λατρεύει το αρσενικό αλ-
λά διεκδικεί με φανατισμό το δι-
καίωμά της στην ευχαρίστηση 
ως γυναίκα. Εχει επίσης γράψει 
με ευθύτητα για το τι σημαίνει 
να σε εγκαταλείπει ένας άνδρας, 
τον πόνο της απώλειας, και έχει 
κατηγορηθεί γι’ αυτό». Ρωτώ τη 
Ρίτα Κολαΐτη πώς εξηγεί τη λα-
τρεία που της έχουν στην Αμε-
ρική. «Νομίζω οφείλεται στο ότι 
στην Αμερική τη θεωρούν την επι-
τομή του ευρωπαϊκού πνεύματος. 
Τη λατρεύουν και για την τόλμη 
που επιδεικνύει ως ανεξάρτητη 
γυναίκα. ∆ικαίως: είναι εκπληκτι-
κή στο πώς στοχάζεται πάνω στις 
προσωπικές ανθρώπινες στιγμές, 
στον θάνατο, στην οικογένεια».

«Είναι εκπληκτική στο πώς στοχάζεται πάνω στις προσωπικές ανθρώπινες στιγμές, στον θάνατο, στην οικογένεια», 
λέει για την Ανί Ερνό (φωτογραφία) η μεταφράστρια των βιβλίων της στα ελληνικά Ρίτα Κολαΐτη.

Τα βιβλία της Ανί Ερνό «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» και «Ο νεαρός άνδρας» 
θα κυκλοφορήσουν σύντομα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Το ψυχογράφημα
μιας νομπελίστριας
Στο μυαλό της βραβευμένης συγγραφέως Ανί Ερνό
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Συνέντευξη στον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Diego Armando Aparicio, διευθυ-
ντής του Queer Wave Festival 
μιλάει στην «Κ» για το φεστιβάλ 
και λέει πως οι σινεφίλ αλλά και 
τα ΛΟΑΤΚΙ+ της Κύπρου πολύ 
σπάνια έχουν πρόσβαση σε ται-
νίες όπως αυτές που φιλοξενεί το 
Queer Wave, σημειώνοντας πως 
και αυτός είναι ένας λόγος που το 
κοινό ήταν τόσο θερμό και δοτικό 
στις προηγούμενες διοργανώσεις. 
Ο Diego αναφέρει επίσης πως εί-
ναι ενδιαφέρουσα η τομή μεταξύ 
των δύο διαστάσεων του Φεστι-
βάλ: ως ΛΟΑΤΚΙ+ δρώμενο, αλλά 
ταυτόχρονα και ως ένα φεστιβάλ 
κινηματογράφου, «γιατί νιώθω ότι 
υπάρχει στην Κύπρο σίγουρα ένα 
κοινό που διψά για περισσότερο 
και από τα δύο». 
–Μετά από δύο διοργανώσεις, 
ποιες είναι οι εντυπώσεις που 
έχετε αποκομίσει από το κοινό;

–Το πρώτο Queer Wave έγινε 
online τον Αύγουστο του 2020, 
και ήταν δύσκολο να νιώσουμε 
τι αποκόμισε το κοινό μας, όμως 
νομίζω πως η αίσθηση ότι τόσο 
η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα όσο και ο 
κινηματογράφος συνεχίζουν να 
υπάρχουν και να εξελίσσονται 
παρά την πανδημία υπήρχε - και 
αυτός ήταν ο στόχος. Ωστόσο, 
η εμπειρία της πρώτης διά ζώ-
σης διοργάνωσής μας το 2021 
ήταν κάτι που θα κουβαλάμε για 
πάντα μαζί μας. Ήταν η πρώτη 
φορά μετά από ενάμιση χρόνο 
που συνέβαινε ένα queer event 
αυτής της κλίμακας ή διάρκειας. 
∆εν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνη-

ση που μας έδωσε το κοινό μας 
την πρώτη νύχτα του Φεστιβάλ, 
με ένα Χαράτσι κατάμεστο από 
κόσμο. Πέραν αυτής της ανάμνη-
σης, είναι τρομερά συγκινητικό 
το πόσους φίλους απέκτησε το 
Φεστιβάλ σε μόλις δύο χρόνια, 
και το πόσο συχνά μου αναφέ-
ρουν πόσο τους άγγιξαν οι ται-
νίες από την προηγούμενή μας 
διοργάνωση.
–Πόσο δεκτικοί είμαστε τε-
λικά ως κοινωνίες σε τέτοιες 
δραστηριότητες, όπως το 
Queer Wave;

–Αρκετά νομίζω! Ειδικά οι νέοι 
μας. Προφανώς αυτή η ερώτηση 
αφορά τουλάχιστον δύο διαστά-
σεις του Φεστιβάλ αυτού: αφε-
νός τη διάσταση του ως ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ δρώμενο, αλλά ταυτόχρονα 
και το γεγονός ότι μιλάμε για ένα 
φεστιβάλ κινηματογράφου. Εί-
ναι ενδιαφέρουσα η τομή μετα-
ξύ τους, γιατί νιώθω ότι υπάρχει 
στην Κύπρο σίγουρα ένα κοινό 
που διψά για περισσότερο και από 
τα δύο. Κάποτε νιώθω ότι στην 

Κύπρο λείπουν περισσότερο φί-
λοι του κινηματογράφου και της 
τέχνης παρά φίλοι της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας! 
–Η τέχνη εν γένει πώς μπορεί 
να βοηθήσει στην κατανόηση 
των queer προβληματισμών;

–Μου έρχεται κατά νου η πο-
ρεία μου πριν καταλήξω στον 
χώρο του κινηματογράφου. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια των σπουδών 
μου και της εργασίας μου στη 
φυσική, θυμάμαι να ψάχνω πά-
ντοτε καταφύγιο στις τέχνες και 
στις κινηματογραφικές αίθου-
σες – ίσως από ένστικτο ή λό-
γω μιας δίψας που είχα για κάτι 
να με αγγίξει συναισθηματικά 
παρά εγκεφαλικά. Νομίζω ότι οι 
queer προβληματισμοί (αν δε-
χτούμε αυτό τον όρο) δεν είναι 
όλοι όμοιοι – όμως αυτό που στο 
μυαλό μου μάλλον έχουν κοινό 
είναι ότι υπερβαίνουν τα όρια 
της κάθε πιθανής νόρμας. Για 
μένα λοιπόν αυτή η έννοια της 
υπέρβασης είναι πιο στενά συ-
νυφασμένη με το συναίσθημα, 
όλα όσα πηγάζουν από ένα μέρος 
μέσα μας που δεν μπορούμε πά-
ντα να τα εκλογικεύσουμε και να 
τα καλουπώσουμε. Νομίζω έτσι 
είναι που η τέχνη τροφοδοτεί 
και την ελευθερία της έκφρασης 
στο τέλος της μέρας: δίνει χώρο 
στην εξερεύνηση. Τα επιτρέπει 
όλα χωρίς να αποκλείει τίποτα.
–Η συγκεκριμένη θεματική 
που πραγματεύεται το φεστι-
βάλ σας, πώς γίνεται δεκτή 
από το κινηματογραφόφιλο 
κοινό;

–Βλέπω τους σινεφίλ της Κύ-
πρου ν’ αγκαλιάζουν το Queer 

Wave και αυτό είναι κάτι που 
πραγματικά με συγκινεί. Στο τέ-
λος της μέρας, ο κινηματογράφος 
δεν διαχωρίζεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ 
και μη. Αυτό που κάνει το Queer 
Wave όμως είναι ότι δίνει χώρο 
για ορατότητα σε ιστορίες που για 
κάποιο λόγο δεν βλέπουν το φως 
της μέρας συχνότερα στις εμπο-
ρικές μας αίθουσες. Ρώτησα κά-
ποτε έναν διανομέα στην Κύπρο 
γιατί δεν προβλήθηκε ποτέ η ται-
νία «Love, Simon» στην Κύπρο; 
Μιλάμε για μια ταινία feel-good, 
όχι απαραίτητα φεστιβαλική, που 
απευθύνεται σε νεανικό κοινό – 
και σίγουρα όχι της κλάσης πολ-
λών trash ταινιών που έτυχε όλοι 
μας να δούμε στην Κύπρο. Μια 
ταινία που θα μπορούσε να προ-
σφέρει απέραντη συγκίνηση και 
να χαρίσει το αίσθημα του ανή-
κειν σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ έφηβο όπως 
κανένα άλλο ερέθισμα – στη δική 
μου εφηβεία τουλάχιστον. Η απά-
ντηση που πήρα ήταν ότι η ταινία 

κρίθηκε «προβληματική» ή «προ-
κλητική» γιατί έδειχνε δύο έφηβα 
αγόρια να φιλιούνται στα τελευ-
ταία πέντε λεπτά (spoiler). Πότε 
θα αξίζουν λοιπόν και οι ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ έφηβοι να έχουν το δικό τους 
happy ending στα σινεμά μας; 
Στη φετινή διοργάνωση δώσαμε 
ιδιαίτερη έμφαση σε ταινίες που 
αφορούν νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 
ακριβώς γιατί είναι κάτι που απου-
σιάζει αρκετά από την Κύπρο. Οι 
σινεφίλ αλλά και τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
της Κύπρου πολύ σπάνια έχουν 
πρόσβαση σε ταινίες όπως αυτές 
που φιλοξενεί το Queer Wave – 
και νομίζω είναι και ένας λόγος 
που το κοινό ήταν τόσο θερμό και 
δοτικό στις προηγούμενες διορ-
γανώσεις. Πιστεύω ότι οι σινεφίλ 
έχουν μια θέληση να καλλιεργή-
σουν βαθιά μέσα τους την ενσυ-
ναίσθηση, κάτι που για μένα χτίζει 
αδιαμφισβήτητα γέφυρες μεταξύ 
των «εντός» και «εκτός» της ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητας. 

Σ
ε μια αλησμόνητη σκηνή από 
την ταινία «Η Αρχόντισσα και 
ο Αλήτης» (1968), η Αλίκη Βου-

γιουκλάκη και ο ∆ημήτρης Παπα-
μιχαήλ τραγουδούν το γνωστό 
τραγούδι «Η αγάπη θέλει δύο», 
γλυκοκοιτάζοντας ερωτευμένοι ο 
ένας τον άλλο και σαγηνεύοντας το 
κοινό εντός και εκτός της οθόνης. 
Το πιο ενδιαφέρον από εκείνη τη 
σκηνή είναι ότι η Αλίκη είναι στην 
ουσία ντυμένη drag, ως Πίπης, κι 
έτσι, στο διηγητικό σύμπαν της 
δημοφιλούς αυτής ταινίας της δε-
καετίας του ’60 είναι εν τέλει δύο 
άντρες που ερμηνεύουν με τόσο 
νάζι το ερωτικό λαϊκό άσμα. 

Ως ένας ανεξάντλητος μηχανι-
σμός παραγωγής εικόνων, ο κινη-
ματογράφος ξεχωρίζει για τον πολ-
λαπλασιασμό αναπαραστάσεων 
φύλου και σεξουαλικότητας. Στα 
120 και πλέον χρόνιας της ιστο-
ρίας του, το σινεμά αριθμεί πλη-
θώρα μορφών και φάσεων κουήρ 
αναπαραστάσεων: από τα πρώτα 
πειραματικά φιλμάκια του Dickson 
στο στούντιο του Thomas Edison 
(1894/95), όπου βλέπουμε δύο 
άντρες να χορεύουν ταγκό για την 
κάμερα, στις υπερβολικά στυλιζαρι-
σμένες υπερπαραγωγές του κλασι-
κού Χόλυγουντ, του Μπόλυγουντ, 
ακόμα και του δικού μας λεγόμενου 
χρυσού ελληνικού κινηματογράφου 
(βλ. μιούζικαλ ∆αλιανίδη), οι οποί-
ες διακρίνονται από μια ασύστολη 
καμπ αισθητική.

Οι Benshoff & Griffin σημειώ-
νουν ότι «ακολουθώντας το δημο-
φιλές στις αρχές του 20ού αιώνα 
μοντέλο της ομοφυλοφιλίας ως 

αναστροφής φύλου, θηλυπρεπείς 
άντρες και ανδροπρεπείς γυναίκες 
ανάγονται ως στερεοτυπικά κλισέ 
κουήρ αναπαραστάσεων στο πρώ-
ιμο σινεμά, κάτι το οποίο συνεχί-
στηκε και κατά τη διάρκεια της 
κλασικής εποχής του Χόλυγουντ 
(δεκαετίες ’30 με ’60), η οποία στοι-
χειωνόταν από τον λεγόμενο Κώ-
δικα Παραγωγής που απαγόρευε 
ξεκάθαρες αναφορές στην ομο-
φυλοφιλία. Χρησιμοποιώντας λε-
κτικούς ή οπτικούς υπαινιγμούς, 
το σινεμά «δημιουργούσε στιγμές 
και χαρακτήρες που ήταν περισ-
σότερο κουήρ παρά ομοφυλόφι-
λοι», που χρησιμοποιούνταν «για 
να βγάλουν γέλιο ή για να συμβο-
λίζουν το κακό».

Η τροποποίηση του Κώδικα τη 
δεκαετία του ’60 δεν διαφοροποιεί 
ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο 
το Χόλυγουντ αντιμετωπίζει την 
κουήρ επιθυμία και εμπειρία: οι 
χολυγουντιανές παραγωγές συνε-
χίζουν να προβάλλουν τις κουήρ 
ζωές ως επιφανειακές, οικτρές και 
καταδικασμένες στην καταστρο-
φή και τον θάνατο. Παρ’ όλ’ αυτά, 
τέλη της δεκαετίας του ’60 και κα-
τά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1970, με την τελική κατάργηση 
του κώδικα, ανοίγεται ο δρόμος 
για να αναδυθούν στην επιφάνεια 
πειραματικές και avant-garde δου-
λειές ανεξάρτητων καλλιτεχνών-
κινηματογραφιστών, όπως ο Andy 
Warhol, o John Waters, η Barbara 
Hammer. Κάποιοι δημιουργούν 
εικόνες μιας πολύμορφης σεξου-
αλικής επιθυμίας μέσω ανοικτών 
και ρευστών φορμών. Άλλοι κα-

δράρουν το φύλο και τη σεξουα-
λικότητα με ανεπαίσχυντη καμπ 
αισθητική που τα αναδύει σε πα-
ραστατικές παρωδίες, υποδεικνύ-
οντας το φύλο και τη σεξουαλικό-
τητα ως κοινωνικές κατασκευές, 

Στη μετά-Stonewall περίοδο 
(δεκαετίες ’70 και ’80) πολλαπλα-
σιάζεται η παραγωγή ακτιβιστι-
κών ταινιών στο πλαίσιο του ΛΟ-
ΑΤ κινήματος, οι περισσότερες 
ντοκιμαντέρ, που δίνουν έμφα-
ση στην κατάφαση της γκέι ταυ-
τότητας και στην καταγραφή της 
άγραφης και αόρατης ιστορίας των 

γκέι και λεσβιών. Αντιδρώντας σε 
κανονιστικές κινηματογραφικές 
αναπαραστάσεις που θεωρούνται 
ότι ενισχύουν την ομοφοβία, αυ-
τές οι ταινίες προωθούν τις λεγό-
μενες «θετικές εικόνες/στερεότυ-
πα»: αναπαραστάσεις σεξουαλικών 
μειονοτήτων που είναι «νορμάλ», 
ευτυχισμένες, ευφυείς, ευγενικές, 
σεξουαλικά ευπροσάρμοστες, επαγ-
γελματικά επιτυχημένες, πολιτικά 
ορθές. Αν και πολιτικά άψογες, τέ-
τοιες απεικονίσεις παρέμεναν όμως 
αισθητικά και σεξουαλικά αστοι-
χείωτες, μονολιθικές και βαρετές.

Η κρίση του HIV/AIDS τη δεκα-
ετία του 1980 και η ανάδυση του 
νεοσυντηρητισμού με την εγκλη-
ματική αντίδραση κυβερνήσεων 
(ειδικά στις ΗΠΑ) όσον αφορά 
στην καταστολή του ιού, την έρευ-
να και τη θεραπεία, πυροδότησαν 
τη γέννηση του κουήρ κινήματος. 
Σε αντίθεση με το «Απελευθερω-
τικό ΛΟΑΤ» κίνημα της δεκαετί-
ας του 1970, το κουήρ κίνημα εί-
ναι αντιδραστικό, ριζοσπαστικό, 
και πολυμορφικό. Ένα μοναδικό 
αμάλγαμα ακτιβισμού, θεωρίας 
και αισθητικής παραγωγής (κυρί-
ως κινηματογραφικής), το κουήρ 
κίνημα αντιδρά στις πολιτικές ταυ-
τότητας και αντιπαρατάσσει την 
πολιτική αλληλεγγύης ανάμεσα σε 
διαφορετικές ομάδες πληθυσμού 
και ανέντακτες υποκειμενικότητες 
ενάντια στην ετεροπατριαρχία, 
τον νεοφιλελευθερισμό αλλά και 
την ομοκανονικότητα του καθιε-
ρωμένου ΛΟΑΤ κινήματος. 

Μέσα σε, προς και από, αυτές 
τις πολιτικές ζυμώσεις, γεννιέται 
το New Queer Cinema, μια σειρά 
από φεστιβαλικές ταινίες και ανε-
ξάρτητους κινηματογραφιστές, που 
αντιδρούν στην εμμονή για θετικά 
πρότυπα και εικόνες, προσφέρο-
ντας κουήρ αναπαραστάσεις που 
χαρακτηρίζονται από πολυχρωμία, 
πολυπλοκότητα, οργή, δημιουργι-
κότητα, φαντασία, ρευστότητα, 
αναρχικότητα. Τον όρο επινο-
εί η κριτικός Ruby Rich, η οποία 
ξεχωρίζει ταινίες όπως «Paris Is 
Burning» (Jennie Livingston, 1990), 
«Poison» (Todd Haynes, 1991), «My 
Own Private Idaho» (Gus Van Sant, 

1991), «Edward II» (Derek Jarman, 
1991), και «Orlando» (Sally Potter, 
1992), οι οποίες παρόλο που δεν 
μοιράζονται ένα κοινό αισθητικό 
λεξιλόγιο, στρατηγική ή θεματολο-
γία, χαρακτηρίζονται από ένα κοινό 
στυλ, μια κοινή διάθεση και στάση. 
Όπως αναφέρει η Rich «υπάρχουν 
σε όλες σημάδια οικειοποίησης και 
pastiche, ειρωνείας, αλλά και επα-
νεξέτασης της ιστορίας, έχοντας 
υπόψη τη θεωρία της κοινωνικής 
κατασκευής. Αποστασιοποιημέ-
νες από παλιότερες ανθρωπιστι-
κές προσεγγίσεις, τις ταινίες και 
τις κασέτες που συνόδευαν τις πο-
λιτικές ταυτότητας, αυτά τα έργα 
είναι αιρετικά, ζωηρά, εναλλακτικά 
μινιμαλιστικά και ακραία». 

Μπορεί το New Queer Cinema 
να υπήρξε περισσότερο μια κινη-
ματογραφική στιγμή παρά ένα κί-
νημα, καθώς η επιτυχία των δημι-
ουργών του είχε ως αποτέλεσμα τη 
γρήγορη απορρόφησή τους από το 
Χόλυγουντ, ωστόσο αποτέλεσε κε-
ντρικό κειμενικό όχημα για το εγ-
χείρημα των κουήρ θεωρητικών ν’ 
ανακρίνουν ουσιοκρατικά μοντέλα 
ταυτότητας και να εξερευνήσουν 
τη σεξουαλικότητα σ’ ένα ευρύτε-
ρο φάσμα. Ταυτόχρονα, καθιέρωσε 
μια συγκεκριμένη αισθητική, ένα 
κινηματογραφικό είδος θα λέγαμε, 
που ακόμα επιβιώνει, διαπνέει και 
επιδρά πάνω στην κουήρ (και όχι 
μόνο) παραγωγή, σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Παραδείγματα αυτής της 
αισθητικής εντοπίζονται στις ται-
νίες του Ισπανού Πέδρο Αλμοδό-
βαρ, του Γάλλου Φρανσουά Οζόν, 
του Καναδέζου Χαβιέ Ντολάν και 

του Έλληνα Πάνου Χ. Κούτρα. Εξέ-
χον στοιχείο της κουήρ αισθητικής 
αποτελεί το καμπ (η στυλιστική και 
ερμηνευτική εμμονή στη θεατρι-
κότητα και το παραστασιακό), το 
οποίο αποκαθίσταται πλέον ως κυ-
ρίαρχη μεταμοντερνιστική ανάγνω-
ση. Όπως παρατηρούν οι Benshoff 
& Griffin, «η οπτική και στυλιστι-
κή ακρότητα ειδών, όπως το μιού-
ζικαλ και το μελόδραμα, αλλά και 
οι υπερβολικοί μανιερισμοί στην 
ερμηνεία μιας υποτιθέμενης φυσι-
κής θηλυκότητας από σταρ, όπως 
η Ντίτριχ, Γκάρμπο, Κρόφορντ και 
Γκάρλαντ, έδωσε την ευκαιρία σε 
κάποια κοινά να επαναθεωρήσουν 
το φύλο ως παραστασιακό, αφύσι-
κο, κουήρ». 

Σε μια συγκλονιστική σκηνή 
από την «Υπολοχαγό Νατάσσα» 
(1970), ο Νίκος Φώσκολος υπο-
βάλλει την πρωταγωνίστριά του 
σε μια αριστοτεχνική αναπαρά-
σταση του εθνικού τραύματος των 
βασανιστηρίων κατά την περίοδο 
της κατοχής. Η Αλίκη αλυσοδεμέ-
νη υποδύεται την αγέρωχη ηρωίδα 
με απαράμιλλη (έως υπερβολική) 
δραματικότητα. Τα δυνατά έγχορ-
δα στο χαλί, το μαλλί κομμωτήριο, 
η βλεφαρίδα κάγκελο και το σινιέ 
γκρι φόρεμα από το Παρίσι –σχο-
λαστικά μισοσκισμένο– θα μαρ-
τυρούν για πάντα μια μοναδική 
καμπ στιγμή στον ελληνικό κινη-
ματογράφο που θα δοξάζει δεκα-
ετίες αργότερα το κουήρ (και όχι 
μόνο) κοινό. 

Ο δρ Μάριος Ψαράς είναι ακαδημαϊκός/
σκηνοθέτης.

Αξίζουν και οι έφηβοι 
ΛΟΑΤΚΙ+ να έχουν 
το δικό τους happy 
ending στα σινεμά μας 
«Η τέχνη δίνει χώρο στην εξερεύνηση, τα επιτρέπει όλα χωρίς 

να αποκλείει τίποτα» λέει ο Diego Aparicio του Queer Wave

Πέρα από το ουράνιο τόξο
Του δρος ΜΑΡΙΟΥ ΨΑΡΑ

Στα 120 και πλέον 
χρόνιας της ιστορίας 
του, το σινεμά αριθμεί 
πληθώρα μορφών 
και φάσεων κουήρ 
αναπαραστάσεων.

Η νέα γενιά 
τολμά
–Συμμετέχουν και πέντε 
ταινίες Κυπρίων δημιουρ-
γών, είναι σημαντικός ο 
αριθμός... άρα σημαίνει πως 
και σε αυτό το είδος σινεμά, 
έχουμε εγχώριες φωνές... 

–Περισσότερες απ’ ό,τι θα 
πίστευε κανείς. Υπογραμμίζω 
επίσης ότι πέντε είναι οι ταινί-
ες που επιλέχθηκαν – υπήρχαν 
και άλλες υποψήφιες – και είναι 
όλες πρόσφατες παραγωγές: 
του 2020-2022. Πέρσι προβλή-
θηκαν άλλες πέντε κυπριακές 
queer ταινίες, ενώ είναι και δύο 
ή τρεις άλλες που κρατώ ήδη 
κατά νου για το Queer Wave 
του 2023. Είναι απίστευτα εν-
θαρρυντικό και συγκινητικό 
για εμένα το ότι υπάρχει αυτό 
το ρεύμα καλλιτεχνών και ότι 
η νέα γενιά τολμά να δημιουρ-
γήσει αυτές τις ταινίες που πα-
λαιότερα σίγουρα απουσίαζαν 
από τον χώρο του κυπριακού 
κινηματογράφου.
–Ποια είναι η πλέον η εικό-
να ενός queer κινηματογρα-
φικού χαρακτήρα; 

–Χαίρομαι πάρα πολύ που 
δεν έχω απάντηση για αυτή σου 
την ερώτηση! Οι queer χαρα-
κτήρες της διεθνούς κινηματο-
γραφικής σκηνής πλέον παίρ-
νουν τόσες πολλές μορφές που 
μου είναι αδιανόητο να προ-
σπαθήσω να τους καλουπώσω 
σε μία πρόταση. Και αυτό ση-
μαίνει διάφορα πράγματα: αρ-
χικά, ότι πλέον υπάρχουν ποι-
κίλες αυθεντικές ιστορίες και 
έργα από άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που 
δεν υπόκεινται σε λογοκρισία 
στον βαθμό που αυτό ίσχυε στο 
παρελθόν. Έπειτα, σημαίνει 
ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εί-
ναι πολλά, πολλά περισσότερα 
πράγματα από τα rainbow flags 
που μπορεί να βλέπει κάποιος 
κόσμος. Είναι άνθρωποι πολυ-
διάστατοι, σύνθετοι, με επιθυ-
μίες, όνειρα. Το ότι έχουμε φέ-
τος 70 ταινίες από 6 ηπείρους 
στο πρόγραμμα, μας λέει επίσης 
ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι 
παντού, και καμία αμφισβήτη-
ση των δικαιωμάτων της δεν θα 
το αναιρέσει ποτέ αυτό.

Πληροφορίες: To 3ο 
Queer Wave τρέχει 25 Νο-

εμβρίου - 4 ∆εκεμβρίου 2022 και 
θα φιλοξενήσει 23 προβολές.

Κάποτε νιώθω ότι στην 
Κύπρο λείπουν περισ-
σότερο φίλοι του κι-
νηματογράφου και της 
τέχνης παρά φίλοι της 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας! Ο Diego Armando Aparicio, διευθυντής του Queer Wave λέει στην «Κ» 

πως αυτό που κάνει το Queer Wave είναι ότι δίνει χώρο για ορατότητα σε 
ιστορίες που για κάποιο λόγο δεν βλέπουν το φως της μέρας συχνότερα στις 
εμπορικές μας αίθουσες.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο ομότιμος καθηγητής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου Θεοδόσης Πυλα-
ρινός εδώ και πολλά χρόνια έχει 
εγκύψει στη μελέτη των κυπρια-
κών γραμμάτων, δημοσιεύοντας 
συστηματικά εργασίες του, μικρές 
και μεγάλες, σε ελλαδικά και κυ-
πριακά έντυπα, αλλά και μονο-
γραφίες. Η πρώτη συλλογή με-
λετών σχετικών με την κυπριακή 
λογιοσύνη του Θεοδόση Πυλαρι-
νού έγινε το 2012, όταν εκδόθηκε 
από το Σπίτι της Κύπρου ο τόμος 
«Εν ειναλίη Κύπρο έσσετ’ αοιδός. 
Μελετήματα για την κυπριακή λο-
γοτεχνία», που περιελάμβανε 14 
εργασίες, καλύπτοντας σχεδόν 
έναν αιώνα κυπριακής λογοτε-
χνικής και μη παραγωγής, από τα 
πρώτα χρόνια της αναγέννησης 
των κυπριακών γραμμάτων, στα 
τέλη του 19ου αιώνα, έως και τον 
ιδιαίτερα παραγωγικό 20ό αιώνα. 
Σε συνέχεια αυτού του τόμου λοι-
πόν, πριν από λίγο καιρό κυκλο-
φόρησαν τα «Μελετήματα για τα 
Κυπριακά Γράμματα» από τις εκ-
δόσεις Ηλία Επιφανίου. Στον εν 
λόγω τόμο συγκεντρώνονται 33 
εργασίες του Πυλαρινού, οι οποί-
ες έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, 
διάφορα περιοδικά στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, καθώς και αλλού.

Ο εν λόγω τόμος χωρίζεται άτυ-
πα σε τρία μέρη, με το πρώτο ν’ 
αφορά μελέτες του συγγραφέα 
που αφορούν πρωτεργάτες, κα-
τά κάποιον τρόπο, της κυπρια-
κής λογιοσύνης, όπως ο Επαμει-
νώνδας Ι. Φραγκούδης, ο οποίος 
δραστηριοποιήθηκε στο Βουκου-
ρέστι της Ρουμανίας, διατηρώ-
ντας επαφές με την περιφέρεια 

των ελληνικών γραμμάτων. Ση-
μειώνουμε εδώ τη δίγλωσση έκ-
δοση του ρουμανικού εκδοτικού 
οίκου «Ομόνοια», «Epaminondas 
I. Frangoudis (1829-1897, Discursi 
– Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης 
(1829-1897), Λόγοι». Ο συγγρα-
φέας συνεχίζει με τον Γουσταύο 
Λαφφών, δημοσιεύοντας άγνω-
στα ποιήματά του. Ο Γουσταύος 
Λαφφών είχε γεννηθεί στη Λάρ-
νακα, το 1835 και ήταν ο πρώτoς 
καθηγητής Γαλλικών στην Ελλη-
νική Σχολή Λευκωσίας (1858). Οι 
επόμενες δύο εργασίες του πρώ-
του μέρους αφορούν τον Βασίλη 
Μιχαηλίδη: στην πρώτη ο συγ-
γραφέας αναζητεί τα αίτια της 
ισχνής πρόσληψης και μικρής πα-
ρουσίας του ποιητή στην Ελλάδα, 
ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την 
αλληλογραφία Γιάννη Λεύκη και 
Νεοκλή Γ. Κυριαζή.

Το δεύτερο μέρος των μελετών 
του τόμου περιλαμβάνει δώδεκα 
μελέτες για Κύπριους ανθρώπους 
των Γραμμάτων, οι οποίοι αλλη-
λοεπέδρασαν δημιουργικά με Ελ-
λαδίτες λόγιους, όπως ο Γιάννης 
Ρίτσος, ο Βασίλης Τατάκης, αλλά 
και μέσω λογοτεχνικών περιοδι-
κών, όπως η «Νεοελληνική Λογο-
τεχνία» του Τώνη Ζαχαράκη και 

τα «Νεοελληνικα Γράμματα». Εν-
διαφέρον έχει και η αλληλογρα-
φία του λόγιου Κύπριου δημοσι-
ογράφου Πάνου Φασουλιώτη με 
Ελλαδίτες λογοτέχνες και πολιτι-
κούς, που δημοσιεύει ο συγγρα-
φέας. Με τις τρεις αυτές μελέτες 
ο αναγνώστης μπορεί να δει πώς 
η λογοτεχνική Κύπρος, ευρισκό-
μενη στην περιφέρεια του Ελλη-
νισμού, συνομιλεί ή προσπαθεί 
να πράξει αυτό με το εθνικό κέ-
ντρο, την Αθήνα, και τους εκεί 
ομολόγους της...

Σε αυτό το μέρος ο αναγνώ-
στης θα βρει και τη μελέτη «Τρία 
παιδικά ποιήματα του Ναπολέο-
ντα Λαπαθιώτη». Το 1896 ο πατέ-
ρας του ποιητή επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά τον τόπο καταγωγής 
του (εκ πατρός παππούς του ποι-

ητή καταγόταν από τη Λάπηθο). 
Επίσης, η ενδιαφέρουσα μελέτη 
του συγγραφέα για τον Λεωνίδα 
Παυλίδη αναδεικνύει ενδιαφέρο-
ντα λογοτεχνικά στοιχεία ενός εν 
πολλοίς λησμονημένου ποιητή, 
με την αναδημοσίευση άγνωστων 
ποιημάτων του στα «Νεοελληνικά 
Γράμματα» που εξέδιδε ο Ελευ-
θερουδάκης. Άγνωστα ποιήματα 
δημοσιεύει ο συγγραφέας και του 
Γλαύκου Αλιθέρση στο περιοδικό 
«Εικονογραφημένος Παρνασσός» 
του Π. Ξένου. 

Στο τρίτο μέρος έχουν συγκε-
ντρωθεί 16 μελέτες για λογοτέ-
χνες που δραστηριοποιήθηκαν 
και δημιούργησαν στην Κύπρο, 
μετά τα μέσα του 20ού αιώνα. Αρ-
χή γίνεται από τον Κώστα Μόντη, 
με την εργασία «Οι ‘στιγμιαίοι’ 

διάλογοι του Κώστα Μόντη με 
τις λέξεις, τους στίχους και τους 
ποιητές». Στις επόμενες εργασί-
ες του τρίτου μέρους ο συγγρα-
φέας συγκεντρώνει κείμενά του 
για λογοτέχνες όπως ο Θεοκλής 
Κουγιάλης, ο Κυριάκος Πλησής, 
η Πίτσα Γαλάζη, ο Μιχάλης Πα-
σιαρδής, ο Κυριάκος Μαργαρίτης 
και ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 
Φυσικά, και σε αυτό το μέρος δεν 
λείπουν οι «επιστολιμαίες» ερ-
γασίες, αξιοποιώντας την αλλη-
λογραφία της πολύ ενδιαφέρου-
σας προσωπικότητας του λόγιου, 
συγγραφέα και καθηγητή Αντώνη 
Μυστακίδη. Από την αλληλογρα-
φία που ο συγγραφέας έχει με-
λετήσει ενδελεχώς προέκυψαν 
σημαντικές διαπροσωπικές/λογο-
τεχνικές στιγμές αποστολέα και 
παραλήπτη, όπως με τον ∆ώρο 
Λοΐζου, την Πίτσα Γαλάζη, με το 
ζεύγος Σιαπκαρά και με άλλους 
Κύπριους λογοτέχνες και πνευ-
ματικούς ανθρώπους του νησιού. 
Ο Πυλαρινός στο τελευταίο αυτό 
μέρος του βιβλίου ασχολείται με 
τη σχέση του περιοδικού τύπου 

και της Κύπρου, με την εργασία 
«Το Κυπριακό (1955-1959) μέσα 
από τις σελίδες της “Επιθεώρησης 
Τέχνης” και της “Νέας Εστίας”». 
Ο συγγραφέας συμπεριλαμβάνει 
στην έκδοση αυτή και δύο εργα-
σίες του για τον πρόωρα χαμέ-
νο Σάββα Παύλου («Φωνάξτε τα 
παιδιά» και «Με τον τρόπο του 
Σάββα Παύλου»). Ο Σάββας Παύ-
λου είναι, θεωρώ, μία φωνή, που 
σίγησε νωρίς, μία φωνή που θα 
ήταν πολλαπλώς χρήσιμη στις 
μέρες μας.

Γόνιμο corpus 
Ο τόμος έχει από άποψη περι-

εχομένων μία χρονολογική κατά-
ταξη, ξεκινάει από τον 19ο αιώνα 
και φτάνει μέχρι τα αμέσως προ-
ηγούμενα σε μας χρόνια. Έτσι, 
μπορεί ο αναγνώστης να φτιάξει 
ένα δικό του χρονοδιάγραμμα της 
κυπριακής λογιοσύνης, να δει πώς 
ο κυπριακός λογοτεχνικός και φι-
λολογικός λόγος συγκροτείται στο 
νησί, αλλά και εκτός αυτού. Με 
ποιον τρόπο οι συνεργασίες, οι 
λογής-λογής επαφές, σταδιακά 
δημιουργούν μία δημιουργική 
ώσμωση και πώς διαμορφώνε-
ται η εντοπιότητα, ο κυπριακός 
τρόπος, το λογοτεχνικό ίδιον του 
νησιού. Μαζί δε με τον τόμο «Εν 
ειναλίη Κύπρο έσσετ’ αοιδός. Με-
λετήματα για την κυπριακή λογο-
τεχνία» μπορεί να συγκροτηθεί 
ένα ενδιαφέρον corpus κειμένων 
που θα διατρέχουν τα Κυπριακά 
Γράμματα από τις απαρχές τους 
μέχρι τους συγγραφείς του 21ου 
αιώνα, λειτουργώντας ως ένα χρή-
σιμο επιστημονικό εργαλείο με-
λέτης μικρών και μεγάλων στιγ-
μών της κυπριακής λογιοσύνης. 

Ενα γόνιμο και χρήσιμο corpus μελετών
 Στον τόμο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου «Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα»,  συγκεντρώνονται 33 εργασίες

Στον εν λόγω τόμο συ-
γκεντρώνονται 33 εργα-
σίες του Θ. Πυλαρινού, 
οι οποίες έχουν δημοσι-
ευτεί σε βιβλία, περιοδι-
κά στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, καθώς και αλλού.

Μαζί με τον τόμο «Εν ειναλίη Κύπρο έσσετ’ αοιδός. Μελετήματα για την κυ-
πριακή λογοτεχνία» μπορεί να συγκροτηθεί ένα ενδιαφέρον corpus κειμέ-
νων, λειτουργώντας ως ένα χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο μελέτης μικρών 
και μεγάλων στιγμών της κυπριακής λογιοσύνης.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ο Ανσελμ Κίφερ ορίζει έναν
κόσμο στο κτήμα του στη Γαλλία

Andante amoroso

Σε μεγάλο, εικονογραφημένο αφιέ-
ρωμά τους, οι New York Times μάς 
μεταφέρουν στην αχανή έκταση 
στη Γαλλία που ανήκει στον Γερ-
μανό καλλιτέχνη Ανσελμ Κίφερ 
(γεννημένος το 1945). Για τον Αν-
σελμ Κίφερ δεν υπάρχει «αθώο το-
πίο». Ο ίδιος είναι παιδί της βομ-
βαρδισμένης Γερμανίας, μεγάλωσε 
με την εικόνα των κατεστραμμέ-
νων πόλεων και της ανοικοδόμη-
σης της πατρίδας του. Βλέπει τα 
πάντα «σε έναν κύκλο καταστρο-
φής και αναγέννησης». Στη δική 
του έκταση στη νότια Γαλλία, στη 
La Ribaute, ο Ανσελμ Κίφερ έχει 
περάσει 15 χρόνια καθημερινής 
ζωής και εντατικής δημιουργί-
ας. Εκεί, ο Κίφερ έχει δημιουργή-
σει «ένα λαβύρινθο των εμμονών 
του» με περισσότερα από 70 έργα 
- εγκαταστάσεις σε διασπορά μέ-
σα στο κτήμα. Ο Κίφερ έμεινε στο 
κτήμα από το 1992 έως το 2007. 
Εκεί, υπήρχε ένα παλιό εργοστά-
σιο μετάξης. Εκεί, ο Κίφερ γέννησε 
μια διασπορά κτιρίων και έργων, 
σε ένα σύμπλεγμα που φέρει το 
δικό του αποτύπωμα. Με περά-
σματα, γέφυρες, ρυάκια, υπόγειες 
διαβάσεις και ξέφωτα, το κτήμα 
είναι σωστός λαβύρινθος, ένας 
τόπος μυστηρίου και εκπλήξεων. 
Σαν ένα σκάμμα ανασκαφών, το 
κτήμα του Κίφερ είναι πλέον ένα 
ανοικτό μουσείο, επισκέψιμο από 
τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Τώρα, 

σε καθεστώς σιωπής (αλλά και δι-
αρκών εργασιών για την επόμενη 
σεζόν), το απέραντο κτήμα στέλ-
νει εικόνες που προκαλούν δέος. 
Είναι ο αινιγματικός και πολυε-
πίπεδος κόσμος του Ανσελμ Κί-
φερ. Κεκλιμένοι πύργοι από συ-
ντρίμμια πλοίου προκαλούν τη 
βαρύτητα και στέλνουν σκιές σε 
μια λίμνη. Ενα μεγάλο αμφιθέα-
τρο, με μπομπίνες φιλμ, μοιάζει με 
ρέκβιεμ για έναν χαμένο κόσμο, 
αποξηραμένα ηλιοτρόπια και βι-
βλία από μόλυβδο συνομιλούν για 
την ισορροπία ζωής και θανάτου. 
Στην πατρίδα του, τη Γερμανία, 
ο Κίφερ δεν είναι τόσο αγαπητός 
όσο είναι στη Γαλλία. Υπάρχει βα-
θύς δεσμός. Σήμερα, αποθεώνε-
ται παντού. Είναι ένας από τους 
δύο ζώντες καλλιτέχνες με έργα 
τους στο Λούβρο. Το 2020 έλαβε 
την τιμητική ανάθεση από τον 
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να 
δημιουργήσει ένα έργο, το οποίο 
είναι πλέον τοποθετημένο στο 
Πάνθεον. Στη Γαλλία, το έργο του 
Κίφερ προκαλεί τέτοιο σεβασμό 
ώστε πέρυσι η Le Monde έγρα-
ψε ότι πλησιάζει τη βαθμίδα του 
εθνικού καλλιτέχνη. Στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, όπου επίσης τυγ-
χάνει μεγάλης εκτίμησης, υπάρ-
χουν τώρα οι δύο εκθέσεις του με 
τίτλο «Exodus», από τις γκαλερί 
Gagosian στη Νέα Υόρκη και στο 
Λος Αντζελες.

Τον Νοέμβριο κάποιο έντομο τον 
τσίμπησε στην πλάτη. Τον ∆εκέμ-
βριο το αίμα του μολύνθηκε. Και 
κάπως έτσι, απλά όσο και παρά-
λογα, πέθανε. Στα πενήντα του.

Παραμονές Χριστουγέννων 
του 1935, σε ένα νοσοκομείο της 
Βιέννης, ένας άνδρας ξέρει πως 
το τέλος πλησιάζει. Ο άνδρας εί-
ναι ο συνθέτης Αλμπαν Μπεργκ 
και έτσι τον φαντάζεται στο βι-
βλίο του «Απόκρυφα γράμματα» 
(μτφρ. Γιάννης Θηβαίος, εκδ. 
Ηριδανός) ο Βέλγος συγγραφέας 
Πιερ Μέρτενς: να προβαίνει σε 
ένα είδος απολογισμού, απευθυ-
νόμενος στα πρόσωπα της ζω-
ής του (στη γυναίκα του, στην 
αδελφή του, στην ερωμένη του, 
στον μέντορά του, τον συνθέτη 
Αρνολντ Σένμπεργκ), σκεπτόμε-
νος τις μουσικές του Σούμαν και 
του Σούμπερτ, του Βάγκνερ και 
του Πουτσίνι - σκεπτόμενος τις 

δικές του μουσικές πάνω απ’ όλα, 
όσες πρόλαβε να ολοκληρώσει και 
όσες άφησε στα μισά: την όπερα 
«Βότσεκ», το Κοντσέρτο για βιολί 
και ορχήστρα, κυρίως τη Λυρική 
Σουίτα. Αυτό είναι το έργο που 
του εμπνέει ένας παθιασμένος 
έρωτας που γεννιέται δέκα χρό-
νια πριν, το 1925, για μια Χάνα. 
Το δεύτερο ειδικά μέρος της Σου-
ίτας, το Andante amoroso, είναι 
από μόνο του αυτή η ιστορία του 
σφοδρού, απελπισμένου πάθους. 

«Οταν ήμουν νεαρός», βάζει 
ο Μέρτενς τον Μπεργκ να λέει, 

«καμάρωνα πως ήξερα πολύ καλά 
την καρδιά της γυναίκας. Πίστευα 
πως αυτή η ήπειρος δεν είχε μυ-
στικά για μένα. ∆εν έκανα λάθος 
από αλαζονεία, μόνο που ήμουν 
αθεράπευτα αφελής». Ο απόκρυ-
φος έρωτάς του είναι (και) ένας μι-
κρός θάνατος, χώρια τον πρόωρο 
θάνατο της νεαρής Μανόν, στην 
οποία θα αφιερώσει το έξοχο Κο-
ντσέρτο για βιολί και ορχήστρα. 
«∆εν τραγουδάς, δεν υμνείς τόσο 
επίμονα τον θάνατο των γυναικών 
αν ισχυρίζεσαι πως τις καταλαβαί-
νεις», προσθέτει με νόημα. 

Ο Μπεργκ αγαπά τη γυναίκα 
του, Χελένε, συντρίβεται από την 
ενοχή αλλά ερωτεύεται «τη Χάνα 
όπως άλλοι θα υπέθαλπαν μια τρο-
μακτική εξέγερση». 

Ακούγοντας τη συμφωνική 
σουίτα «Λούλου», αντλημένη από 
τον «Βότσεκ», ήδη από τις πρώ-
τες νότες των εγχόρδων και του 

μεταλλόφωνου αισθάνεσαι την 
πυκνή, υποβλητική ατμόσφαιρα: 
τον Μπεργκ έτοιμο να αποχαιρε-
τήσει «τον κώδικα του κόσμου» 
(«και σε μένα αυτή η μουσική εί-
ναι ανυπόφορη, αλλιώς δεν θα 
την έγραφα»). 

«Πενήντα χρόνων: δεν είναι 
ηλικία για να πεθαίνεις», μονολο-
γεί ο Μπεργκ. Αρκούσαν όμως, λέ-
ει, για να ζήσει «τα πολύτιμα δεινά 
του πάθους». Είναι από αυτές τις 
καταστάσεις που ο πάντοτε θετι-
κός μέντοράς του, ο Σένμπεργκ, 
δεν πολυκαταλαβαίνει (κι ας έγρα-
ψε την ασύλληπτη «Εξαϋλωμένη 
νύχτα»...). 

Ο Μπεργκ, στο κατώφλι του 
θανάτου, έχει ένα τελευταίο μή-
νυμα να δώσει –μέσα στο κεφάλι 
του– προς τον παλιό του δάσκαλο: 
«Μην εμπιστεύεστε τους μελαγ-
χολικούς, κάποιες φορές είναι λαί-
μαργοι. Ο ηδονισμός τους ξεγελά».

ΡΙΤΣΜΟΝΤ
Φρέντερικ Ντάγκλας
Στο Μουσείο Καλών Τεχνών της 
Βιρτζίνια εγκαινιάζεται στις 10 
∆εκεμβρίου έκθεση αφιερωμέ-
νη στον Φρέντερικ Ντάγκλας 
(1817/18-1895), που παραμένει 
σύμβολο χειραφέτησης των Αφρο-
αμερικανών. Πρώην δούλος, και 
μετέπειτα προσωπικότητα μεγά-
λης επιρροής, προασπιστής της 
κατάργησης της δουλείας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φρέ-
ντερικ Ντάγκλας ενέπνευσε τον 
καλλιτέχνη Σερ Αϊζακ Τζούλιαν, ο 
οποίος έστησε μια κινηματογρα-
φική εγκατάσταση ως φόρο τιμής.

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Μπασκιά και μουσική
Η επίδραση της μουσικής στο ει-
καστικό έργο του Αμερικανού 
εικαστικού Ζαν-Μισέλ Μπα-
σκιά (1960-1988), που συνδέθη-
κε με το ρεύμα του νεοεξπρεσι-
ονισμού, είναι το θέμα έκθεσης 
στο Μουσείο Καλών Τεχνών του 
Μόντρεαλ. Η έκθεση οργανώθη-
κε σε συνεργασία με το Μουσείο 
Μουσικής - Φιλαρμονική Παρισί-
ων με σκοπό να φωτιστεί η πα-
ράμετρος της μουσικής, ως συμ-
βόλου, ως σήματος, ως μοτίβου, 
ως ήχου, μέσα στο ρηξικέλευθο 
έργο του Μπασκιά.

ΒΙΕΝΝΗ
Η οικογένεια Αλτ
Στο Μουσείο Αλμπερτίνα της Βιέν-
νης αποκαλύπτεται σε μια έκθεση 
ο γοητευτικός κόσμος της οικογέ-
νειας Αλτ, με έργα από τις συλλο-
γές του μουσείου. Ο Γιάκομπ Αλτ 
(1789-1872), προερχόμενος από 
τη Φρανκφούρτη, εγκαταστάθηκε 
στη Βιέννη το 1810 και άρχισε να 
ζει από τα καλλιτεχνήματά του. 
Οι γιοι του, Ρούντολφ (1812-1905) 
και Φραντς (1821-1914), εξελίχθη-
καν σε κορυφαίους υδατογρά-
φους. Οι ακουαρέλες τους ζωντα-
νεύουν μια μοναδική βιεννέζικη 
ατμόσφαιρα.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Μαγκνταλένα Αμπακάνοβιτς
Στην Τέιτ Μόντερν μπορεί κανείς 
να δει την παρακαταθήκη της 
Πολωνής γλύπτριας Μαγκντα-
λένα Αμπακάνοβιτς (1930-2017), 
γνωστής ως Αμπακανς. H έκθεση 
φέρνει κοντά 26 γλυπτά, δίνο-
ντας την ευκαιρία στο κοινό να 
επικοινωνήσει με τη βαθιά, γήι-
νη υπόσταση του έργου της. Η 
Αμπακάνοβιτς έδινε αυτή τη γή-
ινη διάσταση χρησιμοποιώντας 
υλικά με φυτική προέλευση, τρί-
χες αλόγου, σχοινιά, υφάσματα. 
Εδινε γλυπτική μορφή υποβλητι-
κή, με αρχέγονη εσωτερικότητα.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Οπτικές για την Παναγία
Το Μουσείο Γκετί παρουσιάζει 
έκθεση στο Κέντρο Γκετί με 
θέμα τον τρόπο που διάφοροι 
καλλιτέχνες προσέγγισαν τη 
μορφή της Παναγίας. Η έκθεση 
εστιάζει στην τέχνη που εμπνέ-
εται από την εικονογραφία της 
Καθολικής Εκκλησίας και επιλέ-
γει αριστουργήματα. Με πολλά 
έργα από την περίοδο του Με-
σαίωνα και με αναφορές στην 
υποδοχή της Παναγίας στις χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής, η 
έκθεση είναι η βιογραφία μιας 
λατρείας.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αυστριακός συνθέτης Αλμπαν Μπεργκ γίνεται ο μυθιστορηματικός ήρωας 
του μονολόγου «Απόκρυφα γράμματα» του Πιερ Μέρτενς. 

Εργο του Ανσελμ Κίφερ από τη σει-
ρά «Γυναίκες μάρτυρες» στο κτήμα 
του στη Γαλλία. 

«Δεν τραγουδάς,
δεν υμνείς τόσο επίμονα 
τον θάνατο των γυναικών 
αν ισχυρίζεσαι 
πως τις καταλαβαίνεις». 
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Watercolors of the Acropolis:
Emile Gillieron in Athens: The Metropolitan Museum
of Art Bulletin, v. 76, no. 4 (Spring, 2019)
By Mertens, Joan R., and Lisa Conte (2019)
The Metropolitan Museum

Η έκδοση αυτή περιέχει πέντε υδα-
τογραφίες του Gillieron που παρου-
σιάζουν σχέδια του ίδιου με γλυπτά 
από την Ακρόπολη. Για τις ημέρες που 
προηγούνταν της έγχρωμης φωτο-
γραφίας, τα ζωγραφισμένα στο χέρι 
σχέδια και φωτογραφίες ήταν τα κύ-
ρια μέσα της έγχρωμης απόδοσης των 
τεκμηρίων της πολύχρωμης ελληνικής 
τέχνης. Ξεκινώντας από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1870, ο Emile Gillieron 
κατέγραψε σημαντικές αρχαιολογι-
κές ανακαλύψεις στην Ελλάδα λίγο 
μετά την ανασκαφή τους. Οι ακουαρέλες του Gillieron αποσύρθηκαν 
στο υπόγειο του The Met, αφού εκτέθηκαν για δεκαετίες μετά την 
απόκτησή τους, πιθανότατα στα τέλη της δεκαετίας του 1940, και πριν 
από την εμφάνιση των σύγχρονων πρακτικών διατήρησης. Οι αναπα-
ραγωγές και τα αντίγραφα ήταν πλέον ξεπερασμένα και το έργο του 
Gillieron παρέμεινε αποθηκευμένο μέχρι το 2015. Στην έκδοση αυτή 
εκτός του ότι περιλαμβάνεται η ιστορία των υδατογραφιών της εποχής 
του Gillieron, περιγράφονται και οι αξιοσημείωτες προσπάθειες των 
συντηρητών να αποκαταστήσουν αυτά τα ξεχασμένα κομμάτια. Οι ει-
κόνες των διατηρημένων υδατογραφιών, που δημοσιεύονται εδώ για 
πρώτη φορά, παρέχουν συναρπαστική εικόνα για τα γλυπτά που βρέ-
θηκαν στην Ακρόπολη όπως εμφανίστηκαν όταν ανακαλύφθηκαν για 
πρώτη φορά στις αρχές του αιώνα.

Βρείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο δωρεάν στη Read Library.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-library.com/
για πληροφορίες και περισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΗΛΗΣ 
«Ούγκα. Οστικοί ιστορισμοί»
εκδ. Γκοβόστη, σελ. 96

Ν
α πεις την ιστορία του αν-
θρώπου είναι ένα. Να βά-
λεις πρώτο πλάνο τη Λούση 

να χτενίζει τα μαλλιά των παι-
διών του πιθηκάνθρωπου είναι 
κάτι άλλο. Μια ιστορία μπορείς 
να την πεις ευθύγραμμα. Από 
το σημείο μηδέν. Να εξιστορείς 
τα γεγονότα με τη χρονολογική 
τους σειρά. Την ιστορία, όμως, 
του ανθρώπου δεν μπορείς να 
την πεις από το σημείο μηδέν, 
ακόμα κι αν θες να την ευθυ-
γραμμίσεις. Γιατί υπάρχει πλην 
και προ του μηδενός. Αν είσαι 
Χριστιανός, θα πεις προ και μετά 
Χριστόν. Και γέννηση Χριστού 
θα πει μηδέν. Μα αν δεν είσαι 
Χριστιανός, θα υπάρχει ένα άλ-
λο «μηδέν». Και δεν γίνεται να 
πεις την ιστορία του ανθρώπου 
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους 
Χριστιανούς.

Εκεί στο πολύ πλην και στο 
προ του μηδενός, βρίσκεται η 
Λούση, το πιο διάσημο απολί-
θωμα Αυστραλοπιθήκου στον 
κόσμο, η ανακάλυψη του οποίου 
βοήθησε τους επιστήμονες στην 
αναζήτηση της καταγωγής του 
ανθρώπου και της πορείας του 
στο σήμερα.

Ο Χρίστος Τσιαήλης στην ποι-
ητική συλλογή «Ούγκα» εξ-ιστο-
ρεί ποιητικώ τω τρόπω την εξέλι-
ξη του ανθρώπινου είδους στον 
χρόνο. Παρακολουθεί τον ζωντα-
νό αυτόν οργανισμό που ονομά-
ζεται «Άνθρωπος» στα στάδια 
που ακολουθεί η παρουσία του 
στη γη. Από τον πρώτο του ήχο 
(ας πούμε «Ούγκα»), το όρθιο βά-
δισμα, τη χρήση εργαλείων για 
επιβίωση, την πολιτιστική έκ-
φραση και ανάπτυξη. Η δοκι-
μή ήχων, το «ούγκα», η λαλιά, 
η πρωτογλώσσα, η έκφραση, η 
συνεννόηση, ο λόγος είναι η μέ-
γιστη ανάγκη που έχει αυτό το 
έλλογο πλάσμα και αυτό που το 
διακρίνει από τα υπόλοιπα πλά-
σματα στη γη. Ο ποιητής υπο-
γραμμίζει τη διόγκωση του κρα-
νίου του ανθρώπινου είδους, τη 
λογική και τον συλλογισμό, αλ-
λά και την ανάγκη επικοινωνί-
ας, όταν πλέον ο άνθρωπος γί-
νεται Σοφός και καλείται «Homo 

Sapiens».  Και τι είναι τελικά ένας 
ποιητής που ανήκει στο ανθρώ-
πινο είδος του «Σοφού»; Αν είναι 
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση 
πλασμένος της Μάνας γης, εί-
ναι μέρος αυτής και του οικο-
συστήματος, μα εκτός από λό-
γο ποιεί και συναίσθημα. Όταν 
ο Τσιαήλης αναφέρεται στη γη, 
την ονομάζει «Πράσινη Μάνα» 
που ποθεί να αγκαλιάσει το δη-
μιούργημά της. Αν συνδυάσεις 
αυτό με τη Λούση που χτενίζει 
τα μαλλιά των παιδιών του πι-
θηκάνθρωπου, τότε οι λέξεις αρ-
χίζουν άθελά τους να παίρνουν 
το φυσικό χρώμα της τρυφερό-
τητας. Μια εκ φύσεως τρυφερό-
τητα που αντιμάχεται με το έν-
στικτο της επιβίωσης που γεννά 

βία, ρατσισμό, φόβο και φόνο και 
σπείρει θάνατο. 

Και τι είναι τελικά ένας ποι-
ητής που είναι ο ίδιος ποίημα 
της φύσης και της Πράσινης Μά-
νας; Αν είναι κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωση ποιεί, δομεί, οικοδομεί, 
ενώ παραποιεί, αποδομεί, συ-
ντρίβει, μα και αναδομεί. Την 
ώρα που ο ποιητής παρατηρεί, 
ταυτόχρονα φιλοσοφεί. Ο άνθρω-
πος εξελισσόμενος μετακινείται, 
μα δεν μπορεί να απαλλαγεί από 
τα σκοτάδια. Ο Τσιαήλης σ’ έναν 
σύντομο διάλογο με τον Καβάφη 
διαπιστώνει για τον άνθρωπο: 
«Η πόλις τελικά σε ακολούθησε/
και χάλασες παντού/από καιρό 
ανέντιμος». 

Η γνώση οδηγεί στο φως, μα 
δύσκολα νικιέται το σκοτάδι. Στη 
μετά μηδενός εποχή, στον εικο-
στό αιώνα, στην ανάγκη αυτής 
της Υπεροχής και εξάπλωσης, 
το αίμα θα χυθεί για «του Αλλάχ 
την αυτοκρατορία/με πρόφαση 
το έθνος» ή για την «αυτοκρα-
τορία του ∆υτικού/ με πρόφαση 
τον Ιησού». Αρχικά, «στην Αγ-
γλία τα παιδιά του φλεγόμενου 
καρβούνου» θα επαναστατήσουν 
βιομηχανικά και μετέπειτα σε 
όλον τον κόσμο η εργοστασιακή 
μηχανή θα μπορούσε να νικήσει 
την πείνα, μα οι «προσπάθειες 
των λίγων του σκότους ηγεμό-

νων», η ναζιστική επέλαση, η 
ρίψη της ατομικής βόμβας, οι 
μαζικοί θάνατοι, δεν επέτρεψαν 
στην ανθρωπότητα να απαλλα-
γεί από την ανεντιμότητα και 
την αγυρτεία. 

Το βασικό ερώτημα που το 
ποίημα εγείρει είναι ένα: Τι εί-
ναι τελικά ιστορία; Ο ποιητής σε 
αγκύλες εξομολογείται ανομολό-
γητες σκέψεις και γνώμη: «Ιστο-
ρία γίνεται ό,τι σκαρφιστούμε, 
ας μην επεκταθούμε περαιτέρω]. 
«-Εκ των υστέρων», συμπληρώ-
νει με το ίδιο παιγνιώδες χιού-
μορ. Μα ο ποιητής δεν μιλάει 
μόνο για ιστορία. Προβλέπει. Τον 
21ο αιώνα των οικο-οθόνων και 
των διαφημίσεων θεωρεί ο ποι-
ητής τον «τελευταίο αιώνα ζωής 
αληθινής», γιατί από κει κι έπει-
τα το ανθρώπινο είδος περνά-
ει σε μια άλλη πραγματικότητα 
μιας Γης 2 ψηφιακής. Τα σύνο-
ρα γίνονται καλώδια, το ποίημα 
χτίζεται με λεξιλόγιο αντίστοι-
χο (Bluetooth, social media, QR 
code). Ο ποιητής προφήτης προ-
οιωνίζεται αναδημιουργία, αλλα-
γή του φωτός και των χρωμάτων, 
επιστροφή των πουλιών, τη Μά-
να γη να αλλάζει φόρεμα, παύση 
παραγωγής, Αναγέννηση και Νέα 
Αρχή, Λούση 2 και επικράτηση 
του Homo Naturalis.

Και τι είναι, λοιπόν, ένας ποι-
ητής; Ένας ιστορικός που κατα-
γράφει ποιητικά την πορεία του 
ανθρώπινου είδους στον χρόνο; 
Ένας φιλόσοφος που αγαπά να 
στοχάζεται δημιουργικά ως εκλε-
κτό δείγμα του Homo Sapiens; 
Ή ένας προφήτης με διαισθη-
τικές ικανότητες που οραματί-
ζεται την ανασύνδεση με την 
Πράσινη Μάνα και την αναγέν-
νηση του ανθρώπου; Ο Χρίστος 
Τσιαήλης στο πολύστιχο μονο-
ποίημά του «Ούγκα» είναι όλα τα 
πιο πάνω. Ο πλανήτης εκπέμπει 
SOS σε όλες τις γλώσσες και το 
έργο αυτό έρχεται να προσθέσει 
έναν βαθύ προβληματισμό. ∆ύο 
ερωτήματα από το ποίημα είναι 
χαρακτηριστικά αυτού του προ-
βληματισμού:

«Να δεκτούμε ίσως,/επιτέ-
λους,/την ασημαντότητά μας;»

«Λοιπόν, κύριε επιστήμονα, 
έχει σωθεί ο πλανήτης;»

Η κα Κούλα Στυλιανού είναι φιλόλογος. 

Η Αναστασία Πατσούρη γεννήθηκε 
στην Αθήνα και αποφοίτησε από το 
Κολλέγιο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος 
Οικονομικών Επιστημών, καθώς και 
Διεπιστημονικής Διαχείρισης Κρίσε-
ων από το ΕΚΠΑ. Εχει εργαστεί στον 
ΟΑΣΕ στη Βιέννη και ως ανώτερο δι-
οικητικό στέλεχος σε νεοφυείς επι-
χειρήσεις στο Βερολίνο. Η συλλογή 
«Εν κινήσει» (εκδ. 24γράμματα) απο-
τελεί το πρώτο της ποιητικό έργο.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Ρίλκε: Liebesgedichte, Παπαδί-
τσας: Ποίηση, Καβάφης: Gedichte 
Griechisch und deutsch, Χόλιντεϊ: 
The Daily Stoic, Ρίλκε: Letters to a 
young poet, Γιουνγκ: The Archetypes 
and the Collective Unconscious.
 
Ποιος ήρωας - ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η Ρεμέδιος από τα «100 χρόνια μο-
ναξιάς» του Μάρκες. Η σαγηνευτική 
αύρα της, η δύναμή της, η απλότη-
τά της, η εκπληκτική της ταπεινο-
φροσύνη, η φυσική της ευπρέπεια 
και η σχέση της με το γυμνό πρω-
τόπλαστο σώμα είναι στοιχεία που 
θαυμάζω. 
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;
∆ημουλά, Σαράντη, Καββαδία, Ρίλ-
κε, Λειβαδίτη, Καζαντζάκη, Λόρδο 
Βύρωνα, Μυριβήλη, Βαλτινό, Τερ-
ζάκη, Ουγκώ, Ράιχ.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Ο προπάππους του Ρώσου ποιη-
τή Πούσκιν ήταν ο πρώτος Αφρο-
ρώσος στρατηγός της νεότερης 
εποχής, ονόματι Abram Hanni-
bal. ∆ιαβάζοντας την επιστολή του 
Hannibal στον Μεγάλο Πέτρο το 
1722, έμαθα πως ξεκίνησε από πο-
λύ χαμηλά και κατάφερε να γίνει 
σημαίνων στέλεχος στην 
κοινωνία που ζούσε. 
 
Πώς προέκυψε ο τίτλος της 
ποιητικής συλλογής;
Είναι εμπνευσμένος από 
την ελληνική φιλοσοφία. Το 

«τα πάντα ρει» του Ηράκλειτου, 
μας δηλώνει πως το μόνο σταθερό 
στη ζωή είναι η συνεχής κίνηση. 
Ετσι και τα ποιήματά μου καλούν 
τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι κίνη-
σης και ροής αναμνήσεων, αισθή-
σεων, εικόνων και σκέψεων, άλλο-
τε βασισμένων στην ψυχογραφία 
των ανθρώπινων σχέσεων και άλ-
λοτε σε τόπους της φύσης, γνώρι-
μους και βιωματικούς. 
 
Πώς συνδέονται οι φωτογραφίες 
του βιβλίου με τα ποιήματα;
Την ατέρμονη κίνηση της ζωής 
θέλαμε να αποτυπώσουμε στις 
φωτογραφίες της ποιητικής συλ-
λογής. Η σειρά των φωτογραφι-
ών ακολουθεί το ανθρώπινο σώμα 
από την εμβρυική του στάση έως 
την επεκτατική. Το στοιχείο της 
θάλασσας στις φωτογραφίες συμ-
βολίζει την αέναη κίνηση. 
 
Σχολιάστε το περιεχόμενο του ποι-
ήματος «Προσευχή». 
Αυτό που θέλω να εκφράσω είναι 
η αισθησιακή θύμηση και το απο-
τύπωμα που αφήνουν οι ανθρώ-
πινες σχέσεις, αλλά και συγκεκρι-
μένες εικόνες και τοπία, μέσα μας. 
Θέλησα να υποδηλώσω τη μυστα-
γωγική νοσταλγία των σχέσεων 
που πέρασαν και μας επηρέασαν, 
με έναν δημιουργικό τρόπο, μετά 
μουσικής και μετά χρωμάτων.

ΘΩΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Στοχασμοί για την Κοινότητα
εκδ. Εστία, σελ. 274

 

Ο 
Θωμάς Συμεωνίδης μάς εισάγει 
στην Κοινότητα, την οποία 
στοχάζεται, με μια ζωγρα-

φιά. Βασικές γεωμετρικές μορ-
φές σε έντονα χρώματα και άλ-
λες αφαιρετικές υποδεικνύουν 
τα τοπόσημα ενός παράξενου κό-
σμου, επέκεινα του πραγματικού. 
Η Κοινότητα είναι μια κατασκευή, 
θα μπορούσε να είναι εικαστική 
εγκατάσταση. Οι κάτοικοί της βρί-
σκονται σε «μια ενδιάμεση κατά-
σταση, μετα-ανθρώπινη». Εχουν 
σκέψεις, αισθήματα, πάθη, αλ-
λά κάθε έκφανση ιδιοσυστασίας 
φαίνεται ότι ελέγχεται από έναν 
τεχνολογικό προγραμματισμό. 
Αγνοούν ότι τους συνέχει και τους 
ορίζει ένας αλγόριθμος, ο «Αλγό-
ριθμος του Συγγραφέα». «Είμα-
στε μέσα στην πραγματικότητα 
χωρίς ποτέ να καταφέρνουμε να 
είμαστε πραγματικά μέσα σε αυ-
τήν». Αντλώντας μοτίβα από το 
«Dogville» του Λαρς φον Τρίερ και 
αφομοιώνοντας συνάμα μες στη 
λογοτεχνική του σύνθεση την αρ-
χιτεκτονική και φιλοσοφική του 
κατάρτιση, ο Συμεωνίδης σχεδιά-
ζει ένα περίκλειστο αρχιτεκτόνη-
μα, ρυμοτομημένο από αλυσιτελή 
ερωτήματα, υποθέσεις και πολλα-
πλές εκδοχές ανθρωπινότητας. Η 

Κοινότητα εξεικονίζει τους συλ-
λογισμούς του συγγραφέα για μια 
ιδεατή πολιτεία και το ανέφικτο 
της εγκαθίδρυσής της. Ανατρέχο-
ντας σε διαβάσματα λογοτεχνικά 
και φιλοσοφικά, αλλά και μνημο-
νεύοντας καλλιτέχνες και έργα 
τέχνης που γνώρισε σε γκαλερί 
και μουσεία, ο Συ-
μεωνίδης συλλο-
γίζεται τους τρό-
πους, αισθητικούς 
και διανοητικούς, 
με τους οποίους 
επινοείται ένα 
σύστημα αλλη-
λένδετων σημεί-
ων, ένας αστερι-
σμός σημαντικών 
πραγμάτων και 
σημάτων. Πυρή-
νας της προβλη-
ματικής είναι η 
απόκλιση ανάμε-
σα στην πραγμα-
τικότητα και την αναπαράστασή 
της, ανάμεσα στο πρωτότυπο και 
το αντίγραφο. Τα πρόσωπα της 
Κοινότητας ζουν μια ζωή μετά 
τη ζωή. Ο θάνατος υποσημαίνε-
ται με ένα Ανοιγμα στο έδαφος 
και η απόγνωση με ένα Κενό. Το 
«Ανοιγμα ήταν η πιο βαθιά πληγή 
στην Κοινότητα», όλοι υπέφεραν 
«από την τυραννία του Ανοίγμα-
τος». Αρκετοί έπεφταν στο Κενό. 
Υπάρχει δυστυχία στην Κοινό-

τητα, και πένθος και οδυρμός· 
«η δυστυχία είναι γεγονός, αλλά 
μπορεί να είναι και εικόνα και κα-
τάσταση και ερμηνεία των πραγ-
μάτων». Το ζήτημα της ερμηνείας 
δυναστεύει τα πλάσματα της μυ-
θοπλασίας. Αισθάνονται αποπρο-
σανατολισμένα μέσα στο χάος 

άπειρων δυνητι-
κοτήτων. Υποψι-
ασμένα για την 
παραπλάνηση 
της αληθοφάνει-
ας, αναζητούν 
τα αληθινά πρό-
τυπα, διότι καθε-
τί ορατό το προ-
σλαμβάνουν σαν 
ψευδαισθητικό. 
Η σύγχυση και η 
απροσδιοριστία 
αναχαιτίζουν κά-
θε προσπάθεια 
της πολιτικής, 
του πολιτισμού 

και του ορθολογισμού. Παραδέρ-
νουν ανάμεσα στην καθημερινή 
εκδοχή του εαυτού τους και σε 
μια τέλεια εκδοχή, που με τη σει-
ρά της κερματίζεται σε δυνητικά 
εντελέστερες μορφές. Αποζητούν 
διακαώς έναν θεό, μια υπέρτα-
τη αρχή, αλλά πουθενά δεν αντι-
κρίζουν κάποια ενσάρκωση του 
απόλυτου. Οι έλεγχοι της διάνοι-
ας και της ηθικής υποστέλλονται 
από την επικυριαρχία του βλέμ-

ματος. Τα πάντα είναι βλέμμα 
και ο καθένας βλέπει εντέλει ό,τι 
θέλει. «Ολα είναι ψευδαίσθηση. 
∆εν υπάρχει άλλος τρόπος να δεις 
τι είναι η πραγματικότητα». Το 
πιο σοβαρό πρόβλημα της Κοινό-
τητας εντοπίζεται στην απογοή-
τευσή της από αυτό που είναι και 
μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Με 
το τρίτο του μυθιστόρημα ο Συ-
μεωνίδης ενισχύει τη σοβαρότη-
τα με την οποία προσέρχεται στη 
συγγραφή. Μολονότι προσδίδει 
ιδιαίτερο, ενίοτε υπερβολικό, βά-
ρος στην αναστοχαστική διάστα-
ση της μυθοπλασίας, καταφέρνει 
να αναδεικνύει σπαρταριστά τα 
αδιέξοδα της πνευματικής μεγα-
λοσχημοσύνης. Απολαυστικά, 
λόγου χάριν, είναι τα ξεσπάσμα-
τα των ηρώων όταν πλαντάζουν 
από τις αβαρίες του έρωτα. Κα-
λός και αγαθός ο στοχασμός πά-
νω στην αγάπη, αλλά τα δύσκο-
λα έρχονται όταν συζείς με τον 
άλλον, όταν τον ποθείς και εκεί-
νος φεύγει, όταν εκείνος θέλει 
να μείνει και εσύ να τον διώξεις. 
Εστιάζοντας τον προβληματισμό 
του στην απόκλιση μεταξύ ιδεα-
τού και αληθινού, μεταξύ φαντα-
σίωσης και συνειδητοποίησης, 
για να συλλάβει μια τελεολογία 
της ευδαιμονίας, ο Συμεωνίδης 
οραματίζεται με λέξεις, σκέψεις 
και εικόνες ένα περίτεχνο, ενδο-
στρεφές αρχιτεκτόνημα.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Της ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Αρχιτεκτονική φρεναπάτη

Ούγκα. Η πρωτολαλιά, η ανάγκη, η μετάβαση

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Ο Χρίστος Τσιαήλης στην ποιητική συλλογή «Ούγκα» εξ-ιστορεί ποιητικώ 
τω τρόπω την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους στον χρόνο. 

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΣΟΥΡΗ
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Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Γνωρίζεις μια πόλη περπατώντας 
την, αλλά τη μαθαίνεις πραγμα-
τικά μόνο όταν έχεις σταθεί πολ-
λές ώρες ακίνητος σε κάποιο ση-
μείο, παρατηρώντας τη ζωή της, 
πίσω από κάποιο παράθυρο. Αν 
υπάρχει ένα αρχέτυπο δημιουρ-
γού που είχε μια σχεδόν εμμονι-
κή σχέση μ’ αυτά τα δύο, είναι 
βέβαιο ότι θα ταυτιζόταν με το 
όνομα του Εντουαρντ Χόπερ. Ο 
μεγάλος Αμερικανός ζωγράφος 
ανέδειξε την πόλη στην οποία 
έζησε από το 1913 έως το θάνα-
τό του, το 1967, μ’ ένα στυλ μο-
ναδικό, αξέχαστο, εμβληματικό. 

Τα περισσότερα απ’ τα πιο δι-
άσημα έργα του, όπως τα «Γερά-
κια της νύχτας» (1942), τοποθε-
τούνται όλα στη Νέα Υόρκη, η 
οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης, 
αλλά και σταθερό αντικείμενο 
των εικόνων του. Κανείς άλλος 
δεν αγάπησε τη μητρόπολη με 
τον δικό του τρόπο, κανείς άλ-
λος δεν τη ζωγράφισε με αυτή 
την ένταση. Γι’ αυτό και δίκαια 
αρκετοί τον κατατάσσουν στη 
συνείδησή τους ως τον εμβλημα-
τικό ζωγράφο της Νέας Υόρκης. 

Από την πρώτη του μεγάλη ρε-

τροσπεκτίβα στο μουσείο Γουίτ-
νεϊ, το 1950, το περιοδικό Life είχε 
σπεύσει να τον αποκαλέσει «μεί-
ζων Αμερικανό καλλιτέχνη του 
αιώνα». Η έκθεση που του αφι-
ερώνει σήμερα το μουσείο Γου-
ίτνεϊ με τον τίτλο «Η Νέα Υόρκη 
του Εντουαρντ Χόπερ», η οποία 
διαρκεί έως τις 3 Μαρτίου, φιλο-
δοξεί να συστήσει εκ νέου τον 
ζωγράφο στις νεότερες γενιές και 

να θέσει μερικά ερωτήματα που 
αφορούν τη συμβίωση των αν-
θρώπων στις μητροπόλεις του 
πλανήτη, μετά την πανδημία του 
κορωνοϊού.  

Ο Εντουαρντ Χόπερ γεννήθη-
κε το 1882 στο Νάιακ της Νέας 
Υόρκης. Γνώρισε το Μανχάταν 
στις οικογενειακές μονοήμερες 
εκδρομές, ενώ το 1908 άρχισε 
να το επισκέπτεται πλέον πολύ 

πιο τακτικά ως φοιτητής της Σχο-
λής Καλών Τεχνών. Η βαθιά σύν-
δεσή του με την πόλη ξεκίνησε 
όταν πλέον εγκαταστάθηκε μό-
νιμα εκεί. Ξεκίνησε την καριέρα 
του ως εικονογράφος σε περιο-
δικά και διαφημίσεις, και άρχισε 
να καθιερώνεται ως ζωγράφος τη 
δεκαετία του 1920, αρχικά με τα 
σκίτσα του, και στη συνέχεια με 
τις ελαιογραφίες του. 

Καταλυτική επίδραση πάνω 
του έπαιξε η σύντομη διαμονή 
του στο Παρίσι. Στη γαλλική πρω-
τεύουσα θαύμασε τη δυναμική 
της πόλης λέγοντας ότι «εδώ φαί-
νεται πως όλα έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο τον σχηματισμό ενός 
πιο αρμονικού συνόλου». 

Το 1924 παντρεύεται την Τζό-
ζεφιν Νίβιζον, με την οποία περ-
νάει όλη του τη ζωή. Με την Τζο 

θα μείνουν έως το τέλος της ζω-
ής τους, στην ίδια γειτονιά του 
Γκρίνουιτς Βίλατζ, στην Ουάσι-
γκτον Σκουέρ. Από αυτό το ση-
μείο ο Χόπερ θα ξεκινάει τους 
νυχτερινούς περιπάτους του, από 
εκεί θα κατοπτεύσει την πόλη, 
θα εξυμνήσει τις στέγες της, θα 
παρακολουθήσει άπληστα και 
σχεδόν ηδονοβλεπτικά τη ζωή 
στα διαμερίσματα και στα γρα-

φεία των απέναντι κτιρίων, και 
θα την στοχαστεί. Η πόλη που θα 
αποτυπώσει, πρώτα στα σκίτσα 
του και ύστερα στον καμβά, θα 
είναι ένας τόπος της φαντασίας 
του, ο οποίος θα μας αιχμαλωτίσει 
όλους με τη δύναμή του. «Κάνω 
ρεαλιστική τέχνη απ’ την οποία 
μπορεί να αναπτυχθεί η φαντα-
σία», έλεγε ο ίδιος. 

Ενας «κάθετος τόπος»
Το Μανχάταν της Νέας Υόρ-

κης περιγράφεται συχνά ως ένας 
«κάθετος τόπος». Η περιπλάνηση 
μέσα στις χαράδρες που σχημα-
τίζουν τα πανύψηλα κτίρια προ-
καλεί δέος, τρόμο και θαυμασμό. 
Μένοντας σε κάποιον απ’ αυτούς 
τους ουρανοξύστες, νιώθεις τα 
ίδια συναισθήματα, και κάτι ακό-
μα. Τα παράθυρα των απέναντι 
κτιρίων, οι εγκιβωτισμένες αυ-
τές παρουσίες και απουσίες, σου 
δημιουργούν ένα αίσθημα από-
κοσμης μοναξιάς και απομόνω-
σης. Αυτά τα διττά χαρακτηρι-
στικά της πόλης, το πάνω και το 
κάτω, το μέσα και το έξω, το μο-
ναχικό και το πολύβουο, αυτός 
ο αφύσικος ίλιγγος των αντιθέ-
σεων είναι εύλογο να έλκει και 
να απωθεί. «Υπάρχει ένα είδος 
φόβου και αγωνίας αλλά κι ένα 
μεγάλο οπτικό ενδιαφέρον όταν 
έρχεται κάποιος σε μια μεγάλη 
πόλη», έλεγε ο ζωγράφος.

Ο Εντουαρντ και η Τζο αντι-
στάθηκαν έντονα, μέσα από έγ-
γραφες διαμαρτυρίες στις κα-
τεδαφίσεις κτιρίων, και στην 
ανέγερση ουρανοξυστών. Ο Χό-
περ, παρότι ζωγράφος του Μαν-
χάταν, δεν ζωγραφίζει παρά 
ελάχιστους ουρανοξύστες. «Η 
αδιαφορία του για τους ουρανο-
ξύστες είναι αξιοσημείωτη για 
έναν ζωγράφο της νεοϋορκέζικης 
αρχιτεκτονικής», γράφει ο Αλ-
φρεντ Μπαρ το 1933. Το βλέμμα 
του Χόπερ θωπεύει πανοραμικά 
τα χαμηλά κτίρια που βρίσκονται 
στο ύψος των γραμμών του τρέ-
νου. Η τέχνη του αποθεώνει την 
«οριζόντια πόλη». «∆εν με ενδι-
έφερε ποτέ το κάθετο», δήλωνε 
αργότερα ο ίδιος.

Η σπουδαία έκθεση στο Γουίτνεϊ 
συγκεντρώνει πάνω από 200 πί-
νακες, καθώς και σχέδια, εκτυπώ-
σεις, θραύσματα αλληλογραφίας 
και φωτογραφίες. «Ο Χόπερ βίωσε 
τους ίδιους αυτούς δρόμους [κο-
ντά στο μουσείο] και ήταν μάρ-
τυρας των αδιάκοπων κύκλων 
κατεδαφίσεων και κατασκευών 
που συνεχίζονται έως σήμερα, 
καθώς η Νέα Υόρκη επανεφεύρει 
τον εαυτό της διαρκώς», γράφει 
η Κιμ Κόνατι, επιμελήτρια της 
έκθεσης, «ωστόσο ο Χόπερ έχει 
κατορθώσει όπως ελάχιστοι τό-
σο συγκινητικά, να αποδώσει μια 
πόλη που την ίδια στιγμή αλλάζει 
και μένει αναλλοίωτη, έναν τό-
πο σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή, η οποία όμως είναι ευκρι-

νώς το απαύγασμα της φαντασί-
ας του. Η προσέγγιση του έργου 
του υπό αυτό το πρίσμα ανοίγει 
νέους δρόμους στην εξερεύνηση 
ακόμα και των πιο εμβληματικών 
εικόνων του Χόπερ». 

Ο Χόπερ δεν έκανε ένα πορ-
τρέτο της μητρόπολης. Τα αστικά 
του τοπία είναι κενά, οι άνθρω-
ποι που κατοικούν στους πίνα-
κές τους είναι ελάχιστοι, υπάρχει 
στους πίνακές του μια αλλόκο-
τη αίσθηση μοναξιάς και ηρεμί-
ας. Πρέπει να καταβάλεις μεγάλη 
προσπάθεια για να φανταστείς το 
πλήθος, τον θόρυβο, την κίνηση 
των οχημάτων. Η σιωπή στους 
πίνακές του είναι νεκρική. Ο πα-
γωμένος χρόνος στους πίνακές 
του συνομιλεί με μια πόλη που 

δεν σε αφήνει να σκεφτείς, πα-
ρά να αισθάνεσαι. Γι’ αυτό και 
«οι εσωτερικοί του χώροι», όπως 
γράφει η Κόνατι, «καταδεικνύουν 
την ευαλωτότητα της ιδιωτικής 
ζωής στην υπερκατοικημένη μη-
τρόπολη». 

«Τον ενδιέφεραν ιδιαιτέρως τα 
ρευστά όρια μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού χώρου σε μια 
πόλη όπου όλες οι πτυχές της κα-
θημερινής ζωής –από τα αγαθά 
στις βιτρίνες μέχρι τις αυθόρμη-
τες σκηνές σ’ ένα καφέ– εκτίθε-
νται ομοιόμορφα», συμπληρώνει 
η επιμελήτρια. Ο χώρος στο έργο 
του Χόπερ είναι καθοριστικός απ’ 
όλες τις απόψεις. Είναι λες και το 
χέρι του να κατευθύνεται από την 
αρχιτεκτονική της πόλης. Αλλά 

αυτός ο ζωγράφος κοιτάζει πε-
ρισσότερο τις ανυπόληπτες γω-
νιές, τα βαρετά και τετριμμένα 
σημεία, ένα τούνελ της σιδηρο-
δρομικής γραμμής, μια οποιαδή-
ποτε τζαμαρία, ένα παράθυρο. 
«Το παράθυρο έγινε ένα απ’ τα 
πιο μακροχρόνια σύμβολα του 
Χόπερ», γράφει η Κόνατι. «Εκμε-
ταλλεύτηκε τη δυναμική των πα-
ραθύρων ώστε να δείξει τόσο το 
εξωτερικό όσο και το εσωτερικό 
ενός κτιρίου την ίδια στιγμή, μια 
οπτική εμπειρία που περιέγραφε 
ως μια “κοινή οπτική αίσθηση”». 
Ο Χόπερ κατέγραψε τα παράδοξα, 
τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις 
μιας πόλης που διαρκώς μετασχη-
ματίζεται. Για εκείνον, η Νέα Υόρ-
κη ήταν ένα παλίμψηστο. 

Εκτός της εμμονής του με την 
πόλη, τα κτίρια και τα παράθυ-
ρα, στο έργο του αποτύπωσε και 
την αγάπη του για το θέατρο και 
τον κινηματογράφο. Ο Χόπερ εί-
δε το περιβάλλον του σαν υλι-
κό για να το μεταμορφώσει, και 
για να μιλήσει με φροντίδα για 
αυτό. ∆εν καταγγέλλει, δεν φω-
νάζει, δεν διαμαρτύρεται. ∆ημι-
ουργεί. Μετασχηματίζει. Είναι ο 
ποιητής μιας φανταστικής πόλης 
που την κατοικούμε όλοι εμείς, 
πρώτα και κύρια στον νου μας. Η 
αμερικανική μητρόπολη προκα-
λεί δέος εξαιτίας αυτής της διχο-
τόμησης ανάμεσα στο οριζόντιο 
και το κάθετο, το θορυβώδες και 
το μοναχικό, το πολυτελές και το 
φθηνό. Ο ατμός στους δρόμους, 

οι σειρήνες, το μουσκεμένο οδό-
στρωμα, οι αλυσίδες εστιατορί-
ων και καφέ, γεννούν εύκολους 
συνειρμούς. 

Η ζωγραφική του Χόπερ δεν 
προσφεύγει σ’ αυτού του είδους 
τις ευκολίες. Η ανατομία του έχει 
κάνει πιο βαθιές διαγνώσεις. Το 
νόημα κρύβεται στην ερημιά και 
στις μοναχικές φιγούρες. Το αί-
νιγμα του έργου του είναι οικου-
μενικό. Μέσα στο οργανωμένο 
χάος της πόλης είμαστε μόνοι, 
κι ενίοτε μαζί. Αυτό το μοναδικό 
βλέμμα πάνω στην πόλη ξεπερ-
νάει τα όρια της Νέας Υόρκης. 
Επειτα από σχεδόν τρία χρόνια 
πανδημίας, η αστική ποίηση του 
Χόπερ μοιάζει πιο επίκαιρη από 
ποτέ άλλοτε.

Πίνακες με μια αλλόκοτη αίσθηση μοναξιάς και ηρεμίας

«Η αδιαφορία του 
για τους ουρανοξύστες 
είναι αξιοσημείωτη 
για έναν ζωγράφο 
της νεοϋορκέζικης 
αρχιτεκτονικής», γράφει 
ο Αλφρεντ Μπαρ το 1933. «Νέα Υόρκη, εσωτερικό», έργο που ο Εντουαρντ Χόπερ φιλοτέχνησε μέσα στο 1921. 
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«Κινηματογράφος, Νέα Υόρκη», 1939. Αυτοπροσωπογραφία του Εντουαρντ Χόπερ, φιλοτεχνημένη την πενταετία 1925-30. «Λιακάδα στα τούβλινα σπίτια», έργο του 1956.
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Η αστική ποίηση του Εντουαρντ Χόπερ
Η «Κ» βρέθηκε στην έκθεση προς τιμήν του μεγάλου Αμερικανού ζωγράφου στο Μουσείο Γουίτνεϊ της Νέας Υόρκης
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Το 2018, η Πολωνή συγγραφέας 
Ολγκα Τοκάρτσουκ τιμήθηκε με 
το Νομπέλ Λογοτεχνίας και έγινε 
διάσημη μολονότι έχαιρε εκτίμη-
σης διεθνώς και πριν από τη με-
γάλη βράβευση. Και στα ελληνι-
κά, είχε κυκλοφορήσει το 2017 το 
βιβλίο της «Το αρχέγονο και άλ-
λοι καιροί» από τον Καστανιώτη, 
απ’ τον οποίο κυκλοφορούν όλα 
της τα βιβλία στα ελληνικά. Το 
2020 ήρθαν οι «Πλάνητες», φέ-
τος το «Οδήγησε το αλέτρι σου 
πάνω από τα οστά των νεκρών», 
ενώ σε λίγες ημέρες αναμένονται 
«Τα βιβλία του Ιακώβ», το οποίο 
θεωρείται magnum opus της. Το 
«Αλέτρι» έχει μεταφραστεί από 
την Αναστασία Χατζηγιαννίδη, τα 
άλλα τρία από την ακάματη μετα-
φράστρια (γερμανικών, ρωσικών, 
πολωνικών...) Αλεξάνδρα Ιωαννί-
δου. Της ζητήσαμε να μας μυήσει 
στο σύμπαν του νέου βιβλίου της 
Πολωνής νομπελίστριας.

Ο τίτλος του βιβλίου: αναφέρε-
ται στον κεντρικό ήρωά του, τον 
Ιακώβ Φρανκ, υπαρκτή ιστορική 
προσωπικότητα. Ο Ιακώβ Φρανκ 
ή άλλως Γιάκουμπ Λεϊμπόβιτς 
(1726-1791), Εβραίος από την Πο-

λωνία, συνεχίζοντας τον 18ο αι-
ώνα την παράδοση του γνωστού 
και στην Ελλάδα και κυρίως στη 
Θεσσαλονίκη Σαμπατάι Τσεβί (ή 
Σεβί) και επιζητώντας με τη σει-
ρά του να αποδείξει ότι όλες οι 
θρησκείες αναφέρονται στον ίδιο 
Θεό, εγκαινίασε μια αίρεση, τον 
«φρανκισμό», οι οπαδοί της οποί-
ας περνούσαν από τη μία θρη-
σκεία στην άλλη. Ο τίτλος παρα-
πέμπει βεβαίως στη χριστιανική 
θρησκεία, ο πληθυντικός αριθμός 
ωστόσο υπαινίσσεται παραπάνω 
από ένα βιβλίο, παραπάνω από 
μία «Βίβλο». Πρόκειται για ιστο-
ρικό μυθιστόρημα που επιθυμεί 
να αναπλάσει με τη μεγαλύτερη 
δυνατή πιστότητα την ατμόσφαι-
ρα του πολυπολιτισμικού κόσμου 
των τριών μεγάλων αυτοκρατορι-
ών του 18ου αιώνα την εποχή του 
∆ιαφωτισμού. Περιέχει ελάχιστα 
μυθοπλαστικά στοιχεία και βασί-
ζεται σε πολύ μεγάλο μέρος του 
σε ιστορικές πηγές και λεπτομε-
ρή μελέτη. Η Τοκάρτσουκ χρειά-
στηκε επτά χρόνια για να γράψει 
αυτό το βιβλίο.

«Πολυμυθιστόρημα»: ∆εν θα το 
χαρακτήριζα έτσι, με την έννοια 
ότι επιμένει στην ίδια εξελισσό-
μενη σε μεγάλο βάθος χρόνου, 

ιστορία – την ιστορία της ζωής 
του Ιακώβ Φρανκ. Μέσω του βίου 
του κεντρικού ήρωα απεικονίζεται 
ένας ολόκληρος κόσμος ή μάλλον 
πολλοί κόσμοι – η ∆ύση και η Ανα-
τολή, οι καθολικοί, οι ορθόδοξοι, οι 
εβραίοι, οι μουσουλμάνοι, πόλεις 
και χωριά, ταξίδια, συζητήσεις, 
εμπόριο, κρατική εξουσία, η θέση 
των γυναικών, διαφωτιστές και 

σκοταδιστές, ήθη, προκαταλήψεις, 
δεισιδαιμονίες. Οι σκηνές του μυ-
θιστορήματος εκτυλίσσονται τόσο 
στην πολωνική επαρχία όσο και 
σε μεγάλες πόλεις - εμπορικά κέ-
ντρα της εποχής (Σμύρνη, Θεσσα-
λονίκη, Βιέννη κ.λπ.), οι περιγρα-
φές είναι όχι μόνο πειστικές, είναι 
συναρπαστικές, οι χαρακτήρες 
εξελισσόμενοι στη διάρκεια της 
ζωής τους. Η συνοχή επιτυγχά-
νεται χάρη στην παρακολούθη-
ση συγκεκριμένων προσώπων, 
και κυρίως, βεβαίως, του Ιακώβ 
και της οικογένειάς του. Το βιβλίο 
έχει ξεχωρίσει ως αριστούργημα 
επειδή καταφέρνει με εξαιρετική 
μαεστρία να ζωγραφίσει πειστικά 
μια άλλη εποχή και να σκύψει πά-
νω από τα ιστορικά πρόσωπα με 
ευαισθησία, ενσυναίσθηση και 
κριτικό πνεύμα συγχρόνως.

Γιατί να το διαβάσει κάποιος: 
Για να βυθιστεί στην πιο ζωντα-
νή, αληθοφανή και συγκινητική 
λογοτεχνική αναπαράσταση του 
18ου αιώνα, για να προβεί στις 
απαραίτητες συγκρίσεις, για να 
αναστοχαστεί τη διαχρονικότητα 
της ανθρώπινης συνθήκης, της 
ανθρώπινης αγωνίας αλλά και 
ευτυχίας, για να ανατρέψει μέσα 
του την αντίληψη της ιστορίας 
ως μιας στείρας απομνημόνευσης 
χρονολογιών, μαχών, ονομάτων 
επιφανών πρωταγωνιστών της. 
Και βεβαίως για να απολαύσει τη 
μαεστρία της γραφής της Τοκάρ-
τσουκ.

Μεταφραστικές δυσκολίες: Αρ-
κετές. Τα ιστορικά τοπωνύμια, για 
παράδειγμα, που αλλάζουν από 
εποχή σε εποχή και από γλώσσα 
σε γλώσσα. Η Τοκάρτσουκ παρα-

κολουθεί τις αλλαγές στη δική της 
γλώσσα – ένας τόπος υπάρχει πε-
ρίπτωση να αναφέρεται αλλιώς σε 
διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου 
ή από διαφορετικούς ήρωες. Στα 
ελληνικά οι αλλαγές αυτές δεν εί-
ναι οι ίδιες. Υπήρξαν κάποιοι όροι 
που με προβλημάτισαν.

Η δική μου προσωπική δυσκο-
λία συνίστατο στο να καταφέρ-
νω να δουλεύω στα διαλείμματα 
ανάμεσα σε χημειοθεραπείες κα-
τά την περυσινή περιπέτειά μου 
με τον καρκίνο του μαστού. Με 
την ευκαιρία αυτή, ωστόσο, ενη-
μερώθηκα και για κάτι που μου 
φάνηκε απίστευτο: η συγκεκρι-
μένη μετάλλαξη κάποιου γονι-
δίου που φάνηκε στην εξέταση 
παρατηρείται αποκλειστικά σε 
πολωνοεβραϊκούς πληθυσμούς. 
Η γιαγιά Ρόζα που ήρθε από τη 
Σμύρνη και πέθανε στην Αθή-
να από τον συγκεκριμένο τύπο 
καρκίνου μπορεί, τελικά, να ήταν 
εβραϊκής καταγωγής. Μπορεί ο 
Ιακώβ Φρανκ να γνώριζε τους 
απώτερους προγόνους της που 
μάλλον κάποια στιγμή μετακι-
νήθηκαν από την Πολωνία για 
να εγκατασταθούν στη Σμύρνη 
και να αλλαξοπιστήσουν.

Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, 
που το μετέφρασε 
στα ελληνικά, μας μυεί 
στο σύμπαν του νέου 
βιβλίου της Πολωνής 
νομπελίστριας, 
«Τα βιβλία του Ιακώβ».

H Oλγκα Τοκάρτσουκ (φωτ.) ταξιδεύει τον αναγνώστη σε ∆ύση και Ανατολή: καθολικοί, ορθόδοξοι, εβραίοι, μου-
σουλμάνοι, διαφωτιστές και σκοταδιστές παρελαύνουν στο νέο της βιβλίο.

Περιέχει ελάχιστα μυθοπλαστικά 
στοιχεία και βασίζεται σε πολύ μεγά-
λο μέρος του σε ιστορικές πηγές και 
λεπτομερή μελέτη.
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«Οι θρησκείες
αναφέρονται
στον ίδιο Θεό»
Η βραβευμένη Ολγκα Τοκάρτσουκ

ζωντανεύει με μαεστρία τον 18ο αιώνα
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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
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. 
19.00 Eιρήνη Πάσι
 Κωμική σειρά εποχής.
19.30 Κυπριώτικα σκετς
 Φίλτατη Προκοπία.
20.00 EIΔHΣEIΣ
20.30  Κατάρ 2022
 ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 (Pre-Game)
21.00 ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 (Αγώνας)
23.00  ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 (Post-Game)
23.15  EIΔHΣEIΣ
23.20  Επ. προγραμμάτων

07.00 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
07.30 Ιστορίες του χωρκού - (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
11.30  Κατάρ 2022
 ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ  
 (Pre-Game)
12.00 ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ  
 (Αγώνας)
14.00  ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
 (Pοst-Game)
14.15  Κοίτα με στα μάτια
14.30  Κατάρ 2022
 ΒΕΛΓΙΟ - ΜΑΡΟΚΟ
 (Pre-Game)
15.00 ΒΕΛΓΙΟ - ΜΑΡΟΚΟ
 (Αγώνας)
17.00  ΒΕΛΓΙΟ - ΜΑΡΟΚΟ
 (Pοst-Game)
17.15  Κοίτα με στα μάτια
17.30 Κατάρ 2022
 ΚΡΟΑΤΙΑ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
 (Pre-Game)
18.00  ΚΡΟΑΤΙΑ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
 (Αγώνας)
20.00  ΚΡΟΑΤΙΑ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
 (Pοst-Game)
20.15 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
20.25  EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
20.30  Στους δρόμους 
 του νερού 
 Nτοκιμαντέρ.
21.30  Rip Tide
 Kοινωνική τηλεταινία. �
23.00    Mystery at the 
 Elysee Palace
 Σειρά ταινιών μυστηρίου.
00.30  EIΔHΣEIΣ - (Ε)
00.45  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 Τhe Chase - (Ε)
 Tηλεπαιχνίδι γνώσεων.
14.00  Aμφιβολίες - (Ε)
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 Επαναλήψεις 
 προγραμμάτων

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.00 Ισπανία-Γερμανία 23.00    Mystery at the Elysee 22.30 Μaestro

1899
ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Δημιουργός: Μπάραν Μπο Ονταρ
Ερμηνείες: Εμιλι Μπίτσαμ, 
Αντρέας Πίτσμαν

Από τις πιο πρόσφατες προσθήκες 
στην πλατφόρμα του Netflix, η σει-
ρά μυστηρίου σκαρφάλωσε γρήγο-
ρα στις προτιμήσεις του κοινού χά-
ρη στον αινιγματικό, μυστηριώδη 
χαρακτήρα της. Οπως υποδηλώνει 
και ο τίτλος, βρισκόμαστε λίγο πριν 
από την αυγή του 20ού αιώνα και 
ένα πελώριο υπερωκεάνιο διασχί-
ζει τον Ατλαντικό με προορισμό τη 
Νέα Υόρκη. Ξαφνικά ωστόσο στον 
ασύρματο φτάνει σήμα από τον 
«Προμηθέα», ένα άλλο παρόμοιο 
πλεούμενο, το οποίο είχε εξαφα-
νιστεί στη θάλασσα μαζί με όλους 
του τους επιβάτες τέσσερις μήνες 
πριν. ∆ίχως δισταγμό, ο καπετά-
νιος χαράζει πορεία προς τα εκεί, 
για να βρεθεί τελικά μπροστά σε 
μια μεγάλη έκπληξη.

Η σειρά του Netflix δανείζεται 
στοιχεία από το «Lost», το «Dark» 
και γενικότερα όλες τις παρόμοιες 
τηλεοπτικές ιστορίες μυστηρίου, 
προσθέτοντας πάντως και τα δι-

κά της. Η σκοτεινή, απειλητική 
ατμόσφαιρα είναι πανταχού πα-
ρούσα από την αρχή, ενώ οι δη-
μιουργοί μάς συστήνουν μια σει-
ρά από ετερόκλητους χαρακτήρες 
που παίζουν τον δικό τους ρόλο 
στις εξελίξεις. Το ενδιαφέρον εδώ 
είναι πως έχουμε ένα πραγματικά 
διεθνές καστ, με Βρετανούς, Γάλ-
λους, Ισπανούς, Γερμανούς κ.ά. οι 
οποίοι ταξιδεύουν καθένας για 
τους λόγους του, προς τον Νέο 
Κόσμο. Κάπου εκεί βέβαια μπαίνει 
το στοιχείο του υπερφυσικού, τα 
θαλάσσια τρίγωνα, οι μαγνητικές 
πυραμίδες κ.ο.κ., με τρόπο πάντως 
που μοιάζει περισσότερο ιντριγκα-
δόρικος παρά ενοχλητικός, του-
λάχιστον στα πρώτα επεισόδια.

 

Περσέπολις ����
ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (2007)
Σκηνοθεσία: Μαρζάν Σατραπί, 
Βενσάν Παρονό
Ακούγονται: Κιάρα Μαστρογιάνι, 
Κατρίν Ντενέβ

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα από τα σπουδαι-
ότερα animation της περασμέ-

νης δεκαετίας, το οποίο έχει και 
εξαιρετικά επίκαιρο χαρακτήρα. 
Η Μαρζάν Σατραπί μεταφέρει 
την graphic novel αυτοβιογρα-
φία της στην οθόνη, εκεί όπου 
η νεαρή Μάρζι μεγαλώνει στο 
Ιράν των δεκαετιών του 1970 
και του 1980. Επειτα από τον 
τερματισμό του καθεστώτος του 
Σάχη, τα ηνία πλέον αναλαμβά-
νει η θεοκρατική διάδοχη κατά-
σταση, η οποία επιβάλλει μια 
σειρά από απαγορεύσεις, οδυ-
νηρές ειδικά για τις γυναίκες. 
Ακολουθούν η μετανάστευση, 
το όνειρο για μια καλύτερη ζωή 
στην Ευρώπη και ο επαναπατρι-
σμός, σε ένα συγκινητικό φιλμ 
που καταφέρνει πραγματικά να 
εμφυσήσει ζωή στους κομίστι-
κους χαρακτήρες του. 

Επιπλέον χρησιμοποιεί με σο-
φία το χιούμορ, ενώ πετυχαίνει να 
συνενώσει αρμονικά την ενδια-
φέρουσα προσωπική ιστορία της 
πρωταγωνίστριας με τις ιστορικές 
εξελίξεις στο Ιράν και τον υπόλοι-
πο κόσμο. Η ταινία κέρδισε το 
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής 
στο Φεστιβάλ Καννών του 2007 
και ήταν υποψήφια για Οσκαρ.

Επάνω, ο Αντρέας Πίτσμαν 
πρωταγωνιστεί στη σειρά του 
Netflix «1899». Kάτω, σκηνή από 
την ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Περσέπολις», που είναι διαθέ-
σιμη στο Cinobo. 

Μυστήριο στον «λαβύρινθο» του Ατλαντικού Ωκεανού

Ο Σπίλμπεργκ
σκηνοθετεί
τη ζωή του Στίβεν
Επιστροφή με άρωμα βιογραφίας

The Fabelmans ���� ½
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ερμηνείες: Μισέλ Γουίλιαμς, 
Πολ Ντέινο, Γκάμπριελ Λαμπέλ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ 

Ο μεγάλος μάστορας του κινημα-
τογράφου, Στίβεν Σπίλμπεργκ, 
επιστρέφει με την πιο προσωπι-
κή, αλλά ίσως και την καλύτερη 
ταινία του εδώ και δύο δεκαετίες. 
Στο επίκεντρο εδώ είναι οι Fabel-
mans –στα αγγλικά το όνομα πα-
ραπέμπει στη μυθοπλασία–, μια 
εξαμελής οικογένεια της μεταπο-
λεμικής Αμερικής. Ειδικότερα ο 
νεαρός Σάμι, ο οποίος ερωτεύε-
ται κεραυνοβόλα το σινεμά μετά 
την πρώτη του φορά στη σκο-
τεινή αίθουσα και πλέον ανα-

πτύσσει ασίγαστο πάθος για τις 
κινούμενες εικόνες και τη δημι-
ουργία τους. Ταυτόχρονα με τις 
πρώτες ερασιτεχνικές του προ-
σπάθειες, παρακολουθούμε την 
οικογενειακή ιστορία και κυρίως 
τη σχέση με τη μητέρα (Μισέλ 
Γουίλιαμς) και τον θείο (Σεθ Ρό-
γκεν) του, Μπένι, οι οποίες τον 
επηρεάζουν βαθιά.

Ο Σπίλμπεργκ εμπλέκεται για 
πρώτη φορά τόσο έντονα στη 
συγγραφή ενός σεναρίου –το 
υπογράφει μαζί με τον σταθερό 
συνεργάτη του, Τόνι Κούσνερ– 

και δικαιολογημένα, αφού σε 
μεγάλο βαθμό πρόκειται για τη 
δική του ιστορία ενηλικίωσης. 
Ο Σάμι είναι προφανώς το alter 
ego του, καθώς οι αναμνήσεις, 
αληθινές και επινοημένες, κατα-
κλύζουν το φιλμ: από την πρώτη 
κινηματογραφική εμπειρία, που 
αποτελεί φόρο τιμής στο κλασι-
κό αμερικανικό σινεμά αλλά και 
τους αδελφούς Λουμιέρ, μέχρι 
την τελευταία απλώς απολαυ-
στική σεκάνς, το δυομισάωρο 
της διάρκειας κυλάει αβίαστα, 
σαν ιστορία που αφηγείται κά-
ποιος μεγάλος παραμυθάς δίπλα 
στο τζάκι. 

Φυσικά αυτό δεν γίνεται τυ-
χαία. Κρατώντας τον ρυθμό της 
σκηνοθεσίας και του μοντάζ με 
ακρίβεια που θα ζήλευε οποιοσ-
δήποτε νεότερος κινηματογρα-
φιστής, ο 76χρονος Σπίλμπεργκ 
καταφέρνει να κάνει ταυτόχρονα 
ταινία ενηλικίωσης, αναδρομή 
στην προσωπική του φιλμογρα-
φία (αναφορές σε «E.T.», «Σαγό-
νια του καρχαρία», «∆ιάσωση του 
στρατιώτη Ράιαν» κ.ά.), ωδή στη 
μαγεία του σινεμά, καθώς και μια 
μίνι αμερικανική ανατομία των 
δεκαετιών του 1950 και 1960. Κι 
όλα αυτά σε ένα γλυκόπικρο πα-
κέτο, με χιούμορ αλλά και μπό-
λικο δράμα, το οποίο προφανώς 
έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, 
σπανιότατα ωστόσο με τέτοια 
συνοχή και αυθεντικότητα. 

Λόγος τέλος πρέπει να γίνει 
και για τις ερμηνείες. Ο σχετικά 
άγνωστος Γκάμπριελ Λαμπέλ απο-
δίδει καλά στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, το ίδιο και οι Πολ Ντέινο 
και Σεθ Ρόγκεν ως πατρικές φι-
γούρες· η πραγματικά ασυναγώ-
νιστη όμως εδώ είναι η Μισέλ 
Γουίλιαμς, ερμηνεύοντας έναν 
υπέροχα γραμμένο γυναικείο χα-
ρακτήρα –σύγχρονο, δίχως να το 
προσπαθεί υπερβολικά– και δίνο-
ντάς του ζωή και υπόσταση ικα-
νή να την οδηγήσει στο πρώτο 
Οσκαρ της καριέρας της.

Πραγματικά ασυναγώνιστη στον ρόλο της η Μισέλ Γουίλιαμς (κέντρο), ερμηνεύει έναν υπέροχα γραμμένο γυναικείο χαρακτήρα –σύγχρονο, δίχως να το 
προσπαθεί υπερβολικά–, δίνοντάς του ζωή και υπόσταση ικανή να την οδηγήσει στο πρώτο Οσκαρ της καριέρας της.

HOME CINEMA

O 76χρονος κινηματο-
γραφιστής κάνει ταυτό-
χρονα ταινία ενηλικίω-
σης, αναδρομή στην 
προσωπική του φιλμο-
γραφία και μια μίνι 
αμερικανική ανατομία 
των δεκαετιών 
του 1950 και του 1960.

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  Το σόι μου μέσα - (E)
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 (Συνέχεια
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 Το τελεσίγραφο 
  του Μπορν (The Bourne 

Ultimatum). Περιπέτεια, 
με τους Ματ Ντέιμον,

 Τζούλια Στάιλς, κ.ά. 
00.15 Eκείνες κι εγώ - (E)
 Κωμική σειρά.
00.50 Ο γητευτής - (E)
 Κοινωνική σειρά.
01.40 Ταμάμ - (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  Greece’s Next
 Top Model - (Ε)
18.00 OMEGA NEWS
18.10  Greece’s Next
 Top Model (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) 
05.00 Μια του κλέφτη - (Ε)

06.00 Οι Τάκκοι - (E)
 Κυπριακή σειρά.
07.00 Στο χωρκόν μας - (E) 
 Κωμική σειρά.
07.30 Θεία Λειτουργία
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Μαγειρική με την Αργυ-

ρώ Μπαρμπαρίγου.
10.20 Βουράτε γειτόνοι - (E) 
 Κωμική σειρά.
11.20 Η πεθερά - (E)
 Κωμική σειρά.
12.30 Καλό μεσημεράκι
 (Best Of) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
14.30 Γλυκάνισος - (E) 
 ∆ραματική σειρά.
15.30 Γειτονιές στο πιάτο
  Eκπομπή μαγειρικής, 
 μετον ∆ημήτρη 
 Σκαρμούτσο.
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)
02.20 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

06.55  Οι παράνομοι
08.20  Τα κίτρινα γάντια
09.45  Ο ψεύτης
11.15  Ταξίδι
12.40  Ο φαντασμένος
14.15  Ο κατεργάρης
15.45   Η δασκάλα με τα ξανθά 

μαλλιά
17.25  Ένας απένταρος λεφτάς
18.40  Θύελλα σε παιδική καρδιά
20.00  Η καφετζού
21.35  Φτωχός 
 εκατομμυριούχος
23.00  Ουρανός

 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 I Used To Go Here �

08.20  Τα κίτρινα γάντια

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  Octopussy 
 Ξένη ταινία.

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00  Η ζαβολιάρα
09.35  Σκυλάκια μόνα στο σπίτι
13.00  Ο θείος μου ο Ιπποκράτης
14.40  Ο παππούς ο Τάσος
 μαγειρεύει - (E)
19.10  Φθινόπωρο στο Βερμόντ
21.00  Ο δρόμος της ελπίδας
 ∆ραματική ταινία.
23.15  Κυνήγι μαγισσών
 Περιπέτεια.
01.10  Ξένη ταινία
03.15  Έγκλημα στο 
 Όριεν Εξπρες

06.45  Unhinged
08.30  Love Type D
10.15  Isthmus
12.00  Pharaoh’s War
14.00  To Have And To Hold
15.45  A Tale Of Two Coreys
17.30  Princess Of The Row
19.15  End Of A Gun
21.00  I Used To Go Here �
22.45  The Birdcage
00.45 Love Is Love Is Love
02.15  Family Pictures
03.45  Faith, Hope And Love
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Η προβλήτα απλώνεται εντυπωσια-
κή και γιγάντια πάνω από το νερό, 
λες και η αλαζονική, ολόφωτη πό-
λη θέλει να κατακτήσει μέχρι και 
τον ωκεανό. Στο φόντο, ο ευρύς 
ορίζοντας του Ατλαντικού φωτί-
ζεται από μια μεγάλη και κατά-
λευκη πανσέληνο, που κάνει τις 
αφρισμένες κορυφές των κυμάτων 
να φωσφορίζουν. Πρόκειται για 
τη διάσημη μεταλλική προβλήτα 
της τουριστικής παραθαλάσσιας 
πόλης του Ατλάντικ Σίτι, στην πο-
λιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, και στη 
μεγάλη αμμουδιά της βλέπουμε 
ένα πλήθος λουομένων. Κάνουν 
τον περίπατό τους, ξαπλώνουν 
στην άμμο, ενώ πολλοί παίζουν 
με τα κύματα και κολυμπούν. Και 
όμως, στον ουρανό βλέπουμε σύν-
νεφα και είναι βράδυ. Αραγε πρό-
κειται για νυχτερινούς κολυμβη-
τές; Και γιατί η εικόνα που κοιτάμε 
έχει κάτι το αφύσικο; Αυτή η καρτ 
ποστάλ από τα μέσα της δεκαετί-
ας του 1920 είναι μια γοητευτική 
οφθαλμαπάτη: έχει βασιστεί σε 
μια φωτογραφία που τραβήχτηκε 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλ-
λά έπειτα επιχρωματίστηκε ώστε 
να μοιάζει πειστικά νυχτερινή.

Το βιβλίο μέσα στο οποίο πα-
ρουσιάζεται, με τίτλο «Καρτ πο-
στάλ της νύχτας» («Postcards of 
the night»), αποτελεί προϊόν του 
εκδοτικού οίκου του Μουσείου 
του Νέου Μεξικού (Museum of 
New Mexico) που εδρεύει στη Σά-
ντα Φε, πρωτεύουσα της πολιτείας 
του Νέου Μεξικού, και είναι υψη-
λής ποιότητας, κομψό λεύκωμα 
126 σελίδων που κυκλοφόρησε 
είκοσι χρόνια πριν, τον Ιανουάριο 
του 2003, βασιζόμενο στην προ-
σωπική συλλογή ενός ιστορικού 
- γεωγράφου, του Τζον Α. Τζέικλ 
(John A. Jakle).

Μάλιστα, υπάρχει εδώ μια ταύ-
τιση ανάμεσα στον εκδότη και 
στον συγγραφέα: έχουν κι οι δυο 
στην πλάτη τους μεγάλο αριθ-
μό καταπληκτικών εργασιών και 
εκδόσεων που εκτός Αμερικής 

έχουν παραμείνει λίγο ώς πολύ 
στο σκοτάδι. Με αυτήν την έννοια, 
το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια 
μας είναι ένα από αυτά τα πολλά 
«άγνωστα αριστουργήματα» της 

παγκόσμιας εκδοτικής δραστη-
ριότητας.

Ο Τζέικλ, 83 ετών σήμερα, ομό-
τιμος καθηγητής Γεωγραφίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Πανε-
πιστήμιο του Ιλινόι, εμπνεύστηκε 
από τη γοητεία του «αμερικανικού 
τοπίου» και δούλεψε όλη του τη 
ζωή για να το καταγράψει, να το 
αναλύσει και να το αποτυπώσει 
σε λόγια, εικόνες και θεματικές 
ενότητες. Μελέτησε (και εκθεία-
σε μέσα στα βιβλία του) πράγματα 
όπως τα βενζινάδικα, τα μοτέλ και 
τα φαστφουντάδικα στο πλάι των 
μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, τις 
φωτεινές επιγραφές, τα γκαράζ ή 

τους σιδηροδρόμους. Στο μακρύ 
έργο του υπήρξε παραγωγικός, 
μεθοδικός και παθιασμένος ερευ-
νητής της λαϊκής κουλτούρας της 
Αμερικής. Κάθε περιπαθής έρευ-
να - έκδοσή του μοιάζει με μικρό 
έντυπο μουσείο για τον φευγαλέο 
παλμό του εφήμερου και όσων χά-
θηκαν κάπου μέσα στα χρόνια και 
στα μεγάλα γράμματα της Ιστο-
ρίας. Σαν υπνωτισμένος εξερευ-
νητής και συλλέκτης εκλάμψεων 
του παρελθόντος, ανίχνευσε την 
ψυχή της χώρας του όχι μόνο στα 
μεγάλα γεγονότα και στα ηχηρά 
ονόματα, αλλά και στις συνήθειες 
των πολλών και των ανωνύμων.

Στις ογδόντα εικόνες-οφθαλμα-
πάτες του βιβλίου που παρουσιά-
ζουμε εδώ, μας παίρνει μαζί του 
για ένα ταξίδι μέσα σε εκείνες τις 
παλιές τουριστικές εικόνες των 
νυχτερινών πόλεων που σε όλες 
τους θριαμβεύουν δύο πράγματα: 
το μυστήριο της πόλης τη νύχτα 
και η χαμένη πια τέχνη των επι-
χρωματισμένων καρτ ποστάλ. «Το 
ενδιαφέρον μου για την αμερικα-
νική νύχτα και την αποτύπωσή 
της στις καρτ ποστάλ γεννήθηκε 
αυθόρμητα. Ως δεκάχρονος (σ.σ. 
το 1949), ένα βράδυ του χειμώνα, 
διέσχισα μέσα σε ένα τρένο την 
πολιτεία του Κάνσας, με δεσμί-

δες φωτός να τρυπάνε το σκοτά-
δι, διακεκομμένες λάμψεις από 
τους προβολείς των αυτοκινήτων 
στην εθνική οδό, που βρισκόταν 
παράλληλα με τις γραμμές του τρέ-
νου. Τι βαθιά αίσθηση κενού και 
απομόνωσης!» θα πει στην αρχή 
του προλόγου της έκδοσης, ενώ 
αμέσως μετά θα πάει από τη νύ-
χτα του σκοταδιού στη νύχτα του 
φωτός, όταν θυμάται τη λάμψη 
της μεγάλης πόλης μια νύχτα του 
Αυγούστου που είχε πάει με τους 
γονείς του στο ρουφ γκάρντεν του 
Astor Hotel στη Νέα Υόρκη. Οπως 
γράφει, «βλέποντας τη θέα από 
ψηλά ένιωσα πως βρισκόμουν όχι 
μόνο στην καρδιά μιας θαυμαστής 
μητρόπολης, αλλά και στην καρδιά 
όλης της Αμερικής – για να μην 
πω στο κέντρο όλου του κόσμου».

Στην εφηβεία του, τέτοιες «νυ-
χτερινές» εικόνες έφθαναν στο οι-
κογενειακό γραμματοκιβώτιο σε 
μορφή καρτ ποστάλ από συγγενείς 
που πήγαιναν ταξίδια. Αρχισε να 
τις συλλέγει και να τις φυλάει σε 
ένα κουτί, και ενώ μπορεί τότε 
να μην καταλάβαινε πως εκείνες 
οι φωτογραφίες ήταν «πειραγμέ-
νες», τον γοήτευαν γιατί, όπως 
λέει, δεν ήταν μόνο συγκινητικές, 
αλλά αποτελούσαν και μια «πρό-
σκληση» για να πάει κάποτε σε 
όλα αυτά τα μέρη.

Χρόνια μετά, ως βοηθός καθη-
γητής Γεωγραφίας στο πανεπιστή-
μιο, ξέθαψε εκείνο το κουτί και 
αναγνώρισε την ακαδημαϊκή του 
αξία. «Οι εικόνες εκείνες ήταν εν-
δεικτικές όχι μόνο τού πώς ήταν 
κάποτε εκείνα τα μέρη, αλλά και 
του πώς απεικονίζονταν. Ηταν εν-
δεικτικές τού πώς απεικονιζόταν 
η ίδια η Αμερική», όπως γράφει, 
και μας υπενθυμίζει παράλληλα 
κάτι πολύ σημαντικό: τότε ήταν 
η εποχή που η νύχτα είχε πάψει 
να είναι τόσο σκοτεινή όσο είχε 
υπάρξει επί αιώνες. «Ο νυχτερι-
νός φωτισμός μετέτρεψε το συ-
νηθισμένο σε ασυνήθιστο, η νύ-
χτα αποικήθηκε και τα όρια του 
σκοταδιού μετακινήθηκαν προς 
τα πίσω», θα πει.

Κάποτε στη (νυχτερινή) Αμερική
Πόλεις που δεν κοιμούνται ποτέ μέσα από τις ρετρό επιχρωματισμένες καρτ ποστάλ της συλλογής του Τζον Α. Τζέικλ

«Ο νυχτερινός φωτισμός 
μετέτρεψε το συνηθι-
σμένο σε ασυνήθιστο, 
η νύχτα αποικήθηκε 
και τα όρια του σκοτα-
διού μετακινήθηκαν 
προς τα πίσω».

Ατλάντικ Σίτι, Νιου Τζέρσεϊ, 1925. Η μεταλλική προβλήτα. Αυτή η καρτ ποστάλ από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 έχει βασιστεί σε μια φωτογραφία που 
τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι μία από τις πολλές που επιχρωματίστηκαν ώστε να μοιάζουν πειστικά νυχτερινές.

Λος Αντζελες, Καλιφόρνια, 1940. Χόλιγουντ Μπουλβάρ. Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 1940. Τούσον, Αριζόνα, 1933. 

Πέρα από την ιστορική τους αξία 
ως τεκμήρια για το κοινωνικό 
πλαίσιο της εποχής ή πολύτι-
μοι φωτογραφικοί υπαινιγμοί 
για άγνωστες πτυχές του παρελ-
θόντος, αυτές οι ταχυδρομικές 
κάρτες υπήρξαν και προϊόν ενός 
ολόκληρου μηχανισμού που είχε 
πίσω του πολύπλοκες διαδικασί-
ες και παραγωγές, είτε αυτό σή-
μαινε τεχνικές απεικόνισης και 
εκτύπωσης είτε τα ίδια τα ταχυ-
δρομεία και τις υπηρεσίες τους. 
Ιστορικά μιλώντας, οι καρτ πο-
στάλ φιλοτεχνήθηκαν, τυπώθη-
καν, πωλήθηκαν, ταχυδρομήθη-
καν και παρελήφθησαν σε τόσο 
γιγάντια κλίμακα που ίσως αποτε-
λούν το αντικείμενο που ανταλλά-
χθηκε περισσότερο από οποιοδή-
ποτε άλλο μεταξύ των ανθρώπων. 
Μπορούμε κιόλας να πούμε πως 
αποτελούν τον πρόγονο των ση-
μερινών μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης: πράγματι, συχνά συνοδεύ-
ουμε ένα σύντομο μήνυμά μας 
(ή μια δημόσια ανάρτησή μας) 

με μια φωτογραφική λήψη από 
έναν τόπο διακοπών.

«Η εικόνα άρχισε να εξισώ-
νεται με την εμπειρία», γράφει 
κάπου στις εισαγωγικές σημειώ-
σεις του στις «Καρτ ποστάλ της 
νύχτας» ο Τζέικλ, αναφερόμενος 
στην Αμερική του πρώιμου 20ού 
αιώνα, κάτι που στη σημερινή 
ψηφιακή εποχή των social media 

και του Ιντερνετ ακούγεται ανα-
τριχιαστικά επίκαιρο. Πράγματι, 
με έναν παράξενο τρόπο, οι καρτ 
ποστάλ ζουν ακόμη, σε ψηφιακή 
μορφή, αλλά οι «οφθαλμαπάτες» 
τους δεν έχουν τίποτα από εκεί-
νη την παλιά γοητεία των περίτε-

χνων τεχνικών εκτύπωσης, επι-
χρωματισμού κι επέμβασης πάνω 
στη φωτογραφία.

Με λίγη έρευνα, βρίσκουμε 
πως εκείνη η καρτ ποστάλ που 
μας δείχνει μια νυχτερινή λήψη 
της παραλίας του Ατλάντικ Σί-

τι και της μεγάλης προβλήτας 
του, στην πραγματικότητα εί-
ναι απλώς μια πειραγμένη φω-
τογραφία που τραβήχτηκε κατά 
τη διάρκεια της ημέρας από ένα 
αεροπλάνο. Μας πειράζει όμως 
που αυτή η επέμβαση, η επεξερ-
γασία, είναι τόσο φανερή; Πειρά-
ζει τον ίδιο τον δημιουργό της; 
Τον ανησυχεί άραγε μήπως τον 
κατηγορήσουμε για κατάφωρη 
απάτη, συνειδητοποιώντας πως 
μάλλον δεν θα υπήρχε περίπτω-
ση ένα βράδυ με συννεφιά να βρί-
σκονταν εκατοντάδες λουόμενοι 
στην παραλία;

Κι όμως, είναι τόσο γοητευ-
τικό το φεγγάρι και οι λάμψεις 
του πάνω στον Ατλαντικό, τό-
σο μαγικά τα φώτα πάνω στην 
προβλήτα με τις ατραξιόν τους, 
που δεχόμαστε πρόθυμα αυτή 
τη «γλυκιά απάτη». Συμφωνού-
με όλοι σε μια εθελούσια, κοινή 
παραπλάνηση. Αλλωστε, γιατί να 
σε πειράξει που σε μία από αυτές 
τις εικόνες ο κομήτης του Χάλεϊ 

είναι ολοφάνερα ζωγραφισμένος 
με το χέρι; Η απόκοσμη μαγεία 
του δεν χάνει σε τίποτα – αντι-
θέτως, ίσως κερδίζει.

Τα μεταπολεμικά χρόνια, όταν 
άρχισαν να γίνονται διαθέσιμα 
φωτογραφικά μέσα που μπορού-
σαν να αποτυπώσουν πιο ρεαλι-
στικά νυχτερινές σκηνές, οι εκδό-
τες και οι τυπογράφοι συνέχισαν 
να παρουσιάζουν τις αμερικανι-
κές πόλεις τη νύχτα επιχρωμα-
τισμένες, με τεράστια φεγγάρια 
στον ουρανό, κάπου μεταξύ του 
αληθινού και του φαντασιακού. 
Οι νέες τεχνικές δεν άφηναν τό-
σο χώρο για τη φαντασία. Οπως 
γράφει ο Τζέικλ, «στο τέλος, το 
παιχνίδι της φαντασίας και των 
προσδοκιών που έπαιζαν οι εκδό-
τες των καρτ ποστάλ με το κοινό 
σταμάτησε. Κι όμως, ενώ οι καρτ 
ποστάλ των αρχών του 20ού αιώ-
να δεν υπήρξαν απόλυτα ειλικρι-
νείς, με τίποτα δεν μπορούμε να 
πούμε πως υπήρξαν και εντελώς 
ανέντιμες».

Τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» του πρώιμου 20ού αιώνα

Το βιβλίο «Καρτ ποστάλ της νύχτας» 
(«Postcards of the night») είναι ένα 
κομψό λεύκωμα 126 σελίδων που κυ-
κλοφόρησε πριν από 20 χρόνια.

Λας Βέγκας, Νεβάδα, 1960.
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