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Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΘΕΑΤΡΟ

«Λόγια στο στόμα»
από τη Μαρία Κυριάκου

«Το έργο έχει χιούμορ, αμε-
σότητα, αλλά ταυτόχρονα
συγκινεί και είναι μια γροθιά
στο στομάχι» λέει στην «Κ» η
Μαρία Κυριάκου, η οποία
σκηνοθετεί το έργο «Λόγια

στο στόμα» του Kieran Hurley, που ανεβάζει
η ομάδα Φερέφωνο. Τέχνες, σελ. 5

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ο Δημόσιος Κήπος 
της Λεμεσού
Μία ιστορική περιδιάβαση στον Δημοτικό
Κήπο Λεμεσού, ο οποίος δημιουργήθηκε
το 1904, και έκτοτε διαδραματίζει σπου-
δαίο ρόλο ως δημόσιος χώρος στην πόλη.
Σε δημοσιεύματα της εποχής περιγράφεται
ως «χάρμα των αισθήσεων». Τέχνες, σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Προσοχή στους λίθους
Παρακολουθούσαμε άναυδοι πριν από
λίγο καιρό την εισβολή οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο και θεωρούσαμε
ότι αυτά συμβαίνουν πολύ μακριά από
εμάς... αλλά και όταν το ελληνικό κοι-
νοβούλιο ήταν περικυκλωμένο από κιγ-
κλιδώματα σκεφτόμασταν ότι αυτές εί-
ναι ακρότητες των εν Ελλάδι ανυπότα-
κτων... Μόνο όταν είδαμε να πετροβο-
λούν τη Βουλή ίσως να ανησυχήσαμε,
ότι τελικά η αφροσύνη καλά κρατεί και
στον τόπο μας. Απαράδεκτες οι διχα-
στικές πολιτικές οπόθεν κι αν προέρ-
χονται, ιδιαίτερα όταν εκφέρονται για
να εξυπηρετήσουν μικροκομματικούς
σκοπούς. Καιρός λοιπόν να κοιτάξουμε
κατάματα τον Ονήσιλο, για να γλυτώ-
σουμε από τα τσιμπήματα, πριν να είναι
αργά, διότι καιρός του σπείρειν και και-
ρός του θερίζειν και κανείς δεν θα ήθελε
να θερίσει τα επίχειρα της αφροσύνης
μας για ακόμη μία φορά. 

H Καϊλή κόλλησε
στην έρημο
του Κατάρ
Στη δίνη του σκανδάλου
Θύελλα στις Βρυξέλλες προκάλεσε η εμ-
πλοκή της –διαγραφείσας, πλέον, από το
ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά το πρώτο δημοσί-
ευμα– ευρωβουλευτού Εύης Καϊλή σε
υπόθεση διαπλοκής με το Κατάρ. Σελ. 19

Τέσσερα «όπλα» 
κι ένα κρυφό χαρτί
Οι προεκλογικοί άξονες της Ν.Δ.
Eνόψει της τελικής ευθείας προς τις
εκλογές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης καταστρώνει τη στρατηγική
του, με τέσσερα «όπλα» και κρυφό χαρτί
την πιθανή απόκτηση επενδυτικής βαθ-
μίδας εντός των πρώτων μηνών του
2023. Σελ. 18

Τα πλάνα των τριών για οικονομία
Ανάλυση των προγραμμάτων Νεοφύτου, Μαυρογιάννη, Χριστοδουλίδη
Μια ακτινογραφία των οικονομικών προ-
γραμμάτων των τριών υποψηφίων για τις
Προεδρικές του 2023 Αβέρωφ Νεοφύτου,
Ανδρέα Μαυρογιάννη και Νίκου Χριστο-
δουλίδη. Η διαπίστωση είναι ότι πρόκειται
για γενικότητες. Καλό θα ήταν οι υποψήφιοι

ν’ αξιοποιήσουν τα μέτρα και τις προτάσεις
του Ταμείου Ανάκαμψης και να εντάξουν
σε αυτές και τις δικές τους. Η Κύπρος είναι
«μικρό καράβι», μια ευέλικτη οικονομία,
που αν κάνει 2 - 3 συγκεκριμένα πράγματα
θα πάει πολύ μπροστά. Οικονομική, σελ. 3

Μία μεγάλη μάχη για τη διεκδίκηση της
δεύτερης θέσης στον πρώτο γύρο των
προεδρικών εκλογών του 2023 φαίνεται
πως θα δοθεί μεταξύ του Αβέρωφ Νεοφύτου
και του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Η δημο-

σκόπηση, που διενήργησε για λογαριασμό
της «Κ» η Symmetron Market Research
καταδεικνύει πως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
πετυχαίνει μία αλματώδη αύξηση της
εκλογικής του επιρροής σε σχέση με τα

δημοσκοπικά ευρήματα του περασμένου
Οκτωβρίου. Οι δύο μονομάχοι είναι πλέον
στην ίδια αφετηρία, λαμβάνοντας ποσοστό
ύψους 18%. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πα-
ρουσιάζεται πρώτος με διαφορά, λαμβά-

νοντας ποσοστό ύψους 32%. Παρά την
κάμψη των ποσοστών που κατέγραψε
τους προηγούμενους μήνες, διαφαίνεται
πως άντεξε στις επιθέσεις που δέχτηκε
από τους δύο αντιπάλους. Σελ. 4

Οι Βρετανοί επιχει-
ρούν να αναδομή-
σουν τη γεωπολιτική
παρουσία τους σε
κρίσιμες περιοχές
της ευρύτερης ευρω-
παϊκής περιφέρειας
και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Φαίνεται
ότι επιθυμούν στενό-
τερες σχέσεις και
συντονισμούς με την
Τουρκία. Σελ. 22

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Με τον Αβέρωφ
ξέρεις τι πολιτική
επιλέγεις 

Η διακυβέρνηση έχει
νόημα μόνο όταν αυτή
επιχειρείται για την
υλοποίηση του προ-
γράμματος του ΔΗΣΥ,
λέει ο Χάρης Γεωργιά-

δης. Κληθείς να σχολιάσει τι θα ση-
μαίνει για το κόμμα αν συναγερμικά
στελέχη συμμετάσχουν σε μία κυ-
βέρνηση Χριστοδουλίδη, υπογραμ-
μίζει πως εάν θα βρεθούν σε κάποια
κυβέρνηση, θα είναι σε κυβέρνηση
του ΔΗΣΥ. Απαντά και για την επό-
μενη μέρα του ΔΗΣΥ και αν ενδια-
φέρεται για την ηγεσία. Σελ. 8

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι ιεράρχες 
σε κοσμικό
προεκλογικό
Με σαφές προβάδισμα για τις αρχιεπι-
σκοπικές ο μητροπολιτης Λεμεσού Αθα-
νάσιος. Η εκλογική του επιρροή φτάνει
στο 35% έναντι του 17% αντίστοιχα για
τους ανθυποψηφίους του μητροπολίτες
Πάφου και Ταμασού. Οι περισσότεροι
δε ιεράρχες έχουν λειτουργήσει κοσμικούς
μηχανισμούς προώθησης της προεκλο-
γικής εκστρατείας τους. Σελ. 6

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η είσοδός του
στον προεκλογικό 
Μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθε-
λαν να κάνει μυστικές συμφωνίες με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΚΟϊκός
πρόεδρος μπήκε δυναμικά στον προ-
εκλογικό. Το ερώτημα είναι αν τελι-
κά ωφελεί κάτι τέτοιο την υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη ή αν είναι
σχέδιο από πλευράς της Πινδάρου
για να συσπειρωθεί ο ΔΗΣΥ. Σελ. 10

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

«Αμφισβητούμενη 
περιοχή» η νεκρή ζώνη
Κήρυξη σημείων της νεκρής ζώνης
ως «αμφισβητούμενη περιοχή» ζή-
τησε η τουρκική πλευρά από την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προσβλέποντας να γκρι-
ζάρει την περιοχή του «γηπέδου
Τσετίνκαγια. Από πλευράς Ηνωμέ-
νων Εθνών έχει διαμηνυθεί ότι
απορρίπτεται μία τέτοια προσπά-
θεια, εντούτοις το όλο ζήτημα οδή-
γησε τον Ιωάννη Κασουλίδη να προ-
βεί σε διαβήματα. Σελ. 7

Σχέδια Τουρκίας-Βρετανίας για παραγωγή UAV

Ισοβαθμία του τρόμου για τον δεύτερο 
Ο Α. Μαυρογιάννης εκμηδένισε τη διαφορά από τον Aβ. Νεοφύτου και προηγείται οριακά με 0,7%

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ Σελ. 6
Θεολόγος - δημοσιογράφος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ Σελ. 6
Διευθυντής επικοινωνίας, ΓΝΩΡΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Κ»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Είμαι αυτή που είμαι 
γιατί είχα αυτούς τους γονείς»

Η Σαρλότ Γκενσμπούρ (θεω-
ρείται μούσα του Δανού σκηνο-
θέτη Λαρς φον Τριερ) που πρω-
ταγωνιστεί στην ταινία του Μι-
καέλ Ερς «Νυχτερινοί επισκέ-
πτες» μιλάει στην «Κ» για τον

κινηματογράφο και όσα σφυρηλάτησαν τον χα-
ρακτήρα της. Τέχνες, σελ. 1

Οι Ουκρανοί έκαναν την περασμέ-
νη εβδομάδα το πρώτο βήμα για να
πετύχουν τον στόχο τους, χρησιμο-
ποιώντας δικής τους κατασκευής
όπλα. Το διήμερο Δευτέρας και Τρί-
της, ουκρανικά drones-καμικάζι
διήνυσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα
εντός ρωσικού εδάφους για να πλή-
ξουν τρεις ρωσικές βάσεις, προκα-
λώντας τον θάνατο τριών στρατιω-
τών και ζημιές σε δύο μαχητικά αε-
ροπλάνα. Μεταξύ των στόχων που
επλήγησαν ήταν και η βάση Ενγκελς
στην περιφέρεια Σαράτοφ, στα νό-
τια της Ρωσίας, που απέχει περί τα
600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά
σύνορα. Στρατηγικά και πολιτικά, οι
ουκρανικές επιθέσεις της περασμέ-
νης εβδομάδας ήταν η απάντηση
στο ρωσικό «Σοκ και δέος» που έχει
εξαπολύσει ο στρατηγός Σεργκέι
Σουροβίκιν. Σελ. 23

Η Ουκρανία με δικά της όπλα επιτίθεται στη Ρωσία
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ΒΕΒΗΛΩΣΗ: Μία επιτροπή
εκ καλλιτεχνών, αρχαιολό-
γων και αρχιτεκτόνων, ει-
δικώς καταρτιζομένη, θα
κληθή ν’ αποφανθή επί
του εξής ζητήματος: Αν η
καλλιτεχνική εμφάνισις
του Παρθενώνος πρόκει-
ται να μειωθή διά της το-
ποθετήσεως εκμαγείων εκ

τσιμέντου των γλυπτών του Φειδίου. Φανταζόμεθα ότι η επιτροπή θ’
αποφανθή ότι η τοποθέτησις αυτή αποτελεί καλλιτεχνικήν λοβιτού-
ραν και κατά συνέπειαν βεβήλωσιν.
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εδημοσιεύθη το κείμενον της Ιαπωνικής προτάσεως
περί του ναυτικού αφοπλισμού. Εν τη εισηγητική αυτής εκθέσει, η
ιαπωνική αντιπροσωπεία γράφει: Προς επίτευξιν δικαίου αφοπλι-
σμού είναι ανάγκη να ληφθή υπ’ όψιν η γεωγραφική θέσις και αι ει-
δικαί συνθήκαι υφ’ ας διαβιοί εκάστη χώρα και τούτο ίνα μη θιγή το
αίσθημα της ασφαλείας εκάστου κράτους. Η Ιαπωνία προτείνει ως
πρακτικήν λύσιν: α) όπως αι μεγάλαι γραμμαί των συνομολογηθησο-
μένων συμφωνιών αποτελέσουν το αντικείμενον προηγουμένων
διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικής, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και
Ιαπωνίας· β) όπως αι συμφωνίαι είνε δύο ειδών, γενικαί και ειδικαί·
γ) όπως γίνη διάκρισις μεταξύ των ισχυρών πολεμικών πλοίων, ως
είνε τα θωρηκτά της γραμμής, τ’ αεροπλανοφόρα και τα καταδρομι-
κά, και των ασθενεστέρων τοιούτων, ως είνε τα καταδρομικά β΄ τά-
ξεως, τα τορπιλλοβόλα και τα υποβρύχια.
ΟΙΚΤΡΑ: Κατά πληροφορίας ασφαλείς, ο παρά τη Τραπέζη της Ελλά-
δος ξένος παρατηρητής και οικονομικός σύμβουλος της Τραπέζης κ.
Φίνλεσον, υπέβαλε προ τινών ημερών έκθεσιν επί της εν γένει οικο-
νομικής, δημοσιονομικής και συναλλαγματικής καταστάσεως της
Χώρας. Διά της εκθέσεώς του ταύτης ο ξένος παρατηρητής τονίζει
την από πάσης απόψεως οικτράν οικονομικήν κατάστασιν της Ελλά-
δος. Ιδιαιτέρως δε ασχολείται με το εμπορικόν ισοζύγιον και το ισο-
ζύγιον πληρωμών της Χώρας, τα οποία θα αφίσουν το μεν πρώτον
έλλειμμα πλέον των 30 εκατομμυρίων δολλαρίων, το δε δεύτερον
έτι μεγαλύτερον.
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Επιλογή και επιμέλεια:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
11.12.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, ανήκω
σε μια γενιά που σπατάλησε τα κα-
λύτερά της χρόνια παρατηρώντας τη
ζωή μέσα από τις γρίλιες. Γυναίκες
φοβισμένες, καταπιεσμένα αγόρια
επειδή ήσαν διαφορετικά από τους
άλλους, πατριαρχικές οικογένειες
όπου έκανε κουμάντο η χειροδικία.
Γι’ αυτό απεχθάνομαι τις γλυκερές
αναφορές στο παρελθόν, τη νο-
σταλγία για τα γιασεμιά στις γειτο-
νιές και τα αφημένα κλειδιά στις
εξώθυρες των σπιτιών. Ελάχιστη ει-
λικρίνεια χρειάζεται μόνο, για να
παραδεχτούμε πως η Κύπρος ήταν
μία κλειστοφοβική χώρα με επαρ-
χιώτικη φευ ιδιοσυγκρασία.  

Αλλά πέρασε ο καιρός, αγαπημένο
μου ημερολόγιο, και τάχαμου εκ-
συγχρονιστήκαμε. Βοήθησε βεβαί-
ως ότι ξεγελάσαμε τους κουτόφραγ-
κους και εντάξαμε τη βραχονησίδα
στην Ευρώπη. Βοήθησε και το ότι τα
παιδιά αποτελούν βελτιωμένη εκδο-
χή των γονέων τους. Άνοιξαν τα μυα-
λά και μαζί τους άνοιξαν και τα στό-
ματα. «Η δική τους Κύπρος είναι κα-
λύτερη από τη δική μας» λέμε συχνά
στο καρέ. Ώσπου ξημερώνει μια μέ-
ρα και ανακαλύπτουμε έντρομοι ότι
το ευοίωνο μέλλον που ευαγγελί-
ζονται όλοι δεν έχει ορίζοντα. Κι
εμείς οδεύουμε με φόρα, παρασυρ-
μένοι από την οπισθοδρομική κομ-
πανία, κινδυνεύοντας να συγκρου-
στούμε μετωπικά με τον τοίχο που
ορθώνεται στο βάθος. 

Άκουγα τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους
να ωρύεται για την «πορνική ομο-
φυλοφιλική θύελλα» και αισθάνθη-
κα ένα αίσθημα ντροπής να με κα-
ταβάλλει, αγαπημένο μου ημερο-
λόγιο. «Νόμιζα ότι τα είχαμε αφή-
σει αυτά πίσω μας» είπε δύσθυμα η
Θεοπίστη Θεοδούλου, συνταξιού-
χος καθηγήτρια θρησκευτικών και
προσωπική φίλη της δεσποινίδος
Ουρανίας Κοκκίνου. «Κάποτε, αν μη
τι άλλο, διέκρινε τη Δεξιά μια άλφα
ευπρέπεια». «Αυτό το πράμα δεν
είναι Δεξιά, Θεοπίστη μου. Ούτε

καν δεξιότερα της Δεξιάς… Είναι
βαθύ μπλε, σχεδόν μαύρο, ό,τι πιο
απεχθές κυκλοφορεί εκεί έξω».

Σε σχέση φυσικά με όσα συμβαί-
νουν στην Ινδονησία, η υστερία του
πρώην ΔΗΣΥ, τέως ΕΛΑΜ και νυν
ανεξάρτητου βουλευτή, αποτελεί
πταίσμα αγαπημένο μου ημερολό-
γιο. Σύμφωνα με τη Ρενέ Κυπαρίσσι,
η οποία ενημερώνεται για όλα, από
τη νέα σχέση της Κατερίνας Καινού-
ριου μέχρι τα οικονομικά του Έλον
Μασκ, «οι Ινδονήσιοι το τερμάτισαν,
ποινικοποιώντας το σεξ!». «Τουτέ-
στιν;». «Τουτέστιν, το σεξ εκτός γά-
μου τιμωρείται με ένα χρόνο φυλά-
κιση και η συμβίωση με έξι μήνες».

«Πού να σας λέω και τα καλύτερα!»
συμπλήρωσε, δίχως να κρύβει τον
ενθουσιασμό της, η Αργυρώ Γκαγκά.

Αιώνες είχαμε να συναντηθούμε
με την Αργυρώ Γκαγκά, αγαπημένο
μου ημερολόγιο. Συγκεκριμένα
από το 2015, όταν ένας Παναής
έβγαινε στις μεταμεσονύχτιες εκ-
πομπές και αφιέρωνε στην αριστε-
ρή (με την καλή έννοια) Κουλλίτσα
Κυριακού το σουξέ της Πάολα:
«Άναψε ο Θεός τσιγάρο, άναψα και
εγώ, και πριν ξημερώσει λιώμα γί-
ναμε και οι δυο. Και όταν είπα θα
πεθάνω μου ’πε προς Θεού, την
αγάπη που ’χεις χάσει θα την βρεις
αλλού». Είχε γίνει μέγα σκάνδαλο

τότε, γιατί βγήκε στον αέρα η Αργυ-
ρώ Γκαγκά και ολοφυρόταν ότι επί
τριάντα δύο συναπτά έτη την είχε
αστεφάνωτη ο Παναής. «Ποια είναι
τούτη;» πήραν τα τηλέφωνα φωτιά
των καρέ της μείζονος περιοχής
πρωτευούσης. «Η θεραπαινίδα του
Γρίβα» πληροφόρησε τη σοκαρι-
σμένη αστική Λευκωσία η ευρυμα-
θής Ρενέ Κυπαρίσσι. «Εθνικόφρων
παλαιάς κοπής και καθόλα κυρία!».

Αυτή λοιπόν η Αργυρώ Γκαγκά,
αγαπημένο μου ημερολόγιο, εμφα-
νίστηκε από τα αζήτητα για να ανα-
κοινώσει στο διευρυμένο καρέ τρία
πράγματα: Πρώτον, ότι «στην Ινδο-
νησία οι πολίτες κινδυνεύουν με 10

ετών κάθειρξη, εάν συνεργαστούν
με μαρξιστικές οργανώσεις και με
4 χρόνια φυλάκιση, εάν διαδίδουν
την κομμουνιστική ιδεολογία».
Δεύτερον, «τι μας εμποδίζει να κά-
μουμεν τέθκοιους νούσιμους νό-
μους, μάνα μου;». Τρίτον, αν στην
Κύπρο ισχύσει το ψήφισμα που θε-
ωρεί τον Γρίβα ανάξιο κάθε είδους
τιμής από την πατρίδα «τότε θα γί-
νει χαμός κοπέλες». «Απειλείς μας,
Αργυρώ Γκαγκά;» ρώτησε η πάλαι
ποτέ ανταγωνίστρια της Κουλλί-
τσας. «Απειλώ σας, ναι!».

Η θεραπαινίδα του Γρίβα δεν είναι
μόνη της πάντως στον ανένδοτο
που κήρυξε κατά της κοινής λογι-

κής, αγαπημένο μου ημερολόγιο.
Εκτός από τον υποψήφιο Φούλλη
εμφανίστηκαν και μαύρες εφεδρεί-
ες από την Ελλάδα. Όπως τον φυ-
λακισμένο Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη
και το μπουμπούκι της εθνικοφρο-
σύνης Μπογδάνο. Οι οποίοι, αποτεί-
νοντας φόρο τιμής στον Γρίβα, θυ-
μήθηκαν τη γνωστή του ρήση: «Εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε τρεις εχ-
θρούς. Τους Βρετανούς, τους Τούρ-
κους και τους κομμουνιστές. Ο με-
γαλύτερός μου πονοκέφαλος, ήτο
οι κομμουνιστές». «Στην Ινδονησία,
αδελφές μου, στην Ινδονησία» είπε
με τρεμάμενη φωνή η Αργυρώ
Γκαγκά. Κι έπειτα, πλειοδοτώντας
στη συγκίνηση, διάβασε το tweet
του ανθού της ακροδεξιάς Φαήλου
Κρανιδιώτη: «Πρέπει να στείλουμε
ξανά Αχαιούς, να αντικαταστήσουν
τα κομμούνια στην Κύπρο». 

Μια που απογειώθηκε το υπερθέα-
μα, σκέφτηκα να ανεβάσω λίγο
ακόμα τον πήχη, αγαπημένο μου
ημερολόγιο. «Ποιον θα ψηφίσετε
στις αρχιεπισκοπικές εκλογές, αγα-
πητή;» ρώτησα δήθεν αθώα την Αρ-
γυρώ Γκαγκά. «Θα στο πω με δικά
του λόγια» απάντησε αγέρωχα η
θεραπαινίδα του Γρίβα: «Αν γίνει το
θαύμα και γίνω Αρχιεπίσκοπος, έμ-
πλεξε η νέα τάξη πραγμάτων και
έμπλεξαν όλοι οι πολιτικοί με έναν
Αρχιεπίσκοπο που γνωρίζει γεω-
στρατηγική και τη μελετά. Έμπλε-
ξαν, να το ξέρουν!». Κι ύστερα,
αποφασισμένη προφανώς να κά-
ψει και το τελευταίο μας εγκεφαλι-
κό κύτταρο, ενημέρωσε το καρέ για
την προφητεία του Μόρφου Νεό-
φυτου: Έρχεται Γ΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος, όπου οι λαοί θα πληρώσουν
για τα αμαρτήματά τους, ιδιαιτέρως
οι Αμερικάνοι που πλήττονται ήδη
από αλλεπάλληλους σεισμούς 6 Ρί-
χτερ αλλά «δεν τα λένε εδώ και δεν
τα ξέρει ο κόσμος». «Ο Θεός πιον»
ψέλλισε απελπισμένη η Θεοπίστη
Θεοδούλου, αλλά εις μάτην. 

Στο βάθος τοίχος

stavros.christodoulou@gmail.com

Οι υποψήφιοι πρόεδροι ευαγγελίζονται ένα ευοίωνο μέλλον ανοιχτών οριζόντων, πλην όμως λογαριάζουν χωρίς την οπισθοδρομική κομπανία.

1 Στην ευκαιρία. Παραμονές εκλο-
γών και ως είθισται άνοιξαν τα

ντουλάπια με τους σκελετούς. Οι
σκελετοί όμως αντί να μείνουν μέσα
στο έπιπλο, βγήκαν έξω και τρέχουν
πίσω από το θείο βρέφος. Ας είναι
καλά η (πολιτική) ασχετοσύνη ΔΗΚΟ
– ΔΗΠΑ. Κελεπούρι τους έχεις, Νίκο. 

2 Στα οφέλη. Το δίπολο Ομόνοια –
ΑΠΟΕΛ, διανθισμένο με ολίγη

ομοφοβία, ξενοφοβία, Τσε Γκεβάρα
και Γρίβα, σίγουρα βοηθά τον κουμ-
πάρο αλλά κάποιος θα πρέπει να μα-
ζέψει τους liberals του ΔΗΣΥ που
οδεύουν προς τον Αχιλλέα. Όχι Καϊ-
μακλίου.

3 Στο ενδιαφέρον. Πάντως, δεν
διαβάσαμε κάπου και την τοπο-

θέτηση του υποψηφίου από τον
Αγρό για το θέμα Γρίβα. Ανάστατο το
χωριό μαθαίνω.

4 Στη διαμαρτυρία. Τα εθνικό-
φρονα σωματεία Αγρού ανακοί-

νωσαν τη διοργάνωση διαδήλωσης
διαμαρτυρίας στην Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου. Εκεί σύσσωμοι οι πολίτες
της ηρωικής πόλης θα χύσουν στον
δρόμο τη φετινή παραγωγή ροδο-
στάγματος. Μόνο έτσι θα ξεπλυθεί η
ντροπή λένε.

5 Στα όρια. Η συντονιστική επιτρο-
πή εθνικόφρονων σωματείων

Αγρού διευκρινίζει επίσης πως δεν
θα σπαταλήσουν στην Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου καμιά μερίδα από τα περί-
φημα γλυκά του κουταλιού που πα-
ράγει η κοινότητα ούτε και κρασάτα
λουκάνικα. Δεν αξίζουν τέτοια τύχη
οι κουμουνιστές. Συμφωνεί και ο Ει-
ρήναρχος.

6 Στη σιγή. Άξια απορίας πάντως η
σιγή της μέλλουσας (;) πρώτης

κυρίας για την προσβολή που δέχ-
θηκε ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής από
τα κόμματα που στηρίζουν το θείο
βρέφος της. Αυτή η σιγή συζητείται

εντόνως μαθαίνω στο εντευκτήριο
του Δράσις – ΚΕΣ στου Ζωγράφου.

7 Στα παλαβά. Έχουμε και λέμε: Το
κομμουνιστικό ΑΚΕΛ έχει υπο-

ψήφιο δεξιό από τη φωλιά της ΕΟ-
ΚΑ, διακηρύσσει τον ηγέτη της ΕΟ-
ΚΑ ως «ανάξιο τιμών», το συνονθύ-
λευμα   ΔΗΚΟ - ΔΗΠΑ - ΕΔΕΚ σύρον-
ται  από το ΑΚΕΛ σε αντιγριβισμό,
ενώ ο υποψήφιός τους είναι ένθερ-
μος υποστηρικτής της ΕΟΚΑ. Ο εθνι-
κόφρων ΔΗΣΥ δεν καταδικάζει το
ψήφισμα αλλά το καταψηφίζει
«προσεκτικά». Οι ΕΛΑΜίτες υποστη-

ρίζουν τον Χριστοδουλίδη ενώ οι συ-
ναγερμικοί της Λευκωσίας άρχισαν
να γλυκοκοιτάζουν τον Αχιλλέα Δη-
μητριάδη. Μύλος;

8 Στον κοινό παρονομαστή.
Όλους τους πιο πάνω τους ενώ-

νει πως δεν θέλουν τον Φούλη από
την Αργάκα. Bulling έτρωγε μικρός ο
καημένος, bulling τρώει και τώρα.
Εμείς στηρίζουμε πάντα τους αδύ-
νατους.

9 Στη μοναξιά. Πρόεδρε Φούλη,
όλοι αυτοί που ερχόντουσαν σε

εσένα για βοήθειες για να τους βγά-
λεις έξω από το «Αουσβιτς» της επι-
χειρηματικής κρίσης, ελπίζω να
τους έχεις λίστα. Η λίστα του Φούλη.

1 0 Στον Κληριδισμό. Η μεγάλη
ιστορική μαγκιά του Κληρίδη

και με αυτήν «έκλεψε» τη Δεξιά από
τον Τάσσο, ήταν πως κατάφερε να
στεγάσει στον ΔΗΣΥ τη φιλελεύθε-
ρη προοδευτική κεντροδεξιά μαζί
με τη λαϊκή που κάποτε φτάνει στα
όρια της άκρας δεξιάς. Ποτέ όμως
δεν είναι εύκολες τέτοιες μαγκιές,
κατηγορήθηκε ως προδότης και εν-
δοτικός. Για να πετύχει όμως τη συ-
στέγαση είχε μετεξελίξει τον εαυτό
του σε pop icon της νεολαίας. Κανέ-
νας άλλος πολιτικός δεν ήταν ιστορι-
κά τόσο αξιόπιστα ευέλικτος. Μια
υπενθύμιση στους όψιμους μιμητές. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να
εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε. Ουίνστων Τσώρτσιλ

Με άριστα το1010
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Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Διανύουμε την κρίσιμη περίοδο των
τελευταίων εξήντα ημερών πριν
από τις εκλογές και όλα δείχνουν
πως εκτυλίσσεται ένα συγκλονιστικό
θρίλερ, μια σφοδρή μάχη, για τη
διεκδίκηση της επίζηλης δεύτερης
θέσης. Πρόκειται για έναν αγώνα
αντοχής που προαπαιτεί γερή κράση
και προπάντωντην αποφυγή άστο-
χων επικοινωνιακών τακτικών και
πολιτικών ολισθημάτων. Ο Μαυρο-
γιάννης επιτυγχάνει μια αλματώδη
αύξηση της εκλογικής του επιρροής,
εξανεμίζοντας τη διαφορά των δύο
μονάδων από τον Νεοφύτου που
κατέγραψε η δημοσκόπηση της
Symmetron τον Οκτώβριο. Σήμερα,
οι δύο μονομάχοι είναι στην ίδια
αφετηρίακαι το τελικό αποτέλεσμα
θα κριθεί στο τελευταίο μίλι του επί-
πονου μαραθώνιου. 

Το μόνο σίγουρο σε αυτές τις
εκλογές είναι η σταθερή δυναμική
του Χριστοδουλίδη αλλά και η επι-
βλητική διαφορά από τους άλλους
δύο διεκδικητές, καθιστώντας τον
φαβορί για την πρώτη θέση. Παρά
την κάμψη των ποσοστών που κα-
τέγραψε τους προηγούμενους μή-
νες, άντεξε στις επιθέσεις από τους
δύο αντιπάλους. Η εκλογική του
επιρροή έχει σταθεροποιηθεί και
ατενίζει με αισιοδοξία τον τερμα-
τισμό. Κατόρθωσε να κτίσει προ-
οδευτικά μια διαφορά δεκατεσσά-
ρων μονάδων που του επιτρέπει
να διαχειρίζεται με ασφάλεια την
προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο,
οι επόμενες εβδομάδες θα καθορί-
σουν την τελική πορεία της υπο-
ψηφιότητάς του, αφού αντλεί ση-
μαντικές εισροές από τις δεξαμενές
του ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ και συνεπώς
θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια
επαναπατρισμού των απολεσθει-
σών ψήφων από τους μηχανισμούς
των δύο κομμάτων.

Εκλογικό περιβάλλον
Η εικόνα για την πορεία της χώ-

ρας δυστυχώς είναιαπαισιόδοξη σε
υπερθετικό βαθμό. Ο δείκτης δυ-
σαρέσκειας ανήλθε στο 85%, μια
ανάσα πριν από τον γκρεμό. Η ευ-
θύνη ανήκειδικαίως στην πολιτική
ηγεσία. Αντί οι ηγέτες να αφοσιω-
θούν στα πραγματικά προβλήματα
που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες,
αναλώνουν δυνάμεις στις μικροπο-
λιτικές και παρελθοντικές αντιπα-
ραθέσεις. Επενδύουν στα συνθή-
ματα αντί στο μέλλον. Ειδικά τις τε-
λευταίες μέρες βιώσαμε το απόλυτο
τίποτα στον πολιτικό λόγο, ανασύ-
ρονταςμακρινέςκαι πονεμένεςανα-
μνήσεις από απολιθωμένα δεφτέρια.
Η οικονομική κατάσταση της χώρας
και η αρνητική επίδραση στην ποι-
ότητα ζωής είναι σχεδόν το απόλυτο
θέμα που κυριαρχεί στις ανησυχίες
των πολιτών σε ποσοστό 70%. Η
πολιτική ηγεσία ενδεχομένως να
μη νοιώθει το πρόβλημα των χαμη-
λών μισθών, την ακρίβεια και την
απροσέγγιστη στέγη. Δεν το αφουγ-
κράζεται όμως όταν συνομιλεί με
τον λαό; Το Κυπριακό και τα σκάν-
δαλα συμπληρώνουν την πρώτη
τριάδα προβλημάτων με 31% και
30% αντίστοιχα.

Η αποστασιοποίησητων πολιτών
από την πολιτική ζωή είναι προφα-
νής και από τονδείκτη προσέλευσης
στην εκλογική διαδικασία. Η εκτί-
μηση για την αποχή κυμαίνεται δη-
μοσκοπικά στο 23%, και με βάση
τα ιστορικά δεδομένα των δημο-
σκοπήσεων της Καθημερινής, εκτι-
μούμε ότι η αποχή ενδεχομένως να
ξεπεράσει το 30%. Η βεβαιότητα
ψήφου αυξήθηκε στο 67% σε σύγ-
κριση με 62% στη δημοσκόπηση
του Οκτωβρίου. Η βεβαιότητα ψήφου
και για τους τρεις βασικούς μονο-
μάχους κυμαίνεται περίπου στο ίδιο
επίπεδο, 87% για τον Χριστοδουλίδη,
86% για τον Μαυρογιάννη και 82%
για τον Νεοφύτου. 

Δημοφιλία υποψήφιων
Ο Χριστοδουλίδης είναι ο δημο-

φιλέστερος υποψήφιος. Η πλειοψη-
φία 54%, έχει θετική άποψη για τον
Χριστοδουλίδη και 36% αρνητική.
Η δημοφιλία του στον ΔΗΣΥ ανέρ-
χεται στο 56% ενώ στο ΔΗΚΟ και
την ΕΔΕΚ ξεπερνά το 80%. Η δη-
μοφιλίατου Μαυρογιάννη αυξήθηκε
σε 41% σε σύγκριση με 33% τον

Οκτώβριο. Λαμβάνει 78% θετικές
κρίσεις από το ΑΚΕΛ και περίπου
40% στα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και
Οικολόγους. Η δημοφιλία του Νεο-
φύτου κυμαίνεται στο 29%, τρεις
μονάδες πιο πάνω από τονΟκτώβριο.
Κερδίζει 61% στον ΔΗΣΥ, αλλά δεν
λαμβάνει σημαντικά ποσοστά από
άλλους χώρους. Από τους υπόλοιπους
υποψήφιους ξεχωρίζει ο Δημητριά-
δης με δημοτικότητα 30%. 

Πρώτος γύρος
Η εκλογική επιρροή του Χριστο-

δουλίδη έχει σταθεροποιηθεί στο
32%, όπως και τον Οκτώβριο και
εξασφαλίζει σαφέστατο προβάδισμα
14 μονάδων. Διατηρεί σταθερές τις
εισροές από τα κόμματα που στη-
ρίζουν τους αντιπάλους του και φαί-
νεται ότι προς το παρόν αναχαιτίζει
με επιτυχία τις επικοινωνιακές και
οργανωτικές εφορμήσεις από τα
δύο κόμματα. Κερδίζει 69% των ψη-
φοφόρων του ΔΗΚΟ (συν 5 από
Οκτώβριο), αντλεί 32% από τον ΔΗ-
ΣΥ (πλην 2), ενώ επωφελείται ένα
σημαντικό ποσοστό της τάξης του
15% από το ΑΚΕΛ(πλην 3). Επιπλέον,

κερδίζει 71% από την ΕΔΕΚ, 54%
από ΔΗΠΑ, 20% από τους Οικολό-
γους, 16% από το ΕΛΑΜ, 28% από
τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα
και 21% από τους ανένταχτους ψη-
φοφόρους. Η πολυσυλλεκτικότητα
τουΧριστοδουλίδη είναι ευμεγέθης
με σημαντικές εισροές από όλους
τους ιδεολογικούς χώρους, ακόμα
και από τα κόμματα που στηρίζουν
τους βασικούς του αντιπάλους. Η
σημαντική και σταθερή εισροή ψη-
φοφόρων από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ενι-
σχύειτην οικοδόμηση της διαφοράς
των δεκατεσσάρων μονάδων, αφού
από το 32% που λαμβάνει το 8% πε-
ρίπου προέρχεται από το ΔΗΣΥ και
το 3% από το ΑΚΕΛ.

Ο αγώνας για τη δεύτερη θέση
παραμένει αμφίρροπος και απρό-
βλεπτος. Οισυνεχείς μεταβολές στις
τάσεις, ηστατιστικά ασήμαντη δια-
φορά μεταξύ των δύο διεκδικητών
αλλά και το άδειασμα της κλεψύδρας
του χρόνου, προμηνύουνένα εκλο-
γικό θρίλερ που ενδεχομένως θα
κριθεί στο τέρμα. Ωστόσο, δεν μπο-
ρούμε να παραβλέψουμεότιοΜαυ-
ρογιάννης εισήλθε δυναμικά στο

τελευταίο σκέλος της εκστρατείας
και όχι μόνο εκμηδένισε τη διαφορά
των δύο μονάδων από τον Νεοφύτου
αλλά προηγείται έστω και οριακά
με 0,7. Κάλυψε δηλαδή σε δύο μήνες
μια απόστασητριών μονάδων, από
15,3% σε 18,3%.Η αύξηση της εκλο-
γικής επιρροής του οφείλεται σε δύο
παράγοντες. Ο σημαντικότεροςαφο-
ρά την αύξηση των εισροών από
άλλα κόμματα και κυρίως το ΔΗΚΟ,
τη ΔΗΠΑ και τους Οικολόγους. Εξί-
σου σημαντική είναι και η αύξηση
τωνεισροώναπό τους ανένταχτους
πολίτες σε 11% από 5%. Προφανώς
πρόκειται για δυσαρεστημένουςψη-
φοφόρους της Αριστεράς που συγ-
κλίνουν προς τον υποψήφιο. Ο δεύ-
τερος εδράζει στην αύξηση της συ-
σπείρωσης του ΑΚΕΛ σε 65%.

Η υποψηφιότητα Νεοφύτου κα-
ταγράφει αύξηση, σε οριακό όμως
μέγεθος της τάξης του 0,6, από 17%
σε 17,6%. Η διαφορά από τον Μαυ-
ρογιάννη είναι ασφαλώς εντός του
στατιστικού λάθους και ενδεχομένως
αναστρέψιμη. Πλην όμως η υπο-
ψηφιότητα Νεοφύτου δεν δείχνει
τουλάχιστον σήμερα αντίστοιχη

δυναμική με την υποψηφιότητα
Μαυρογιάννη. Η συσπείρωση στον
ΔΗΣΥ κυμαίνεται στο 49% (συν 5
από τον Οκτώβριο). Το μείζον πρό-
βλημα του Νεοφύτου δεν είναι η
επίδοση στον ΔΗΣΥ, που ενδεχο-
μένως θα βελτιωθεί τις τελευταίες
εβδομάδες των εκλογών, αλλά οι μι-
κρές εισροές από άλλους χώρους.
Το 70% των ψήφων του Νεοφύτου
προέρχεται από τον ΔΗΣΥ, το 13%
από τους ανένταχτους και μόλις
17% από άλλα κόμματα. Επιπρό-
σθετα, παρατηρούμε ότι τον Δεκέμ-
βριο εμφανίζεται και μια μικρή τάση
διαρροών συναγερμικών ψήφων
προς τον Δημητριάδη, κυρίως στην
αστική Λευκωσία.

Ο Χριστοδουλίδης εξακολουθεί
να κερδίζει σημαντικό ποσοστό
και να διατηρεί απόσταση ασφα-
λείας από τους αντιπάλους. Από
την έναρξη της προεκλογικής προ-
σέγγισε ένα ανομοιογενές ιδεολο-
γικό ακροατήριο που όμως φαίνεται
ότι στην πλειοψηφία του παραμένει
πιστό και αδιάσπαστο. Οι πολίτες
δεν υπακούουν στις κομματικές
αποφάσεις και εντολές. Ιστορικά

δεν είχαμε παρόμοιο φαινόμενο
τουλάχιστον στο σημερινό μέγεθος.
Μόνο 51% των ψηφοφόρων επιλέ-
γουν τον υποψήφιο που αποφάσισε
το κόμμα που στήριξαν στις εκλογές
του 2021. Οι υπόλοιποι απειθαρχούν
στις κομματικές υποδείξεις.Η μάχη
για τη δεύτερη θέση είναι ακόμη
ισότιμα διεκδικήσιμη και από τους
δύο υποψήφιους. Δημοσκοπικά,
μια διαφορά μικρότερη της μονά-
δας, ουσιαστικά είναι σχεδόν ανύ-
παρκτη και αποτυπώνει μόνο τον
υποψήφιο που ευνοεί η τάση τη
συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμα και
η δοκιμασμένη συνταγή της πό-
λωσης δεν είναι σήμερα ένα απο-
τελεσματικό ανάχωμα για την διαρ-
ροή των κομματικών ψήφων. Ο
άκρατος κομματικός φανατισμός
δεν παρασύρει την πλειοψηφία
των ψηφοφόρων. Οι πολίτες βλέ-
πουν την πορεία της χώρας να κι-
νείται αντίθετα με τις επιθυμίες
και ανάγκες τους. Η πόλωση δεν
βοηθάει στην ευημερία των πολι-
τών. Προοπτική και ελπίδα προσ-
δοκούν οι πολίτες και όχι φαντά-
σματα του παρελθόντος.

Θρίλερ για γερά νεύρα η δεύτερη θέση
Στην ίδια αφετηρία του 18% βρίσκονται οι Μαυρογιάννης και Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ ο Χριστοδουλίδης διατηρεί προβάδισμα του 32%

ΙΟΥΛΙΟΣ
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Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα για
τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Η δημο-
σκόπηση της Symmetron για την «Κα-
θημερινή» αποκαλύπτει τρία κρίσιμα
ζητήματα για το εκλογικό περιβάλλον.
Το πρώτο εστιάζει στην αδιαμφησβήτητη
υπεροχή του μητροπολίτη Λεμεσού και
στη μεγάλη διαφορά που τον χωρίζει
από τους άλλους υποψήφιους, η οποία
ανέρχεται στις δεκαοκτώ μονάδες, δια-
σφαλίζοντάς του έτσι την πρώτη θέση
στην κάλπη των πολιτών. Η αποδοχή
του μητροπολίτη Λεμεσού είναι οριζόντια
και κερδίζει ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
από την αναλογία των κατοίκων της μη-
τροπολιτικής του περιφέρειας. Υπερτερεί
με διαφορά σε όλα τα δημογραφικά υπο-
σύνολα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφο-
ρά τη διεκδίκηση των άλλων δύο θέσεων
για το τριπρόσωπο. Η μάχη μεταξύ των
μητροπολιτών Πάφου και Ταμασού είναι
ρευστή και αμφίρροπη, αφού καταγρά-
φουν ισόποση εκλογική επιρροή, ενώ
δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την εξίσωση
και ο μητροπολίτης Κωνσταντίας, ο οποί-
ος παρόλο που βρίσκεται σε απόσταση
πέντε μονάδων από τους άλλους δύο εν-
τούτοις η ιδιαιτερότητα των εκλογών
και το εύρος της προσέλευσης των πο-
λιτών στις κάλπες ενδεχομένως να κρύβει
εκπλήξεις και ανατροπές

Το τρίτο αφορά το εύρος της αποχής
και το υποτονικό μάλλον ενδιαφέρον
των πολιτών για τις εκλογές, μια μόλις
εβδομάδα πριν από την εκλογική ανα-
μέτρηση. Η πρόθεση συμμετοχής στην
εκλογική διαδικασία υπολογίζεται να κυ-
μανθεί γύρω στο 55%, πολύ κοντά στο
περίπου 50% στις εκλογές του 2006. Ωστό-
σο, ενδέχεται η προσέλευση να είναι μι-
κρότερη λόγω της ημερομηνίας διεξα-

γωγής των εκλογών, μια εβδομάδα πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων και
κυρίως λόγω του ιδιόμορφου τρόπου διε-
ξαγωγής της διαδικασίας, που ο τελευταίος
λόγος για την εκλογή Αρχιεπισκόπου
ανήκει στην ιερά σύνοδο και όχι στη δη-
μοκρατική ετυμηγορία των πολιτών. Με-
γαλύτερη πρόθεση προσέλευσης κατα-
γράφεται στις ηλικίες άνω των 50 και
στους πολίτες που εκκλησιάζονται συχνά. 

Η εκλογική επιρροή του Μητροπολίτη
Λεμεσού ανέρχεται στο 35% έναντι 17%
αντίστοιχα για τους Μητροπολίτες Πάφου
και Ταμασού. Η μεγάλη διαφορά του μη-
τροπολίτη Λεμεσού οφείλεται στην απο-
δοχή του σε όλες τις επαρχίες. Στην Λεμεσό
κερδίζει το 70% των ψήφων ενώ είναι

πρώτος και στη Λάρνακα με 26%. Οι εισ-
ροές από τη Λευκωσία κυμαίνονται στο
24% και στην Πάφο στο 13%. Στις ηλικίες
18-34 κερδίζει 38%, στους 35-49 34%,
στην ομάδα 50-64 40% και στους άνω
των 65 28%. Ο μητροπολίτης Πάφου κερ-
δίζει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων
της επαρχίας του με 66% ενώ έχει ση-
μαντικές εισροές από Λευκωσία και Λεμεσό
με 10% αντίστοιχα και από τη Λάρνακα
με 13%. Ο μητροπολίτης Ταμασού κατα-
γράφει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Λευ-
κωσία με 27% και προσελκύει αξιοσημεί-
ωτα ποσοστά στην Λάρνακα 20% και
Πάφο 12%. Ο μητροπολίτης Κωνσταντίας
καταγράφει ποσοστό 62% στην ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου (μικρή στατιστική

βάση), 10% στη Λευκωσία και 18% στη
Λάρνακα. Μία σημαντική δεξαμενή ψή-
φων για τον μητροπολίτη Κωνσταντίας
είναι οι εκτοπισθέντες από την Αμμόχωστο
(σε όλες τις επαρχίες) όπου κερδίζει 30%.
Το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης θα το
κρίνει το εύρος της προσέλευσης των πο-
λιτών και ο βαθμός που ευνοεί τον κάθε
υποψήφιο. Οι υποψήφιοι με καλά οργα-
νωμένα επιτελεία και πιστούς οπαδούς
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.
Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές κρα-
τούμε ως δημοσκοπικό εύρημα τη ση-
μαντική διαφορά του μητροπολίτη Λε-
μεσού και την αβεβαιότητα ως προς τους
άλλους δύο υποψήφιους που θα συμπλη-
ρώσουν το τριπρόσωπο.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου στις
οποίες κλήρος και λαός θα επιλέξουν
τους τρεις ιεράρχες, από τους οποίους
η Ιερά Σύνοδος, στη συνέχεια, θα επιλέξει
τον επόμενο Προκαθήμενο της Εκκλη-
σίας, θα μείνουν στην εκκλησιαστική
ιστορία του τόπου ως η μετατροπή ενός
εκκλησιαστικού γεγονότος σε μια εκλο-
γική διαδικασία με κανόνες και συμπε-
ριφορές πολιτικού παιχνιδιού. Μία εβδο-
μάδα πριν ανοίξουν οι κάλπες η εικόνα
που παρουσιάζει η δραστηριότητα των
έξι υποψηφίων ιεραρχών ουδόλως δια-
φέρει από αυτή των υποψηφίων για τις
προεδρικές εκλογές. Τουναντίον σε κά-
ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί υπερβολή πως κάποιοι ιεράρχες
ξεπέρασαν τους πολιτικούς, τόσο σε ορ-
γάνωση όσο και φαντασία επιστρατεύον-
τας κάθε εργαλείο το οποίο μπορεί να
βοηθήσει στη συλλογή ψήφων. Η προ-
σαρμοστικότητα που επιδεικνύεται από
πλευράς ιεραρχών είναι εκπληκτική, εάν
αναλογιστεί κάποιος ή όχι και τόσο προ-
ηγούμενη φιλική προσέγγιση σε κανόνες
και συμπεριφορές που παραπέμπουν
χωρίς καμία αμφιβολία σε συνθήκες πο-
λιτικού μάρκετινγκ. Αυτό το οποίο ωστόσο
δημιουργεί έκπληξη είναι κάποια επιτε-
λεία ιεραρχών που επέδειξαν απίστευτη
ευελιξία συγκερασμού της αυστηρής εκ-
κλησιαστικής συμπεριφοράς που ασπά-
ζονται με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επι-
δείξει η επιστήμη της επικοινωνίας. 

Η έντονη εκστρατεία που παρατη-
ρείται στο χώρο της Εκκλησίας έχει όλο
εκείνα τα στοιχεία που έχουν πολιτειακές

εκλογικές διαδικασίες. Αν κάποιος χρη-
σιμοποιεί πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης θα έχει παρατηρήσει πως αυτή
την περίοδο έχουν κατακλυστεί από
ομάδες φίλων ή υποστήριξης υποψηφίων
ιεραρχών. Χωρίς υπερβολή κάποιος
μπορεί να ισχυριστεί πως ένα σημαντικό
κομμάτι της προσπάθειας που κατα-
βάλλεται πραγματοποιείται με ψηφιακό
τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις ιεράρχες
χρησιμοποιούν ακόμα και τους επίση-
μους διαδικτυακούς χώρους των μη-
τροπολιτικών τους περιφερειών, προ-
κειμένου να προωθήσουν τα μηνύματα
της υποψηφιότητάς τους. Το σύνολο
των ιεραρχών-υποψηφίων έχει στήσει
μηχανισμούς επικοινωνίας, οι οποίοι
βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη με κεί-

μενα των υποψηφίων αλλά και φωτο-
γραφικό υλικό με τις καθημερινές δρα-
στηριότητες. 

Ησαΐας και Βασίλειος
Η περίπτωση του μητροπολίτη Τα-

μασού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Εν
αντιθέσει με τους άλλους υποψηφίους
ο Ησαΐας έχει αναθέσει τα ζητήματα επι-
κοινωνίας σε ομάδα ειδικών. Πρόκειται
για την UNITRUSTMEDIA, εταιρεία η
οποία διαχειρίζεται το καθημερινό πρό-
γραμμα επικοινωνίας και εμφανίσεων
του μητροπολίτη. Κεντρικό ρόλο έχει ο
εκ των ιδιοκτητών της UNITRUSTMEDIA
Χάρης Θεράπης. Η συγκεκριμένη εταιρεία
συνεργάστηκε στο παρελθόν και με κά-
ποια κόμματα.Στην Αμμόχωστο, ο οικείος

μητροπολίτης ανέθεσε τα ζητήματα επι-
κοινωνίας σε μια ομάδα που στήθηκε
με κληρικούς και λαϊκούς, κυρίως στενών
συνεργατών του ιδίου. Επικεφαλής είναι
ο αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκελος της
Μητρόπολης Αυγουστίνος Κκαράς. Στο
επιτελείο ρόλο έχουν δημοσιογράφοι
αλλά και συνεργάτες πολιτικών ή πολι-
τειακών αξιωματούχων.

Κληρικοί επικοινωνιολόγοι
Η περίπτωση του μητροπολίτη Λε-

μεσού έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Η φι-
λοσοφία του επικοινωνιακού κομματιού
του Αθανάσιου στηρίζεται στηνπρακτική
που ακολουθήθηκε στις εκλογές του
2006, επικεφαλής ομάδας κληρικών τότε
ήταν ο μοναχός Αρσένιος από τη Μονή
Βατοπεδίου. Σήμερα το επικοινωνιακό
κομμάτι το έχειαναλάβει ομάδα κληρικών
της Μητρόπολης Λεμεσού, ενώ τα social
media φέρεται να τα χειρίζονται λαϊκοί.
Στην Πάφο τις επαφές του μητροπολίτη
Γεώργιου έχει αναλάβει ο Χρίστος Ιακώ-
βου, πολιτικός αναλυτής. Ωστόσο, επι-
κοινωνιακά, βοήθεια προσφέρουν και
γνωστά πρόσωπα της δημοσιογραφικής
οικογένειας της πόλης. Για τους μητρο-
πολίτες Μόρφου και Κυρηνείας δεν υπάρ-
χουν πληροφορίες για συγκροτημένο
επικοινωνιακό μηχανισμό. Στην περί-
πτωση του Μόρφου ενδιάμεσος κρίκος
είναι ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, υπο-
ψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Ο μη-
τροπολίτης Κυρηνείας εκτός από την
έντονη δραστηριότητα σε τηλεόραση
και διαδίκτυο είναι ο μοναδικός εκ των
υποψηφίων που χρησιμοποιεί ως δια-
φήμιση και τις γιγαντοαφίσες. 

Αρχιεπισκοπικές με όρους μάρκετινγκ
Ομάδες επικοινωνίας, «αυθόρμητη» συγκρότηση ομάδων στήριξης, social media και οι ιεράρχες υποψήφιοι με κοσμικό προφίλ 

Η προεκλογική εκστρατεία για τον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο δεν φαίνεται να διαφέρει

ιδιαίτερα από τις εκστρατείες για τα άλλα
δημόσια αξιώματα. Και σε αυτήν την περίσταση,
η μάχη δίνεται οργανωτικά και επικοινωνιακά,
με παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα. Πραγμα-
τοποιούνται δημόσιες συγκεντρώσεις αλλά και
πιο μικρές σε σπίτια, καθώς και door-to-door
από στελέχη των επιτελείων. Βλέπουμε ακόμη
ανακοινώσεις με προσωπικότητες που στηρίζουν
υποψηφιότητες. Την ίδια ώρα πραγματοποι-
ούνται εκδηλώσεις, π.χ. αιμοδοσίες και συγ-
κεντρώσεις με νέους. Είδαμε επίσης διαφημι-
στικές πινακίδες, πανό, αλλά και διανομή φυλ-
λαδίων. Σε επίπεδο ΜΜΕ, παρακολουθούμε συ-
νεντεύξεις σε έντυπα, τηλεοπτικά και διαδι-
κτυακά ΜΜΕ. Στα Social Media, το Facebook
και το YouTube φαίνεται να αξιοποιούνται πε-
ρισσότερο, γεγονός αναμενόμενο εάν αναλο-
γιστεί κανείς το ηλικιακό target group των
εκλογών. Όμως σε μια προσπάθεια να προσεγ-
γιστούν και πιο νεαρές ηλικιακές ομάδες, εν-
τοπίζονται προσπάθειες τόσο στο Instagram
όσο καιστο Tik-Tok. Είδαμε, επίσης, μητροπολίτη
να συμμετέχει σε podcast. Παράλληλα, έχουμε
και δημοσκοπήσεις να βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πε-
ρισσότερες Μητροπόλεις είναι ενεργές εδώ και
χρόνια, online και offline. Ο βασικός πυρήνας
των υποστηρικτών τους κτίστηκε «εν καιρώ
ειρήνης» μέσα από διάφορες δράσεις με την
επιρροή που ασκούν στα κοινωνικά δρώμενα
του τόπου, σε ομάδες του πληθυσμού, οργα-
νωμένα σύνολα και φορείς να αποτυπώνεται
εμβληματικά σε αυτή τη συγκυρία. Στο διαδίκτυο
για χρόνια διατηρούν ενεργές κοινότητες, με
τις οποίες αλληλοεπιδρούν μέσα από διάφορα
εργαλεία. 

Σ την Εκκλησία υπάρχει ο όρος εκκλησιαστική
διακονία και όχι εκκλησιαστική εξουσία.

Ωστόσο, μορφές διεκδίκησης της κοσμικής
εξουσίας, παρεισέφρησαν στην προεκλογική
διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου. Σε αυτό συνέβαλαν και οι τρο-
ποποιήσεις του Νέου Καταστατικού Χάρτη της
Εκκλησίας της Κύπρου, με την καθιέρωση ψη-
φοδελτίου με φωτογραφίες, αλλαγές οι οποίες
παραπέμπουν σε προεδρικές εκλογές. Υποψήφιοι
ή ομάδες στήριξης υποψηφίων, ετοίμασαν εκ-
στρατείες στο πρότυπο εκλογής πολιτειακών
αξιωματούχων. Συνεντεύξεις Τύπου, διαφημίσεις
στους δρόμους, συγκεντρώσεις με κοσμικές
μουσικές, με ειδικούς φωτισμούς και με απευθείας
μεταδόσεις στο διαδίκτυο. Στις τηλεοράσεις εί-
δαμε συζητήσεις με δημοσιογράφους, οι οποίοι
ρωτούσαν ό,τι θα ρωτούσαν και τους πολιτικούς.
Υποψήφιοι «στρογγύλεψαν» τον λόγο τους, ξε-
χνώντας τις έννοιες της αμαρτίας, της ενοχής,
του λάθους ακόμη και της ευλογίας, του θαύματος
και της χαράς και υπέταξαν τα πάντα σε μια
αόριστη έννοια της αγάπης. Παρακολουθήσαμε
δημοσκοπήσεις, για τη δημοφιλία ιεραρχών, με
ερωτήσεις για ποιοτικά χαρακτηριστικά, αντί-
στοιχες με αυτές των πολιτικών. Τα ίδια και χει-
ρότερα στο διαδίκτυο, με δήθεν δημοσκοπήσεις,
με φιλμάκια και διαφημίσεις. Όλο αυτό το
σκηνικό θα μπορούσε πολύ εύκολα να χαρα-
κτηριστεί ως αμαρτωλή εκκοσμίκευση, δηλαδή
εισβολή του κοσμικού φρονήματος στον χώρο
της εκκλησιαστική διακονίας. Ευτυχώς σε αυτές
τις εκλογές δεν ακούσαμε για φαινόμενα «σι-
μωνίας» δηλαδή εξαγοράς ψήφων, καταδικαστέο
φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρούσε από τους
πρώτες αιώνες την Εκκλησία. Ευτυχώς δεν
είδαμε φανερή εμπλοκή κομμάτων, οργανώσεων
και άλλων εξουσιών. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις,
η εκλογή του νέου προκαθημένου της Εκκλησίας,
περνά διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέρει
καλύτερα τον τρόπο ανάδειξης του καταλλη-
λότερου, για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
στον Θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα. Η Εκκλησία
πορεύεται πάντα με τη δύναμη του θαύματος
και όχι με τη δύναμη της εξουσίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ
Διευθυντής Επικοινωνίας,
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ
Θεολόγος - Δημοσιογράφος 

Με σαφές προβάδισμα ο Αθανάσιος
Η εκλογική του επιρροή φτάνει στο 35% έναντι του 17% αντίστοιχα για τους  Πάφου και Ταμασού

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(ΜΙΚΡΟ ∆ΕΙΓΜΑ)

ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΨΗΦΙΖΑΤΕ; 

56%

ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ

ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; 44%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση και συγκεντρώσεις είναι τα βασικά ερ-
γαλεία που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι ιεράρχες, ένας εκ των οποίων ο μητροπολίτης
Χρυσόστομος προωθεί την υποψηφιότητά του και με γιγαντοαφίσες. 
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μπορεί στην Κύπρο η Γκάμπια να
είναι μια σχετικά άγνωστη μικρή
χώρα της δυτικής Αφρικής στη στε-
νή εκείνη λωρίδα της μαύρης ηπεί-
ρου που βρέχεται από τον Ατλαν-
τικό, ωστόσο η επίσκεψη –μέσω
Τουρκίας– του αντιπροέδρου της
χώρας στα Κατεχόμενα «αιφνιδίασε»
κάπως τη Λευκωσία. Πριν από δύο
εβδομάδεςο αντιπρόεδρος της Γκάμ-
πιας, Badara Alieu Joof, συναντή-
θηκε στη λεγόμενη «ΤΔΒΚ» με τον
Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ σε μια συ-
νάντηση όπου τόσο το πρωτόκολλο
(ύπαρξη σημαίας της Γκάμπια και
της λεγόμενης ΤΔΒΚ)όσο και η πρό-
σκληση που απηύθυνε στον κ. Τα-
τάρ για επίσκεψη στην αφρικανική
χώρα παραπέμπουν, αναπόφευκτα,
σε μια πρόβα αναβάθμισης –που
φτάνει μέχρι και την αναγνώριση
του ψευδοκράτους από την αφρι-
κανική χώρα. Εκτός απροόπτου, ο
ΕρσίνΤατάραναμένεται στην Γκάμ-
πια το πρώτο τρίμηνο του 2023 με
τη μικρή αφρικανική χώρα να μην
είναι μεταξύ των χωρών που πα-
ραδοσιακά η «ΤΔΒΚ» αναζητεί ανα-
γνώριση ή αναβάθμιση σχέσεων
(σ.σ. όπως π.χ. το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές, η λιβυκή κυβέρνηση
της Τρίπολης, το Αζερμπαϊτζάν ή
άλλες τουρκογενείς χώρες στον
Καύκασο ή την Ασία). Κατά την επί-
σκεψη Τατάρ θεματικές πολιτικής
θα τεθούν μεταξύ των δύο χωρών
στο επίπεδο της άμεσης συνεργα-
σίας. Πέραν της πάγιας ρητορικής
Άγκυρας - Τατάρ περί δύο κρατών
και κυριαρχικής ισότητας στην Κύ-
προ, η «ΤΔΒΚ» σε στενή συνεννόη-

ση με την Άγκυρα προχωρά παρα-
πέραμε καλά σχεδιασμένες κινήσεις
αναβάθμισης του ψευδοκράτους.
Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο σε-
νάριο της ντε γιούρε αναγνώρισης
–σε διμερές επίπεδο– της «ΤΔΒΚ»
από σειρά κρατών αλλά σ’ ένα πεδίο
σημαντικών αναβαθμίσεων στο
επίπεδο της οικονομικής συνεργα-
σίας και του τουρισμού, της παιδείας
και των επενδύσεων, καθώς και
στη συμμετοχή της λεγόμενης ΤΔΒΚ
σε σχήματα περιφερειακής συνερ-
γασίας και ολοκλήρωσης. Η πρό-
σφατη περίπτωση της Οργάνωσης
Τουρκικών Κρατών (πρώην Συμ-
βούλιο Συνεργασίας Τουρκόφωνων
Κρατών) καθώς και το φλερτ Ρωσίας
- Κατεχομένων –μέσω Τουρκίας–
αποτελούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα. Η Τουρκία δείχνει εξάλλου
να δουλεύει στοχευμένα όχι μόνο
σε σχέση με χώρες που διατηρεί
πολύ στενούς δεσμούς συνεργασίας
όπως το Πακιστάν ή το Αζερμπαϊ-
τζάν αλλά και σε σχέση με χώρες
που είναι «εκτός κουτιού», με την
Γκάμπια (σ.σ. ισλαμική δημοκρατία
μετά το 2015) να αποτελεί μια τέτοια
περίπτωση. 

Διείσδυση στην Αφρική
Η Τουρκία δείχνει, ιδίως μετά

το 2017, να προσπαθεί συστηματικά

να διεισδύσει οικονομικά, πολιτικά,
θρησκευτικά αλλά και μέσω της
εξαγωγής οπλικών συστημάτων σε
χώρες της αφρικανικής ηπείρου –
εκτός Μαγκρέμπ. Η Γκάμπια δεν
αποτελεί εξαίρεση με την κυβέρ-
νηση του προέδρου Adama Barrow
να έχει έρθει κοντά με τον Ερντογάν
και παράγοντες του AKP. ΣτηνΓκάμ-
πια δραστηριοποιούνται από το
2018 και οργανώσεις που συνδέ-
ονται με το σύστημα soft power
της Τουρκίας όπως το ίδρυμα Maarif
(συνδέεται με την εκπαίδευση) και
ενώσεις όπως η MUSIAD και η TU-
SIAD που συνδέονται με επενδύσεις,
ενώ από την ίδια χρονιά λειτουργεί
και απευθείας πτήση μεταξύ Κων-
σταντινούπολης και Μπαντζούλ.
Στην Γκάμπια, μια χώρα με το 96%
του πληθυσμού της να είναι σου-
νίτες μουσουλμάνοι, καταγράφεται
και δραστηριοποίηση μετά το 2020

Τούρκων ιμάμηδων που αναζητούν
τρόπους χρηματοδότησης τζαμιών
στη χώρα ή ανακαίνισης κάποιων
ιστορικών, ενώ εδώ και χρόνια λει-
τουργεί και τουρκική πρεσβεία (σ.σ.
η Κύπρος έχει μόνο έναν επίτιμο
πρόξενο και όχι διπλωματική απο-
στολή). Η Γκάμπια, ερχόμενη εκτός
του «παραδοσιακού πλέγματος»
χωρών που κοιτάζουν την αναγνώ-
ριση της «ΤΔΒΚ» με συμπάθεια, θα
μπορούσε να αποτελέσει μια δι-
πλωματική επιτυχίαγια την Τουρκία
του Ερντογάν που θα μπορούσε,
αν αναγνώριζε το ψευδοκράτος, να
δημιουργήσει φαινόμενα υπερχεί-
λισης (spill-over effects) σε οργα-
νισμούς που συμμετέχουν ισλαμικές
δημοκρατίες ή χώρες της Αφρικής,
με άλλες χώρες να ακολουθούν το
παράδειγμά της. Να σημειωθεί πως
σε πανεπιστήμια που λειτουργούν
στα Κατεχόμενα υπάρχει, όπως

πληροφορείται η «Κ», ένας σεβαστός
αριθμός φοιτητών από την Γκάμπια,
οι οποίοι μάλιστα δεν φέρεται να
αποτελούν περιπτώσεις φοιτητών
αφρικανικής καταγωγής που ανα-
ζητούν άσυλο στις ελεύθερες πε-
ριοχές αλλά άτομα που φοιτούν κα-
τόπιν συνεννόησης των δύο χωρών
σε επίσημο επίπεδο. 

Αναζητεί αντίμετρα
Η Λευκωσία δείχνει να κινητο-

ποιείται σε σχέση με τις πρόβες
αναγνώρισης του ψευδοκράτους.
Ήδη την περασμένη Τρίτη ο ΥΠΕΞ,
Ιωάννης Κασουλίδης, απέστειλε
επιστολή με πολιτικές οδηγίες προς
πρέσβεις για την αντίδραση της
Λευκωσίας σ’ ένα ευρύ πεδίο τουρ-
κικών μεθοδεύσεων με φόντο τρίτα
κράτη, τις κινήσεις της ΤΡΑΟ στην
Ανατολική Μεσόγειο στο πεδίο των
ερευνητικών γεωτρήσεων, καθώς
και τη συμφωνία SOFA που προωθεί
ο Τατάρ με τα Η.Ε. στην Κύπρο. Ο
κ. Κασουλίδης είχε πρόσφατα και
επαφές με τους ομολόγους του από
το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν
–δύο χώρες που θα μπορούσαν δυ-
νητικά στο μέλλον να βρεθούν στη
θέση της Γκάμπιας– και απέστειλε,
νωρίτερα, προς τις δύο αυτές χώρες
διπλωματικές αποστολές. Παράλ-
ληλα, το κυπριακό ΥΠΕΞ σχεδιάζει
με τον νέο χρόνο να δώσει μεγα-
λύτερη έμφαση στα αφρικανικά
κράτη με την αποστολή αρχηγού
διπλωματικής αποστολής στην Κέ-
νυα, σημαντική χώρα για σειρά λό-
γων πέραν της Αφρικής μιας και
αποτελεί μία από τις τέσσερις έδρες
(global headquarters) του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και

έδρα του σημαντικού, διπλωματικά,
UNEP (United Nations Environment
Program). Η απόφαση για άνοιγμα
πρεσβείας στην Κένυα χρονολο-
γείται από το 2019, ωστόσο, δεν
είχε υπάρξει πλήρωση της θέσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο ο τότε ΥΠΕΞ, κ.
Χριστοδουλίδης, είχε συναντηθεί
στα περιθώρια της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ με τον ομόλογό
του από την Γκάμπια, Mamadou
Tangara, συνάντηση η οποία δεν
είχε, όπως διαφαίνεται από τις κι-
νήσεις της Γκάμπιας, σημαντικά
αποτελέσματα σε προληπτικό επί-
πεδο. 

Η Λευκωσία, στην παρούσα φά-
ση, δείχνει να κινείται σε τέσσερις
άξονες:

• Στην αποτροπή απευθείας κι-
νήσεων αναβάθμισης ή αναγνώρι-
σης τρίτων χωρών προς τη λεγόμενη
ΤΔΒΚ –πεδίο προληπτικής διπλω-
ματίας.

• Στην περαιτέρω διαχείριση σε
επίπεδο Ε.Ε. της σχετικής ηρεμίας
που επικρατεί στην Ανατολική Με-
σόγειο σε σχέση με τις κινήσεις
των τουρκικών τρυπανιών, που πα-
ρέμειναν προς το παρόν εκτός κυ-
πριακών θαλασσών.

• Στο πάγωμα περαιτέρω ενερ-
γειών προς την κατεύθυνση τετε-
λεσμένων στην περίκλειστη πόλη
των Βαρωσίων και τέλος,

• Στην προσπάθεια, σε επίπεδο
Ε.Ε. και ΟΗΕ, να υπάρξει αναμό-
χλευση στην προοπτική επανέναρ-
ξης κάποιας δραστηριότητας στο
Κυπριακό, πτυχή που θεωρείται δύ-
σκολη πριν από τις εκλογές του Ιου-
νίου στην Τουρκία. 

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Κήρυξη σημείων της νεκρής ζώνης
ως «αμφισβητούμενη περιοχή»
(contested area) ζήτησε σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ» η τουρκική
πλευρά από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προ-
σβλέποντας να γκριζάρει και επι-
σήμως την περιοχή του «γηπέδου
Τσετίνκαγια». Προφανής στόχος
της τουρκικής πλευράς είναι η επέ-
κταση του κατοχικής γραμμής,
επενδύοντας μάλιστα στην επίδειξη
στάσης ανοχής από τον ίδιο τον
ΟΗΕ. Η τουρκική αξίωση παραπέμ-
πει σε εικόνα αποθράσυνσης, ενώ
ο γενικότερος χειρισμός του «γη-
πέδου Τσετίνκαγια» και της νεκρής
ζώνης αποδίδεται, όπως πληροφο-
ρούμαστε, στην τουρκική πολιτει-
ακή ηγεσία, σε ανώτατο μάλιστα
επίπεδο, και συγκεκριμενοποιείται
στο πρόσωπο του υπουργού Άμυ-
νας, Χουλουσί Ακάρ. Γεγονός, το
οποίο όχι μόνο δεν περνά απαρα-
τήρητο από το υπουργείο Εξωτε-
ρικών, αλλά οδήγησε τον Ιωάννη
Κασουλίδη να προβεί σε διαβήματα,
διατυπώνοντας τόσο την αντίθεση
της Λευκωσίας, όσο και την ανη-
συχία της για τις τουρκικές κινήσεις
δημιουργίας νέων τετελεσμένων
και στη νεκρή ζώνη. Από πλευράς
Ηνωμένων Εθνών έχει διαμηνυθεί
ότι απορρίπτεται η όποια προσπά-
θεια κήρυξης σημείου της νεκρής
ζώνης ως «αμφισβητούμενης πε-
ριοχής». Ωστόσο, ο όλος χειρισμός
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και δη του Κόλιν
Στιούαρτ, στο ζήτημα του «γηπέδου
Τσετίνκαγια», έχει δημιουργήσει
ένα καθεστώς «έξωθεν κακής μαρ-
τυρίας», συντηρώντας εκ των πραγ-
μάτων ένα κλίμα ανησυχίας και
διατηρώντας τη Λευκωσία σε αμυν-
τική διάταξη. 

Άλλωστε, όπως πληροφορούμα-
στε ο ειδικός αντιπρόσωπος του
γ.γ. ΟΗΕ φέρεται να ταυτίζεται με
την τουρκική πλευρά στο ζήτημα
τοποθέτησης περίφραξης στο γή-
πεδο της Τσετίνκαγια, η οποία –η
τουρκική πλευρά– προσδοκά να
αξιοποιήσει μια τέτοια εξέλιξη, δι-
ευρύνοντας την κατοχική γραμμή.

Η μόνη διαφορά μεταξύ τουρκικής
πλευράς και ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως έχου-
με ήδη δημοσιεύσει, έγκειται στο
γεγονός ότι οι αρχές τους ψευδο-
κράτους επιδιώκουν την τοποθέ-
τηση περίφραξης ύψους 6 μέτρων,
με πρόφαση να μη φεύγουν οι μπά-
λες εκτός γηπέδου, ενώ ο Κόλιν
Στιούαρτ έχει «συμβιβαστεί» με
την ιδέα «μιας περίφραξης», υπο-
στηρίζοντας όμως ότι θα ήταν κα-
λύτερα να περιοριστεί σε 2-3 μέτρα.
Αντίθετα, η Λευκωσία, διά του
ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη, διαφωνεί
κάθετα με την ιδέα της περίφραξης,
ανεξαρτήτως ύψους, και διαμηνύει
ότι στόχος της τουρκικής πλευράς
είναι η δημιουργία τετελεσμένων
και εντός της νεκρής ζώνης. Πα-
ράλληλα, ο ΥΠΕΞ έχει επανειλημ-
μένα διατυπώσει έντονη διαφωνία

για τη διαχείριση του ζητήματος
από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, κάτι που έχει
μεταφερθεί από τον κ. Κασουλίδη
προς τον Κόλιν Στιούαρτ. 

Την ίδια ώρα, πληροφορίες της
«Κ» αναφέρουν ότι άρχισαν ήδη
διαβουλεύσεις μεταξύ ψευδοκρά-
τους και ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφορικά με
την τουρκική αξίωση για συνομο-
λόγηση συμφωνίας στρατιωτικού
καθεστώτος (SOFA). Όπως είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε, στο θέμα
έχει εμπλακεί και η Νομική Υπη-
ρεσία του ΟΗΕ, η οποία επεξεργά-
ζεται εναλλακτικά σενάρια με επί-
κεντρο ένα «άτυπο επιχειρησιακό
έγγραφο» για τη λειτουργία της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη νεκρή ζώνη, ώστε
να μην τίθεται ζήτημα επίσημης
συμφωνίας με το ψευδοκράτος. Γί-
νεται ήδη λόγος για μια συμφωνία

επί «πρακτικών διευθετήσεων» και
όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει, ανα-
μένεται να βασίζεται σε ένα «aide
memoire» (υπόμνημα) που είχαν
ετοιμάσει τα Ηνωμένα Έθνη το
2018 και το οποίο όμως, δεν είχε
τότε γίνει αποδεκτό από τις δύο
πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, το
όλο εγχείρημα μιας «συμφωνίας»
του ΟΗΕ με τις δύο πλευρές, έστω
και στο πλαίσιο άτυπου εγγράφου
για τη λειτουργία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
εγκυμονεί κινδύνους, καθώς μεταξύ
άλλων, βρίσκεται σε αντίθεση με
το ψήφισμα 186 του Σ.Α. που ορίζει
ρητώς ότι η Ειρηνευτική Δύναμη
συστήνεται «με τη συναίνεση της
Κυβέρνησης της Κύπρου». Παράλ-
ληλα, εκτιμάται ότι η όποια ενδε-
χόμενη αναφορά σε «συμφωνία»,
θα ενισχύσει το αφήγημα της τουρ-
κικής πλευράς, περί αναβάθμισης
της οντότητας του ψευδοκράτους
και εξασφάλισης ισότιμου καθε-
στώτος.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ και ο Κόλιν Στι-
ούαρτ αιτιολογούν την εμπλοκή
τους σε διαβουλεύσεις με το κατο-
χικό καθεστώς για ένα «άτυπο επι-
χειρησιακό έγγραφο πρακτικών δι-
ευθετήσεων», εκφράζοντας ανη-
συχία ότι σε αντίθετη περίπτωση
ενδέχεται να υλοποιηθούν οι τουρ-
κικές απειλές για εκδίωξη της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης από τα στρα-
τόπεδα στη Λεύκα και στον Καρά-
ολο Αμμοχώστου. Οι εν λόγω απει-
λές του ψευδοκράτους είχαν εκδη-
λωθεί πριν από μερικούς μήνες,
ενώ ανάλογες απειλές είχε επιστρα-
τεύσει η τουρκική πλευρά και στο
παρελθόν (περίοδος Ντενκτάς), χω-
ρίς ωστόσο να τις υλοποιήσει, όπως
επεσήμανε με νόημα ο ΥΠΕΞ Ιωάν-
νης Κασουλίδης. 

Ο ΥΠΕΞ, ο οποίος συναντήθηκε
με τον Κόλιν Στιούαρτ την περα-
σμένη Τετάρτη, δήλωσε στον «Άλ-
φα» ότι «το μόνο που είμαι ικανο-
ποιημένος είναι γιατί εξέθεσα ξε-
κάθαρα τις θέσεις μας προς τον κ.
Στιούαρτ. Για τίποτε άλλο δεν είμαι
ικανοποιημένος», υπογράμμισε ο
κ. Κασουλίδης, τοποθέτηση διά
της οποίας καθίσταται σαφές ότι

ο ΥΠΕΞ έχει πολύ συγκεκριμένες
απαιτήσεις από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
και τον Κόλιν Στιούαρτ. 

Διαβούλευση
Σαφές μήνυμα προς τον ΟΗΕ

έστειλε ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλί-
δης, καθιστώντας σαφές ότι η Λευ-
κωσία αναμένει διαβούλευση επί
του άτυπου επιχειρησιακού εγγρά-

φου επιχειρησιακών διευθετήσεων
για τη λειτουργία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
στη νεκρή ζώνη. Και όχι εκ των
υστέρων ενημέρωση μιας ενδεχό-
μενης συμφωνίας της Ειρηνευτικής
Δύναμης και του ψευδοκράτους.
Τα Ηνωμένα Έθνη φέρονται πάν-
τως να μην έχουν καταθέσει γραπτή
πρόταση στην τουρκική πλευρά
γύρω από το ζήτημα, ενώ όπως

προαναφέραμε η Νομική Υπηρεσία
του Διεθνούς Οργανισμού εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου
να βρεθεί μια λύση, η οποία να μην
παραπέμπει σε επίσημη συμφωνία
στρατιωτικού καθεστώτος (SOFA)
την οποία ως γνωστόν αξιώνει η
τουρκική πλευρά.

Ο ΥΠΕΞ έχει πάντως διαμηνύσει
ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να
δεχθεί τη σύναψη μιας θεσμικής
συμφωνίας, τύπου SOFA, αλλά ούτε
και τη συνομολόγηση μνημονίου
ή την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ
ΟΗΕ και ψευδοκράτους. Και έχει
επισημάνει επανειλημμένα ότι η
Άγκυρα επιχειρεί να εκμεταλλευθεί
την περίοδο πολιτικής μετάβασης
στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανα-
βαθμίζοντας το ψευδοκράτος και
δρομολογώντας τετελεσμένα σε
βάρος του νομίμου κράτους της
Κύπρου. Σημειώνεται ότι στο πλαί-
σιο επιστολής που απέστειλε στις
διπλωματικές αποστολές και δη-
μοσίευσε η «Κ», ο ΥΠΕΞ παραπέμπει
στο αρνητικό παράδειγμα της επί-
σκεψης του αντιπροέδρου της Γκάμ-
πιας στα Κατεχόμενα και καθιστά
σαφές ότι οι ενέργειες του διπλω-
ματικού σώματος θα πρέπει να συ-
νεχιστούν με την ίδια ενέργεια και
σθένος για την αποτροπή των τουρ-
κικών μεθοδεύσεων. 

Από την Αφρική πρόβα αναγνώρισης του ψευδοκράτους
Επίσκεψη του αντιπροέδρου της Γκάμπιας στα Κατεχόμενα – Κινητοποίηση της Λευκωσίας διά του ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη 

<<<<<<

Γκάμπια και Τουρκία
έχουν αναβαθμίσει,
από το 2018, τις οικονο-
μικές και πολιτικές
τους σχέσεις.

<<<<<<

Από πλευράς Ηνωμένων
Εθνών έχει διαμηνυθεί
ότι απορρίπτεται
η όποια προσπάθεια
κήρυξης σημείου της
νεκρής ζώνης ως «αμφι-
σβητούμενη περιοχή».

Πριν από δύο εβδομάδες ο αντιπρόεδρος της Γκάμπιας και πρώην υπουργός
Ανώτατης Παιδείας, Badara Alieu Joof, συναντήθηκε στα Κατεχόμενα με τον
Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Εκτός απροόπτου, ο κ. Τατάρ αναμένεται στην Γκάμ-
πια το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης προέβη σε διαβήματα, διατυπώνοντας τόσο την αντίθεση της Λευκωσίας, όσο και την ανησυ-
χία της για τις τουρκικές κινήσεις δημιουργίας νέων τετελεσμένων και στη νεκρή ζώνη.

«Αμφισβητούμενη
περιοχή» η νεκρή ζώνη
Γραμμή Χ. Ακάρ από την Άγκυρα για το γήπεδο Τσετίνκαγια

Συντηρούν εποικισμό του Βαρωσίου 
Η Λευκωσία καταγράφει την ανα-
βολή των σχεδιασμών της Άγκυ-
ρας και του ψευδοκράτους στην
κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώ-
στου, περιλαμβανομένων και των
«σκέψεων» της τουρκικής πλευ-
ράς για άνοιγμα της περιοχής του
Αγίου Μέμνων  και για λειτουργία
«δημόσιων κτιρίων». Ο ΥΠΕΞ
Ιωάννης Κασουλίδης, σε επιστολή
του προς τη διπλωματική υπηρε-
σία, επεσήμανε ότι «δεν επιχαί-
ρουμε και ούτε πρέπει να εφησυ-
χάζουμε για τις όποιες, προσωρι-
νές ενδεχομένως, αναβολές των
τουρκικών σχεδιασμών για επιβο-
λή νέων τετελεσμένων», καθι-
στώντας σαφή την ανησυχία της
Λευκωσίας. Άλλωστε, ο λεγόμε-

νος «πρωθυπουργός» του ψευδο-
κράτους, Ουνάλ Ουστέλ, φρόντι-
σε να συντηρήσει τις σκέψεις για
εποικισμό της περίκλειστης πό-
λης, υποστηρίζοντας ότι δρομολο-
γείται μετά τις «εκλογές τοπικής
αυτοδιοίκησης». Σύμφωνα με το
ΓΤΠ, ανέφερε ότι «κάναμε και πο-
δηλατοδρόμους, ανοίξαμε την
παραλία. Μέχρι σήμερα ένα εκα-
τομμύριο άνθρωποι επισκέφθη-
καν την πόλη, επεσήμανε ο ούτω
καλούμενος «πρωθυπουργός»,
σημειώνοντας ότι μετά τις «εκλο-
γές» θα προχωρήσουν στο άνοιγ-
μα ολόκληρης της πόλης των Βα-
ρωσίων, παρέχοντας στους νέους
που ζουν στην περιοχή, ευκαιρίες
εργοδότησης. 
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Με τον ΔΗΣΥ και κατ’ επέκταση με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου ξέρεις τι επι-
λέγεις, λέει σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο αναπληρωτής πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, σημει-
ώνοντας πως αξιολογεί τον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ ως τον ικανότερο και κα-
ταλληλότερο για να ηγηθεί και να
οδηγήσει τη χώρα μας μπροστά.
«Γι’ αυτό και τον στηρίζω με όλες
μου τις δυνάμεις» λέει χαρακτηρι-
στικά. Eκτιμά πως είναι μία δύσκολη
μάχη, ωστόσο, όπως υποστηρίζει,
ο υποψήφιος που στηρίζει το κόμμα
θα βρίσκεται στον β΄γύρο. Κληθείς
να σχολιάσει γιατί αποτελεί ανάθεμα
η συνεργασία Χριστοδουλίδη με
τον Ενδιάμεσο, τη στιγμή που και
οι ίδιοι το επεδίωξαν μέχρι τέλους,
ο Χάρης Γεωργιάδης σημειώνειότι
δεν απορρίπτουν τις πολιτικές συ-
νεργασίες φτάνει αυτές να εδρά-
ζονται σε ένα αξιόπιστο πολιτικό
υπόβαθρο. Κληθείς να σχολιάσει τι
θα σημαίνει για το κόμμα αν συνα-
γερμικάστελέχη συμμετάσχουν σε
μία κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υπο-
γραμμίζει πως εάν θα βρεθούν σε
κάποια κυβέρνηση, θα είναι σε κυ-
βέρνηση του ΔΗΣΥ.

–Αμέσως μετά τις βουλευτικές
εκλογές είχατε πει πως η κοινωνία

τιμώρησε την τοξικότητα της αν-
τιπολίτευσης, καθώς είχαν ενι-
σχύσει τους αντιπαραθετικούς
τόνους. Δεν σας ανησυχεί ότι οι
υψηλοί τόνοι και οι χαρακτηρι-
σμοί που χρησιμοποιείτε εσείς
σήμερα θα τιμωρηθούν από την
κοινωνία;

–Δεν συμφωνώ ότι η τοξικότητα
προέρχεται από τον ΔΗΣΥ. Εξακο-
λουθεί να προέρχεται από την αν-
τιπολίτευση. Μόνο να παρακολου-
θούσε κάποιος τις τοποθετήσεις
της αντιπολίτευσης από το βήμα
της Βουλής αυτές τις μέρες που συ-
ζητήθηκε ο προϋπολογισμός, θα το
διαπίστωνε. Δεν χαρακτηρίζει την
παράταξή μας η έντονα πολωτική
αντιπαραθετική παρέμβαση. 

–Μα παρακολουθούμε καθημε-
ρινά έντονες επικρίσεις στον
πρώην συναγωνιστή σας Νίκο
Χριστοδουλίδη, ακόμα και χα-
ρακτηρισμούς όπως χρυσόψαρο,
αναφορές σε πολιτική του Insta-
gram και πολιτικό αχταρμά. Αυτό
βοηθά τον πολιτικό πολιτισμό; 

–Θεωρούμε πράγματι ότι άλλοι
υποψήφιοι διεξάγουν έναν προ-
εκλογικό της εικόνας παρά της ου-
σίας. Δεν παίρνουν θέση για κανένα
σχεδόν ζήτημα και αυτό το υποδει-
κνύουμε. Αυτό ισοδυναμεί με τοξική
παρέμβαση; Είναιμία πολιτική υπό-
δειξη ότι ο τόπος μας χρειάζεται
έναν έμπειρο, ικανό και δοκιμασμένο
πρόεδρο που να έχει θέσεις, να έχει
πρόγραμμα. Να ξέρει πού θέλει να
οδηγήσει τηχώρακαινα μπορείνα
λάβει αποφάσεις. Την ίδια στιγμή,
δεν θεωρώ ως δείγμα πολιτικού πο-
λιτισμού είτε τα fake accounts ή
την αντιγραφή εξαγγελιών άλλων
υποψηφίων…

–Εσείς δεν έχετε fake accounts;
–Βεβαίως και όχι. Και είναι ένα

να παρεμβαίνει κάποιος πολίτης
ανώνυμα στα κοινωνικά δίκτυα και
εντελώς διαφορετικό να στήνεται
εκείνος ο οργανωμένος και επί πλη-
ρωμή μηχανισμός σπίλωσης δημο-
σιογράφων και πολιτικών αντιπά-
λων. Ήταν απαράδεκτο.

–Εντούτοις, τα δημοσκοπικά ευ-
ρήματα δεν αποτυπώνουν αυτά
που βλέπετε εσείς. Αντιθέτως, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου δυσκολεύεται
να κεφαλαιοποιήσει ή να συσπει-
ρώσει ακόμα το κόμμα. Είναι
ανώριμη η ίδια η κοινωνία; 

–Δεν θα απέδιδα ποτέ έναν τέτοιο
χαρακτηρισμό στους συμπολίτες
μας.Σεβόμαστε τις επιλογές και τις
αποφάσεις τους. Και προσπαθούμε
μέσα από τη δημοκρατική διαδικα-
σία να πείσουμεότι άλλο η καλή ει-
κόνα και άλλο η ικανή ηγεσία που
χρειάζεται ο τόπος μας. Ηπαράταξη
διεκδικεί με δικό της υποψήφιο
τρίτη συνεχή θητεία και αυτό ανα-
πόφευκτακαθιστά την προσπάθεια
δύσκολη, όμως αισιοδοξούμε ότι
καθώς πλησιάζουμε προς την τελική
ευθεία θα γίνεται πολύ πιο ευδιά-
κριτηη διάκριση της δημοτικότητας
έναντι της ικανότητας. Και ότιχρει-
άζεται, πράγματι, να παραμείνει ο
Δημοκρατικός Συναγερμός στη θέση
του πρωταγωνιστή.Και να θυμίσω
ότι και στο παρελθόν, το 2008, είδαμε
να εκλέγεται πρόεδρος ο αείμνηστος
Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος
ήταν ένας συμπαθής άνθρωπος. Ξέ-
ρουμε όμως και τη συνέχεια. 

–Για σας είναι αντίστοιχο αυτό
που βιώνουμε με τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη σήμερα με αυτό με
τον Δημήτρη Χριστόφια το 2008; 

–Κάθε εκλογές είναι διαφορετι-
κές. Τονίζω όμως την ανάγκη των
ορθών αποφάσεων και των συνετών
επιλογών. Ειδικά αυτή τη στιγμή
που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
μεγάλες προκλήσεις τόσο στο μέ-
τωπο της οικονομίας όσο και στα
εθνικά μας θέματα. 

–Βρισκόμαστε όμως λίγο πριν
από την εκλογική μάχη και οι
αριθμοί εξακολουθούν να είναι
εναντίον του κ. Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Δεν είχατε προχωρήσει σε
έρευνες προτού προχωρήσετε
σε εξαγγελίες; 

–Δεν «εξαγγέλλουμε» υποψήφιο
στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Επι-
λέγουμε υποψήφιο μέσα από μια

καταστατικά κατοχυρωμένη, ανοι-
χτή και δημοκρατική διαδικασία
επιλογής. Και για μένα δεν υπάρχει
υποκατάστατο των δημοκρατικών
διαδικασιών. Και την ίδια ώρα, αξιο-
λογώ τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως τον
ικανότερο και καταλληλότερο για
να ηγηθεί και να οδηγήσει τη χώρα
μας μπροστά. Γι’ αυτό και τον στη-
ρίζω με όλες μου τις δυνάμεις.

–Γιατί ανάγετε ως τόσο μεγάλο
πρόβλημα τη σύμπραξη του Χρι-
στοδουλίδη με τον Ενδιάμεσο;
Δεν το κάνατε κι εσείς στο πα-
ρελθόν; 

–Δεν απορρίπτουμε τις πολιτικές
συνεργασίες, φτάνει αυτές να εδρά-
ζονται σ’ ένα αξιόπιστο πολιτικό
υπόβαθρο. Ότανγια παράδειγμα ο
Νίκος Αναστασιάδης ζητούσε και
εξασφάλιζε τη συνεργασία με το
ΔΗΚΟ ήταν γύρω από μία συγκε-
κριμένη πολιτικήπρόταση και μετά
που ο ίδιος εξασφάλισε το χρίσμα
μέσα από τις δημοκρατικές διαδι-
κασίες της παράταξής μας. Αντιθέ-
τως ο κ. Χριστοδουλίδης δεν σεβά-
στηκε τις δημοκρατικές διαδικασίες
του Δημοκρατικού Συναγερμού, άλ-
λαξε πλευρές και βρέθηκε να είναι
ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης
χωρίς καν να καταθέτει αξιόπιστο
πρόγραμμα.    

–Και ο Χριστοδουλίδης παρου-
σίασε πρόγραμμα…

–Να μου επιτρέψετε να διαφω-
νήσω. Ακούμε γενικόλογες αναφο-
ρές. Ποια είναι η προσέγγιση του
κ. Χριστοδουλίδη στην οικονομία;
Αυτή του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού; Ή της αντιπολίτευσης; Με ποι-
ους ταυτίζεται; Με το ΔΗΚΟ που
ψήφισε τον προϋπολογισμό ή την
ΕΔΕΚ που την καταψήφισε; Στις
εκποιήσεις άλλα έλεγε ο ίδιος και
άλλα έπραξαν τα κόμματα που τον
στηρίζουν. Στο Κυπριακό ποια είναι
η πολιτική; Του Καρογιάν που στη-
ρίζει την ομοσπονδία ή του Σιζό-
πουλου που διαφωνεί; 

–Και το ΕΥΡΩΚΟ ήταν αντιομο-
σπονδιακό αλλά στήριξε τον Νίκο

Αναστασιάδη μαζί με το ΔΗΚΟ
και δεν θεωρήσαμε πως θα πα-
ρασυρόταν… Γιατί είναι έρμαιο
των υπόλοιπων αρχηγών ο Χρι-
στοδουλίδης και δεν θα ήταν ο
Αβέρωφ Νεοφύτου; 

–Επειδή ακούμε από τα στόματα
των αρχηγών των κομμάτων που
υποστηρίζουν τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη ότι αναλήφθηκαν ρητές πολι-
τικές δεσμεύσεις και έγιναν συμ-
φωνίες για το εθνικό ή άλλα ζητή-
ματα. Ποιες είναι αυτές; Γιατί πα-
ραμένουν μυστικές; Εδώ έφτασαν
να μας πουν ότι θα χρειαστούν και
μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Αυ-
τή είναι η αξιόπιστη πρόταση;Του-
λάχιστον με τη δική μας πρόταση
ξέρεις τι επιλέγεις.

–Εσείς οι ίδιοι υποστηρίζετε πως
ένας από τους λόγους που περ-
νούσαν τα νομοσχέδια κατά την
πρώτη διακυβέρνηση ήταν το
ότι «έβαλε πλάτη» ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος. Σήμερα έγινε ανεύ-
θυνος πολιτικός που θα οδηγήσει
τη χώρα σε αστάθεια; 

–Άλλοτεστήριζε τις σωστές πο-
λιτικές της κυβέρνησης και άλλοτε
άφηνε τη χώρα χωρίς προϋπολογι-
σμό. Η σοβαρότητα και η υπευθυ-
νότητα δεν μπορούν να είναι α λα
καρτ. Έχουμε μπροστά μαςδυσκο-
λίες. Για να τις αντιμετωπίσουμε
και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες
χρειάζεται ένας έμπειροςπρόεδρος,
δοκιμασμένος στα δύσκολα, που
δεν θα φοβάται να βγει μπροστά
και που θα έχει τηστήριξη μιας συγ-
κροτημένης παράταξης. Και αυτός
είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

–Πάντως, ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος υποστηρίζει πως του προ-
τείνατε τα μισά υπουργεία και
δεν έχει διαψευστεί από τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου…

–Να σας υποδείξω ότι ο Νίκος
Αναστασιάδηςδιασφάλισε ισχυρό-
τατη συμμετοχή του ΔΗΚΟ στη
δική του πρώτη διακυβέρνηση. 

–Συνεπώς είναι εντάξει να συ-
νεργάζεστε εσείς μαζί του αλλά

όχι ο κ. Χριστοδουλίδης. 
–Επαναλαμβάνω ότι ο Νίκος Ανα-

στασιάδης επεδίωξε τη συνεργασία
με το ΔΗΚΟ στη βάση της πολιτικής
του πρότασης, μετά που επελέγη
ως υποψήφιος της παράταξης και
μάλιστα μέσα από εκλογική διαδι-
κασία. Δεν κινήθηκε εναντίον της
παράταξής του για να τα βρει με το
ΔΗΚΟ. Είμαστε ο Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός. Έχουμε θέσεις, έχουμε
πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό υπό-
βαθρό. Δηλαδή εάν είχαμε συνερ-
γασία ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ θα ήταν και
πάλι το ίδιο με συνεργασία ΔΗΣΥ -
ΔΗΚΟ; 

–Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει
πάντως κάλεσμα στους Συναγερ-
μούς και ενημερώνει πως θα συμ-
μετέχουν στο υπουργικό του
συμβούλιο Συναγερμικοί. Πώς
το χειρίζεστε;  

–Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Χρι-
στοδουλίδης άρχισε πράγματι να
τάζει υπουργεία και διορισμούς. Να
σας απαντήσω λοιπόν ότι αυτές οι
αναφορές δεν μας αφορούν.Πρώτο,
εμείς θακάνουμε το παν για να κερ-
δίσουμε αυτές τις εκλογές. Δεύτερο,
έχουμε μήπως δώσει την εντύπωση
ότιστην παράταξήμαςεπιδιώκουμε
την εξουσία για χάρη τηςεξουσίας;
Ότι θέλουμε υπουργεία και θέσεις
απλώς για να τα έχουμε; Δεν έχουμε
μήπως επιβεβαιώσει ξανά και ξανά
ότι ανήκουμε σε μία παράταξη με
βαριά πολιτική παρακαταθήκη; Βρι-

σκόμαστε στην πολιτική και διεκ-
δικούμε εκλογές για να εφαρμόσουμε
το δικό μαςπρόγραμμα. Όχι για να
φέρουμε από την πίσω πόρτα τον
κ. Νικόλα Παπαδόπουλο ή τον κ.
Σιζόπουλο; Είναι σοβαρή αυτή η
πρόταση έστω και για να λέγεται; 

–Συνεπώς αν στελέχη του ΔΗΣΥ
βρεθούν σε μία κυβέρνηση με
τον Νίκο Χριστοδουλίδηθα είναι
αποστάτες; 

–Επειδή αναφέρεστε σε στελέχη
να σας ενημερώσω, ότι όλοι οι
υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευ-
τές, δήμαρχοι,όλα τα μέλη του Πο-
λιτικού Γραφείου εργάζονται για
την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νε-
οφύτου και την επιτυχία του ΔΗΣΥ.
Και εάν θα βρεθούν σε κάποια κυ-
βέρνηση, θα είναι σε κυβέρνηση
του ΔΗΣΥ.

–Αυτό που συζητείταιπλέον δεν
είναι ποιος θα είναι ο επόμενος
Πρόεδρος, αλλά ποια θα είναι η
θέση του ΔΗΣΥτην επόμενη μέ-
ρα. Κυβέρνηση, συγκυβέρνηση
ή αντιπολίτευση… 

-Το πούθα βρίσκεται ο ΔΗΣΥ θα
το αποφασίσουν οι συμπολίτες μας.
Αυτοί θα αποφασίσουν αν θα πα-
ραμείνουμε στη διακυβέρνηση ή
αν θα περάσουμε στην αντιπολί-
τευση. Για εμάς –επαναλαμβάνω–
η συμμετοχή στη διακυβέρνηση
δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός. Συμ-
μετοχή στη διακυβέρνηση έχει νόη-
μα μόνο όταν αυτή επιχειρείταιγια
την υλοποίηση του προγράμματος
του ΔΗΣΥ ή έστω ενός ξεκάθαρου
συμφωνημένου κοινού προγράμ-
ματος όπως ήταν πράγματι το πρό-
γραμμα διακυβέρνησης του 2013
με το ΔΗΚΟ. 

–Και αν σε ένα σενάριο που μεί-
νετε εκτός β΄ γύρου κτυπήσει
την πόρτα σας για συνεργασία;

–Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό
το σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί.
Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών
αλλά έχουμε πίστη στις δυνάμεις
μας και θεωρούμε ότι θα είμαστε
στον β΄ γύρο.

Δεν μας αφορά η εξουσία χάριν εξουσίας 
Η διακυβέρνηση έχει νόημα μόνο όταν αυτή επιχειρείται για την υλοποίηση του προγράμματος του ΔΗΣΥ, λέει ο Χάρης Γεωργιάδης

Προσωπικά τηρώ απόλυτα τη δέσμευση [σ.σ. μη συζήτησης των εσωκομματικών εκλογών], άρα αυτό που εσείς θε-
ωρείτε ως δεδομένο, ότι θα διεκδικήσω οποιαδήποτε θέση στην ιεραρχία του κόμματος, είναι εκτός συζήτησης, λέ-
ει ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης .

Ο Κασουλίδης δεν
επελέγη επειδή
ήταν δημοφιλής
–Επειδή βεβαίως αναφερθήκατε
στο 2008, ο Νίκος Αναστασιάδης
τότε εντόπισε βάσει δημοσκοπή-
σεων πως δεν εκλέγεται και έβαλε
στη θέση του τον Ιωάννη Κασου-
λίδη. Ίσως να έπρεπε κι εσείς να
το σκεφτείτε;
–Υπήρξα εκείνη την περίοδο
στενός συνεργάτης του Νίκου
Αναστασιάδη ενώ είχα και την
τιμή να εργαστώ και με τον
Ιωάννη Κασουλίδη. Και σας
διαβεβαιώ ότι ο κ. Κασουλίδης
επελέγη όχι επειδή ήταν δη-
μοφιλής, όχι στη βάση δημο-
σκοπήσεων, αλλά επειδή ήταν
ένα σοβαρός και αξιόπιστος
πολιτικός. Δυσκολεύομαι να
βρω την παραμικρή ομοιότητα
στην πολιτική προσωπικότητα
του Ιωάννη Κασουλίδη, στην
πολιτική του πρόταση ή στον
τρόπο που ενήργησε ο Ιωάν-
νης Κασουλίδης με αυτά που ο
κ. Χριστοδουλίδης έπραξε φέ-
τος. Είχε κάθε ευκαιρία ο κ.
Χριστοδουλίδης –αν το επιθυ-
μούσε– να διεκδικήσει το χρί-
σμα μέσα από την παράταξή
του. Αντιθέτως επέλεξε να
συμπορευτεί με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο, τον κ. Σιζόπου-
λο και τον κ. Καρογιάν. 

Η ρήξη με
Χριστοδουλίδη 
και ο Αβέρωφ
–Η πρώτη ρήξη στη δεύτερη δια-
κυβέρνηση ήταν η δική σας με
τον Νίκο Αναστασιάδη για τη με-
ταχείριση που είχε ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. Εκ των υστέρων
νιώθετε δικαιωμένος; 
–Δεν τίθεται ζήτημα δικαίωσης,
ούτε και θεωρώ ότι δικαιούμαι
να κρίνω τις αποφάσεις και τις
επιλογές του Προέδρου της
Δημοκρατίας που με τίμησε,
αναθέτοντας μου δύο φορές το
υπουργείο Οικονομικών.
–Εντοπίζετε όμως την ειρωνεία
της άτυπης συμμαχίας που είχε
κάνει τότε ο Αβέρωφ Νεοφύτου
με τον Νίκο Χριστοδουλίδη εναν-
τίον σας; 
–Δεν θεωρώ ότι υπήρξε τέτοιο
ζήτημα. Ούτε και με απασχό-
λησαν ποτέ αυτές οι πτυχές
της πολιτικής. Οι υπαρκτοί ή
ανύπαρκτοι τακτισμοί. Βλέπω
την πολιτική με πολύ πιο καθα-
ρούς και διαφανείς όρους, κά-
νω το καθήκον μου και κοιτά-
ζω μπροστά. 

Κατατάσσω
τον Γρίβα
στην ιστορία
–Με δεδομένη τη συζήτηση στη
Βουλή, εσείς προσωπικά, πού κα-
τατάσσετε τον Γρίβα;
–Τον κατατάσσω στην ιστορία.
Τον τιμούμε, όπως πράττει η
κυπριακή και η ελληνική πολι-
τεία για δεκαετίες, ως τον αρ-
χηγό του εθνικοαπελευθερω-
τικού αγώνα. Κρίνεται αυστηρά
για τις κατοπινές ενέργειές του
αλλά αυτό δεν αναιρεί την τιμή
που οφείλουμε στον αρχηγό
της ΕΟΚΑ. Αλλά θεωρώ απαρά-
δεκτη αυτή την προσπάθεια
αναμόχλευσης των διχαστικών
παθών του παρελθόντος που
επιχειρεί το ΑΚΕΛ, παρασύρον-
τας και άλλους. Και ασφαλώς
καταδικάζω με τον πιο έντονο
τρόπο τις ακρότητες και τους
βανδαλισμούς που έγιναν έξω
από τη Βουλή, από μια μικρή
ακραία μερίδα που δεν έχει
την παραμικρή σχέση με τον τι-
μημένο αγώνα της ΕΟΚΑ. Αντί
να κοιτάζουμε μπροστά, κάποι-
οι θυμήθηκαν τα πάθη και τη
διχόνοια του παρελθόντος.

Έχουμε μήπως δώσει
την εντύπωση ότι στην
παράταξή μας επιδιώ-
κουμε την εξουσία για
χάρη της εξουσίας;
Ότι θέλουμε υπουργεία
και θέσεις απλώς
για να τα έχουμε;

Το 2008 είδαμε να
εκλέγεται πρόεδρος
ο αείμνηστος Δημήτρης
Χριστόφιας, ο οποίος
ήταν ένας συμπαθής
άνθρωπος. Ξέρουμε
όμως και τη συνέχεια.

Εσωκομματικές και δέσμευση στην Πινδάρου
–Θεωρείστε ένας από τους σίγουρους διεκδικητές
της Προεδρίας του ΔΗΣΥ την επόμενη μέρα,
ωστόσο αυτό που λέγεται είναι πως η συζήτηση
για την επόμενη μέρα, είναι ένα από τα προ-
βλήματα του προεκλογικού. 

–Με κανένα τρόπο δεν επιβεβαιώνω την αναφορά
σας. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι θητείες των
μελών της ηγεσίας λήγουν αμέσως μετά τις προ-
εδρικές εκλογές. Αυτή η χρονική σύμπτωση δημι-
ουργεί πράγματι ένα ζήτημα. Και γι’ αυτό τον λόγο
καθίσαμε πριν από μερικούς μήνες όλα τα μέλη της
ηγεσίας, περιλαμβανομένου του προέδρου, κάναμε
μια ειλικρινή συζήτηση και αναλάβαμε μία ξεκάθαρη
κοινή δέσμευση. Ότι η επικέντρωση όλων μας θα
είναι στον μεγάλο στόχο των προεδρικών εκλογών.
Και ότι δεν ανοίγουμε, δεν συζητούμε και δεν εγεί-
ρουμε με οποιοδήποτε τρόπο ζήτημα κομματικών

εκλογών. Προσωπικά τηρώ απόλυτα αυτή τη δέ-
σμευση, άρα αυτό που εσείς θεωρείτε ως δεδομένο,
ότιθα διεκδικήσωοποιαδήποτε θέση στην ιεραρχία
του κόμματος, είναι εκτός συζήτησης. Αυτά θα τα
δούμε μετά τις προεδρικές. Οποιασδήποτε διαφο-
ρετικός χειρισμός θα υπονόμευε τη μεγάλη προ-
σπάθεια των προεδρικών εκλογών. 

–Συμφωνείτε όμως ότι υπάρχει αναβρασμός
για την επόμενη μέρα; 

–Γι’ αυτό θεωρώ διπλά αναγκαίονα παραμείνουμε
όλοι προσηλωμένοιστην κοινή μας δέσμευση. Αφή-
στε που σε εντελώς προσωπικό επίπεδο σας λέω
ότι δεν έχω ενώπιόν μου τα πολιτικά δεδομένα που
θα μου επέτρεπαν καν να σκεφτώ και να λάβω την
όποια απόφαση. Και θεωρώ ότι το ίδιο πρέπει να
ισχύει για όλους. 
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν τον περασμένο Απρίλιο, το
Δημοκρατικό Κόμμα αποφάσιζε να
στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη
στις προεδρικές εκλογές του 2023,
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διαπί-
στωσαν πως ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος κρατούσε σαφώς αποστά-
σεις από το όλο εγχείρημα. Λίγες
ήταν οι παρουσίες του δίπλα στον
υποψήφιο που θα στήριζαν, μετρη-
μένες ήταν όμως και οι τοποθετή-
σεις του. Κάποιοι έβλεπαν τη δια-
κριτική παρουσία του ως την από-
δειξη ότι εξαναγκάστηκε να στη-
ρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, συ-
ρόμενος από στελέχη και μέλη που
πρόλαβαν να πάρουν θέση δίπλα
του. Άλλοι όμως ερμήνευσαν τις
αποστάσεις ως στρατηγική για να

μην πλήξει τον ανεξάρτητο υπο-
ψήφιο. Και λέμε να τον πλήξει, κα-
θώς ακόμη και εντός του ΔΗΚΟ θε-
ωρούσαν πως η ενεργός εμπλοκή
του μπορεί να αποτελέσει βαρίδι
για την υποψηφιότητα του Νίκου
Χριστοδουλίδη. Σήμερα ο Νικόλας
Παπαδόπουλος βγαίνει από μία μα-
κρά περίοδο αποχής από την πρώτη
γραμμή και μπαίνει δυναμικά στον
προεκλογικό. 

Μία δύσκολη απόφαση 
Σίγουρα δεν ήταν μία εύκολη

απόφαση για τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο να στηρίξει τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη. Ήταν «μία υπέρβαση»
όπως επανέλαβε πρόσφατα από το
βήμα της Βουλής, καθώς έπρεπε
να διαχειριστεί πολιτικά και προ-
σωπικά το ζήτημα της αυτοακύ-
ρωσης. Αυτοακύρωσης δεδομένου
ότι ένα χρόνο πριν από την τελική
απόφαση σύμπλευσης με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, το ΔΗΚΟ μιλούσε
για την «πιο διεφθαρμένη κυβέρ-
νηση» –στην οποία πρωτοπαλίκαρο
ήταν ο κ. Χριστοδουλίδης– και κα-
ταψήφιζε στην κρισιμότερη ίσως

στιγμή τον προϋπολογισμό σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για όσα εκτυ-
λίχθηκαν με το σκάνδαλο των χρυ-
σών διαβατηρίων. Ήταν όμως και
το ότι ο συνομήλικός του Νίκος
Χριστοδουλίδης ενδεχομένως να
είναι πρόεδρος δεκαετίας –αν εκλε-
γεί– αυξάνοντας συνεπώς τα εμ-
πόδια για τον ίδιο για να διεκδικήσει
το 2028. Σε αυτό το πλαίσιο ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος δεν θα κιν-
δύνευε μόνο να χάσει το εισιτήριο
για το 2028, αλλά και το ίδιο του
το κόμμα, καθώς σ’ ένα σενάριο
εκλογής Χριστοδουλίδη, θα μπο-
ρούσε άνετα να αλώσει τον ενδιά-
μεσο χώρο με τη δημιουργία μιας
δικής του πλατφόρμας και τη στέ-
γαση –μεταξύ άλλων– και πρώην
ΔΗΚΟϊκών ψηφοφόρων. 

Αλλαγή προτεραιοτήτων
Αν όμως οι κίνδυνοι είναι τόσοι

πολλοί, τότε γιατί ο ίδιος πήρε ένα
τέτοιο ρίσκο; Η προτεραιότητα για
τη ΔΗΚΟϊκή ηγεσία μετά τις βου-
λευτικές εκλογές του 2021 ήταν να
είναι κόμμα εξουσίας από το 2023,
καθώς ήταν πλέον αντιληπτό πως

η χρόνια απομάκρυνση από αυτή
αποδυνάμωσε ένα κόμμα του οποί-
ου το DNA του συνδέεται με την
εξουσία. Με δεδομένο ότι τα δη-
μοσκοπικά ευρήματα έδειχναν τον
Νίκο Χριστοδουλίδη να είναι το
απόλυτο φαβορί της κούρσας, σε
συνδυασμό με το ότι πολλά ΔΗ-
ΚΟϊκά στελέχη και μέλη πρόλαβαν
να συμπαραταχθούν με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΚΟϊκός πρό-
εδρος δεν είχε και άλλες εναλλα-
κτικές. Το γεγονός ότι έκανε πρώτος
το βήμα στήριξης του κ. Χριστο-
δουλίδη θεωρείται πως του έδωσε
και την ευχέρεια κινήσεων να διεκ-
δικήσει περισσότερα και όπως επι-
κρατεί στην περιρρέουσα να κλει-
δώσει υπουργεία. Υπάρχουν βεβαί-
ως και οι πολιτικοί κύκλοι που θε-
ωρούν πως και στο ενδεχόμενο
που ο Χριστοδουλίδης αποκλειστεί
από τον β΄ γύρο, δεν θα είναι τόσο
άσχημο προσωπικά για τον ίδιο.
Αφενός γιατί βγαίνει από τη μέση
της πολιτικής και αφετέρου γιατί
το ΔΗΚΟ ως το μεγαλύτερο κόμμα
του ενδιάμεσου χώρου θα μπορεί
να διεκδικήσει γη και ύδωρ από

τους άλλους δύο υποψήφιους και
να οδηγηθεί τελικά στην εξουσία.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι
προς το συμφέρον του να είναι όσο
το δυνατόν πιο μετρημένος στην
υποστήριξη της υποψηφιότητας
Χριστοδουλίδη. 

ΔΗΚΟϊκά στελέχη σημειώνουν
πως η επαφή Χριστοδουλίδη και
Νικόλα Παπαδόπουλου είναι κα-
θημερινή για ζητήματα συντονι-
σμού, εντούτοις ο ΔΗΚΟϊκός πρό-
εδρος επέλεξε να κρατήσει χαμη-
λούς τόνους σε αυτό τον προεκλο-
γικό. Ο κύριος λόγος βεβαίως έγ-
κειται στο γεγονός πως αν κάπου
διαφέρει η υποψηφιότητα Χριστο-
δουλίδη από άλλες υποψηφιότητες
που στηρίχθηκαν από τον Ενδιά-
μεσο (Τάσσος Παπαδόπουλος, Γιώρ-
γος Λιλλήκας, Νικόλας Παπαδό-
πουλος) είναι ότι αυτή η υποψη-
φιότητα αντλεί σημαντικό αριθμό
ψήφων από τη δεξαμενή του ΔΗΣΥ.
Όπως εκτιμούν στο ΔΗΚΟ, η έν-
τονη παρουσία ΔΗΚΟϊκών στελε-
χών στην πρώτη γραμμή του προ-
εκλογικού αλλά ιδιαίτερα του Νι-
κόλα Παπαδόπουλου μπορεί να

αποβεί μοιραία και να οδηγήσει
στη φυγή των εν λόγω ψηφοφόρων.
Ο ίδιος άλλωστε έμαθε από το πά-
θημα του 2018, όταν δέχτηκε μία
πανσπερμία απόψεων από κόμματα
του ενδιάμεσου χώρου να αλώσουν
τον προεκλογικό του και να βγουν
επικοινωνιακά μπροστά πλήττοντας
την υποψηφιότητά του. Αυτή είναι
βεβαίως και η ανάλυση του Νίκου
Χριστοδουλίδη και εδώ εξηγείται
για ποιο λόγο απέφυγε με κάθε τρό-
πο την εμπλοκή ή τη μετακίνηση
ΔΗΚΟϊκών στελεχών στο επιτελείο
του. Αντιθέτως, εκ μέρους του κ.
Χριστοδουλίδη τοποθετείται μία
συγκεκριμένη ομάδα προσώπων
που δεν συνδέεται με κόμματα που
τον στηρίζουν. Και για να μην προ-
καλέσει φόβο στους Συναγερμικούς
που τον βλέπουν θετικά αλλά και
για να μην αναιρεθεί το αφήγημα
του ότι είναι μία ανεξάρτητη υπο-
ψηφιότητα που προέρχεται από
την κοινωνία των πολιτών. 

Η εμπλοκή του Νικόλα Παπα-
δόπουλου στον προεκλογικό είναι
κάτι που επιδιώκουν τα δύο μεγάλα
κόμματα, ιδιαίτερα ο ΔΗΣΥ. Δεν

είναι τυχαίο ότι οι αρχικές εκτιμή-
σεις της Πινδάρου ήταν ότι στο εν-
δεχόμενο που το ΔΗΚΟ στηρίξει
τελικώς τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
τότε οι Συναγερμικοί θα γυρίσουν
πίσω στην κομματική τους στέγη.
Αυτό δεν ήταν εντελώς αυθαίρετο,
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο
Νίκος Χριστοδουλίδης λαμβάνει
στήριξη παλιών Συναγερμικών που
ανέκαθεν έβλεπαν με καχυποψία
το «μακαριακό» ΔΗΚΟ. Ακροατήριο
το οποίο εξακολουθεί να επηρεά-
ζεται από το συναγερμικό αφήγημα
πως τυχόν ανάβαση του ΔΗΚΟ
στην εξουσία θα σημαίνει αναβίωση
του ρουσφετιού που επικρατούσε
επί Σπύρου Κυπριανού. Το γεγονός
ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο
οποίος μετά την καταψήφιση του
προϋπολογισμού αντιμετωπίζεται
με επιπλέον καχυποψία από μερίδα
Συναγερμικών και ιδιαίτερα συνα-
γερμικών οικονομικών συμφερόν-
των, κράτησε αποστάσεις από τον
προεκλογικό, βοήθησε ώστε να
διατηρηθούν τα ποσοστά Συνα-
γερμικών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο ο ΔΗΣΥ αποφάσισε να αλλάξει
εν μέρει στρατηγική και να αναγ-
κάσει τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο να
μπει στον προεκλογικό. Η κύρια
εκτίμηση που υπάρχει είναι πως
αν ενισχυθεί η άποψη ότι ο Νίκος
Χριστοδουλίδης δεν θα κυβερνά,
αλλά θα κυβερνά κυρίως ο Νικόλας
Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ, τότε
οι συναγερμικοί ψηφοφόροι θα επι-
στρέψουν στο κόμμα και θα στη-
ρίξουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Βά-
σει πάντως της τελευταίας δημο-
σκόπησης της «Κ» κάτι τέτοιο δεν
επιβεβαιώνεται, αν και θεωρείται
ακόμη σχετικά νωρίς για να περάσει
το μήνυμα στο υποσυνείδητο των
ψηφοφόρων. Το ίδιο βεβαίως επι-
χειρεί να πράξει και το ΑΚΕΛ, με
μία διαφορετική προσέγγιση. Στην
Εζεκία Παπαϊωάννου θεωρούν πως
ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος
πολέμησε τον Δημήτρη Χριστόφια,
θα αποτελέσει κόκκινο πανί για
μερίδα των ΑΚΕΛικών ψηφοφόρων
που βλέπουν τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη ως μία ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα. Υπάρχει και η ανάλυση
πως αν το ΑΚΕΛ αποδομήσει την
επιλογή Χριστοδουλίδη από πλευ-
ράς ΔΗΚΟ, τότε μπορεί να κερδίσει
ένα ποσοστό από το Κέντρο. Κα-
θόλου τυχαία η αναφορά του βου-
λευτή Χρίστου Χριστοφίδη από το
βήμα της Βουλής, όταν είπε πως
το ΔΗΚΟ βρίσκεται στη λάθος με-
ριά, αλλά και η εμφανής ενόχληση
της αναπληρώτριας προέδρου του
ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
που έσπευσε να ανταπαντήσει. 

Ο Νικόλας σύρθηκε στον προεκλογικό
Πόσο ωφελείται τελικά η υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη από την εμπλοκή του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος 

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται πως αν κάτι στοίχισε στον δικό του προεκλογικό ήταν το μωσαϊκό δυνάμεων που συσπειρώθηκε γύρω του και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο απείχε μέχρι σήμερα διακριτικά από τον προεκλογικό Χριστοδουλίδη.

Όσο όμως κι αν ο Νικόλας Παπα-
δόπουλος και το ΔΗΚΟ ευρύτερα
ήθελε να διατηρήσει χαμηλούς
τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια του
προεκλογικού, κάτι τέτοιο σίγουρα
δεν είναι εφικτό. Φάνηκε μετά το
δημοσίευμα περί συμφωνίας των
δύο πλευρών, η ανάγκη του Νικόλα
Παπαδόπουλου να βγει μπροστά
και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς
εκτυλίχθηκε. Η αποκάλυψή του,
η οποία δεν διαψεύστηκε από τον
ίδιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι
του έταξε τα μισά υπουργεία για
να τον στηρίξει, σίγουρα προκαλεί
πλήγμα για τον ίδιο το επικοινω-
νιακό αφήγημα και επιχείρημα
του ΔΗΣΥ ότι με τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη θα κυβερνά ο Νικόλας
Παπαδόπουλος, καθώς το ίδιο φέ-

ρεται να επιχειρούσε και ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, αν βεβαίως ισχύει το
σενάριο ότι θα του έδινε τα μισά
υπουργεία, χωρίς καν να συζητή-
σουν προτάσεις και να καταλήξουν
σε συμφωνία. 

Το ερώτημα είναι τώρα τι γί-
νεται. Όπως σημειώνουν πολιτικοί
κύκλοι, ο Νικόλας Παπαδόπουλος
θα κινηθεί προσεκτικά το επόμενο
διάστημα και θα αποφύγει να επι-
σκιάσει με δηλώσεις του τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, αλλά και για να
κτίσει σχέσεις με τους ψηφοφό-
ρους του Νίκου Χριστοδουλίδη
ενδεχομένως, για το μέλλον. Και
για να αποφύγει βεβαίως το ενδε-
χόμενο διαρροών συναγερμικών
ψήφων, αλλά και γιατί γνωρίζει
πολύ καλά πως η ένθερμη στήριξη

στο πρόσωπο του Νίκου Χριστο-
δουλίδη δεν τον βοηθά. Φάνηκε
άλλωστε κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας στον προϋπολογισμό, ότι επι-
χειρεί να ισορροπήσει σε ένα τεν-
τωμένο σκοινί. Μία σθεναρή στή-
ριξη προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη
ενδεχομένως να μειώσει το δικό
του πολιτικό βάρος, αλλά και να
τον καταστήσει αναξιόπιστο σε
εκείνη τη μερίδα των ψηφοφόρων
που τον είδαν μέσα σε μία πεν-
ταετία να ασκεί σφοδρή πολεμική
στα δύο μεγάλα κόμματα, στη συ-
νέχεια να συμπλέει με το ΑΚΕΛ
και τελικώς να καταλήγει να στη-
ρίζει τον υπουργό μιας διακυβέρ-
νησης που χαρακτήριζε μέχρι πριν
από ένα χρόνο, ως την πιο διε-
φθαρμένη. 

<<<<<<<

Και στο ΑΚΕΛ, αλλά 
κυρίως στον ΔΗΣΥ, 
θεωρούν πως η εμφάνι-
ση του ΔΗΚΟϊκού προ-
έδρου στον προεκλογικό
θα οδηγήσει σε διαρροή
ΑΚΕΛικών και Συναγερ-
μικών ψηφοφόρων αντί-
στοιχα από την υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη.

Ο εξαναγκασμός του να εμπλακεί στη μάχη

Στον ΔΗΣΥ θεωρούν πως η παρουσία του ΔΗΚΟ στον προεκλογικό Χριστοδουλίδη ενοχλεί την αντιμακαριακή μερίδα
Συναγερμικών που συνέπλευσαν με τον τέως υπουργό Εξωτερικών. 
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ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Ω! Τι πρωτότυπο
Ξανά στο ίδιο σκηνικό, Μακαριακοί και
Γριβικοί, πατριώτες και προδότες, και όλα
αυτά όχι για να ανοίξει μία εποικοδομητι-
κή συζήτηση, αλλά για να δουν τα κόμμα-
τα ποιος ψηφίζει Ιησού και ποιος Βαρρα-
βά και αναλόγως βαπτίζεται... Ο Γεώρ-
γιος Γρίβας δημιούργησε την ΕΟΚΑ Β΄,
συνδαύλιζε ό,τι από χρόνια απεργάζον-
ταν στην Τουρκία και σε άλλα μέρη, ο
Μακάριος με τα 13 Σημεία, που άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου και οι δύο κοινότη-
τες ανοικτά πια διαιρέθηκαν και όλα αυτά
και άλλα πολλά έφεραν στον τόπο δυστυ-
χία, πόνο, θάνατο, αμηχανία, άγνωστο
μέλλον και αναζήτηση ταυτότητας...

Και στον Πενταδάκτυλο η σημαία της
«ΤΔΒΚ» φωτίζει το δυσοίωνό μας αύριο,
και όσοι μιλούσαν για μπλόφες και για
πυροτεχνήματα σήμερα βολεύονται με
τις κοκορομαχίες... και δεν βλέπουν τί-
ποτε άλλο, παρά μόνο τα φώτα στον Λό-
φο, αγνοώντας τον Γολγοθά των κατοί-
κων των συνοικισμών... 

Πρόβα διχασμού
Πριν από εκατό και βάλε χρόνια ήμασταν
μεταξύ Κυριλλάτσου και Κυριλλουθκιού,
και για δέκα έτη η κοινωνία εκείνη της
Κύπρου είχε διχαστεί, δίκες έγιναν, άρ-
θρα γράφτηκαν πολλά, στη Λήδρας στα
καφενεία και στους δρόμους δέρνονταν,
ποιητάρικα γράφτηκαν... και όλα μοι-
άζουν σαν ένα κακό προοίμιο του πώς θα
εξελίσσονταν τα πράγματα στην ελληνι-
κή κοινότητα της Κύπρου.

Βέβαια, στο εκκλησιαστικό κομμάτι, τα
πήγαμε λίγο καλύτερα, οι αρχιεπισκοπι-
κές εκλογές γίνονται πλέον με όρους κο-

σμικούς, με τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης να παίρνουν φωτιά, ακόμα και γιγαν-
τοαφίσες είδαμε στους δρόμους. Ναι, δεν
δερνόμαστε στους δρόμους, πλέον οι βα-
θείς βυζαντινισμοί μένουν εντός των μη-
τροπολιτικών μεγάρων. Δεν έχουμε πια
ούτε Κυριλλούδι, ούτε Κυριλλάτσο, έχου-

με μόνο Γρίβα και Μακάριο, πάντα πρό-
χειρους, για πρώτη χρήση και όπου δει!

Minister Alert
Κάηκαν γήπεδα, οι κεντρικές φυλακές
σιγοβράζουν, απόπειρες δολοφονίας, και

πού είναι η υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης κα Στέφη Δράκου πού
είναι; Πιθανώς να μελετάει κάποιο πόρι-
σμα; Ίσως συσκέπτεται με τον αρχηγό
της Αστυνομίας για τη βία στα γήπεδα ή
για το οργανωμένο έγκλημα, ποιος ξέ-
ρει; Πάντως, άπραγη να κάθεται απο-

κλείεται. Τώρα, αν βαρέθηκε και περιμέ-
νει να περάσουν οι εξήντα περίπου μέ-
ρες μέχρι τις εκλογές, μελετώντας πορί-
σματα για να περνά η ώρα δεν το ξέρω.
Είναι βαριά η καλογερική, όπως και η
υπουργική καρέκλα και πρέπει να μπο-
ρείς να τη γεμίσεις, αν στη δώσουν. Να
αφήσεις ένα αποτύπωμα, ένα επί υπουρ-
γίας μου έγινε αυτό. Μέχρι και η κα Γιολί-
τη άφησε ένα, μεταστέγαση του Κρατι-
κού Αρχείου.

Από τα μικρά...
Και μιας και λέμε για υπουργούς που κάτι
θα αφήσουν δεν μπορώ να μη σκεφτώ
δύο υφυπουργούς. Πρώτο τον υφυπουρ-
γό Πολιτισμoύ κο Γιάννη Τουμαζή, ο
οποίος σε λίγο μόνο διάστημα φαίνεται
ότι κάτι θα αφήσει για τον/την επόμε-
νο/η. Έχει αντανακλαστικά, αφουγκρά-
ζεται τον κόσμο εκεί έξω.

Πρόσφατα, ασχολήθηκε με μικροπερί-
πτωση, σημαντική ωστόσο, συγγραφέα,
ο οποίος πάσχισε να βρει άκρη με τα μει-
ωμένα ταχυδρομικά τέλη για την απο-
στολή βιβλίων του. Μία ανάρτηση σε μέ-
σο κοινωνικής δικτύωσης από τον συγ-
γραφέα είδε ο κ. Τουμαζής και αμέσως
ενεργοποιήθηκε. Φυσικά δεν είναι μόνο
αυτό το έργο του, αλλά από τα μικρά-μι-
κρά καμιά φορά κρίνεις και τα μεγάλα.

Δεύτερος υφυπουργός που μου έρχεται
στο μυαλό είναι η κα Αναστασία Ανθού-
ση, η οποία εργάζεται αθόρυβα, αλλά
αποτελεσματικά για διάφορα ζητήματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της
και πολλές φορές εμπίπτουν στα μικρά-
μικρά που για τους πολίτες κάνουν τη
διαφορά. 

Και στον Πενταδάκτυλο η σημαία της «ΤΔΒΚ» φωτίζει το δυσοίωνό μας αύριο, και όσοι μιλούσαν για μπλόφες και για πυροτεχνήματα
σήμερα βολεύονται με τις κοκορομαχίες... και δεν βλέπουν τίποτε άλλο, παρά μόνο τα φώτα στον Λόφο, αγνοώντας τον Γολγοθά των
κατοίκων των συνοικισμών... 

Π ολύ αργά θυμήθηκαν να ευαι-
σθητοποιηθούνγια το Κυπρια-
κό και να ανησυχήσουν για

τον κίνδυνο διχοτόμησης, οι δύο από
τους τρεις, στενοί συνεργάτες του
απερχόμενου Προέδρου. Οι κύριοι
Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης δηλώνουν σήμερα ότι προ-
τεραιότητά τους, εάν εκλεγούν, θα
είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για
να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό
και να επαναρχίσειη διαδικασία εξεύ-
ρεσης λύσης. Προσπαθούν μάλιστα
να πείσουν ότι γνωρίζουν τον τρόπο
για να το επιτύχουν. Ο μεν Ανδρέας
Μαυρογιάννης δηλώνει ότι μόνο η
δική του υποψηφιότητα μπορεί να
επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά
λύσης, ενώ ο Αβέρωφ Νεοφύτου δη-
λώνει ότι η πρώτη του πράξη με την
ανάληψη των καθηκόντων του, θα
είναι – θέτοντας την ενέργεια και την
ασφάλεια στο τραπέζι – να σπάσει
το αδιέξοδο.

Το ερώτημα είναι: Πούήταν τα τε-
λευταία πέντε χρόνια οι κύριοι Μαυ-

ρογιάννης και Νεοφύτου και γιατί
δεν ανέλαβαν αυτές τις πρωτοβουλίες
που υπόσχονται τώρα; Γιατί σιωπού-
σαν, όταν άλλοι προειδοποιούσαν για
τον κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης
και απλώς υιοθετούσαν και αναπα-
ρήγαγαν το αφήγημα Αναστασιάδη
- Χριστοδουλίδη; Οι προεκλογικές
τους διακηρύξεις θυμίζουν την απε-
γνωσμένη προσπάθεια του απερχό-
μενου Προέδρου να πείσει ότι δήθεν
επιδιώκει κάποια απροσδιόριστη ευ-
ρωπαϊκή πρωτοβουλία στο Κυπριακό.
Κάτι που ούτε ο ίδιος επεδίωξε από
το 2017 και το κάνει τώρα λίγους
μήνες πριν από την αποχώρησή του,

στη διάρκεια ταξιδιών αποχαιρετι-
σμού, τα οποία ο καθένας αντιλαμ-
βάνεται ότι ελάχιστη ουσία έχουν.

Ο δε Νίκος Χριστοδουλίδης αντι-
λαμβανόμαστε ότι αδυνατεί ακόμα
και σήμερα να διαγνώσει ορθά τους
κινδύνους, πολλοί από τους οποίους
οφείλονται και σε δικές του εσφαλ-
μένες εκτιμήσεις, ενέργειες ή παρα-
λείψεις. Να θυμίσω απλά το πυροτέ-
χνημα για την Αμμόχωστο. Τόσο για
τον ίδιο όσο και για τις δυνάμεις που
στηρίζουν την υποψηφιότητά του,
είναι προφανές ότι η επανέναρξη των
συνομιλιών από εκεί που είχαν μείνει
στο Κραν Μοντανά – όταν κατά πα-
ραδοχή όλων είχαμε φτάσει στο παρά
ένα της λύσης – δεν αποτελεί προτε-
ραιότητα. 

Έχουμε ευθύνη απέναντι στις νέες
γενιές, να μην αφήσουμε την Κύπρο
να πέσει στα βράχια της διχοτόμησης.
Αν η ανησυχία και οι προθέσεις των
κυρίων Νεοφύτου και Μαυρογιάννη
– αλλά και των κομμάτων που στη-
ρίζουν τις υποψηφιότητές τους –είναι
ειλικρινείς, η πρόταση του Αχιλλέα
Δημητριάδη για σύσταση ενός μεγά-
λου συνασπισμού των δυνάμεων που
ενδιαφέρονται για τη λύση είναι στο
τραπέζι από τις 15 Νοεμβρίου. 

Μόνο ένας τέτοιος μεγάλος συνα-
σπισμός μπορεί να ανακόψει την πο-
ρεία προς τη διχοτόμηση. Χρειάζεται
σύμπλευση των δυνάμεων που πι-
στεύουν στη λύση του Κυπριακού,
αντλώντας από το παράδειγμα άλλων
χωρών, όπως η Γερμανία, όπου Σο-
σιαλδημοκράτες και Χριστιανοδημο-
κράτες, όταν έκριναν ότι αυτό επέ-
βαλλε το συμφέρον τη χώρας τους,
παραμέρισαν τις διαφορές τους και
συνεργάστηκαν για τον κοινό στόχο.
Ένας μεγάλος συνασπισμός με βάση
ξεκάθαρεςθέσεις, μπορεί να συμβάλει
στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της
χώρας και να επαναφέρει την ουσία
του Κυπριακού στο επίκεντρο της
δραστηριότητας τόσο στην Ε.Ε. όσο
και στον ΟΗΕ.

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και
θάρρος. Τώρα είναι η ώρα να ληφθούν
τολμηρές αποφάσεις. Αύριο μπορεί
να είναι πολύ αργά.  

Ο κ. Λουκής Σκαλιώτης είναι επικεφαλής
του εκλογικού επιτελείου του υποψήφιου
προέδρου Αχιλλέα Δημητριάδη.

Πού ήταν τα τελευταία
πέντε χρόνια

οι κύριοι Νεοφύτου
και Μαυρογιάννης;

Η Παιδεία κρύβεται
στα απροσπέραστα παραλειπόμενα

Η παγκόσμια ιστορία απέδειξε ότι η αν-
θρωπότητα έχει βιώσει και συνεχίζει
να βιώνει γεγονότα και φαινόμενα σε

διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, τα οποία
στιγματίζουν τη συλλογική μας μνήμη και
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε
και συμπεριφερόμαστε. Γεγονότα όπως οι
πόλεμοι, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι τε-
ράστιες οικολογικές καταστροφές και οι
θρησκευτικές διαμάχες και φαινόμενα όπως
οι γυναικοκτονίες, η παιδεραστία και οι έν-
τονες κοινωνικές, φυλετικές, ταξικές και
άλλες διακρίσεις. Τέτοια και άλλα παραδείγ-
ματα αναζωπυρώνουν διαρκώς την αυξα-
νόμενη πόλωση των κοινωνιών και αποκα-
λύπτουν την έλλειψη πολιτισμένης συζή-
τησης και εποικοδομητικού και αποτελε-
σματικού διαλόγου σε πολλαπλά συστημικά
επίπεδα. Και εξαιτίας των γεγονότων και
των φαινομένων αυτών, γινόμαστε καθη-
μερινά μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο
τα κράτη επιδιώκουν να διασφαλίζουν την
οντότητα και την ισχύ τους. Δηλαδή, μέσα
από την έξαρση ενός άκρατου διχαστικού
εθνικισμού, που κερδίζει έδαφος στην πο-
λιτική, στις επιχειρήσεις και στα μέσα ενη-
μέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Η Κύ-
προς, δυστυχώς, δεν μένει ανεπηρέαστη.

Στη λίστα των προκλήσεων συγκαταλέ-
γονται σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον

τομέα της παιδείας, της υγείας και της ευη-
μερίας των λαών, όπως η πρόσφατη πανδημία
και τα κατάλοιπα που αφήνει στο πέρασμά
της. Οι πανδημίες έχουν τη δύναμη να ει-
σβάλλουν στη ζωή μας. Η μπότα τους κατακτά
την καθημερινότητά μας, απειλεί την ύπαρξή
μας, και καταφέρνει με ιδιαίτερη ευκολία
και σε διάρκεια μιας και μόνο ανάσας, να
ισοπεδώνει νόρμες, συστήματα, συμπερι-
φορές, συμφέροντα, διαχωρισμούς, θρη-
σκείες, φυλετικές διακρίσεις, σεξουαλικούς
προσανατολισμούς, κοινωνικές τάξεις και
πολιτικές παρατάξεις. Συγχρόνως, αποκα-
λύπτει αδιάσειστα επιστημονικά και πολι-
τισμικά τεκμήρια, σε σχέση με τον βαθμό
στον οποίο όλοι συνδεόμαστε μεταξύ μας:
πλούσιοι, φτωχοί, τολμηροί, επιφυλακτικοί,
υγιείς, ευπαθείς, πρόσφυγες, μετανάστες,
χριστιανοί, μουσουλμάνοι, δημοκρατικοί,
συντηρητικοί, εργοδότες, υπάλληλοι, μει-
ονότητες, νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, άντρες
και παιδιά. 

Στις πολιορκίες των πανδημιών διακυ-
βεύεται ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι
της ευφυίας μας. Διακυβεύεται το ήθος και
η δύναμη του χαρακτήρα μας. Η χρυσή τομή
βρίσκεται εκεί όπου οι άνθρωποι επιστρα-
τεύουν τέτοιες αντιστάσεις ώστε να έχουν
τη δύναμη να παραμένουν άνθρωποι. Οι δε
πολιτισμικά καλλιεργημένοι επιδιώκουν να

κατανοήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό
τις σκέψεις και τις συμπεριφορές των άλλων,
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, τις
ανάγκες, τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δι-
καιώματά τους. Τολμούν να βάλουν τον
εαυτό τους στα παπούτσια ενός φανταστι-
κού-πραγματικού άλλου, ακόμα κι όταν είναι
τεράστια σαν βάρκα ή στενά σαν κορσές. 

Η παιδεία είναι ένα φίλτρο που μας βοηθά
να ερμηνεύουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω
μας. Είναι ένα βασικό συστατικό στη δια-
μόρφωση του χαρακτήρα και των συμπερι-
φορών μας. Επηρεάζει την κάθε ανάσα μας.
Αναγκάζει τις αισθήσεις, τα αισθήματα και
τη λογική να συνυπάρξουν, να επαναπροσ-
διορίσουν, να δημιουργήσουν, και να και-
νοτομήσουν. Η παιδεία, αλλάζει τον κόσμο,
τον κάνει καλύτερο, δυνατότερο και στα-
θερότερο. Είμαστε τελικά αρκετά θαρραλέοι
ώστε να τολμήσουμε να περάσουμε την
πύλη που θα μας οδηγήσει μακριά από σω-
ματικές, πνευματικές, και συστημικές παν-
δημίες; Στηρίζω τον Ανδρέα Μαυρογιάννη
επειδή αυτή είναι η πεμπτουσία της παιδείας
που οραματίζεται. Στηρίζω τον Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη επειδή η Παιδεία είναι Κίνημα!

Η δρ Άντρη Χατζηανδρέου είναι μέλος της Ομάδας
Παιδείας του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα
Μαυρογιάννη.

Του ΛΟΥΚΗ ΣΚΑΛΙΩΤΗ

Της δρος ΑΝΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
<<<<<<

Οι προεκλογικές τους
διακηρύξεις θυμίζουν
την απεγνωσμένη προ-
σπάθεια του απερχόμε-
νου Προέδρου να πείσει
ότι δήθεν επιδιώκει κά-
ποια απροσδιόριστη ευ-
ρωπαϊκή πρωτοβουλία
στο Κυπριακό.

Απολαμβάνοντας τα κύματα με νεανική αμεριμνησία, στη φημισμένη Χρυσή Ακτή της πολιτείας Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
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Σοβαρά τώρα; Το ΑΚΕΛ πραγματικά πιστεύει
ότι όλος αυτός ο χαμός που ξεσήκωσε περί
Γρίβα και λοιπών φαντασμάτων χρησιμεύει
σε κάτι άλλο πέρα από την πυροδότηση
του φανατισμού; Υπάρχει στ’ αλήθεια κα-
νείς, εκτός από τους σκληροπυρηνικούς

οπαδούς του, που πραγματικά πείθεται πως αυτή η κίνηση
με το ψήφισμα στη Βουλή ωφελεί τη χώρα και δη σε
αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο που διανύουμε; Η επι-
τηδευμένη και καθόλα σκόπιμη επαναφορά του παρελ-
θοντικού διχασμού, προκειμένου να συντηρήσει το
κόμμα της Αριστεράς το αφήγημα που το βολεύει καλύτερα
στο μάντρισμα των «ανυπάκουων» του ψηφοφόρων μόνο
ως πολιτική αγυρτεία μπορεί να μεταφραστεί. Ούτε
έγνοια για τον τόπο είναι, ούτε πατριωτισμός, ούτε
δικαίωση των πεσόντων για την πατρίδα, ούτε αποκα-
τάσταση της ιστορικής αλήθειας, ούτε όλα τα παρόμοια
κουραφέξαλα που μας πλασάρονται ως «ηθικό χρέος».
Στην κρίση του κάθε σκεπτόμενου πολίτη είναι έτσι κι
αλλιώς όλα τα κόμματα χιλιόμετρα μακριά από τον ορισμό
του ήθους, άρα και άνευ περιεχομένου η επίκληση ή του
προκειμένου να καμουφλαριστούν οι εξόφθαλμα προ-
εκλογικές πιρουέτες όπως αυτή που έκανε το ΑΚΕΛ. Ένα
κόμμα που αντί να προσπαθήσει έστω και την υστάτη
να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις που το κρατούν σε συνεχή
πτώση ποσοστών αλλά και σε απόσταση (κυρίως αυτό)
από τη σημερινή παγκόσμια και εγχώρια πραγματικότητα,
επιμένει να παραμένει πιστό στις παρωπίδες του μόνο
και μόνο γιατί έτσι έμαθε να τρέχει στον προεκλογικό
στίβο και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος το αποπροσανα-
τολίζει. Αφαιρώντας συνάμα από τους ψηφοφόρους την
επιλογή μιας πραγματικά προοδευτικής Αριστεράς.

Αντ’ αυτού και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το
κομματικό συμφέρον, βάζει τη χώρα σε δεύτερη μοίρα
και παριστάνει πως όλα αυτά τα διχαστικά τα κάνει για
το καλό μας. Αν είχε όντως την πρόθεση να περπατήσει
προς τον προοδευτισμό του θα διέθετε και την ευαισθησία
να αντιληφθεί ότι η εν λόγω συζήτηση το μόνο που θα
πετύχαινε ήταν να ξύσει το τραύμα της διχόνοιας και
να κλωτσήσει κάθε προοπτική υπέρβασης για το πραγ-
ματικό καλό της χώρας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει
να φωτιστεί η ιστορική αλήθεια και να απομυθοποιηθούν
πολλά πρόσωπα από την εποχή των παθών και των
λαθών μας ώστε το παρελθόν να μην αποτελεί πια τρο-
χοπέδη για το μέλλον αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε.
Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί επειδή θα το θε-
λήσουν τα κόμματα. Τα κόμματα το απεύχονται για τον
απλούστατο λόγο πως δεν τους συμφέρει να παραδεχτούν
και να ομολογήσουν τη δική τους συμμετοχή στην πα-
ραχάραξη της ιστορίας και στην αποσιώπηση της αλή-
θειας μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τις κομματικές
τους ατζέντες. Άρα, όταν σε προεκλογικές περιόδους
ξεθάβεται το τραυματισμένο μας παρελθόν και σούρνεται
μέχρι το διάτρητο μας παρόν, τότε ας μην παρασυρόμαστε
και να πέφτουμε στην παγίδα της χειραγώγησης, ανα-
κυκλώνοντας τα μίση και τα πάθη, αλλά ας αντιστεκό-
μαστε υποδεικνύοντας στα κόμματα που επιδιώκουν
αυτό το σούρσιμό μας στο μαντρί, πως πλέον δεν μασάμε
κουτόχορτο και πως έχουμε μυριστεί τις αληθινές προ-
θέσεις που υποβόσκουν κάτω από τέτοιες «πρωτοβου-
λίες». Αντί λοιπόν να καταπίνουμε αμάσητη την εκδοχή
που προσπαθεί να μας πλασάρει το ΑΚΕΛ όπως και
κάθε άλλο κόμμα όπως ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ που έσπευσαν
να επικροτήσουν από φόβο μη χάσουν πόντους «αντι-
στασιακού παραστήματος», οφείλουμε να είμαστε κα-
χύποπτοι σε τέτοιες κινήσεις μπας και καταλάβουν οι
κομματάρχες ότι δεν πιάνει πλέον αυτό το «κόλπο».
Και πως αν θέλουν πραγματικά να επαναφέρουμε το
παρελθόν στο παρόν για να το επαναξετάσουμε και να
πούμε αλήθειες τότε έχουν καθήκον στις προεκλογικές
περιόδους να το αφήνουν στην ησυχία του, αντί να το
εργαλειοποιούν. Το κόψιμο και το ράψιμο της ιστορίας
στα μέτρα του κάθε κομματικού αμοραλισμού πρέπει
να σταματήσει. Και είναι εμείς που πρέπει να το στα-
ματήσουμε αποδεικνύοντας πως έχουμε αντιληφθεί
τον κίνδυνο που διατρέχει το μέλλον του τόπου εξαιτίας
αυτού του παρελθόντος και της επαναλαμβανόμενης
εργαλειοποίησής του.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Οι αντιδράσεις του ΑΚΕΛ,
όπως και οι ευαισθησίες αν-
τιστασιακών οργανώσεων
γύρω από την ανέγερση του
«μικρού μουσείου Διγενή»
(σύμφωνα με το Υπουργείο

Παιδείας), ήταν αναμενόμενες. Όπως ανα-
μενόμενο ήταν και το γεγονός ότι το κόμμα
της Αριστεράς θα πρωτοστατούσε για να
δεσμεύσει το κονδύλι που είχε περιληφθεί
στον προϋπολογισμό, αναφορικά με την
αγορά της οικίας Αζίνα στη Χλώρακα και
τη μετατροπή της σε μουσείο Γρίβα. Και
αυτό έπραξε το ΑΚΕΛ. Πρωτοστάτησε λοι-
πόν και δέσμευσε το κονδύλι, με τις ψήφους
εν τέλει του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, που είχαν
αρχικά τοποθετηθεί θετικά στην Επιτροπή
Οικονομικών, ως επίσης και της ΔΗΠΑ
που είχε τηρήσει αποχή. Κόμματα, τα οποία
το ΑΚΕΛ φρόντισε να «καρφώσει», δια-
συνδέοντας τη συμπεριφορά που είχαν
υιοθετήσει στην Επιτροπή Οικονομικών,
με τη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη
και καταδεικνύοντας μια εμφανή τάση εκ-

μετάλλευσης του ζητήματος και στον προ-
εκλογικό στίβο. 

Άρα, το ΑΚΕΛ «είδε φως και μπήκε».
Αξιοποιώντας ένα ζήτημα που «πουλάει»
διαχρονικά, με προφανή στόχο όχι απλώς
να εκθέσει τα εν λόγω τρία κόμματα που
στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά
και να συσπειρώσει τους «δικούς του».
Γύρω από την υποψηφιότητα του Ανδρέα
Μαυρογιάννη, η οποία προφανώς, 60 μέρες
πριν από τις εκλογές, δεν έχει πείσει τους
Ακελικούς ψηφοφόρους, στον βαθμό που
θα επιθυμούσε η ηγεσία του κόμματος.
Άλλωστε, εάν τα πράγματα ήταν διαφο-
ρετικά, το ΑΚΕΛ «θα μπορούσε και μόνο
του» και δεν θα χρειαζόταν τον Γρίβα, το
«μικρό μουσείο» και τις χορηγίες, παίζοντας
το χαρτί της πόλωσης. 

Η όξυνση πάντως του κλίματος εκτιμάται
ότι εξυπηρετεί ακόμη περισσότερο τον
υποψήφιο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο οποίος καίγεται κυριολεκτικά για συ-
σπείρωση των συναγερμικών οπαδών. Κυ-
βερνητικός αξιωματούχος υποστήριζε δε

ότι η πόλωση με φόντο το κεφάλαιο Γρίβα,
ενδέχεται να εξυπηρετήσει τον κ. Νεοφύτου,
«ειδικά εάν συντηρηθεί για μερικές ακόμη
μέρες». Εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα
για διαφοροποίηση του κλίματος και στη
Λεμεσό, εκεί όπου εκτιμάται ότι η υποψη-
φιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου δείχνει να
«πονάει περισσότερο». 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, εν έτει 2022
ότι το ζήτημα Γρίβα έχει υπερβεί κατά
πολύ τα όρια του «μικρού μουσείου» του
Υπουργείου Παιδείας και επιχειρείται να
αξιοποιηθεί στον προεκλογικό στίβο, κυρίως
από το ΑΚΕΛ, αλλά και από τον ΔΗΣΥ που
θεωρούν ότι θα αποτελέσει σημαντικό ερ-
γαλείο στις προσπάθειές τους να πετύχουν
συσπείρωση. Αδιαφορώντας προφανώς
για το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση, γύρω
από το κεφάλαιο Γρίβα δεν πρόκειται να
δώσει λύση στα μεγάλα ζητήματα που
επαγγέλλονται ότι επιθυμούν να διαχειρι-
στούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Άλλωστε,
μήπως αυτή η δριμύτατη αντιπαράθεση
που καταγράψαμε τις τελευταίες μέρες

είναι σε θέση να μας δώσει λύση ενόψει
οικονομικής ύφεσης, που εκτιμάται ότι
σύντομα θα είναι προ των πυλών, σε όλη
την ευρωπαϊκή επικράτεια, περιλαμβανο-
μένης και της Κύπρου;

Ή θα μας λύσει το Κυπριακό; Προφανώς
και δεν είναι, όπως δεν είναι και σε θέση
να δημιουργήσει συνθήκες μιας εθνικής
πολιτικής, η οποία θα καταστήσει μεταξύ
άλλων σαφές στον όποιο Κόλιν Στιούαρτ,
ότι η νεκρή ζώνη είναι έδαφος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και δεν μπορεί να την
«εκχωρεί» καθ’ υπέρβαση εξουσίας στην
τουρκική πλευρά. 

Αυτά όμως που θα έπρεπε να μονοπω-
λούν σήμερα την εκλογική ατζέντα, απου-
σιάζουν γιατί προφανώς ούτε πόλωση μπο-
ρούν να δημιουργήσουν, ούτε συσπείρωση
να φέρουν, σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Και συνεπώς «δεν παίζουν», όπως θα λέγαμε
στην τηλεοπτική διάλεκτο. Τουλάχιστον
στον βαθμό που θα ανέμενε κανείς. 

Άρα, το ΑΚΕΛ έχει κάθε λόγο να «πάει
μακριά τη βαλίτσα» του Γρίβα ή οποιου-

δήποτε ανάλογου ζητήματος θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί για να προκαλέσει πόλωση.
Θεωρώντας προφανώς ότι αυτή είναι η εν-
δεδειγμένη συνταγή συσπείρωσης όσων
τηρούν αποστάσεις από την επιλογή Μαυ-
ρογιάννη. Η οποία εξακολουθεί να μπάζει
στα μάτια κάποιων που θεωρούσαν ως ιδα-
νικότερη μια «καθαρή Ακελική λύση» ή
και όσων «αλληθωρίζουν» προς την κα-
τεύθυνση άλλων υποψηφίων, όπως για πα-
ράδειγμα του Αχιλλέα Δημητριάδη. 

Στην ίδια ακριβώς γραμμή βρίσκεται
και ο ΔΗΣΥ, στελέχη του οποίου εκτιμούν
ότι ζητήματα όπως ο Γρίβας, πενήντα σχε-
δόν χρόνια μετά τον θάνατό του, είναι
ίσως σε θέση να δημιουργήσουν πόλωση
και συνεπώς συνθήκες συσπείρωσης γύρω
από την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεο-
φύτου, ακόμη και στη Λεμεσό. Όπου μέλη
της οικογένειας Αναστασιάδη, με πολύ
ζωντάνια, στηρίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ίδωμεν...

Ποιον μπορεί σήμερα να εξυπηρετήσει ο Γρίβας; 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή: Βεβαίως
και τους πολίτες απασχολούν σοβαρότερα
θέματα από τον Γρίβα. Δεν θα διαφωνήσω
λοιπόν καθόλου με όλους αυτούς που υπο-
δεικνύουν ότι αντί οι πολιτικοί ν’ ανταλλάσ-
σουν πυρά για πρόσωπα και γεγονότα του

παρελθόντος, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να επικεντρωθούν
στο σήμερα. Στο τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω.
Στους διογκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, τα απλησίαστα
ενοίκια, τους καθηλωμένους μισθούς και την ακρίβεια
που τραβάει την ανηφόρα, επιβεβαιώνοντας τις δυσοίωνες
προβλέψεις ότι έρχεται ένας ιδιαίτερα δύσκολος χειμώνας.
Την ίδια ώρα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, η χώρα μας δεν
περνάει και τις καλύτερές της ημέρες σε σχέση με αυτό
που ονομάζουμε «ηθικό έλλειμμα». Τις υποθέσεις διαφθοράς
δηλαδή, τη διαπλοκή και το προκλητικό βόλεμα των ημε-
τέρων, ακόμα και τώρα, λίγο πριν από το σφύριγμα της
λήξης μιας κυβερνητικής θητείας που αφήνει πολλά μέτωπα
ανοιχτά. Ποιος αλήθεια, μη κομματικά καθοδηγούμενος,
μπορεί να διαφωνήσει με αυτές τις διαπιστώσεις; Γι’ αυτό
ακούγεται απολύτως λογική η ένσταση σε σχέση με τον
καβγά που άνοιξε για το αν ο Γρίβας είναι «ανάξιος κάθε
τιμής από την πατρίδα». Πλην όμως, υπάρχει και κάτι
ακόμα: η αξιοπρέπεια ενός λαού, ο οποίος αρνείται να λο-
βοτομηθεί για χάριν της λήθης.

Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω και ένα παράδειγμα δη-
μοκρατικής χώρας όπου το επίσημο κράτος αποδίδει τιμές
σε κάποιον που ανέπτυξε παραστρατιωτική δράση για ν’
ανατρέψει τη Δημοκρατία. Αναρωτιέμαι π.χ. τι θα γινόταν
στην Ελλάδα, αν ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου
τιμούσε –καθ’ οιονδήποτε τρόπο– πρόσωπο που συμμετείχε
στην επταετή χούντα. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε
στο ερώτημα, γιατί σε κοινωνίες με δημοκρατικά αντα-
νακλαστικά δεν τίθενται τέτοιου είδους διλήμματα.

Αυτοί που επιλέγουν να υποβαθμίσουν τον ρόλο του
Γρίβα μετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας ουσιαστικά
ξεπλένουν την Ιστορία. Για να λέμε όμως τα πράγματα με
το όνομά τους: όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκθειάζει
τον «Αρχηγό Διγενή» και όταν ο υποψήφιος για την προεδρία
Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει ότι «ούτε ο αγώνας της ΕΟΚΑ,
ούτε ο αρχηγός της, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ακυρώνονται
μέσα από ανιστόρητα, προεκλογικά ψηφίσματα» επί της
ουσίας δίνουν συγχωροχάρτι στην ΕΟΚΑ Β΄. Την ΕΟΚΑ
Β΄ που επιχείρησε να καταλύσει τη Δημοκρατία, την ΕΟΚΑ
Β΄ που τη βαρύνουν εγκλήματα, την ΕΟΚΑ Β΄ που άνοιξε
την Κερκόπορτα στους Τούρκους. Λυπάμαι αν αυτά ακού-
γονται κάπως βαριά και χαλάνε το κλίμα του «τσάι και
συμπάθεια», αλλά ένας λαός χωρίς μνήμη είναι αξιολύπητος.
Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το επαναλάβω ανατρέ-
χοντας στους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη: «ό,τι ζήσαμε
χάνεται, γκρεμίζεται μέσα στο σάπιο οισοφάγο του χρόνου
και μόνο καμιά φορά, τις νύχτες, θλιβερό γερασμένο μη-
ρυκαστικό τ’ αναμασάει η ξεδοντιασμένη μνήμη». Οι
ποιητές, ως συνήθως, με δυο αράδες τα λένε όλα.

Είναι όμως και κάτι ακόμα που θα πρέπει να προσέξουν
οι συνήγοροι του Γρίβα: ας μην μπλέκουν τους αγνούς
αγωνιστές και τους ήρωες της ΕΟΚΑ με μια προσωπικότητα
για την οποία ο επιεικέστερος χαρακτηρισμός είναι «αμ-
φιλεγόμενη». Ο Γρίβας είχε μια ζωή πριν και μια ζωή μετά
την ΕΟΚΑ. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε το τίμημα της αν-
τικομουνιστικής του δράσης, όταν ίδρυσε την Οργάνωση
Χ. Όσο για το μετά, ο κυπριακός λαός πληρώνει ακόμα τα
επίχειρα της δράσης του, ζώντας σε αυτό το ιδιότυπο κα-
θεστώς αναπηρίας που μας καταδίκασε το πραξικόπημα
και η εισβολή.

Να μιλήσουμε τότε και για τον Μακάριο, ακούω να λένε
κάποιοι. Προφανώς πρέπει να μιλήσουμε και για τον Μα-
κάριο. Μισός αιώνας άλλωστε δημιουργεί μια απόσταση
ασφαλείας ώστε να ξύσουμε την επιφάνεια της Ιστορίας
χωρίς ταμπού. Αλλά και χωρίς συμψηφισμούς, οι οποίοι
εξισώνουν τις πολιτικές ευθύνες με τις εγκληματικές
πράξεις. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η λεπτή διαχωριστική
γραμμή: στην παράνομη εγκληματική δράση. Αυτό δια-
χωρίζει τον Γρίβα από άλλες εμβληματικές προσωπικότητες
της εποχής, εξίσου αμφιλεγόμενες. Όποιος δεν το αντι-
λαμβάνεται είτε εθελοτυφλεί, είτε κατατρύχεται από ιδε-
οληψίες, είτε ενσυνείδητα ξεπλένει έναν άνθρωπο που
έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα αθώων.

Το ξέπλυμα
της Ιστορίας 

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τέλος
στη χειραγώγηση

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com
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Κάτοικος του Χάρκοβο περπατά μπροστά από λεβητοστάσιο, που τροφοδοτεί  με θέρμανση κτίρια κατοι-
κιών στη συνοικία της Saltivka, η οποία υπέστη τη μεγαλύτερη ζημιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Την ώρα που οι βουλευτές ψήφιζαν
τον προϋπολογισμό του 2023, μία
ομάδα πολιτών είχε κατευθυνθεί
έξω από τη Βουλή, κρατώντας ελ-
ληνικές σημαίες, φωτογραφίες του
Γρίβα και πλακάτ που χαρακτήριζαν

τους βουλευτές προδότες. Αφορμή της οργής
τους υπήρξε το ψήφισμα που ενέκρινε η πλει-
οψηφία της Βουλής λίγες μέρες προηγουμένως
στο οποίο ο Γρίβας χαρακτηριζόταν ως ανάξιος
κάθε είδους τιμής από την πατρίδα.

Οι προπηλακισμοί βουλευτών και οι βανδα-
λισμοί που ακολούθησαν στα γραφεία της ΕΔΕΚ,
γιατί ο πρώην ΔΡΑΣΙΤΗΣ και νυν αντιπρόεδρος
της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου «τόλμησε» να
ψηφίσει το ψήφισμα, αποτελεί την απάντηση
όσων ήλπιζαν πως τώρα είναι η ώρα να συζητηθεί
ψύχραιμα και κριτικά η ιστορία της ε/κ πλευράς.
Η ώρα να πέσουν οι μάσκες και κυρίως να απο-
μυθοποιηθούν αμφιλεγόμενες πολιτικές φιγούρες.
Αποτελεί όμως και τη μεγαλύτερη διάψευση της
τελεολογικής προσέγγισης που έχουν για την
ιστορία, τόσο η Αριστερά όσο και η φιλελεύθερη
σχολή σκέψης. Μία ιστορία που βλέπει μόνο μία
διαδρομή προς την πρόοδο. Αυτό βεβαίως δεν
είναι ένα κυπριακό φαινόμενο. Το είδαμε να υλο-
ποιείται στη Βρετανία, είδαμε τον κίνδυνο της
Λεπέν να κυβερνήσει την Γαλλία, το βλέπουμε
στη Σουηδία και στην Ιταλία με την άνοδο της
Μελόνι. Το παρακολουθούμε σε χώρες όπως η
Πολωνία και η Ουγγαρία. Για τους αισιόδοξους
τα κόμματα της ακραίας Δεξιάς θα μπορούσαν
να μετεξελιχθούν –στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων– σε συντηρητικά, όμως η ιστορία είναι
εκεί και δείχνει πως το σήμερα δεν είναι πάντα
χειρότερο του αύριο. Μάλλον το αντίθετο. 

Η κοινωνία μετατοπίζεται δεξιότερα και μαζί
της φαίνεται να μετατοπίζονται και τα πολιτικά
κόμματα. Αντί δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις να
συγκρατούν τα χειρότερα ένστικτα της κοινωνίας
τα θρέφουν και τα ενισχύουν ακόμα και από το
βήμα της Βουλής. Το είδαμε την περασμένη
εβδομάδα, όταν ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους ξερ-
νούσε την ομοφοβία του από το βήμα της Βουλής.
Το βλέπουμε όμως και από δυνάμεις που κάθε
άλλο από περιθωριακές θεωρούνται. 

Μία ανασκόπηση των δημοσκοπικών ευρη-
μάτων καταδεικνύουν πως το ΕΛΑΜ τριχοτομείται
ανάμεσα στους δύο δεξιούς υποψηφίους Αβέρωφ
Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και
στον ακροδεξιό υποψήφιο του ΕΛΑΜ Χρίστο
Χρίστου. Το ελπιδοφόρο θα ήταν οι ΕΛΑΜίτικες
ψήφοι να μετατοπίζονται στους Χριστοδουλί-
δη-Αβέρωφ, γιατί συμμορφώνονται σε μία πιο
μετριοπαθή ιδεολογική προσέγγιση. Το δυστύχημα
είναι ότι οι θέσεις των δύο υποψηφίων είναι

αυτές που συμμορφώνονται με τις θέσεις της
ακροδεξιάς τάσης.

Το κεφάλαιο των troll accounts και των επι-
θέσεων που ενορχήστρωνε ο ίδιος ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης προσωπικά, ενάντια σε δημοσιο-
γράφους, θυμίζουν την ακροδεξιά πολιτική του
Τραμπ. Όταν ο αντίπαλος δεν ήταν κάποιος με
τον οποίο απλώς μπορούσε να διαφωνήσει, αλλά
μετατρεπόταν σε κάποιον κατώτερης ανθρώπινης
ποιότητας. Την ίδια στιγμή για καθαρά μικρο-
πολιτικούς λόγους στήριξε πλήρως τις πολιτικές
του Νίκου Νουρή στο μεταναστευτικό.

Η πιο ανησυχητική ωστόσο μετατόπιση είναι
αυτή του ΔΗΣΥ. Ενός κόμματος που εκπροσω-
πούσε κάποτε τον φιλελευθερισμό, μετατρέπεται
μέρα με τη μέρα σε ένα καθαρά συντηρητικό
λαϊκό κόμμα που παίζει με τον φόβο και την
οργή. Φάνηκε από το 2019, όταν προειδοποιούσαν
για τον «κίνδυνο επέλασης» της τ/κ ψήφου με
την υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, καταγρά-
φηκε με την πολιτική που ακολουθεί ο Νίκος
Νουρής στο μεταναστευτικό και σφραγίστηκε
με το ρατσιστικό παραλήρημα του Αβέρωφ Νε-
οφύτου στην Έμπα. Όταν υποσχόταν φράχτες
για να εμποδίσει τους Κογκολέζους.

Όμως ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν αυτός που
εκπροσωπούσε κάποτε το φιλελεύθερο ακροα-
τήριο. Σήμερα αδυνατεί να συσπειρώσει το κόμμα
του, με τη φιλελεύθερη τάση να ψάχνει στέγη
αλλού. Ίσως κάτω από την υποψηφιότητα του
Αχιλλέα Δημητριάδη. Το ανησυχητικό είναι πως
οι ψήφοι που πλέον αλιεύει προέρχονται από το
ΕΛΑΜ. Είναι αυτή την παρακαταθήκη που θέλει
να αφήσει άραγε σε αυτό τον προεκλογικό; Είναι
αυτή την παρακαταθήκη που θέλει να αφήσει
για το κόμμα του και την πολιτική του διαδρομή; 

Και επειδή όλα ξεκίνησαν από τον γριβισμό,
που αποτελεί το καύσιμο της οργής μέσω του
οποίου επιχειρεί τα τελευταία χρόνια ο ΔΗΣΥ
να κινητοποιήσει το ακροατήριό του, ας διδαχθεί
κάτι από τον ιδρυτικό του ηγέτη Γλαύκο Κληρίδη,
ο οποίος τόλμησε να τον απομυθοποιήσει από
νωρίς και να του ασκήσει κριτική. Για όλο αυτό
που εκτυλίσσεται σοβαρή ευθύνη έχει και η Αρι-
στερά, η οποία δεν είναι λίγες φορές που επέλεξε
τον δογματισμό, βάζοντας πολλές φορές βούτυρο
στο ψωμί της Ακροδεξιάς.

Στο διά ταύτα λοιπόν για όσους όψιμα σοκα-
ρίστηκαν από τις εικόνες της περασμένης Πέμ-
πτης. Η πολιτική πρέπει να είναι χρήσιμη. Και
πρέπει να δίνει προοπτική στον τόπο. Όταν
αρχίζει να αλιεύει ψήφους από τα λασπόνερα
της Ακροδεξιάς, όταν βασίζεται στην οργή και
τον φόβο, γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τρία κλικ δεξιότερα 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Ε ίναι δύσκολο να καταλάβει
κανείς τι κάνει η κυβέρνηση
Μπάιντεν στη βόρεια Συρία,

όπου οι σύμμαχοί της, οι Κούρδοι
της Συρίας, βομβαρδίζονται ανη-
λεώς από τις τουρκικές δυνάμεις.
Αν και η Τουρκία εδώ και αρκετό
καιρό βομβαρδίζει και δολοφονεί
μέλη των Συριακών Δημοκρατικών
Δυνάμεων (SDF) που έχουν συμ-
μαχήσει με τις ΗΠΑ, αυτή τη φορά
η επίθεση είναι διαφορετική. Εχει
σχεδιαστεί για να επιφέρει ένα θα-
νάσιμο πλήγμα στους Κούρδους.
Αυτό που είναι ακατανόητο είναι
ότι οι τουρκικές επιθέσεις λαμβά-
νουν χώρα σε απόσταση λίγων
εκατοντάδων μέτρων από το ση-
μείο όπου βρίσκονται αμερικανικά
στρατεύματα.

Για να κατανοήσουμε την κα-
τάσταση, πρέπει να πάμε πίσω
στο 2014, όταν ο ISIS σάρωνε τη
βόρεια Συρία και το βόρειο Ιράκ.
Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ζή-
τησε τότε τη συνδρομή του Ερν-
τογάν στην υπεράσπιση της συ-
ρο-κουρδικής πόλης Κομπάνι. Ο
Ερντογάν απλώς αρνήθηκε, προ-
τιμώντας μια νίκη του ISIS από μια
αναπτυσσόμενη κουρδική παρου-
σία στη βόρεια Συρία. Ο Ομπάμα,
με τη σειρά του, στράφηκε στις
SDF και σε άλλους κουρδικούς σχη-
ματισμούς για να πολεμήσουν τον

ISIS. Οι ΗΠΑ έστειλαν στρατεύματα
και υλικό και η αμερικανοκουρδική
συμμαχία απώθησε επιτυχώς τον
ISIS. Ο αγώνας κατά του ISIS συ-
νεχίστηκε, καθώς δεκάδες χιλιάδες
μαχητές και οι οικογένειές τους
αιχμαλωτίστηκαν και εξακολου-
θούν να κρατούνται σε μια τερά-
στια φυλακή, την Al Hol. Ο ISIS
άντεξε, αν και με πολύ μειωμένο
σχήμα, και επιδιώκει να επιστρέψει.
Ως εκ τούτου, οι αμερικανικές δυ-
νάμεις παραμένουν μέχρι σήμερα
για να βοηθήσουν τους Κούρδους.

Ο Ερντογάν δεν μπορούσε να
δεχτεί αυτή την έκβαση και προ-
σπάθησε με κάθε τρόπο να υπο-
νομεύσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ
στην περιοχή. Η Τουρκία φοβάται
ότι σε μια μετεμφυλιακή Συρία, οι
Κούρδοι θα αποκτήσουν κάποια
μορφή αυτονομίας. Το επιχείρημα
του Ερντογάν για τις επιθέσεις στη
Συρία είναι ότι οι SDF είναι τρο-
μοκρατική οργάνωση εφόσον είναι
παρακλάδι του τουρκικού PKK. Ο
Ερντογάν ισχυρίστηκε επίσης ότι
μια πρόσφατη βομβιστική επίθεση
στην Κωνσταντινούπολη που σκό-
τωσε έξι άτομα ήταν έργο των SDF.

Αυτό είναι παράλογο. Γιατί οι
SDF να εμπλακούν σε μια τόσο
επιπόλαιη ενέργεια που δεν επι-
τυγχάνει απολύτως τίποτα και,
ακόμη χειρότερα, θέτει σε κίνδυνο

τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ;
Μέσα σε μια ώρα από το συμβάν,
η Τουρκία όχι μόνο είχε επινοήσει
το αφήγημα κατηγορώντας τις
SDF, αλλά ισχυρίστηκε ότι είχε
βρει τους δράστες. Ο υπουργός
Εσωτερικών της Τουρκίας, Σου-
λεϊμάν Σοϊλού, προχώρησε ένα βή-
μα παραπέρα και κατηγόρησε τις
ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από τον
βομβαρδισμό.

Ενώ δεν είναι σαφές ποιος πραγ-
ματοποίησε την επίθεση, ο Ερν-
τογάν τη χρησιμοποιεί για τους
δικούς του προεκλογικούς σκοπούς.
Οι ΗΠΑ σιωπούν ως επί το πλεί-
στον, εκτός από την έκδοση με-
ρικών ήπιων δηλώσεων. Ο Λευκός
Οίκος είχε τη δύναμη να αποτρέψει
όλο αυτό αντιμετωπίζοντας τον
Ερντογάν. Η δικαιολογία ήταν πάν-
τα ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρ-
κία είναι πολύ σημαντική και ότι
οι ΗΠΑ έχουν πολύ περισσότερα
συμφέροντα εκεί.

Τελικά, αφού επέτρεψε να συ-
νεχίζονται για μέρες οι αεροπορικές
επιδρομές, η κυβέρνηση έβαλε τον
υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν να
τηλεφωνήσει στον Τούρκο ομόλογό
του για να τον πείσει να μην πραγ-
ματοποιήσει τη χερσαία επιχείρη-
ση. Στη συνέχεια, οι αμερικανικές
δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινές
περιπολίες με τις SDF για να στεί-

λουν ένα μήνυμα. Η αμερικανική
προσέγγιση αποτελεί αποτυχημένη
πολιτική σε δύο επίπεδα. Πρώτον,
ο κατευνασμός δεν λειτούργησε
επειδή επέτρεψε στον Ερντογάν
να εκφοβίσει τις ΗΠΑ. Δεύτερον,
οι ΗΠΑ έχουν γνώση. Οι SDF δεν
είχαν καμία σχέση με τη βομβιστική
επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.
Το να επιτρέπεις στους συμμάχους
σου, που έχυσαν το αίμα τους πο-
λεμώντας εξτρεμιστές, να δέχονται
επιθέσεις αδιακρίτως είναι ηθικά
λάθος. Επιπλέον, όπως και οι Ρώσοι
στην Ουκρανία, οι Τούρκοι στο-
χεύουν βασικές υποδομές, ορισμέ-
νες από τις οποίες κατασκευάστη-
καν με χρήματα των Αμερικανών
φορολογουμένων.

Ειδικά μετά το φιάσκο του Αφ-
γανιστάν, η Ουάσιγκτον θα έπρεπε
να είναι προσεκτική. Η εικόνα που
δημιουργεί αυτή η κρίση είναι εκεί-
νη του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού μιας υπερδύναμης
να αναγκάζεται να υποχωρεί και
να αναζητά καταφύγιο από τα πυρά
της συμμάχου της Τουρκίας.

Ο κ. Χένρι Τζ. Μπάρκι κατέχει την έδρα
Cohen ως καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Πανεπιστήμιο Lehigh της Πενσιλβά-
νια και είναι επίκουρος ανώτερος συ-
νεργάτης για τις Μεσανατολικές Σπου-
δές στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσε-

Η αποτυχία των ΗΠΑ στη Συρία και η Τουρκία
Του ΧΕΝΡΙ ΤΖ. ΜΠΑΡΚΙ

Α φορισμοί γνωστοί και όχι
αυθαίρετοι: Στην ελλαδική
(ή απλώς ελληνώνυμη) κοι-

νωνία, δεν λειτουργεί κριτική σκέ-
ψη, μόνο κατασκευάζονται εντυ-
πώσεις. Η διαπίστωση προσφέρεται
για επαλήθευση ή διάψευση. Δύο
(κυρίως) παράγοντες αναστέλλουν
τη λειτουργία της κριτικής στην
ελλαδική κοινωνία: Οι ιδεολογικές
αγκυλώσεις, που συντηρούνται
ως δεισιδαιμονίες αυταρχικού αλα-
θήτου, και οι βασανιστικές ανα-
σφάλειες που είναι τυπικά προϊόντα
μιας μειωμένης (μεθοδικά καλλιερ-
γημένης) αυτοεκτίμησης. Οι δια-
πιστώσεις προσφέρονται για επα-
λήθευση ή διάψευση. Αλλά με βά-
ση, την καταγγελλόμενη ως ελλεί-
πουσα, κριτική βάσανο.

Δίνει την εντύπωση ο Νεοέλ-
ληνας ότι δεν μπορεί να υπάρξει
έξω από σχήματα, ιδεολογικά ή
και θεσμικά, που θωρακίζουν την
ατομική προτίμηση. Ψηφίζει, όχι
επειδή κρίνει, αξιολογεί, επιλέγει,
αλλά μόνο για να αυτοβεβαιωθεί
ότι κάπου «ανήκει». Ωσάν να φο-
βάται να υπάρξει έξω από μια ορ-
γανωμένη συλλογικότητα (κόμμα,
«παράταξη», ομάδα) που του προ-
σφέρει κοινωνική ταυτότητα, ερεί-
σματα αυτοεκτίμησης – τον συνι-

στά ως «οντότητα». Δίχως ψυχο-
λογική ένταξη κινδυνεύει να μη-
δενίζεται η ύπαρξη και ζωή του,
γι’ αυτό και στρατεύεται ακόμα
και σε ποδοσφαιρικές ομάδες, να
φιγουράρει σαν οπαδός του τίποτα.
Ο κύκλος είναι φαύλος: Για να επι-
βάλλεται πειστική η φαντασίωση
του ανήκειν, πρέπει να συντη-
ρούνται μανιχαϊστικές οι αντιθέ-
σεις, υπεραπλουστευμένες οι σχη-
ματοποιήσεις, τεχνητές οι πολώ-
σεις. Τον μανιχαϊσμό της απερί-
σκεπτης στράτευσης τον συντηρεί
κάθε κρατική εξουσία.

Δίνουμε την εντύπωση οι Νε-

οέλληνες ότι έχουμε οπωσδήποτε
ανάγκη να είναι δάνειο λήμμα η
κρατική μας υπόσταση. Ωσάν να
κινδυνεύει με αφανισμό η ιστορική
ύπαρξη του Ελληνισμού, αν η με-
γαλόκαρδη Δύση πάψει να μας δα-
νείζει τις δομές και λειτουργίες
του «μοδέρνου» έθνους-κράτους.
Ετσι, ο Νεοέλληνας έχει παγιώσει
τη νοοτροπία και τα αντανακλα-
στικά του μεταπράτη. Δεν κρίνει,
αντιγράφει. Δεν συγκρίνει, μιμείται.
Του είναι αδύνατο να εντοπίσει
τις δικές του, πραγματικές ανάγκες,
να τις αιτιολογήσει, να τις αξιολο-
γήσει. Η απομίμηση, η επαρχιώτικη
ξενομανία, είναι ο άξονας της νε-
οελληνικής ιδιαιτερότητας.

Ο γιορτινός διάκοσμος της Αθή-
νας για τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά, είναι ίσως το κορύ-
φωμα της ασέλγειας και του βαν-
δαλισμού, ύβρις στην κυριολεξία,
για μια πόλη που εξακολουθεί να
διασώζει κορυφώματα του ανθρώ-
πινου πολιτισμού – της πάλης του
ανθρώπου για να «πει» την άρρητη
ψηλάφηση της αθανασίας. Τέτοιο
νεοπλουτίστικο «κιτσαριό» σε μια
πόλη που σώζει ακόμα σύμβολό
της τον Παρθενώνα και την Κα-
πνικαρέα, δεν καταθλίβει μόνο
τον καλλιεργημένο «αρχαιόφιλο»,

προσβάλλει την ευαισθησία ακόμα
και των τραγικών θυμάτων της κα-
ταναλωτικής υστερίας που δυνα-
στεύει, απαίσιος λοιμός, τους άλ-
λοτε «άρχοντες» - στυλοβάτες της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Γιορτή για κάφρους τα Χριστού-
γεννα της Αθήνας. Αισθητική πρω-
τόγονων και αδαών, αδίστακτων
υβριστών του κάλλους και της αλή-
θειας, που λάμπει όταν φωτίζει το
άρρητο. Αν ξαναϋπάρξει «πολιτι-
σμός» πάνω στον πλανήτη, φωτι-
σμός του αινίγματος της λογικής
ύπαρξης και των στόχων της, ίσως
κατανοηθεί και ο άμετρος σήμερα
πόνος για τη βεβήλωση του ελλη-
νικού ονόματος.

Προσφυγή σε εμπνεύσεις Κα-
λατράβα, που μας γυάλισαν. Δια-
κόσμηση σταθμών του μετρό της
Αθήνας με πιθηκισμούς αλλοδαπής
«πρωτοπορίας». Εθνικό ρεζιλίκι
μεταπρατισμού η «Πολιτιστική
Ολυμπιάδα». Αντιγραφή της «Ατ-
λάντας» και του «Σίντνεϊ» η επι-
στροφή στο «πρωτότυπο» της
ολυμπιακής φιέστας το 2004. Οπως
εισαγόμενες ήταν πάντοτε οι «ιδε-
ολογικές» διαφοροποιήσεις των
πολιτικών μας κομμάτων, ξενό-
φερτη η σύνολη άρθρωση και δομή
του κρατικού μας βίου.

Εόρτια κακογουστιά
Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

Η σοφία μιας γενιάς
που έζησε πολλά

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Καθώς κυλάει ο χρό-
νος, αποχαιρετάμε
τους τελευταίους
μιας γενιάς που φεύ-
γει. Είναι οι παππού-
δες και πατέρες που

έζησαν στο πετσί τους τις πιο τα-
ραγμένες περιόδους της Ιστορίας
μας, τον πόλεμο, την Κατοχή, τον
Εμφύλιο, τη δικτατορία. Είχαν
πολλές ιστορίες να μας πουν, οι
οποίες έμοιαζαν ενίοτε με εφιαλ-
τικό παραμύθι. Δεν είχε ιδιαίτερη
σημασία από ποια πλευρά τα έζη-
σαν, το πέρασμα του χρόνου τούς

είχε κάνει να διηγούνται δύσκολες
καταστάσεις με μεγάλη ψυχραιμία,
αποστασιοποιημένα. Κάποια από
τα παιδιά μας ήταν αρκετά τυχερά
να ακούσουν αυτές τις ιστορίες
από πρώτο χέρι και να τους ζήσουν
αρκετά, ώστε να τους αγγίξουν
όσα εκείνοι βίωσαν. 

Επειδή είχαν ζήσει τη χώρα να
πλησιάζει πολλές φορές κοντά
στην άβυσσο, τους ένωνε η αγωνία
για το πού μπορεί να οδηγήσει
τον τόπο ο κακός μας εαυτός. Η
Ιστορία δεν ήταν ένα βιβλίο ή ένα
μάθημα γι’ αυτούς. Ηταν μια πολύ
ζωντανή εμπειρία, που τους έμαθε
πολλά. Τους τρόμαζαν το εμφύλιο
μίσος και τα πολιτικά πάθη όταν
ξέφευγαν. Ηξεραν καλά πού μπο-
ρούν να καταλήξουν. 

Κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ.

Κάποιοι ξανάχτισαν τη χώρα από
τα ερείπια του Εμφυλίου με πολλή
δουλειά και κόπο. Οι περισσότεροι
είχαν πολύ αυξημένη αίσθηση
καθήκοντος και μέτρου, απέφευ-
γαν την επίδειξη και έκαναν καλά
τη δουλειά τους.

Είχα την τύχη να μεγαλώσω
και κατόπιν να γνωρίσω αρκετούς
σημαντικούς, ανώνυμους και γνω-
στούς, ανθρώπους από αυτήν τη
γενιά που γεννήθηκε πριν από
τον Πόλεμο. Με εντυπωσίαζε πάν-
τοτε το πώς μπορεί να είχαν ξε-
κινήσει από εντελώς διαφορετικές
αφετηρίες, αλλά στο τέλος είχαν
κοινές αγωνίες και απόψεις. Οταν
τους έλεγα ότι «ζήλευα» που είχαν
ζήσει τόσο κοσμοϊστορικά γεγο-
νότα, μου απαντούσαν: «Πρόσεχε
τι επιθυμείς, καλά είμαστε τώρα».
Ενας από αυτούς μου απάντησε
με τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη:
«Παλιέ μου φίλε συλλογίσου, σιγὰ-

σιγὰ θὰ συνηθίσεις, ἡ νοσταλγία σου

ἔχει πλάσει, μιὰ χώρα ανύπαρχτη μὲ

νόμους, ἔξω απ᾿ τὴ γῆς κι απ᾿ τοὺς

ανθρώπους», θέλοντας ίσως να μου
υπενθυμίσει ότι δεν ήταν μια γενιά
που δεν έκανε λάθη και δεν άφησε
αμαρτίες, απλά έζησε και έδωσε
πολλά.

Οταν περνάγαμε δύσκολα τα
τελευταία χρόνια, ήταν ένα κάποιο
αποκούμπι να ξέρεις πάντως ότι
μπορείς να πας να τους δεις και
να ζητήσεις τη γνώμη τους. Και
συγκρατώ πάντα μια στιγμή από-
τομης «ενηλικίωσης», όταν σε μια
στιγμή που όλα έμοιαζαν πολύ
σκοτεινά, επισκέφθηκα έναν έμ-
πειρο και σοφό άνθρωπο αυτής
της ιστορικής γενιάς και τον ρώ-
τησα: «Και τώρα τι κάνουμε;».
«Δεν ξέρω, παιδί μου», μου απάν-
τησε, «ήλθε η σειρά σας»...

Και ξαφνικά, οι πο-
λίτες της Ευρώπης
πληροφορήθηκαν
πριν από λίγες μέρες
ότι η συνταγματική
τάξη της Γερμανίας

απειλείται όχι από ακροδεξιούς
οργισμένους νέους με ξυρισμένα
κεφάλια, που κραδαίνουν μπα-
στούνια του μπέιζμπολ, αλλά από
ευυπόληπτους πολίτες, πρώην
στρατιωτικούς, λογιστές, δασκά-
λους, ακαδημαϊκούς, με επικεφαλής
τον γόνο μιας παλιάς οικογένειας
πριγκίπων – του Οίκου των Ρόις
της Θουριγγίας. Η υπόθεση βέβαια
δεν ήταν νέα. Βρετανικό συντη-
ρητικό περιοδικό δημοσίευε στις

αρχές Νοεμβρίου άρθρο περί του
θέματος, με τον σαρκαστικό τίτλο
«Ζήτω ο Κάιζερ», που αναφερόταν
στα «εσώτερα του ακραίου μοναρ-
χικού κινήματος στη Γερμανία»,
αλλά και στην ταυτότητα μελών
της οργανώσεως. Φιλομοναρχικές
οργανώσεις υπάρχουν σε όλες τις
χώρες όπου έχει καταλυθεί η μο-
ναρχία. Στη Γερμανία, η οργάνωση
των «Πολιτών του Ράιχ» υποστη-
ρίζει ότι η λεγομένη Επανάσταση
του Νοεμβρίου του 1918, που εξα-
νάγκασε σε παραίτηση τον αυτο-
κράτορα, στερείται νομικής βά-
σεως. Κάποιοι θεωρούν ότι ο τρι-
σέγγονος του Γουλιέλμου Β΄,
Γκέοργκ Φρίντριχ, είναι ο μόνος
νόμιμος κυβερνήτης τού «μήποτε
καταλυθέντος Ράιχ». Αυτά και άλλα
εξωτικά, παρόμοια...

Αλλά η οργάνωση των «Πολιτών
του Ράιχ» δεν φαίνεται να συμμε-
τείχε στη συνωμοσία για την κα-
τάλυση του πολιτεύματος. Ηγέτης

του «αλλοπρόσαλλου κινήματος»
φέρεται ο πρίγκιπας Heinrich XIII.
Σε μια 15λεπτη ομιλία του, στη
Ζυρίχη, το 2019, αφού εξήρε τα
πλεονεκτήματα της διοικήσεως
της Θουριγγίας επί των ηγεμόνων
του Οίκου των Ρόις, κατέληξε:

«Και εάν τα πράγματα δεν πή-
γαιναν καλά, πήγαινες τότε στον
πρίγκιπα. Σε ποιον υποτίθεται ότι
θα πας σήμερα; Στον τοπικό ομο-
σπονδιακό σου βουλευτή ή στην
Ε.Ε.; Καλή επιτυχία». Ακλόνητο
τω όντι επιχείρημα. Διερωτάται
πράγματι κανείς εάν πρόκειται
για ιταλική opera buffa ή για μια
αδέξια «επανάληψη» του «πραξι-
κοπήματος της μπιραρίας», που
είχε επιχειρήσει ο Αδόλφος Χίτλερ
τον Νοέμβριο του 1923, στο Μό-
ναχο της Βαυαρίας. Αλλά ίσως τί-
ποτε από τα δύο. Το ουσιώδεις
είναι ότι αναλυτές έσπευσαν να
ερμηνεύουν το φαινόμενο και κά-
ποιοι από αυτούς απέδωσαν την
ευθύνη στην παρακμή του γερ-
μανικού πολιτικού συστήματος,
στοχοποιώντας βέβαια πρωτίστως
την τέως καγκελάριο Αγκελα Μέρ-
κελ. Διότι ήταν η κ. Μέρκελ που
η μεταναστευτική της πολιτική,
το 2015, οδήγησε στην είσοδο
προσφύγων στη Γερμανία, με απο-
τέλεσμα την αποξένωση πολύ με-
γάλου αριθμού Γερμανών πολιτών.
Οπως επίσης ήταν –κατά την άπο-
ψή τους– και πάλι η κ. Μέρκελ
υπεύθυνη για την εξάρτηση της
Γερμανίας και όλης της Ευρώπης
από το ρωσικό αέριο. Αν και η πο-
λιτική αυτή υπήρξε διακομματική
και προωθήθηκε με επιμονή από
τη γερμανική βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, η αριστερή - φι-
λελεύθερη πολιτική του διαδόχου
της, Ολαφ Σολτς, που έσπευσε να
αποδώσει δικαίωμα ψήφου στους
νέους των 16 ετών, διευκόλυνε
τους μετανάστες να αποκτήσουν
γερμανική υπηκοότητα.

Αυτό είναι το κλίμα που καλ-
λιεργείται ήδη από κάποιους ανα-
λυτές, που ορισμένοι εξ αυτών
σπεύδουν να επισημάνουν ότι η
πρόσφατη συνωμοσία ενδέχεται
να μην είναι η τελευταία. Ισως να
είναι η αρχή ενός συγχρόνου γοτ-
θικού μυθιστορήματος.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Γοτθικό remake
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<<<<<<

Τους τρόμαζαν το εμφύ-
λιο μίσος και τα πολιτικά
πάθη όταν ξέφευγαν.
Ηξεραν καλά πού μπο-
ρούν να καταλήξουν.

<<<<<<

Η μεταναστευτική πο-
λιτική της Μέρκελ,το
2015, οδήγησε στην εί-
σοδο προσφύγων στη
Γερμανία, με αποτέλε-
σμα την αποξένωση πο-
λύ μεγάλου αριθμού
Γερμανών πολιτών.

<<<<<<<

Ο Νεοέλληνας έχει πα-
γιώσει τη νοοτροπία και
τα αντανακλαστικά του
μεταπράτη. Δεν κρίνει,
αντιγράφει. Δεν συγκρί-
νει, μιμείται. Του είναι
αδύνατο να εντοπίσει τις
δικές του, πραγματικές
ανάγκες, να τις αιτιολο-
γήσει, να τις αξιολογήσει. 

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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Σύμφωνα με την εκδο-
χή Μαυρογιάννη (δια-
καναλική, 1/12) ο Μ.
Τσαβούσογλου στο
Κραν Μοντάνα δεν
αποδέχθηκε 2 από τα

6 σημεία του πλαισίου του γ.γ. Ο ΟΗΕ
παρουσιάζει μια άλλη εκδοχή στα
πράγματα. Ο τότε ειδικός σύμβουλος
του γ.γ. του ΟΗΕ, Έσπεν Μπαρθ Αϊντε
μίλησε μία φορά δημόσια. Είπε: «Από
τις διάφορες διμερείς επαφές είδαμε
τη δυνατότητα να φτάσουμε εκείνη
τη νύχτα στο τελικό συνολικό πακέτο.
Ένα συνολικό πακέτο με πολλά στοι-
χεία σε αυτό, ένα από τα οποία θα
ήταν το τέλος των εγγυήσεων. Όλα
τα μέρη είχαν ορισμένες γραπτές
προτάσεις, αλλά υπήρχαν και ορι-
σμένα πράγματα που είπαν στον γ.γ.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια προ-
φορική επικοινωνία και στη συνέχεια
ο γ.γ. θα μπορούσε τελικά να πει
«αυτή είναι η ανάγνωσή μου της συ-
ζήτησης» («this is my reading of the
room»).

Τότε θα μπορούσε να καταγραφεί.
Δεν είναι κάθε τι βασισμένο σε έγ-
γραφες τοποθετήσεις. Ήταν σαφές
ότι τα στρατεύματα θα ήταν μειωμένα
και ήταν επίσης σαφές ότι, όταν μει-
ώνονταν, θα ήταν κάτω (πίσω) στα
παλιά επίπεδα. Αλλά μεταξύ της ρή-
τρας λήξης ισχύος και της ρήτρας
αναθεώρησης δεν είχαμε ακόμα την
τελική συμφωνία. Ο γ.γ. και εγώ όταν
δοκιμάζαμε την ευελιξία όλων, κα-
τανοήσαμε ότι ως συμβολή στο τελικό
πακέτο, θα έπρεπε να είναι δυνατόν

όλοι να συμφωνήσουν σε άμεσο τερ-
ματισμό των επεμβατικών δικαιωμά-
των με την έναρξη της ισχύος – αλλά,
φυσικά, μόνο εάν συμφωνήσουν με
το υπόλοιπο του τελικού πακέτου».
(Πηγή, ΚΥΠΕ, 22/7/17). 

Αυτή η εκδοχή του ΟΗΕ έπαιξε
δημόσια, αφού ήταν συνέντευξη στο
ΚΥΠΕ- Απ. Ζουπανιώτης. Κανένας
μέχρι τώρα δεν διέψευσε οποιοδήποτε
σημείο της, ούτε ο Αναστασιάδης,
ούτε και ο διαπραγματευτής. Το «πραγ-
ματικό» Κραν Μοντάνα συνεχίστηκε
και μετά το Κραν Μοντάνα. Με σειρά:
βολιδοσκόπηση Αναστασιάδη σε Τσα-
βούσογλου για «δύο κράτη». Χάθηκαν
τα πρακτικά του ΟΗΕ. Αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία. Επιστροφή στο
σύνταγμα του 1960. 

Στις 2 Μαΐου 2018 ο Μ. Ακιντζί
πρότεινε «να ανακοινωθεί το Πλαίσιο
Γκουτέρες ως στρατηγική συμφωνία».
Ο Αναστασιάδης διέλυσε τα πάντα,
παραπέμποντας στο ψευδές, χαλκευ-
μένο από τους συνεργάτες του, «πλαί-
σιο της 4ης Ιουλίου». Από τον Κραν
Μοντάνα μέχρι την ήττα Ακιντζί
(2017-2020). Ή και ανάποδα, από την
ήττα Ακιντζί (2020) μέχρι το Κραν
Μοντάνα (2017), θα δούμε με σαφή
τρόπο τι συνέβη (και) στη σύνοδο
στο Κραν Μοντάνα. Ροκάνισμα του
πλαισίου Γκουτέρες, αποδόμηση Ακιν-
τζί, αλλά με Τατάρ ΔΔΟ! 

Δεν είναι αρκετή η ακινησία. Εδώ
και πέντε χρόνια η ουσία βρίσκεται
στη λέξη «οπισθοδρόμηση». Ο συν-
δυασμός εξελίξεων στη γειτονιά μας,
τα λέει σχεδόν όλα. Αλλού διαδηλώ-

σεις, αλλού υπογραφές και αλλού οι
σιωπές! Το Reuters (4/12) μας ενη-
μερώνει πως «οι διαδηλωτές στο Ιράν
κάλεσαν για σήμερα σε νέα τριήμερη
απεργία αυξάνοντας την πίεση στις
αρχές μετά που ο δημόσιος κατήγορος
δήλωσε πως η Αστυνομία Ηθών έχει
κλείσει».

Πιο δίπλα μας. Στο Ισραήλ «περισ-
σότεροι από 200 ισραηλινοί και άραβες
διευθυντές σχολείων από το κρατικό
σύστημα εκπαίδευσης, με συλλογή
υπογραφών αντιτίθενται (όπως μας
πληροφορεί η Xaaretz 4/12) στον διο-
ρισμό του ακροδεξιού, ρατσιστή Avi
Maoz στη θέση του υπουργού Παι-
δείας γιατί οι εξτρεμιστικές θέσεις
του διχάζουν και τραυματίζουν τις
ευρύτερες ταυτότητες μέσα στην ισ-
ραηλινή κοινωνία». 

Τα δύο παραδείγματα δείχνουν
πως σε δύσκολες συνθήκες η συμμε-
τοχή, η έκφραση γνώμης, η κινητο-
ποίηση για να επιτευχθούν σημαντικοί
πολιτικοί στόχοι, έχει ειδική βαρύτητα.
Βέβαια κάθε λαός έχει (ή δεν έχει) το
δικό του τρόπο να πει κάτι. Να ένα
από τα θέματα που η δική μας κοι-
νωνία υστερεί χαρακτηριστικά. Η δη-
μόσια δράση έχει συρρικνωθεί, είναι
κυρίαρχος ο φόβος πως «κάτι θα πά-
θεις», αν δεν αρέσεις στην κυβέρνηση
–την εκάστοτε. Φτάσαμε σήμερα στο
πιο σκληρό αδιέξοδο στο Κυπριακό
και οι μόνες δημόσιες δράσεις που
το αφορούν, είναι τ/κ! 

Η βαθιά εμπεδωμένη αντίληψη
ότι το Κυπριακό είναι θέμα του εκά-
στοτε ηγέτη, του εθνικού συμβουλίου

ή των μεσολαβητών, όταν υπήρχαν.
Άρα αφού είναι έτσι, ας περιμένουμε
τις επόμενες ανακοινώσεις –κατά κα-
νόνα χωρίς περιεχόμενο. Η βαθιά εμ-
πεδωμένη αντίληψη ότι κόμματα και
συνδικάτα, γενικότερα τα σώματα
που συγκροτούν την κοινωνία μας,
έχουν ως μόνη αποστολή τις αυξήσεις
ή την προστασία των μελών «μας»,
έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, γιατί
μείναμε θεατές στα άλματα προς τα
πίσω. 

Οι φοιτητικές ενώσεις λ.χ. θεωρούν
πως τα ενοίκια ή η βοήθεια προς τους
νέους φοιτητές να συμπληρώσουν
φόρμες, είναι μέρος της ευθύνης τους,
αλλά το κεντρικό ζήτημα, όπως είναι
η δημόσια δράση, οι επαφές και οι
κοινές δράσεις με τ/κ ενώσεις, βρί-
σκεται, κατά κανόνα, στα αζήτητα. 

Η ιδιοτέλεια πήρε τα ύψη, το συλ-
λογικό συμφέρον παραμερίστηκε. Το
μέλλον της χώρας εγκλωβίζεται στην
τυφλή πολιτική που μας οδηγεί πιο
βαθιά στον βάλτο της ακήρυκτης δι-
χοτόμησης. Να όμως γιατί η συμμε-
τοχή, η διεκδίκηση έχει νόημα. Σε
συνθήκες δύσκολες, οπισθοδρομικές,
στη μάχη για την πρόοδο τίποτε δεν
πάει χαμένο. Αλλά μια ατροφική κοι-
νωνία των πολιτών, όπως η κυπριακή,
προσφέρει περισσότερο έδαφος στην
επιβολή, στην αυθαιρεσία και τον τυ-
χοδιωκτισμό. Αυτό που βλέπουμε σή-
μερα μιλά από μόνο του: η ήττα της
δημόσιας διπλωματίας αφορά ολό-
κληρο το νησί!

Το πραγματικό Κραν Μοντάνα
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Ο κυκλώνας Mandous αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να φτάσει στο Mahabalipuram, κοντά στο Chennai της Ινδίας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρο-
λογίας αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός σε τρεις περιοχές της πολιτείας Ταμίλ Ναντού. 

www.larkoslarkou.org.cy

Στην Κύπρο όταν συζητάμε στη δημόσια
σφαίρα για τον Μακάριο και τον Γρίβα,
αλλά και για τον Γιωρκάτζη, τον Σαμψών,
τον Κληρίδη ή τον Τάσσο, σχεδόν ποτέ
δεν προσεγγίζουμε τις εν λόγω προσωπι-
κότητες με μια διάθεση ειλικρίνειας ως

προς την ιστορική και πολιτική τους διάσταση. Απου-
σιάζουν ο κριτικός αναστοχασμός, η επιστημονική προ-
σέγγιση (αρχειακή αξιοποίηση πηγών, προφορική ιστορία,
συγκριτική πολιτική επιστήμη, στατιστικά μοντέλα, κτλ.)
και σημαντικότερα, αν η προσωπικότητα είναι αμφιλε-
γόμενη, η περιοδολόγηση της δράσης της έτσι ώστε –
για σκοπούς σύγκρισης– να ξεχωρίσουν οι καλές από
τις κακές περιόδους. 

Στην Κύπρο, φυσικά, που η προσέγγιση μετά το 1974
για το πώς η χώρα έφτασε στην εθνική καταστροφή δεν
έγινε ποτέ με ιστορικούς όρους, οι έννοιες της ιστορικής
αλήθειας και της εθνικής συμφιλίωσης δεν συνέβησαν
με τον μεταπολιτευτικό τρόπο που ακολούθησε την
πτώση της χούντας στην Ελλάδα και τη μετάβαση της
τελευταίας, σταδιακά, σε συνθήκες ομαλής δημοκρατικής
λειτουργίας. Ο Μακάριος πέθανε ένα πρωί, το 1977, αφού
προηγουμένως είχε τείνει κλάδο ελαίας προς τους πρα-
ξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β΄ που ίδρυσε ο στρατηγός
Γρίβας. Το δίπολο ενωτικών-μακαριακών υπάρχει ώς τις
μέρες μας και η κομματική πίστη σε συνδυασμό με τις
ιδεοληψίες δημιούργησε –στις δεκαετίες του ’80 και του
’90– ένα δίπολο ανταγωνισμού ο οποίος φυσικά σχημα-
τοποιήθηκε ως υποκουλτούρα. Στα ποδοσφαιρικά σω-
ματεία, στις κομματικές οργανώσεις βάσης, στις κομματικές
νεολαίες και φυσικά κάθε φορά που η χώρα πηγαίνει σε
εκλογές. 

Ο Γρίβας και ο Μακάριος είναι οι σίγουρες κάρτες. Τα
wildcardsπου λένε και οι Αμερικανοί πολιτικοί σχολιαστές.
Πέφτουν στο τραπέζι κάθε φορά που κόμματα και υπο-
ψήφιοι θέλουν να συσπειρώσουν εκείνο το κομμάτι του
εκλογικού σώματος που πάντα πολώνεται στην ιδέα της
αντιπαράθεσης. Το είδαμε το 2013 με την αποκατάσταση
των δολοφονηθέντων από την ΕΟΚΑ στη Βουλή. Το
είδαμε το 2018 με το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού και
το μνημείο του Γρίβα. Το είδαμε και προχθές. Το πολιτικό
σύστημα στην Κύπρο είναι τόσο προβλέψιμο και την
ίδια στιγμή, ο μικροπολιτικός… φούρπος για τον Γρίβα
και τον Μακάριο τόσο αποδοτικός. Ιδίως σε μια περίοδο
που τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν σε ισχύ –από την
ίδια τη βάση των ψηφοφόρων τους. Μια σίγουρη συνεπώς
προεκλογική μέθοδος που δεν κοστίζει τίποτα πέραν
του πολέμου της ατάκας. Και μια σαφής ένδειξη της ανω-
ριμότητας στην Κύπρο τόσο του πολιτικού μας συστήματος
και της ίδιας της Δημοκρατίας όσο και μεγάλου μέρους
του εκλογικού μας σώματος –που άγεται και φέρεται
από συνθήματα όπως «φασίστες» και «κουμούνια» εν
έτει 2022. 

Μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να ωριμάσει; Ναι,
αρκεί όσοι ασχολούνται με την πολιτική να έχουν τη
διάθεση να εκπαιδεύσουν το εκλογικό σώμα ως προς
την κουλτούρα του. Εφόσον η Ιστορία διδάσκεται με
σοβαρότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν κι εφόσον
αποδίδονται –σε όλα τα επίπεδα– οι τιμές ή η απαξίωση
στα πρόσωπα που σφράγισαν τη σύγχρονη πολιτική μας
ιστορία. Και αν υπάρχει φυσικά διαχωρισμός: Δηλαδή
πριν από την απολυτότητα του λευκού ή του μαύρου να
αναζητηθούν για σκοπούς κατανόησης οι αποχρώσεις
εκείνες του γκρι. Και, φυσικά, χωρίς μετριοπάθεια, σο-
βαρότητα και συναίνεση δεν μπορούμε να συζητήσουμε
για τον Γρίβα ή τον Μακάριο χωρίς να αποφύγουμε τις
γνωστικές ασυμφωνίες, την κατάρρευση του ιδεολογικού
κόσμου ορισμένων και φυσικά την ίδια την «τοτεμοποί-
ηση» των εν λόγω προσωπικοτήτων. Αντέχουμε άραγε
όλη την αλήθεια για τις εν λόγω προσωπικότητες; Aν
αντέχουμε τότε οι όροι του πατριωτισμού, της ικανότητας
ή ανικανότητας, της προδοσίας, κ.ο.κ. αποκτούν ξαφνικά
ένα νέο νόημα. Αντέχουμε να νοηματοδοτήσουμε εκ
νέου αυτές τις έννοιες; 

O Κύπριος ψηφοφόρος απ’ έξω είναι παθιασμένος με
την ιδεολογία του, την ομάδα του, τον καφενέ του και
τις απόψεις του. Από μέσα όμως δεν παύει σε ένα δια-
χρονικά πελατειακό σύστημα να προσπαθεί να… κάνει
τη δουλειά του. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Κι όσο
υπάρχει θα υπάρχουν και οι σίγουρες κάρτες. 

Oι σίγουρες κάρτες
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συ-
νεχίζεται ακατάπαυστα. Κά-
θε μέρα μαθαίνουμε νέες

φρικαλεότητες με, κατά τα φαινό-
μενα, άνευ διακρίσεων βομβαρδι-
σμούς αμάχων. Βλέπουμε όμως και
εσκεμμένες και στοχευμένες επι-
θέσεις σε υποδομές ζωτικής σημα-
σίας για τους Ουκρανούς πολίτες,
όπως τα δίκτυα μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Μετά την απώθησή του στο πε-
δίο της μάχης, το Κρεμλίνο έχει
στρέψει πλέον την πολεμική του
μηχανή κατά του άμαχου πληθυ-
σμού. Για να τους στερήσουν τα
είδη πρώτης ανάγκης: νερό, ηλε-
κτρικό ρεύμα και θέρμανση. Για
να κάμψουν το ηθικό τους. Αυτό
είναι απάνθρωπο, παραβιάζει κάθε
διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο
και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.
Ως αποτέλεσμα των αδυσώπητων
επιθέσεων της Ρωσίας, πάνω από

το ήμισυ του δικτύου ηλεκτροδό-
τησης της Ουκρανίας έχει υποστεί
ζημιές ή έχει καταστραφεί ολοσχε-
ρώς, με αποτέλεσμα εκατομμύρια
Ουκρανοί να βρίσκονται αυτή τη
στιγμή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και
οι επιθέσεις συνεχίζονται με τέτοια
συχνότητα που οι ουκρανικές υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης αδυνα-
τούν ν’ αποκαταστήσουν το δίκτυο. 

Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ένωσε τις δυνάμεις
του με το δίκτυο Eurocities –ένα
δίκτυο του οποίου μέλη είναι πε-
ρισσότερες από 200 από τις μεγα-
λύτερες πόλεις της Ευρώπης– για
να δωρίσει ηλεκτρικές γεννήτριες,
μετασχηματιστές και ανταλλακτικά
δικτύων ηλεκτροδότησης, ώστε να
βοηθήσει τους Ουκρανούς ν’ αν-
τιμετωπίσουν τον επερχόμενο βαρύ
χειμώνα. Η εκστρατεία «Γεννήτριες
ελπίδας» είναι ένας πρακτικός και
συγκεκριμένος τρόπος για να εφο-

διαστούν με ηλεκτρική ενέργεια
και καθαρό νερό οι άνθρωποι που
υφίστανται συνεχή καταιγισμό επι-
θέσεων. Για να εξασφαλιστούν κα-
θημερινές υπηρεσίες που εμείς θε-
ωρούμε δεδομένες. Οι γεννήτριες
αυτές θα συμβάλουν στη λειτουργία
βασικών εγκαταστάσεων στη χώρα,
τροφοδοτώντας με ενέργεια νοσο-
κομεία, σχολεία, δίκτυα ύδρευσης,
κέντρα περίθαλψης, καταφύγια,
δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πολλά
άλλα ακόμη

Για όλα τα παραπάνω, απευθύνω
έκκληση σε όλες τις πόλεις και τις
περιφέρειες της Ευρώπης να συμ-
μετάσχουν στην εκστρατεία «Γεν-
νήτριες ελπίδας». Το κάλεσμά μας
εκτείνεται περαιτέρω μέσω των δι-
κτύων μας, μέσω και των 705 μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά
και πέραν αυτών, ώστε να επιτύ-
χουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κι-
νητοποίηση για την Ουκρανία.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγ-
ματική διαφορά.

Η ιδέα είναι απλή και πρακτική
και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
Υπάρχει έλλειψη γεννητριών στην
αγορά και οι εθνικές αρχές έχουν
ήδη δωρίσει ό,τι μπορούν από τα
αποθέματά τους. Ωστόσο, στις πό-
λεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης
υπάρχει πλεόνασμα γεννητριών
με το οποίο μπορούν να συμμετά-
σχουν. Οι εθνικές αρχές Πολιτικής
Προστασίας θα συλλέγουν τις δω-
ρεές, οι οποίες θα μεταφέρονται
άμεσα σε έναν από τους τρεις κόμ-
βους συγκέντρωσης υλικού της
Ε.Ε. στο πλαίσιο του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.
Στη συνέχεια, η Ουκρανία θα μπορεί
ν’ αποφασίζει σε ποια σημεία της
χώρας υπάρχει πιο επείγουσα ανάγ-
κη για τον εξοπλισμό, ώστε αυτός
να μεταφέρεται στον τελικό του
προορισμό. Από τότε που εξαγγέλ-

θηκε η πρωτοβουλία, έχουμε ήδη
εξασφαλίσει γεννήτριες διαφόρων
μεγεθών και διαφορετικής ισχύος
από πολλές πόλεις, από τη Ρώμη
έως το Τάλλιν. Λαμβάνουμε προ-
σφορές για γεννήτριες από απλούς
ανθρώπους που επιθυμούν να συ-
νεισφέρουν. Οι Ευρωπαίοι θέλουν
να βοηθήσουν. Αυτή είναι η αλλη-
λεγγύη στην πράξη. Αυτή είναι η
Ευρώπη στην πράξη.

Μπορούμε να είμαστε υπερή-
φανοι για την αλληλεγγύη της Ε.Ε.
και των κρατών μελών προς την
Ουκρανία σε πολιτικό, ανθρωπι-
στικό, στρατιωτικό και οικονομικό
επίπεδο, όπως αποδεικνύεται με
τη χορήγηση του καθεστώτος υπο-
ψήφιας προς ένταξη χώρας στην
Ουκρανία και την επιβολή κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας, με την πα-
ροχή βοήθειας στην Ουκρανία και
την υποδοχή εκατομμυρίων Ου-
κρανών που προσπαθούν να ξεφύ-

γουν από τον πόλεμο, με την πα-
ροχή του τόσο αναγκαίου στρα-
τιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευ-
σης, καθώς και με οικονομική βοή-
θεια ύψους 9 δισ. ευρώ φέτος και
18 δισ. ευρώ το επόμενο έτος. Επι-
σκεφθήκαμε το Κίεβο για να εκ-
φράσουμε τη φιλία και τη δέσμευσή
μας στον ουκρανικό λαό. Τώρα
είναι η ώρα για πρακτική, απτή
στήριξη για να βοηθήσουμε την
Ουκρανία να τα καταφέρει αυτόν
τον χειμώνα. Σε καιρούς κρίσης
χρειαζόμαστε ελπίδα. Χρειαζόμαστε
φίλους. Χρειαζόμαστε στήριξη.
Στην Ουκρανία, οι άνθρωποι τον
φετινό χειμώνα χρειάζονται ηλε-
κτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση.
Μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπο-
ρούμε να συνεισφέρουμε. Μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε.

Η κα Roberta Metsola είναι πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γεννήτριες ελπίδας
Της ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΜΕΤΣΟΛΑ
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Με τον όρο του «το
ανοίκειο» («Das Unh-
eimliche»), τον οποίο
εισάγει το 1919 σε
άρθρο του στο ψυχα-
ναλυτικό και φιλοσο-

φικό περιοδικό Imago, ο Φρόιντ
περιγράφει ένα συναίσθημα που
εμφανίζεται όταν ο οικείος και γνώ-
ριμος, καθημερινός μας κόσμος με-
τατρέπεται ξαφνικά σε ανοίκειο,
παράξενο, εχθρικό, απειλητικό. Με
άλλα λόγια, η οικειότητα με το φυ-
σικό, κοινωνικό και πολιτικό περι-
βάλλον μας αποκτά ένα απειλητικό
χρώμα, μια σχεδόν μεταφυσικού
χαρακτήρα τρομακτική διάσταση.
Από το οικείο μοιάζει να ξεπηδάει
ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σαν ένα
τέρας που κρύβεται στα σκοτάδια
του σπιτιού μας.

Τέτοια μοιάζει η πραγματικότητα
σήμερα, ύστερα από τις συνταρα-
κτικές αλλαγές και τις διαδοχικές
κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας:
οικονομική κρίση, πανδημία, κλι-
ματική αλλαγή, πόλεμος. Το μέτωπο
της Ουκρανίας μάλιστα συνοδεύεται
από τη διόλου αμελητέα πιθανότητα
χρήσης πυρηνικών όπλων. Ο κα-
θημερινός άνθρωπος έρχεται αν-

τιμέτωπος με ένα πιεστικό αίσθημα
εγκατάλειψης και θανάτου, που,
όσο κι αν προσπαθεί να το απω-
θήσει, αυτό αναδύεται όλο και πιο
έντονα. Δεν είναι μόνο το άγχος,
το στρες, το αίσθημα της αβεβαι-
ότητας.

Το ανοίκειο είναι ένα εντελώς
διαφορετικό συναίσθημα, το οποίο
επιφέρει βαθύτερες αλλαγές στις
κοινωνικές συμπεριφορές και τα
πολιτικά ήθη. Ενώ μέχρι πρότινος
ο κόσμος μας ζούσε επαναπαυμένος
στις αβεβαιότητες και τις απειλές
του, σήμερα όλα μοιάζουν να κρύ-
βουν μια απειλή, ένα καλά κρυμμένο
μυστικό. Πριν ένιωθε κανείς «σαν
στο σπίτι του» σε ό,τι και αν έκανε,
όσο επικίνδυνο κι αν ήταν αυτό,
όσο αβέβαιες και αν ήταν οι προ-
οπτικές επαγγελματικής ή άλλης
μορφής αποκατάστασης. Ο κόσμος
μας είχε τις ασχολίες του, τις προ-
τιμήσεις του, τις συνήθειές του, τα
συναισθήματά του που μεταφρά-
ζονταν σε αξίες αποκρυσταλλωμέ-
νες σε θεσμούς.

Αντίθετα σήμερα νιώθει κανείς
ξένος παντού, ξένος στο ίδιο του
το σώμα, το σπίτι, το έθνος, ξένος
στον κόσμο που τον περιβάλλει.

Αυτό το συναίσθημα, όπως απο-
δεικνύει και το άρθρο του Βιεννέζου
στοχαστή, δεν είναι άγνωστο στο
ανθρώπινο σύμπαν. Δεν είναι όμως
τυχαίο το ότι ο Φρόιντ το ανιχνεύει
επιστημονικά το 1919, την επομένη
δηλαδή του Μεγάλου Πολέμου και
στην αρχή μιας περιόδου που θα
οδηγήσει την ανθρωπότητα στην
απόλυτη καταστροφή μέσα από οι-
κονομικές κρίσεις, πολέμους και
ολοκληρωτισμούς. 

Είναι αβέβαιο αν οι πολιτικοί
μας σήμερα έχουν συναισθανθεί
το μέγεθος των κοινωνικών αλλα-
γών που επιφέρει το ουσιώδες αυτό
συναίσθημα. Η πολιτική διαχείριση
της «ανοικειότητας» έχει δυστυχώς
αφεθεί στους εχθρούς της δημο-
κρατίας, οι οποίοι απλώς κολυμπούν
στα ανοίκεια νερά της εποχής μας
χωρίς, ούτε αυτοί, να συνειδητο-
ποιούν τι συμβαίνει.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν ανθίσει οι συνωμο-
σιολογικές θεωρίες και όλο και πε-
ρισσότεροι πολίτες πέφτουν θύματα
συνωμοσιολόγων, πολιτικών και
λοιπών τσαρλατάνων των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, πληροφό-
ρησης και εξουσίας. Κι είναι το αί-

σθημα του ανοίκειου που ωθεί τον
κόσμο να πιστεύει σε βαθιά κρυμ-
μένα μυστικά. Κι αυτό γιατί κυ-
ριαρχεί το συναίσθημα μια βαθιάς
απειλής, που αναδύεται από τα πλέ-
ον γνώριμα πράγματα που μας πε-
ριτριγυρίζουν χωρίς να τα κατανο-
ούμε. Όλα φαίνονται διαφορετικά,
αλλαγμένα, ξένα.

Κάτι μας ξενίζει στην ίδια μας
την ύπαρξη. Η σύγχρονη ξενοφοβία
έχει τις ρίζες της και στο συναί-
σθημα του ανοίκειου. Ενισχύει τα
πλέον τετριμμένα αισθήματα απόρ-
ριψης του άλλου, του εγωτισμού
και της φιλαυτίας. Προβάλλουμε
στον «ξένο» τον δικό μας φόβο αυ-
τού που μας ξενίζει μέσα μας και
μέσα στον άμεσα βιωμένο κόσμο
μας. Κλειδωνόμαστε μέσα στις αξίες
μας, γινόμαστε υπερσυντηρητικοί
προσπαθώντας να εξορίσουμε το
ανοίκειο από την κοινωνική και
πολιτική μας ύπαρξη, αλλά κάτι τέ-
τοιο είναι αδύνατο, γιατί ο υπερ-
συντηρητισμός και οι ακραίες κοι-
νωνικές συμπεριφορές είναι ακρι-
βώς το αποτέλεσμα της ανοικειό-
τητας που βιώνουμε και όχι το αν-
τίδοτο σε αυτή.

Ψάχνουμε μια εστία και όσο

κλεινόμαστε σε αυτήν τόσο πιο
αφιλόξενη μοιάζει και τόσο πιο τρο-
μακτική γίνεται.

Η ανοικειότητα όμως δεν υπάρ-
χει μόνο στη Δύση, αποτελεί πλέον
πλανητικό φαινόμενο. Με τον ίδιο
τρόπο που η Δύση αισθάνεται άβο-
λα στο σπίτι της, οι υπόλοιποι λαοί
αισθάνονται και αυτοί ανησυχία
στο δικό τους. Θα βλέπουμε όλο
και περισσότερες και πιο βίαιες
εξεγέρσεις, όπως στο Ιράν και στην
Κίνα. Ενδεχομένως να δούμε και
αλλού να οργανώνεται αντίσταση,
όπως στη Ρωσία του Πούτιν και
την Τουρκία του Ερντογάν. Θα δού-
με την αντίσταση να παίρνει μορφή
και να γιγαντώνεται ενάντια σε κα-
θεστώτα, τα οποία μέσα στην κα-
θημερινή απειλή τους ήταν γνώριμα
και καθησυχαστικά για τους λαούς
που τα βίωναν.

Το συναίσθημα της ανοικειότη-
τας όμως πλέον τα καθιστά ξένα,
προσδίδοντας στην καθημερινό-
τητα των λαών αυτών έναν επα-
ναστατικό χαρακτήρα. Είναι ση-
μαντικό για τη φιλελεύθερη πολι-
τική, την πολιτική που προασπίζεται
τις ατομικές ελευθερίες και τις κοι-
νωνικές κατακτήσεις να συνειδη-

τοποιήσει τον κίνδυνο και τις ευ-
καιρίες που απορρέουν από το γε-
γονός ότι το συναίσθημα της ανοι-
κειότητας έχει γίνει κοινωνικά και
πολιτικά κυρίαρχο. Δεν είναι βέβαιο
ότι η ανοικειότητα, ως βασικός μη-
χανισμός ψυχικής διείσδυσης στα
ανθρώπινα, θα μπορούσε στην πα-
ρούσα συγκυρία να αντικατασταθεί
από άλλα συναισθήματα, όπως της
ελπίδας ή του φόβου, για παράδειγ-
μα. Ένα χαρακτηριστικό του «ανοί-
κειου» είναι ότι καθιστά την ελπίδα
απειλητική, εξουδετερώνοντας ταυ-
τόχρονα ακόμη και τον φόβο, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται πολιτικά,
αφού κάνει τα πάντα να φαίνονται
τρομακτικά και όχι μόνο το κράτος
ή την εξουσία.

Το ζητούμενο ωστόσο δεν είναι
να καταπολεμηθεί το συναίσθημα
αυτό, αλλά να γίνει αντιληπτό θε-
σμικά ούτως ώστε να λειτουργεί
υποστηρικτικά στο κράτος δικαίου
και την κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία, αντί να μετατρέπεται στον χει-
ρότερο εφιάλτη της.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Ο Άγιος Βασίλης και τα τετράμηνα
Της ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το τίμημα της Δημοκρα-
τίας είναι τελικά πολύ
ακριβό και κινείται πάν-
τα στο εκκρεμές, μεταξύ
ασυδοσίας και αξιοκρα-
τίας, μεταξύ τυραννίας

και υπηρεσίας των πολιτών. Από την
Αγορά του Δήμου, στην Αρχαία Αθήνα,
μέχρι και την ηγεμονική Δημοκρατία,
κύλισε πολύ αίμα, στον μύλο των εξου-
σιών. Οι ασφαλιστικές δικλίδες τέθηκαν
στην Αρχαία Ελλάδα, από τον Αριστο-
τέλη, ο οποίος στα «Πολιτικά» του, μί-
λησε για τα τρία στοιχεία του πολιτεύ-
ματος, από τα οποία το πρώτο διαβου-
λεύεται, το δεύτερο καθιερώνει αρχές
και το τρίτο απονέμει δικαιοσύνη. Στον
Διαφωτισμό ήλθε ο Γάλλος φιλόσοφος,
ο Σαρλ Μοντεσκιέ, ο οποίος στο «Πνεύ-
μα των Νόμων» (1748) καθιέρωσε τον
διαχωρισμό των εξουσιών σ’ εκτελε-
στική, νομοθετική και δικαστική. Στη
σύγχρονη εποχή, οι Αμερικανοί ονό-
μασαν ως τέταρτη εξουσία τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, μετά την ήττα
στο Βιετνάμ, η οποία ήταν αποτέλεσμα
κυρίως των τραγικών εικόνων στις τη-
λεοράσεις των θυμάτων του πολέμου.
Αλλά από τότε το «βαθύ κράτος» της
Ουάσιγκτον ελέγχει τα πάντα, ακόμη
και το διαδίκτυο, έστω και αν «ομνύει»
στην ελευθερία του Τύπου. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία κινήθηκε
από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα,
στο εκκρεμές μεταξύ της ηγεμονικής
Δημοκρατίας, όπως ονομάζουν πολλοί
αναλυτές την περίοδο Μακαρίου. Και
της ελεγχόμενης ασυδοσίας, όπως
αποκαλούν άλλοι αναλυτές, την εποχή
των μεγάλων σκανδάλων και του ξε-
πλύματος χρήματος, τα οποία συνέ-
βαιναν με τις ευλογίες ή την ανοχή
όλων των εξουσιών. Αποτέλεσμα ήταν
η δυσλειτουργία ουσιαστικά του πο-
λιτεύματος, να οδηγήσει στην κατα-
στροφή του 1974 και τη φτωχοποίηση
μαζών, όπως βιώνεται μετά το σκάν-
δαλο του χρηματιστηρίου και το κού-
ρεμα των καταθέσεων. 

Η πρώτη ίσως φορά, σε περίοδο ει-
ρήνης, κατά την οποία τέθηκε σε κρίση
το πολίτευμα, ήταν επί υπουργίας Ντί-
νας Ακκελίδου. Απέστειλε επιστολή
σε δικαστή, ζητώντας επιείκεια για
ένα δυστυχισμένο πρόσωπο, το οποίο
δικαζόταν για υπόθεση ναρκωτικών.
Η υπουργός οδηγήθηκε ενώπιον της
Δικαιοσύνης, για παρέμβαση της εκτε-
λεστικής στην δικαστική εξουσία, κα-
ταδικάστηκε πρωτόδικα και παραιτή-
θηκε από το χαρτοφυλάκιό της. Το
2005, ένα χρόνο αργότερα, αθωώθηκε
από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πριν από μερικές ημέρες, είχαμε
ένα ανάλογο περιστατικό, με την επι-
στολή του υπουργού Παιδείας, στην
πρόεδρο της Βουλής, για τη συζήτηση
περί υποχρεωτικού μαθήματος σε-
ξουαλικής αγωγής. Ο Πρόδρομος Προ-
δρόμου υπέδειξε ότι η πρόταση νόμου
του ΑΚΕΛ ήταν αντισυνταγματική και
επικαλέστηκε τον γενικό εισαγγελέα.
Η Αννίτα Δημητρίου απάντησε ότι η

επιστολή «συνιστά εξόφθαλμα αντι-
θεσμική και αντιδεοντολογική πράξη,
η οποία εμπεριέχει προφανείς κινδύ-
νους για την ομαλή λειτουργία των
θεσμών και θα έπρεπε να αποφεύγετο».
Και υπέδειξε ότι οι θέσεις της κυβέρ-
νησης, αναλύονται στις Κοινοβουλευ-
τικές Επιτροπές.Πίσω όμως από τη
νομική διάσταση, υπάρχει η πολιτική
και ειδικά ο «πειρασμός» της εκτελε-
στικής εξουσίας να «χειραγωγεί» τη
νομοθετική. Παραδοξότητα αποτελούν
οι συζητήσεις επί νομοσχεδίων στο
Προεδρικό Μέγαρο ή στα γραφεία
υπουργών και κομμάτων. Με τον τρόπο
αυτό ανατρέπονται οι θεσμοθετημένες
συζητήσεις στις Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βου-
λής. Η εκτελεστική εξουσία «δεσμεύει»
τους αρχηγούς των κομμάτων και κα-
τευθύνει εμμέσως και τους βουλευτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται και η θε-
σμοθετημένη πλέον σύσκεψη των Αρ-
χηγών των Κομμάτων στην Βουλή, η
οποία ενώ θα έπρεπε να συζητάει μόνο
διαδικαστικά θέματα, πολλές φορές
εμμέσως εισέρχεται και στην ουσία,
με συχνές αναβολές θεμάτων. Μπορεί
να γκρινιάζουν βουλευτές εντός και
εκτός Ολομέλειας, χωρίς ωστόσο να
νοιάζεται κανείς.

Κατά την «ιστορική» σε καβγάδες
συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής,
η οποία συζήτησε την πρόταση νόμου
για τη σεξουαλική αγωγή, αποκαλύ-
φθηκε και το «φαινόμενο» το οποίο
ακούει στο όνομα Αννίτα Δημητρίου.
Ο βουλευτής Αντρέας Θεμιστοκλέους,
εκμεταλλευόμενος και την ασυλία του,
μίλησε με «προκλητικό» τουλάχιστον
τρόπο. Αρχηγοί κομμάτων και βου-
λευτές, αντί να απαντήσουν στον ανε-
ξάρτητο βουλευτή, εκτός εξαιρέσεων,
στρέφονταν προς την Πρόεδρο της
Βουλής, για να βάλει σε τάξη τον ανε-
ξάρτητο βουλευτή. Η καλύτερη ήταν
η περίπτωση του προέδρου του ΕΛΑΜ
Χρίστου Χρίστου, ο οποίος μιλώντας
χωρίς να κρύβεται, όπως είπε, παρα-
πονέθηκε γιατί μιλά περισσότερο το
ΑΚΕΛ και υπέδειξε στην Αννίτα Δη-
μητρίου, ότι κάθεται στην έδρα της,
λόγω των ψήφων του ΕΛΑΜ. Σήκωσε
το γάντι η πρόεδρος της Βουλής, λέ-
γοντας ότι δεν χρωστάει σε κανένα,
ούτε στο ΕΛΑΜ, ούτε στον ΔΗΣΥ, ούτε
στο ΑΚΕΛ που δεν την ψήφισε και
αφαίρεσε με αυστηρό τρόπο τον λόγο
από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Εντυπω-
σιακές ήταν και οι απολογίες βουλευ-
τών, σε παρατηρήσεις ότι κάνουν φα-
σαρία. Με άλλα λόγια η Αννίτα Δημη-
τρίου, όχι μόνο επιβεβαιώνει καθημε-
ρινώς ότι μπορεί και «κουμαντάρει»
τους «δύσκολους» βουλευτές, αλλά
και απέκτησε τη θέση της ισχυρής
μάνατζερ, της αυστηρής «δασκάλας»,
αλλά και της καλής μανούλας, όπου
τα «παιδάκια-βουλευτές» καταγγέλλουν
«αταξίες». Έχει τελικά ο καιρός γυρί-
σματα για όλους.

Από την Ακκελίδου, στον
Πρόδρομο και την Αννίτα

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Ένας «ανοίκειος» κόσμος

Ε ίναι Δεκέμβριος, μήνας γλυκός, τα παι-
διά περιμένουν τον Άγιο Βασίλη και
ο Θεόδωρος είναι καθηγητής σε Γυ-

μνάσιο, είπε ο τριτοπρόσωπος παντογνώστης
αφηγητής. Μα, επειδή ο Θεόδωρος, ο ήρωας
της ιστορίας, δεν εμπιστεύεται τους ξερόλες
αφηγητές, θα πάρει τον λόγο ο ίδιος. Να συ-
στηθούμε, λοιπόν. Με λένε Θεόδωρο και θα
μπορούσα να δίνω τα δώρα του Θεού, μα
το μόνο που δίνω είναι ύλη. Εξεταστέα.
Είμαι καθηγητής σε Γυμνάσιο. Στην ποδιά
και στα πόδια της Παιδείας υπηρέτης. Με
τέτοιο όνομα θα μπορούσα να ήμουν θεο-
λόγος, αλλά είμαι φιλόλογος. Και θα μπορούσα
να παίζω τα εκφραστικά μέσα στα δάκτυλα,
μα μέσα στην τάξη παίζω με τα δευτερόλεπτα,
γιατί δεν προλαβαίνω την ύλη. Επειδή θέλω
να είμαι ευσυνείδητος καθηγητής, δεν δι-
στάζω την αυτοκριτική. Ίσως εγώ φταίω
που δεν προλαβαίνω. Ίσως δεν πάω νωρίς
στην τάξη και χάνονται πολύτιμα λεπτά δι-
δασκαλίας. Ίσως αν έτρεχα στις σκάλες και
δεν άφηνα όλα τα δεκατριάχρονα να με
προσπερνούν, να πρόφταινα να έφτανα
πρώτος στην τάξη… Ίσως αν ξεκλείδωνα
με πιο επιδέξιους χειρισμούς την κλειδα-
ρότρυπα, αν χιμούσα μέσα με περισσότερη
αυστηρότητα, αν έδιδα ένταλμα γρηγορό-
τερης καθόδου και προσγείωσης στην κα-
ρέκλα τους, αν άφηνα τις καλημέρες, τα χα-
μόγελα και τις αχρείαστες εισαγωγές, να μη
χάνονταν πολύτιμα λεπτά διδασκαλίας.
Ίσως, αν πήγαινα από το διάλειμμα στην
τάξη και έκανα έκπληξη στους μαθητές μου
υποδεχόμενος αυτούς με ανοικτή την πόρτα!
Ίσως, ακόμα καλύτερα να μην έκανα διά-
λειμμα. Όταν μιλάω σε πρώτο ρηματικό
πρόσωπο, νιώθω λες κι εξομολογούμαι. Να
σας πω την αμαρτία μου, πολλές φορές
φέτος –την ώρα της διδασκαλίας, ταξιδεύει
στο μυαλό μου το άσμα της Ρίτας «Μια ζωή
πληρώνω αμαρτίες αλλονών. Τέρμα ώς εδώ,
τέρμα ώς εδώ». Όταν πρωτοδιορίστηκα, η
κυρία Χαρούλα –ένας άγγελος κυριολεκτι-

κά– με συμβούλευσε να μην αντιδρώ: «Στο
Δημόσιο θα μάθεις να μη μιλάς». Και το
έμαθα κι αυτό. Γι’ αυτό καλύτερα να μην
πω εγώ τα υπόλοιπα. Να τα πει ο αφηγητής.
Όταν ο Θεόδωρος διορίστηκε, ήταν σίγουρος
πως θα άλλαζε τον κόσμο και τα σχολεία.
Μα όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που μπόρεσε
να αλλάξει είναι τα φύλλα εργασίας του και
τις εκπαιδευτικές τακτικές, κάθε φορά που
άλλαζε η κυβέρνηση και το φρέσκο υπουργείο
διαφήμιζε νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Άλλαζαν τότε τα βιβλία και οι οδηγίες και
φτου κι απ’ την αρχή. Ένα γιοφύρι της Άρτας
το εκπαιδευτικό σύστημα. Ολημερίς το χτί-
ζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Αλλά σαν τη φετινή χρονιά τέτοιο μπά-
χαλο δεν ματαείδε ο Θεόδωρος και δίνει
όρκο για τούτο στον θεό που ο κάθε ανα-
γνώστης πιστεύει. Ακόμα κι αν υπήρχε μα-
θητής στο Γυμνάσιο που θα περίμενε τον
Άγιο Βασίλη, φέτος με τις εξετάσεις των τε-
τραμήνων και τον τρελό ρυθμό των διαγω-
νισμάτων, ίσως να δυσκολευτεί να πιστέψει
στον παχουλό κόκκινο κύριο με τα δώρα
στη σακούλα. Άγιος Βασίλης έρχεται και
δεν μας καταδέχεται. Πιο εύκολο ο μαθητής
Γυμνασίου να πιστέψει στην ύπαρξη της
κοκκινοσκουφίτσας που λίγο θέλει να την
κατασπαράξει ο λύκος. Αυτό νιώθει το δω-
δεκάχρονο κάθε φορά που ο καθηγητής
ανακοινώνει νέα εικοσάλεπτη άσκηση. 

Ο Θεόδωρος το διάλειμμα, παρατηρώντας
τους μαθητές στην αυλή βουτηγμένους
στην οθόνη του κινητού τους ή να σπάνε
πλάκα, χτυπώντας ο ένας τον άλλο, πάει
πίσω στον χρόνο και θυμάται τα δικά του
χρόνια τα σχολικά συγκρίνοντας το χθες
με το σήμερα. Τα κτίρια το ίδιο μουντά με
τότε. Οι τάξεις έμειναν οι ίδιες. Λευκοί τοίχοι
με πινακίδες φτωχά στολισμένες με σκόρπιες
ανακοινώσεις. Ακόμα κι αυτές οι ξύλινες
καρέκλες αναλλοίωτες στον χρόνο και προ-
ορισμένες να πληγώνουν την πλάτη. Οι υπο-
λογιστές κάποτε δουλεύουν και κάποτε όχι.

Η σύνδεση με το διαδίκτυο αργή έως ανύ-
παρκτη. Όλα αλλάζουν στον χρόνο εκτός
από τα σχολεία. Τα σχολικά κτίρια είναι ένα
μέσο για επιστροφή πίσω βαθιά στον χρόνο.
Το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι μαθητές.
Έχουν τρομακτική ανάγκη να τρομάξουν
ο ένας τον άλλο. Ο σχολικός εκφοβισμός
ίσως δεν είναι μόνο σχολικός, είπε μια ψυ-
χολόγος. Ίσως είναι της γενικότερης κοι-
νωνίας αντίκτυπος. Τι άλλαξε άλλο στον
χρόνο, άραγε; Χμ, η ξεγνοιασιά. Δεν υπάρχει
πια. Όλο αγχώνεται αυτή η γενιά μαθητών.
Όλο εξετάζεται.

Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας κα-
ταδέχεται τούτη τη χρονιά των εξετάσεων
τετραμήνων. Το μόνο που έρχεται είναι
εκλογές προυχόντων. Αρχιεπισκοπικές και
προεδρικές. Ο Θεόδωρος με τέτοιο όνομα
θα μπορούσε να είναι θεολόγος και να έφερνε
τα δώρα του θεού. Μα, είπαμε, είναι φιλόλογος
κι έτσι δεν έχει γνώμη για τα ιερά και τα
όσια. Άσε που αυτήν τη φιλόσοφο την
Υπατία, που τη σκότωσαν φανατικοί Χρι-
στιανοί, τη συμπαθούσε. Κακό πράγμα ο
φανατισμός, σκέφτηκε ο καθηγητής μας.
Όσο για τους υποψήφιους προέδρους και
τα επιτελεία τους, χαμογελάει ο Θεόδωρος,
όταν ακούει τις γνώμες τους για την Παιδεία.
Άνθρωποι που δεν πέρασαν ποτέ από την
πόρτα ενός σχολείου, που δεν έζησαν ούτε
μια μέρα μέσα σ’ ένα σχολικό κτίριο, βγαίνουν
στις κάμερες απόλυτα σίγουροι για τις από-
ψεις τους και για το πώς θα φέρουν ακόμα
μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Για
τις εξετάσεις τετραμήνων, άραγε, ποια γνώμη
έχουν οι υποψήφιοι πρόεδροι; Ο ένας τάχθηκε
κατά, ο άλλος υπέρ, ο τρίτος το πιο πιθανόν
να ρωτήσει τους δημοσκόπους και να πάρει
θέση μετά από συζήτηση με τους επικοι-
νωνιολόγους. Είναι Δεκέμβριος, μήνας γλυ-
κός, τα παιδιά δεν περιμένουν τον Άγιο Βα-
σίλη, μα τις εξετάσεις τετραμήνων.

Η κα Κούλα Στυλιανού είναι φιλόλογος.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Οι καιροί ου μενετοί

Κ αθώς εκπνέει το 2022 μια
αποτίμηση της διεθνούς ει-
κόνας που μας κληροδοτεί

μπορεί να αποτυπωθεί με λίγες λέ-
ξεις. Ένας κόσμος άγριος και τα-
ραγμένος. Για πρώτη φορά μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου ο πλα-
νήτης βιώνει μια πρωτοφανή τις
τελευταίες δεκαετίες αστάθεια και
αβεβαιότητα. Η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει
δραματικά το κλίμα ανασφάλειας
και επανέφερε στο προσκήνιο ξε-
χασμένους φόβους για θερμοπυ-
ρηνικό πόλεμο. Γεωπολιτικές ανα-
κατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη,
ενώ οι οικονομίες εισήλθαν σε πε-
ριδίνηση, καθώς ο πληθωρισμός
καλπάζει και ο ενεργειακός εφο-
διασμός και η συναφής επάρκεια
δοκιμάζονται κρίσιμα. 

Η Ευρώπη υφίσταται τεκτονικού
μεγέθους επιπτώσεις από τη ρω-

σοουκρανική πολεμική κρίση με
τα ευρωπαϊκά συλλογικά θεσμικά
όργανα να παραπαίουν εν πολλοίς
μεταξύ αμηχανίας και σπασμωδι-
κών αντιδράσεων. 

Ένας νέος κόσμος διαμορφώ-
νεται, με επίκεντρο την επάνοδο
του Ψυχρού Πολέμου και του φόβου
της πυρηνικής απειλής. Η κλασική
αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ρωσίας οξύ-
νεται εκρηκτικά με την Ευρώπη
να παρακολουθεί ως ουραγός άβου-
λη. Η μεγάλη ευκαιρία που δίνεται
στην Ε.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες
για εκτόνωση της πολεμικής κρίσης
στην Ουκρανία, εκεχειρία και ει-
ρήνευση μέσω διαπραγματεύσεων
φαίνεται να παρέρχεται αναξιοποί-
ητη, καθώς ακολουθεί πειθήνια
την υπερατλαντική δύναμη. Η δυ-
νατότητα της Ε.Ε. να αναδειχθεί
στη διεθνή πολιτική σκηνή ως πα-
ράγοντας αυτόνομης εξωτερικής

πολιτικής για την ειρήνη, την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα στον κό-
σμο, παραμένει και πάλι μια ρητο-
ρική διακηρυκτική πολιτική. 

Ο ΟΗΕ, ο διεθνής οργανισμός
που ιδρύθηκε με το τέλος του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με
στόχο την πρόληψη και τον τερ-

ματισμό διεθνών συγκρούσεων πα-
ραμένει ανενεργός και άπρακτος
υποδηλώνοντας την ανάγκη δρα-
στικής αναμόρφωσης του για να
μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά
τον ρόλο και την αποστολή του.

Στη δική μας γειτονιά οι ηγεμο-
νικές φιλοδοξίες της Τουρκίας να
αναβιώσει μια νέα οθωμανική αυ-
τοκρατορία επηρεάζει καθημερινά
Κύπρο και Ελλάδα που είναι υπο-
χρεωμένες να αντιμετωπίζουν τις
συνεχείς τουρκικές απειλές. Στο
Κυπριακό παρατηρείται ένα χωρίς
προηγούμενο αδιέξοδο καθώς η
Τουρκία και η υποχείρια τ/κ ηγεσία
εγείρουν αξίωση για «λύση δύο κρα-
τών» και «κυριαρχική ισότητα» προ-
κειμένου να προσέλθουν σε οποι-
ουδήποτε είδους διαπραγμάτευση.
Η ντε φάκτο διχοτομική τάξη πραγ-
μάτων επιδιώκεται να αναβαθμιστεί
σε ντε γιούρε με την έναρξη εκ-

στρατείας Τουρκίας και ψευδοκρά-
τους για διεθνή αναγνώριση του
παράνομου μορφώματος των Κα-
τεχομένων. Παράλληλα επιχειρείται
η «εν τοις πράγμασι» ενσωμάτωση
των κατεχομένων στην Τουρκία σε
πολλαπλά επίπεδα. Στην υδροδό-
τηση, στην ηλεκτροδότηση, στις
αεροπορικές συνδέσεις με την Τουρ-
κία, στην οργάνωση της διοίκησης.
Σε εξέλιξη ακόμα βρίσκονται επε-
κτατικές ενέργειες, όπως ο αρξά-
μενος εποικισμός της Αμμοχώστου
και η δημιουργία στρατιωτικών
υποδομών, όπως συνέβη πρόσφατα
με την περίφραξη μεγάλης περιοχής
στη χερσόνησο της Καρπασίας,
προκειμένου να κατασκευαστεί
τουρκική ναυτική βάση. 

Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης
στρατηγικών και τακτικών επιλο-
γών για αντιμετώπιση της οξυνό-
μενης τουρκικής επιθετικότητας

καθίσταται προδήλως και απολύτως
αναγκαία. Με αξιοποίηση πρωτί-
στως της συμμετοχής μας στο ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά και των
ρωγμών στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρ-
κίας. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν
ν’ αναλύσουν τα νέα διεθνή δεδο-
μένα, να αξιοποιήσουν τις αρχές
του Διεθνούς Δίκαιου, που παρα-
βιάζονται πανομοιότυπα σε Κύπρο
και Ουκρανία, να ενισχύσουν την
αμυντική ικανότητα των δύο κρα-
τών, να ενδυναμώσουν τις οικονο-
μίες τους και να διεκδικήσουν με
αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά τους
δικαιώματα. Οι προσεχείς εκλογικές
διαδικασίες σε Κύπρο και Ελλάδα
ουδόλως πρέπει να αποπροσανα-
τολίσουν από αυτά τα καθήκοντα.
«Οι καιροί ου μενετοί». 

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι πρώην
πρόεδρος της Βουλής.

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Από πλευράς υποδομών υπάρχει
τεράστιο πρόβλημα στενότητας
χώρου στη Μονάδα Εντατικής Νο-
σηλείας Νεογνών του Μακάρειου
Νοσοκομείου» λέει στην «Κ» η πρό-
εδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύ-
ματα», τονίζοντας ωστόσο πως
χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό
της Μονάδας και της εξαιρετικής
φροντίδας που παρέχουν στα μωρά
κάτω από δύσκολες συνθήκες, η
βιωσιμότητα των νεογνών είναι σε
πολύ ψηλό επίπεδο συγκριτικά με
άλλες χώρες. Η κα Μεγαλέμου λέει
επίσης πως μετά από δύο χρόνια
έντονων διαβουλεύσεων και πιέ-
σεων προς όλους τους φορείς Υγείας
και την καθοδήγηση του γενικού
ελεγκτή, το Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ, με τη
βοήθεια του υπουργού Υγείας, απο-
φάσισαν επιτέλους την κατά προ-
τεραιότητα επέκταση και ανακαί-
νιση της ΜΕΝΝ. Στην Ευρώπη με
μέσο όρο προωρότητας 7%-8% η
Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση
με ποσοστό 11,1%. Ευτυχώς κατα-
γράφεται μικρή αλλά σταθερή μεί-
ωση τα τελευταία χρόνια που οφεί-
λεται στη σωστή ενημέρωση, πρό-
ληψη και αντιμετώπιση.

–Κα Μεγαλέμου ποια είναι τα
Μωρά Θαύματα; Κυριολεκτικά,
αλλά και ως οργανισμός;

–Τα Μωρά Θαύματα στην κυ-
ριολεξία είναι τα μωρά που έρχονται
στον κόσμο πολύ νωρίς και πολύ
μικρά. Η επιστημονική κοινότητα
τα ονομάζει πρόωρα και είναι τα
νεογνά που γεννιούνται πριν από
την 37η εβδομάδα κύησης (η φυ-
σιολογική κύηση διαρκεί περίπου
37-42 εβδομάδες). Πριν από μερικά
χρόνια, όταν ρωτούσαμε τον κόσμο
αν γνώριζε ποια είναι τα «Μωρά
Θαύματα» απαντούσαν «μήπως εί-
ναι τα πολύ έξυπνα μωρά»; Σήμερα
επτά χρόνια μετά την ίδρυση του
Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» χαί-
ρομαι που ο κόσμος έμαθε ότι τα
Μωρά Θαύματα είναι τα πρόωρα
και ότι τα βαφτίσαμε Μωρά Θαύ-

ματα, γιατί η επιβίωσή τους είναι
ένα Θαύμα. Το 2014 ο μικρός Φί-
λιππος, το μωρό της οικογένειάς
μας, που ήρθε νωρίς και αναπάν-
τεχα, μας έβαλε στον κόσμο της
Προωρότητας. Η πρωτόγνωρη αυτή
εμπειρία, μάς έδωσε τη δύναμη να
πολεμήσουμε για όλα τα πρόωρα
της Κύπρου να έχουν ό,τι χρειάζον-
ται σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα
της ζωής τους. Δημιουργήσαμε μια
μικρή ομάδα πρωτοβουλίας γονιών,
συγγενών και φίλων που βίωσε την
προωρότητα και ξεκινήσαμε με
πολλή όρεξη και αγάπη να νοιαζό-
μαστε γι’ αυτούς τους μικρούς μα-
χητές και ήρωες της ζωής μας. θέ-
σαμε σαν στόχο να έχουν το κα-
λύτερο δυνατό ξεκίνημα και να
έχουν τις καλύτερες συνθήκες
φροντίδας για να βγουν νικητές.

Έτσι «γεννήθηκε» ο Σύνδεσμος
Μωρά Θαύματα, ο οποίος στην πο-
ρεία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας για τη φροντίδα των
Νεογνών (EFCNI).

–Η Πολιτεία αφουγκράζεται τις
εισηγήσεις σας και τους προ-
βληματισμούς σας;

–Από το 2015 μέχρι το 2019 ο
Σύνδεσμος προσπάθησε να δημι-
ουργήσει νέα ΜΕΝΝ στον χώρο
του Μακάρειου Νοσοκομείου, μέσω
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και προ-
χώρησε μάλιστα και στην ετοιμασία
αρχιτεκτονικών σχεδίων. Δυστυ-
χώς, δεν ευδοκίμησε η όλη προ-
σπάθεια λόγω άλλων προτεραιοτή-
των του κράτους τότε. Ο Σύνδεσμος

όμως μέσα στο πλαίσιο του φιλαν-
θρωπικού του έργου πρόσφερε στο
Κράτος (ΟΚΥπΥ-Τμήμα Ασθενοφό-
ρων) το πρώτο ειδικά εξοπλισμένο
Νεογνολογικό και Παιδιατρικό
Ασθενοφόρο αξίας €300.000. Από
τις αρχές του 2020, με την ίδρυση
του ΟΚΥπΥ, ήλθαμε σε επαφή με
όλους τους Φορείς Υγείας (υπουργό
Υγείας, Επιτροπή Υγείας της Βουλής,
ΟΚΥπΥ, κ.λπ.) και επισημάναμε ότι
κτηριακά η ΜΕΝΝ είναι σε πολύ
άσχημη κατάσταση και ταυτόχρονα
υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθ-
μού των νεογνών που νοσηλεύον-
ται. Εισηγηθήκαμε επομένως ν’
αναλάβει το κράτος την αναβάθμιση
(επέκταση και ανακαίνιση) της
ΜΕΝΝ το γρηγορότερο για την

ασφάλεια και υγεία των νεογνών
και του προσωπικού και για να μπο-
ρούν οι γονείς να έχουν παρουσία
στη Μονάδα όσες ώρες το επιθυ-
μούν. Λόγω στενότητας χώρου οι
επισκέψεις των γονιών σήμερα πε-
ριορίζονται στις τρεις ώρες την
ημέρα, το οποίο θεωρούμε απαρά-
δεκτο. Έκτοτε ήμασταν σε συνεχή
επικοινωνία μαζί τους αλλά δυστυ-
χώς υπήρχε πλήρης στασιμότητα.
Ο Σύνδεσμος συνέχισε να θέτει το
θέμα της επέκτασης και ανακαίνι-
σης της ΜΕΝΝ σαν ζήτημα πρώτης
προτεραιότητας.

–Τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
χώρας μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν επαρκώς σε περιστατικά

προωρότητας; Έχουμε τις υπο-
δομές, αλλά και το απαραίτητο
επιστημονικό προσωπικό;

–Περίπου 700-800 μωρά εισά-
γονται κάθε χρόνο στη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
(ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου Αρχ. Μα-
κάριος ΙΙΙ, στη Λευκωσία. Η Μονάδα
είναι κέντρο αναφοράς για όλη την
Κύπρο και νοσηλεύονται πρόωρα
από 23 εβδομάδων και πάνω με βά-
ρος από 400γρ, καθώς και νεογνά
που γεννιούνται με προβλήματα
υγείας. Η Μονάδα λειτούργησε
στον χώρο του Μακάριου Νοσο-
κομείου το 1985 με 18 θέσεις εν-
τατικής νοσηλείας και σήμερα οι
θέσεις αυξήθηκαν σε 48 παρόλο
που οι κτιριακές εγκαταστάσεις
παραμένουν οι ίδιες. Αυτό οδήγησε
στη δημιουργία της Μονάδας Εν-
τατικής Θεραπείας στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λεμεσού που δέχεται
μόνο μωρά ενδιάμεσης νοσηλείας
και όχι εντατικής. Να σημειωθεί
όμως ότι παρόλο που η Μονάδα
στη Λεμεσό δημιουργήθηκε για να
λύσει το πρόβλημα της υπερπλη-
ρότητας στη Λευκωσία, αυτό δυ-
στυχώς δεν κατέστη δυνατό και
κατά διαστήματα στη ΜΕΝΝ του
Μακάρειου νοσηλεύονται μέχρι
και 60 νεογνά. Αντιλαμβάνεστε ότι
αυτά υποδηλούν ότι από πλευράς
υποδομών υπάρχει τεράστιο πρό-
βλημα στενότητας χώρου στη
ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομεί-
ου. Οι υποδομές είναι που χρει-
άζονται βελτίωση για να ανταπο-
κρίνονται στις διεθνείς προδιαγρα-
φές και το προσωπικό χρειάζεται
ενίσχυση σε αριθμό. Πρέπει να το-
νίσω ότι χάρη στο εξειδικευμένο
προσωπικό της Μονάδας και της
εξαιρετικής φροντίδας που παρέ-
χουν στα μωρά κάτω από δύσκολες
συνθήκες, η βιωσιμότητα των νε-
ογνών είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο
συγκριτικά με άλλες χώρες.

–Πού βρισκόμαστε σχετικά με
την αναβάθμιση της Μονάδας
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος
Γ΄; Είναι ένας από τους βασικούς

σας στόχους.
–Στις 31 Οκτωβρίου 2022 το όρα-

μα του Συνδέσμου που υποστηρίχ-
θηκε με πολλή αγάπη, υπομονή και
επιμονή γίνεται πραγματικότητα.
Μετά από δύο χρόνια έντονων δια-
βουλεύσεων και πιέσεων προς όλους
τους φορείς Υγείας και την καθο-
δήγηση του γενικού ελεγκτή, το
Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ, με τη βοήθεια του
υπουργού Υγείας, αποφάσισαν επι-
τέλους την κατά προτεραιότητα
επέκταση και ανακαίνιση της
ΜΕΝΝ. Ο Σύνδεσμος σε αυτή την
προσπάθεια για να επισπευστεί το
έργο προσφέρει υπό μορφή δωρεάς
στον ΟΚΥπΥ πλήρη αρχιτεκτονικά,
στατικά και ηλεκτρομηχανολογικά
σχέδια βάσει διεθνών προδιαγρα-
φών, τα οποία ετοιμάστηκαν από
τα γραφεία Δίκαιος Άθως & Συνερ-
γάτες, Ι&Α Φιλίππου και εταιρία
Gemac. Ευχή όλων το έργο να ξε-
κινήσει άμεσα και να τηρηθούν αυ-
στηρά τα χρονοδιαγράμματα που
τέθηκαν από το υπουργείο Υγείας
και τον ΟΚΥπΥ. Αυτό είναι το επι-
σφράγισμα προσπαθειών πολλών
χρόνων και πιστεύω το καλύτερο
δώρο για τα Μωρά Θαύματα της
Κύπρου και τις οικογένειές τους.

–Αν υποθέσουμε ότι εκπληρώ-
νεται αυτός ο βασικός στόχος
που έχετε θέσει, ποιο είναι το
επόμενο βήμα σας;

–Η προωρότητα αποτελεί παγ-
κόσμιο κοινωνικό πρόβλημα. Ο
Σύνδεσμός μας σε συνεργασία με
το υπουργείο Υγείας και τους εμ-
πλεκόμενους επιστημονικούς φο-
ρείς θα συμμετέχει στην παγκόσμια
προσπάθεια για μείωση της προ-
ωρότητας. Θα συνεχίσει να βαδίζει
χέρι με χέρι με τους μικρούς ήρωες
και τις οικογένειές τους και να στη-
ρίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των δύο Μονάδων. Επι-
πρόσθετα μέσω της οικονομικής
στήριξης του κόσμου και των φίλων
του Συνδέσμου, τους οποίους θερμά
ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας,
θα προσφέρουμε τελευταίας τε-
χνολογίας εξοπλισμό και μηχανή-
ματα στις Μονάδες.

<<<<<<

Η ντε φάκτο διχοτομική
τάξη πραγμάτων επιδιώ-
κεται να αναβαθμιστεί σε
ντε γιούρε με την έναρξη
εκστρατείας Τουρκίας
και ψευδοκράτους για
διεθνή αναγνώριση του
παράνομου μορφώματος
των Κατεχομένων.

Οι υποδομές μας χρειάζονται βελτίωση
Προτεραιότητά μας η επέκταση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, λέει η Eλενα Μεγαλέμου, του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα»

–Πόσο μεγάλο είναι το ζήτημα
της προωρότητας στην Κύπρο;

–Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο
15 εκατομμύρια νεογνά, δηλαδή
ένα στα δέκα μωρά γεννιέται πρό-
ωρα. Στην Ευρώπη με μέσο όρο
προωρότητας 7%-8% η Κύπρος κα-
τέχει την πρώτη θέση με ποσοστό
11,1%. Ευτυχώς καταγράφεται μι-
κρή αλλά σταθερή μείωση τα τε-
λευταία χρόνια που οφείλεται στη
σωστή ενημέρωση, πρόληψη και
αντιμετώπιση. Να αναφέρω ότι
ένας από τους στόχους του Συνδέ-
σμου μας είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για
θέματα που αφορούν την προωρό-
τητα.

–Ποια είναι τα κυριότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι
οικογένειες που έχουν ένα μωρό
που γεννήθηκε πρόωρα;

–Η γέννηση ενός μωρού είναι
μια συναρπαστική στιγμή και ο κά-
θε γονιός περιμένει αυτή τη στιγμή
με χαρά και ανυπομονησία αλλά
ταυτόχρονα είναι και μια δύσκολη
εμπειρία γεμάτη προκλήσεις, ανη-
συχίες και πολλά ερωτηματικά. Για
τους γονείς των πρόωρων όλα είναι
πιο δύσκολα και περίπλοκα από τη
στιγμή της γέννησης μέχρι την
επιστροφή στο σπίτι και στη συ-
νέχεια. Οι γονείς πρέπει να είναι
έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και
δυνατοί για να αντιμετωπίσουν

όλες τις δυσκολίες. Το να έχεις ένα
πρόωρο μωρό είναι μία από τις πιο
στρεσογόνες εμπειρίες και αρχίζει
από τον οδυνηρό αποχωρισμό του
μωρού από τη μητέρα. Σχεδόν όλοι
οι γονείς φοβούνται ότι το μωρό
τους μπορεί να πεθάνει. Συχνά πολ-
λές μητέρες αισθάνονται ενοχές
και ανεπαρκείς που γέννησαν πρό-
ωρα. Ανησυχούν για το μέλλον του
μωρού τους, αν θα τα καταφέρει
να περάσει με επιτυχία όλα τα στά-
δια ανάπτυξης, και αν όλα θα εξε-
λιχθούν φυσιολογικά. Όσοι έχουν
περάσει αυτή την εμπειρία γνωρί-
ζουν ότι είναι μια τρομερή εμπειρία
που είναι πολύ δύσκολο να τη δια-
χειριστείς. 

–Ποια είναι τα συναισθήματά
σας κάθε φορά που επιτελείται
ένα θαύμα...;

–Απέραντη συγκίνηση, χαρά,
ευχαρίστηση και ενθουσιασμός,
να βλέπεις τα μικροσκοπικά αυτά
μωρά να παλεύουν να κρατηθούν
στη ζωή και να τα βλέπεις μέρα με
τη μέρα να μεγαλώνουν, να παρα-
κολουθείςτους γονείς τουςνα έχουν
πίστη σε αυτά και να χαίρονται για
την κάθε μέρα που περνά και είναι
καλά, να βιώνεις την εμπειρία ενός
μωρού θαύματος το οποίο γεννή-
θηκε με βάρος 500 γρ., το οποίο
κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και
επιτέλους να φεύγει με τους γονείς
του για το σπίτι του.

Μια δύσκολη εμπειρία γεμάτη προκλήσεις

«Ένας από τους στόχους του Συνδέσμου μας είναι η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την προωρότητα».

<<<<<<

Στην Ευρώπη με μέσο
όρο προωρότητας
7%-8% η Κύπρος κατέ-
χει την πρώτη θέση με
ποσοστό 11,1%. Ευτυχώς
καταγράφεται μικρή
αλλά σταθερή μείωση
τα τελευταία χρόνια.

«Οι υποδομές είναι που χρειάζονται βελτίωση για να ανταποκρίνονται στις
διεθνείς προδιαγραφές και το προσωπικό χρειάζεται ενίσχυση σε αριθμό»
λέει στην «Κ» η πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα». 
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δια-
βουλεύσεις για τον μηχανισμό επι-
βολής ανώτατου ορίου στις τιμές
φυσικού αερίου, με το ερώτημα
πλέον να είναι ποια μορφή θα πάρει
η τελική πρόταση που θα έχουν
μπροστά τους οι Υπουργοί Ενέρ-
γειας στις 13 Δεκεμβρίου. Η δια-
πραγμάτευση θυμίζει παζάρεμα
όσον αφορά το επίπεδο του πλαφόν,
που είχε προταθεί αρχικά από την
Κομισιόν στα 275 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, με τις χώρες που ζητούν
τον μηχανισμό να ζητούν πλαφόν
στα 160 ευρώ, και την Τσεχική Προ-
εδρία να επανέρχεται με συμβιβα-
στική πρόταση για 220 ευρώ. Ωστό-
σο, τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά καθώς το επίπεδο του πλαφόν
τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε συ-
νάρτηση με διάφορες άλλες παρα-
μέτρους, όπως οι προϋποθέσεις για
ενεργοποίηση του πλαφόν και μια
σειρά από άλλα τεχνικά ζητήματα
που θα κρίνουν την αποτελεσμα-
τικότητά του από τη μία, και τις
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην
αγορά ενέργειας από την άλλη.

Αυτό που παραμένει ευκολότερο
να εξηγηθεί είναι το διακύβευμα
του πλαφόν και οι λόγοι για τους
οποίους ορισμένες χώρες εκφρά-
ζουν ανησυχίες. Η μία πλευρά προ-
τάσσει την ανάγκη περιορισμού
των τιμών φυσικού αερίου στην
πράξη ειδικά τώρα που ο χειμώνας
έχει φτάσει για τα καλά για αρκετές
χώρες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ευρώ-
πη, ενώ η άλλη θεωρεί πως η επι-
βολή χαμηλότερης τιμής στους
προμηθευτές φυσικού αερίου θα
έχει ως αποτέλεσμα αυτό να μετα-
φερθεί σε άλλες αγορές που πλη-
ρώνουν περισσότερα.

Όπως πληροφορείται η «Κ», δεν

αποκλείεται οι χώρες που ζητούν
το πλαφόν (με προεξάρχουσες τις
Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία και Πολωνία)
να επιδιώξουν έγκριση του μηχα-
νισμού ακόμα και χωρίς τη θετική
ψήφο της Γερμανίας, καθώς η Γαλ-
λία τείνει προς μια ουδέτερη στάση.
Ήδη οι χώρες που ζητούν το πλα-
φόν κατάφεραν να παγώσουν ου-
σιαστικά δύο σημαντικές νομοθε-
τικές προτάσεις (επιτάχυνση αδειών
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας, μηχανισμός αλληλεγγύης
και κοινών αγορών φυσικού αερίου)
ώστε να ψηφιστούν ταυτόχρονα
με τον μηχανισμό για πλαφόν. Πάν-
τως, το κείμενο των δύο αυτών κα-
νονισμών δεν αλλάζει, και αναμέ-
νεται –εφόσον υπάρξει συμφωνία
για το πλαφόν– να ψηφιστούν ως
έχουν.

Σε αυτό το σκηνικό η Κύπρος
παραμένει ουδέτερη, δηλώνοντας
έτοιμη να ταυτιστεί με την προ-
σέγγιση της Προεδρίας και της
πλειοψηφίας, με τη λογική πως δεν
έχει αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο
(η Κύπρος ως γνωστόν παράγει
ηλεκτρισμό με την καύση μαζούτ
και εσχάτως από ανανεώσιμες).
Αν η Κύπρος είναι ευχαριστημένη
με κάτι είναι με το γεγονός πως η

οδηγία για τις ανανεώσιμες προ-
ωθείται ως έχει.

Καθαρά στρατόπεδα
Εάν τελικά εγκριθεί ο μηχανι-

σμός για πλαφόν, θα εφαρμοστεί,
βάσει της αρχικής πρότασης, από
την 1η Ιανουαρίου 2023 και θα
ισχύει για ένα χρόνο. Βάσει της αρ-
χικής πρόταση της Κομισιόν, το
πλαφόν θα έμπαινε στα 275 ευρώ
ανά μεγαβατώρα για συμβόλαια
TTF του επόμενου μήνα, εφόσον
η τιμή του υπερβαίνει την τιμή
αυτή για δύο εβδομάδες και εφόσον
οι τιμές TTF βρίσκονται 58 ευρώ
πάνω από την τιμή αναφοράς LNG
για δέκα ημέρες εντός των δύο
εβδομάδων. Την περασμένη Τρίτη
η Τσεχική Προεδρία του Συμβου-

λίου κατέθεσε δεύτερη αναθεωρη-
μένη πρόταση, που προβλέπει είτε
πλαφόν στα 220 ευρώ είτε δυναμικό
πλαφόν στα 35 ευρώ πάνω από την
τιμή του LNG για πέντε αντί για
δέκα ημέρες.

Την Τετάρτη (7/12) στη συνάν-
τηση των μόνιμων αντιπροσώπων
(COREPER) διαφάνηκε πως 14 κράτη
μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και
Σλοβακία) έκριναν πως η πρόταση
ήταν βελτιωμένη, όμως ζητούν
εφαρμογή του πλαφόν σε περισσό-
τερες περιπτώσεις και περισσότερες
αγορές συναλλαγών πέρα από το
TTF, επιβολή του μηχανισμού χωρίς
σημεία ενεργοποίησης, χαμηλότερο

όριο και αναστολή του μηχανισμού
με πολιτική απόφαση.

Την αρχική πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στηρίζουν Αυ-
στρία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία,
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ουγ-
γαρία, οι οποίες δεν θα ήθελαν αλ-
λαγές καθώς θεωρούν πως οι προ-
ϋποθέσεις σε αυτήν αντιμετωπίζουν
τις ανησυχίες. Γι’ αυτό και διαφω-
νούν με τα 220 και 35 ευρώ θεω-
ρώντας τα χαμηλά όρια, θέλουν η
πρόταση να μένει στα προϊόντα
που κάλυπτε αρχικά καθώς και να
αφορά μόνο το TTF, και ζητούν αυ-
τόματη αναστολή του μηχανισμού
με συγκεκριμένα κριτήρια. Συμ-
φωνούν παράλληλα με πρόταση
των Κάτω Χωρών για επιβολή πλα-
φόν σε φυσικό αέριο που θα χρη-

σιμοποιηθεί για πλήρωση αποθη-
κών σε δύο στάδια.

Το ένατο και το πετρέλαιο
Την ίδια στιγμή οι Βρυξέλλες

έχουν βάλει μπροστά τις διαδικασίες
για ένατο πακέτο κυρώσεων κατά
της Ρωσίας, του οποίου η επίσπευση,
αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία
του, ήταν ατύπως όροι για να δώσει
το πράσινο φως η Πολωνία και οι
Βαλτικές χώρες για το πλαφόν στα
60 δολ. το βαρέλι για τη μεταφορά
του ρωσικού πετρελαίου μέσω θα-
λάσσης. Όπως δήλωσε στο δημόσιο
ραδιόφωνο LRT της Λιθουανίας ο
μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας
στην Ε.Ε., Αρνόλντας Πραντσκεβί-
τσιους, αρκετές από τις ιδέες στο
ένατο πακέτο προέρχονται από το
non-paper με προτάσεις για νέα μέ-
τρα που είχαν καταθέσει η Πολωνία
και οι βαλτικές χώρες. Το ένατο πα-
κέτο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη
δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν την Τετάρτη, την προσθήκη
σχεδόν 200 ακόμα φυσικών και νο-
μικών προσώπων στη λίστα κυρώ-
σεων της Ε.Ε., εστιάζοντας ιδιαίτερα
σε αξιωματούχους, πολιτικούς και
εταιρίες που εμπλέκονται μεταξύ
άλλων σε πυραυλικές επιθέσεις κατά
αμάχων. Προβλέπει επίσης κυρώσεις
κατά ακόμα τριών τραπεζών και πε-
ριορισμούς στις εξαγωγές μηχανών
για drones τόσο στη Ρωσία όσο και
σε χώρες που μπορούν να παρέχουν
drones στη Ρωσία, όπως το Ιράν. Η
συζήτηση του πακέτου αναμενόταν
να συνεχιστεί εκτός απροόπτου το
απόγευμα της Παρασκευής με στόχο
να υπάρχει έτοιμη πρόταση μέχρι
το τέλος του Σαββατοκύριακου, κα-
θώς σύμφωνα με κοινοτικούς αξιω-
ματούχους οι ΥΠΕΞ της Ε.Ε. σχε-
δίαζαν να συζητήσουν το θέμα στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
τη Δευτέρα.

Παζάρι για το πλαφόν στο φυσικό αέριο
Με τον χειμώνα να έχει μπει, οι 27 παλεύουν με τον χρόνο ώστε να καταλήξουν για περιορισμό των τιμών στην ενέργεια

<<<<<<<

H Κύπρος παραμένει
ουδέτερη στο θέμα του
πλαφόν, δηλώνοντας
έτοιμη να ταυτιστεί με
την προσέγγιση της
Προεδρίας και της πλει-
οψηφίας, με τη λογική
πως δεν έχει αυτή τη
στιγμή φυσικό αέριο. 

Το ένατο πακέτο κυρώσεων, που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιλαμβάνει την προσθήκη σχεδόν 200
ακόμα φυσικών και νομικών προσώπων στη λίστα κυρώσεων της Ε.Ε., εστιάζοντας ιδιαίτερα σε αξιωματούχους, πολι-
τικούς και εταιρίες που εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε πυραυλικές επιθέσεις κατά αμάχων.
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με τέσσερα «όπλα» και κρυφό χαρ-
τί την πιθανή απόκτηση επενδυ-
τικής βαθμίδας εντός των πρώτων 
μηνών του 2023 καταστρώνει ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης τη στρατηγική του, ενόψει 
της τελικής ευθείας προς τις εκλο-
γές, η οποία αναμένεται άκρως 
τοξική όπως κατέδειξε η γεμάτη 
εντάσεις και προσωπικές επιθέ-
σεις συζήτηση της περασμένης 
Πέμπτης στη Βουλή για τις υπο-
κλοπές. Συγκεκριμένα, το Μέγα-
ρο Μαξίμου θα επενδύσει στα νέα 
μέτρα στήριξης έναντι της ακρί-
βειας, που αναμένεται να ανακοι-
νώσει ο κ. Μητσοτάκης την επό-
μενη εβδομάδα στη συζήτηση επί 
του προϋπολογισμού, σε μια σει-
ρά από νομοσχέδια με «κοινωνικό 
πρόσημο», σε κινήσεις περαιτέρω 
θωράκισης της άμυνας της χώρας 
και στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

Πάντως, ο εκλογικός σχεδια-
σμός της Ν.∆. –όπως σε έναν βαθ-
μό και των άλλων κομμάτων– δι-
αμορφώνεται εν μέσω έντονων 
αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό πε-
δίο, αλλά και στην εξωτερική πο-
λιτική. Η κυβέρνηση διαμηνύει 
πως μετά τη συζήτηση της πε-
ρασμένης Πέμπτης και τη ρητή 
τοποθέτηση του πρωθυπουργού 
επί των ερωτημάτων του προέ-
δρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα 
περί παρακολούθησης των κ. Χα-
τζηδάκη και Φλώρου και σύνδε-
σης του Μεγάρου Μαξίμου με το 
Predator, «το κεφάλαιο των υπο-
κλοπών πολιτικά έχει κλείσει» και 
τον λόγο έχει πλέον αποκλειστικά 
και μόνο η ∆ικαιοσύνη. Ομως, ου-
δείς μπορεί να προεξοφλήσει εάν 
και ποια στοιχεία είναι δυνατόν 
να προκύψουν από την εν εξελί-
ξει δικαστική έρευνα ή από άλλες 
πηγές, όπως, επίσης, τη χρονική 
περίοδο που θα αφορούν. 

Αστάθμητη μεταβλητή απο-
τελούν και τα ελληνοτουρκικά. 
Ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις συ-
νεχείς και ακραίες απειλές, σύμ-
φωνα με τις οποίες «η Τουρκία θα 
έλθει νύχτα», έχει επιδείξει ιδιαί-
τερη προσοχή στις κινήσεις του 
στο πεδίο. Ομως, εκφράζεται προ-
βληματισμός για το ενδεχόμενο να 
μεταβάλει στάση, καθώς ο χρόνος 
για τις εκλογές στη γειτονική χώ-
ρα μετράει επίσης αντίστροφα, 
ενώ ο ίδιος εμφανίζεται τον τε-
λευταίο μήνα να υποχωρεί στις 
δημοσκοπήσεις. 

Ως γνωστόν, η κυβέρνηση μέ-

χρι πρόσφατα είχε κυρίαρχο σε-
νάριο εργασίας ότι η χώρα δεν 
πρόκειται να λάβει επενδυτική 
βαθμίδα πριν από την επερχόμε-
νη εκλογική αναμέτρηση. Ομως, 
το τελευταίο διάστημα στο Μέ-
γαρο Μαξίμου δεν αποκλείουν 
το ενδεχόμενο της «ευχάριστης 
έκπληξης», δηλαδή την αναβάθ-
μιση της ελληνικής οικονομίας 
από τους οίκους αξιολόγησης νω-
ρίτερα. Στην κατεύθυνση αυτή 
μπορούν να συμβάλουν η κατα-
γραφόμενη μείωση του χρέους, η 
επερχόμενη ψήφιση του προϋπο-
λογισμού του επόμενου έτους που 
προβλέπει επιστροφή στα πρωτο-
γενή πλεονάσματα, αλλά και οι 
εκτιμήσεις για θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης και το 2023, οι οποίοι 
θα είναι σαφώς υψηλότεροι από 

εκείνους της Ευρωζώνης. Επίσης 
σημαντική είναι η δημόσια ψήφος 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οι-
κονομία από τις Βρυξέλλες, με τον 
πρόεδρο του Eurogroup Πασκάλ 
Ντόναχιου να δηλώνει την περα-
σμένη εβδομάδα (στο Capital.gr) 
«ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυ-
τική βαθμίδα». 

Η απόκτηση επενδυτικής βαθ-
μίδας εκτιμάται πως θα προστεθεί 
στο «πολιτικό κεφάλαιο» με το 
οποίο ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει 
την εκλογική μάχη με τον Αλέξη 
Τσίπρα, καθώς είναι κρίσιμη για 
την αποκλιμάκωση του κόστους 
δανεισμού για τον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Σε μια περίοδο 
μάλιστα που το κόστος του χρή-
ματος αυξάνεται λόγω της αύ-
ξησης των επιτοκίων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Επιπροσθέτως, όμως, πολιτικά 
θα σηματοδοτεί έναν ακόμη κρί-
κο στην πορεία επιστροφής της 
χώρας, επί διακυβέρνησης Ν.∆., 
στην οικονομική κανονικότητα 
έπειτα από 12 χρόνια στη σκιά 
των μνημονίων. Και τούτο, κα-
θώς έχουν προηγηθεί η μείωση 
μιας σειράς φόρων που επιβλή-
θηκαν υπό το φάσμα της χρεο-

κοπίας και, στις 20 Αυγούστου, 
η έξοδος από το καθεστώς της 
ενισχυμένης εποπτείας.

Εάν η απόκτηση της επενδυτι-
κής βαθμίδας πριν από τις εκλο-
γές παραμένει στοίχημα που μέ-
νει να φανεί εάν θα κερδηθεί, ο 
εκλογικός σχεδιασμός του Μεγά-
ρου Μαξίμου περιλαμβάνει και 
τέσσερις βεβαιότητες. Ειδικότε-
ρα, η κυβέρνηση επενδύει:
1. Στη συνέχιση των μέτρων 
στήριξης έναντι των ανατιμή-
σεων στο κόστος ενέργειας και 
της ακρίβειας. Η κυβέρνηση 
έχει προς διάθεση τα αναμενό-
μενα 600 εκατ. από τα υπερκέρ-
δη των διυλιστηρίων, καθώς και 
τον «κουμπαρά» του ενός δισ. ευ-
ρώ που έχει εγγραφεί στον προϋ-
πολογισμό του 2023, ενώ μένει να 
προσδιοριστεί ο ακριβής πρόσθε-
τος δημοσιονομικός χώρος που 
δημιουργήθηκε στο τέλος του 
έτους, λόγω ανάπτυξης, αλλά και 
πρόσθετων εσόδων μέσω ΦΠΑ. 
Το νέο πακέτο στήριξης που θα 
διαμοφώσει η κυβέρνηση ανα-
μένεται να αποφασιστεί εντός 
της εβδομάδας σε σύσκεψη του 
πρωθυπουργού με το οικονομικό 
επιτελείο, ενώ το πιθανότερο εί-

ναι οι σχετικές ανακοινώσεις να 
γίνουν από τον ίδιο τον κ. Μητσο-
τάκη κατά την ομιλία του με την 
οποία θα κλείσει η συζήτηση επί 
του προϋπολογισμού στη Βουλή, 
το προσεχές Σάββατο. Πάντως, 
θεωρείται δεδομένο ότι η επιδό-
τηση των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού, καθώς και του πετρελαίου 
θέρμανσης στην αντλία θα συνε-
χιστούν και το 2023. Ενώ, αναλό-
γως του δημοσιονομικού χώρου 
που θα «καταγραφεί», θα αποφα-
σιστούν ο τρόπος και το εύρος 
στήριξης έναντι της ακρίβειας, 
που σύμφωνα με τις έρευνες της 
κοινής γνώμης αποτελεί, πλέον, 
το «νούμερο ένα» πρόβλημα των 
πολιτών. Τα σενάρια που αναμέ-
νεται να μπουν στο τραπέζι θα εί-
ναι μια νέα επιταγή ακρίβειας με 

διευρυμένο αριθμό αποδεκτών ή 
ένα food pass, κατά τα πρότυπα 
του fuel pass που είχε τεθεί σε 
εφαρμογή την περασμένη άνοιξη.
2. Στην προώθηση και ψήφιση 
νομοσχεδίων με «κοινωνικό πρό-
σημο». Αμέσως μετά την ψήφιση 
του προϋπολογισμού, τον δρόμο 
προς τη Βουλή θα λάβουν δύο ση-
μαντικά νομοσχέδια: εκείνο για 
τη στεγαστική πολιτική που κα-
λύπτει και το «κεφάλαιο» της στέ-
γασης των νέων, οι οποίοι απο-
τελούν ένα κρίσιμο ακροατήριο 
για όλα τα κόμματα ενόψει της 
επερχόμενης εκλογικής αναμέ-
τρησης. Και, στη συνέχεια, το νο-
μοσχέδιο για την ανακουφιστική 
φροντίδα, ένα ιδιαίτερα ευαίσθη-
το θέμα που «ακουμπάει» πολλές 
ελληνικές οικογένειες. Μάλιστα, 
πρόθεση του κ. Μητσοτάκη εί-
ναι η κυβέρνηση να συνεχίσει 
να νομοθετεί μέχρι τη διάλυση 
της Βουλής ενόψει εκλογών, με 
την ιεράρχηση των νομοσχεδίων 
που θα προωθηθούν να αποφασί-
ζεται πριν από το τέλος του μήνα. 
3. Στην επιλογή κατασκευαστή 
και στην υπογραφή της σύμβα-
σης για τη ναυπήγηση τριών κορ-
βετών, με την προαίρεση προ-
σθήκης και ενός τέταρτου πλοίου. 
Η προμήθεια των κορβετών θα 
συμπληρώνει ένα κρίσιμο παζλ 
εξοπλιστικών προγραμμάτων στα 
οποία περιλαμβάνονται η ενίσχυ-
ση της αεροπορίας με Rafale, ανα-
βαθμισμένα F-16 και απόκτηση 
F-35, και του ναυτικού με νέες 
φρεγάτες. Αποτελεί δε κίνηση και 
με «πολιτικό αποτύπωμα»: πρώ-
τον λόγω της αυξημένης ευαισθη-
σίας κυρίως των δεξιόστροφων 
ψηφοφόρων στα θέματα αμυ-
ντικής θωράκισης της χώρας ως 
απάντηση στις κλιμακούμενες 
τουρκικές απειλές. Και, δεύτε-
ρον, επειδή διαμορφώνει σαφή 
διαχωριστική γραμμή έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αντιμετωπίσει 
με πολλαπλούς αστερίσκους τις 
επιλογές της τελευταίας τριετίας 
στον τομέα της Αμυνας.
4. Στην περαιτέρω αξιοποίηση 
των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης, που αποτελεί σημαντι-
κό στοιχείο τόνωσης της αγοράς 
σε μια περίοδο που έχουν διαμορ-
φωθεί όροι επιβράδυνσης της οι-
κονομικής δραστηριότητας. Στο 
συγκεκριμένο πεδίο ως έτοιμα 
προς συμβασιοποίηση θεωρού-
νται προγράμματα των υπουργεί-
ων Περιβάλλοντος και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης. 

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά το 
βράδυ της Τετάρτης στο θέατρο 
Παλλάς, παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
και του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή, πρόσθεσε 
την ψηφίδα που έλειπε από το 
εσωκομματικό παζλ της Νέας 
∆ημοκρατίας. Ο Μεσσήνιος πο-
λιτικός είχε να τοποθετηθεί δη-
μοσίως επτά μήνες, από τον πε-
ρασμένο Μάιο, στο συνέδριο του 
κόμματος. Ο κ. Σαμαράς, σε ένα 
κατάμεστο θέατρο, με ιδιαίτε-
ρα προσεγμένη σκηνοθεσία, εκ-
φώνησε μια ομιλία εφ’ όλης της 
ύλης. «Ο Αντώνης είναι ένας πολι-
τικός που πάντα τον συνέπαιρνε 
να μιλάει μπροστά σε κόσμο», λέ-
ει στην «Κ» παλιός του φίλος που 
τον γνωρίζει καλά, αποδίδοντάς 
του «αυθορμητισμό» και «αμεσό-
τητα». Η ομιλία του όμως το βρά-
δυ της Τετάρτης κάθε άλλο παρά 
αυθόρμητη ήταν. Επρόκειτο για 
ένα καλά προετοιμασμένο «σα-
μαρικό» μανιφέστο που τα είχε 
όλα: σκληρή κριτική στη Γερμα-
νία που δεν ξεχνά πώς κινήθηκε 
επί πρωθυπουργίας του, εκτενείς 
αναφορές στα εθνικά θέματα με 
τη λέξη «πατρίδα» να ακούγεται 
δεκάδες φορές, απόρριψη (εκ νέ-
ου) της συμφωνίας των Πρεσπών, 
χειρουργική κριτική στην κυβέρ-
νηση αλλά και επαινετικές ανα-
φορές προς τον πρωθυπουργό 

και ένα κλείσιμο με ενωτικό πα-
ραταξιακό μήνυμα ενόψει εκλο-
γών. Αυτό, ωστόσο, που κυριάρ-
χησε ήταν η αναφορά του στο 
θέμα των υποκλοπών, που ήταν 
«αντίλαλος» της αναφοράς του 
έτερου πρώην πρωθυπουργού, 
Κώστα Καραμανλή, στα Ανώγεια. 

Ανώγεια, Θεσσαλονίκη, Κη-
φισιά και Παλλάς. Αυτοί είναι οι 

τέσσερις «σταθμοί» που ενώνουν 
τους τελευταίους τέσσερις μήνες 
τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, 
σχηματίζοντας το νήμα μιας ορα-
τής πια ευθυγράμμισης. Λίγο με-
τά την ομιλία του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή στα 
Ανώγεια, που προκάλεσε εσωκομ-
ματική συζήτηση, ζητώντας να 
πέσει «άπλετο φως» στην υπό-
θεση των υποκλοπών, σημειώνο-
ντας πως «το απόρρητο υποτάσ-
σεται στην ανάγκη κάθαρσης» 
και χαρακτηρίζοντας «αδιανό-
ητο» το να παρακολουθούσε η 
κυβέρνηση πολιτικούς της αντι-
πάλους, οι δυο τους βρέθηκαν σε 
ένα δείπνο στη Θεσσαλονίκη με 
οικοδεσπότη τον Μακεδόνα πολι-

τικό. Ακολούθησε πριν από δέκα 
ημέρες η «ανταπόδοση» του δεί-
πνου, αυτή τη φορά από τον Μεσ-
σήνιο, σε αγαπημένο του στέκι 
στην Κηφισιά. 

Το νήμα που φαίνεται να ενώ-
νει τους δύο πρώην πρωθυπουρ-
γούς συνέχισε να ξετυλίγεται στο 
Παλλάς. Εκεί ο Αντώνης Σαμαράς 
με την αναφορά του στις υποκλο-
πές έδειξε πως μοιράζεται τις ίδιες 
ανησυχίες με τον κ. Καραμανλή 
και μάλιστα με όμοιες διατυπώ-
σεις: «∆εν θέλω να πιστέψω ότι η 
κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνι-
κές συνομιλίες», είπε, συμπληρώ-
νοντας πως κάτι τέτοιο «θα ήταν 
αδιανόητο». Και πρόσθεσε: «Αν 
ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο 

αναμφίβολα για αντιδημοκρατι-
κή εκτροπή. Και για αυτό πρέπει 
να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις 
απαντήσεις χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη» και «χωρίς να δίνουμε την 
εντύπωση πως το απόρρητο είναι 
μια βολική δικαιολογία». 

«Τοποθέτηση»

Η αναφορά του κ. Σαμαρά στις 
υποκλοπές έδωσε μια σαφή γεύση 
για το τι μπορεί να ειπώθηκε –με-
ταξύ άλλων– στα δείπνα του με 
τον κ. Καραμανλή, που δεν ήταν 
καθόλου μυστικά. Αντιθέτως, δη-
μοσιοποιήθηκαν, λαμβάνοντας 
έτσι χαρακτήρα πολιτικής χειρο-
νομίας και μηνύματος για «κοινή 
γραμμή». Η ομιλία πάντως του κ. 

Σαμαρά ήταν «μία στο καρφί και 
μία στο πέταλο», καθώς μπορεί 
κανείς να σταχυολογήσει ανα-
φορές που αποτελούσαν «καμπα-
νάκια» για την πολιτική της κυ-
βέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και 
πολλά σημεία που ήταν σαφώς 
υποστηρικτικός, με κυριότερο τον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 
«Κερασάκι στην τούρτα» ήταν το 
φινάλε της ομιλίας, όπου κάλε-
σε άπαντες να δώσουν ενωμένοι 
τη μάχη των επόμενων εκλογών, 
προκαλώντας την ικανοποίηση 
του Μεγάρου Μαξίμου, που λί-
γους μήνες πριν από τις εκλογές 
θεώρησε το συγκεκριμένο μήνυ-
μα ως το ισχυρότερο όλων. 

Το ερώτημα είναι τι επιδιώ-
κουν με τις συντονισμένες παρεμ-
βάσεις τους οι δύο πρώην πρω-
θυπουργοί. Παλαιό στέλεχος της 
Ν.∆., που γνωρίζει καλά την –ομο-
λογουμένως διαφορετική– φύση 
τους, εντοπίζει εν προκειμένω ένα 
κοινό σημείο, λέγοντας στην «Κ»: 
«Η πολιτική είναι σκάκι. Οι δύο 
πρώην πρωθυπουργοί το ξέρουν 
καλά και με τη δημόσια τοποθέ-
τησή τους για τις υποκλοπές θέ-
λησαν να “τοποθετηθούν” στην 
πολιτική σκακιέρα. Κατέγραψαν 
τη θέση τους. Αμφότεροι νιώθουν 
το βάρος της θέσης τους», λέει η 
ίδια πηγή. 

Η «τοποθέτηση» έχει ως απο-
δέκτη και το Μαξίμου. «Είναι σαν 
να χαράσσουν έναν κύκλο και να 
λένε πως όλοι μας κινούμαστε αυ-

στηρά εντός αυτού του χώρου», 
προσθέτει η ίδια πηγή. Η φράση 
του κ. Σαμαρά πως «αυτά τα φαι-
νόμενα (σ.σ. των υποκλοπών) η 
παράταξή μας δεν μπορεί να τα 
ανεχθεί» είναι χαρακτηριστική 
του «κύκλου» που οριοθέτησε ο 
πρώην πρωθυπουργός στο Παλ-
λάς, κάτι που είναι βέβαιο ότι βρί-
σκει σύμφωνο και τον Κώστα Κα-
ραμανλή, ο οποίος έσπευσε στο 
τέλος, με μια καθόλου τυπική κί-
νηση, να τον επικροτήσει για την 
ομιλία του. Οταν ο κ. Σαμαράς τον 
πλησίασε, ο κ. Καραμανλής τον 
χτύπησε στην πλάτη παρατετα-
μένα, με τους δύο να ανταλλάσ-
σουν ένα πλατύ χαμόγελο. 

Η ενότητα και οι εκλογές
Για τον Σαμαρά δεν υπήρξε 

ποτέ θέμα αποχώρησης από τα 
ψηφοδέλτια της Νέας ∆ημοκρα-
τίας, σε αντίθεση με τον Κώστα 
Καραμανλή. Τον τελευταίο ένα 
χρόνο οι φήμες και τα δημοσι-
εύματα για το τι θα κάνει είναι 
πολλά και πολλές φορές πλήρως 
αντιφατικά. Ο ίδιος δηλώνει πως 
δεν έχει αποφασίσει ακόμη, αλλά 
πρακτικά ο χρόνος στενεύει και 
μετά τις γιορτές θα πρέπει να ανα-
κοινώσει τις αποφάσεις του. Το 
χειροκρότημα που έδωσε στον κ. 
Σαμαρά όταν αυτός μιλούσε για 
ενότητα είναι ίσως ενδεικτικό 
πως δεν έχει καταλήξει πως ήρ-
θε η ώρα της αποχώρησης και 
αμφιταλαντεύεται.

Ατού και παγίδες στην εκλογική κούρσα
Τους άξονες που θα καθορίσουν το προεκλογικό τοπίο μελετάει η κυβέρνηση, χωρίς να αποκλείει την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και το νήμα της ευθυγράμμισης

Στη συζήτηση 
για τον προϋπολογισμό 
ο πρωθυπουργός 
αναμένεται να ανακοι-
νώσει και το νέο πακέτο 
στήριξης.

Από τα Ανώγεια 
στο Παλλάς, Καρα-
μανλής και Σαμαράς 
έστειλαν το ίδιο μήνυμα 
προς το Μαξίμου.

Πιθανή απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας εκτιμάται πως θα πολλαπλασιάσει το «πολιτικό κεφάλαιο» με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει την εκλογι-
κή μάχη, καθώς είναι κρίσιμη για την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στη φωτογραφία, με τον Ισπανό πρωθυπουρ-
γό Πέδρο Σάντσεθ, στο πλαίσιο της συνόδου των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου EUMED-9, στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαν-
λής «είναι σαν να χαράσσουν έναν κύκλο και να λένε πως όλοι μας κινούμαστε 
αυστηρά εντός αυτού του χώρου», λέει στην «Κ» παλαιό στέλεχος της Ν.∆.
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Η νομοθετική δραστη-
ριότητα θα συνεχιστεί 
μέχρι την εκπνοή 
της θητείας, με πρώτο 
το νομοσχέδιο για 
τη στέγη των νέων.
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Λίγες εβδομάδες πριν, με αφορμή 
την έναρξη του Μουντιάλ στο 
Κατάρ, τον γύρο του κόσμου έκα-
ναν για ακόμη μία φορά επικρί-
σεις ανθρωπιστικών οργανώσε-
ων και δημοσιεύματα μεγάλων 
μέσων ενημέρωσης αναφορικά 
με τις απάνθρωπες εργασιακές 
συνθήκες για την κατασκευή των 
γηπέδων, στις οποίες αποδίδεται 
ο θάνατος χιλιάδων εργατών. Μέ-
σα στον καταιγισμό επικρίσεων, 
ήταν περισσότερο από αναμε-
νόμενο να προκαλέσει μεγάλη 
εντύπωση μια ομιλία της αντι-
προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, 
Ελληνίδας ευρωβουλευτού, Εύας 
Καϊλή, προς την ολομέλεια του 
σώματος. Ο χαρακτηρισμός που 
απέδωσε στο Κατάρ ως «πρωτο-
πόρο στα εργασιακά δικαιώματα» 
θα μπορούσε να θεωρηθεί λεπτή 
ειρωνεία και μαύρο χιούμορ, αν 
δεν συνοδευόταν από την ανα-
φορά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 
είναι «απόδειξη του πώς η αθλη-
τική διπλωματία μπορεί να επιτύ-
χει τον ιστορικό μετασχηματισμό 
μιας χώρας». Κάνοντας αποτίμη-
ση πρόσφατης επίσκεψής της στο 
Κατάρ, η κ. Καϊλή υποστήριξε την 
έναρξη διπλωματικού κοινοβου-
λευτικού διαλόγου της Ντόχα με 
την Ε.Ε.

Το βράδυ της Παρασκευής 
σίγουρα δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που θα ανακάλεσαν την τουλά-
χιστον αμφιλεγόμενη ομιλία της 
κ. Καϊλή για το Κατάρ, όταν με-
ταδόθηκαν από το Γαλλικό Πρα-
κτορείο πληροφορίες περί σύλ-
ληψής της. Λίγες ώρες πριν, το 
όνομά της είχε φιγουράρει σε 
δημοσίευμα της βελγικής εφη-
μερίδας Le Soir, το οποίο ανέφε-
ρε ότι οι βελγικές αρχές, έπειτα 

από μεγάλη έρευνα, αποκάλυ-
ψαν σκάνδαλο διαφθοράς Ευρω-
παίων αξιωματούχων με χρήμα-
τα προερχόμενα από το Κατάρ. 
Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι 
στην υπόθεση εμπλέκεται ο Ιτα-
λός σύντροφος της κ. Καϊλή, ότι 

στο σπίτι της έγινε έλεγχος από 
τις βελγικές αρχές. 

H αστυνομία ερεύνησε 16 οι-
κίες και προσήγαγε τουλάχιστον 
τέσσερα άτομα. Οι έρευνες διεξή-
χθησαν στο πλαίσιο ευρύτερης 
ανάκρισης για «σύσταση εγκλη-
ματικής οργάνωσης, διαφθορά 
και ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-
τος», ανέφερε σε ανακοίνωσή 
του το γραφείο του ομοσπονδι-
ακού εισαγγελέα του Βελγίου. 
Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν 
600.000 ευρώ σε μετρητά, κινη-
τά τηλέφωνα και υπολογιστές.

Τα άμεσα αντανακλαστικά 
που επέδειξε η Χαριλάου Τρι-
κούπη, που σχεδόν ταυτόχρονα 
με το πρώτο δημοσίευμα ανακοί-
νωσε τη διαγραφή της κ. Καϊλή 
από το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν απο-
τέλεσμα ακαριαίας αντίδρασης 
αλλά μιας προσεκτικής παρα-
κολούθησης των εξελίξεων από 
νωρίς το πρωί της Παρασκευής. 
Οπως αναφέρουν πολύ καλά ενη-
μερωμένες πηγές, το σήμα από 
τις Βρυξέλλες πως ερευνάται μια 
μεγάλη υπόθεση διαφθοράς και 

ότι έχει ακουστεί το όνομα της 
κ. Καϊλή ανάμεσα στους εμπλε-
κομένους, έφτασε στην έδρα του 
ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα, πριν από 
το μεσημέρι της Παρασκευής. 
Αλλωστε, είναι πολύ καλές οι δι-
ασυνδέσεις του Νίκου Ανδρου-
λάκη στις Βρυξέλλες. Από το με-
σημέρι διαμορφώθηκε το γενικό 
περίγραμμα της στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση της κρίσης 
που φαινόταν ότι έρχεται. Ετσι, 
μόλις το θέμα πήρε ευρεία δη-
μοσιότητα, η αντίδραση ήταν 
έτοιμη. Αυτό που περίμεναν στο 
ΠΑΣΟΚ και δεν ήρθε, ήταν κά-
ποια επικοινωνία από την ίδια 
την κ. Καϊλή, που θα ενημέρω-
νε για όσα συμβαίνουν. Οπως 
αναφέρουν συνεργάτες του κ. 
Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε περι-
θώριο για μεγαλύτερη αναμονή, 
το θέμα, όπως δημοσιοποιήθηκε, 
είχε τόσο σοβαρές διαστάσεις, 
που απαιτούσε δράση. Αλλωστε, 
προσθέτουν, όταν έχουν προη-
γηθεί οι τουλάχιστον αμφιλεγό-
μενες δηλώσεις για τον «εργασι-
ακό παράδεισο» του Κατάρ, όταν 

εμφανίζεται ως εμπλεκόμενος ο 
σύντροφός της, τότε, ακόμη και 
αν δεν έχει πλήρως ξεδιπλωθεί 
η εικόνα, οι συνειρμοί που προ-
καλούνται αυτοδικαίως απαιτούν 
κάποιας μορφής απάντηση. Ενα 
από τα στοιχεία που βάρυναν 
στην απόφαση της Χαριλάου Τρι-
κούπη ήταν η πληροφορία ότι, 
για να κληθεί κάποιος ευρωβου-
λευτής σε ανάκριση, θα πρέπει 
να συντρέχουν πολύ σοβαροί λό-
γοι και να έχουν κατασχεθεί τεκ-
μήρια από τις Αρχές που διενερ-
γούν την έρευνα. Οσον αφορά το 
μέλλον της κ. Καϊλή στην ευρω-
ομάδα των Σοσιαλιστών, από το 
ΠΑΣΟΚ διευκρινίζουν ότι απαι-
τείται απόφαση του προεδρείου, 
το οποίο έχει προγραμματισθεί 
να συνεδριάσει αύριο, ∆ευτέρα.

Ηχηρό διαζύγιο

Οι εξελίξεις της Παρασκευής 
έφεραν ένα ηχηρό διαζύγιο σε 
μια επί μακρόν προβληματική 
σχέση, όπως εξελίχθηκε η συ-
νύπαρξη του Νίκου Ανδρουλά-
κη και της Εύας Καϊλή κάτω από 

την κομματική στέγη του ΠΑ-
ΣΟΚ. Η άλλοτε πολύ καλή μετα-
ξύ τους χημεία, η αλληλοστήριξη 
για την εκλογή στην Ευρωβουλή 
και η μετέπειτα στήριξη της κ. 
Καϊλή στον κ. Ανδρουλάκη όταν 
βρέθηκε για πρώτη φορά απέ-
ναντι από τη Φώφη Γεννημα-
τά ως διεκδικητής της ηγεσίας 
του ΠΑΣΟΚ το 2017, έδωσε τη 
θέση της σε μια προβληματική, 
αναγκαστική συμπόρευση, που 
ήταν εμφανές ότι έχει ημερο-
μηνία λήξης. Η κ. Καϊλή υπο-
στήριξε τον Ανδρέα Λοβέρδο 
στις εκλογές για την ανάδειξη 
του διαδόχου της Φώφης Γεννη-
ματά στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 
Και μετά την επικράτηση του 
Νίκου Ανδρουλάκη έδειξε να 
κινείται αυτονομημένα, με δια-
φοροποιήσεις, με επιλογές που 
αμφισβητούσαν κεντρικές κα-
τευθυντήριες του κόμματος και 
της νέας ηγεσίας. Αν και η ίδια 
δήλωνε ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα στις σχέσεις της με το 
κόμμα, στον ευρύτερο πολιτικό 
«χάρτη» έμπαιναν στοιχήματα 

για την επόμενη πολιτική στέγη 
της καθώς εθεωρείτο βέβαιο ότι 
δεν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ.

Το σκάνδαλο διαφθοράς των 
Βρυξελλών έδωσε στον Νίκο Αν-
δρουλάκη το έρεισμα που ανα-
ζητούσε για να διαγράψει την κ. 
Καϊλή, κάτι που δεν έκανε προη-
γουμένως, καθώς θεωρούνταν ότι 
ο θόρυβος που θα ξεσήκωνε μια 
τέτοια απόφαση θα προκαλούσε 
μεγαλύτερη φθορά από ό,τι όφε-
λος. Οι προηγούμενες αφορμές 
τους τελευταίους μήνες, αν μη τι 
άλλο, έδειχναν τη σαφή διάθεση 
της κ. Καϊλή να αυτονομηθεί. Το 
έκανε υποβαθμίζοντας την κα-
ταγγελία του κ. Ανδρουλάκη για 
τις υποκλοπές, παρουσιάζοντάς 
το ως κάτι σύνηθες. Το έκανε με 
διαφοροποίηση στην ψηφοφορία 
για την εκλογή νέου γραμματέα 
της Ευρωβουλής, όταν στήριξε 
τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, «σπάζοντας» 
τη γραμμή των Σοσιαλιστών. Και, 
βεβαίως, το έκανε χαιρετίζοντας 
το «πρωτοπόρο στα εργασιακά 
δικαιώματα» Κατάρ...

Πώς η Καϊλή 
βούλιαξε 
στην έρημο
Στη δίνη σκανδάλου η ευρωβουλευτής 

για τις σχέσεις της με το Κατάρ

Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε 
την ευρωβουλευτή του 
σχεδόν ταυτόχρονα με το 
πρώτο δημοσίευμα που 
την έφερε στο στόχαστρο 
των βελγικών αρχών.

Στις 31 Οκτωβρίου η Εύα Καϊλή, ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκε με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλι μπιν Σαμίκ αλ Μα-
ρί, δηλώνοντας την ικανοποίησή της για τη δέσμευση του εμιράτου να συνεχίσει τις «εργασιακές μεταρρυθμίσεις» και μετά το πέρας του Μουντιάλ.

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ακόμη και οι πιο σκληροί της 
«Ομπρέλας», της αριστερής πτέ-
ρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα 
ασκούσαν κριτική για τη μη ρι-
ζοσπαστικοποίηση του κόμματος 
και τη στροφή προς τους νέους 
και απογοητευμένους ψηφοφό-
ρους, συμφωνούν πως πλέον πνέ-
ει ένας διαφορετικός «πολιτικός 
αέρας» που ευνοεί την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. Από την πρό-
σφατη περιοδεία του Αλέξη Τσί-
πρα στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται 
σαφές πως στην Κουμουνδούρου 
ψάχνουν έναν «Βαρδάρη» που θα 
απλωθεί σε όλη τη χώρα και δεν 
θα εξασθενήσει μόλις καταλήξει 
στον Θερμαϊκό. Ενας πολιτικός 
«Γραίγος» ή ένας «Σιρόκος» που 
θα συμπαρασύρει τα πάντα τους 
λίγους μήνες που απομένουν.

∆εν υπήρξε σχεδόν καμία 
εκλογική αναμέτρηση που το 
αποτέλεσμά της να μην ήταν 
αναμενόμενο. Το 2019 όλοι πε-
ρίμεναν να κερδίσει η Νέα ∆ημο-
κρατία, όπως και το 2015 ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο δείκτης της παράστασης 
νίκης είναι αλάνθαστος και πολύ 
δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Η 
ήττα, αν είναι οριακή, μπορεί να 
θεωρηθεί πως είναι γλυκιά με-
τά μια τετραετία δημοσκοπικής 
«καχεξίας». Χαρακτηρίζεται ως 
«μη νίκη» στην περίπτωση που 
κλείνει τον δρόμο για την αυτο-
δυναμία του αντιπάλου στη δεύ-
τερη κάλπη, αφήνοντας τα πάντα 
ανοιχτά. Γίνεται ακόμη πιο ανε-
κτή όταν δικαιολογεί την ανάγκη 

ύπαρξης της απλής αναλογικής 
και η αριθμητική της δίνει τη 
δυνατότητα στη μειοψηφία να 
συγκροτήσει πλειοψηφία.

∆εν σχολιάστηκε, όμως πα-
ρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η 
πρόσφατη αναφορά στην εφη-
μερίδα «Η Εποχή» της ∆ανάης 
Κολτσίδα, διευθύντριας του Ιν-
στιτούτου Νίκος Πουλαντζάς: 
«Η απλή αναλογική σημαίνει εξ 

ορισμού συμμαχίες, σε πολλές 
χώρες πιθανόν και του δεύτε-
ρου με το τρίτο κόμμα ή και πε-
ρισσότερα». Η στενή συνεργάτις 
του προέδρου, που μαζί με τον 
Κώστα Πουλάκη αποτελούν τους 
«δημοσκόπους» του κόμματος, 
περιγράφει το σενάριο της «τε-
ρατογένεσης» κατά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ως 
δεύτερο κόμμα μαζί με το ΠΑΣΟΚ 
και το ΜέΡΑ25 θα μπορούσαν 
να συγκροτήσουν κυβέρνηση 
με ένα συνολικό ποσοστό άνω 
του 45%-46%. Παρά την κατάλη-
ξη της απάντησής της πως «στο 
ελληνικό πολιτικό πλαίσιο είναι 
κατ’ αρχήν σωστή η τοποθέτηση 
του Αλέξη Τσίπρα στη ∆ΕΘ ότι 

ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει σχηματι-
σμό προοδευτικής κυβέρνησης 
συνεργασίας μόνο αν είναι πρώ-
το κόμμα», είναι γεγονός ότι η 
ζύμωση το τελευταίο διάστημα 
στην Κουμουνδούρου και στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα για το 
αποτέλεσμα της πρώτης Κυρια-
κής είναι έντονη. ∆εν είναι πλέ-
ον μόνο η «Ομπρέλα» που βλέπει 
πιθανό ένα τέτοιο σενάριο δια-
φωνώντας με την κεντρική γραμ-
μή, όπως είχε δημοσιεύσει η «Κ» 
από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται, 
ωστόσο, για μια πολύ ιδιαίτερη 
εκλογική συνθήκη. Πέρα από το 
άθροισμα των τριών κομμάτων, 
προϋποθέτει και το ποσοστό των 
δυνάμεων εκτός Βουλής να κινεί-
ται στη ζώνη του 10%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αποφύγει 
τις περιπέτειες. Μια συνεργασία 
που θα στηριχθεί σε μια εκλογι-
κή ήττα ενδεχομένως να ανοί-
ξει τις ορέξεις του τρίτου κόμ-
ματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, να 
διαπραγματευτεί και το ποιος 
θα είναι ο πρωθυπουργός που 
θα ηγηθεί του σχήματος. ∆είγ-
ματα γραφής, άλλωστε, έχει δώ-
σει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τις 
έως τώρα δηλώσεις του. Η λογι-
κή της συσπείρωσης, της δυνα-
μικής κινητοποίησης των πολι-
τών με αντιδεξιά αισθήματα δεν 
επιτρέπει την ηττοπάθεια στην 
Κουμουνδούρου. Επιμένουν πως 
μπορούν να νικήσουν και ειδικά 
για την τελευταία «δεξαμενή» 
ψηφοφόρων υποστηρίζουν πως 
διαδικασίες όπως η συζήτηση 
της Πέμπτης στη Βουλή, με τη 

«φυγή» του Κυριάκου Μητσοτά-
κη από την αίθουσα της Ολομέ-
λειας, δρουν καταλυτικά και θα 
γείρουν τελικά την πλάστιγγα 
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζουν πως η μάχη θα 
δοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα, 
καθώς το 30% των ψηφοφόρων 
αποφασίζει τι θα ψηφίσει με το 
που θα προκηρυχθούν οι εκλογές 
και περίπου το 10% τη στιγμή 
που φθάνει μπροστά από το πα-
ραβάν. Συσκέψεις στον 6ο όροφο 
των γραφείων του κόμματος για 
τη δεύτερη κάλπη δεν γίνονται. 
Το μόνο που απασχολεί τον στε-
νό πυρήνα των συνεργατών του 
Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο είναι 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 
δηλαδή η πρωτιά, στην απλή ανα-
λογική που πλησιάζει. 

∆ύο είναι τα επόμενα σημα-
ντικά βήματα που θέλει να ολο-
κληρώσει με επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ 
κερδίζοντας τις εντυπώσεις λίγο 
πριν κλείσει η χρονιά. Η συζήτη-
ση και η ψήφιση του προϋπολο-
γισμού το ερχόμενο Σάββατο και 
η ανακοίνωση ενός μεγάλου μέ-
ρους των ψηφοδελτίων λίγες ημέ-
ρες μετά. Ακόμη αναζητούνται 
πρόσωπα νέα, με τεχνοκρατικά 
χαρακτηριστικά, που θα έχουν 
αυτοδιοικητικό στίγμα, ανα-
γνωρισιμότητα και εργασιακή 
εμπειρία με ισχυρό αποτύπωμα. 
Κομβική θα είναι η επιλογή του 
νέου εκπροσώπου Τύπου, από τη 
στιγμή που ο Νάσος Ηλιόπουλος 
«κλειδώσει» για την Α΄ Αθήνας, 
όπου επιθυμεί και ο ίδιος να πο-
λιτευθεί.

Στην Κουμουνδούρου ζυγίζουν το σενάριο γλυκιάς ήττας
Εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι δεύτεροι, χωρίς να είναι χαμένοι, χάρη στα περιθώρια ελιγμών που δίνει η απλή αναλογική

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
αναγνωρίζουν ότι 
η παράσταση νίκης ποτέ 
δεν έχει διαψευστεί. 
Ηττα από ήττα, 
όμως, διαφέρει.

Θα ξαναπεράσει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το κατώφλι της Κουμουνδούρου 
που άφησε τον Νοέμβριο του 2015; Είναι τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά, 
λένε όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ισως μια συνά-
ντηση με τον Αλέξη Τσίπρα «ξεκλειδώσει» τις εξελίξεις.
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Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανήκει στις περιπτώσεις των προσώπων για 
τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει ανοιχτή κάποια θέση στα ψηφοδέλτιά του 
μέχρι την τελευταία στιγμή. Η «Κ» από το καλοκαίρι είχε επισημάνει πως 
είναι ο «συνήθης ύποπτος» για να συμπεριληφθεί στις λίστες και είναι 
σε θέση να γνωρίζει πως οι σταθεροί συνομιλητές του στην Κουμουν-
δούρου, όλοι από τη γενιά του, τον ρωτούν συνεχώς «τι σκέφτεται να 
κάνει», επισημαίνοντάς του πως «πρέπει να δώσει το “παρών” στην κρί-
σιμη εκλογική μάχη που έρχεται». Απορροφημένος στο Eteron και στα 
νέα projects που ετοιμάζει, φαίνεται πως θα πάρει τις τελικές του απο-
φάσεις με την «εκπνοή του χρόνου». Eνα τηλεφώνημα ή μια συνάντηση 
με τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει γίνει ακόμη, ίσως «ξεκλειδώσει» τις 
εξελίξεις. Είναι τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά από το να ξαναπερά-
σει το κατώφλι της Κουμουνδούρου που άφησε τον Νοέμβριο του 2015. 
Και επειδή πλέον δεν μένει στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στη Νέα Σμύρ-
νη, ίσως μια πιθανή υποψηφιότητά του να έχει «νότιο αεράκι».

Γαβριήλ, η επιστροφή
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Συνέντευξη στη ΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΗ

Για να δοθεί το πράσινο φως από 
το Κογκρέσο στο τουρκικό αί-
τημα για αγορά και αναβάθμιση 
των F-16, θα πρέπει πρώτα να 
επιλυθούν πολλά από τα προβλή-
ματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκί-
ας, αναφέρει στην «Κ» ο Τζέιμς 
Ρις, ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας, διευκρι-
νίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν 
έχει στείλει ακόμη το σχετικό 
αίτημα στο Κογκρέσο». 

Υπενθυμίζεται ότι η επίση-
μη ενημέρωση (ειδοποίηση) του 
νομοθετικού σώματος από την 
κυβέρνηση αποτελεί μέρος της 
προβλεπόμενης διαδικασίας για 
την ολοκλήρωση κάθε πώλησης 
όπλων σε ξένη χώρα. Το γεγονός 
ότι δεν έχει γίνει ακόμη, σημαί-
νει ότι οι πολύμηνες τεχνικές 
συνομιλίες Τουρκίας - ΗΠΑ για 
το θέμα των F-16 βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

Ο κ. Ρις, ένας εκ των Ρεπου-
μπλικανών γερουσιαστών με τη 
μεγαλύτερη επιρροή σήμερα στο 
Κογκρέσο, αναφερόμενος στις 
τουρκικές επιθέσεις στη Συρία, 
προειδοποιεί ότι σε περίπτωση 
που πληγούν Aμερικανοί στρα-
τιώτες οι σχέσεις της Aγκυρας 
με το αμερικανικό Κογκρέσο θα 
τεθούν σε σοβαρότατο κίνδυνο. 
Προσθέτει δε ότι σε περίπτωση 
χερσαίας εισβολής η αντίδρα-
ση του νομοθετικού σώματος 
των ΗΠΑ θα είναι πιο δυναμική 
από ό,τι μετά την «απερίσκεπτη» 
τουρκική κλιμάκωση του 2019. 

Ο γερουσιαστής από το Αϊ-
ντάχο εκφράζει τη μεγάλη απο-
γοήτευσή του για το γεγονός ότι 
η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν 
έχουν ακόμη επικυρώσει την 
ένταξη της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ, καθυστέρη-
ση η οποία, όπως εξηγεί, αποδυ-
ναμώνει τη Συμμαχία σε καιρό 
πολέμου. 

 
– Καθώς ο πόλεμος της Ρωσί-
ας βρίσκεται ήδη στον δέκατο 
μήνα, θα ήθελα να σας ρωτή-
σω αν παραμένει ισχυρή η δέ-
σμευση των ΗΠΑ για παροχή 
βοήθειας κάθε είδους στην Ου-
κρανία. Ποιο είναι το κλίμα στο 
Ρεπουμπλικανικό κόμμα στο 
Κογκρέσο και αν εκτιμάτε ότι 
ο αμερικανικός λαός θα αρχίσει 
κάποια στιγμή να εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του. 

– Η πλειοψηφία του Κογκρέ-
σου συνεχίζει να υποστηρίζει τη 
χρηματοδότηση για τη βοήθεια 
της Ουκρανίας. Αν και υπάρχουν 
μερικά ακραία στοιχεία που έχουν 
αντίθετη άποψη, η στήριξη της 
Ουκρανίας αποτελεί ένα από τα 
ζητήματα με την πιο στέρεη δι-
ακομματική συναίνεση που έχω 
δει όσα χρόνια είμαι στο Κογκρέ-
σο. Η Ρωσία αποτελούσε πάντοτε 
μια στρατηγική πρόκληση για τις 
ΗΠΑ και για ολόκληρη τη διατ-
λαντική κοινότητα. Πολλοί στην 
Αμερική αλλά και την Ευρώπη 
επέλεγαν να αρνούνται αυτή την 
πραγματικότητα, αλλά ήρθε η ει-
σβολή στην Ουκρανία και υπεν-
θύμισε αυτό το γεγονός. Οι αυ-

ταρχικοί ηγέτες που θέλουν να 
καταστρέφουν κυρίαρχα έθνη, 
να διαπράττουν γενοκτονίες, να 
απειλούν τους συμμάχους μας 
και να μετατρέπουν σε ομήρους 
τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού 
και το σύστημα προμηθειών τρο-
φίμων, θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται δυναμικά. Είτε πρόκειται 
για τη Ρωσία είτε για την Κίνα.

 
– Πάντως, όσο περισσότερο συ-
νεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τόσο 
μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη 
για μια ισχυρή και ενιαία συμ-
μαχία. Οι αιτήσεις όμως ένταξης 
της Σουηδίας και της Φινλανδί-
ας εξακολουθούν να εκκρεμούν, 
καθώς δεν έχουν επικυρωθεί 
από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Πώς 
αξιολογείτε την επίμονη στάση 
της Τουρκίας και πώς πιστεύε-
τε ότι μπορεί να αρθεί αυτό το 
αδιέξοδο;

– Είμαι πολύ απογοητευμέ-
νος που ούτε η Ουγγαρία ούτε η 
Τουρκία έχουν επικυρώσει ακό-
μη την ένταξη της Σουηδίας και 

της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ούτε 
η Ουγγαρία ούτε η Τουρκία έχουν 
εκφράσει ουσιαστικούς προβλη-
ματισμούς για τον ρόλο αυτών 
των δύο εθνών στο ΝΑΤΟ, ωστό-
σο συνεχίζουν να μην κάνουν τί-
ποτα για να γίνουν μέλη οι δύο 
χώρες. Νομίζω ότι πρόκειται για 
ένα μεγάλο λάθος. Αυτή η μακρά 
αναμονή δεν επιτρέπει στο ΝΑΤΟ 
να αρχίσει να ενσωματώνει τους 
εξαιρετικούς πόρους που προσθέ-
τουν στη Συμμαχία η Φινλανδία 
και η Σουηδία. Μάλιστα αυτή η 
μακρά αναμονή σε καιρό πολέμου 
στην Ευρώπη αποδυναμώνει την 
ενότητα του ΝΑΤΟ.

 
– Σας ανησυχεί η νέα κλιμάκω-
ση στη βόρεια Συρία και το γε-
γονός ότι αμερικανικές δυνά-
μεις απειλήθηκαν πρόσφατα 
από τις τουρκικές αεροπορικές 
επιδρομές; Τι θα σήμαινε μια 
χερσαία εισβολή στην ήδη εύ-
θραυστη περιοχή και πώς απα-
ντάτε στην κριτική ότι οι ΗΠΑ 
δεν ορθώνουν το ανάστημά 
τους απέναντι στην Τουρκία;

– Μια τουρκική χερσαία ει-
σβολή θα έχει ως αποτέλεσμα 
την περαιτέρω αποσταθεροποί-
ηση της Συρίας. Θα εκτροχιάσει 
την εκστρατεία των ΗΠΑ εναντί-
ον του Ισλαμικού Κράτους και 
θα δημιουργήσει τον κίνδυνο 
απελευθέρωσης χιλιάδων σκλη-
ροπυρηνικών τρομοκρατών που 
βρίσκονται στις φυλακές στη βό-
ρεια Συρία. Μάλιστα μια κλιμά-
κωση που θα είχε ως αποτέλε-
σμα την απώλεια αμερικανικών 
ζωών θα έθετε σε σοβαρότατο 
κίνδυνο τη σχέση της Τουρκίας 
με το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Η απε-
ρίσκεπτη κλιμάκωση της Τουρκί-
ας το 2019 προκάλεσε, όχι μόνο 
την καθολική καταδίκη αλλά και 
ένα νομοσχέδιο κυρώσεων στην 
Τουρκία από το Κογκρέσο. Μια 
νέα εισβολή θα ενεργοποιήσει 
τα ίδια και επιπρόσθετα μέτρα 
και θα απομονώσει ακόμη πε-
ρισσότερο την Τουρκία από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

 
– Δεδομένου ότι η Τουρκία χρη-
σιμοποιεί συχνά αμερικανικής 
κατασκευής F-16 για εχθρικές 
επιχειρήσεις ή ενέργειες εναντί-
ον γειτόνων, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ελλάδας, πώς βλέπετε 
το τουρκικό αίτημα για αγορά 
νέων μαχητικών ή αναβάθμιση 
του υπάρχοντος στόλου; Ποια 
πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η 

απάντηση του Κογκρέσου όταν 
φθάσει το σχετικό αίτημα από 
την κυβέρνηση;

– Γνωρίζω το ενδιαφέρον της 
Τουρκίας τόσο για την απόκτη-
ση νέων F-16 όσο και για ανα-
βαθμίσεις στον υπάρχοντα στόλο 
της, αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
δεν έχει ενημερώσει το Κογκρέ-
σο για μια πιθανή πώληση. ∆εν 
μπορώ να προδικάσω μια από-
φαση για τα F-16 μέχρι να δω τι 
ακριβώς έχει διαπραγματευτεί 
η κυβέρνηση Μπάιντεν με την 
Τουρκία. Ωστόσο, πολλά από τα 
προβλήματα στη σχέση των ΗΠΑ 
με την Τουρκία πιθανότατα θα 
πρέπει να επιλυθούν πρώτα, για 
να διασφαλιστεί ότι μια πώληση 
τέτοιου είδους θα μπορούσε να 
προχωρήσει με την απαραίτητη 
στήριξη του Κογκρέσου.

 
– Πώς θα περιγράφατε τον ρό-
λο της Ελλάδας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τα πλεονεκτήμα-
τα που προσφέρει, τόσο για τα 
συμφέροντα των ΗΠΑ όσο και 
για την περιφερειακή σταθερό-
τητα; Και πώς μπορούν οι ΗΠΑ 
να διασφαλίσουν ότι η ασφά-
λεια των σημαντικών συμμάχων 
τους στο ΝΑΤΟ μπορεί να είναι 
εγγυημένη υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες; 

– Τα τελευταία χρόνια η Ελ-
λάδα αναμφίβολα έχει αναλάβει 
έναν πιο ενεργό ηγετικό ρόλο 
στην Ανατολική Μεσόγειο και 
τα Βαλκάνια και τα αποτελέσμα-
τα αποδείχθηκαν θετικά. Η ελ-
ληνική απόφαση να επιλύσει τα 
μακροχρόνια ζητήματά της με 
τη Βόρεια Μακεδονία έφερε ένα 
νέο μέλος στο ΝΑΤΟ, ενώ η νέα 
διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγα-
ρίας συμβάλλει στην ενίσχυση 
της ενεργειακής ασφάλειας της 
Ευρώπης. Επίσης, η σχέση ΗΠΑ 
- Ελλάδας δεν ήταν ποτέ πιο ισχυ-
ρή και ικανοποιήθηκα ιδιαιτέρως 
που είδα τους στρατιώτες των 
ΗΠΑ και της Ελλάδας να συνερ-
γάζονται ακόμη πιο στενά, ειδικά 
στον κόλπο της Σούδας.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης υπήρξε ένα πολύτιμο εργα-
λείο για την υποστήριξη της ανα-
τολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και 
μπορεί να συνεχίσει να βοηθάει 
στην αύξηση της σημασίας της 
Ελλάδας στην περιοχή. Στα θε-
τικά που έχουν επιτευχθεί στη 
Ανατολική Μεσόγειο προσμετρώ 
επίσης την αυξανόμενη συνερ-
γασία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Η Τουρκία αποδυναμώνει το ΝΑΤΟ
Η στάση της Αγκυρας κατά της διεύρυνσης της Συμμαχίας και η προειδοποίηση να μην εισβάλει στη Συρία γιατί «θα απομονωθεί»

O γερουσιαστής Τζέιμς Ρις, σε παλαιότερη περιοδεία του σε ουκρανικές 
περιοχές που έχουν πληγεί από ρωσικά πυρά. «Η στήριξη της Ουκρανίας 
αποτελεί ένα από τα ζητήματα με την πιο στέρεη διακομματική συναίνεση 
που έχω δει όσα χρόνια είμαι στο Κογκρέσο», επισημαίνει.

Εδώ και μήνες εξελίσσεται μία 
σκληρή διαπραγμάτευση ανάμε-
σα στην Τουρκία και στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες σε κλίμα αμοιβαίας 
δυσπιστίας αλλά και συναντίλη-
ψης ότι δεν συμφέρει κανένα από 
τα δύο μέρη η ρήξη. 

 
Το γεγονός ότι η Τουρκία πρόκει-
ται να εισέλθει σε εκλογική χρο-
νιά, οι δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει ο Ερντογάν κυρίως λόγω 
της πορείας της οικονομίας, και 
η ανάγκη του να τις κερδίσει πά-
ση θυσία, δημιουργούν προβλή-
ματα αλλά και περιορισμούς στις 
διαβουλεύσεις τους.

 
Προβλήματα γιατί υπάρχει εκνευ-
ρισμός στην Αγκυρα για ενέρ-
γειες της Ουάσιγκτον που θεω-
ρεί ότι στρέφονται εμφανώς εις 
βάρος των συμφερόντων της, ο 
οποίος μάλιστα επιτείνεται από 
την πεποίθηση ότι ο Ερντογάν 
δεν είναι αρεστός στον αμερικα-
νικό παράγοντα, εξ ου και προ-
σπάθησε να τον «ξεφορτωθεί» 
με το αποτυχημένο πραξικόπημα 
αλλά και συνεχίζει να τον υπο-
νομεύει με την υποστήριξη των 

Κούρδων της Συρίας και την αλ-
λαγή πολιτικής σε σχέση με την 
Ελλάδα. Στο εγχώριο αφήγημα 
Ερντογάν, ο αμερικανικός πα-
ράγοντας συνήθως δαιμονοποι-
είται και χρεώνεται ενέργειες 
αποσταθεροποίησης του καθε-
στώτος, ώστε να επιτυγχάνεται 
η συσπείρωση κυρίως του εθνι-
κιστικού ακροατηρίου και να αι-
τιολογείται η απομάκρυνση από 
τα δυτικά πρότυπα. 

 
Αλλωστε, ο Ερντογάν δεν θέλει 
να είναι δέσμιος αποφάσεων και 
επιλογών τρίτων, και λόγω της 
Ουκρανίας προσπαθεί να απο-
κτήσει μεγαλύτερους βαθμούς 
ευελιξίας και ανοχής, ακόμη και 

σε επιθετικές ενέργειες, όπως 
αυτή έναντι των Κούρδων της 
Συρίας. Επιχειρεί, όμως, αντί-
στοιχα να του επιτρέπεται χω-
ρίς κόστος να ξιφουλκεί εναντί-
ον της Ελλάδος, καλλιεργώντας 
ανθελληνικό κλίμα στο εσωτερι-
κό της χώρας του, να διανθίζει 
την ατζέντα των τουρκικών δι-
εκδικήσεων, επιβαρύνοντας την 
ατμόσφαιρα με ένα στα χαρτιά 
σύμμαχο και να εκβιάζει πως θα 
έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Ανή-
κουστες απειλές, που γίνονται 
ενώπιον Ευρωπαίων ομολόγων 
του κ. Τσαβούσογλου, οι οποίοι 
εν τη σιωπή τους, αν δεν τις δέ-
χονται αν μη τι άλλο δεν τις κα-
ταδικάζουν. ∆εν έχουμε πάρει το 
μάθημά μας από τα συμβαίνοντα 
στην Ουκρανία; Οταν διατείνο-
νται διάφοροι ηγέτες της ∆ύσης 
ότι τυχόν νίκη της Ρωσίας ση-
μαίνει επικράτηση του εισβολέα 
και περιφρόνηση βασικών εννοι-
ών του διεθνούς δικαίου, όπως 
της εδαφικής ακεραιότητας και 
της κυριαρχίας, γιατί υποβαθ-
μίζουν την προφανή αναλογία 
σε πρακτικές και μεθόδους ανά-
μεσα σε Ρωσία και Τουρκία. Ή 
πού ακριβώς θεωρούν ότι δια-
φέρουν, όταν η Αγκυρα οικοδο-

μεί συνθήκες ακόμη και ένοπλης 
αντιπαράθεσης με την Ελλάδα, 
απειλώντας ευθέως με εισβο-
λή, επικαλούμενη την απόρρι-
ψη παράλογων απαιτήσεών της, 
όπως έκανε και η Μόσχα; Πώς 
έχει αφυπνιστεί η ∆ύση μετά τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, όταν στο 
όνομα της ενότητας απέναντι 
στη Ρωσία, την οποία απροκά-
λυπτα υπονομεύει η Τουρκία, 
την επιβραβεύει, κάνοντας τα 
στραβά μάτια στην περιφρόνη-
ση που συχνά της επιφυλάσσει; 

 
Είναι πλέον πρόδηλο ότι αρκε-
τοί ∆υτικοί δίνουν το περιθώ-
ριο στην Τουρκία να τους εκβι-
άζει. Βέβαια λόγω της απώλειας 
της αξιοπιστίας της, η τουρκική 
ηγεσία βρίσκεται εξίσου, αν όχι 
περισσότερο, εκβιαζόμενη. Πο-
λύ περισσότερο από τη στιγμή 
που ο Ερντογάν δεν αντέχει να 
χάσει τις εκλογές. Εντούτοις, 
μόνο ευχαριστημένοι δεν μπο-
ρούμε να είμαστε από τον τρό-
πο αντιμετώπισης της Τουρκί-
ας, διότι η κόκκινη γραμμή των 
εταίρων μας εκ των πραγμάτων 
τοποθετείται σε διαφορετικό ση-
μείο από το δικό μας. Και έτσι 
είναι μεν ικανοποιημένοι για 

το ότι η Τουρκία δεν κάνει το 
μεγάλο βήμα της ένοπλης αντι-
παράθεσης με την Ελλάδα, το 
οποίο έτσι κι αλλιώς θέλει να 
αποφύγει, ξεγελώντας τους ώστε 
να θεωρούν ότι χάρη σε αυτούς 
συγκρατείται, και δεν αντιλαμ-
βάνονται πως τεστάροντας τις 
αντοχές τους, παρατηρεί ότι αυ-
τές εξασθενούν κάθε φορά που 
αναβαθμίζεται ο ρόλος της, εν 
προκειμένω σήμερα λόγω Ου-
κρανίας. Ακόμη πιο προβλημα-
τικό είναι ότι ενώ πίσω από κλει-
στές πόρτες συνειδητοποιούν 
ότι η Τουρκία συχνά παίζει το 
παιχνίδι της Ρωσίας, στον φόβο 
μην τη χάσουν της επιτρέπουν 
να το κάνει. Χαρακτηριστικά, 
σε συζήτηση προ λίγων εβδο-
μάδων, άκουσα έκπληκτος Ευ-
ρωπαίους και Αμερικανούς αξι-
ωματούχους να δικαιολογούν 
την εξαίρεση της Αγκυρας από 
τις κυρώσεις, στη λογική ότι η 
συμμετοχή της σε αυτές θα κα-
ταστρέψει την τουρκική οικο-
νομία! Και ειλικρινά αναρωτιέ-
μαι πόσο δυναμώνει το ΝΑΤΟ 
απέναντι στη Ρωσία όταν ένας 
βασικός εταίρος αμφιταλαντεύ-
εται και εγείρει μερικώς ανεδα-
φικές αξιώσεις για να δώσει τη 

συγκατάθεσή του στην ένταξη 
Σουηδίας και Φινλανδίας, κάτι 
που στην πράξη όχι μόνο υπο-
νομεύει τη συνοχή της συμμα-
χίας αλλά και την εκθέτει για 
την αδυναμία της να επιβληθεί.

Τελικά, αυτή η διστακτικότητα 
απέναντι στην Τουρκία (ενδει-
κτική η σύγχυση με τα F-16) εί-
ναι απόρροια της γενικότερης 
στασιμότητας που εμφανίζει η 
∆ύση, μεταξύ άλλων και στην πα-
ραγωγή ιδεών, ειδικότερα δε στο 
πώς να αντιμετωπίσει αναδυόμε-
νες και αναθεωρητικές δυνάμεις. 
Ακολουθώντας λοιπόν την πεπα-
τημένη περασμένων δεκαετιών 
σε ένα όμως ραγδαία μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, ένα σημαντι-
κό μέρος της ∆ύσης αγνοεί ότι 
απέναντί του έχει μία Τουρκία με 
διαφορετική φυσιογνωμία και δι-
φορούμενο προσανατολισμό που 
θέλει να σπάσει τα δεσμά της. 

 
* Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι 
διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών 
Υποθέσεων και αναπληρωτής 
καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος. Κυκλοφορεί σε επιμέλειά 
του το βιβλίο «Το μέλλον της Ιστορίας» 
(εκδόσεις Παπαδόπουλος).

Η διστακτικότητα 
της Δύσης 
είναι απόρροια 
της γενικότερης 
στασιμότητας 
που εμφανίζει 
μεταξύ άλλων και
στην παραγωγή ιδεών.

Υπνωτισμένη η Δύση απέναντι στον Ερντογάν

Τζέιμς Ρις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ*

Α Π Ο Ψ Η

Πρώτα πρέπει να επι-
λυθούν τα προβλήματα 
με την Τουρκία και με-
τά να δοθεί έγκριση για 
τα F-16. Η σχέση ΗΠΑ - 
Ελλάδας δεν ήταν
ποτέ πιο ισχυρή.
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Η σχέση Ελλάδας και Ισραήλ πα-
ραμένει στρατηγική και δεν θα 
επηρεαστεί από την παράλληλη 
προσπάθεια εξομάλυνσης των 
σχέσεων με την Τουρκία, αναφέ-
ρει στην πρώτη, μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων του στην 
Αθήνα, συνέντευξή του στην «Κ» 
ο νέος πρέσβης του Ισραήλ Νό-
αμ Κατζ. Με την επιστροφή του 
Μπέντζαμιν Νετανιάχου –αρχι-
τέκτονα της σχέσης Ελλάδας - 
Ισραήλ– στην πρωθυπουργία θα 
ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον 
κ. Κατζ, νέες πρωτοβουλίες. 

 
– Ολες οι ελληνικές κυβερνή-
σεις, από αριστερές έως συντη-
ρητικές, έχουν υποστηρίξει τη 
στρατηγική συνεργασία με το 
Ισραήλ. Ισχύει το ίδιο και για 
το Ισραήλ;

– Ξεκάθαρα ναι. Η σχέση από 
την ισραηλινή προοπτική είναι 
στρατηγική. Κάναμε κάποιες αλ-
λαγές στην κυβέρνησή μας. Εί-
χαμε κάποια αστάθεια. Αλλά οι 
σχέσεις μας συνεχίζουν να είναι 
ισχυρές. Σκεφθείτε τις τελευταί-
ες εβδομάδες. Είχαμε την επίσκε-
ψη του υπουργού Aμυνας, την 
επίσκεψη του γενικού γραμμα-
τέα του υπουργείου. Ο αριθμός 
των αντιπροσωπειών που ήρθαν 
από την Ελλάδα στο Ισραήλ και 
από το Ισραήλ στην Ελλάδα ήταν 
αριθμός-ρεκόρ, όταν το συγκρί-
νω με τις ευρωπαϊκές χώρες και 
τις ΗΠΑ μαζί. Οι σχέσεις μας εί-
ναι ισχυρές και σε άλλους τομείς, 
όχι μόνο σε αυτούς που ηγούνται 
άλλοι. Αναμένουμε μια νέα κυ-
βέρνηση στο Ισραήλ τις επόμε-
νες ημέρες ή εβδομάδες. Αυτή η 
κυβέρνηση θα δεσμευθεί να οι-
κοδομήσει τη σχέση με την Ελ-
λάδα. Ο εκλεγείς πρωθυπουργός 
του Ισραήλ ήταν ο αρχιτέκτο-
νας από την ισραηλινή πλευρά 
για την ανασυγκρότηση της σχέ-
σης με την Ελλάδα. Αυτό θα είναι 
μέρος της νέας ατζέντας του ως 
πρωθυπουργού. Ελπίζω ότι θα 
μπορέσουμε να δούμε κάποιες 

κοινές δραστηριότητες και συ-
ναντήσεις με τη νέα κυβέρνηση.

 
– Υπάρχει η μεταβλητή γεω-
μετρία των τριμερών. Eνα από 
αυτά τα σχήματα είναι το 3+1 
με τις ΗΠΑ. Καταγράφονται κα-
θυστερήσεις. Πιστεύετε ότι οι 
εργασίες των 3+1 θα ξαναρ-
χίσουν;

– Ναι. Η τριμερής συνεργασία 
είναι πολύ σημαντική για εμάς. 
Το 3+1 είναι πολύτιμο για εμάς. 
Ναι, μπορεί να υπήρξαν κάποιες 
καθυστερήσεις, ίσως επειδή εί-
χαμε κάποιες αλλαγές. Αλλά σας 
υπενθυμίζω ότι πριν από έναν 
μήνα είχαμε μια συνάντηση 3+1 
στο Ισραήλ, η οποία ασχολήθηκε 
με την κυβερνοάμυνα με επίκε-
ντρο τη ναυτιλία, τις υποδομές 
και την ενέργεια. Αναμένουμε 
περισσότερες συναντήσεις.

 
– Πώς επηρεάζει η ισραηλινο-
τουρκική προσέγγιση τις σχέ-
σεις Ισραήλ - Ελλάδας;

– Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα 
είναι ισχυρές και δεν πρόκειται 
να επηρεαστούν από την προσέγ-
γιση με την Τουρκία, με τρόπο 
που θα διαβρώσει τις στρατηγι-
κές μας σχέσεις. Το είπαμε δυνα-
τά και ξεκάθαρα στους Τούρκους. 
Το είπε δημόσια και ο υπουργός 
Aμυνάς μας. Η Τουρκία είναι μια 
σημαντική χώρα στην περιοχή. 
Εχουμε κάποιες κοινές προκλή-
σεις, μερικές από τις οποίες εί-
ναι στρατηγικής σημασίας. Κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
εμπορικές σχέσεις, τουρισμός και 
πολλά κοινά πράγματα που συμ-
βαίνουν μεταξύ των κοινωνιών. 
∆εν πρόκειται να γίνει εις βάρος 
της Ελλάδας. Πιστεύουμε επίσης 
στη διπλωματία. Οπως προσπα-
θείτε να λύσετε τα προβλήματά 
σας με την Τουρκία μέσω διαλό-
γου και διπλωματίας, κάνουμε 
το ίδιο. Προχωράμε σιγά σιγά σε 
διάλογο με τους Τούρκους για να 
συζητήσουμε εκκρεμότητες.

 
– Ο υπουργός Αμυνας της χώ-
ρας σας πρόσφατα είπε ότι το 

Ισραήλ μπορεί να είναι γέφυρα 
διαλόγου και συνεργασίας. Αυ-
τό σημαίνει κάτι συγκεκριμένο 
ή είναι γενική θέση;

– Νομίζω ότι αν μπορούμε να 
συνεισφέρουμε σε κάτι τέτοιο θα 
χαρούμε πολύ να το κάνουμε. ∆εν 
είναι στο τραπέζι τώρα. Μπορώ 
όμως να πω ότι ο διάλογος είναι 
σημαντικός. Εχουμε ένα εντυ-
πωσιακό παράδειγμα που είναι 
η συμφωνία μας με τον Λίβανο. 
Υπογράψαμε συμφωνία με μια 
χώρα με την οποία νομικά βρι-
σκόμαστε σε κατάσταση πολέ-
μου. Εχοντας τη δυνατότητα να 
ασκήσουμε διπλωματία, άμεση 
ή έμμεση, με τις διευκολύνσεις 
των ΗΠΑ και της Γαλλίας, κατα-
λήξαμε σε μια συγκεκριμένη συμ-

φωνία που είναι προς όφελος και 
των δύο χωρών, χωρίς, βέβαια, να 
λύνονται τα μεγάλα ζητήματα.

 
– Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν 
αυτό το μοναδικό χαρακτηρι-
στικό της τεράστιας και ενεργη-
τικής διασποράς. Υπήρχαν συ-
ναντήσεις των λόμπι μας στην 
Αθήνα τις προηγούμενες μέρες. 
Είναι η διασπορά μια ώθηση 
που προωθεί επίσης καλύτερες 
σχέσεις μεταξύ των χωρών μας;

– Είμαστε ευλογημένοι κατά 
κάποιον τρόπο, Ελλάδα και Ισ-
ραήλ, να έχουμε διασπορές συν-
δεδεμένες με τα μητρικά κράτη. 
Οι άνθρωποι της διασποράς μας 
έχουν μια μοναδική και ιδιαίτερη 
αγάπη για την πατρίδα. Βοηθούν 

και τις δύο χώρες μας να τοποθε-
τηθούν, να δημιουργήσουν γέφυ-
ρες με τις κοινωνίες στις οποίες 
ζουν. Νομίζω ότι είναι κάτι μο-
ναδικό και πρέπει να απολαμβά-
νουμε τα οφέλη.

 
– Ελλάδα και Ισραήλ έχουν πο-
λύ στενούς δεσμούς σε θέματα 
άμυνας, οικονομίας και πολιτι-
σμού. Σε όλα αυτά τα θέματα 
υπάρχει συνεργασία, αλλά θα 
μπορούσαμε να πάμε καλύτερα;

– Εχουμε μερικούς μοχλούς για 
τις διμερείς μας σχέσεις. Κάποιοι 
αφορούν την οικονομία, άλλοι 
την ενέργεια και ασφάλεια. Νο-
μίζω ότι πρέπει να είμαστε ικα-
νοποιημένοι, αλλά είναι δική μας 
ευθύνη να συνεχίσει να μεγαλώ-
νει. Η σχέση μας με την Ελλάδα 
δεν είναι σχέση αγοραστών και 
πωλητών. Βασίζεται σε συνεχή 
συνεργασία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Οταν σκέφτεσαι ένα 
έργο, όπως το ∆ιεθνές Κέντρο 
Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην 
Καλαμάτα, ένα έργο με ορίζοντα 
πάνω από 20 χρόνια, είναι κά-
τι σταθερό που λειτουργεί και 
συμβάλλει στην εδραίωση της 
περαιτέρω συνεργασίας. Εχου-
με κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και φυσι-
κά προμήθειες. ∆εν πρέπει ποτέ 
να είμαστε ικανοποιημένοι με 
την οικονομική μας συνεργασία. 
Οταν σκεφτόμαστε τις πολιτικές 
της Ελλάδας να γίνει πύλη ενέρ-
γειας για την Ευρώπη, όλων των 
μορφών ενέργειας, το Ισραήλ εί-
ναι ένας φυσικός εταίρος, όχι μό-
νο επειδή έχουμε φυσικό αέριο, 
αλλά είμαστε πολύ δυνατοί στην 
κλιματική τεχνολογία, στις τεχνο-
λογίες πράσινης ενέργειας που 

μπορούν να ενσωματωθούν με 
τις ελληνικές εταιρείες και την 
ελληνική ατζέντα.

 
– Εχουμε μεγάλα κύματα ισρα-
ηλινού τουρισμού τη χειμερινή 
περίοδο, όχι μόνο το καλοκαίρι, 
οπότε η Ελλάδα έχει γίνει συ-
νήθεια για τους Ισραηλινούς;

– Πριν από δεκαπέντε χρόνια 
η Ελλάδα δεν ήταν στον χάρτη 
του ισραηλινού τουρισμού. Οι πε-
ρισσότεροι από τους κοντινούς 
μας τουρίστες πήγαιναν στην 
Τουρκία. Οταν εμφανίστηκε η σύ-
γκρουση με την Τουρκία, ο αριθ-
μός των Ισραηλινών τουριστών 
στην Τουρκία μειώθηκε δραστι-
κά. Και οι Ισραηλινοί ανακάλυ-
ψαν την Ελλάδα. Επειτα από 2-3 
χρόνια ο αριθμός των Ισραηλινών 
τουριστών που επισκέφθηκε την 
Τουρκία έφθασε ξανά τον αριθ-
μό πριν από την κρίση. Αλλά οι 
άνθρωποι που ανακάλυψαν την 
Ελλάδα δεν εγκατέλειψαν την 
Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί τουρίστες 
δεν επισκέπτονται μια φορά τον 
χρόνο. Η κόρη μου ήταν εδώ τέσ-
σερις φορές πριν γίνω πρέσβης. 
Επίσης, οι Ισραηλινοί τουρίστες 
αφήνουν περισσότερα χρήματα 
από τον μέσο τουρίστα που προ-
έρχεται από άλλες χώρες. Οι αγο-
ρές είναι μέρος της κουλτούρας 
μας, όπου κι αν πάμε. Υπάρχει 
και η επιχειρηματική διάσταση. 
Εφερε τους Ισραηλινούς να επεν-
δύσουν στον τουρισμό στην Ελ-
λάδα, κυρίως στον ξενοδοχειακό 
κλάδο και στον κλάδο του ελεύ-
θερου χρόνου. Το δεύτερο είναι 
η κοινωνική πτυχή. Ο τουρισμός 
στην Ελλάδα είναι ένας ισχυρός 
κοινωνικός παράγοντας για να 
φέρει κοντά τις χώρες μας.

Η Τουρκία
δεν επηρεάζει
τη συμμαχία
με την Ελλάδα
Ο δεσμός με το Ισραήλ είναι ισχυρός

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν ο αρχιτέκτονας από την ισραηλινή πλευρά για την ανασυγκρότηση της σχέσης 
με την Ελλάδα. Αυτό θα είναι μέρος της νέας ατζέντας του ως πρωθυπουργού», λέει ο κ. Κατζ.

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Προβληματισμό σε Αθήνα και Λευ-
κωσία προκαλεί ο νέος ρόλος που 
φιλοδοξεί να διαδραματίσει το 
Ηνωμένο Βασίλειο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, καθώς, όπως 
φαίνεται, το Λονδίνο αντιλαμ-
βάνεται την παρουσία του στην 
περιοχή ανταγωνιστικά προς την 
Ε.Ε. και δη τις δυνάμεις που εί-
ναι περισσότερο ενεργές σε αυ-
τήν, όπως η Γαλλία. Οι Βρετανοί 
επιχειρούν να αναδομήσουν τη 
γεωπολιτική παρουσία τους σε 
κρίσιμες περιοχές της ευρύτε-
ρης ευρωπαϊκής περιφέρειας και 
στην Ανατολική Μεσόγειο φαί-
νεται ότι επιθυμούν στενότερες 
σχέσεις και συντονισμούς με την 
Τουρκία. Αν και από το Λονδίνο 
το μήνυμα που μονίμως μεταδί-
δεται είναι πως οι σχέσεις Ηνω-
μένου Βασιλείου - Τουρκίας δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται παρά 
ως συμπληρωματικές του ρόλου 
που και οι δύο χώρες διαδραματί-
ζουν εντός του ΝΑΤΟ. Ισως η πιο 
σημαντική από τις επαπειλούμε-
νες εξελίξεις είναι η προσπάθεια 

επιστροφής του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην Ανατολική Μεσόγειο 
μέσα από σχήματα τα οποία θα 
είναι ευθέως ανταγωνιστικά, αν 
όχι υπονομευτικά στις υφιστά-
μενες τριμερείς και άλλες πολυ-
μερείς συνεργασίες της Ελλάδας 
και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 
στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, αρμόδιοι κύ-
κλοι παρακολουθούν την αναβάθ-
μιση των σχέσεων της Βρετανί-
ας με την Τουρκία σε διάφορους 
τομείς και εκτιμούν ότι επιδιώκει 
να διαδραματίσει πιο ενεργό ρό-
λο σε όσα συμβαίνουν στην περι-
οχή. Ειδικότερα μετά την έξοδό 
της από την Ε.Ε., τη στιγμή που 
ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία 
στην εξωτερική πολιτική, η οποία 
είναι απαλλαγμένη από τους πε-
ριορισμούς που προσδιορίζονται 
από την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολι-
τική Αμυνας και Ασφάλειας (ΚΕΠ-
ΠΑ), στη βρετανική αντίληψη η 
Τουρκία απολαμβάνει κεντρικό 
ρόλο στις υφιστάμενες και ανα-
δυόμενες διεργασίες και δυναμι-
κές στην περιοχή. 

Ο τομέας στον οποίο αυτή η 

σχέση φαίνεται με τρόπο σχε-
τικά ορατό είναι αυτός της βι-
ομηχανικής συνεργασίας στον 
τομέα της άμυνας. Το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο αποτελεί κρίσιμο 
εταίρο της Τουρκίας στον στρα-

τηγικό στόχο της Αγκυρας να 
εξασφαλίσει κρίσιμη γι’ αυτήν 
στρατιωτική τεχνολογία, ειδικό-
τερα, μεταξύ άλλων, όσον αφο-
ρά την προσπάθεια να αναπτύ-
ξει το εγχώριας σχεδίασης και 
κατασκευής τουρκικό μαχητι-
κό αεροσκάφος. Για τις ανάγκες 
του λεγόμενου TF-X έχουν γίνει 
ήδη διαπραγματεύσεις αλλά και 
συμφωνίες μεταξύ των τουρκι-
κών κρατικών εταιρειών και της 

BAE Systems, καθώς επίσης συ-
ζητήσεις με τη Rolls Royce για 
την πιθανότητα κατασκευής κι-
νητήρα για το αεριωθούμενο αε-
ροσκάφος που επιθυμεί να κα-
τασκευάσει η Τουρκία. Παρά το 
γεγονός ότι έως τώρα έχει γίνει 
σαφές πως οι συζητήσεις αυτές 
δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο 
απτό αποτέλεσμα, οι επαφές συ-
νεχίζονται. Αλλωστε, ήδη στον 
τομέα των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (UAV), τουρκικές 
εταιρείες έχουν καταφέρει να 
εισέλθουν στην εμπορική αγορά 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ, 
Τουρκία και Βρετανία σχεδιά-
ζουν συνεργασία στην παρα-
γωγή και στρατιωτικής χρήσης 
UAV, ζήτημα που –ειδικά για τη 
Λευκωσία– θεωρείται παράγο-
ντας αποσταθεροποίησης για 
την ευρύτερη περιοχή. Στον το-
μέα της αμυντικής βιομηχανίας 
είναι επίσης γνωστές από καιρό 
οι συζητήσεις των Τούρκων με 
τους Βρετανούς για την πιθα-
νότητα χορήγησης τεχνογνω-
σίας προκειμένου η Αγκυρα να 
κατορθώσει να ναυπηγήσει το 

πρώτο αεροπλανοφόρο εγχώριας 
παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι 
το ελικοπτεροφόρο «Anadolu», 
που ήδη διαθέτει η Τουρκία, εί-
ναι ισπανικής σχεδίασης και ήδη 
εκτελεί δοκιμαστικούς πλόες. Η 
Αγκυρα έχει κάνει κρούση προς 
το Λονδίνο για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, δίχως ακόμη κάποια νε-
ότερα. Η πρόοδος σε αυτόν τον 
τομέα θα κριθεί σε πολύ σημα-
ντικό βαθμό και από τον βηματι-
σμό που μπορεί να ακολουθήσει 
η επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον 
- Αγκυρας. Το άνοιγμα της Τουρ-
κίας σε τρίτες αγορές αποτελεί 
απότοκο της ουσιαστικής απο-
κοπής της Αγκυρας από την αμε-
ρικανική αμυντική βιομηχανία 
λόγω της γνωστής υπόθεσης 
των S-400.

Την ίδια στιγμή, καλά πλη-
ροφορημένες πηγές αναφέρουν 
στην «Κ» ότι Αγκυρα και Λονδίνο 
συντονίζονται προκειμένου να 
συνάψουν τριμερή και τετραμε-
ρή σχήματα συνεργασίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στην 
ευρύτερη περιοχή με στόχο την 
προσέγγιση και μεσογειακών 

κρατών-μελών της Ε.Ε. Εκ των 
πραγμάτων η προοπτική ενός 
τέτοιου άξονα στην Ανατολική 
Μεσόγειο τίθεται απέναντι στον 
άξονα Ελλάδας, Γαλλίας και Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας, αλλά απο-
τελεί και σαφές αντιστάθμισμα 
σε υφιστάμενες τριμερείς στην 
περιοχή, με σημαντικότερες εκεί-
νες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο 
και με το σχήμα 3+1 στο οποίο 
συμμετέχουν οι ΗΠΑ. Ακόμη και 
αν αυτός ο άξονας έχει ως κύριο 
στόχο τη μείωση της επιρροής 
της Γαλλίας στην Ανατολική Με-
σόγειο, είναι σαφές ότι συστατι-
κό στοιχείο των τριμερών είναι η 
Κυπριακή ∆ημοκρατία, η οποία 
όμως τυχαίνει να... συνορεύει με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 
διαθέτει κυρίαρχες στρατιωτι-
κές βάσεις σε κυπριακό έδαφος.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε 
μια τέτοια περίπτωση οι επιπτώ-
σεις θα είναι σοβαρές και θα επε-
κταθούν και στην πιθανότητα 
επίλυσης του Κυπριακού, καθώς 
το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί 
μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.

Η Βρετανία επιστρέφει στη Μεσόγειο μέσω Τουρκίας
Σχέδια του Λονδίνου για να ανταγωνιστεί Ε.Ε. και Γαλλία και να αναπτύξει αμυντική συνεργασία με την Αγκυρα

– Για την ενέργεια, υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον 
EastMed. Πιστεύετε ότι ο αγωγός μπορεί να γίνει ή υπάρ-
χουν άλλοι τρόποι για να φτάσει η ενέργεια στις ευρωπα-
ϊκές αγορές;
– Σε κυβερνητικό επίπεδο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος δεσμευόμαστε πλή-
ρως και δεν έχουμε αποστεί ούτε εκατοστό από τη δέσμευσή μας. Οσον 
αφορά τον EastMed, είναι κάτι που πρέπει να εξερευνήσουν αυτοί που 
θα εκτελέσουν το έργο. Και εδώ πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να 
σκεφτούν τη βιωσιμότητα του έργου. Στο μεταξύ, πρέπει να σκεφτούμε 
τις επείγουσες ανάγκες τού σήμερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 
Η κρίση έκοψε περίπου 140 bcm από την παροχή φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη και πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση. Με αυτόν τον τρόπο, 
το Ισραήλ ήδη παίζει ρόλο. Εχουμε αρχίσει να παράγουμε περισσότε-
ρο από τα δικά μας κοιτάσματα και το εξάγουμε. Ο μόνος τρόπος για να 
εξαχθεί σήμερα από το Ισραήλ είναι μέσω της Αιγύπτου. Με τη μορφή 
LNG. Μπορούμε με αυτή την υποδομή να προμηθεύουμε περισσότερη 
ενέργεια την Αίγυπτο και την Ιορδανία και από εκεί την Ευρώπη. Ομως 
αυτή είναι απλώς μια βραχυπρόθεσμη λύση. Είναι μόνο ένα μέρος αυ-
τού που χρειάζεται η Ευρώπη. Εξάγουμε συνολικά μόνο 10 bcm. Από 
αυτά τα 10 bcm, κάποια πηγαίνουν στην εσωτερική χρήση της Αιγύ-
πτου και της Ιορδανίας.

Η βιωσιμότητα του EastMed

Γίνονται ήδη διαπραγ-
ματεύσεις με βρετανικές 
εταιρείες προκειμένου 
να συμβάλουν στην κα-
τασκευή τουρκικού 
αεροσκάφους.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Νόαμ Κατζ, πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα

Το είπαμε ξεκάθαρα 
στους Τούρκους. 
Το είπε δημόσια και 
ο υπουργός Αμυνάς μας. 
Η επαναπροσέγγιση 
δεν πρόκειται να γίνει 
εις βάρος της Ελλάδας.

Η σχέση μας με την 
Ελλάδα δεν είναι σχέση 
αγοραστών και πωλητών. 
Βασίζεται σε συνεχή 
συνεργασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
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Εδώ και μήνες, το Κίεβο ζητάει επί-
μονα αλλά ατελέσφορα από τους 
δυτικούς συμμάχους του πυραύ-
λους μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι 
αμερικανικοί ATACMS, που φτά-
νουν τα 300 χιλιόμετρα, ώστε να 
μπορεί να πλήξει τα ενδότερα της 
Ρωσίας και να ακυρώσει αυτό που 
ο αρχηγός του ουκρανικού στρα-
τού, Βαλέρι Ζαλούζνι, περιέγρα-
φε ως «την αίσθηση της ατιμω-
ρησίας που έχουν οι Ρώσοι λόγω 
των μεγάλων αποστάσεων που 
τους χωρίζουν από τις δυνάμεις 
του εχθρού». Εστω και χωρίς τους 
δυτικούς πυραύλους, όμως, οι Ου-
κρανοί έκαναν την περασμένη 
εβδομάδα το πρώτο βήμα για να 
πετύχουν τον στόχο τους, χρησι-
μοποιώντας δικής τους κατασκευ-
ής όπλα. Και τι βήμα!

Το διήμερο ∆ευτέρας και Τρί-
της, ουκρανικά drones-καμικάζι 
διήνυσαν εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα εντός ρωσικού εδάφους για 
να πλήξουν τρεις ρωσικές βάσεις, 
προκαλώντας τον θάνατο τριών 
στρατιωτών και ζημιές σε δύο μα-
χητικά αεροπλάνα. Μεταξύ των 
στόχων που επλήγησαν ήταν και 
η βάση Ενγκελς στην περιφέρεια 
Σαράτοφ, στα νότια της Ρωσίας, 
που απέχει περί τα 600 χιλιόμετρα 

από τα ουκρανικά σύνορα. Για σύ-
γκριση, αρκεί να αναφέρουμε ότι 
η Μόσχα απέχει λιγότερο από 500 
χιλιόμετρα. Το μήνυμα που στάλ-
θηκε στους Ρώσους ήταν σαφές: 
Κανείς από εσάς δεν είναι ασφα-
λής όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. 

Αν και η σύγκρουση δεν θα 
κριθεί από τα drones, αλλά από 
τις συγκρούσεις στο έδαφος της 
Ουκρανίας, το πολιτικό πλήγμα 
για τον Πούτιν και το ψυχολογικό 
για τη Ρωσία ήταν οδυνηρά. Επι-
πλέον, δημιουργήθηκαν εύλογα 
ερωτήματα για την αποτελεσμα-
τικότητα των πολυδιαφημισμέ-
νων (και εξαγώγιμων) συστημά-
των αεράμυνας της Ρωσίας S-300 
και S-400, αφού δεν κατάφεραν 
να εντοπίσουν και να καταστρέ-
ψουν εχθρικά σκάφη που πετού-
σαν για πολλή ώρα πάνω από ρω-
σικά εδάφη. 

Από τις πρώτες εβδομάδες του 
πολέμου, οι Ουκρανοί προσπα-
θούσαν να αντισταθμίσουν, στον 
βαθμό του δυνατού, το στρατη-
γικό πλεονέκτημα των επιτιθε-
μένων όσον αφορά τους βομβαρ-
δισμούς από μεγάλη απόσταση 
(μέσω πυροβολικού ή αεροπορί-
ας), εξαπολύοντας επιθέσεις εντός 
ρωσικών συνόρων. Ωστόσο, αυτές 
περιορίζονταν στην παραμεθόρια 
περιοχή Μπέλγκοροντ, σε απο-
στάσεις λίγων χιλιομέτρων από 
τα σύνορα. Το πρώτο ποιοτικό 
άλμα έγινε στις αρχές Οκτωβρί-
ου, όταν κατάφεραν να βομβαρ-
δίσουν τη στρατηγικής σημασίας 
γέφυρα του Κερτς, που συνδέει 
την Κριμαία με τη Ρωσία. Ακολού-
θησαν, μέσα στον ίδιο μήνα, βομ-
βαρδισμοί με drones στον ρωσικό 
ναύσταθμο της Σεβαστούπολης. 
Με τις επιθέσεις της περασμένης 
εβδομάδας, οι Ουκρανοί ανέβη-
καν πίστα, όπως θα λέγαμε στη 
γλώσσα των video games. 

Για την προέλευση των όπλων 
που έσπειραν τον πανικό, οι πλη-
ροφορίες διχάζονται. Το ρωσικό 

υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι 
επρόκειτο για σοβιετικής κατα-
σκευής drones (πιθανότατα για 
Tu-141 Strizh, βεληνεκούς 1.000 
χιλιομέτρων), ενώ ουκρανικές πη-
γές υποστήριζαν ότι χρησιμοποι-
ήθηκαν καινούργια αεροσκάφη, 
κατασκευασμένα από την ουκρα-
νική εταιρεία Ukroboronprom. Σε 
κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα 
είναι που μετράει. 

Στρατηγικά και πολιτικά, οι ου-
κρανικές επιθέσεις της περασμέ-
νης εβδομάδας ήταν η απάντηση 
στο ρωσικό «Σοκ και δέος» που 
έχει εξαπολύσει ο στρατηγός Σερ-
γκέι Σουροβίκιν, επονομαζόμενος 
και «Αρμαγεδδών», με τα κύματα 
βομβαρδισμών εναντίον ενεργει-
ακών και άλλων υποδομών, στο 
Κίεβο και σε άλλα αστικά κέντρα. 
Εχοντας διοριστεί από τον Πού-
τιν, στις 8 Οκτωβρίου, ως νέος 
αρχηγός των ρωσικών δυνάμεων 
στην Ουκρανία, ο Σουροβίκιν όχι 
μόνο δεν σημείωσε καμία νίκη 
μέχρι σήμερα, αλλά αναγκάστη-
κε να πιει το πικρό ποτήρι της 
απόσυρσης από τη Χερσώνα. Η 

απάντησή του ήταν οι βομβαρδι-
σμοί, που άφησαν εκατομμύρια 
Ουκρανούς προσωρινά χωρίς ρεύ-
μα και θέρμανση, με τον υδράρ-
γυρο να έχει κατέβει ήδη στους 
-11 βαθμούς Κελσίου, στο Κίεβο, 
τον χειμώνα να διαγράφεται εφι-
αλτικός και πολλούς κατοίκους 
είτε να αναζητούν καταφύγιο σε 
ειδικά κέντρα υποδοχής, είτε να 
μετακομίζουν σε πιο ασφαλή και 
πιο ζεστά σημεία, εντός ή εκτός 
Ουκρανίας. 

Η πολύ δύσκολη κατάσταση 
προκάλεσε ήδη και τις πρώτες 
αψιμαχίες στο εσωτερικό της ου-
κρανικής ηγεσίας, όπως έδειξε η 
δημόσια αντιπαράθεση του προέ-
δρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον 
δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, 
για τα μέτρα προστασίας του άμα-
χου πληθυσμού.

Η ενεργειακή κρίση

Την ίδια στιγμή, η σύμπραξη 
του Κρεμλίνου με τον πάντα φιλι-
κό έναντι της Ρωσίας στρατηγό-
χειμώνα επιτείνει την ενεργειακή 
κρίση στην Ευρώπη και δοκιμά-

ζει τα όρια της δυτικής συνοχής. 
Στην προ δεκαημέρου επίσκεψή 
του στον Λευκό Οίκο, ο Εμανου-
έλ Μακρόν εξέφρασε την έντονη 
δυσφορία όλων των εταίρων του 
έναντι της Αμερικής, η οποία κερ-
δίζει εις βάρος της Ευρώπης από 
την ουκρανική και τη συνακόλου-
θη ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, ο 
Γάλλος πρόεδρος απείλησε ανοι-
χτά ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα 
προσφύγει εναντίον των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου για αθέμιτο 
ανταγωνισμό, κάτι που προσωρι-
νά φάνηκε να αποτρέπεται.

Εχοντας λάβει τα μηνύματά 
του από Παρίσι, Βερολίνο και άλ-
λες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο 
Τζο Μπάιντεν έκανε ένα βήμα 
πίσω στο Ουκρανικό – αν και το 
κατά πόσον πρόκειται για φρα-
στική ή ουσιαστική προσαρμογή, 
είναι νωρίς να το πούμε. Ενώ την 
περασμένη άνοιξη χαρακτήριζε 
τον Βλαντιμίρ Πούτιν «χασάπη», 
ο οποίος «δεν μπορεί να μείνει 
στην εξουσία» (με άλλα λόγια, 
πόλεμος μέχρις εσχάτων στην 

Ουκρανία με στόχο την αλλαγή 
καθεστώτος στη Ρωσία), αυτή τη 
φορά δήλωσε: «Είμαι έτοιμος να 
συζητήσω με τον κύριο Πούτιν 
εάν ενδιαφέρεται πραγματικά για 
την αναζήτηση τρόπου τερματι-
σμού του πολέμου». Τις επόμενες 
ημέρες, ο Αμερικανός υπουργός 
Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν ση-
μείωσε ότι στόχος των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, αναφορικά με τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, είναι να 
αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύ-
ματα στα προ της εισβολής όρια, 
κάτι που σημαίνει ότι η Ουάσι-
γκτον δεν θέτει, όπως το Κίεβο, 
ως όρο την απόσυρση των Ρώσων 
από Ντονμπάς και Κριμαία, και 
ότι θα μπορούσε να αναζητήσει 
ένα συμβιβασμό με τη Μόσχα του 
είδους «εδάφη αντί κυρώσεων» – 
απόσυρση των Ρώσων από μεγά-
λο μέρος των εδαφών που σήμε-
ρα κατέχουν, με αντάλλαγμα την 
άρση μέρους των κυρώσεων που 
τους έχουν επιβληθεί.

Φαίνεται ότι η συνάντηση 
Μπάιντεν - Μακρόν επιτάχυνε 
τις διπλωματικές διεργασίες. Στο 
Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάρι-
ος Ολαφ Σολτς δήλωσε ότι η Ευ-
ρώπη οφείλει να επιστρέψει στην 
«ειρηνική τάξη πραγμάτων» που 
επικρατούσε πριν από τη ρωσική 
εισβολή (κάτι που πολύ πιθανό 

υπονοεί κάτι και για τους Nord 
Stream) εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
αναζητήσει και βρει τρόπο τερ-
ματισμού του πολέμου. Από την 
πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν 
υποστήριξε, σε τηλεοπτική συνέ-
ντευξή του, ότι στο πλαίσιο της 
τελικής ειρήνευσης θα πρέπει να 
δοθούν από τη ∆ύση «εγγυήσεις 
ασφαλείας» στη Μόσχα για τα θέ-
ματα που έχει θέσει ο Ρώσος πρό-
εδρος (μη ένταξη της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ, όχι τοποθέτηση πυρη-
νικών κοντά στα ρωσικά σύνορα 
κ.ά.). Αυτή τη στιγμή ο δρόμος 
προς τις διαπραγματεύσεις και 
την ειρήνευση διαγράφεται μα-
κρύς, καθώς τόσο οι Ρώσοι όσο 
και οι Ουκρανοί προετοιμάζονται 
για έναν μακρύ πόλεμο. Για πρώ-
τη φορά, όμως, στους δέκα μήνες 
του πολέμου, διακρίνεται μια αμυ-
δρή ακτίνα φωτός. 

Στο Βερολίνο συναντήθηκαν το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο 300 νέ-
οι ακτιβιστές από τη ρωσική δια-
σπορά, αλλά και από το εσωτερικό 
της Ρωσίας, προκειμένου να εκπο-
νήσουν κοινή πολιτική κατά του 
Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν φεμινίστριες, πολιτι-
κοί, υπέρμαχοι των δικαιωμάτων 
των ομοφυλοφίλων, εκπρόσωποι 
εθνοτήτων και πολλοί άλλοι. Κοι-
νή διαπίστωσή τους ήταν ότι η 
Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει 
τη μακρά ιστορία της στη βίαιη 
κατάπνιξη της αμφισβήτησης, 
που χρονολογείται από τη Ρωσική 
Αυτοκρατορία και καταλήγει στις 
ημέρες του καθεστώτος Πούτιν. 
Την ίδια ώρα, οι ακτιβιστές πα-
ραδέχθηκαν ότι το έργο τους θα 
είναι δύσκολο.

«∆εν είναι δυνατόν να οικοδο-
μήσεις ένα κράτος πάνω στη βία. 
Αυτό ήταν το κοινό χαρακτηριστι-
κό της ΕΣΣ∆ και της Ρωσίας. Οσοι 
δεν ξεκίνησαν τον πόλεμο οφεί-
λουν να βγάλουν την κοινωνία 
από τον βούρκο, και αυτό απαι-

τεί μεγάλη δύναμη. Πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουμε τον βαθμό της 
κοινωνικής παρακμής», λέει η Ινα 
Μπερέσκινα, που συμμετείχε στη 
διοργάνωση.

Οι Ρώσοι αντιφρονούντες στο 
εξωτερικό υπήρξαν παραδοσιακά 
διασπασμένοι. Ουδέποτε μπόρε-
σαν να καταλήξουν σε ηγετική 
φυσιογνωμία του κινήματος, ενώ 
η σύνοδος του Βερολίνου βρέθη-
κε αντιμέτωπη με σημειολογικές 
διαφωνίες, όπως αν η σύρραξη θα 
έπρεπε να αποκαλείται «πόλεμος 
του Πούτιν» ή «πόλεμος της Ρω-
σίας» και εάν τα σημερινά γεγο-
νότα αποτελούν επανάληψη του 
1917. Ο Αλεξέι Ναβάλνι, που θα 
παραμείνει έγκλειστος για τα επό-
μενα αρκετά χρόνια, είναι ίσως ο 

μόνος πολιτικός με κατάλληλες 
περγαμηνές και ικανό χάρισμα 
για να ηγηθεί αντιπολιτευτικού 
κινήματος. Οι υπαρχηγοί του απο-
φάσισαν να μη συνεργασθούν με 
άλλες ομάδες αυτοεξόριστων αντι-
φρονούντων, υποστηρίζοντας ότι 
προτιμούν να αφιερώσουν τις δυ-
νάμεις τους στην πολιτική μάχη 
κατά του Πούτιν.

Πιο νέοι ακτιβιστές αντιδρούν 
στις προσπάθειες αυτόκλητων 
ηγετών της αντιπολίτευσης να 
επηρεάσουν το κίνημα, όπως ο 
πρώην ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορ-
κόφσκι ή ο σκακιστής Γκάρι Κα-
σπάροφ. Με ειρωνείες έγινε δεκτή 
η σύσταση τον Νοέμβριο «εξόρι-
στης ρωσικής κυβέρνησης» από 
μικρή ομάδα Ρώσων πολιτικών, 
που έχουν εγκαταλείψει εδώ και 
δεκαετίες την ενεργό δράση. Η 
απουσία φυσιογνωμίας, ικανής να 
συσπειρώσει την αντιπολίτευση, 
είναι ιδιαίτερα αισθητή. «∆εν δι-
αθέτουμε ενιαία αντιπολίτευση, 
δεν έχουμε ηγέτες και δεν καταλα-
βαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε», 
εξηγεί η 35χρονη Πολίνα Γελίνα, 
ειδικός του Ιντερνετ, που εγκατέ-
λειψε τη Ρωσία για να προφυλάξει 

τους γιους της από τη στράτευση. 
Ολοι γνωρίζουν τις δυσκολίες 

του έργου τους, ιδίως μετά την 
απαγόρευση ακόμη και των πλέ-
ον ανώδυνων μορφών διαμαρτυ-
ρίας από το καθεστώς Πούτιν. Η 
αυτοεξορία φαντάζει πια ως καλύ-
τερη επιλογή από τον εγκλεισμό 
σε στρατόπεδο εργασίας. 

Σταλινική παράδοση

Ολοένα και περισσότεροι ακτι-
βιστές χαρακτηρίζονται «πράκτο-
ρες ξένης δύναμης» από τα ρωσι-
κά δικαστήρια, που αναβιώνουν 
έτσι τη σταλινική παράδοση της 
εμμονής με τους προδότες. «Είθε 
τα όπλα να σιγήσουν και η Ρωσία 
να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Τι 
θα ακολουθήσει, όμως; Για την 
ώρα, ουδείς μπορεί να προβλέψει 
ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει 
η Ρωσία», σχολιάζει ο Τομπάιας 
Λίντνερ, αξιωματούχος του γερ-
μανικού υπουργείου Εξωτερικών, 
που αποκάλεσε τους ακτιβιστές 
«δημοκρατική ελπίδα για τη Ρω-
σία του μέλλοντος».

Η μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση 
στον Πούτιν είναι πώς να ασκή-

σει επιρροή από το εξωτερικό. «Οι 
συνάδελφοί μου κι εγώ αναζητού-
με τρόπους να επηρεάσουμε τις 
απόψεις του κοινού στο εσωτε-
ρικό της Ρωσίας», λέει η 29χρο-
νη Νατάλια Μπαρανόβα, η οποία 
συμμετέχει στην ομάδα Φεμινι-
στική Αντιπολεμική Αντίσταση. 
Η οργάνωση της Μπαρανόβα έχει 
πραγματοποιήσει λίγες, μικρής 
κλίμακας, εκδηλώσεις διαμαρτυρί-
ας, όπως το μοίρασμα φυλλαδίων 
κατά του πολέμου στους δρόμους 
ρωσικών πόλεων και η κυκλοφο-
ρία αντιπολεμικού ψηφίσματος 
που υπέγραψαν μερικές χιλιάδες 
μητέρες επίστρατων. Κάποιοι θαρ-
ραλέοι προσπαθούν να προωθή-
σουν αλλαγές από το εσωτερικό 
της Ρωσίας, παρότι αντιμετωπί-
ζουν ποινές κάθειρξης 15 ετών 
εάν επικρίνουν τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Μέλος τοπικού κοινο-
βουλίου ρωσικής αυτόνομης περι-
οχής, ο οποίος συμμετείχε στο συ-
νέδριο και ζήτησε να παραμείνει 
ανώνυμος, αποκάλυψε την ανα-
κούφισή του για τις ολιγοήμερες 
διακοπές από τον διαρκή φόβο. 
«Μπορώ επιτέλους να χρησιμο-
ποιώ τον όρο “πόλεμος” για την 

Ουκρανία και όχι το προβλεπόμε-
νο “ειδική στρατιωτική επιχείρη-
ση” που απαιτεί η κρατική προπα-
γάνδα», επισημαίνει ο βουλευτής.

Μία από τις ιδέες που συζητή-
θηκαν στο Βερολίνο ήταν η ανά-
γκη θεσμοθέτησης κάποιου εί-
δους σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο 
μεταμόρφωσε τη Γερμανία από 
ναζιστικό κράτος σε ζωντανή δη-
μοκρατία. Το σχέδιο αυτό επιβλή-
θηκε, όμως, σε συνθήκες στρατιω-
τικής κατοχής, συμπληρώνουν οι 
ακτιβιστές, ενώ κάθε προσπάθεια 
αποκατάστασης της δημοκρατί-
ας στη Ρωσία, αλλά και ανοικτής 
συζήτησης για τις δεκαετίες πο-
λιτικής καταπίεσης, θα πρέπει να 
προέρχεται από το εσωτερικό της 
Ρωσίας και όχι από «εμιγκρέδες».

Ολη η χώρα πρέπει να απαλ-
λαγεί από «τον αυτοκρατορικό 
τρόπο σκέψης», υπογραμμίζει η 
Ινα Μπερέσκινα, η οποία υπήρξε 
μία από τις συνδιοργανώτριες του 
συνεδρίου στο Βερολίνο. «Αν αυτό 
το διανοητικό άλμα δεν ολοκλη-
ρωθεί, ίσως η λήξη του πολέμου 
στην Ουκρανία και η νίκη των δυ-
νάμεων του Κιέβου να μη σώσουν 
την κατάσταση», επισημαίνει.

Δοκιμάζουν τα όρια του Βλαντίμιρ Πούτιν
Μηνύματα Μπάιντεν, Μακρόν και Σολτς στο Κρεμλίνο για τους όρους μιας πιθανής διαπραγμάτευσης στο Ουκρανικό

Η δύσκολη σύναξη των Ρώσων αντικαθεστωτικών στο Βερολίνο

Οι θεαματικές 
επιθέσεις εναντίον 
ρωσικών βάσεων ήταν 
η απάντηση του Κιέβου 
στους σαρωτικούς 
βομβαρδισμούς 
των Ρώσων, αλλά και 
στις πιέσεις της Δύσης 
για διαπραγμάτευση.

Τα ουκρανικά χτυπήμα-
τα δημιούργησαν εύλογα 
ερωτήματα για την 
αποτελεσματικότητα 
των πολυδιαφημισμέ-
νων (και εξαγώγιμων) 
συστημάτων αεράμυνας 
της Ρωσίας S-300 
και S-400.

Πολυδιάσπαση, έλλειψη 
ηγέτη και διώξεις 
εντός Ρωσίας καθιστούν 
δύσκολο το εγχείρημα 
εκδημοκρατισμού 
της χώρας.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κάτοικοι της πόλης Μπαχμούτ στο Ντονέτσκ κοιτάζουν διαμερίσματα πολυκατοικίας παραδομένα στις φλόγες έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό. Ο νέος αρχη-
γός των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, χτυπάει ανηλεώς υποδομές και πόλεις από τις 8 Οκτωβρίου, οπότε ανέλαβε. 
Ο χειμώνας διαγράφεται εφιαλτικός για πολλούς Ουκρανούς, ενώ ο υδράργυρος έχει κατέβει ήδη στους -11 βαθμούς Κελσίου.
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Για ποιο ποδόσφαιρο
μιλάμε; 

Στο δικό μας αντικείμενο που ασχολείται
αποκλειστικά και μόνο με το κυπριακό πο-
δόσφαιρο, το επίκεντρο βρίσκεται οπου-
δήποτε αλλού εκτός από το ίδιο το άθλημα. 

Πως ο επαγγελματίας να αξιολογήσει
το ποδόσφαιρο ως πρώτη και βασική προ-
τεραιότητα της καθημερινής του ατζέντας,
όταν ξεφυτρώνουν κάθε λίγο και λιγάκι,
διαφόρων ειδών «μολυσματικές παραφυά-
δες» που δεν αφήνουν το ποδόσφαιρο ντε

και καλά, να μεγαλώσει, ν’ αναπτυχθεί, να φουντώσει και
να δείξει την ομορφιά του. 

Πώς δηλαδή ν’ ασχοληθείς με το άθλημα, για το ποιος
είναι ευφυής προπονητής, ποιος είναι καλός παίκτης,
ποιος ταχύς και ποιος ηγετικός ή ταλαντούχος, όταν η κυ-
πριακή ποδοσφαιρική πραγματικότητα περιλαμβάνει είτε
την οργανωμένη βία, είτε το παράνομο στοίχημα και τους
στημένους αγώνες, είτε εμπρηστικές δηλώσεις, είτε κακές
γηπεδικές εγκαταστάσεις, είτε παραγοντικές αποφάσεις
που μολύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, είτε ανακοι-
νώσεις ομάδων που προάγουν τον φανατισμό, είτε διαι-
τητικές αποφάσεις- συμπεριφορές που καθορίζουν απο-
τελέσματα, είτε χειρισμοί και αποφάσεις της Ομοσπονδίας
που μοιάζουν εχθρικές προς το άθλημα παρά βοηθητικές; 

Πώς; Αφού δεν σε αφήνουν ν’ αγιάσεις. Τα καθημερινά
ερεθίσματα στο επάγγελμα μας περιστρέφονται μεν γύρω
από το ποδόσφαιρο, δεν έχουν όμως καμία σχέση με το
παιγνίδι ή και το άθλημα. 

Δεν είναι δηλαδή αυτό που τούτο το μήνα παρακολου-
θούμε ως γιορτή στο Κατάρ, όπου άπαντες επικεντρώθηκαν
στο άθλημα περιμένοντας το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. 

Στην Κύπρο, η μεταχείριση του αθλήματος είναι παντελώς
διαφορετική και ουδεμία σχέση έχει με το πώς την δια-
χειρίζονται στο εξωτερικό. 

Αν στις προηγμένες χώρες αντιλαμβάνονται το ποδό-
σφαιρο ως μέσο ψυχαγωγίας της μάζας ή και υγιούς επι-
χειρηματικότητας, στην Κύπρο το εννοούμε ως μέσο εξου-
σίας μέσα από το οποίο ο καθένας προσπαθεί να επιβάλει
ή να βελτιώσει την ισχύ του. Οικονομικά, πολιτικά, κομ-
ματικά, κοινωνικά ή και οπαδικά!!! Για ποιο ποδόσφαιρο
μιλάμε; 

Hττα για όλους, 
για κάποιους 
πανωλεθρία!

Ακόμη και όσοι μπορεί να υποστηρίξουν,
ότι υπό τις περιστάσεις η ποινή απαγό-
ρευσης μετακίνησης φιλάθλων μπορεί να
θεωρηθεί σωστή ή αναγκαία ως έσχατη
λύση, οφείλουν να παραδεχθούν πως ένα
τέτοιο μέτρο αποτελεί ήττα για όλους όσοι
εμπλέκονται στο χώρο του ποδοσφαίρου
και πανωλεθρία για αυτούς που έχουν ρόλο
και λόγο στο θέμα αντιμετώπισης της βίας
στα γήπεδα.

Πριν από χρόνια ήταν η τιμωρία της διε-
ξαγωγής αγώνων σε ουδέτερη έδρα. Ακολούθησαν αγώνες
κεκλεισμένων των θυρών, κάποιες φορές έκλειναν πέταλα
ή άλλα κομμάτια κερκίδας (λες και οι χούλιγκαν ενδιαφέ-
ρονταν για τη θέση ή την πλευρά σε μια κερκίδα), κάποτε
δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο είχαν μόνο ηλικιωμένοι,
παιδιά και γυναίκες και πλέον κανένας σε εκτός έδρας
αγώνες. Κοινό στοιχείο όλων αυτών, η τιμωρία των πολλών
γιατί ποτέ και κανείς αρμόδιος δεν θέλησε να ασχοληθεί
πραγματικά και να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα
και αδιαφορώντας για τα όποια συμφέροντα, τους πολύ
πιο λίγους. 

Ακόμη μεγαλύτερες, πλέον, οι διαστάσεις στην αποτυχία
των αρμοδίων και ειδικών να αντιμετωπίσουν την κατά-
σταση. Το μέτρο απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων,
προκύπτει σε μια περίοδο εφαρμογής της Νομοθεσίας
περί αντιμετώπισης της βίας στους αθλητικούς χώρους.
Γινόμαστε γραφικοί, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε
πως είναι η Νομοθεσία για την οποία χρειάστηκαν χρόνια
συζητήσεων, μελετών και αξιολογήσεων. Είναι η Νομοθεσία
που χαρακτηρίστηκε, απ’ όσους την υποστήριξαν, ως
πρωτοποριακή με κυριότερο το μέτρο της κάρτας φιλάθλου.
Είναι το μέτρο που υποτίθεται πως διασφαλίζει την πα-
ρουσία κόσμου επώνυμα στο γήπεδο, σε συγκεκριμένες
θέσεις και κατ’ επέκταση την παρακολούθηση του από
κλειστά κυκλώματα ασφαλείας, άρα και τον εύκολο εν-
τοπισμό όλων όσοι παρεκτρέπονται. Όλα όσα δηλαδή
σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσαν, όταν δοκιμάστηκαν
σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε σχεδόν άδεια από
κόσμο γήπεδα.

Τραγική και η διαπίστωση πως δεν μιλάμε για βελτίωση
της κατάστασης αλλά για έξαρση της βίας! Απλά γιατί για
ακόμη μία φορά αποδεικνύεται, πως περισσότερο εντυ-
πώσεις παρά ουσία επιδίωξαν αυτοί που ετοίμασαν το
σχετικό νομοσχέδιο. Περισσότερο ουδέτεροι παρά πρω-
ταγωνιστές εξακολουθούν να παραμένουν όσοι μπορούν
να βοηθήσουν αλλά απλά καταδικάζουν τα επεισόδια.

Κα περισσότερο υποκριτές αποδεικνύονται, όσοι αδια-
φορούν για την τιμωρία των πολλών και σωστών φιλάθλων,
κάνοντας πλάτες ή χατίρια στους λίγους ή κλείνοντας
τα μάτια εκεί και όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στον εντοπισμό και την απομάκρυνση κάποιων από τα
γήπεδα…

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Κορυφαίος όλων ο Λιονέλ Μέσι
Ο Αργεντινός άσος ξεπέρασε τον συμπατριώτη του «Θεό της μπάλας» Ντιέγκο Μαραντόνα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 

Παρακολουθώ ποδόσφαιρο από τα
τέλη της δεκαετίας του 1970 ενώ
από το 1988 είμαι αθλητικός συν-
τάκτης. Θα εκφράσω λοιπόν την
άποψή μου για τον κορυφαίο ποδο-
σφαιριστή που παρακολούθησα από
τα γήπεδα ως αθλητικός συντάκτης
ή από την τηλεόραση. Δεν έχω δει
ποδοσφαιριστή «φορτωμένο» με τό-
σο ταλέντο όσο ο «Θεός του ποδο-
σφαίρου» Ντιέγκο Αρμάντο Μαραν-
τόνα. Ήταν αξεπέραστος, μοναδικός,
ένας χορευτής της μπάλας, ένας «μά-
γος» που μας έκανε να αγαπήσουμε
περισσότερο το ποδόσφαιρο. Ο ιδιόρ-
ρυθμος Αργεντινός ήταν ένα χάρμα
ειδέσθαι σε κάθε του «χορογραφία»
στον αγωνιστικό χώρο. Για πολλούς
αποτελεί τον κορυφαίο ποδοσφαι-
ριστή όλων των εποχών. Αέρινος,
αεικίνητος στο γήπεδο. Κάθε του
κίνηση έμοιαζε με χορευτική φιγού-
ρα. Κάθε του αγώνας με μια παρά-
σταση. Τον είχα λατρέψει όπως και
εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι σε
όλο τον πλανήτη. Όμως ο θρύλος
του «Θεού της μπάλας» γρήγορα κα-
τέρρευσε στα μάτια μου, όταν ολο-
κληρώθηκε η ηθική πτώση του και
έγινε υποχείριο των εμπόρων των
ναρκωτικών αλλά και του κάθε επι-
τήδειου που ήθελε να «κλέψει» λίγη
από την δόξα του. 

Αντίθετα από τον αυτοκαταστρο-
φικό Μαραντόνα, ο Λιονέλ Μέσι έχει
πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στην από-
δοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν
διαθέτει το μαχητικό πνεύμα του
Ντιέγκο. Ιδιαίτερα μέχρι τα 30 του
χρόνια, ο Μέσι έκανε τον κόσμο να
τον αγαπήσει γιατί του θύμισε ότι
το ποδόσφαιρο είναι ωραίο και υπάρ-
χει για να κάνει ευτυχισμένους όσους
με κέφι το υπηρετούν. 

Η ταχύτητα και οι επιταχύνσεις
του, η τεχνική του, η ικανότητα του
να φτάνει στο γκολ με πολλούς τρό-
πους, οι σπουδαίες πάσες του είναι
μόνο κάποιες από τις πολλές αρετές
του. Η σημαντικότερη όμως από
όλες είναι η χαρά που έχει κάθε
φορά που αγωνίζεται, σαν ένα μικρό
παιδί που χαίρεται το παιχνίδι με
τους φίλους του. 

Στον αγώνα της Αργεντινής με
την Αυστραλία στην φάση των «16»
ήταν ξανά απολαυστικός και απόλυτα
ουσιαστικός. Ο (τέως πλέον) προπο-

νητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς
Ενρίκε είχε πει στην ισπανική τη-
λεόραση πως ό,τι κάνει ο Μέσι σε
αυτό το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα
το ξαναδούμε ποτέ. «Στο χιλιοστό
του ματς αγωνίστηκε σαν πρωτάρης
που απολαμβάνει τη διοργάνωση,
έδωσε τρεις καταπληκτικές πάσες
στις καθυστερήσεις, σε ένα σημείο
του παιγνιδιού που οποιοσδήποτε
άλλος θα είχε βγει από το γήπεδο

κατάκοπος και για να εισπράξει χει-
ροκροτήματα» είπε ο προπονητής
που μαζί του κέρδισε το Τσάμπιονς
λιγκ. Και πρόσθεσε μιλώντας για την
ασταμάτητη σύγκριση με τον Μα-
ραντόνα: «ας τελειώσει αυτή η συ-
ζήτηση επιτέλους – ακόμα κι αν ο
Μαραντόνα μας έδειξε πως μπορεί
κάποιος να κερδίσει το παγκόσμιο
κύπελλο μόνος του, ο Μέσι μας δεί-
χνει πως μετά από χίλια ολόκληρα
παιγνίδια μπορείς να είσαι ακόμα ο
καλύτερος στον κόσμο. Και για όποιον
καταλαβαίνει, αυτό είναι απίστευτο»,
τόνισε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
Για αυτό και μετά από τόσα χρόνια,
εκατομμύρια φίλαθλοι χαίρονται και
πανηγυρίζουν με τις επιτυχίες του
Αργεντινού παικταρά με το χαμόγελο
του μικρού παιδιού. 

Η εικόνα του Μέσι συνεχίζει να

λάμπει και να παραμένει ασύγκριτα
καλύτερος από τους συμπατριώτες
του στην εθνική Αργεντινής και να
κάνει πράγματα που οι άλλοι δεν
μπορούν. Ο Μέσι συνεχίζει στα 35
του χρόνια να γράφει ιστορία. Κόντρα
στην Αυστραλία, ξεπέρασε σε γκολ
κι εμφανίσεις σε μουντιάλ τον Μα-
ραντόνα, κι αν η Αργεντινή κατάφερε
την Παρασκευή το βράδυ, να απο-
κλείσει την Ολλανδία, θα αφήσει
πίσω του σε συμμετοχές και τον Λό-
ταρ Ματέους, θα γίνει δηλαδή αυτός
που έχει αγωνιστεί σε ματς παγκο-
σμίου κυπέλλου πιο πολύ από όλους. 

Στην καρδιά μας παραμένει ο κο-
ρυφαίος ποδοσφαιριστής που είδαμε
να αγωνίζεται και είναι ένας (βασικός)
λόγος που αγαπήσαμε ακόμα περισ-
σότερο το παιχνίδι με την «στρογγυλή
θεά». 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Απαγόρευση μετακίνησης
φιλάθλων: Δεδομένο ότι η συγκε-
κριμένη ποινή συμπεριλαμβάνεται
πλέον στους πειθαρχικούς κανονι-
σμούς. Απ’ εκεί και πέρα, πότε μπο-
ρεί να επιβληθεί μια τέτοια ποινή, σε
ποιο είδος (σοβαρότητα καταγγελίας)
ή αριθμό παραπομπών επιβάλλεται,
τι προνοεί σε αριθμό αγώνων που τι-
μωρείται μια ομάδα, στο ενδεχόμενο
τιμωρίας για δεύτερη φορά ή και πε-
ρισσότερες. Όλα αυτά καλό θα είναι
να τα ξεκαθαρίσει – δημοσιοποιήσει
η ΚΟΠ, προς αποφυγή αντιδράσεων,
εντάσεων και δημιουργίας περαιτέ-
ρω προκατάληψης.

Αλεξέι Σπιλέφκσι: Τελικά η προ-
σπάθεια να αστειευτεί ο προπονητής

του Άρη με τον 4ο διαιτητή του αγώνα
Άρης – Πάφος, ενώπιον του Αθλητι-
κού Δικαστή παρουσιάστηκε ως τρά-
βηγμα έντονο από το χέρι και εξύβρι-
ση! Πάλι καλά για τον Λευκορώσο
προπονητή που η σχετική τιμωρία πε-
ριορίστηκε στο πρόστιμο. Απ’ εκεί και
πέρα, οι πέντε κίτρινες μέχρι τώρα,
συν μία απευθείας κόκκινη κάρτα,
ασφαλώς θα πρέπει να προβληματί-
σει τον προπονητή του Άρη, τους συ-
νεργάτες του αλλά και τους εργοδό-
τες του, ειδικά όσο πλησιάζουμε στο
πολύ πιο κρίσιμο τελευταίο στάδιο
του φετινού πρωταθλήματος…

Ετα ούλλα τζαμαί: Θυμάστε που
πανηγύριζαν κάποιοι παράγοντες και
αθλητικοί συντάκτες ότι θα επέστρε-

φαν οι οργανωμένοι οπαδοί των ομά-
δων στα γήπεδα; Για να αποκτήσουμε
ατμόσφαιρα τάχατες. «Ετα ούλλα τζα-
μαί τωρά». Έτσι δεν το λέμε στην Κυ-
πριακή διάλεκτο; 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον: Εξαιρετι-
κά ενδιαφέρον είναι το πρωτάθλημα
Β’ Κατηγορίας. Η πρώτη ομάδα στον πί-
νακα ΑΕΖ έχει 21 βαθμούς και η εντέ-
κατη ΠΟ Ξυλοτύμπου έχει 16. Μένουν
τέσσερις αγωνιστικές για να τελειώσει
η κανονική περίοδος και όλα παίζον-
ται. Οι διαφορές μεταξύ των περισσο-
τέρων ομάδων είναι ελάχιστες.  

Κάτι αλλάζει στο μπάσκετ: Κάτι
φαίνεται να αλλάζει στο φετινό πρω-
τάθλημα καλαθόσφαιρας. Το δίδυμο

Κεραυνού-ΑΕΚ που ήταν …μόνο, μό-
νιμα στον πρωταγωνιστικό ρόλο απέ-
κτησε παρέα. Το ΑΠΟΕΛ κατά πρώτο
λόγο και την ΑΕΛ κατά δεύτερο. Για
να δούμε αν θα πάει το πράγμα μέχρι
τέλους. Μακάρι να πάει.

Αρτεμ Τζούμπα: Ο γενικός διευ-
θυντής της Καρμιώτισσας, Τόνι Αντω-
νίου, επιβεβαίωσε πριν από μερικές
μέρες στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ότι η ομά-
δα είναι σε επαφές με το Ρώσο σέν-
τερ φορ Αρτεμ Τζούμπα. Τεράστια κί-
νηση αν τελικά βέβαια γίνει. Ήδη εί-
ναι στο νησί μας άλλος ένας σπουδαί-
ος Ρώσος ποδοσφαιριστής. Ο Αλε-
ξάντερ Κακόριν. Ούτε για πλάκα δεν
λεγόταν αυτό προηγουμένως. Όμως
τίποτα δεν μένει στατικό στη ζωή. 

<<<<<<<

Αντίθετα από τον αυτοκα-
ταστροφικό Μαραντόνα, 
ο Λιονέλ Μέσι έχει πολύ
μεγαλύτερη διάρκεια 
στην απόδοσή του.

Ο Μέσι συνεχίζει στα 35 του χρόνια να γράφει ιστορία και να κάνει πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν. 

Δεν φτάνουν τα χέρια  ενός ανθρώπου
για να μετρήσουν τα ρεκόρ του Λιονέλ
Μέσι, από το ντεμπούτο του το 2004
σε ηλικία μόλις 17 ετών μέχρι και σή-
μερα (35 ετών). Μία ολόκληρη καριέρα
«σπάει» τα ρεκόρ, ανεξάρτητα από
το χρώμα της φανέλας, συλλόγου ή,
εθνικής ομάδας, όπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά η εξειδικευμένη ιστο-
σελίδα της Αργεντινής «marketing
registrado».

Στον προημιτελικό της Παρα-
σκευής με την Ολλανδία, έκανε ένα
ακόμα βήμα για να γίνει ο παίκτης
με τις περισσότερες συμμετοχές σε

Μουντιάλ. Απέναντι στους «οράνιε»,
έφτασε στις 24 συμμετοχές ενώ πρώ-
τος είναι ο Λόταρ Ματαίους με 25.
Στα ημιτελικά κόντρα στην Κροατία
θα ισοφαρίσει τον Ματέους, ενώ σε

περίπτωση που η Αργεντινή αγωνι-
στεί στον τελικό, θα τον ξεπεράσει.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη βαθ-
μολογία με τα περισσότερα λεπτά
συμμετοχής σε Μουντιάλ. Σε όλα τα
ματς που έχει παίξει ο Μέσι έφτασε
τα 2.074 λεπτά, ενώ κορυφαίος είναι
ο Πάολο Μαλντίνι με 2.217. Για αυτό,
αν η Αργεντινή φτάσει έως τον τελικό,
και παίξει 90 λεπτά στα δύο υπόλοιπα
παιχνίδια, θα ξεπεράσει αυτό το νού-
μερο και θα φτάσει τα 2.254.

Ο Μέσι έγινε την Παρασκευή ο
ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες
εμφανίσεις ως αρχηγός της Αργεν-

τινής. Μέχρι τώρα έχει 17 ξεπερνών-
τας τον Ντιέγκο που είχε 16. Ένα
άλλο ορόσημο στο οποίο θα μπορούσε
να επικρατήσει είναι αυτό των γκολ.
Ο «ψύλλος» με το γκολ κόντρα στην
Ολλανδία ισοφάρισε τον Γκαμπριέλ
Μπατιστούτα με 10 γκολ. Επίσης
στον τομέα των ασίστ έφτασε στις
8 και ισοφάρισε τον Μαραντόνα που
«μέτρησε» επίσης 8. Επιπλέον, είναι
κοντά στο να είναι ο παίκτης με τις
περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ (έχει
16 και πρώτος είναι ο Κλόζε με 17).
Στον ημιτελικό και στον τελικό, θα
είναι μόνος στην πρώτη θέση.

Τα ρεκόρ που έχει και αυτά που «κυνηγά» στο Μουντιάλ
<<<<<<<

Ο Μέσι κόντρα στην 
Ολλανδία την Παρασκευή
ισοφάρισε το ρεκόρ του
Μπατιστούτα σε γκολ και
του Μαραντόνα σε ασίστ.
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Σκοπός του παρόντος άρθρου εί-
ναι η σκιαγράφηση της τουρκο-
κυπριακής οικονομίας (ΤΚΟ).

Το βασικό χαρακτηριστικό
της ΤΚΟ είναι η μεγάλη εξάρτησή
της από την Τουρκία, κυρίως σε
ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις,
τη χρηματοδότηση του «δημό-
σιου» τομέα και το γενικότερο
πλαίσιο οικονομικής πολιτικής,
το οποίο καθορίζεται από πρω-
τόκολλα που προωθούν την εν-
σωμάτωση της ΤΚΟ στην Τουρ-
κία. Η εξάρτηση από την Τουρκία
αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ
της τουρκοκυπριακής κοινότητας
και παρουσιάζει διαφοροποι-
ήσεις, ανάλογα με την επικρα-
τούσα πολιτική κατάσταση.

Ο βαθμός εξάρτησης από την
Τουρκία αντικατοπτρίζεται στον
υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος
στην παρούσα φάση ξεπερνά το
100% και τροφοδοτείται από τις
συνεχείς υποτιμήσεις της τουρ-

κικής λίρας, που αποτελεί το «επί-
σημο» νόμισμα. Η εξάρτηση από
την Τουρκία αντικατοπτρίζεται,
επίσης, στο Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών, το οποίο παραμένει
ελλειμματικό. Αναμφίβολα, χωρίς
χρηματοδότηση από την Τουρκία,
τα διαχρονικά ελλείμματα θα οδη-
γούσαν σε χρεοκοπία. Η εξάρτη-
ση από την Τουρκία είναι εμφα-
νής και στο νευραλγικό τομέα
του τουρισμού μέσω ουσιαστικών
τουρκικών επενδύσεων σε ξενο-
δοχειακές μονάδες και καζίνο,
αλλά και λόγω του εισερχόμενου
ρεύματος Τούρκων τουριστών.

Ο τουρισμός και η τριτοβάθμια
εκπαίδευση αποτελούν βασικούς
τομείς ανάπτυξης, ωστόσο η συ-
νολική οικονομική ανάπτυξη εί-
ναι σχετικά χαμηλή για αναπτυσ-
σόμενη οικονομία. Στην παρούσα
συγκυρία, η οικονομία επηρεά-
ζεται και από τις επιπτώσεις της
πανδημίας καθώς και από το δυ-

σμενές εξωτερικό περιβάλλον.
Η αγορά εργασίας χαρακτη-

ρίζεται από δομικές αδυναμίες,
που αντικατοπτρίζονται στη σχε-
τικά μεγάλη συνεισφορά της γε-
ωργίας και του «δημόσιου» τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπερ-
μεγέθης «δημόσιος» τομέας επε-
κτείνεται και στο πεδίο της πα-
ραγωγής. Μια περαιτέρω ανά-
λυση των «δημόσιων» οικονομι-
κών καταδεικνύει ότι οι ανισο-
σκέλειες είναι ουσιώδεις. Στην
πράξη, η Τουρκία χρηματοδοτεί
μέσω πρωτοκόλλων όλο τον ανα-
πτυξιακό προϋπολογισμό, τις
αμυντικές δαπάνες και μέρος
των καταναλωτικών δαπανών.

Ο τραπεζικός τομέας χαρα-
κτηρίζεται επίσης από διάφορες
αδυναμίες, περιλαμβανομένων
των προβληματικών δανείων
προς «δημόσιες» επιχειρήσεις,
αλλά και την έλλειψη επαρκούς
εποπτικού πλαισίου.

Γενικότερα, οι εμπορικές σχέ-
σεις με χώρες πλην της Τουρκίας
είναι υποτυπώδεις. Το εμπόριο
και οι οικονομικές σχέσεις με τις
περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή
Δημοκρατία αποτελούν τονωτική
ένεση (π.χ. εμπόριο μέσω της
πράσινης γραμμής, τουρκοκύ-
πριοι εργαζόμενοι στην Κυπριακή
Δημοκρατία) αλλά δε διαφορο-
ποιούν τη ζοφερή εικόνα.

Συμπερασματικά, η ΤΚΟ χα-
ρακτηρίζεται από σοβαρές μα-
κροοικονομικές και δομικές αδυ-
ναμίες. Το βιοτικό επίπεδο στα
14.000 δολάρια είναι χαμηλό, δια-
βρώνεται συνεχώς λόγω των υπο-
τιμήσεων της τουρκικής λίρας και
εξαρτάται, σε καθοριστικό βαθμό,
από τη βοήθεια της Τουρκίας.

Αν και η Τουρκία και η τουρ-
κοκυπριακή ηγεσία αναφέρουν
ότι τα οικονομικά προβλήματα
οφείλονται στην «οικονομική
απομόνωση», στην πραγματικό-

τητα τα αίτια, όπως αναφέρονται
πιο πάνω, είναι βαθύτερα.

Σε περίπτωση λύσης του κυ-
πριακού προβλήματος, οι μακρο-
οικονομικές ανισορροπίες θα
αποτελέσουν μεγάλη πρόκληση.
Θα απαιτηθεί ένα τολμηρό πρό-
γραμμα προσαρμογής, η υιοθέ-
τηση του Κοινοτικού Κεκτημέ-
νου, περιλαμβανομένων και των
τεσσάρων ελευθεριών σε τακτό
χρονικό πλαίσιο, και γενναιόδω-
ρη εξωτερική χρηματοδότηση
για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες
δυνατότητες που διανοίγει η λύ-
ση και για να επιτευχθεί η ανα-
γκαία οικονομική σύγκλιση.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύ-
νων σύμβουλος της Pricewaterhouse-
Coopers Investment Services. 

Ανασκόπηση της τουρκοκυπριακής οικονομίας

Χρησιμοποιούν
αποδοτικά 
τα κεφάλαια
οι τράπεζες
Ψηλά στον δείκτη ROE
Αποδοτικά χρησιμοποιούν τα
κεφάλαιά τους (ROE) για δημι-
ουργία κερδών οι κυπριακές
τράπεζες. Η αύξηση των επιτο-
κίων και η μείωση του κόστους
τους σε συνδυασμό με την μεί-
ωση των ΜΕΔ έχουν φέρει τις
κυπριακές τράπεζες σε σημείο
που ενδεχομένως και να ξεπε-
ράσουν το μέσο ευρωπαϊκό όρο
στο δείκτη ROE. Σελ.4

Επιβράδυνση
της ανάπτυξης 
στην Ελλάδα
Επεσε στο 2,8% από το 5%
Η προσγείωση του ρυθμού ανά-
πτυξης στο 2,8% το τρίτο τρί-
μηνο –έναντι εκτιμήσεων για
5%– καθιστά εξαιρετικά δύσκολη
την επίτευξη του στόχου για αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 5,6%. Η εξέ-
λιξη αυτή περιορίζει τον δημο-
σιονομικό χώρο και τα περιθώρια
για επιπλέον παροχές. Σελ. 8

ΛΟΓΩ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Μειώθηκαν οι πωλήσεις
κατοικιών στην Ελλάδα
Οι υψηλές τιμές πώλησης, η αύξηση των
επιτοκίων και ο πληθωρισμός περιόρισαν
τις αγορές κατοικιών το εννεάμηνο στην
Ελλάδα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις πε-
ριοχές όπου παρατηρήθηκε σημαντική
άνοδος τιμών οι συναλλαγές μειώθηκαν
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διά-
στημα. Σελ. 12

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ

Εκδόσεις χρέους
500 δισ. ευρώ
από την Ε.Ε.
μέσα στο 2023

Σελ. 9

Τα πλάνα των τριών για την οικονομία
Ακτινογραφία των προγραμμάτων των Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Νίκου Χριστοδουλίδη

Κύπρος 3,92% -0,03%

Γερμανία 1,81% 0,00%

Γαλλία 2,39% 0,09%

Ιταλία 3,68% -0,01%

Ισπανία 2,82% 0,02%

Ιρλανδία 2,36% 0,07%

Ελλάδα 3,81% -0,03%

Ην. Βασίλειο 3,08% -0,01%

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

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Δώρα από δεύτερο χέρι
θα δώσουν οι Γερμανοί
«Δώρα για τις γιορτές ελαφρώς μεταχει-
ρισμένα και σε καλή κατάσταση». Φαίνε-
ται ελκυστική μία τέτοια αγγελία. Πάν-
τως, όπως προκύπτει από έρευνα, στη
Γερμανία πολλοί είναι εκείνοι που σκέ-
φτονται σοβαρά να προσφέρουν στα
αγαπημένα τους πρόσωπα δώρα από
δεύτερο χέρι. Σελ. 10

ΕΛΛΑΔΑ

Η πανδημία έδωσε γερή
γροθιά στη φοροδιαφυγή
Τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, η αύ-
ξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αλ-
λά και τα κλειστά καταστήματα στη διάρ-
κεια της πανδημίας περιόρισαν σημαντι-
κά τη μη απόδοση ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Από τα στοιχεία της Ε.Ε. προκύπτει ότι το
2020 το «έλλειμμα ΦΠΑ» μειώθηκε κα-
τά 32,3%. Σελ. 6

Μια πρωτοφανής συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στις μεγαλουπόλεις, από την Κίνα μέχρι τις ΗΠΑ, έχει τα τελευταία 20 χρόνια
αλλάξει άρδην τη διάρθρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης, που συγκεντρώνεται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις μεγαλουπόλεις. Ετσι, το ήμισυ της
αύξησης που σημειώνει το παγκόσμιο ΑΕΠ προέρχεται από περιφέρειες που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου εδάφους.
Και περίπου 2 δισ. άνθρωποι, αριθμός αντίστοιχος με το 27% του παγκόσμιου πληθυσμού με στοιχεία του 2019, ζουν σε περιοχές που
συνεισφέρουν το ήμισυ της παγκόσμιας ανάπτυξης. Σελ. 11

Στις μεγαλουπόλεις το ήμισυ της παγκόσμιας ανάπτυξης

Σταθερότητα και συνεχής 
αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα.
Με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότη-
τες θα προσδιορίσει φορολογική ελά-
φρυνση προς όφελος όσων έχουν ετή-
σιο εισόδημα από 19.500 έως 28.000
ευρώ, για το 2023.

Στρατηγικές για το ανθρωποκεντρικό
οικονομικό μοντέλο.
Στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, ανάλογα
με τον πληθωρισμό, ενθαρρύνοντας την
πειθαρχία και στα νοικοκυριά, αξιοποι-
ώντας τα προγράμματα της χρηματοοι-
κονομικής παιδείας. Σελ. 3

Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη
της οικονομικής παραγωγής.
Οραμα η αντιμετώπιση της κοινωνικής
μάστιγας της φοροδιαφυγής, με θέσπι-
ση κανόνων που καθιστούν την τιμωρία
της φοροδιαφυγής πιο αποτελεσματι-
κή και αποτρεπτική.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Των ΣΟΥΖAΝ ΓΟΥIΞΦΟΡΘ και ΚΑΟΥΤAΡ ΧΑΝΤΟYΤΙ*

Οι κρατικές παρεμβάσεις στην αγο-
ρά μέσω της άμεσης στήριξης των
νοικοκυριών έφεραν μια σύντομη
ανάπαυλα στους Ευρωπαίους πο-
λίτες, ούτως ώστε να μετριαστεί
η κρίση στο κόστος διαβίωσης.
Το ήπιο πρώιμο φθινόπωρο έπαιξε
επίσης θετικό ρόλο. Αλλά η επι-
σφαλής κατάσταση πολυάριθμων
πολιτών σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες είναι προφανής. Ο πληθω-
ρισμός στην Ευρωπαϊκή Ενωση
αυξήθηκε σχεδόν στο 11% τον Σε-
πτέμβριο, από 3,6% ένα χρόνο νω-
ρίτερα. Οι καταναλωτές αισθά-
νονται τις επιπτώσεις άμεσα, ειδικά
μέσω των τιμών των τροφίμων,
μιας και το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου
2021 έως και φέτος τον Οκτώβριο,
αυτές αυξήθηκαν κατά 17,3%. Με-
ταξύ άλλων, το αυξημένο ενεργει-
ακό κόστος για τα λιπάσματα και
τις ζωοτροφές, ως αποτέλεσμα του
πολέμου στην Ουκρανία, θεωρείται
η αιτία της αύξησης των τιμών.
Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις υποψιάζονται ότι αν και
πολλές αυξήσεις τιμών δικαιολο-
γούνται από την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους, αυτές έχουν επί-
σης χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα.
Επί παραδείγματι, οι τιμές των σι-
τηρών και του γάλακτος αυξήθη-
καν απότομα ακόμη και πριν από
τον πόλεμο. Αιτία ήταν οι υψηλές
τιμές στα χρηματιστήρια εμπο-
ρευμάτων.

Οι ειδικευμένοι καλλιεργητές
σιτηρών στην Αυστρία συγκέν-
τρωσαν εισόδημα κατά 40% υψη-
λότερο το 2021 σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος. Στα χρη-
ματιστήρια εμπορευμάτων οι τιμές
διαπραγματεύονται μέσω μιας τυ-
ποποιημένης διαδικασίας. Στα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλή-
ρωσης τα εμπορεύματα αγορά-
ζονται σε μια συγκεκριμένη τιμή,
προτού να καταστούν διαθέσιμα,
όπως πριν από τη συγκομιδή. Η
υποκείμενη θεωρία είναι ότι ο
αγροτικός παραγωγός μπορεί να
υπολογίζει σε ένα σταθερό εισό-
δημα με την ευκαιρία της συγκο-
μιδής, ενώ ο αγοραστής λαμβάνει
δέσμευση παράδοσης σε σταθερή
τιμή. Οι παράγοντες των διεθνών
κεφαλαιαγορών συμμετέχουν πλέ-
ον σε μεγάλη κλίμακα ως μεσά-
ζοντες στα χρηματιστήρια εμπο-
ρευμάτων. Αγοράζουν ένα συμ-
βόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης,
το οποίο τους δίνει το δικαίωμα
να λάβουν ένα εμπόρευμα σε μια

συγκεκριμένη τιμή. Περιμένουν
έως ότου αυτή η συμφωνηθείσα
τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη
από ό,τι στην άμεση αγορά, όπου
ισχύουν βραχυπρόθεσμες τιμές.
Οσο μεγαλύτερο είναι αυτό το πε-
ριθώριο, τόσο πιο επιθυμητό γί-
νεται το συμβόλαιο μελλοντικής
εκπλήρωσης για άλλους κερδο-
σκόπους. Το συμβόλαιο μπορεί
έτσι να πωληθεί σε υψηλή τιμή,
ίσως πολλές φορές. Οι αποφάσεις
αυτών των παραγόντων των διε-
θνών κεφαλαιαγορών δεν καθο-
ρίζονται από τα θεμελιώδη στοι-
χεία της προσφοράς και της ζή-
τησης. Ως αποτέλεσμα, οι τάσεις
που απορρέουν από τα πραγμα-
τικά οικονομικά αίτια ενισχύονται
μέσω της κερδοσκοπίας, όπως ο
εκθετικός πληθωρισμός που προ-
έρχεται από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Οι κυρίαρχοι όμιλοι εμ-
πορίας εμπορευμάτων στη γεωρ-
γία αποτελούν τη λεγόμενη ομάδα
ABCD Group (ADM, Bunge, Cargill
και Louis Dreyfus). Καλύπτουν το
70%-90% του παγκόσμιου εμπο-
ρίου σιτηρών και κερδίζουν από
την αβεβαιότητα των χρηματο-
πιστωτικών παραγόντων και τα
σοκ της προσφοράς στην πραγ-
ματική οικονομία. «Οι παγκόσμιες
αγορές σιτηρών είναι ακόμη πιο
συσπειρωμένες από τις αγορές
ενέργειας και ακόμη λιγότερο δια-
φανείς, επομένως ο κίνδυνος κερ-
δοσκοπίας είναι υψηλός», δήλωσε
μέλος της Διεθνούς Ομάδας Εμ-
πειρογνωμόνων για τα Αειφόρα
Συστήματα Τροφίμων.

Η συσπείρωση των δυνάμεων
της αγοράς στη γεωργία και στα
τρόφιμα σημαίνει ότι οι εταιρείες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν
την ολιγοπωλιακή ή ακόμη και τη
μονοπωλιακή θέση τους, ενώ εν-
τείνεται η αποσύνδεση του εμ-
πορίου από την παραγωγή. Θα εί-
ναι καθήκον των αρχών ανταγω-
νισμού στην Ευρώπη να ελέγχουν
προσεκτικά τις αυξήσεις τιμών
σε άλλες αγορές, που υποτίθεται
ότι προκαλούνται από τις τιμές
της ενέργειας.  

* H κ. Σουζάν Γουίξφορθείναι αναπλη-
ρώτρια διευθύντριατου Τμήματος Οικο-
νομικής Πολιτικής του Επιμελητηρίου
Εργασίαςτης Βιέννης και η κ. Καουτάρ
Χαντούτι, σπουδάστρια Πολιτικής και
Ιστορίας σε Χαϊδελβέργη και Παρίσι. Το
άρθρο δημοσιεύεται στη σελίδα socia-
leurope.eu.

Κίνδυνος αντιστροφής
Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του τουρισμού το
2022 απειλείται με αντιστροφή τον επόμενο
χρόνο λόγω της κρίσης αγοραστικής δύναμης
που πλήττει τα νοικοκυριά παγκοσμίως συνε-
πεία του πληθωρισμού. Πέραν της πίεσης που
θα προκύψει από την πλευρά της ζήτησης, η
προσφορά τουριστικών υπηρεσιών βρίσκεται
ενώπιον σημαντικών προκλήσεων. Συγκεκρι-
μένα αναφέρουμε την αύξηση στο κόστος
ενέργειας, τις ανατιμήσεις στις τιμές των τρο-
φίμων και τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμι-
κό σε ένα τομέα που είναι κατά βάση ανθρωπο-
κεντρικός. 

••••
Επιφύλαξη 
Αν και η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού,
συγκρατημένα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
μάλλον έχουμε δει την κορυφή, η κατάσταση
όπως εξελίσσεται στην αγορά ενέργειας δεν
αφήνει περιθώρια άλλα από την επιφυλακτικό-
τητα. Μετά την διψήφια άνοδο του 2022, οι
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πληθωρισμό γύρω
στο 6-7% το 2023 ενώ για το 2024 η τάση είναι
ότι θα κινηθεί πέριξ του 2%. Ο λόγος γι’ αυτό εί-
ναι ότι προκύπτει σημαντική υστέρηση από τις
νομισματικές πολιτικές για αύξηση των επιτο-
κίων μέχρι του σημείου που αυτό επηρεάζει το
ύψος του πληθωρισμού. Επίσης δεν θα πρέπει
να αγνοηθεί και η επίδραση που ο αυξημένος
πληθωρισμός του 2022 θα έχει στους μισθούς
των εργαζομένων οι οποίοι λογικά θα τύχουν
κάποιας αναπροσαρμογής επιβαρύνοντας τους
δείκτες για το 2023. 

••••
Πλάστιγγα 
Οι πρόσφατες αποτυχίες των κρυπτονομισμά-
των εντατικοποιούν τη συζήτηση για να τεθούν
σε καθεστώς εποπτείας και άρα κάτω από ρύθ-
μιση η συγκεκριμένη αγορά. Τα γεγονότα εστιά-
ζονται στην κατάρρευση του πολλά υποσχόμε-
νου χρηματιστηρίου FTX, η οποία ήρθε μερικές
εβδομάδες μετά που κατάρρευσε το κατά τα άλ-
λα ασφαλές TerraUSD (σταθερό-νόμισμα). Οι
εξελίξεις αυτές έχουν πέραν πάσης αμφιβολίας
δημιουργήσει την πεποίθηση στην κοινή γνώμη
ότι τα κρυπτονομίσματα αποτελούν κερδοσκο-
πικά εργαλεία και άρα η συνέχιση της ύπαρξής
τους θα συνδεθεί πλέον με την ανάγκη κάποιων
επενδυτών που αρέσκονται στην ανάληψη αυ-
ξημένου ρίσκου. Η διαμάχη που σχετίζεται με
το αν θα καταφέρει η ψηφιακή τεχνολογία να
αντικαταστήσει τους επόπτες μόλις ξεκίνησε.
Προς το παρόν η πλάστιγγα γέρνει εκκωφαντικά
προς την μεριά των εποπτικών αρχών. 

••••
Αξιοπιστία 
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του
2008 έφερε την Βασιλεία ΙΙΙ στον τραπεζικό το-
μέα με στόχο να διορθωθούν τα κακώς κείμενα
που οδήγησαν στην καταστροφή αλλά και να

επανέλθει η εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Έκτοτε
η Βασιλεία ΙΙΙ δεν προχώρησε στον βαθμό που
θα έπρεπε για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ σε
έκθεση της Κομισιόν του 2021 διαπιστώθηκε ότι
το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε
κατάσταση μη συμμόρφωσης με αρκετές πρό-
νοιες των κανόνων. Έκτοτε, η συζήτηση έχει

φέρει στη επιφάνεια κι άλλες χαλαρώσεις που
επιδιώκονται από τις τράπεζες πριν την πλήρη
«εφαρμογή». Από την πλευρά της, η ΕΚΤ εκ-
φράζει ξεκάθαρα την άποψη για πλήρη εφαρ-
μογή καθώς θα προσφέρει μακροπρόθεσμα
οφέλη αξιοπιστίας στο τραπεζικό σύστημα της
Ευρώπης ενώ οι όποιες κεφαλαιακές ανάγκες
προκύψουν θα είναι βραχυπρόθεσμες. 

••••
Δίκη 
Η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για την Wi-
recard επαναφέρει στα πρωτοσέλιδα των ειδη-
σεογραφικών πρακτορείων το μεγαλύτερο οι-
κονομικό σκάνδαλο που βίωσε η Γερμανία στην
σύγχρονη ιστορία της. Είκοσι και πλέον χρόνια
μετά την ίδρυση του γερμανικού κολοσσού, η
εταιρεία εξαναγκάστηκε το 2020 να κηρύξει
πτώχευση μετά που αποδείχθηκε ότι “έλειπε”
από τους λογαριασμούς ένα ποσό ύψους 1,9
δισ. που φάνηκε πως ήταν πλασματικό. Να ση-
μειώσουμε ότι η Wirecard υπήρξε για χρόνια το
καμάρι της γερμανικής οικονομίας ενώ δεν ήταν
λίγες οι φορές που η κυβέρνηση Μέρκελ εμφα-
νίστηκε υποστηρικτική. Αξιοσημείωτο είναι και
το γεγονός ότι η δίκη των τριών ανώτατων στε-
λεχών, ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει και
μέχρι σήμερα καταζητείται, λαμβάνει χώρα σε
υπόγεια και καλά προστατευόμενη αίθουσα στις
φυλακές του Μονάχου.

Aς ελπίσουμε πως η παρούσα ενεργειακή κρίση που ήδη μας ταλαιπωρεί, δεν θα βρει έναν ανέλπι-
στο «σύμμαχο» στις εργασιακές αναταράξεις που αυτή την περίοδο λαμβάνουν χώρα στην ΑΗΚ.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Διατραπεζικό 
Επιτόκιο Δανεισμού

Διατραπεζικό Επιτόκιο
Δανεισμού καλείται το
επιτόκιο με το οποίο
πραγματοποιείται βραχυ-
πρόθεσμος δανεισμός
μεταξύ των Τραπεζών
(στη διατραπεζική αγορά)
σε συγκεκριμένη χρονική

περίοδο, με σκοπό την όσο το δυνατόν κα-
λύτερη διαχείριση της ρευστότητάς τους,
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Ο κίνδυνος κερδοσκοπίας
στις αγορές σιτηρών

Της ΝΤΑΝΙΕΛ ΦΡΙΝΤΜΑΝ

Η περίοδος των Χριστουγέννων
χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη
ενέργεια που δαπανούμε κάνοντας
χιλιάδες πράγματα. Την ίδια στιγμή,
όμως, τον Δεκέμβριο, πολλοί κά-
νουμε μια υπερβολικά καθιστική
ζωή. Γενικά, τον χειμώνα είμαστε
λιγότερο δραστήριοι εξαιτίας των
χαμηλών θερμοκρασιών και των
λιγότερων ωρών ηλιοφάνειας. Συ-
νήθως τα Χριστούγεννα είναι η
εποχή των ταξιδιών, των κοινωνι-
κών συναθροίσεων, αλλά και του
καναπέ, ιδιαίτερα αφού έχουμε κα-
ταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλ-
κοόλ. Oι Αμερικανοί, παραδόξως,
αναφέρουν ότι κατά την εορτα-
στική περίοδο αυξάνονται τα επί-
πεδα στρες που νιώθουν. Αυτό, βέ-
βαια, δεν συμβαίνει αποκλειστικά
εξαιτίας της έλλειψης σωματικής
άσκησης, αλλά είναι βέβαιο ότι ο
«χριστουγεννιάτικος λήθαργος»
δεν βοηθά, επισημαίνει η δρ Ρεμ-
πέκα Μπρέντελ, πρόεδρος της Αμε-
ρικανικής Εταιρείας Ψυχιατρικής
και αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυ-
χιατρικής στην ιατρική σχολή του
Χάρβαρντ.

Ενας τρόπος αντιμετώπισης του
γιορτινού στρες είναι η σωματική

άσκηση. Αν, λοιπόν, ακολουθείτε
κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής,
μην το εγκαταλείψετε. Οι έρευνες
δείχνουν ότι η τακτική άσκηση
αποτρέπει το άγχος βελτιώνοντας
την ικανότητα του οργανισμού να
εξουδετερώνει τις ορμόνες που το
προκαλούν και αυξάνοντας τους
υποδοχείς ντοπαμίνης στον εγκέ-
φαλο, που μας βοηθούν να νιώ-
σουμε χαρά. 

Αν δεν είχατε εντάξει τη γυμνα-
στική στην καθημερινότητά σας,
μπορείτε να το κάνετε τώρα, όποτε
το νιώθετε αναγκαίο. Ερευνες έδει-
ξαν ότι η εντατική γυμναστική,
ακόμη και για περιορισμένο χρόνο,
μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή
μας επί 24 ώρες.

Οταν, πάλι, νιώθετε ότι το άγχος
σας ενισχύεται, κάντε μια βόλτα ή
λίγο τζόγκινγκ με ένα φιλικό πρό-
σωπο. Οσο ασκείστε, μπορείτε να
συζητάτε για όλα εκείνα που σας
αγχώνουν. Επίσης μπορείτε να κά-
νετε το ίδιο με το πρόσωπο που
σας προκαλεί το άγχος.

Ο χορός της ευτυχίας
Αν θέλετε να νιώσετε μεγαλύ-

τερη σύνδεση με τους γύρω σας
και ταυτόχρονα περισσότερη ευ-
τυχία, τότε εγγραφείτε σε μαθή-

ματα χορού. Η έρευνα έχει δείξει
πως όταν κινούμαστε συντονισμέ-
να με άλλους νιώθουμε ότι τα εμ-
πόδια που μας χωρίζουν διαλύονται,
επισημαίνει η Εμίλια Ζιβοτόφσκα-
για, ιδρύτρια του κέντρου θετικής
ψυχολογίας The Flourishing Center.

Τα μαθήματα ζούμπα ή τζαζ ενι-
σχύουν την ομαδικότητα και ταυ-
τόχρονα «καθαρίζουν» τον εγκέ-
φαλο από τις σκέψεις που προκα-
λούν στρες.

Μια άλλη καλή ιδέα είναι να σχε-
διάσετε μικρές δημιουργικές περι-
πέτειες, που θα περιορίσουν το άγ-
χος που σας βασανίζει: Κάντε μια
βόλτα με το ποδήλατο το βράδυ,
ώστε να απολαύσετε το σύνηθες
περιβάλλον με νέα ματιά. Επίσης
οργανώστε μια ορειβατική εκδρομή
σε κάποιο κοντινό σας βουνό, στα-
ματώντας κατά διαστήματα για να
απολαύσετε τη θέα. Eναλλακτικά,
μπορείτε απλώς να βγείτε από το
σπίτι για να αναπνεύσετε καθαρό
αέρα. Ερευνες υποδεικνύουν ότι

όταν βρισκόμαστε στην ύπαιθρο,
ακόμη και όταν κάνουμε μια βόλτα
στο πάρκο της πόλης, το σώμα και
ο νους μας γαληνεύουν καθώς οι
ορμόνες του στρες περιορίζονται,
με αποτέλεσμα να χαμηλώσουν και
άλλοι βιοδείκτες, όπως είναι η αρ-
τηριακή πίεση. Ακόμη και όταν
βρίσκεστε σε ταξίδι και χιλιόμετρα
μακριά από το γυμναστήριό σας ή
αν αυτό έκλεισε λόγω εορτών, μπο-
ρείτε να δοκιμάσετε κάτι εντελώς
καινούργιο. 

Οπως εξηγεί η Ζιβοτόφσκαγια
ο εγκέφαλός μας αναζητεί διαρκώς
νέες εμπειρίες. Οταν μαθαίνουμε
κάτι νέο ενεργοποιείται το κέντρο
ανταμοιβής του εγκεφάλου, εκ-
κρίνοντας ντοπαμίνη και βελτιώ-

νοντας την ψυχική μας διάθεσή.
Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί
πολλοί στρέφονται προς τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προκειμέ-
νου να μάθουν κάτι εντελώς και-
νούργιο. Η σωματική άσκηση, βέ-
βαια, είναι ένας πολύ πιο υγιεινός
τρόπος για να πετύχουμε το ίδιο
αποτέλεσμα. Αν επισκέπτεστε το
πατρικό σας, μπορεί να βρείτε το
παλιό σας σχοινάκι. Δοκιμάστε να
κάνετε λίγο. Επίσης, μη διστάσετε
να παίξετε λίγο μπάσκετ με τα ανί-
ψια σας. Κάθε μορφή σωματικής
άσκησης βελτιώνει την ψυχική
μας διάθεση, εξαλείφοντας την
ανία και κρατώντας μας δραστή-
ριους.

THE NEW YORK TIMES

Καλή διάθεση
στις γιορτές
με γυμναστική

Eρευνα έχει δείξει πως όταν κινούμαστε συντονισμένα με άλλους, νιώθουμε ότι τα εμπόδια που μας χωρίζουν διαλύονται. Τα μαθήματα ζούμπα ή τζαζ
ενισχύουν την ομαδικότητα και ταυτόχρονα «καθαρίζουν» τον εγκέφαλο από τις σκέψεις που προκαλούν στρες.

<<<<<<<

Κάθε μορφή σωματικής
δραστηριότητας βελ-
τιώνει την ψυχική μας
υγεία, εξαλείφοντας
την ανία και κρατώντας
μας δραστήριους.
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Εκθέσεις ιδεών οι προτάσεις για την οικονομία
Η «Κ» κάνει την ακτινογραφία των οικονομικών προγραμμάτων των τριών υποψηφίων για τις Προεδρικές του 2023

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο Προϋπολογισμός του 2023 ψηφί-
στηκε και η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων κλείνει για να δώσει τη σκυ-
τάλη της στους υποψηφίους των
Προεδρικών του 2023. Το μεγαλύ-
τερο οικονομικό γεγονός του 2022
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η
επόμενη ώρα, είναι η ώρα των εκλο-
γών. Τη δεκαετία που πέρασε η Κύ-
προς προχώρησε σε πολλές μεταρ-
ρυθμίσεις οι οποίες όταν εστιάσει
κανείς στο χρονικό διάστημα που
πραγματοποιήθηκαν, θα αντιληφθεί
πως έγιναν εν μέσω μνημονίου.
Και πέτυχαν. Διότι το πρόγραμμα
του μνημονίου για την Κύπρο είχε
συγκεκριμένες προτάσεις με αριθ-
μούς και στόχους οι οποίοι δεν
ήταν εκθέσεις ιδεών. Για παράδειγ-
μα, βάσει του μνημονίου από την
Τρόικα, η Κύπρος θα έπρεπε να πε-
τύχει πρωτογενές πλεόνασμα 4%

μέχρι το 2017, διόρθωση των υπερ-
βολικών ελλειμμάτων του κρατικού
προϋπολογισμού, περιορισμό του
μισθολογικού κόστους με μειώσεις
στο δημόσιο και άλλα πολλά στο-
χευμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, η
μείωση των δημοσίων υπαλλήλων
θα έπρεπε να γίνει κατά 5.000 μέχρι
την έξοδο από το μνημόνιο. Δεν
έγιναν όλα όμως. Όπως για παρά-
δειγμα, δεν προχώρησαν ποτέ οι
ιδιωτικοποιήσεις οργανισμών, αστε-
ρίσκοι που έμειναν ανεκπλήρωτοι
όταν το 2016 η Κύπρος εξήλθε του
μνημονίου. 

Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι
είναι ένα «μικρό καράβι», μια ευέ-
λικτη οικονομία που αν κάνει 2 –
3 συγκεκριμένα πράγματα είναι
πιθανόν να πετύχουν. Είναι από
τις πρώτες οικονομίες που μπορεί
να εξέλθει μίας κρίσης με επιτυχία
(γι’ αυτό κιόλας πετυχαίνει σε σχέ-
ση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη κα-

λύτερη ανάπτυξη), ενώ αν δεν προ-
χωρά σε σωστές κινήσεις είναι από
τις πρώτες οικονομίες που επηρε-
άζονται από νέες κρίσεις. Εάν ανα-
τρέξει κανείς στα οικονομικά προ-
γράμματα των τριών κύριων υπο-
ψηφίων θα ανακαλύψει πως είναι
εκθέσεις ιδεών που έχουν «φιλο-
λογικό χαρακτήρα» και που όλες
οι προτάσεις ως διά μαγείας θα
διορθώσουν τα «κακώς κείμενα»
της οικονομίας.

Υπάρχει η βάση
Καλύτερη ίσως λύση θα ήταν οι

υποψήφιοι να δουν με τι «τρέχει»
η κυπριακή οικονομία στο παρόν
στάδιο, να λάβουν τη «μαγιά» των
μέτρων που τους έχει δώσει το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας και να κάνουν τις δικές τους
προσθήκες που θα δίνουν αξία (ad-
ded value). Το Ταμείο Ανάκαμψης
είναι συγκεκριμένες προτάσεις –

νόμοι – ορόσημα που πρέπει να
προχωρήσουν για να λάβει η Κύπρος
τα δάνεια ή τις χορηγίες που έχει
συμφωνήσει. Αυτές, θα ξεκλειδώ-
σουν με τη σειρά τουςκαι παραπάνω
επενδύσεις, πλάνο που ναι μεν έχει
πολυδιαφημίσει ο Δημοκρατικός
Συναγερμός επί διακυβέρνησης
Αναστασιάδη, ωστόσο θα πρέπει
να δούμε αν θα μπορούν να γίνουν
πράξη στην πραγματικότητα. Τα

«θα» ενδεχομένως να πρέπει να αν-
τικατασταθούν με τα «να». 

Φτάνουμε αισίως στο 2023 και
βλέπουμε από υποψηφίους προτά-
σεις για την οικονομία τύπου, «αξιο-
ποίηση του φορολογικού συστή-
ματος για την επίτευξη των στόχων
της πράσινης μετάβασης». Ή «απο-
τρέπουμε την αισχροκέρδεια, αξιο-
ποιώντας τους θεσμούς του κράτους,
όπως την Υπηρεσία Προστασίας
του Καταναλωτή και την Επιτροπή
Ανταγωνισμού». Ή, με το «η επό-
μενη μέρα της Βιομηχανίας μας θα
είναι πράσινη, έξυπνη και ψηφιακή».
Οι τρεις παραπάνω προτάσεις έχουν
επιλεχθεί και από τους τρεις υπο-
ψηφίους. Ξεκάθαρα, είναι ευσεβείς
πόθοι των πολλά υποσχόμενων οι-
κονομολόγων που απαρτίζουν τα
οικονομικά επιτελεία των τριών
κομμάτων και που θα έπρεπε να
έχουν μόνο ρεαλιστικές προτάσεις.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συ-

νυπολογίζουμε το γεγονός πως τα
οικονομικά της χώρας δεν είναι
στην χειρότερή τους φάση, όπως
για παράδειγμα όταν ανέλαβε το
2013 η Κυβέρνηση Αναστασιάδη.
Οι τομές, οι μεταρρυθμίσεις αλλά
και ο συνδυασμός των διαφορετικών
οικονομικών συγκυριών από αυτές
της τελευταίας δεκαετίας αφήνουν
στην επόμενη Κυβέρνηση μία οι-
κονομία η οποία είναι σε πολύ κα-
λύτερο επίπεδο από αυτή που ανέ-
λαβε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη
πριν 10 χρόνια. Για το αν έκαναν
σωστές κινήσεις οι δύο Υπουργοί
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης
και Κωνσταντίνος Πετρίδης μέσα
στην δεκαετία της Κυβέρνησης
Αναστασιάδη θα το κρίνει η ιστορία,
όπως έκριναν ανάλογα και τους
προηγούμενους σε προηγούμενες
Κυβερνήσεις. Μέχρι στιγμής πάντως
το πρόσημο είναι θετικό βάσει του
τι έλαβαν και του τι αφήνουν.

Καλύτερη ίσως λύση θα ήταν οι υποψήφιοι για την Προεδρία να δουν με τι «τρέχει» η κυπριακή οικονομία στο παρόν στάδιο και να λάβουν τη «μαγιά» των μέτρων που τους έχει δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μέσω
του υποψηφίου του, κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου ίσως να έχει την πιο
«αριθμοκεντρική προσέγγιση»
στις προτάσεις του. Ο Δημοκρα-
τικός Συναγερμός ενδεχομένως
να έχει και την καλύτερη δυνατή
οικονομική πληροφόρηση από
τα άλλα κόμματα, επειδή ήταν
κόμμα εξουσίας την τελευταία
δεκαετία. Προχωρά με οικονομι-
κούς άξονες, όπως του δημοσίου
χρέους, τον πληθωρισμό, το τρα-
πεζικό σύστημα, τον τουρισμό,
την αγροτική παραγωγή και άλλα.
Για το δημόσιο χρέος συγκεκρι-
μένα, ο ΔΗΣΥ μέσω του υποψη-
φίου του σημειώνει πως σήμερα
είναι και θα πρέπει να παραμείνει
διαχειρίσιμο με στόχο τη σταθε-
ρότητα και την προσπάθεια συ-
νεχούς αναβάθμισης της Κυπρια-
κής οικονομίας και τη συνεχή
αξιολόγησή της σε επενδυτική
βαθμίδα.

Όσον αφορά στον πληθωρι-
σμό, σημειώνει πως, για όσο διαρ-
κεί η κρίση, στόχος είναι να ανα-
λαμβάνει ο ΔΗΣΥ συνεχείς πρω-
τοβουλίες επικεντρωμένες στην
ανακούφιση τόσο των ασθενέ-
στερων, όσο και της μεσαίας τά-
ξης. Συγκεκριμένα –και εδώ έχει
κάποιους αριθμούς- αναφέρει
στο πρόγραμμα του ότι με βάση
τις δημοσιονομικές δυνατότητες
και για περίοδο ενός έτους - για
το 2023 - θα προσδιορίσει φορο-
λογική ελάφρυνση προς όφελος
όσων έχουν ετήσιο εισόδημα
από 19.500 έως 28.000 ευρώ. Για
όσους έχουν εισοδήματα κάτω
από το όριο των 19.500 και δεν
πληρώνουν φόρο εισοδήματος
θα προσδιορίσει αντίστοιχη ελά-
φρυνση στις συνεισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
οι οποίες θα αναπληρωθούν από
το κράτος, και πάλι για περίοδο
ενός έτους.

Για τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, το πρόγραμ-
μα του κ. Νεοφύτου αναφέρει πως
θα γίνει κυρίως με προγράμματα

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τάς τους μέσα από την ψηφιοποί-
ηση και την τεχνολογική τους
αναβάθμιση, την παροχή οικο-
νομικής στήριξης για την πράσινη
τους μετάβαση και την ταυτό-
χρονη μείωση του κόστους ενέρ-
γειας που αυτή επιφέρει.

Για τις τράπεζες, τονίζει πως
θα συνεχίσει την προσπάθεια
μείωσης των ΜΕΔ προτείνοντας
ταυτόχρονα και ένα νέο σχέδιο
για την προστασία της πρώτης
κατοικίας ύψους 400 εκ., αυτό
του ενοικίου έναντι δόσης (mort-
gage to rent), που έρχεται να προ-

στεθεί στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το Σχέ-
διο ΟΙΚΙΑ και το Σχέδιο Κεντρικού
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βα-
ρών. Επιμένει, δε, στη σύσταση
ειδικού Δικαστηρίου για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι το
οποίο όμως η Κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη δεν το έπραξε εδώ και
μία δεκαετία.

Το οικονομικό επιτελείο του
κ. Νεοφύτου θεωρεί στο πρόγραμ-
μά της πως η Κύπρος μετατρέπε-
ται ήδη σε κέντρο εξαγωγής τη-
λεπικοινωνιών και υπηρεσιών
πληροφορικής. Επόμενο βήμα,
όπως σημειώνει, η επένδυση στην
τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο
της τεχνητής νοημοσύνης ας ελ-
πίσουμε να μην περιλαμβάνονται
πρακτικές που εφαρμόζουν τα
βανάκια της ιδιωτικής εταιρείας
που συνήψε η Κυβέρνηση συμ-
φωνία για την πρόληψη των ατυ-
χημάτων στους δρόμους και που
κρύβονται σε μη εμφανή και δίχως
κινδύνους σημεία.

Όταν ανατρέξει κανείς στο πρό-
γραμμα του υποψηφίου του
ΑΚΕΛ, Ανδρέα Μαυρογιάννη, θα
δει ότι υπάρχει μια «γενική δια-
πίστωση» και ένα «όραμα» για
κάθε τομέα. Όπως για τα δημόσια
οικονομικά, τις τράπεζες, τον
αναπτυξιακό τομέα, τις επιχει-
ρήσεις. Στην «γενική διαπίστωση»
του κάθε τομέα γίνεται μία κριτική
των ενεργειών της υπάρχουσας
κυβέρνησης και ακολουθεί το
«όραμά» του, ή όπως παίζει στα
τηλεοπτικά του σλόγκαν, «η λύση
που έχει» (έχουμε λύση). 

Στο όραμά του λοιπόν για τα
δημόσια οικονομικά, είναι η προ-
ώθηση ενός σύγχρονου φορολο-
γικού συστήματος, διαδικασία
που και η παρούσα Κυβέρνηση
ήταν στη διαδικασία να προχω-
ρήσει. Ένα γνώρισμα που θα πρέ-
πει να έχει η προώθηση ενός σύγ-
χρονου φορολογικού συστήματος
κατά τον κ. Μαυρογιάννη, είναι
η εισαγωγή κινήτρων για την ανά-
πτυξη της οικονομικής παραγωγής
σε τομείς με αυξημένη προστι-
θέμενη αξία (π.χ. τεχνολογία, νε-
οφυείς επιχειρήσεις) και σε κοι-
νωνικές ομάδες ειδικής προτε-
ραιότητας (π.χ. νέοι, γυναίκες,
επιχειρηματίες και επιχειρήσεις
στην ύπαιθρο). Για τα δημόσια
οικονομικά επίσης έχει όραμα
την αντιμετώπιση της κοινωνικής
μάστιγας της φοροδιαφυγής, με
όπως αναφέρει, θέσπιση κανόνων
που καθιστούν την τιμωρία της
φοροδιαφυγής πιο αποτελεσμα-
τική και αποτρεπτική.

Για το δημόσιο χρέος ο κ. Μαυ-
ρογιάννης έχει όραμα να δημι-
ουργηθεί στρατηγικός σχεδια-
σμός, που να μειώνει σταθερά το
χρέος της χώρας την επόμενη
πενταετία. Έχει όραμα την έκ-
δοση «κοινωνικών ομολόγων»,
συνδεδεμένων με κοινωνικές υπο-
δομές (π.χ. σχολεία, ιατρικές δομές
κ.ά.), με εύκολη πρόσβαση για
αγορά από τους πολίτες, αλλά και
την ενίσχυση της προσπάθειας
για πρόσβαση σε αγορές ομολό-

γων με μεγάλη ρευστότητα. Τα
παραπάνω είναι μερικά από τις
προτάσεις που ανήκουν στο κομ-
μάτι «όραμα» για τα του δημοσίου
χρέους.

Για τον χρηματοπιστωτικό
τομέα ο κ. Μαυρογιάννης έχει
ως όραμα τη δημιουργία μηχα-
νισμού προστασίας των δανει-
οληπτών από παράνομες και κα-
ταχρηστικές πρακτικές των Τρα-
πεζών σε δάνεια και χρεώσεις,
στη βάση της νομιμότητας, αλλά
και τη διερεύνηση της δυνατό-
τητας μετεξέλιξης της ΚΕΔΙΠΕΣ,
ώστε να καταστεί φορέας προ-

στασίας της κύριας κατοικίας
και της μικρής επαγγελματικής
στέγης και παράλληλα εγγυητής
της εξασφάλισης βιώσιμων ανα-
διαρθρώσεων.

Για τον σημαντικότατο πυλώνα
του τουρισμού, ο κ. Μαυρογιάννης
επιθυμεί να δοθούν κίνητρα για
αύξηση της αεροπορικής συνδε-
σιμότητας της Κύπρου με όλα τα
βασικά αεροπορικά κέντρα του
κόσμου. Όπου η ελεύθερη αγορά
δεν το ευνοεί, να διεκδικήσει η
Κύπρος από την Ε.Ε. έγκριση για
επιδοτήσεις, στη λογική της ακτο-
πλοϊκής σύνδεσης. Σε αυτό το
πλαίσιο, όπως εξηγεί στις προτά-
σεις του, μπορεί να μελετηθεί η
βιωσιμότητα της σύστασης εθνι-
κού αερομεταφορέα, καθώς η Κύ-
προς δεν έχει πρόσβαση σε ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια που παρέχον-
ται σε άλλα κράτη-μέλη της ηπει-
ρωτικής Ευρώπης στον τομέα των
χερσαίων συγκοινωνιών, όπως
είναι οι σιδηρόδρομοι.

Όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα δη-
μοσκοπήσεις, ο κ. Νίκος Χριστο-
δουλίδης θα είναι ο νέος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Ο κ. Χριστοδου-
λίδης, για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της ακρίβειας και
του πληθωρισμού σημειώνει πως
θα αξιολογεί συνεχώς τα μακροοι-
κονομικά δεδομένα και τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας/Κεντρικής Τράπεζας της Κύ-
πρου για τη διασφάλιση της στα-
θερότητας των τιμών, με στόχο τη
διαμόρφωση των σωστών πολιτι-
κών. Ταυτόχρονα, θα παρέχει η Κυ-
βέρνησή του -όπως αναφέρει στο
πρόγραμμα- στοχευμένη στήριξη
στις ευάλωτες ομάδες, ανάλογα και
με τις εξελίξεις στο πεδίο του πλη-
θωρισμού, τηρώντας δημοσιονο-
μική πειθαρχία και ενθαρρύνοντας,
παράλληλα, την πειθαρχία και στα
νοικοκυριά, αξιοποιώντας τα προ-
γράμματα της χρηματοοικονομικής
παιδείας. Αναφορικά με την υλο-
ποίηση του νέου οικονομικού μον-
τέλου , σημειώνει ότι θα υιοθετήσει
το Όραμα 2035, που ετοιμάστηκε
από το Συμβούλιο Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας και θα εντάξει
τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές
στο δικό του ανθρωποκεντρικό οι-
κονομικό μοντέλο.

Για την ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας τονίζει πως θα δημιουρ-
γήσει ένα πλήρως ψηφιακό κράτος
που θα προσφέρει ποιοτικές υπη-
ρεσίες στους πολίτες, καθώς και
στις επιχειρήσεις, για όλες τις δρα-
στηριότητές τους. Προωθεί –όπως
αναφέρει- την αλλαγή κουλτούρας
στον δημόσιο τομέα, η οποία θα
λειτουργήσει ως καταλύτης στον
ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης βλέπει με-
ταξύ άλλων την αναγέννηση του
πρωτογενούς τομέα. Προωθεί την
αγροτεχνολογίακαι την αξιοποίηση
τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας»
καθώς και την εφαρμογή συστη-
μάτων διαχείρισης ποιότητας για
αύξηση της παραγωγής, μείωση
του κόστους παραγωγής και περιο-
ρισμό της σπατάλης φυσικών πό-

ρων. Μεταξύ πολλών προτάσεων
που σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει
αυτό το κείμενο, αφιερώνει προτά-
σεις για την προώθηση του τομέα
επαγγελματικών και χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών. Όπως τονίζει,
θα επαναξιολογήσει και θα επανα-
σχεδιάσει την προβολή της Κύπρου
ως περιφερειακού επιχειρηματικού
κέντρου στη βάση του νέου οικο-
νομικού μοντέλου. Θα αξιοποιήσει
την ανασύνταξη και μεταρρύθμιση
του κράτους, τον ψηφιακό και φο-
ρολογικό μετασχηματισμό και τον
σχεδιασμό για την καινοτομία και
την ανάπτυξη της Κύπρου ως κόμβο

τεχνολογίας και θα στοχεύσει στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων με
διευρυμένη συμμετοχή στην οικο-
νομική δραστηριότητα του τόπου.

Για την ανάπτυξη του τομέα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Χρι-
στοδουλίδης σημειώνει πως θα
επενδύσει σε υποδομές που θα επι-
τρέψουν τη συνεργασία μεταξύ πα-
νεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα
και θα υποβοηθήσουν στην εμπο-
ρευματοποίηση του ερευνητικού
έργου από τις επιχειρήσεις.

Για την προώθηση της τεχνολο-
γίας και της καινοτομίας υπογραμ-
μίζεται στο πρόγραμμα ότι θα με-
τατρέψει την Κύπρο σε κόμβο τε-
χνολογίας, μέσω μεταρρυθμίσεων,
στο πλαίσιο της ανασύνταξης του
κράτους, τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών και της ψηφιακής μετά-
βασης. Την ίδια ώρα, μελετάται η
βιωσιμότητα της δημιουργίας συγ-
κεκριμένων υποδομών της τεχνο-
λογίας, όπως τον τομέα σχεδιασμού
μικροτσίπ (microchip design).

<<<<<<<

Η Κύπρος έχει αποδεί-
ξει ότι είναι ένα «μικρό
καράβι», μια ευέλικτη
οικονομία που αν κάνει
2-3 συγκεκριμένα 
πράγματα είναι 
πιθανόν να πετύχουν.

<<<<<<<

Συνεχείς πρωτοβου-
λίες επικεντρωμένες
στην ανακούφιση 
τόσο των ασθενέστε-
ρων, όσο και 
της μεσαίας τάξης.

<<<<<<<

Δημιουργία μηχανι-
σμού προστασίας 
των δανειοληπτών
από παράνομες και
καταχρηστικές πρα-
κτικές των Τραπεζών.

<<<<<<<

Θα υιοθετήσει 
το Όραμα 2035 
και θα εντάξει στρα-
τηγικές στο δικό του
ανθρωποκεντρικό
οικονομικό μοντέλο.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Στοχευμένη στήριξη και
δημοσιονομική πειθαρχία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στρατηγικός σχεδιασμός
για το χρέος της χώρας

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Στόχος η σταθερότητα
και συνεχής αναβάθμιση
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων
(ROE) των κυπριακών τραπεζών
δεν θυμίζει τίποτα τα προηγούμενα
χρόνια, δηλαδή ο χρηματοοικονο-
μικός δείκτης που δείχνει πόσο
αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εται-
ρεία τα κεφάλαιά της για να δημι-
ουργήσει κέρδη. Τα τελευταία δύο
χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλη
αλλαγή της απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων των κυπριακών τραπε-
ζών, με το ποσοστό των κυπριακών
τραπεζών στο δείκτη Return On
Equity (ROE) να έχει ανέβει αρκετά.
Η αύξηση των επιτοκίων προσφά-
τως, αλλά και η μείωση του κόστους
τους σε συνδυασμό με την μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
έχουν φέρει τις κυπριακές τράπεζες
σε σημείο που ενδεχομένως και
να ξεπεράσουν το μέσο ευρωπαϊκό
όρο στο δείκτη ROE. Σύμφωνα με
τα δεδομένα του Ιουνίου 2022 της
Ευρωπαϊκής Αρχής τραπεζών, η
απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE)
για το μέσο όρο ανερχόταν στο
7,9%, έναντι 6,7% του πρώτου τρι-
μήνου του 2022. Όσον αφορά στην
Κύπρο, για τα δεδομένα του Ιουνίου
του 2022, το ROE ανερχόταν στο
6,9%, μόλις μία μονάδα κάτω από

το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Για το
Μάρτη του 2022 ανερχόταν στο
5%, ενώ ένα χρόνο πριν, το Ιούνιο
του 2021 το ROE των κυπριακών
τραπεζών ανερχόταν στο χαμηλό
0,3%. 

Τα δεδομένα αυτά όμως ανα-
μένεται να αλλάξουν. Ήδη οι δύο
μεγάλες τράπεζες της Κύπρου,
τράπεζες δηλαδή που μετρά στα
δεδομένα της η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών ως συστημικές, έχουν
ανακοινώσει πως ο δείκτης ROTE,
θα κυμανθεί κοντά στα επίπεδα
του 10%. Σημειώνεται πως, η από-
δοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων
(Return on Tangible Equity, ROTE)
υπολογίζεται ως τα κέρδη μετά τη
φορολογία και πριν τα μη-επανα-
λαμβανόμενα στοιχεία ως προς τα
ίδια κεφάλαια που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες των τραπεζών
μείον τα άυλα περιουσιακά στοι-
χεία. Ήδη ο δείκτης ROTE για την
Τράπεζα Κύπρου για το εννιάμηνο
έφτασε στο 8,8% και για την Ελ-
ληνική Τράπεζα στο 9,3%.

Στο 9,3% η Ελληνική
Όπως ανακοίνωσε στα τελευ-

ταία της οικονομικά αποτελέσματα
η Ελληνική Τράπεζα, η απόδοση
των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων

(ROTE) ανήλθε σε 9,3% το εννιά-
μηνο του 2022, σε σύγκριση με
2,6% το εννιάμηνο του 2021. Πο-
σοστιαία, η αύξηση που σημει-
ώθηκε ανήλθε σε 72% σε ένα χρό-
νο, επιβεβαιώνοντας στην ουσία

πως τα επιτόκια και η μείωση του
κόστους μπορεί να φέρει τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. 

Το κέρδος που αναλογούσε
στους κατόχους μετοχών της Ελ-
ληνικής Τράπεζας για το εννιάμηνο
του 2022 ανήλθε σε 76,4 εκατ. σε
σύγκριση με 21 εκατ. ευρώ για το
εννιάμηνο του 2021. Το κέρδος
που αναλογεί στους κατόχους με-
τοχών της μητρικής εταιρείας για
την 3η τριμηνία του 2022 ανήλθε

σε €21 εκατ. σε σύγκριση με €30,3
εκατ. τη 2η τριμηνία του 2022.

Βλέπει για 10% η Κύπρου
Στη δήλωσή του στο πλαίσιο

της παρουσίασης των οικονομικών
αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύ-
πρου, ο CEO της Τράπεζας Κύπρου
σημείωσε πως η Τράπεζα κατέγρα-
ψε κέρδη μετά τη φορολογία, πριν
τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία,
ύψους 49%, που αντιστοιχούν σε
απόδοση ενσώματων ιδίων κεφα-
λαίων ύψους 11,7%, και παραμένει
η Τράπεζα σε καλή πορεία για επί-
τευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων
κεφαλαίων πριν τα μη επαναλαμ-
βανόμενα στοιχεία (underlying RO-
TE) ύψους περίπου 10% ήδη από
το 2022, παρά –όπως τις χαρακτή-
ρισε- τις εξωγενείς αβεβαιότητες.
Όπως δείχνουν οι πίνακες των απο-
τελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου,
η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κε-
φαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία
και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα
στοιχεία (ετησιοποιημένη βάση)
για την Τράπεζα Κύπρου ανήλθε
στο 8,8% για το εννιάμηνο του
2022, στο 5,2% για το εννιάμηνο
του 2021, στο 11,7% για το τρίτο
τρίμηνο του 2022 και 7,8% για το
δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Ανεβαίνουν στον δείκτη 
ROE οι κυπριακές τράπεζες
Η Τράπεζα Κύπρου για το εννιάμηνο έφτασε στο 8,8% και η Ελληνική στο 9,3%

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του Δρα ΝΙΚOΛΑ ΚΥΡΙΑΚIΔΗ

Οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας
του συστήματος δικαιοσύνης στην
Κύπρο, βρίσκονται διαχρονικά
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της κοινής γνώμης. Φυσιολογικά,
θα μπορούσαμε να πούμε, αφού
ο τρόπος απονομής δικαιοσύνης
αποτελεί ένα από τους βασικούς
πυλώνες στους οποίους εδράζεται
κάθε ευνομούμενη πολιτεία. 

Είναι γεγονός πως για πολλά
χρόνια το σύστημα δικαιοσύνης
στην Κύπρο έμοιαζε βαλτωμένο
σε μία άλλη εποχή και τουλάχιστον
σε λειτουργικό επίπεδο δυσκο-
λευόταν να κάνει βήματα προς τη
νέα εποχή. Τα τελευταία χρόνια,
με τη γενική παραδοχή ότι η κα-
τάσταση έχει φτάσει στο απρο-
χώρητο, είναι γεγονός πως γίνονται
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του
σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο,
παραμένει γεγονός ότι εξακολου-
θούν να υφίστανται σημαντικά
ζητήματα τα οποία χρήζουν πε-
ραιτέρω βελτίωσης όπως είναι η
ίδια η λειτουργία των δικαστηρίων,
η επίλυση του ζητήματος των κα-

θυστερημένων υποθέσεων, η προ-
σβασιμότητα στα δικαστήρια, η
σωστή και χωρίς προβλήματα
εφαρμογή της ηλεκτρονικής δι-
καιοσύνης, η υλοποίηση της πο-
λυαναμενόμενης μεταρρύθμισης
και γενικότερα η ποιότητα του δι-
καστικού συστήματος. 

Μόλις πριν από μερικές μέρες
είδαμε όλοι την στάση διαμαρτυ-
ρίας των δικηγόρων και την αν-
τίδραση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου με αφορμή τις ρυθμίσεις που
προωθούνται για τη διαχείριση
καθυστερημένων υποθέσεων (bac-
klog). Προφανώς, τέτοιες εξελίξεις
αλλά και η ουσία του προβλήματος
δεν συμβαδίζουν ούτε με τα χα-
ρακτηριστικά ενός κράτους δι-
καίου, ούτε με το τι οι πολίτες
εκλαμβάνουν ως ένα αξιόπιστο
σύστημα απονομής Δικαιοσύνης
αλλά ούτε και με το τι εκλαμβά-
νουν οι οικονομικοί φορείς, εγ-
χώριοι και ξένοι, ως ένα αποδοτικό
σύστημα το οποίο θα επιλύσει τις
όποιες διαφορές γρήγορα και αξιό-
πιστα. Εξ ου και διαχρονικά η κα-

τάταξη της Κύπρου σε διάφορους
διεθνείς δείκτες παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες
ανταγωνιστικές χώρες σε θέματα
προώθησης επενδύσεων. Είναι
μάλιστα η χειρότερη δυνατή εξέ-
λιξη, ενόψει και της δρομολογη-
μένης εφαρμογής των νέων κα-
νονισμών Πολιτικής Δικονομίας
τον Σεπτέμβριο του 2023, οι οποίοι
δημιουργήθηκαν από την Επιτρο-
πή Dyson και οι οποίοι κατά γενική
ομολογία, μπορούν να εφαρμο-

στούν σωστά μόνο με την αγαστή
συνεργασία όλων των παικτών
του συστήματος, δικαστών, δικη-
γόρων και άλλων.

Διαχρονικά είμαστε της άποψης
–και έχει αποδειχθεί και στην πρά-
ξη- πως τα μεγάλα προβλήματα
επιλύονται μέσα από συζήτηση,
μελέτη και υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών. Στη Μονάδα Δικονο-
μικού Δικαίου του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας ξεκινήσαμε πέρυσι τη
διοργάνωση ενός ετήσιου συνε-
δρίου που στόχο έχει να καταστεί
ο θεσμός στον οποίο όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι στον τομέα της λει-
τουργίας των δικαστηρίων θα μπο-
ρούν να ανταλλάζουν απόψεις και
τεχνογνωσία. Εκπρόσωποι θε-
σμών, δικαστές, ακαδημαϊκοί, η
δικηγορική κοινότητα ακόμα και
φοιτητές νομικής θα έχουν την
ευκαιρία να εμπλουτίζουν τις γνώ-
σεις τους γύρω από σημαντικά
και τρέχοντα θέματα που απα-
σχολούν την νομική κοινότητα. 

Στις 15 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί
το 2ο ετήσιο Συμπόσιο της Μο-

νάδας στο Cine Studio του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας το οποίο θα
είναι αφιερωμένο στη μνήμη του
καθηγητή Κωνσταντίνου Κερα-
μέως. Υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκή
Πολιτική Δικονομία μετά το Brexit:
καθυστερήσεις και ανάγκη για
επιτάχυνση, τεχνολογία στη δι-
καιοσύνη και Εναλλακτική Επί-
λυση Διαφορών», το Συμπόσιο θα
καταπιαστεί μεταξύ άλλων με τις
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην
αστική δικαιοσύνη στην Κύπρο,
τις νέες τεχνολογίες και την εν-
σωμάτωσή τους στην πολιτική δι-
κονομία, εναλλακτικούς τρόπους
επίλυσης διαφορών (ADR), τις δια-
συνοριακές διαφορές στην ΕΕ κα-
θώς και τη μετά Brexit εποχή και
τις επιπτώσεις της στα θέματα δι-
κονομικού δικαίου και διαιτησίας.

Το Συμπόσιο θα χαιρετίσουν
η υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξης, Στέφη Δράκου, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορ-
ναρίτης, ο Πρόεδρος του Παγκύ-
πριου Δικηγορικού Συλλόγου Δρ.

Χρήστος Κληρίδης, ο Γενικός Ει-
σαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώρ-
γος Σαββίδης, η Επίτροπος Νομο-
θεσίας Λουΐζα Χριστοδουλίδη Ζαν-
νέτου, ο διευθυντής Μεταρρύθ-
μισης και Επιμόρφωσης του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου Γιώργος Ερω-
τοκρίτου και ο Κοσμήτορας της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας, Καθηγητής Αχιλ-
λέας Αιμιλιανίδης. Θα συμμετά-
σχουν επίσης αρκετοί σημαντικοί
ξένοι ομιλητές, κάτι πρωτόγνωρο
για τα κυπριακά δεδομένα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τέ-
τοια συνέδρια μπορούν να απο-
τελέσουν την αφετηρία για δρα-
στικές και χρήσιμες αλλαγές στην
κυπριακή Δικαιοσύνη, η οποία
δεν έχει άλλα περιθώρια καθυστέ-
ρησης ή αποσπασματικών ενερ-
γειών.  

Ο Δρ Νικόλας Κυριακiδης είναι δικηγό-
ρος, μέλος του διδακτικού προσωπικού
της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου, της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. 

Η αναβάθμιση της Δικαιοσύνης απαιτεί διάλογο και επιστημοσύνη 
<<<<<<<

Είναι η ώρα για 
δραστικές και χρήσιμες
αλλαγές στην κυπριακή
Δικαιοσύνη, η οποία
δεν έχει άλλα περιθώ-
ρια καθυστέρησης 
ή αποσπασματικών
ενεργειών. 

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης ROE δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαιά της για να δημιουργήσει κέρδη.

<<<<<<<

Σύμφωνα με τα δεδο-
μένα του Ιουνίου του
2022, ο μέσος όρος των
κυπριακών τραπεζών
στο δείκτη ROE ανερχό-
ταν στο 6,9%, μόλις 
μία μονάδα κάτω από 
το μέσο ευρωπαϊκό.

Τα πιστωτικά ιδρύματα
συνεισέφεραν 170 εκατ.
στο κράτος το 2021
Μεγάλος λόγος γίνεται πάντα
–και δικαιολογημένα- για την
μεταχείριση που έχουν οι τρά-
πεζες από το κράτος. Οι τρά-
πεζες είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένες με την οικονομία μίας
χώρας και πέραν αποφάσεων
του κράτους που επωφελούνται
αρκετές φορές, οι τράπεζες εί-
ναι οργανισμοί που δίνουν πί-
σω στο κράτος φόρους, κατα-
βάλλουν ΦΠΑ, συνεισφέρουν
σε ΓεΣΥ, στις κοινωνικές ασφα-
λίσεις, δίνουν ειδικούς φόρους
και προχωρούν φυσικά και στις
εισφορές των εργαζομένων
τους. Πόσα όμως είναι αυτά τα
ποσά; Σύμφωνα με στοιχεία
που έχει στην κατοχή της η
«Κ», οι τράπεζες έδωσαν στο
κράτος το 2021 για τους παρα-
πάνω τομείς, 170 εκατομμύρια
ευρώ, για την ακρίβεια, 169,5
εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα,
για καταβολή ΦΠΑ έδωσαν 15
εκατ. ευρώ, για Συνεισφορά σε
ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφαλίσεις, Ταμείο
Πλεονάζοντος, Βιομ. Κατάρτιση
και Ταμείο Συνοχής περί τα
43,8 εκατ. ευρώ, ενώ για ειδι-
κούς φόρους έδωσαν 53,5 εκατ.
ευρώ. Οι εισφορές εργαζομέ-
νων του τραπεζικού τομέα
(συμπ. ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφαλίσεις)
ήταν για το 2021 στα 57,2 εκατ.
ευρώ.

Η συνεισφορά του τραπεζι-
κού τομέα το 2020 ήταν ελα-
φρώς μεγαλύτερη, στα 175,7
εκατ. ευρώ. Για καταβολή ΦΠΑ
έδωσαν 19 εκατ. ευρώ, για Συ-
νεισφορά σε ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφα-

λίσεις, Ταμείο Πλεονάζοντος,
Βιομ. Κατάρτιση και Ταμείο Συ-
νοχής περί τα 43,2 εκατ. ευρώ,
ενώ για ειδικούς φόρους έδωσαν
55,9 εκατ. ευρώ. Οι εισφορές
εργαζομένων του τραπεζικού
τομέα (συμπ. ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφα-
λίσεις) ήταν για το 2021 στα
57,6 εκατ. ευρώ.

Το 2019 η συνεισφορά ήταν
ακόμα μεγαλύτερη, στα 181,8
εκατ. ευρώ. Για καταβολή ΦΠΑ
έδωσαν 21 εκατ. ευρώ, για Συ-
νεισφορά σε ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφα-

λίσεις, Ταμείο Πλεονάζοντος,
Βιομ. Κατάρτιση και Ταμείο Συ-
νοχής περί τα 42,4 εκατ. ευρώ,
ενώ για ειδικούς φόρους έδωσαν
59,9 εκατ. ευρώ. Οι εισφορές
εργαζομένων του τραπεζικού
τομέα (συμπ. ΓεΣΥ, Κοιν. Ασφα-
λίσεις) ήταν για το 2021 στα
58,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η συνεισφορά το 2018
ήταν στα 136,1 εκατ. ευρώ και
για το 2017 στα 120,5 εκατ. ευ-
ρώ. Για την πενταετία 2017 –
2021 οι τράπεζες έχουν συνει-
σφέρει στο κράτος συνολικά
783,6 εκατ. ευρώ.

<<<<<<<

Για την πενταετία
2017 – 2021 
οι τράπεζες έχουν 
συνεισφέρει 
στο κράτος συνολικά
783,6 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες είναι οργανισμοί που δίνουν πίσω στο κράτος φόρους,
καταβάλλουν ΦΠΑ, συνεισφέρουν σε ΓεΣΥ και άλλα



Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Σημαντική μείωση της τάξης του 
32,3% καταγράφει το έλλειμμα 
ΦΠΑ στην Ελλάδα το 2020 σε 
σχέση με το 2019, όπως προκύ-
πτει από μελέτη της Ε.Ε. Συγκε-
κριμένα η χώρα μας το 2019 ήταν 
ουραγός μαζί με τη Ρουμανία και 
τη Μάλτα, καταγράφοντας τις με-
γαλύτερες απώλειες ΦΠΑ («κενό 
ΦΠΑ»), ενώ το 2020 η κατάστα-
ση αλλάζει και από τις τελευταίες 
θέσεις η Ελλάδα βρίσκεται στις 
πρώτες σε ό,τι αφορά τη μείωση 
φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, μαζί 
τη Γερμανία την Ουγγαρία και 
τις Κάτω Χώρες. 

Ανώτατος παράγοντας του 
υπουργείου Οικονομικών ανα-
φέρει στην «Κ» ότι η μείωση 
στο «κενό ΦΠΑ», δηλαδή της 
διαφοράς μεταξύ των προσδο-
κώμενων και των πραγματι-
κών εσόδων από τον ΦΠΑ, δεν 
είναι συγκυριακή και είναι απο-
τέλεσμα των μέτρων που ελή-
φθησαν για τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό 
με την αύξηση της χρήσης των 
καρτών την περίοδο της παν-
δημίας, κατάσταση που συνε-
χίζεται και σήμερα.  Βέβαια την 
ίδια περίοδο ολόκληροι κλά-
δοι της οικονομίας που πρωτο-
στατούν συνήθως στη φορο-
διαφυγή, όπως εστίαση κ.ά., 
δεν λειτουργούσαν λόγω της 
πανδημίας. 

Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι 
τα στοιχεία θα δείξουν μεγαλύ-
τερη μείωση το 2021, καθώς τα 
μέτρα και τα νέα ψηφιακά εργα-
λεία συντελούν στον περαιτέρω 
περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή-
σεις και την έκθεση της Ε.Ε., το 
«κενό ΦΠΑ» θα είναι μειωμένο 
το 2021 στα 2,436 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ε.Ε., το «κενό ΦΠΑ» από τα 4,7 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 
περιορίστηκε το 2020 στα 3,178 
δισ. ευρώ. Η Ελλάδα είναι η χώ-
ρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση 
ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπα-
ϊκή Ενωση το 2020. Παρουσιάζει 
μείωση στο έλλειμμα ΦΠΑ κατά 
3,7 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 
στο 19,7% του VTTL (θεωρητικά 
προσδοκώμενα έσοδα υπό πλή-
ρη συμμόρφωση) το 2020, ένα-
ντι του 23,4% το 2019.

Οι ίδιες πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών αναφέρουν ότι το 
2020 σημαντικό ρόλο στη μείωση 

του «κενού ΦΠΑ» είχαν η αύξη-
ση του ορίου των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων που έφθασαν το 30% 
του δηλωθέντος εισοδήματος και 
η σημαντική αύξηση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομικών, οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγο-
ρές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονι-
κά μέσα) έφθασαν τα 40,6 δισε-
κατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 
τα 44,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό των 3,178 δισε-
κατομμυρίων ευρώ που ανέρχε-
ται το «κενό ΦΠΑ», ένα τμήμα 
αφορά τις φοροαπαλλαγές του 
ΦΠΑ και τους μειωμένους συντε-
λεστές (ανέρχονται περίπου στα 
800 εκατομμύρια ευρώ) και τα 
υπόλοιπα από τις απάτες, τη φο-
ροδιαφυγή και τις πτωχεύσεις.

Το «κενό ΦΠΑ» από τα 6 δισ. 
ευρώ το 2017 περιορίστηκε στα 
3,178 δισ. ευρώ το 2020 και τα 
στοιχεία αναμένεται να δείξουν 

περαιτέρω μείωση κατά 5,7 πο-
σοστιαίες μονάδες το 2021.

«Πρόκειται για μια σημαντική 
εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό 
αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, 
στην εμπέδωση της φορολογι-
κής συνείδησης, στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων, στην ενίσχυση της 
φορολογικής δικαιοσύνης και της 
κοινωνικής συνοχής και κυρίως 
στη διασφάλιση των προϋποθέ-
σεων για ακόμη χαμηλότερη συ-

νολική φορολογική επιβάρυνση 
των πολιτών», τόνισε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας. 

Η εξέλιξη, πρόσθεσε ο υπουρ-
γός, «πιστοποιεί την αποτελε-
σματικότητα της ασκούμενης 
οικονομικής και φορολογικής 
πολιτικής των τελευταίων ετών, 
καταδεικνύοντας τη σημαντική 
πρόοδο που καταγράφει –υπό 
δυσμενείς διεθνείς συνθήκες– 
η χώρα μας στη βελτίωση ση-
μαντικών δεικτών της οικονο-
μίας της».

Συνολικά το έλλειμμα ΦΠΑ 
στην Ε.Ε. το 2020 ήταν 93 δισε-
κατομμύρια ευρώ, ή 9,1% των συ-
νολικών αναμενόμενων εσόδων 
ΦΠΑ. Η μείωση αυτή οφείλεται 
στην αύξηση της συμμόρφωσης 
με τον ΦΠΑ μετά τα κυβερνητικά 
μέτρα στήριξης για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε., 
το έλλειμμα ΦΠΑ παραμένει σα-
φώς ένα σημαντικό πρόβλημα, 
σε μια εποχή που οι κυβερνή-
σεις χρειάζονται βιώσιμα έσοδα 
για να βοηθήσουν στην αντιμε-

τώπιση της σημερινής οικονο-
μικής αβεβαιότητας. Το 2020 η 
Ρουμανία κατέγραψε το υψηλό-
τερο «κενό ΦΠΑ», όπου χάθηκε 
το 35,7% των εσόδων, ακολου-
θούμενη από τη Μάλτα (24,1%) 
και την Ιταλία (20,8%). Τα μικρό-
τερα κενά καταγράφονται στη 
Φινλανδία (1,3%), στην Εσθονία 
(1,8%) και τη Σουηδία (2%). Σε 
απόλυτες τιμές, τα υψηλότερα 
κενά συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ 
έχει η Ιταλία (26,2 δισ. ευρώ) και 
η Γαλλία (13,9 δισ. ευρώ).

Το «κενό ΦΠΑ» μειώθηκε σε 
20 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι πιο ση-
μαντικές μειώσεις σημειώθηκαν 
στην Ουγγαρία, στη Γερμανία 
και την Ολλανδία. Εκτός από τη 
Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, η 
Ισπανία και η Λετονία κατάφε-
ραν να περιορίσουν την απώλεια 
εσόδων από τον ΦΠΑ σε λιγότε-
ρο από το 5% του οφειλόμενου 
ΦΠΑ. Από την άλλη πλευρά, οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις στο «κε-
νό ΦΠΑ» παρατηρήθηκαν στην 
Κροατία (+6 ποσοστιαίες μονά-
δες) και στην Κύπρο (+5 ποσο-
στιαίες μονάδες).

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι απώλειες από τον 
ΦΠΑ περιορίστηκαν
στα 3,2 δισ. το 2021 
από τα 6 δισ. το 2017.

Η πανδημία
«χτύπησε» τη 
φοροδιαφυγή
στον ΦΠΑ
Σημαντική μείωση λόγω έκρηξης

e-συναλλαγών και κλειστών καταστημάτων

Από τα 40 δισ. ευρώ που ήταν το 2019 οι ηλεκτρονικές συναλλα-
γές αναμένεται να φθάσουν φέτος τα 65 δισ. ευρώ, αναφέρουν 
από το υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή 
θα οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής. Την ίδια 
στιγμή, τα ηλεκτρονικά βιβλία, η ηλεκτρονική διαβίβαση των απο-
δείξεων από τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και τη διασύνδεση 
των ταμειακών μηχανών με τα POS αναμένεται να συμβάλουν αι-
σθητά στη μείωση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική 
εφαρμογή appodixi με περισσότερους από 140.000 χρήστες λει-
τουργεί αποτρεπτικά ως προς τη μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και 
την έκδοση πλαστών αποδείξεων.

Τα νέα ηλεκτρονικά όπλα της εφορίας

Ξεπέρασαν τις 115.000 οι αιτή-
σεις ανέργων για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα κατάρτισης της ∆η-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(∆ΥΠΑ - τ. ΟΑΕ∆), με την πλειο-
νότητα των ενδιαφερομένων να 
είναι γυναίκες και το ενδιαφέρον 
να στρέφεται σε επιστημονικά 
επαγγέλματα, όπως μηχανικοί, 
εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες 
στους τομείς της υγείας και της 
διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά 
και σε δραστηριότητες που προ-
φανώς συνδέονται με την προη-

γούμενη απασχόλησή τους, για 
παράδειγμα υπάλληλοι γραφεί-
ου, πωλητές, τεχνικοί και ειδι-
κευμένοι τεχνίτες. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις, το πρόγραμμα 
αναμένεται να «κλείσει» το αμέ-
σως επόμενο διάστημα, καθώς 
ήδη για τις συνολικά 120.000 θέ-
σεις έχουν υποβληθεί πάνω από 
115.000 αιτήσεις από ενδιαφε-
ρομένους ανέργους. Ενδεικτικό 
του ισχυρού ενδιαφέροντος που 
δείχνουν οι άνεργοι στο νέου τύ-
που πρόγραμμα ψηφιακών και 
πράσινων δεξιοτήτων της ∆ΥΠΑ 
είναι ότι οι πρώτες 80.000 θέσεις 

καλύφθηκαν πολύ γρήγορα, με 
αποτέλεσμα το πρόγραμμα, που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, να επεκταθεί κατά 
40.000 θέσεις εργασίας. Οπως 
μάλιστα δηλώνει στην «Κ» ο δι-
οικητής της ∆ΥΠΑ, Σπύρος Πρω-
τοψάλτης, το επίπεδο συμμετο-
χής στο πρόγραμμα είναι πολύ 
ικανοποιητικό και είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ότι έχει προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον ιδιαίτερα 
των γυναικών και των νέων από 
όλη τη χώρα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ», 
το 75% των συμμετεχόντων είναι 
γυναίκες, ποσοστό που ξεπερνάει 
κατά πολύ την αναλογία ανδρών - 
γυναικών στις λίστες εγγεγραμμέ-
νων ανέργων της ∆ΥΠΑ (34,75% 
των εγγεγραμμένων ανέργων που 
αναζητούν εργασία είναι άνδρες 
και το 65,25% γυναίκες).

Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί βρί-
σκονται σε άκρως παραγωγική 
ηλικία, μεταξύ 30 και 45 ετών 
(ποσοστό 47% επί του συνόλου 
των αιτούντων) και ακολουθούν 
46-55 ετών (23%) και οι νέοι έως 
29 ετών (21%), κάτι που δείχνει 
ότι πρόκειται για άτομα που απο-
δέχονται την ανάγκη για αναβάθ-

μιση των δεξιοτήτων τους μέσω 
της κατάρτισής τους σε νέες και-
νοτόμους δράσεις και πρακτικές, 
ώστε να επιτευχθεί ευκολότερα η  
επαγγελματική επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.

Ενα σημαντικό ποσοστό άλ-
λωστε των συμμετεχόντων προ-
έρχεται από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (38%), παρότι κα-
τά κύριο λόγο ανάγκη για κα-
τάρτιση –όπως δείχνουν και τα 
στοιχεία– έχουν περισσότερο οι 
άνεργοι που προέρχονται από 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Ετσι, από το σύνολο των 115.000 
ανέργων της ∆ΥΠΑ που έχουν 
υποβάλει ήδη αίτηση για συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα, το 53% 
προέρχεται από τη δεύτερη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης, ενώ υπέρ της 
κατάρτισης σε πράσινες και νέ-
ες τεχνολογίες δηλώνει και ένα 

8% προερχόμενο από την πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, 
είναι χαρακτηριστικό ότι περισ-
σότερο «ζεστοί» για τη συμμετο-
χή τους στα προγράμματα αυτά 
είναι όσοι έχουν βρεθεί εκτός 
αγοράς εργασίας για σύντομο 
χρονικό διάστημα (έξι μήνες) θε-
ωρώντας ότι μέσω της κατάρτι-
σης θα διεκδικήσουν ευκολότερα 
μια καλύτερη θέση εργασίας στο 
άμεσο μέλλον, αλλά και αυτοί 
που είναι άνεργοι για διάστημα 
πάνω από δύο χρόνια, οι οποίοι 
έχουν αντιληφθεί στην πράξη τις 
συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μά-
λιστα και τα στοιχεία αναφορικά 
με το επάγγελμα που επιζητούν οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, 
αφού πρόκειται κυρίως για μη-
χανικούς, εκπαιδευτικούς, επαγ-

γελματίες στους τομείς υγείας και 
διοίκησης επιχειρήσεων σε ποσο-
στό 26% και ακολουθούν υπάλ-
ληλοι γραφείου σε ποσοστό 25%, 
απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλήσεων σε πο-
σοστό 22% και σημαντικά χαμη-
λότερα ειδικευμένοι τεχνίτες, τε-
χνικοί και ανειδίκευτοι εργάτες.  

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλ-
τη, το επόμενο βήμα είναι η αξιο-
λόγηση των ποιοτικών στοιχείων 
και των μετρήσιμων αποτελεσμά-
των της κατάρτισης στην αγορά 
εργασίας, καθώς κεντρικός στό-
χος της ∆ΥΠΑ είναι η ταχύτερη 
δυνατή ένταξη ή επανένταξη των 
ανέργων στην αγορά εργασίας 
και η αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
που σήμερα είναι περισσότερο 
αναγκαία από ποτέ στο πλαίσιο 
της ψηφιακής και πράσινης με-
τάβασης της οικονομίας.

Απόφοιτοι ΑΕΙ το 38% των αιτούντων στα προγράμματα κατάρτισης

Εχουν προκηρυχθεί 
120.000 και έχουν 
υποβληθεί πάνω από 
115.000 αιτήσεις – Από 
30 έως 45 ετών το 
47% των αιτούντων.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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Μέχρι και 18 μήνες θα παραμέ-
νουν δεσμευμένοι οι τραπεζι-
κοί λογαριασμοί, οι θυρίδες, τα 
ακίνητα και λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία όσων ελέγχονται από 
τους οικονομικούς εισαγγελείς 
για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα 
«μαύρου» χρήματος και γενι-
κότερα οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
του διοικητή της ΑΑ∆Ε Γ. Πι-
τσιλή (σε εφαρμογή του νό-
μου 4995/2022), ο χρόνος δέ-
σμευσης ορίζεται σε 9 μήνες, 
ωστόσο μπορεί να παραταθεί 
για ακόμη 9 μήνες. Ειδικότερα:
1. Οι οικονομικοί εισαγγελείς 
και οι εισαγγελείς κατά της δια-
φθοράς, όταν διενεργούν προ-
καταρκτική εξέταση για τη δι-
ακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων 
της αρμοδιότητάς τους, έχουν 
τη δυνατότητα να προβαίνουν 
σε δεσμεύσεις για τη διασφάλι-
ση των συμφερόντων του ∆η-
μοσίου, για χρονικό διάστημα 
μέχρι εννέα μηνών.
2. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
παρατείνεται με βούλευμα του 
συμβουλίου εφετών, εάν έχει 
εκδοθεί απόφαση από εισαγ-
γελέα οικονομικού εγκλήματος 
ή τον αναπληρωτή του, ή του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών, 
εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από 
επίκουρο εισαγγελέα οικονομι-
κού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο 
όριο για άλλους εννέα μήνες, 
λόγω μη ολοκλήρωσης της προ-
καταρκτικής εξέτασης.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι εισαγ-
γελικές αρχές και οι υπηρεσίες 
που συνδράμουν (όπως για πα-
ράδειγμα η ΑΑ∆Ε) οφείλουν να 

ολοκληρώσουν τον έλεγχο της 
υπόθεσης εντός των 18 μηνών, 
διαφορετικά οι λογαριασμοί, 
οι θυρίδες και τα ακίνητα των 
κατηγορουμένων αποδεσμεύ-
ονται, ανεξάρτητα από την πο-
ρεία της υπόθεσης.
4. Η απόφαση δέσμευσης γίνε-
ται χωρίς προηγούμενη κλήση 
του κατηγορουμένου και δεν 
είναι απαραίτητο να αναφέρει 
συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτ-
λο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, 

θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περι-
ουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση 
ισχύει από τη χρονική στιγμή 
της γνωστοποίησης της από-
φασης στον οργανισμό ή στην 
υπηρεσία προς την οποία απευ-
θύνεται (τράπεζα κ.λπ.).
5. Η γνωστοποίηση γίνεται με 
φαξ ή με ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία στην Τράπεζα της Ελλά-
δος και στην Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν 
να ενημερώνουν τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα που λει-
τουργούν στην Ελλάδα.
6. Σε περίπτωση δέσμευσης 
ακινήτου, πλοίου ή αεροσκά-
φους, η δέσμευση επιδίδεται 
στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα 
ή προϊστάμενο του κτηματολο-
γικού γραφείου ή στον λιμενάρ-
χη ή στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας.

7. Με τον ίδιο τρόπο η απόφαση 
γνωστοποιείται στην Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ημοσίων Εσόδων, 
η οποία μπορεί να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα διασφάλισης.
8. Τέλος, η απόφαση για την 
παράταση του χρόνου δέσμευ-
σης των περιουσιακών στοι-
χείων επιδίδεται εντός προ-
θεσμίας είκοσι ημερών στον 
κατηγορούμενο, ο οποίος μπο-
ρεί να προσφύγει με αίτησή του 
προς το συμβούλιο εφετών ή το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών.
9. Σημειώνεται ότι οι νέες δια-
τάξεις ισχύουν αναδρομικά από 
τις 18 Νοεμβρίου 2022.

Για το 2023 η ΑΑ∆Ε ανα-
μένεται να προχωρήσει στον 
έλεγχο 900 μεγάλων υποθέσε-
ων που ενδεχομένως να οδη-
γήσουν σε δεσμεύσεις λογα-
ριασμών. Συγκεκριμένα θα 
εξεταστούν:
• 170 υποθέσεις έρευνας οι 
οποίες αφορούν απάτη στον 
ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλ-
λαγών.
• 100 υποθέσεις ερευνών αξι-
οποίησης νέων πληροφοριών 
και δεδομένων.
• 50 υποθέσεις ειδικών ερευ-
νών στον τομέα του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου.
• 580 υποθέσεις ερευνών φο-
ροδιαφυγής που σχετίζονται 
με ανοίγματα τραπεζικών λο-
γαριασμών, επεξεργασίες κα-
τασχεμένων στοιχείων και αρ-
χείων, κυκλώματα έκδοσης και 
λήψης εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, επεξεργασίας ψηφι-
ακών αρχείων κ.λπ. 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εάν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος εντός 18 μηνών, τα περιουσιακά 
στοιχεία αποδεσμεύονται, ανεξάρτητα από την πορεία της υπόθεσης.
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Ελληνικά, γερμανικά και ολλαν-
δικά ομόλογα αγόρασε κυρίως η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρί-
ου, μέσω των επανεπενδύσεων 
του έκτακτου προγράμματος 
PEPP, μη στηρίζοντας συνεπώς 
την περιφέρεια ως σύνολο ού-
τε αυτή τη φορά, όπως δεν είχε 
κάνει ούτε το διάστημα Αυγού-
στου - Σεπτεμβρίου.

Αν και είχε χρησιμοποιήσει 
την ευελιξία του προγράμμα-
τος το καλοκαίρι, όταν οι απο-
δόσεις των ομολόγων του Νό-
του είχαν εκτοξευθεί, ωστόσο 
από τότε δεν έκρινε αναγκαίο 
–όπως φαίνεται– να παρέμβει, 
καθώς τα κόστη δανεισμού, ει-
δικά της Ιταλίας, έχουν σταθε-
ροποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, το τελευταίο 
δίμηνο η ΕΚΤ μείωσε τις θέσεις 
της στα ισπανικά ομόλογα κα-
τά 1,4 δισ. ευρώ, στα ιταλικά 
ομόλογα κατά 794 εκατ. ευρώ 
και στα πορτογαλικά κατά 1,1 
δισ. ευρώ. 

Μείωση των θέσεών της ση-
μειώθηκε επίσης στα κρατικά 
ομόλογα της Αυστρίας, του Βελ-
γίου, της Φινλανδίας καθώς και 
της Ιρλανδίας, η οποία έφτασε 
συνολικά τα 2 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, σημαντική ήταν 
η αύξηση των θέσεών της, μέ-
σω της επανεπένδυσης των λή-
ξεων άλλων τίτλων, στα γερ-
μανικά ομόλογα, κατά 2,6 δισ. 
ευρώ, ενώ απέκτησε 1,7 δισ. 
ευρώ ολλανδικών ομολόγων 
και 729 εκατ. ευρώ ελληνικών 
ομολόγων. 

Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις 
της σε ελληνικά ομόλογα αυ-
ξήθηκαν στα 39,607 δισ. ευρώ 
συνολικά. 

Μικρή αύξηση σημείωσε το 
χαρτοφυλάκιο της κεντρικής 
τράπεζας στους κρατικούς τίτ-
λους της Γαλλίας (+14 εκατ. 
ευρώ), του Λουξεμβούργου 
(+19 εκατ. ευρώ), της Σλοβε-
νίας (+19 εκατ. ευρώ) και της 
Λιθουανίας (+14 εκατ. ευρώ).

Συνολικά πάντως το δίμη-
νο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, οι 
θέσεις της ΕΚΤ στο πρόγραμ-
μα PEPP μειώθηκαν κατά 281 
εκατ. ευρώ.

Οι αγορές τίτλων υπό το 
πρόγραμμα PEPP το οποίο είχε 
ενεργοποιηθεί εκτάκτως κατά 
το ξέσπασμα της πανδημίας τον 
Μάρτιο του 2020, σταματήσαν 
στα τέλη του α΄ τριμήνου του 
2022, με την ΕΚΤ να δηλώνει 
ότι θα ασκούσε «ευελιξία» κατά 
την επανεπένδυση των κεφα-
λαίων από τα ομόλογα που λή-
γουν στο χαρτοφυλάκιο αυτό, 
επιτρέποντάς της έτσι να βο-
ηθήσει μεμονωμένα μέλη της 
Ευρωζώνης σε περίπτωση που 
το κόστος δανεισμού τους αυ-
ξηθεί υπερβολικά. 

Με εξαίρεση ωστόσο τον 
Ιούλιο όταν και ξεκίνησαν οι 
ευέλικτες επανεπενδύσεις, η 
κεντρική τράπεζα δεν έχει δεί-
ξει ιδιαίτερο ζήλο στο να χρη-
σιμοποιήσει την ευελιξία αυτή. 

Το τελευταίο τετράμηνο 
συνεπώς, η ΕΚΤ προτίμησε να 
κρατήσει τα «πυρομαχικά» της 
για όταν πραγματικά χρειαστεί, 
με τις αποδόσεις και τα spreads 
να εκτιμάται ότι διαμορφώνο-
νται σε «αποδεκτά» επίπεδα.

Ελληνικά ομόλογα
ύψους 729 εκατ. ευρώ
αγόρασε η ΕΚΤ

Δέσμευση περιουσίας όσων
ελέγχονται για φοροδιαφυγή
Εως και 18 μήνες, από οικονομικούς εισαγγελείς – Στο στόχαστρο 900 μεγάλες υποθέσεις

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Θυρίδες, ακίνητα
και τραπεζικοί λογα-
ριασμοί «παγώνουν» 
μέχρι να ελεγχθούν 
οι φορολογούμενοι.
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Στο 2,8% προσγειώθηκε η ανά-
πτυξη το γ΄ τρίμηνο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πολύ 
χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις 
των αναλυτών, που την τοποθε-
τούσαν στην περιοχή του 5%.

Ετσι, είναι μάλλον αδύνατον 
να επιτευχθεί η εκτίμηση του 
προϋπολογισμού για ανάπτυξη 
φέτος 5,6%, ενώ επανεκτιμάται 
προς τα κάτω και η πρόβλεψη για 
τον ρυθμό ανάπτυξης του 2023. 
Σημειώνεται ότι οι επίσημοι φο-
ρείς ήταν εξίσου ή και περισσό-
τερο αισιόδοξοι από την κυβέρ-
νηση στις πρόσφατες προβλέψεις 
τους: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6%, 
το ∆ΝΤ 5,2%  και η Τράπεζα της 
Ελλάδος 6,2%. Μια πιθανή «πα-
ρενέργεια» της χαμηλότερης πτή-
σης του ΑΕΠ είναι ο περιορισμός 
του δημοσιονομικού χώρου, που 
είχε εκτιμηθεί ότι θα προέκυπτε 
λόγω καλής πορείας της οικονο-
μίας, επιτρέποντας κάποιες νέ-
ες παροχές. Σε μικρότερο βαθμό 
επηρεάζεται αρνητικά και η μεί-
ωση του χρέους ως ποσοστού του 
ΑΕΠ. Σημειώνεται, πάντως, ότι η 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% είναι 
υψηλότερη από τις προσωρινές 
εκτιμήσεις της Eurostat για ανά-
πτυξη 2,1% στην Ευρωζώνη και 
2,4% στην Ε.Ε.

Μια χαμηλότερη από την ανα-
μενόμενη πορεία του τουρισμού 
και της ναυτιλίας, σε συνδυασμό 
με ένα άλμα εισαγωγών, λόγω αύ-
ξησης της κατανάλωσης, είναι 
κάποιες από τις ερμηνείες που 
δίνουν οι οικονομολόγοι για την 
υποχώρηση του ΑΕΠ.

Είναι όμως επίσης πιθανό να 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε 
«τεχνικό» θέμα και συγκεκριμένα 
στην αφαίρεση από το ΑΕΠ των 
επιχορηγήσεων που δόθηκαν για 
τη στήριξη νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων (όπως πρέπει, σύμφω-
να με τους κανόνες), χωρίς όμως 
να έχουν προστεθεί αντίστοιχα 
και τα έσοδα που αντλήθηκαν 
για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Ενεργειακής Μετά-
βασης (όπως επίσης θα έπρεπε). 
Κι αυτό γιατί τα έσοδα αυτά δεν 
έχουν καταγραφεί ακόμη. Ετσι, 
στην κυβέρνηση ευελπιστούν 
ότι στην επόμενη εκτίμηση του 
ΑΕΠ, σε 3 μήνες, θα γίνει η σχε-

τική διόρθωση. Πρόκειται για ένα 
ποσό 3,4 δισ. ευρώ, που αφαιρέ-
θηκε, σύμφωνα με κυβερνητική 
πηγή. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
ο ρυθμός ανάπτυξης του 2022 
θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ στην ανα-
κοίνωσή της επισημαίνει ότι η 
εκτίμηση του ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο 
«επηρεάστηκε ανασταλτικά από 
το σημαντικά αυξημένο επίπε-
δο των επιδοτήσεων των προϊό-
ντων που αφορούν την ενέργεια, 
αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθ-
μό την αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας».

Με την εκτίμηση αυτή συμφω-
νεί και ο Ηλίας Λεκκός, επικεφα-
λής οικονομολόγος της Τράπεζας 
Πειραιώς. «Ο λόγος που διαμορ-
φώθηκαν τα μεγέθη τόσο χαμη-
λά ήταν ότι αφαιρέθηκαν από το 
ΑΕΠ όλες οι επιδοτήσεις που εί-
χαν δοθεί το τελευταίο διάστημα. 
Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό θα 
εξαλειφθεί όταν θα γίνει επανε-

κτίμηση, στις αρχές του 2023». 
Ωστόσο, πέρα από το ενδεχόμε-
νο «τεχνικό» θέμα, καμπανάκι 
χτυπούν και τα στοιχεία που πα-
ραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ για τις εξα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών, 
οι οποίες αυξήθηκαν μόνο κατά 
0,9% (έναντι 18,8% του β΄ τριμή-
νου), παρότι ήταν η κορύφωση 
της τουριστικής σεζόν. Αντίθε-
τα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κα-
τά 5,2% (έναντι 14,5% το προη-
γούμενο τρίμηνο).

«Οι καθαρές εξαγωγές αφαίρε-
σαν 2 ποσοστιαίες μονάδες από 
το ΑΕΠ, γιατί ενώ συνεχίστηκε η 
αύξηση των εισαγωγών, οι εξαγω-
γές υπηρεσιών ήταν πιο αδύνα-
μες (αυξήθηκαν κατά 3%) από το 
αναμενόμενο», σχολιάζει ο Νίκος 
Μαγγίνας, επικεφαλής οικονομο-
λόγος της Εθνικής Τράπεζας. Με 
τα νέα δεδομένα, η Εθνική ανα-
θεώρησε την πρόβλεψή της στην 
περιοχή του 5% για φέτος, ένα-
ντι προηγούμενης εκτίμησης για 
6%. Για το 2023, η πρόβλεψη της 
Κομισιόν για 1% φαίνεται πλέον 
πιο ρεαλιστική από το 1,8% του 
υπουργείου Οικονομικών, εκτιμά 
ο κ. Μαγγίνας.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος 
της Alpha Bank Παναγιώτης Κα-
πόπουλος εστιάζει στην αύξηση 
των εισαγωγών, σημειώνοντας 
ότι «καταναλώσαμε πολλά εισα-

γόμενα προϊόντα, με αποτέλε-
σμα οι καθαρές εξαγωγές να είναι 
πολύ αρνητικές». Εχει σημασία 
πάντως, κατά τον ίδιο, ο βαθμός 
στον οποίο οι εισαγωγές αντιπρο-
σωπεύουν κατανάλωση ή μηχα-
νολογικό εξοπλισμό. Ως θετικό 
στοιχείο, εξάλλου, αναφέρει τις 
επενδύσεις, προβλέποντας ότι 
θα σημειωθεί φέτος και πάλι ρε-
κόρ άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι η τελική κατα-
ναλωτική δαπάνη, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκε 
κατά 3,6%, με τα νοικοκυριά να 
αυξάνουν την κατανάλωσή τους 
κατά 6,2% και τη γενική κυβέρ-
νηση να τη μειώνει κατά 2,9%. Ο 
ακαθάριστος σχηματισμός παγί-
ου κεφαλαίου εμφανίζει αύξηση 
7,7%. Σύμφωνα με τον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, 
το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί 
το 2023 τα 224 δισ. ευρώ, υψη-
λότερο κατά 45 δισ. ευρώ ή 25% 
από το 2018.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς 
τα κάτω και τις εκτιμήσεις για τα 
προηγούμενα τρίμηνα: Το πρώτο 
τρίμηνο εκτιμάται πλέον ότι είχε 
ρυθμό ανάπτυξης 7,9% (από 8% 
προηγούμενη εκτίμηση) και το 
δεύτερο τρίμηνο 7,1% (από 7,7% 
προηγούμενη εκτίμηση). Σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο τρίμη-
νο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5%.

Με βασική πηγή χρηματοδότη-
σης τη φορολόγηση των διυ-
λιστηρίων, βάσει του νέου ευ-
ρωπαϊκού κανονισμού, η οποία 
υπολογίζεται ότι μπορεί να απο-
φέρει μέχρι και 600 εκατομμύρια 
ευρώ, σχεδιάζει η κυβέρνηση το 
πακέτο παροχών της εκλογικής 
χρονιάς 2023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι δεν αποκλείεται το νέο πα-
κέτο να εξαγγείλει ο πρωθυπουρ-
γός κατά την ψήφιση του προϋ-
πολογισμού στις 17 ∆εκεμβρίου, 
αν και ο σχεδιασμός δεν έχει 
ακόμη οριστικοποιηθεί.

Επιδίωξη της κυβέρνησης, σε 
κάθε περίπτωση, είναι να μην 
παραβιαστεί ο στόχος του προϋ-
πολογισμού για πρωτογενές πλε-
όνασμα 0,7% του ΑΕΠ το 2023. 
Ετσι, το έκτακτο έσοδο της φο-
ρολόγησης των διυλιστηρίων εί-
ναι μια ευκαιρία, καθώς δεν έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
και επομένως η διάθεσή του δεν 
θα αυξήσει τις δαπάνες και δεν 
θα θέσει σε κίνδυνο τον στόχο, 
όπως υποστηρίζεται.

Ωστόσο, στο οικονομικό επι-
τελείο επισημαίνουν ότι το ποσό 
που θα είναι τελικώς πραγματι-
κά διαθέσιμο δεν είναι σαφές 
ακόμη. Κρίσιμοι παράγοντες θα 
είναι η διαμόρφωση της τιμής 
του φυσικού αερίου, που έχει 
αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, 
αλλά και η πορεία του ΑΕΠ. Τα 
στοιχεία του τρίτου τριμήνου 
που δημοσιεύθηκαν χθες διέ-
ψευσαν τις αισιόδοξες προβλέ-
ψεις και περιόρισαν τον πιθανό 
διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 
του 2022. Στο υπουργείο Οικονο-
μικών εκτιμούν ότι τα στοιχεία 
ίσως αναθεωρηθούν το 2023, αλ-
λά αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο.

Σε κάθε περίπτωση, το σχε-
διαζόμενο πακέτο παροχών θα 
αφορά το 2023, ενόψει και των 
εκλογών. Οπως μετέδωσε ο 
ΣΚΑΪ, στο τραπέζι βρίσκεται μια 
νέα επιταγή ακρίβειας, η οποία 
θα δοθεί πιθανώς σε ευάλωτα 
νοικοκυριά, με κάπως διευρυ-
μένα κριτήρια. Εφόσον καλύψει, 
για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο 
νοικοκυριά και δοθεί όλο το πο-
σό μόνο σε μια επιταγή, ο κάθε 
δικαιούχος θα πάρει 600 ευρώ.

Τα μεγέθη, πάντως, αλλά-
ζουν από μέρα σε μέρα. Ετσι, 
ενώ όταν κατατέθηκε ο προϋπο-
λογισμός  το οικονομικό επιτε-
λείο υπολόγιζε ότι θα περίσσευ-
αν πιθανώς και 400 εκατομμύρια 
ευρώ από το 1 δισεκατομμύριο 
του αποθεματικού για την επι-
δότηση των λογαριασμών του 
ρεύματος, τώρα η τιμή  του φυ-
σικού αερίου έχει αλλάξει κάπως 
τα δεδομένα, περιορίζοντας τα 
περιθώρια.

Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρ-
νηση θα αναζητήσει κάθε δυ-
νατό περιθώριο για να στηρίξει 
προεκλογικά  τα νοικοκυριά. Η 
σχετική εντολή των Βρυξελλών 
είναι να περιοριστούν οι κυβερ-
νήσεις σε όσο γίνεται πιο στο-
χευμένα και εφάπαξ μέτρα.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τα ελληνικά 10ετή ομόλογα «ισο-
φάρισαν» και πάλι τα ιταλικά, 
μετά το ράλι του τελευταίου δι-
αστήματος, το οποίο ήταν πιο 
έντονο για τους ελληνικούς κρα-
τικούς τίτλους, τη στιγμή που 
έλαβαν στήριξη από την ΕΚΤ, σε 
αντίθεση με τους ιταλικούς τίτ-
λους όπου η κεντρική τράπεζα 
μείωσε τις θέσεις της περαιτέρω. 
Πάντως, σκέψεις για έξοδο στις 
αγορές εντός του ∆εκεμβρίου δεν 
υπάρχουν στο «τραπέζι» του Ορ-
γανισμού ∆ιαχείρισης ∆ημοσίου 
Χρέους, ο οποίος επικεντρώνεται 
πλέον στον προγραμματισμό του 
νέου έτους.

Στο 3,65%
Το spread Ελλάδας - Ιταλίας 

μηδενίστηκε με τις αποδόσεις 
των 10ετών ομολόγων και των 
δύο χωρών να διαμορφώνονται 
στο 3,65%, καθώς οι φόβοι για 
τις προοπτικές της οικονομίας 
της Ευρωζώνης έχουν στρέψει 
τους επενδυτές στην αγορά ομο-
λόγων και μακριά από τις μετο-
χές, εν αναμονή και της συνε-
δρίασης της ΕΚΤ.

Στα υψηλά του τρέχοντος 
έτους το spread είχε αγγίξει τις 
84 μονάδες βάσης στα τέλη Φε-
βρουαρίου, ενώ τον περασμένο 
Ιούλιο άγγιξε τα χαμηλά, γυρ-
νώντας σε αρνητικό επίπεδο 
για πρώτη φορά από τον Αύ-

γουστο του 2021, εν μέσω των 
ανησυχιών για το πολιτικό το-
πίο της Ιταλίας με την παραί-
τηση Ντράγκι και την κήρυξη 
πρόωρων εκλογών. Ο πολιτικός 
κίνδυνος είχε στείλει τα ιταλικά 
spread σε επικίνδυνα επίπεδα 
το καλοκαίρι, στις 250 μονάδες 
βάσης, και κοντά στα υψηλότε-
ρα από την περίοδο της ιταλι-
κής πολιτικής κρίσης του 2018. 

Ωστόσο, η νέα ιταλική κυβέρνη-
ση δεν έχει, έως τώρα τουλάχι-
στον, προκαλέσει τον «θόρυ-
βο» που φοβόταν η αγορά και, 
αντιθέτως, έχει ακολουθήσει 
ήπια στάση στα δημοσιονομικά, 
κατανοώντας τη σημαντικότη-
τα των κεφαλαίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης για την οικονομία 
της και για τις αγορές.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το 
spread Ελλάδας - Ιταλίας στην 
5ετία κινείται ήδη σε αρνητικά 
επίπεδα από τον Νοέμβριο.

Το ελληνικό spread έναντι 
της Γερμανίας διαμορφώνεται 
πλέον στις 185 μονάδες βάσης 
και στα χαμηλότερα επίπεδα για 
το 2022, έπειτα από ένα ιδιαίτε-
ρα εντυπωσιακό ράλι που ση-
μείωσαν οι τιμές των ελληνικών 
ομολόγων από τα μέσα περίπου 
του Οκτωβρίου. Από το 5,1% που 
είχε βρεθεί η απόδοση του ελλη-
νικού 10ετούς πριν από περίπου 
δύο μήνες, έχει σημειώσει βου-
τιά της τάξης του 28%, ενώ το 
spread, από τα υψηλά των 270 

μονάδων βάσης τον Οκτώβριο 
(που ήταν και υψηλά δυόμισι 
ετών), έχει υποχωρήσει πλέον 
κατά 31%. Και αυτό καθώς η βελ-
τίωση στους ελληνικούς τίτλους 
ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρω-
ζώνη το συγκεκριμένο διάστη-
μα, με το ράλι να είναι ισχυρό-
τερο στα ελληνικά assets. 

Οι λόγοι της υπεραπόδοσης
Eνας από τους λόγους πίσω 

από αυτήν την υπεραπόδοση –
εκτός από την ανθεκτικότητα 

που έχει δείξει η ελληνική οικο-
νομία και το ευνοϊκό προφίλ του 
ελληνικού χρέους με τον δείκτη 
χρέους προς ΑΕΠ να κινείται 
μειούμενος– είναι η στήριξη της 
ΕΚΤ, η οποία το τελευταίο δίμη-
νο αν και δεν εφάρμοσε την ευ-
ελιξία των επανεπενδύσεων του 
PEPP και συνέχισε να μειώνει 
τις θέσεις της στα ομόλογα της 
περιφέρειας, έκανε... εξαίρεση 
για τους ελληνικούς τίτλους αυ-
ξάνοντας την έκθεσή της.

Ειδικότερα, το τελευταίο δί-
μηνο η ΕΚΤ αύξησε τις θέσεις 
της στα ελληνικά ομόλογα κα-
τά 729 εκατ. ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα αύξησε τις θέσεις της και 
στα γερμανικά και τα ολλανδικά 
ομόλογα. Αντιθέτως, το διάστη-
μα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου μεί-
ωσε τις θέσεις της στα ισπανικά 
ομόλογα κατά 1,4 δισ. ευρώ, στα 
ιταλικά ομόλογα κατά 794 εκατ. 
ευρώ και στα πορτογαλικά κατά 
1,1 δισ. ευρώ.  

Μία άλλη εξήγηση για τις επι-
δόσεις των ελληνικών ομολόγων 
είναι το μικρό μέγεθος της ελλη-
νικής αγοράς, το οποίο αποτελεί 
πλεονέκτημα σε περιόδους αυ-
ξημένης όρεξης των επενδυτών 
για ομόλογα. Αυτό φυσικά λει-
τουργεί αντίθετα σε περιόδους 
αναταραχής, καθώς την κάνει 
περισσότερο ευάλωτη στα sell-
offs, τη στιγμή που είναι και η 
μόνη χωρίς επενδυτική βαθμίδα 
στην Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές πάντως εμφανί-
ζονται διχασμένοι για την πο-
ρεία των ελληνικών ομολόγων 
στη συνέχεια, καθώς και ένα-
ντι των ιταλικών ομολόγων. Η 
Société Générale έχει συστήσει 
θετικές (long) θέσεις στα ελληνι-
κά ομόλογα για το 2023, κυρίως 
μετά τις εκλογές, έναντι των ιτα-
λικών, τονίζοντας πως τα ισχυρά 
θεμελιώδη μεγέθη της Ελλάδας 
και η βελτιωμένη ρευστότητα 
της αγοράς θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν τους ελληνικούς 
τίτλους. Οι οικονομολόγοι της 
μάλιστα προβλέπουν ότι η Ελ-
λάδα θα έχει το υψηλότερο δη-
μοσιονομικό πλεόνασμα μεταξύ 
των μεγάλων χωρών της Ζώνης 
του Ευρώ έως το 2026 και ο δεί-
κτης χρέους προς ΑΕΠ θα συ-
γκλίνει με εκείνον της Ιταλίας 
έως το 2027.

Αντιθέτως, η Citigroup έχει 
δηλώσει αρνητική για τα ελλη-
νικά ομόλογα το 2023, κυρίως 
λόγω της αβεβαιότητας γύρω 
από την εκλογική διαδικασία, 
που μπορεί να επιβραδύνει την 
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων 
θέτοντας σε κίνδυνο την ανα-
βάθμιση της Ελλάδας σε επενδυ-
τική βαθμίδα. Αυτό, όπως εκτι-
μά, αναμένεται να λειτουργήσει 
υπέρ των ιταλικών ομολόγων τα 
οποία δεν ενέχουν πολιτικό ρί-
σκο πλέον, όπως τουλάχιστον 
δείχνει η πορεία της νέας κυ-
βέρνησης.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Αφαιρέθηκαν από 
το ΑΕΠ όλες οι 
επιδοτήσεις για τη 
στήριξη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων.

Η φορολόγησή τους
βάσει του νέου 
ευρωπαϊκού 
κανονισμού μπορεί
να αποφέρει έως
και 600 εκατ. ευρώ. 

Το τελευταίο δίμηνο
η ΕΚΤ μείωσε
τις θέσεις της
στα ομόλογα
της περιφέρειας 
με εξαίρεση τους 
ελληνικούς τίτλους. 

Ανάπτυξη 2,8% το τρίτο τρίμηνο
από 5% που προβλεπόταν

Τα διυλιστήρια
δίνουν «καύσιμα»
για νέες παροχές

Μηδενίστηκε το spread Ιταλίας - Ελλάδας στα δεκαετή ομόλογα

Η «προσγείωση» ενδέχεται να οφείλεται σε τεχνικό θέμα, λένε αναλυτές

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στο τραπέζι βρίσκεται μια νέα επιταγή ακρίβειας, η οποία θα δοθεί πιθα-
νώς σε ευάλωτα νοικοκυριά, με κάπως διευρυμένα κριτήρια. Οι Βρυξέλ-
λες έχουν στείλει σαφή μηνύματα στην Αθήνα για στοχευμένα μέτρα.
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Εξαιρετικά δύσκολη φαίνεται η 
κατάσταση για τις ευρωπαϊκές 
χώρες που χειμάζονται από την 
ενεργειακή κρίση και οι κυβερ-
νήσεις καλούνται να στηρίξουν 
τις κοινωνίες τους και τις επιχει-
ρήσεις τους, αλλά εν τω μέσω της 
στροφής σε περιοριστική νομι-
σματική πολιτική. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Barclays, οι 
ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστεί 
να εκδώσουν ιστορικό ρεκόρ νέ-
ου χρέους, ύψους σχεδόν 500 δισ. 
ευρώ, μέσα στο επόμενο έτος. Και 
όλα αυτά ενώ οι αποδόσεις των 
κρατικών ομολόγων έχουν ήδη 
πάρει την ανιούσα εξαιτίας της 
ανόδου των επιτοκίων.

Ηδη έχουν λάβει σειρά μέ-
τρων, όπως η Γαλλία η οποία 
έχει επιβάλει ανώτατο όριο στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι εκπτώσεις στην τιμή της βεν-
ζίνης που έχει αποφασίσει η Ιτα-
λία και οι επιδοτήσεις στους λο-
γαριασμούς της θέρμανσης στη 
Γερμανία. Τα μέτρα αυτά κοστί-
ζουν πολλά χρήματα και εκ των 
πραγμάτων αυξάνουν τις ανάγκες 
χρηματοδότησης της Ευρωζώ-
νης σε επίπεδα που για τέταρ-
το συναπτό μήνα υπερβαίνουν 
τα συνήθη όρια. Σε αντίθεση, 
όμως, με τα προηγούμενα οκτώ 
χρόνια, όταν η ΕΚΤ τύπωνε ευ-

χαρίστως χρήμα και αγόραζε όσα 
ομόλογα κι αν χρειαζόταν, οι κυ-
βερνήσεις πρέπει τώρα να βρουν 
άλλους χρηματοδότες. Και στο 
μεταξύ, οι επενδυτές που συνή-
θως τοποθετούνται σε ομόλογα 
τώρα αποθαρρύνονται από αυτόν 
τον επιθετικό πληθωρισμό, τον 
οποίο προσπαθεί να ανακόψει η 
ΕΚΤ, και δεν είναι διατεθειμένοι 
να ανεχθούν τη δημοσιονομική 
χαλάρωση.

Ετσι, οι αναλυτές της αγοράς 
προεξοφλούν πως ούτε οι ισχυ-
ρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, 
όπως η Γερμανία και η Γαλλία, θα 
γλιτώσουν την εκτόξευση του κό-
στους του δανεισμού τους. Οικο-
νομολόγοι της BNP Paribas προ-
βλέπουν πως οι αποδόσεις των 
δεκαετών ομολόγων της Γερμα-
νίας θα σημειώσουν άνοδο κατά 
σχεδόν μία εκατοστιαία μονάδα 
μέχρι το τέλος του πρώτου τρι-
μήνου του 2023. Στην Ιταλία, την 
πλέον ευάλωτη από τις μεγάλες 
οικονομίες της Ε.Ε., διακυβεύο-
νται πολύ περισσότερα. Αναλυ-
τές της Citigroup  υπολογίζουν 
πως στις αρχές του νέου έτους, 
το spread των ιταλικών δεκαετών 
θα έχει φτάσει σχεδόν στις 2,75 
εκατοστιαίες μονάδες. Το επί-
πεδο αυτό αρκεί για να σημάνει 
συναγερμό στις Βρυξέλλες και 

να οδηγήσει σε νέα αστάθεια, 
κερδοσκοπία και προβληματισμό 
για το κατά πόσον θα μπορέσει 
η χώρα να αποπληρώσει το χρέ-
ος της. Οπως τονίζει ο Φλάβιο 
Καρπενζάνο, διευθυντής επεν-
δύσεων στην Capital Group του 
Λονδίνου, «όταν οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις εκδίδουν περισσό-
τερο χρέος για να αντιμετωπί-
σουν την ενεργειακή κρίση και 
επιπλέον είναι σε εξέλιξη η μείω-
ση του χαρτοφυλακίου της ΕΚΤ, 

τότε το κόστος του δανεισμού θα 
ανέβει σημαντικά». Η εκτίμηση 
της Barclays πως οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις θα χρειαστεί να εκ-
δώσουν νέο χρέος ύψους σχεδόν 
500 δισ. ευρώ μέσα στο 2023 υπο-
δηλώνει πως θα χρειαστεί και πε-
ραιτέρω χρηματοδότηση, εάν η 
ύφεση αποδειχθεί βαθύτερη. Συ-
νυπολογίζει, άλλωστε, και άλλες 
πηγές χρηματοδότησης πέραν 
των αγορών ομολόγων. Ετσι, το 
ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί 
περαιτέρω κατά 100 δισ. ευρώ 
εάν η ΕΚΤ προχωρήσει στη λεγό-
μενη ποσοτική σύσφιγξη, δηλαδή 
πάψει να επανεπενδύει τα έσοδα 
από τα ομόλογα που λήγουν. Στη 
Γερμανία, που είναι το επίκεντρο 
της ενεργειακής κρίσης, τα μέτρα 
της κυβέρνησης περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων  επιδοτήσεις στους 
λογαριασμούς της θέρμανσης, εγ-
γυήσεις και όριο στις τιμές του 
φυσικού αερίου. Η Γαλλία έχει 
επιβάλει όριο στις τιμές του φυ-
σικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, αλλά προσφάτως η 
S&P Global Ratings υποβάθμι-
σε την προοπτική της από στα-
θερή σε αρνητική επικαλούμενη 
την «υπερβολικά αναπτυξιακή» 
δημοσιονομική της πολιτική. Οι 
δανειακές ανάγκες της Ιταλίας 
αναμένεται να αυξηθούν κατά 
48 δισ. ευρώ, που ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ είναι οι μεγαλύτερες 
μετά εκείνες της Πορτογαλίας.

Στο μεταξύ, η ΕΚΤ δεν είναι 
η μόνη που γυρίζει σελίδα και 
εγκαταλείπει την αναπτυξιακή 
νομισματική πολιτική. Πριν από 
περίπου έξι μήνες άρχισε η Fed 
να μειώνει το χαρτοφυλάκιό της 
και το έχει μειώσει περίπου κατά 
330 δισ. δολ. μέχρι τις 30 Νοεμ-
βρίου, ενώ η Τράπεζα της Αγγλί-
ας πουλάει δεκαετή ομόλογα της 
Βρετανίας στην αγορά. Το ερώ-
τημα τώρα είναι πόσο ψηλά πρέ-
πει να φτάσουν οι αποδόσεις των 
ομολόγων για να νιώσουν ικανο-
ποιημένοι οι επενδυτές. Ηδη η 
φημολογία πως η ΕΚΤ θα επιβρα-

δύνει τη στροφή της σε περιορι-
στική νομισματική πολιτική έχει 
οδηγήσει σε άνοδο τα ομόλογα. 
Παράλληλα, η ύφεση θα στρέ-
ψει τους επενδυτές μακριά από 
τις επισφαλείς επενδύσεις και θα 
τους οδηγήσει στο συγκριτικά 
ασφαλές καταφύγιο του κρατι-
κού χρέους. Η αφθονία ομολό-
γων θα περιορίσει, άλλωστε, τη 
μακροχρόνια ανεπάρκεια τίτλων 
υψηλής διαβάθμισης που δημι-
ούργησε η ΕΚΤ αγοράζοντας επί 
χρόνια ομόλογα για να κρατήσει 
υπό έλεγχον το κόστος του δανει-
σμού, καθώς η Ευρωζώνη πήγαι-
νε από τη μία κρίση στην άλλη.

Παραμένουν, πάντως, οι κίν-
δυνοι, ενώ υπάρχει και η πιθανό-
τητα να ανακοινώσει η ΕΚΤ ένα 
σχέδιο συρρίκνωσης του χαρτο-
φυλακίου της με κινήσεις πολύ 
πιο επιθετικές από τις προβλε-
πόμενες όσο κι αν τα στελέχη 
της έχουν προσπαθήσει να κα-
τευνάσουν αυτούς τους φόβους.

BLOOMBERG

Αναλυτές προεξο-
φλούν πως ούτε
οι ισχυρότερες ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες, 
όπως η Γερμανία και 
η Γαλλία, θα γλιτώσουν 
την εκτόξευση του κό-
στους δανεισμού τους.

500 δισ. ευρώ
οι εκδόσεις
χρέους στην Ε.Ε.
το 2023
Η ενεργειακή κρίση αυξάνει

τις ανάγκες των χωρών

Ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης των χωρών της Ευρωζώνης λόγω της ενεργειακής κρίσης αυξάνονται σε επίπεδα που για τέταρτο συναπτό μήνα υπερ-
βαίνουν τα συνήθη όρια, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πάρει την ανιούσα εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων και, επιπλέον, είναι σε εξέ-
λιξη η μείωση του χαρτοφυλακίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
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Η Κίνα έχει ώς τώρα πληρώσει βα-
ρύ τίμημα για την πολιτική της 
μηδενικής ανοχής στον κορωνο-
ϊό, καθώς η ανάπτυξή της έχει 
περιοριστεί σε μηδαμινά επίπε-
δα για τα κινεζικά δεδομένα, οι 
εξαγωγές της έχουν πληγεί και το 
εμπορικό της πλεόνασμα μειώνε-
ται. Εξωθείται έτσι αναγκαστικά 
σε άρση των ακραίων περιορι-
στικών μέτρων, προς χάριν της 
οικονομίας και όχι για λόγους δη-
μοκρατικής ευαισθησίας.

Στο εννεάμηνο του έτους η κι-
νεζική οικονομία σημείωσε ανά-
πτυξη μόλις 3%, που ωχριά ακόμη 
και από τον μετριοπαθή στόχο 
του 5,5%. Στη διάρκεια του έτους 
οι εξαγωγές της σε όρους δολαρί-
ου μειώθηκαν κατά 8,7% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του περασμένου έτους και περιο-
ρίστηκαν στα 296 δισ. δολ. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη πτώση 
που έχουν καταγράψει οι κινεζι-
κές εξαγωγές από τον Ιανουάριο 
του 2020, όταν κορυφωνόταν η 
πανδημία, και βέβαια υπερβαί-
νουν αισθητά τις προβλέψεις για 
μείωση μόνον κατά 3,5%. Είναι 
άλλωστε ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή η μείωση, δεδομένου ότι υπό 
κανονικές συνθήκες αυτή την 
εποχή του έτους αυξάνονται οι 
εξαγωγές καθώς πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα και η περίοδος των 

εορτών. Ακόμη μεγαλύτερη πτώ-
ση και συγκεκριμένα κατά 10,6% 
σημείωσαν  και οι εισαγωγές στη 
δεύτερη οικονομία στον κόσμο 
και ήταν η μεγαλύτερη των τε-
λευταίων δυόμισι ετών. Σε ό,τι 
αφορά το εμπορικό πλεόνασμα 
της Κίνας, μειώθηκε τον Νοέμ-
βριο στα 69,84 δισ. δολ. από τα 
85,15 δισ. δολ. του Οκτωβρίου, 
ενώ κατέγραψε πτώση 2,5% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του περασμένου έτους. 

Η χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων υπαγορεύεται άλλω-
στε και από την ανάγκη να το-
νωθεί η εγχώρια ζήτηση για να 
στηριχθεί η οικονομία, καθώς οι 
μεγάλες αγορές της Κίνας, οι δυ-
τικές οικονομίες και κυρίως οι ευ-
ρωπαϊκές οδεύουν προς ύφεση.

Μιλώντας στους Financial 
Times, ο Ζιβέι Τζανγκ, οικονο-
μολόγος της επενδυτικής Pipoint 
Asset Management, υπογράμμισε 
πως «αναμένεται να υποχωρήσει 
η παγκόσμια ζήτηση μέσα στο 
2023, γι’ αυτό και η Κίνα πρέπει 
να βασιστεί περισσότερο στην εγ-
χώρια ζήτηση». Οπως, όμως, επι-
σημαίνει ο Τζούλιαν Εβανς Πρί-
τσαρντ, οικονομολόγος σινολόγος 
στην Capital Economics, η μεί-
ωση των εισαγωγών αντανακλά 
«την πτώση της εγχώριας ζήτη-
σης που οφείλεται στους αυστη-

ρούς ελέγχους για την πανδημία 
και στην κρίση της αγοράς ακι-
νήτων». Ως εκ τούτου η κινεζική 
ηγεσία ανακοίνωσε πως δεν απαι-
τείται πλέον τεστ κορωνοϊού για 
την είσοδο σε δημόσιους χώρους 
και κτίρια. Γενικεύει εν ολίγοις 
την τακτική που υιοθέτησαν προ-
σφάτως το Πεκίνο και η Σαγκάη, 
παρά την εντεινόμενη ανησυχία 
για την αύξηση των κρουσμάτων, 
που θα μπορούσε να προκαλέσει 
έμφραγμα στα νοσοκομεία και 
το δημόσιο σύστημα υγείας της 

χώρας, ιδιαιτέρως στις αγροτικές 
περιοχές.

Η αλλαγή στη στάση του Πε-
κίνου είναι σαφής, καθώς κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι ετοιμάζο-
νται να θέσουν νέο στόχο για την 
ανάπτυξη της οικονομίας στο 5%. 
Την πληροφορία αναφέρει σχε-
τικό ρεπορτάζ του Bloomberg 
επικαλούμενο κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, που δεν κατο-
νομάζει. Υπογραμμίζει, επίσης, 
ότι άλλοι Κινέζοι αξιωματούχοι 
εκφράζουν φόβους ότι υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες ο στόχος αυτός 
είναι υπερβολικά φιλόδοξος. Ο 
στόχος συνάδει με τις εκτιμήσεις 
των οικονομολόγων που συμμε-
τείχαν σε σχετική δημοσκόπη-
ση του Bloomberg και προβλέ-
πουν πως η κινεζική οικονομία 
θα σημειώσει ανάπτυξη 4,9% μέ-
σα στο 2023. Την ίδια στιγμή, 
όμως, οικονομολόγοι τραπεζικών 
κολοσσών, όπως των Barclays 
και  Nomura Holdings παραμέ-
νουν κάπως πιο επιφυλακτικοί 

και εκτιμούν πως η ανάπτυξη δεν 
θα υπερβεί το 4% και ενδεχομέ-
νως να είναι μικρότερη. Εξάλλου, 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες 
το πολιτικό γραφείο της κινεζι-
κής ηγεσίας τόνισε πως θα επιδι-
ώξει και θα μεθοδεύσει την ανά-
καμψη της οικονομίας μέσα στο 
επόμενο έτος και θα λάβει μέτρα 
για να τονώσει την εμπιστοσύνη 
της αγοράς. Η οικονομία της Κί-
νας υπολογίζεται πως πρέπει να 
αναπτύσσεται κατά μέσον όρο 
τουλάχιστον 4,7% ετησίως προ-
κειμένου να υλοποιηθεί ο φιλόδο-
ξος στόχος που έθεσε το 2020 ο 
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ για διπλα-
σιασμό του ΑΕΠ της έως το 2035.

Κι ενώ η κινεζική ηγεσία σχε-
διάζει μέτρα για την τόνωση της 
οικονομίας, η ανάκαμψη της Κί-
νας και η δυναμική επιστροφή 
της στην παγκόσμια οικονομία 
θα μπορούσε να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα του πλαφόν 
των 60 δολ. το βαρέλι που αποφά-
σισαν να επιβάλουν στο ρωσικό 

πετρέλαιο οι δυτικές οικονομίες, 
Ε.Ε. και G7, προκειμένου να μειώ-
σουν τα έσοδα της Ρωσίας και να 
ασκήσουν πιέσεις στον Βλαντιμίρ 
Πούτιν. Μιλώντας στο αμερικα-
νικό δίκτυο CNBC, η υπουργός 
Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βί-
βιαν Μπαλακρίσναν, τόνισε πως 
η επανεκκίνηση της κινεζικής οι-
κονομίας μετά την πανδημία μπο-
ρεί να αποτελέσει σημαντικότερο 
παράγοντα από το πλαφόν στο 
ρωσικό πετρέλαιο και να εξωθή-
σει ανοδικά τις τιμές του «μαύ-
ρου χρυσού». Στην ίδια εκτίμη-
ση συγκλίνουν και αναλυτές της 
αγοράς, όπως ο Ρομπ Θάμπελ, δι-
αχειριστής χαρτοφυλακίου στην 
Tortoise Capital, που προέβλεψε 
ότι η ζήτηση για πετρέλαιο από 
την Κίνα θα είναι μεγάλη γιατί 
«δεν οφείλεται μόνο στην επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, αλλά 
και στο ότι η χώρα θα επιδιώξει 
να δημιουργήσει απόθεμα».  

FINANCIAL TIMES, REUTERS, 

BLOOMBERG, CNBC

Στο εννεάμηνο 
του έτους η κινεζική 
οικονομία σημείωσε 
ανάπτυξη μόλις 3%, 
που ωχριά ακόμη
και από τον μετριοπαθή 
στόχο του 5,5%.

Στροφή Πεκίνου
για την πανδημία
με το βλέμμα
στην οικονομία
Χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα

μετά τη «βουτιά» σε εισαγωγές, εξαγωγές

Στη διάρκεια του έτους οι εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν κατά 8,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους και περιορίστηκαν στα 
296 δισ. δολάρια Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που έχουν καταγράψει οι κινεζικές εξαγωγές από τον Ιανουάριο του 2020, όταν κορυφωνόταν η πανδη-
μία, και βέβαια υπερβαίνει αισθητά τις προβλέψεις για μείωση μόνο κατά 3,5%.

«Δώρα για τις γιορτές ελαφρώς 
μεταχειρισμένα, σε καλή κατά-
σταση». Φαίνεται ελκυστική μία 
τέτοια αγγελία. Πάντως στη Γερ-
μανία πολλοί είναι εκείνοι που 
σκέφτονται σοβαρά να προσφέ-
ρουν σε αγαπημένα τους πρόσω-
πα δώρα από δεύτερο χέρι. Οπως 
προκύπτει από έρευνα του εμπορι-
κού συνδέσμου Handelsverband 
Deutschland (HDE) που εκπρο-
σωπεί περισσότερες από 100.000 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 
σε συνεργασία με την ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα Sellpy, το 40% των 
ερωτηθέντων λέει ότι εξετάζει αυ-
τό το ενδεχόμενο. Μάλιστα στις 
ηλικίες 25-44 ετών ο ένας στους 
δύο «μπορεί να φανταστεί κάτι 
τέτοιο», ενώ ο ένας στους τρεις 
έχει ήδη χαρίσει ένα μεταχειρι-
σμένο δώρο στο παρελθόν.

«Παλαιότερα το μεταχειρισμέ-
νο δώρο ήταν ταμπού ή τουλά-
χιστον έτσι το έβλεπαν οι περισ-
σότεροι», λέει η Αννα Γκάιερ, 
μάνατζερ της Sellpy. Φαίνεται 
ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει 

και σήμερα πολλοί «εκτιμούν τα 
πλεονεκτήματα μιας βιώσιμης 
καταναλωτικής συμπεριφοράς, 
ακόμη και όταν χαρίζουν δώρα». 
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια 
έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία 
ένα ισχυρό κίνημα που ευαγγελί-
ζεται τη «βιώσιμη κατανάλωση». 
Σκοπός του είναι να προωθήσει 
την ανταλλακτική οικονομία, να 
μειώσει την περιττή κατανάλω-
ση, να ενταχθεί σε μία όσο το 
δυνατόν πιο ορθολογική διαχεί-
ριση των φυσικών πόρων και της 
ενέργειας. Ιδιαίτερα στις ηλικίες 
25-44 ετών οι ερωτηθέντες επι-
μένουν ότι η «βιώσιμη οικονο-
μία» είναι ο κύριος λόγος για τον 

οποίο θα επέλεγαν ένα μεταχει-
ρισμένο δώρο.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι 
μόνο ιδεολογικό. Οπως αναφέρει 
στο Reuters ο γενικός διευθυντής 
του HDE, Στέφαν Γκενθ, «πολλοί 
είναι εκείνοι που επανεξετάζουν 
την καταναλωτική τους συμπερι-
φορά υπό το βάρος της οικονομι-

κής κρίσης». Ο πληθωρισμός στη 
Γερμανία κυμαίνεται στο 10% και 
περιορίζει τις επιλογές των κατα-
ναλωτών. Αυτό επιβεβαιώνεται 
και από πρόσφατη μελέτη της ιδι-
ωτικής εταιρείας καταναλωτικών 
ερευνών GfK. Σύμφωνα με αυτή, 
ο ένας στους τρεις Γερμανούς θέ-
λει να δαπανήσει φέτος λιγότερα 

χρήματα για τα δώρα των εορτών.
Ποσοστό 74% δηλώνει ότι η τι-

μή αποτελεί ένα από τα κριτήρια 
με τα οποία θα διαλέξει το δώρο 
του, ενώ η κατά κεφαλήν δαπάνη 
για δώρα αναμένεται να φτάσει 
τα 299 ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 
8% σε σχέση με το 2021. Μάλι-
στα, ακόμη και ένα ποσοστό 42% 
όσων διαθέτουν καθαρό μηνιαίο 
εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ, 
δηλώνει ότι θα περιορίσει τις δα-
πάνες στην περίοδο των εορτών, 
έστω και αν δεν τίθεται ζήτημα 
οικονομικής ένδειας.

Μία άλλη έρευνα της ιδιωτι-
κής εταιρείας συμβούλων EY κα-
ταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα για την καταναλωτική 
συμπεριφορά των πλέον εύπο-
ρων, αλλά και των οικονομικά 
ασθενέστερων. Σύμφωνα με αυτή 
την καταγραφή, όσοι διαθέτουν 
εισόδημα άνω των 70.000 ευρώ 
ετησίως δεν φαίνεται να προ-
βληματίζονται από την ακρίβεια 
και μάλιστα φέτος σκοπεύουν να 
αυξήσουν κατά 1% το ποσό που 

δαπανούν για δώρα (μέση δαπά-
νη 435 ευρώ έναντι 430 ευρώ το 
2021). Αντιθέτως, όσοι κερδίζουν 
λιγότερα από 25.000 ετησίως θέ-
λουν να μειώσουν δραστικά τα 
έξοδά τους και δαπανούν φέτος 
μόλις 120 ευρώ έναντι 158 ευρώ 
το 2021. Πρόκειται για το χαμη-
λότερο ποσό που καταγράφεται 
από το 2008.

Οπως λέει στο Reuters ο Μίχα-
ελ Ρεντς, στέλεχος της EY, «αυ-
τή τη στιγμή πολλοί είναι εκείνοι 
που αγωνιούν να τα βγάλουν πέρα 
και τα δώρα προφανώς δεν είναι 
η προτεραιότητά τους». Αντιθέ-
τως, στα υψηλότερα εισοδήμα-
τα «υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα 
χρήματα». Από αυτή την τάση ει-
κάζεται ότι φέτος μπορεί να ωφε-
ληθούν ιδιαίτερα τα κοσμηματο-
πωλεία και τα καταστήματα ειδών 
πολυτελείας στο κέντρο των με-
γάλων πόλεων, καθώς ο κόσμος 
αρχίζει να επιστρέφει στο κέντρο 
για αγορές, βόλτα και διασκέδα-
ση μετά τις δύσκολες εποχές της 
πανδημίας.

Υπ’ αριθμόν 1 προορισμός των 
άμεσων ξένων επενδύσεων ανά-
μεσα σε όλες τις χώρες του κό-
σμου ήταν για μία ακόμη φορά 
το περασμένο έτος οι ΗΠΑ, ενώ 
η Κίνα υποχώρησε στην τρίτη 
θέση της παγκόσμιας κατάτα-
ξης. Σύμφωνα με σχετική έκθεση 
συνεργατών του ∆ΝΤ, οι επενδύ-
σεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 
506 δισ. δολ., δηλαδή σε ποσο-
στό 11,3%, ενώ προκύπτει πως 
διάφορες μικρότερες οικονομί-
ες καταλαμβάνουν κάποια θέση 
ανάμεσα στις 10 πρώτες στον 
κόσμο. Η Ολλανδία, που έρχεται 
δεύτερη μετά τις ΗΠΑ, το Λου-
ξεμβούργο, το Χονγκ Κονγκ, η 
Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία και η 
Ελβετία εμφανίζονται στον κα-
τάλογο των 10 πρώτων χωρών-
προορισμών για τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, μολονότι καμία από 

αυτές τις οικονομίες δεν βρίσκε-
ται ανάμεσα στις 10 πρώτες του 
κόσμου όταν το κριτήριο είναι το 
ΑΕΠ τους. Οπως επισημαίνουν 
οι συνεργάτες του ∆ΝΤ, Γιάνικ 
Ντάμγκααρντ και Κάρλος Σά-
ντζες Μουνιόθ, το γεγονός ότι 
οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν 
συμβαδίζουν με το μέγεθος των 
οικονομιών σχετίζεται με ότι η 
εικόνα προκύπτει απλώς από ένα 
σετ στατιστικών στοιχείων.

Η μελέτη των συνεργατών 
του ∆ΝΤ έχει γίνει σε 112 οικο-
νομίες και προκύπτει πως στη 

διάρκεια του περασμένου έτους 
οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυ-
ξήθηκαν κατά μέσον όρο 7,1% 
στα εθνικά νομίσματα, αλλά 
όταν μετρηθούν σε δολάρια η 
αύξηση περιορίζεται στο 2,3% 
εξαιτίας της ενίσχυσης που εί-
χε σημειώσει το αμερικανικό 
νόμισμα τους προηγούμενους 
μήνες. Οπως επισημαίνουν οι 
δύο οικονομολόγοι, οι ροές κε-
φαλαίων που κατεγράφησαν 
αφορούν τόσο τις επενδύσεις 
σε παραγωγικές δραστηριότη-
τες στο εσωτερικό μιας χώρας 
όπως, για παράδειγμα, σε μονά-
δες παραγωγής, εργοστάσια και 
μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις αφορούν 
αποκλειστικά επενδύσεις στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο χωρίς 
καμία σύνδεση με την πραγμα-
τική οικονομία.

Εξάλλου, άλλη έρευνα των 
Ντάμγκααρντ, Γιόχανσεν, Λέιν 
και Φερέτι, επίσης συνεργατών 
του ∆ΝΤ, καταδεικνύει πως δι-
αδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
τα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά 
κέντρα. Σε αυτά καταλήγουν, ως 
γνωστόν, μεγάλα κεφάλαια για 
να τύχουν ευνοϊκής φορολογικής 
μεταχείρισης, με αποτέλεσμα 
όμως να παραπλανούν τελικά 
ως προς το πραγματικό σύνολο 
των άμεσων ξένων επενδύσε-
ων, αφού αυτό παρουσιάζεται 
διογκωμένο. Τα κεφάλαια που 
καταλήγουν σε τέτοια κέντρα 
αυξάνονταν διαρκώς μετά την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008, αλλά το μερί-
διό τους στις παγκόσμιες επεν-
δύσεις μειώνεται σταδιακά από 
το 2017 και μετά.

Τέσσερις στους δέκα Γερμανούς σκέφτονται να προσφέρουν δώρα από δεύτερο χέρι

Κορυφαίος προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων οι ΗΠΑ

Η Κίνα υποχώρησε 
στην τρίτη θέση
της παγκόσμιας 
κατάταξης.

Το 74% των Γερμανών δηλώνει ότι η τιμή αποτελεί ένα από τα κριτήρια με 
τα οποία θα διαλέξει τα δώρα του για τις γιορτές, ενώ η κατά κεφαλήν δα-
πάνη για δώρα αναμένεται να φτάσει τα 299 ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 8% 
σε σχέση με το 2021.

Οι επενδύσεις στις ΗΠΑ το περασμένο έτος αυξήθηκαν κατά 506 δισ. δολ., 
σύμφωνα με έκθεση συνεργατών του ∆ΝΤ.

Είτε υπό το βάρος
της οικονομικής κρί-
σης, είτε λόγω μιας
βιώσιμης καταναλω-
τικής συμπεριφοράς.
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Μια πρωτοφανής συγκέντρωση 
της οικονομικής δραστηριότη-
τας στις μεγαλουπόλεις, από την 
Κίνα μέχρι τις ΗΠΑ, έχει τα τε-
λευταία 20 χρόνια αλλάξει άρδην 
τη διάρθρωση της παγκόσμιας 
ανάπτυξης, που συγκεντρώνε-
ται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές 
τις μεγαλουπόλεις. Ετσι, το ήμι-
συ της αύξησης που σημειώνει 
το παγκόσμιο ΑΕΠ προέρχεται 
από περιφέρειες που αντιπρο-
σωπεύουν λιγότερο από το 1% 
του παγκόσμιου εδάφους. Και 
περίπου 2 δισ. άνθρωποι, αριθ-
μός αντίστοιχος με το 27% του 
παγκόσμιου πληθυσμού με στοι-
χεία του 2019, ζουν σε περιοχές 
που συνεισφέρουν το ήμισυ της 
παγκόσμιας ανάπτυξης. Η εικόνα 
προκύπτει από σχετική έρευνα 
του ιδρύματος McKinsey Global 
Institute ανάμεσα σε 178 πόλεις 
από όλον τον κόσμο, που διαπι-
στώνει την ασυνήθιστα μεγάλη 
συγκέντρωση οικονομικής ανά-
πτυξης σε περιοχές όπως οι πό-
λεις Σεντζέν και Γκουανγκτζού 
στην Κίνα, ∆ελχί και Μπανγκα-
λόρ στην Ινδία, Λος Αντζελες 
και Ντάλας στις ΗΠΑ.

Η έρευνα καταδεικνύει πως η 
ανάπτυξη είναι διάχυτη σε όλα 
τα γεωγραφικά μήκη και πλά-
τη, με πόλεις και περιφέρειες 
130 χωρών σε όλες τις ηπείρους 
να έχουν τη μεγαλύτερη συνει-
σφορά στην ανάπτυξη. Πρόκει-
ται για πόλεις και περιοχές τόσο 
ετερόκλητες και διαφορετικές 
όσο το Σάο Πάουλο στη Βραζι-
λία, το Λάγος και η Ιμπαντάν 
στη Νιγηρία, το Βουκουρέστι 
στη Ρουμανία και το Μπογκόρ 

στην Ινδονησία. Προκύπτει μά-
λιστα πως οι πλέον ευημερούσες 
περιοχές φτωχών χωρών έχουν 
πολύ περισσότερα κοινά χαρα-
κτηριστικά με πόλεις αναπτυγ-
μένων οικονομιών παρά με τις 
πόλεις γειτονικών τους χωρών. 
Ενδεικτικά, το Πόρτο στην Πορ-
τογαλία έχει παρεμφερές κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ με την πόλη Μα-
πούσα της Ινδίας.

Η McKinsey διαπίστωσε επί-
σης πως από το 2000 ώς και το 
2019 περίπου 1,1 δισ. άτομα 
στην Κίνα και σχεδόν άλλο 1 δισ. 

σε 75 άλλες χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Αίγυπτος, η Βραζιλία, 
η Κολομβία και η Ινδία, έχουν 
κατακτήσει ένα υψηλό βιοτικό 
επίπεδο, δηλαδή την κατάστα-
ση εκείνη στην οποία το προσ-
δόκιμο ζωής υπερβαίνει τα 72,5 
έτη και το ετήσιο κατά κεφαλήν 
εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 
8.300 δολ. Σημειωτέον ότι στην 
έρευνά της χρησιμοποίησε νέες 
τεχνικές, όπως η παρατήρηση 
και καταγραφή της φωτεινότη-
τας μέσω δορυφόρου, μια μέθο-
δο με την οποία υπολογίζεται η 

ανάπτυξη βάσει του όγκου του 
τεχνητού φωτισμού που χρησι-
μοποιείται στην εκάστοτε πε-
ριοχή.

Οπως  επισημαίνει σχετικό δη-
μοσίευμα των Financial Times, η 
έρευνα φέρνει στο φως και την 
άλλη πλευρά του νομίσματος, 
τις περιοχές στις οποίες υποχω-
ρεί το βιοτικό επίπεδο και δεν 
είναι καθόλου λίγες, δεδομένου 
ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
περίπου 600 εκατ. άνθρωποι ζουν 
σε περιοχές στις οποίες μειώθηκε 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Σε εθνικό 
επίπεδο είναι σπάνιο φαινόμενο 
να μειώνεται το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, αλλά έχει συμβεί κυρίως σε 
περιοχές της Αφρικής με μεγάλη 
αύξηση πληθυσμού. Οι περιοχές 
στις οποίες σημειώνει πτώση το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το βιοτι-
κό επίπεδο βρίσκονται και πάλι 
διάσπαρτες σε 100 χώρες, μετα-
ξύ των οποίων και ορισμένες οι-
κονομίες του G7 όπως οι ΗΠΑ, η 
Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιταλία και 
η Ιαπωνία. Σχολιάζοντας τα πο-
ρίσματα της έρευνας, η Καμάλ 
Τσάουι, διευθύντρια του κέντρου 
επιχειρηματικότητας, μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, περιφε-
ρειών και πόλεων στον ΟΟΣΑ, 
δήλωσε στους F.T. πως οι πλέ-
ον παραγωγικές περιοχές μιας 
χώρας, συνήθως οι μεγαλουπό-
λεις, παρουσιάζουν κατά μέσον 
όρο διπλάσια παραγωγικότητα 
σε σύγκριση με τις λιγότερο πα-
ραγωγικές πόλεις. Η ίδια τονίζει, 
πως «μέσα στις τελευταίες δύο 
δεκαετίες έχουν αυξηθεί οι ανι-
σότητες ανάμεσα σε διαφορετι-
κές περιοχές».

Eρευνα του ιδρύματος McKinsey Global Institute ανάμεσα σε 178 πόλεις από όλον τον κόσμο διαπιστώνει την ασυνή-
θιστα μεγάλη συγκέντρωση οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές όπως οι πόλεις Σεντζέν (φωτογραφία) και Γκουαν-
γκτζού στην Κίνα, ∆ελχί και Μπανγκαλόρ στην Ινδία, Λος Αντζελες και Ντάλας στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες
δύο δεκαετίες 
περίπου 600 εκατ. 
άνθρωποι ζουν
σε περιοχές
στις οποίες μειώθηκε 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Από τις μεγαλουπόλεις 
το ήμισυ της ανάπτυξης
Υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας
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Φρένο στις αγοραπωλησίες κατοι-
κιών φαίνεται πως έχουν βάλει
κατά τη διάρκεια του φετινού εν-
νεαμήνου οι μεγάλες αυξήσεις των
τιμών πώλησης. Σύμφωνα με την
ανάλυση των στοιχείων που συγ-
κεντρώθηκαν από το Μητρώο
Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων,
που επιμελήθηκε το παρατηρητή-
ριο αγοράς κατοικιών TOPO GES
(Re/MAX Estate), στις περισσότερες
περιοχές όπου παρατηρήθηκε ση-
μαντική άνοδος των τιμών οι συ-
ναλλαγές υποχώρησαν κατακόρυ-
φα σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό εννεάμηνο.

Ειδικότερα, στον Δήμο Αθηναίων
και στη Δυτική Αττική ο αριθμός
των πράξεων αγοραπωλησίας αυ-
ξήθηκε πέριξ του 1%-2% σε σχέση
με πέρυσι, τη στιγμή που στα νότια
προάστια καταγράφηκε κάμψη της
τάξεως του 15%, ενώ στα βόρεια
προάστια η πτώση διαμορφώθηκε
σε 30% κατά μέσον όρο. Πτώση κα-
τά 34% καταγράφουν και οι πράξεις
στην Ανατολική Αττική, ενώ στον
Πειραιά η πτώση άγγιξε το 33% και
στα προάστια του Πειραιά, το 25%.

Αναμφίβολα η εξέλιξη αυτή θα
πρέπει να αποδοθεί όχι μόνο στη
μεγάλη αύξηση των τιμών, αλλά
και στις συνέπειες της αύξησης
των επιτοκίων και του κόστους
διαβίωσης, που απέτρεψαν ένα
σημαντικό ποσοστό ενδιαφερό-
μενων αγοραστών από την αγορά
κατοικίας. Από την άλλη πλευρά,
περιοχές όπως τα νησιά του Αρ-
γοσαρωνικού σημείωσαν αύξηση
των αγοραπωλησιών κατά 10%,
δεδομένου ότι η βασική πηγή της

ζήτησης προέρχεται από επενδυτές
από το εξωτερικό. 

Στην Αθήνα, όπου επίσης πα-
ρατηρείται επενδυτικό ενδιαφέρον
εκτός Ελλάδας, η μέση αξία των
ακινήτων που άλλαξαν χέρια ανήλθε
σε 1.317 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά
12% σε σχέση με το περυσινό εν-
νεάμηνο. Αντιστοίχως, στα νότια
προάστια μπορεί ο αριθμός των
πράξεων να ήταν 15% χαμηλότερος
από πέρυσι, αλλά θα μπορούσε να
είναι διπλάσιος αν οι τιμές δεν είχαν
σημειώσει τάσεις «αυτοσυγκράτη-
σης». Για παράδειγμα, στη Γλυφάδα
η μέση τιμή πώλησης διαμορφώ-

θηκε σε 2.332 ευρώ/τ.μ., 10% χα-
μηλότερα από πέρυσι, ενώ και τα
ακίνητα που αγοράστηκαν ήταν
μικρότερης επιφάνειας κατά 17%,
σε 86 τ.μ. Ετσι, οι αγοραπωλησίες
σημείωσαν αύξηση κατά 4%. Ανά-
λογα παραδείγματα εντοπίζονται
στο Μοσχάτο (21% αύξηση των
αγοραπωλησιών και 11% μείωση
τιμής) και στη Νέα Σμύρνη (10%
αύξηση πωλήσεων και 15% μείωση
τιμών πώλησης, σε 1.057 ευρώ/τ.μ.).

Στον αντίποδα, σε περιοχές όπως
το Ελληνικό η εικόνα είναι διαφο-
ρετική. Εκεί φέτος πωλήθηκαν ακί-
νητα μέσης επιφάνειας 80 τ.μ. (23

τ.μ. λιγότερα από πέρυσι), με τη
μέση αξία να παραμένει ίδια, σε
1.875 ευρώ/τ.μ. Ετσι, ο αριθμός των
συναλλαγών μειώθηκε κατά 31%.
Αντιστοίχως στη Δάφνη, όπου οι
τιμές αυξήθηκαν κατά 15%, σημει-
ώθηκε πτώση του αριθμού των πω-
λήσεων κατά 45%. Τη χειρότερη
όμως επίδοση σημείωσε ο Αγιος
Δημήτριος, όπου η μέση τιμή εκτι-
νάχθηκε κατά 44%, σε 1.590
ευρώ/τ.μ., με αποτέλεσμα οι πράξεις
να υποχωρήσουν κατά 53%.

Στα βόρεια προάστια, τη μεγα-
λύτερη μείωση του αριθμού των
αγοραπωλησιών το φετινό εννεά-
μηνο σημείωσαν τα Βριλήσσια με
47%, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά
83%, σε 2.300 ευρώ/τ.μ. Αντιστοίχως
στην Αγία Παρασκευή, όπου οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 42%, σε 1.618 ευ-
ρώ/τ.μ., οι αγοραπωλησίες μειώθη-
καν κατά 45%.

Σύμφωνα με την ανάλυση της
εταιρείας, πέραν της αύξησης της
μέσης αξίας ανά τ.μ. που φαίνεται
πως ήταν μια γενικότερη τάση σχε-
δόν σε όλο το λεκανοπέδιο, υπήρ-
ξαν και κάποια σημεία όπου φέτος
αποκτήθηκαν αισθητά νεότερης
ηλικίας ακίνητα. Συγκεκριμένα,
σε σχέση με πέρυσι, στον Αγιο Δη-
μήτριο αγοράστηκαν ακίνητα έξι
ετών νεότερα, κάτι που συνέβη
επίσης σε Φιλαδέλφεια και Χαλ-
κηδόνα. Αντιστοίχως, πέντε ετών
νεότερα σε σχέση με πέρυσι ήταν
τα ακίνητα που αγοράστηκαν φέτος
σε Δάφνη και Υμηττό.

Σχεδόν κλείνει η χρονιά και έχουμε
πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το πώς
κινήθηκε η αγορά των ακινήτων
κατά το 2022. Οι προκλήσεις – όπως
είναι γνωστό – ήταν και είναι πο-
λυάριθμες. Γενικά φαίνεται να ωφέ-
λησαν τις επενδύσεις σε ακίνητη
ιδιοκτησία είτε επειδή θεωρήθηκαν
σαν ένα ασφαλές καταφύγιο έναντι
του αυξανόμενου πληθωρισμού,
είτε επειδή ξετυλίγονται πολυάριθ-
μες ευκαιρίες στην Κυπριακή οι-
κονομία που προδιαθέτουν για πολύ
καλές επενδυτικές αποδόσεις στο
μέλλον. Όπως και να το κάνουμε,
οι επενδύσεις αυτές διοχέτευσαν
άμεσα κεφάλαια αξίας σχεδόν €4
δισ. μέσα στην οικονομία, χωρίς
να λαμβάνουμε υπόψη το πολλα-
πλασιαστικό αποτέλεσμα τους.

Για όλα τα ελκυστικά στοιχεία
των ακινήτων ως επενδυτικό μέσο
ιδιαίτερα κάτω από τέτοιες δυσμε-
νείς συνθήκες αναφερθήκαμε σε
σειρές από άρθρα κατά τη διάρκεια
του έτους. Η θετική απήχηση στα
ακίνητα μπορεί να θεωρηθεί και
σαν μια προίκα της απερχόμενης
κυβέρνησης για το αμέσως επόμενο
διάστημα επειδή τέθηκαν οι βάσεις
για μεγάλα πράγματα – αν φυσικά
τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης
και εκμετάλλευσης.

Πάμε να αναλύσουμε λοιπόν τα
τελευταία στοιχεία. Τον Νοέμβριο
του 2022 σημειώθηκαν συνολικά
1.484 πωλήσεις (μεταβιβάσεις) ακι-

νήτων. Με αυτό κατατάσσεται σαν
ένας μέσος μήνας της χρονιάς μέχρι
τώρα. Σε σχέση με τις 1.403 πωλή-
σεις του Νοεμβρίου του 2021 είναι
αυξημένες κατά 5,8%. Με τη συ-
νεισφορά του Νοεμβρίου οι συνο-
λικές πωλήσεις της χρονιάς ανήλ-
θαν μέχρι τώρα στις 16.515 μετα-
βιβάσεις. 

Σε επίπεδο πωλητηρίων εγγρά-
φων (μελλοντικές μεταβιβάσεις συ-
ναλλαγών που έγιναν), η Παγκύπρια
εικόνα για τον Νοέμβριο είναι πολύ
καλή αφού κατατέθηκαν συνολικά
1.293 πωλητήρια έγγραφα, γεγονός
που συνιστά 13% αύξηση σε σχέση
με τον περσινό Νοέμβριο, ενώ η
μέχρι τώρα χρονιά κινείται σε επί-
πεδο 33% πιο πάνω από την αντί-
στοιχη περσινή ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό πωλητηρίων εγ-
γράφων στις 12.074. 

Οι συνολικές αξίες συναλλαγών
τον Νοέμβριο κυμάνθηκαν πέριξ
των €382,9εκ. Συγκρινόμενες με
τον Νοέμβριο του 2021 όπου οι
αξίες ήταν πέριξ των €323,5εκ.,
συνιστούν μια αύξηση της τάξης
του 18,4%. Αυτή η επίδοση κατα-
τάσσει τον Νοέμβριο σαν τον δεύ-
τερο καλύτερο μήνα του έτους μέ-
χρι τώρα.

Πώς κατανέμεται αυτή η συνο-
λική απόδοση του μήνα μεταξύ
των επαρχιών;

Η Λευκωσία κατέγραψε 439 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-

λαγών πέριξ των €77,2 εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του Νο-
εμβρίου 29,5% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 20,2% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Νοέμβριο
πέρσι είχε καταγράψει 460 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€78,3 εκ. Άρα η Λευκωσία κυμάν-
θηκε στα ίδια περίπου με τα περσινά
επίπεδα. Με τη συνεισφορά του
Νοεμβρίου οι συνολικές πωλήσεις
της χρονιάς ανήλθαν μέχρι τώρα
στις 4.879 μεταβιβάσεις και αντάλ-
λαξαν χέρια ακίνητα αξίας περίπου
€823,5 εκ. Επιπλέον η Λευκωσία
κατέγραψε και 242 πωλητήρια έγ-
γραφα που είναι κατά 20% μειωμένα
σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.
Συνολικά η Λευκωσία είναι σχεδόν
αμετάβλητη σε σχέση με την αν-
τίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Λεμεσός κατέγραψε 415 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €101,3 εκ. Είχε

μερίδιο στη συνολική αγορά του
Νοεμβρίου 28% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 26,5% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Νοέμ-
βριο πέρσι είχε καταγράψει 376
συναλλαγές συνολικής αξίας πέριξ
των €103 εκ. Με τη συνεισφορά
του Νοεμβρίου οι συνολικές πω-
λήσεις της χρονιάς ανήλθαν μέχρι
τώρα στις 4.625 μεταβιβάσεις και
αντάλλαξαν χέρια ακίνητα αξίας
περίπου €1,3 δισ. Επιπλέον η Λε-
μεσός κατέγραψε και 465 πωλητή-
ρια έγγραφα που είναι κατά 29%
αυξημένα σε σχέση με τον Νοέμ-
βριο του 2021. Όμως, συνολικά, η
Λεμεσός είναι αυξημένη κατά 44%
σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο, γεγονός που συνιστά
άριστη επίδοση κατά τους έντεκα
μήνες της χρονιάς.

Η Λάρνακα κατέγραψε 269 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €40,1 εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του Νο-
εμβρίου 18,1% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 10,5% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Νοέμβριο
πέρσι είχε καταγράψει 256 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€78,9 εκ. Σημειώνουμε ότι πέρσι
τέτοια εποχή ήταν μια αναπάντεχα
εξαιρετική περίοδος για τη Λάρνα-
κα. Με τη συνεισφορά του Νοεμ-
βρίου οι συνολικές πωλήσεις της
χρονιάς ανήλθαν μέχρι τώρα στις
2.990 μεταβιβάσεις και αντάλλαξαν

χέρια ακίνητα αξίας περίπου €507,8
εκ. Επιπλέον η Λάρνακα κατέγραψε
και 196 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 1% μειωμένα σε σχέση
με τον Νοέμβριο του 2021. Όμως,
συνολικά, η Λάρνακα είναι αυξη-
μένη κατά 47% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο των
έντεκα μηνών.

Η Πάφος κατέγραψε 271 πωλή-
σεις με συνολικό όγκο συναλλαγών
πέριξ των €89,5 εκ. Είχε μερίδιο
στη συνολική αγορά του Νοεμβρίου
18,3% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 23,3% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Νοέμβριο πέρσι είχε
καταγράψει 209 συναλλαγές συνο-
λικής αξίας πέριξ των €50,2,3 εκ.
Με τη συνεισφορά του Νοεμβρίου
οι συνολικές πωλήσεις της χρονιάς
ανήλθαν μέχρι τώρα στις 3.056 με-
ταβιβάσεις και αντάλλαξαν χέρια
ακίνητα αξίας περίπου €731,6 εκ.
Επιπλέον η Πάφος κατέγραψε και
317 πωλητήρια έγγραφα που είναι
κατά 56% αυξημένα σε σχέση με
τον Νοέμβριο του 2021. Συνολικά
η Πάφος είναι αυξημένη κατά 66%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο των έντεκα μηνών και γε-
νικά η επαρχία βιώνει μια περίοδο
νέας επενδυτικής άνθισης.

Η Αμμόχωστος κατέγραψε 90
πωλήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €74,9 εκ., ένα
ποσό που είναι ασυνήθιστα ψηλό
για την επαρχία αυτή. Είχε μερίδιο

στη συνολική αγορά του Νοεμβρίου
6,1% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 19,5% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Νοέμβριο πέρσι είχε
καταγράψει 102 συναλλαγές συ-
νολικής αξίας πέριξ των €13,2 εκ.
Με τη συνεισφορά του Νοεμβρίου
οι συνολικές πωλήσεις της χρονιάς
ανήλθαν μέχρι τώρα στις 965 με-
ταβιβάσεις και αντάλλαξαν χέρια
ακίνητα αξίας περίπου €219 εκ.
Επιπλέον η Αμμόχωστος κατέγραψε
και 73 πωλητήρια έγγραφα που
είναι κατά 14% μειωμένα σε σχέση
με τον Νοέμβριο του 2021. Συνολικά
η Αμμόχωστος είναι σχεδόν αμε-
τάβλητη σε σχέση με την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο.

Λευκωσία και Αμμόχωστος, που
είναι επαρχίες που κινούνται κατά
βάση με Κύπριους επενδυτές, δεί-
χνουν κατά τους έντεκα μήνες του
έτους να κινούνται σταθεροποι-
ητικά σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο και κατά πάσα
πιθανότητα έτσι θα κλείσουν το
έτος. Οι άλλες τρεις επαρχίες που
έχουν σοβαρό μερίδιο στην ξένη
αγορά διατήρησαν ή επανήλθαν
σε μομέντουμ έλκυσης αγοραστών
από Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες
με αποτέλεσμα να καταγράφουν
πολύ καλές επιδόσεις.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

Οι κτηματικές επιδόσεις του Νοεμβρίου

<<<<<<<

Στα νότια προάστια
καταγράφηκε κάμψη
της 15%, ενώ στα βό-
ρεια προάστια η πτώση 
διαμορφώθηκε σε 
30% κατά μέσον όρο.

<<<<<<<

Οι αξίες συναλλαγών
κυμάνθηκαν πέριξ των
€382,9 εκατ. Αυτή η
επίδοση κατατάσσει τον
Νοέμβριο σαν τον δεύ-
τερο καλύτερο μήνα
του έτους μέχρι τώρα.

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο κινήθηκε
κατά το τρέχον έτος η ζήτηση για
πολυτελείς κατοικίες, εξοχικές και
μη, στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα
με την πρώτη έρευνα του οίκου
Greece Sotheby’s International
Realty, αξιοποιώντας δεδομένα
των τριών τελευταίων ετών, το
επίπεδο της ζήτησης είναι σταθερά
ανοδικό κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων 12 τριμήνων. Μάλιστα,
ο όγκος της ζήτησης, δηλαδή η
συνολική αξία των ακινήτων για
τα οποία εκδηλώθηκε αγοραστικό
ενδιαφέρον, υπερδιπλασιάστηκε
μέσα σε μόλις δύο χρόνια και δια-
μορφώθηκε σε 4,2 δισ. ευρώ το
φετινό εννεάμηνο, από 1,7 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2020. Σημαντικό κρίνεται και το
γεγονός ότι η μέση αξία κάθε αγο-
ραπωλησίας καταγράφει σταθερή
ανοδική πορεία, από τα 2,5 εκατ.
ευρώ το 2020 σε 2,7 εκατ. ευρώ το
2021 και 2,85 εκατ. ευρώ φέτος.

Από πλευράς αγοραστικού εν-
διαφέροντος, η ανάλυση της Greece
Sotheby’s International Realty ση-
μειώνει ότι μία στις πέντε ζητήσεις
φέτος προήλθαν από τις ΗΠΑ, ενώ
ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Ελλάδα. Από τις τρεις αυτές
χώρες προέρχεται το 45% της συ-
νολικής ζήτησης, ενώ την πρώτη
δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά
η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία,

το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Αυστραλία
και το Βέλγιο. Οσον αφορά τις πε-
ριοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση,
σημειώνεται ότι η Κέρκυρα και η
Μύκονος συγκεντρώνουν το 26,3%
της συνολικής ζήτησης, ενώ τα
νότια προάστια της Αθήνας συμ-
πληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Ακολουθούν η Πάρος, η Ρόδος και
η Τήνος. Από την άλλη πλευρά,
σύμφωνα με την έκθεση της εται-
ρείας, το 2022 μόλις 7,9% των υπο-
δείξεων ακινήτων οδήγησε και
στην υπογραφή συμβολαίων αγο-
ραπωλησιών, έναντι 14,3% το 2021.
Συνολικά βέβαια ο τελικός αριθμός
των συναλλαγών φέτος παρέμεινε
σε υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Greece Sotheby’s, Σάββας Σαβ-
βαΐδης, «είναι γεγονός ότι το τε-
λευταίο εξάμηνο και παρά το ιστο-
ρικά υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος

για τα ακίνητα πολυτελείας στην
Ελλάδα, καταγράφεται σημαντική
κάμψη της αποφασιστικότητας
των ενδιαφερομένων αγοραστών
να κλείσουν συμφωνίες αγοράς
ακινήτων. Η παρατεταμένη αβε-
βαιότητα της διεθνούς γεωπολι-
τικής σκηνής σε συνδυασμό με
την  οικονομική κρίση φαίνεται
ότι έχει πλήξει, μεταξύ άλλων, το
κλίμα ευφορίας και θετικής αγο-
ραστικής διάθεσης για ακίνητα
πολυτελείας παγκοσμίως. Η Ελλά-
δα, όπως και οι υπόλοιποι αντα-
γωνιστικοί προορισμοί στη Με-
σόγειο, ακολουθεί τη διεθνή τάση.
Ενδεχομένως να δούμε διόρθωση
στις τιμές κάποιων ακινήτων».

Σύμφωνα με την ανάλυση της
εταιρείας, η εξέλιξη αυτή αντικα-
τοπτρίζει ουσιαστικά την απρο-
θυμία των πωλητών να ολοκλη-
ρώσουν συναλλαγές και να διαθέ-
σουν νέα ακίνητα στην αγορά, την
απουσία πραγματικά ιδιαίτερων
ακινήτων έπειτα από μια περίοδο
έντονης κινητικότητας, τη διστα-
κτικότητα των ανθρώπων πολύ
υψηλής οικονομικής στάθμης να
προχωρήσουν σε συναλλαγές μέσα
σε μια περίοδο έντονης γεωπολι-
τικής και μακροοικονομικής αστά-
θειας και τη συγκρατημένη διά-
θεση του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος στη Νότια Ευρώπη να
χρηματοδοτήσει σχετικές αγορές.

Κατέβασαν
ταχύτητα 
οι πωλήσεις
κατοικιών
Μειώθηκαν κατακόρυφα οι συναλλαγές 
στις περιοχές όπου εκτινάχθηκαν οι τιμές

Εκτόξευση ζήτησης για πολυτελή ακίνητα

<<<<<<<

Από Αμερικανούς, 
Βρετανούς, Ελληνες 
το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον – Ξεχωρίζουν
Κέρκυρα, Μύκονος, 
νότια προάστια.
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Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Τα 15 λεπτά που μου αναλογούσαν 
είχαν ουσιαστικά τελειώσει, οπό-
τε επέλεξα η τελευταία μου ερώ-
τηση στη Σαρλότ Γκενσμπούρ να 
είναι αμιγώς κινηματογραφική: 
για τον Λαρς φον Τριερ. Ανάμεσα 
στους 40, περίπου, ρόλους της στο 
σινεμά, από τη συνεργασία της 
με τον προκλητικό ∆ανό σκηνο-
θέτη (θεωρείται η μούσα του) οι 
ταινίες όπως «Αντίχριστος», «Με-
λαγχολία», «Nymphomaniac» πα-
ραμένουν κορυφαίες στιγμές της 
καριέρας της. Τι πιστεύει ότι κά-
νει τον Τρίερ τόσο ξεχωριστό; «Το 
μυαλό του. Είναι ένας εξαιρετικά 
πολύπλοκος άνθρωπος και δεν 
μπορώ να πω πως τον γνωρίζω 
σε βάθος.  Πιστεύω ότι αυτό που 
τον κάνει ιδιοφυή δημιουργό είναι 
πως βάζει όλο του το είναι σε ό,τι 
επιχειρεί. Τίποτα στο έργο του δεν 
έχει προκύψει αβασάνιστα». Οταν 
ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή 
σου για μια συνέντευξη είναι τόσο 
περιορισμένος, δεν χάνεις από τα 
μάτια σου ούτε στιγμή τον συνο-
μιλητή σου. Στην περίπτωση της 
Σαρλότ Γκενσμπούρ, αυτό συμ-
βαίνει χωρίς καμία προσπάθεια. 
Είναι ανεπιτήδευτη και χαλαρή, 
πολύ ευγενής αλλά όχι απόμακρη, 
η εικόνα της δεν συμβαδίζει με την 
πραγματική ηλικία της. Eχει συ-
μπληρώσει τα 50 και είναι μητέρα 
τριών παιδιών, που έχει αποκτήσει 
με τον Γάλλο ηθοποιό και σκηνοθέ-
τη Ιβάν Ατάλ. Πολύ αδύνατη, έχει 
σώμα και όψη έφηβης, ένα κράμα 
ευθραυστότητας και δύναμης. Αυ-
τή η διάσημη κόρη διάσημων γο-
νιών, του θρυλικού Γάλλου συνθέ-
τη-στιχουργού, τραγουδιστή Σερζ 
Γκενσμπούρ (πέθανε το 1991) και 
της Αγγλίδας ηθοποιού και τρα-
γουδίστριας Τζέιν Μπίρκιν, ήρθε 
τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, 
για ένα 24ωρο, προσκεκλημένη 
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου, για να παραστεί στην 
πρεμιέρα της ταινίας «Νυχτερινοί 
επισκέπτες», του Μικαέλ Ερς, στην 
οποία πρωταγωνιστεί (προβάλλεται 
από την ερχόμενη Πέμπτη στην 
Ελλάδα). «Η ιστορία διαδραματί-
ζεται τη δεκαετία του 1980, την 
εποχή της εκλογής του Φρανσουά 
Μιτεράν. Η ηρωίδα είναι μια μη-
τέρα που πρέπει να δουλέψει για 
να συντηρήσει την οικογένειά της. 
Την έχει εγκαταλείψει ο σύζυγός 
της, οπότε ξεκινά τη δική της δι-
αδρομή στη ζωή», εξηγεί.

– Πόσο διαφορετικός πιστεύετε 

πως είναι o ρόλος ενός γονιού 

σήμερα από ό,τι τη δεκαετία 

του ’80, που διαδραματίζεται 

το φιλμ;

– Παρότι τότε εγώ βρισκόμουν 
μόλις στην εφηβεία μου, έχω την 
αίσθηση πως ήταν πολύ διαφο-
ρετικές οι συνθήκες για έναν γο-
νιό. Η σημερινή εποχή δεν είναι 
καθόλου εύκολη για ένα μικρό 
παιδί ή έναν έφηβο. ∆εν υπήρ-
χαν τα κινητά τηλέφωνα ή τα 
social media, τα παιδιά είχαν 
μεγαλύτερη ελευθερία και οι 
γονείς τους αντίστοιχα είχαν 
το περιθώριο να είναι πε-
ρισσότερο αυθόρμητοι και 
απονήρευτοι. Στην εποχή 
μας ένας γονιός οφείλει 
να είναι πολύ προσε-
κτικός, όλα μοιάζουν 
επίφοβα, έχουμε να 
διαχειριστούμε πολύ-
πλοκα θέματα, όπως 
για παράδειγμα αυτό 
της κλιματικής αλλα-
γής, που δεν ξέρουμε τι 
συνέπειες μπορούν να 
κρύβουν για το μέλλον 
των παιδιών μας. ∆εν 
θέλω να ακουστώ πολύ 
απαισιόδοξη ή αρνητι-
κή, αλλά είναι μια εποχή 
πολύ τρομακτική και για 
τα παιδιά και για τους γονείς. 
Νομίζω πως ήταν ευκολότερο 
για τους γονείς μας να έχουν 
μια πιο θετική στάση απένα-
ντι στη ζωή.

– Μπορείτε να ανακαλέσε-

τε την ατμόσφαιρα εκείνης 

της δεκαετίας; Είχε μόλις 

εκλεγεί ένας σοσιαλιστής 

ηγέτης. Πόσο είδατε να αλλά-

ζει η χώρα σας μέσα στον χρό-

νο και προς ποια κατεύθυνση;

– Σαφέστατα άλλαξε. Οταν εξε-
λέγη ο Μιτεράν, το βλέπουμε και 
στο φιλμ, υπήρχε ένας αέρας ανα-

νέωσης, ένα αίσθημα καινούργιου 
ύστερα από τόσα χρόνια δεξιών 
κυβερνήσεων. Θυμάμαι τη σοσι-

αλίστρια μητέρα μου να 
συμμετέχει σε ανθρωπι-
στικές οργανώσεις και 
να ασχολείται ενεργά 
με τα κοινά· μεγάλωσα 
με αυτήν τη νοοτροπία. 
Ο πατέρας μου ήταν πιο 
αποστασιοποιημένος πο-
λιτικά ή, τουλάχιστον, δεν 
έδειχνε τόσο θερμά το εν-
διαφέρον του για την πολι-
τική σκηνή. Λόγω και της 
ηλικίας μου, βέβαια, όλα τότε 
μου φαίνονταν τόσο καινούρ-
για και ανοιχτά, όμως αναπό-
φευκτα χρωματίζονται και από 
τον εγωισμό της εφηβείας, τους 
πρώτους μου έρωτες, τα πρώτα 
βήματά μου στον κινηματογράφο.

– Μιλώντας για τους γονείς σας, 

θα τους χαρακτηρίζατε μποέμ; 

Τι σημαίνει σήμερα να είναι κά-

ποιος μποέμ;

– ∆εν θα χαρακτήριζα τους γο-
νείς μου μποέμ, υπό την πιο καλ-
λιτεχνική έννοια του όρου. Ηταν 
πολύ Παριζιάνοι και αυτό δεν είναι 
και τόσο μποέμ, κατά τη γνώμη 
μου. Στον πατέρα μου, για παρά-
δειγμα, άρεσαν πολύ τα πολυτελή 
ξενοδοχεία. Επειδή το σπίτι του 
στο Παρίσι ήταν αρκετά σκοτεινό, 
του άρεσε πολύ να φεύγουμε από 
εκεί και να μένουμε σε ξενοδοχεία 
όπως το Ritz ή το Raphael. Το απο-
λάμβανε πραγματικά!

– Ο «Παριζιάνος», λοιπόν, 

είναι μια ξεχωριστή κατη-

γορία;

– Ακριβώς! Υπάρχουν ασφαλώς 
και μποέμ Παριζιάνοι, οι bobo ας 
πούμε (σ.σ. bourgeoisbohemian), 
οι γονείς μου όμως δεν ανήκαν 
σε αυτούς. Μεγάλωσα στο πολύ 
αριστοκρατικό 7ο διαμέρισμα του 
Παρισιού, όταν χώρισαν οι γονείς 
μου η μητέρα μου πήρε ένα σπίτι 
στο επίσης αριστοκρατικό 16ο δι-
αμέρισμα. Ισως όταν πέθανε ο πα-
τέρας μου και γνώρισα τον Ιβάν, 
ήρθα λίγο πιο κοντά στον μποέμ 
τρόπο ζωής καθώς μετακομίζαμε 
όλη την ώρα. Αν καθίσω να υπο-
λογίσω, από τότε που γνωριστήκα-
με πρέπει να έχουμε μετακομίσει 
καμιά δεκαπενταριά φορές, όλες 
από επιλογή, επειδή μας άρεσε η 
αλλαγή. Συνεχίσαμε να το κάνου-
με ακόμη και μετά τη γέννηση του 
γιου μας, σταματήσαμε μόνο όταν 
γεννήθηκε η πρώτη μας κόρη.

– Εσείς, αισθάνεστε κάπως ως 

η «αιώνια κόρη»;

– Ναι, πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως 
τώρα. Βλέπετε, όταν πέθανε η 
αδελφή μου (σ.σ. Κέιτ Μπάρι, 
ετεροθαλής από την πλευρά της 
μητέρας της, αυτοκτόνησε) απο-
δράσαμε στη Νέα Υόρκη όπου μεί-
ναμε έξι χρόνια, μέχρι την πανδη-
μία. Η επιστροφή μου στο Παρίσι, 
η νέα μου ζωή σε αυτό, με γύρισε 
πίσω στην κατάσταση της κόρης 
τόσο κυριολεκτικά –σκηνοθέτη-
σα ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέ-
ρα μου (σ.σ. «Jane by Charlotte», 
2021) και ετοιμάζομαι να κάνω 
τα εγκαίνια του μουσείου που θα 
λειτουργήσει στο σπίτι του πατέ-
ρα μου– όσο και συναισθηματικά. 
Αλλά ακόμη και όταν δεν το σκέ-
φτομαι εγώ, φροντίζουν να μου 
το υπενθυμίζουν οι άνθρωποι γύ-
ρω μου. Τις προάλλες, με πλησία-
σε ένας άγνωστος άντρας με ένα 
τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμέ-
νο στο πρόσωπό του για να μου 
πει πόσο αγαπά τα τραγούδια του 
πατέρα μου. Περιστατικά όπως 
αυτό με κάνουν να αισθάνομαι 
ευγνώμων για όλα όσα μου έδω-
σαν οι γονείς μου, για όλα αυτά 
που αντιπροσωπεύουν όχι μόνο 
για μένα, αλλά και για τους αν-
θρώπους που τους αγαπούν. Εί-
ναι αλήθεια πως η παραμονή μου 
στη Νέα Υόρκη ήταν με έναν τρό-
πο απελευθερωτική, καθώς για 
πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν 
ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν 
γνώριζαν ούτε εμένα ούτε τους 
γονείς μου. ∆εν έπαψα, όμως, πο-
τέ να είμαι ευγνώμων για όσα μου 
έχουν προσφέρει· χωρίς αυτούς 
δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σή-
μερα. Είμαι αυτή που είμαι γιατί 
είχα αυτούς τους γονείς.

Είμαι ευγνώμων για τους γονείς μου
Η Σαρλότ Γκενσμπούρ μιλάει στην «Κ» για τον κινηματογράφο και όσα σφυρηλάτησαν τον χαρακτήρα της

«Τις προάλλες, με πλησίασε ένας άγνωστος άντρας με ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του για να μου πει πόσο αγαπά τα τραγούδια του πατέρα μου. Περιστατικά όπως αυτό με κάνουν να αισθάνομαι ευγνώμων για 
όλα όσα μου έδωσαν οι γονείς μου», λέει η Σαρλότ Γκενσμπούρ.

Στην εποχή μας
ένας γονιός οφείλει
να είναι πολύ προσεκτι-
κός, όλα μοιάζουν
επίφοβα, έχουμε
να διαχειριστούμε πολύ-
πλοκα θέματα, είναι
μια εποχή τρομακτική.

Η παραμονή μου στη 
Νέα Υόρκη ήταν απε-
λευθερωτική, για πρώ-
τη φορά ήμουν ανάμεσα 
σε ανθρώπους που δεν 
γνώριζαν ούτε εμένα ού-
τε τους γονείς μου.

Η Σαρλότ Γκενσμπούρ πρωταγω-
νιστεί στην ταινία του Μικαέλ Ερς 
«Νυχτερινοί επισκέπτες» (προβάλλε-
ται από την ερχόμενη Πέμπτη στην 
Ελλάδα).
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

11.12 -16.12.22
Η ομάδα φερέφωνο παρουσιάζει σε πα-
νελλήνια πρώτη, το έργο του βραβευ-
μένου σκωτσέζου συγγραφέα Kieran 
Hurley, «Λόγια στο στόμα (Mouthpiece)» 
σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου και σε 
μετάφραση Μάριου Κωνσταντίνου. Το 
έργο, γράφτηκε το 2018, και ανέβηκε για 
πρώτη φορά στο Θέατρο Traverse στο 
Εδιμβούργο. Έλαβε διθυραμβικές κριτι-
κές και το 2019 μεταφέρθηκε στο Soho 
Theatre στο Λονδίνο. Η Λίμπι είναι σαρα-
νταέξι. Είναι συγγραφέας. Ήταν συγγρα-
φέας. Η Λίμπι στέκεται στην άκρη του λό-
φου, πίνει και βλέπει τα φώτα της πόλης 
να ανάβουν σιγά σιγά. Αναρωτιέται. Πόσο 
γρήγορα πέφτει ένα σώμα; Μια απροσ-
δόκητη συνάντηση. ∆ύο εντελώς διαφο-
ρετικοί άνθρωποι. Και στο βάθος η πόλη. 
Η ίδια πόλη που βάζει λουκέτο σε κέντρα 
κοινωνικής βοήθειας, αλλά γεμίζει τα θέ-
ατρα μιλώντας γι’ αυτά. Στον ρόλο της Λί-
μπι, η Μέλανη Στέλιου και στον ρόλο του 
Ντέκλαν, ο Ανδρέας ∆ανιήλ. Πρεμιέρα 
14 ∆εκεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Παραστά-
σεις 15, 16, 17, 18 ∆εκεμβρίου. Σατιρικό 
Θέατρο, Πάνω Σκηνή, Λευκωσία. 4 & 5 
Ιανουαρίου 2023, Θέατρο Ριάλτο, Λεμε-
σός. Πληροφορίες τηλέφωνο 77777040. 
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές 
άνω των 15 ετών.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Λόγια στο στόμα» 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

O κρότος
της Ζαν Ντιλμάν

«Γ ιατί θεωρήσατε σημαντικό να δεί-
ξετε την καθημερινή ρουτίνα μιας 
γυναίκας;» ρωτάει η δημοσιογρά-

φος. «∆ιότι το σινεμά δείχνει μια εικόνα 
των γυναικών, από την ανδρική οπτική, η 
οποία είναι απολύτως ψεύτικη», απαντά 
η σκηνοθέτις Σαντάλ Ακερμάν. Βρισκό-
μαστε στη δεκαετία του ’70, των απανω-
τών αμφισβητήσεων, του αναβρασμού, 
της αβάν-γκαρντ υπεροχής στην τέχνη. 
Το 1975, η Βελγίδα δημιουργός (που έκο-
ψε το νήμα της ζωής της το 2015, στα 
65 χρόνια της) παρουσιάζει την ταινία 
της «Ζαν Ντιλμάν» («Jeanne Dielman, 23 
Quai du Commerce, 1080, Bruxelles», ο 
πλήρης τίτλος), με την Ντελφίν Σερίγκ, 
μια μίνιμαλ εποποιία της καθημερινότη-
τας μιας νοικοκυράς. Η κάμερα, σχεδόν 
στατική, μέσα σε ένα διαμέρισμα, μι-
κροαστικό, ψυχαναγκαστικά τακτοποι-
ημένο, καταγράφει τη ρουτίνα μιας γυ-
ναίκας που μεγαλώνει μόνη τον έφηβο 
γιο της ενώ, παράλληλα, δέχεται και μια 
κατ’ οίκον επίσκεψη την ημέρα, παρέχο-
ντας σε καθωσπρέπει κυρίους υπηρεσίες. 
Το αντίτιμο της εργασίας της τοποθετεί 
κάθε φορά μέσα σε μια πορσελάνινη(;) 
σουπιέρα στο μέσον του τραπεζιού (στο 
καθιστικό). ∆εν αλλάζει ρούχα ως πόρ-
νη. ∆εν φοράει κάτι φαντεζί ή προκλη-
τικό. Μια σκούρα φούστα κάπως πλισέ, 
ένα λευκό πουκάμισο, μια γκρίζα ζακέ-
τα, εσώρουχα απολύτως αδιάφορα. ∆εν 
ξεστρώνει το κρεβάτι, όλα γίνονται δι-
εκπαιρεωτικά, με την ελάχιστη δυνατή 
συμμετοχή. Εκτός από το τέλος...

Επί τρεισήμισι ώρες, την παρακολου-
θούμε να κινείται στα διάφορα δωμάτια 
του σπιτιού, ανοιγοκλείνοντας τους δια-
κόπτες φωτισμού και τις πόρτες, να μα-
γειρεύει, να αερίζει το υπνοδωμάτιο, να 
στρώνει το τραπέζι για τον γιο. ∆εκάδες, 
ίδιες, επαναληπτικές μικροκινήσεις πάνω 
στις οποίες οικοδομείται το 24ωρο μιας 
νοικοκυράς. Η «Ζαν Ντιλμάν», μια καλτ 
σινεφιλική ταινία, σημείο αναφοράς για 
πολλούς κινηματογραφιστές, εκτοξεύτη-
κε στην κορυφή της λίστας με τις «100 
καλύτερες ταινίες όλων των εποχών» 
του περιοδικού - θεσμού για το σινεμά, 
Sight and Sound. Η ανατροπή και ο αιφ-
νιδιασμός σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. 
Παρακάμπτοντας τις αναφορές περί φε-
μινισμού, συμπερίληψης, αναδρομής 
στον μοντερνισμό κ.ο.κ., θα κάνουμε 
μια στάση στο εξής αντιφατικό και εν-
διαφέρον. Πώς σε μια εποχή που κατα-
ναλώνουμε εικόνες και πληροφορίες με 
ταχύτητες που αποτρέπουν την εγγρα-
φή στη μνήμη, κοντοστεκόμαστε, έστω 
και για λίγο, σε μια ταινία που εξαντλεί 
τα όρια χρόνου και παρατήρησης. Είναι 
σαν η ξέφρενη επιτάχυνση να μετατρέ-
πεται σε slow motion. Σαν να βρισκόμα-
στε σε ένα παρατεταμένο lockdown. Η 
Ακερμάν, ούτως ή άλλως, έκανε ταινίες 
«δωματίου». Οι χώροι της είναι περιχαρα-
κωμένοι, διαμερίσματα, διάδρομοι, κου-
πέ τρένων, τα σύνορα είναι ασφυκτικά, 
τα πρόσωπα σαν να βιώνουν διαρκώς 
συνθήκη απομόνωσης και «κοινωνικής 
αποστασιοποίησης».

«Αν έχω τη φήμη ότι το έργο μου είναι 
δύσκολο, είναι γιατί αγαπώ την καθημερι-
νή ζωή και θέλω να την παρουσιάζω στην 
οθόνη», έλεγε η ίδια και αφηνόταν σε με-
γάλης διάρκειας πλάνα. ∆εν πίστευε στον 
διαχωρισμό ντοκιμαντέρ και μυθοπλασί-
ας, ήθελε να αφιερώσει όσο χρόνο χρει-
αζόταν στο να αντιληφθεί ο θεατής τους 
χαρακτήρες των ταινιών της. Επέμενε έως 
το τέλος σε ένα σινεμά συμπαγές και αυ-
στηρά προσωπικό, χωρίς «αραιώσεις». Η 
πρώτη εμφάνιση της Ακερμάν, το 1968, 
ήταν με μια 12λεπτη, πειραματική ταινία, 
στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια με 
τίτλο «Saute ma ville». Χώρος, ένα μικρό 
κουζινάκι, όπου κλειδώνεται, σφραγίζει 
τις χαραμάδες σε πόρτα και παράθυρα 
και βράζει μακαρόνια. Τα κουζινικά κα-
ταλήγουν στο πάτωμα. Το καθαρίζει φο-
ρώντας αδιάβροχο και πλημμυρίζει την 
κουζίνα νερά. Τα πράγματα ξεφεύγουν 
στη συνέχεια. Η νεαρή γυναίκα σκάει ένα 
μπαλόνι, καίει ένα γράμμα, ανοίγει τον 
διακόπτη του γκαζιού και τινάζει εαυτόν, 
κουζίνα, ρουτίνα της νοικοκυράς και όλη 
την πόλη στον αέρα. BANG! Με έναν δι-
αφορετικό «κρότο» τελειώνει και η ρου-
τίνα της Ζαν Ντιλμάν.

Οσο παράδοξη και να μοιάζει η επιλο-
γή της Ακερμάν για την 1η θέση της λί-
στας, έχει ένα ισχυρό μήνυμα. Στην εποχή 
της ψηφιακής παραζάλης και της πυρε-
τώδους ταχύτητας, οι εσωτερικοί χρόνοι 
και οι δονήσεις διεκδικούν τη θέση τους. 
∆εν παρακάμπτονται· χαράσσουν και χα-
ράσσονται.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ  | Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενα εικοσιτετράωρο με τη συγγραφέα Αννα Γρίβα
07.20-13.00: Ολοι στο σπίτι ξυπνάμε την 
ίδια ώρα. Πρωινό και αναχώρηση για το 
σχολείο. Αφού ολοκληρώσω κάποιες εξω-
τερικές δουλειές, επιστρέφω στο σπίτι για 
να αρχίσω να εργάζομαι. Είναι μοναχική η 
δουλειά μου. Μετάφραση και διορθώσεις 
στις εργασίες των μαθητών μου στα Εργα-
στήρια Συγγραφής. Κάποτε με κουράζει η 
μοναξιά του σπιτιού και βγαίνω να δουλέ-
ψω σε κάποιο καφέ, ακούγοντας γύρω μου 
τον κόσμο να μιλά και να γελά. Οι θόρυβοι 
με βοηθούν να συγκεντρωθώ. Σήμερα όμως 
όχι, δεν έχω πολύ χρόνο. Θα δουλέψω στο 
σπίτι. Μεταφράζω το νέο βιβλίο των Wu 
Ming, της ιταλικής συγγραφικής ομάδας που 
οι περισσότεροι γνωρίζουν από το ιστορι-
κό μυθιστόρημα «Εκκλησιαστής», το οποίο 
αφορά την περίοδο της Μεταρρύθμισης και 
της Αντιμεταρρύθμισης στην Ευρώπη, με 
μια ιδιαίτερη αναφορά στο ιδιότυπο θρη-
σκευτικό κίνημα του Τόμας Μίνστερ. Το νέο 
βιβλίο τους, όμως, ανήκει σε μια νεότερη 
εποχή, στην ιταλική δεκαετία του ’70, και 
έχει τον παράξενο τίτλο «Ufo 78». Ηταν τό-
τε η εποχή της απαγωγής του Αλντο Μόρο, 
των πολιτικών ανακατατάξεων, αλλά και της 
μανίας μιας νέας γενιάς ανθρώπων για τα 
μυστήρια του ουρανού και την παρατήρηση 
«αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενων αντικει-
μένων». ∆ιαβάζοντας και μεταφράζοντας το 
βιβλίο σκέφτομαι ότι σε κάθε εποχή υπάρ-
χει αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να στρα-
φεί στα πράγματα που τον ξεπερνούν, να 
νιώσει το δέος για τα κοσμικά μυστήρια και 

τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη μιας 
κρυμμένης αλήθειας. Σήμερα πού στρέφε-
ται το δέος μας; Ποια η βαθύτερη αναζήτη-
σή μας; Αραγε η στροφή στο παρελθόν μπο-
ρεί να μας δώσει ένα κλειδί να ατενίσουμε 
πιο καθαρά το παρόν και το μέλλον; Νομίζω 
πως ναι, γιατί η φύση του ανθρώπου και οι 
εσωτερικές του ανάγκες παραμένουν πάντα 
ίδιες. Να γιατί αγαπώ την ποίηση και το ιστο-
ρικό μυθιστόρημα: είναι δύο υψηλά είδη της 

λογοτεχνίας, που συμπυκνώνουν τα νήματα 
φανερών και αφανών διαδικασιών, τις ορα-
τές και αδιόρατες δράσεις και επιθυμίες των 
ανθρώπων, τη μοίρα της ανθρώπινης ιστορί-
ας που είναι συνυφασμένη με τα πεπερα-
σμένα όριά μας και τις προσπάθειές μας να 
αρθούμε πάνω από αυτά. Οπως ένας αρχαι-
ολόγος στέκεται με συγκίνηση μπροστά σε 
ένα εύρημα που έρχεται στο φως έπειτα 
από αιώνες, έτσι κι εγώ νιώθω μεγάλη συ-
γκίνηση όταν, γράφοντας ένα ποίημα ή σε 
ένα ιστορικό μυθιστόρημα, φέρνω στο φως 
μια ιστορία, έναν άνθρωπο, με όλους τους 
πόθους, τα όνειρα, τις ματαιώσεις του.
 
13.00-21.00: Επιστρέφουμε όλοι στο 
σπίτι, άλλος νωρίτερα, άλλος λίγο πιο αρ-
γά. Θα βρεθούμε τελικά μαζί, θα φάμε, θα 
πούμε τα νέα της μέρας, θα μελετήσουμε 
τα μαθήματα, θα δούμε κάποια ταινία, θα 
βγούμε μια κοντινή βόλτα. Ανάμεσα σε όλα 
αυτά θα χρειαστεί να κανονίσω και κάποια 
πράγματα που πρέπει να γίνουν με αφορ-
μή την κυκλοφορία του νέου μου βιβλίου, 
του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Ελληνίδα 
σκλάβα» από τις εκδόσεις Μελάνι: κείμενα 
που πρέπει να γράψω, κάποια παρουσία-
ση, συναντήσεις με λέσχες ανάγνωσης. Η 
δράση του βιβλίου τοποθετείται στις αρχές 
του 19ου αι., μια εποχή κατά την οποία ο κό-
σμος κλονίζεται συθέμελα από νέες ιδέες 
και ελπίδες για έναν πιο ελεύθερο κόσμο, 
αλλά και από πολέμους, αδικίες, καταστρο-
φές και ολοκαυτώματα. Αφορμή για τη συγ-

γραφή του βιβλίου υπήρξε η πραγματική 
ιστορία μιας νεαρής Ψαριανής σκλάβας, της 
Γαρυφαλλιάς Μιχάλβεη, που απελευθερώ-
θηκε από έναν φιλελεύθερο Αμερικανό στη 
Σμύρνη, μεταφέρθηκε στην Αμερική και 
έγινε σύμβολο του Ελληνικού Αγώνα. Στο 
βιβλίο μου η Γαρυφαλλιά ταξιδεύει στην 
άλλη πλευρά του ωκεανού και η μοίρα της 
δένεται αξεδιάλυτα με μια μαύρη σκλάβα, 
τη Ζοζεφίν. Εκεί μαίνεται ήδη η σκοτεινή 
θύελλα της σύγκρουσης μεταξύ όσων στη-
ρίζουν τη σκλαβιά και όσων την πολεμούν, 
μια αντιπαράθεση που θα εκφραστεί λίγες 
δεκαετίες αργότερα με το ξέσπασμα του 
Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Η Γαρυ-
φαλλιά και η Ζοζεφίν, τόσο διαφορετικές 
αλλά με τόσο κοινές εμπειρίες, θα μπουν σε 
μια πρωτοφανή περιπέτεια παρασύροντας 
πολλά ακόμη πρόσωπα σε μια απρόβλεπτη 
δίνη γεγονότων. Η Ζοζεφίν θέλει πόλεμο, η 
Γαρυφαλλιά ακολουθεί τη μοίρα της, όλοι 
οι ήρωες ακροβατούν στα όρια μιας εποχής 
αβεβαιότητας. Oταν έγραφα το μυθιστόρη-
μα και μελετούσα την ιστορία της περιόδου 
ένιωθα ότι οι Eλληνες σκλάβοι των οθωμα-
νικών ολοκαυτωμάτων μπορούν να «μιλή-
σουν» μαζί με τους σκλάβους της Αμερικής, 
μπορούν να «μιλήσουν» με όλες και όλους 
εκείνους που έζησαν και ζουν τη φρίκη της 
σκλαβιάς.
 
21.00-23.30: Ωρα να γράψω. Υπάρχει μια 
νέα συγγραφική ιδέα που πρέπει να αρχίσει 
να παίρνει μορφή...

ΕΚΘΕΣΗ

Μου λείπει η γη, αλλά εγώ της λείπω;
Η γκαλερί Art Seen παρουσιάζει την 
ομαδική έκθεση «Μου λείπει η γη, αλλά 
εγώ της λείπω;». Προεκτείνοντας τη δη-
μιουργική διαδικασία της ζωγραφικής και 
της γλυπτικής, οι τέσσερις καλλιτέχνες 
της έκθεσης διερευνούν τους υλικούς 
χώρους που μας περιβάλλουν. Συμμετέ-
χοντες καλλιτέχνες: Παναγιώτης ∆ουκα-
νάρης (CY), Carali McCall (CA), Henrietta 
Simson (UK), Amy Stephens. Ώρες έκθε-
σης: ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
16:00 – 19:30 ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα 
με ραντεβού. Πληροφορίες τηλέφωνο 
22006624, www.art-seen.org

ΒΙΒΛΙΟ

Τρία βιβλία του Ηλία Παντελίδη
Το Εγκεκριμένο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
«Αχαιών Ακτή Πολυθεματικό Μουσείο» 
παρουσιάζει τρία βιβλία του Ηλία Πα-
ντελίδη, «Το Καραβάκι της Αριάδνης», 
«Φοίνιξ» και «Αχαιών Ακτή Ταξιδάκι με 
το Καραβάκι της Αριάδνης. Σύντομους 
χαιρετισμούς για τα βιβλία και τον πολι-
τισμό θα απευθύνουν ο κ. Αβέρωφ Νε-
οφύτου, πρόεδρος ∆ημοκρατικού Συνα-
γερμού, ο κ. Ηλίας Επιφανίου, Εκδόσεις 
Η. Επιφανίου και ο κ. Ανδρέας Γερμανός, 
Εκδόσεις Γερμανός. Τετάρτη, 14 ∆εκεμ-
βρίου, ώρα 6:00 μ.μ. ∆ημοτικό Μέγα-
ρο ∆ήμου Λατσιών, λεωφόρος Γιάννου 

Κρανιδιώτη 57, Λατσιά. Το «Καραβάκι της 
Αριάδνης» θα παρουσιαστεί από τον κ. 
Νεοπτόλεμο Κότσαπα, δήμαρχο Λαπή-
θου, το «Φοίνιξ» από τον δρα Αιμίλιο Α. 
Σολωμού, ιστορικό, διευθυντή Έδρας 
UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
το «Αχαιών Ακτή Ταξιδάκι με το Καραβά-
κι της Αριάδνης» από τον δρα Ιωσήφ Ιω-
σηφίδη, πρόεδρο Ένωσης Λογοτεχνών 
Κύπρου. * Τυχόν καθαρά έσοδα από πω-
λήσεις των βιβλίων θα διατεθούν για ενί-
σχυση της ίδρυσης της βιβλιοθήκης του 
Αχαιών Ακτή Πολυθεματικού Μουσείου, 
στο Ριζοκάρπασο.

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής 
παρουσιάζει το βιβλίο του Λεωνίδα 
Γαλάζη, «Άλλα νοήματα και μέσα κό-
σμοι. ∆οκιμές για θέματα λογοτεχνί-
ας» (Αθήνα, εκδόσεις Ίαμβος, 2022). 
Στο βιβλίο περιέχονται δοκιμές, με-
λέτες και βιβλιοκρισίες γύρω από 
θέματα της ευρύτερης νεοελληνι-
κής και της κυπριακής λογοτεχνίας. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ποιητής, 
φιλόλογος και κριτικός Παναγιώτης 
Νικολαΐδης και η διδάκτωρ Φιλολο-
γίας του King’s College του Πανεπι-
στ ημίου του Λονδίνου Αγάθη Γεωρ-
γιάδου. Παρασκευή, 16 ∆εκεμβρίου, 
ώρα 7:00 μ.μ. Πολυχώρος Λόγου και 
Τέχνης Ροές, Αρχ. Κυπριανού 79Α, 
Στρόβολος, Λευκωσία.

Η ομάδα Open Arts ανεβάζει το έρ-
γο του Dennis Kelly «Girls & Boys», σε 
σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, με την Άν-
να Γιαγκώζη επί σκηνής. Μια συνά ντη-
ση σε έ να αεροδρό μιο οδηγεί  σε μια 
έντονη, παθιασμένη σχέ ση, σε γά μο, 
σπίτι, δουλειά και οικογέ νεια - όλα 
φυσιολογικά - και μετά  κά που ό λα αρ-
χί ζουν να χαλάνε... «∆εν θυμάμαι πότε 
τα πράγματα μεταξύ μας άρχισαν να 
πηγαίνουν πραγματικά λάθος - απλώς 
θυμάμαι πώς ξαφνικά βρέθηκα εκεί». 
Ηθοποιός Άννα Γιαγκιώζη, σκηνοθεσία 

Αθηνά Κάσιου, σκηνικά-κοστούμια Λύ-
δια Μανδρίου, σχεδιασμός φωτισμού 
Καρολίνα Σπύρου, επιμέλεια μουσικής-
σχεδιασμός ήχου Αντώνης Αντωνίου, 
μετάφρασή Άννα Γιαγκιώζη και Αθηνά 
Κάσιου. Παραστάσεις 3, 4, 5 - Σάββα-
το, Κυριακή, ∆ευτέρα και 9, 10, 11, 12 
- Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ∆ευ-
τέρα, 16, 17, 18,19 - Παρασκευή, Σάβ-
βατο, Κυριακή, ∆ευτέρα, ώρα 8:30 μ.μ. 
SPACE - Κωστή Παλαμά 12, Λευκωσία. 
Πληροφορίες, κρατήσεις – 99461186, 
www.openartstheatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

«Girls & Boys» του Dennis Kelly

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Anastasia Mina.
I Am Vertical
I Am Vertical, είναι ο τίτλος 
της δεύτερης ατομικής έκθεσης 
της Αναστασίας Μηνά που πα-
ρουσιάζεται στη γκαλερί eins 
από τις 9 ∆εκέμβριου 2022 μέ-
χρι τις 21 Ιανουάριου 2023. Η 
καλλιτέχνης παρουσιάζει μια 
εγκατάσταση με σχέδια μεγά-
λης κλίμακας σε συνδυασμό με 
μια σειρά μικρότερων έργων σε 
χαρτί. Σε αυτή τη νέα ενότητα, η 
Μηνά εξακολουθεί να διερευνά 
ζητήματα μνήμης και ταυτότη-
τας καθώς και δυσνόητα προ-
σωπικά και συλλογικά αφηγή-
ματα και τους τρόπους με τους 
οποίους αυτά εκφράζονται. Τα 
τελευταία χρόνια, η καλλιτέχνης 
δουλεύει με βάση φωτογραφι-
κό υλικό από ένα οικογενειακό 
αρχείο, το οποίο επεξεργάζε-
ται χρησιμοποιώντας διάφορα 
μέσα και τεχνικές. Στην εν λόγω 
παρουσίαση, η αθόρυβη ένταση 
των έργων, γίνεται ακόμα πιο 
εντυπωσιακή από τη κατακό-
ρυφοτητα των ασπρόμαυρων 
φορμών και τις λεπτές τονικές 
διαβαθμίσεις των έργων, αποδί-
δοντας στην όλη εγκατάσταση 
μια ισχυρή, γοητευτική ηρεμία. 
Τα έργα που προκύπτουν, κινού-
νται στο μεσοδιάστημά μεταξύ 
αναγνώρισης και ασάφειας και 
βασίζονται στην ενεργοποίηση 
του φαντασιακού πεδίου στον 
κάθε θεατή για την αναζήτηση 
νοήματος. Eins Gallery, Θέμι-
δος 28, Λεμεσός. Πληροφορί-
ες www.einsgallery.com, info@
einsgallery.com

«Οπως ένας αρχαιολόγος στέκεται με συ-
γκίνηση μπροστά σε ένα εύρη-μα που έρχε-
ται στο φως έπειτα από αιώνες, έτσι κι εγώ 
νιώθω μεγάλη συγκίνηση όταν, γράφοντας 
ένα ποίημα ή σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα, 
φέρνω στο φως μια ιστορία, έναν άνθρωπο, 
με όλους τους πόθους, τα όνειρα, τις μαται-
ώσεις του», λέει η Αννα Γρίβα.
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Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνί-
ας, που απονέμονται από το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού-Πολι-
τιστικές Υπηρεσίες, θα δοθούν 
τη ∆ευτέρα, 12 ∆εκεμβρίου, με 
την απονομή να γίνεται από τον 
υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Γιάν-
νη Τουμαζή. Ο θεσμός των Κρα-
τικών Βραβείων Λογοτεχνίας ξε-
κίνησε να λειτουργεί το 1968 και 
όπως ειπώθηκε στην «Κ» από το 
υφυπουργείο Πολιτισμού «έχουν 
περάσει από τότε 54 χρόνια και 
ο θεσμός συνεχίζει απρόσκοπτα 
την πορεία του. Σκοπός του είναι 
η ανάδειξη των σημαντικότερων 
λογοτεχνικών έργων ανά έτος, 
καθώς και η διατήρηση της δη-
μιουργικής εγρήγορσης». Όπως 
αναφέρθηκε τα Κρατικά Βραβεία 
Λογοτεχνίας έχουν γράψει τη δι-
κή τους ιστορία μέσα στην ιστο-
ρία της σύγχρονης λογοτεχνίας 
της Κύπρου, και αποτελούν μια 
πτυχή της ίδιας της ιστορίας του 
τόπου και του πολιτισμού του, 
σημειώνοντας πως ανατρέχο-
ντας στις ανά έτος βραβεύσεις, 
εντοπίζει κανείς ιδιαίτερα ση-
μαντικά έργα, που βραβεύτηκαν 
με την ανώτατη διάκριση που 
απονέμεται σε λογοτεχνικά έρ-
γα στην Κύπρο. 

Σε ερώτημα της «Κ» αν έχουν 
γίνει σκέψεις εκσυγχρονισμού ή 
αλλαγές στον θεσμό από το υφυ-
πουργείο Πολιτισμού αναφέρθη-
κε πως ο θεσμός αναπτύσσεται 
και επικαιροποιείται με πρωτεύ-
οντα στόχο τη διασφάλιση της 
δίκαιης συμμετοχής και κρίσης 
και της διαφάνειας της διαδικα-
σίας. «Μετά από μια σειρά μικρό-

τερης κλίμακας ανακατατάξεων 
που αφορούσαν στις κατηγορίες 
βράβευσης, στη συχνότητα της 
απονομής και τον αριθμό διακρί-
σεων ανά κατηγορία, ξεκίνησε το 
2008 μια περίοδος αναδιαμόρφω-
σης του θεσμού, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε το 2014. Πρόκειται για 
τη σημαντικότερη μέχρι σήμε-
ρα αναδιαμόρφωση του θεσμού. 
Στο πλαίσιό της, οι Επιτροπές 
που έκριναν τα βιβλία έγιναν πιο 
αυτόνομες και λαμβάνουν πλέον 
αποφάσεις σε σχέση με τη βρά-
βευση, αντί να υποβάλλουν ει-
σηγήσεις, αναλαμβάνοντας έτσι, 
ως αρμόδιο συλλογικό όργανο, 
και την ευθύνη της βράβευσης. 
Επίσης έχει απλοποιηθεί ο τρό-
πος καταρτισμού του καταλό-
γου των υποψήφιων έργων με 
την κατάργηση της υποβολής 
υποψηφιότητας. Οι λογοτέχνες 
καταθέτουν τα έργα τους στην 
Κυπριακή Βιβλιοθήκη και βάσει 
των κατατεθειμένων έργων κα-
ταρτίζεται ο σχετικός κατάλο-
γος. Αυτές είναι δύο ενδεικτικές 
αλλαγές που επήλθαν στον Κα-
νονισμό που διέπει τα Κρατικά 
Βραβεία Λογοτεχνίας» και τονί-

στηκε πως το σύνολο της ανα-
διαμόρφωσης έχει καταστήσει 
τον θεσμό λειτουργικότερο και 
τις διαδικασίες του ακόμα πιο 
διαφανείς από ό,τι ήταν παλαι-
ότερα. «Στο παρόν στάδιο, η λει-
τουργία του θεσμού αποτιμάται 
θετικά και οι νέες του πρόνοιες 
εμπεδώνονται στη συνείδηση 
του κοινού». 

Νέες πολιτικές
∆εδομένης και της δημιουργί-

ας υφυπουργείου Πολιτισμού ο 
κόσμος του βιβλίου και οι φορείς 
του (συγγραφείς, εκδοτικοί οίκοι 
κ.λπ.) αναμένουν νέες πολιτικές 
σχετικά με τη λογοτεχνική πα-
ραγωγή και γενικά το εκδοτικό 

τοπίο, έτσι σε σχετικό ερώτημά 
μας προς το υφυπουργείο για το 
τι προτίθεται να κάνει σε αυτόν 
τον τομέα μάς ειπώθηκε πως το 
υφυπουργείο Πολιτισμού δια-
θέτει μια σειρά από Σχέδια και 
Μέτρα σχετικά με τη λογοτεχνία, 
κάποια από τα οποία αποσκο-
πούν στην προσωπική ανάπτυ-
ξη των λογοτεχνών, μέσω της 
συμμετοχής τους σε δραστηρι-
ότητες προβολής του έργου τους 
και σε προγράμματα φιλοξενίας. 
Λαμβάνει, επίσης, μέτρα για την 
ανάπτυξη της λογοτεχνίας στην 
Κύπρο, για τη διάχυση της λογο-
τεχνίας της Κύπρου στο εξωτε-
ρικό, αλλά και για την αλληλο-
γνωριμία των Ελληνοκυπρίων και 

των Τουρκοκυπρίων μέσα από τη 
λογοτεχνία. Παράλληλα, όπως 
αναφέρθηκε στην «Κ» το υφυ-
πουργείο επιθυμεί να ενισχύει 
την εκδοτική παραγωγή, αγορά-
ζοντας επιλεγμένες εκδόσεις, τις 
οποίες διοχετεύει σε δημοτικές 
και κοινοτικές βιβλιοθήκες της 
Κύπρου. Σημαντικό στοιχείο στις 
νέες πολιτικές που προτίθεται να 
προωθήσει το υφυπουργείο είναι 
η οικονομική ενίσχυση των λογο-
τεχνικών περιοδικών της Κύπρου, 
καθώς και η συμμετοχή ομάδων 
που εκπροσωπούν τα συμφέρο-
ντα των Κυπρίων εκδοτών στις 
μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις 
βιβλίου στο εξωτερικό. «Στόχος 
είναι», όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρθηκε στην «Κ» η στοχευμένη 
και σφαιρική συμβολή στην ευ-
ημερία της λογοτεχνίας και των 
λογοτεχνών, καθώς και της αγο-
ράς του βιβλίου και των δικτύων 
υποστήριξης και απορρόφησης 
των λογοτεχνικών έργων.  

Οπωσδήποτε, η Πολιτεία διά 
του αρμόδιου υφυπουργείου θα 
πρέπει να εγκύψει στον τομέα 
του βιβλίου, μιας και η κυπρια-
κή λογοτεχνική παραγωγή έχει 
γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά 
εξωστρεφής, είτε με τη μετάφρα-
ση Κύπριων λογοτεχνών, είτε με 
τη βράβευσή τους, αλλά και με 
εκδοτικές προσπάθειες σε χώρες 
εκτός Κύπρου με «κυπροκεντρι-
κές» θεματικές. 

Πληροφορίες: Τελετή 
Απονομής των Κρατικών 

Βραβείων Λογοτεχνίας για εκδόσεις 
του έτους 2021, ∆ευτέρα, 12 
∆εκεμβρίου 2022, ώρα 7:00 μ.μ., 
∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 

Διατήρηση της δημιουργικής εγρήγορσης
Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας διοργανώνονται από το 1968 – Οι νέες πολιτικές για το βιβλίο από το υφυπουργείο Πολιτισμού   

Το υφυπουργείο Πολιτι-
σμού διαθέτει μια σειρά 
από Σχέδια και Μέτρα 
σχετικά με τη λογοτε-
χνία, κάποια από τα 
οποία αποσκοπούν στην 
προσωπική ανάπτυξη 
των λογοτεχνών.

«Στο παρόν στάδιο, η λειτουργία του θεσμού αποτιμάται θετικά και οι νέες 
του πρόνοιες εμπεδώνονται στη συνείδηση του κοινού» λένε στην «Κ» από 
το υφυπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας.

Τα βραβεία

Νικητές των Κρατικών Βραβείων Λο-
γοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2021

•  ΠΟΙΗΣΗ: Το βραβείο απονέμεται στη 
Μαρία Καντ (Καντωνίδου) για το έργο 
«Stanza» (εκδόσεις Gutenberg).

•  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: Το βραβείο απονέ-
μεται στον Κώστα Λυμπουρή για το 
έργο «Αθαλάσσα» (εκδόσεις Το Ρο-
δακιό).

•  ΔΙΗΓΗΜΑ/ΝΟΥΒΕΛΑ: Το βραβείο 
απονέμεται στον Αντώνη Μπαλασό-
πουλο για το έργο «Ο Κύβος και άλλες 
ιστορίες» (εκδόσεις 24 Γράμματα).

•  ΜΕΛΕΤΗ (ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ)/ΔΟΚΙΜΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Το βραβείο 
απονέμεται στη Βασιλική Σελιώτη για 
το έργο «Λογοτεχνία και τραύμα. Το 
1974 στην κυπριακή και ελλαδική λο-
γοτεχνία» (εκδόσεις Επίκεντρο).

•  ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ: Το 
βραβείο απονέμεται στον Μιχάλη 
Μαυροθέρη για το έργο «Μαύρη θά-
λασσα» (εκδόσεις Χάβρα).

•  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ: Το 
βραβείο απονέμεται στη Χρυσοθέ-
μιδα Παπακωνσταντίνου για το έργο 
«Ο παππούς μου είναι από… την Κυ-
θρέα» (έκδοση ∆ήμου Κυθρέας).

•  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: Το βραβείο απονέμε-
ται στην Άντρη Αντωνίου για το έργο 
«Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο» (εκ-
δόσεις Πατάκη).

•  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Το βραβείο απο-
νέμεται στη Χρύσω Χαραλάμπους για 
την εικονογράφηση του έργου « Ίδια 
έχουμε μαμά: Ιστορίες από το Γατου-
χάν» (συγγραφέας: Στέλλα Μιχαηλί-
δου, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο).
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Φωτογραφίες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
& ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο 
διάστημα για τον ∆ημόσιο Κή-
πο της Λεμεσού, ο οποίος είναι 
από τους τελευταίους πνεύμονες 
πρασίνου της πόλης, η οποία τα 
προηγούμενα χρόνια γνωρίζει μία 
άνευ όρων καθ’ ύψος ανάπτυξη. 
Οι καθ’ ύψος αναπτύξεις ουσια-
στικά έχουν τεμαχίσει την πόλη, 
λειτουργώντας ως ατσάλινα τεί-
χη, παραφράζοντας τα θουκυδί-
δεια ξύλινα τείχη... Ο κατ’ εξοχήν 
δημόσιος χώρος της Λεμεσού, ο 
οποίος έχει και αυτός τη δική του 
ιστορία. ∆ημιουργήθηκε την πε-
ρίοδο που σε ολόκληρο τον κόσμο 
οι τοπικές αρχές προχωρούσαν σε 
έργα που αναβάθμιζαν τον αστικό 
ιστό, έβγαζαν τους πολίτες από 
τις περιτοιχισμένες πόλεις τους, 
ήταν μία μορφή κοινωνικοποίη-
σής τους, όλων των τάξεων, πράγ-
μα που κάποιες φορές δεν ήταν 
καθολικά αποδεκτό, με τα ση-
μερινά δεδομένα να έχουν τρό-
πο τινά ανατρέψει την κατάστα-
ση. ∆ιαβάζουμε χαρακτηριστικά 
στη «Σάλπιγγα» τον Μάρτιο του 
1922: «Εξακολουθεί όμως να εί-
ναι το προσφιλές εντευκτήριον 
κι’ ο αγαπημένος περίπατος των 
δουλικών [σ.σ. ο ∆ημόσιος Κή-
πος] και αυτό παρατηρείται όχι 
μόνον τις καθημερινές άλλα και 
τες Κυριακές». 

Η γη στην οποία χωροθετήθη-
κε ο δημόσιος Κήπος αγοράστη-
κε η χωράφα του Χρυσοστομίδη 
από την αποικιακή κυβέρνηση 
σύμφωνα με τον νόμο περί Απο-
κτήσεως Γης, του 1899 (The Land 
Acquisition Law), όπως διαβά-
ζουμε στην επίσημη εφημερίδα 
της 6ης Νοεμβρίου 1903, με ύπα-
το αρμοστή να εξουσιοδοτεί την 
έναρξη των εργασιών για τη δη-
μιουργία ενός ∆ημόσιου Κήπου, 
ως έργο κοινής ωφελείας. Στην 
«Αλήθεια» της Λεμεσού διαβάζου-
με, έναν χρόνο νωρίτερα πως ως ο 
καταλληλότερος χώρος για τη δη-
μιουργία ενός κήπου κρίνεται από 
τον ∆ήμο Λεμεσού το προς ανα-
τολάς της πόλεως οικόπεδον του 
Χρυσοστομίδου και ζητείται από 
τις αποικιακές αρχές ποσό ίσο με 
αυτό που δόθηκε για τον ίδιο σκο-
πό στους ∆ήμους Λευκωσίας και 
Λάρνακας, που ήταν 500 λίρες. Ο 
πλούσιος Λεμεσιανός Θεόδωρος 
Χρυσοστομίδης όμως, όπως δια-
βάζουνε στην «Αλήθεια» της 14ης 
Μαΐου 1904 «δεν εδέχθη την υπό 
της επιτροπής ορισθείσαν τιμήν 
του οικοπέδου, εφ’ ω και κατά πά-
σαν πιθανότητα θα γίνη ανάγκη 
να εφαρμοσθή ο σχετικός νόμος». 
Πέρασαν δύο σχεδόν χρόνια και 
τελικά το οικόπεδο αγοράστηκε 
και πλέον «αι εργασίαι θα αρχί-
σωσι προσεχώς», όπως γράφει ο 
τοπικός Τύπος. Όντως, τον Ιούλιο 
του 1904 ο κυβερνητικός μηχα-
νικός Williams ξεκίνησε τις ερ-
γασίες «προς ίδρυσιν του ∆ημο-
σίου Κήπου της Λεμεσού», με το 
σχέδιο να περιλαμβάνει πολλούς 
πλάγιους δρομίσκους, μία μεγάλη 
και πλατύτατη αρτηρία «ήτις εν 
είδει περίπου Χ θα διατέμνει τον 

κήπον εις το μέσον καταλήγουσα 
εις τα τέσσαρα αυτού άκρα». Η 
χωροταξία που επελέγη ομοιάζει 
με εκείνη των αγγλικών κήπων, 
με κυκλικούς και ασύμμετρους 
δρομίσκους.

Όπως γράφει σε κείμενο του ο 
διευθυντής του ∆ημοτικού Μου-
σείου - Ιστορικό Αρχείο & Κέντρο 
Μελετών Λεμεσού κος Μίμης Σο-
φοκλέους «Η επιλογή [σ.σ. της 
χωράφας του Χρυσοστομίδη] έγι-
νε επί τη βάσει του γεγονότος 
ότι εκεί, στο παραλιακό μέτωπο, 
ήταν ο περίπατος των Λεμεσια-
νών, ιδίως την Κυριακή το πρωί 
μετά την εκκλησία. Από την Αγία 
Νάπα μέχρι εκεί που είναι σήμε-
ρα ο ∆ημόσιος Κήπος ήταν ο με-
γάλος, κυριακάτικος περίπατος. 
Έτσι, η απόφαση να γίνει εκεί ο 
∆ημόσιος Κήπος δεν προέκυψε 
τυχαία, αλλά επειδή υπήρχε η 
προϋπόθεση».

Και με τη παρέλευση δύο χρό-
νων από την ίδρυσή του αρχί-
ζουν τα παρατράγουδα: Μάιος 
του 1906: «Ο ∆ημόσιος Κήπος 
της πόλεως, επί τον οποίον τόσαι 
εστηρίχθησαν ελπίδες εγκατα-
λήφθη ωρισμένως εις την τύχην 
του. Οι υπάλληλοι, οίτινες τον επι-
μελούντο και τον επότιζαν απε-
λύθησαν πάντες, πλην ενός, κ αι 
αποτέλεσμα του μέτρου τούτου 
υπήρξεν ο ελαττωματικός πλέον 
ποτισμός των χιλιάδων των δέν-
δρων και η βλάστησις των αγρίων 
χόρτων, άτινα εσκέπασαν εντε-
λώς τους δρόμους και τους δρο-
μίσκους αυτού. [...] Αν η κατάστα-
σις αυτή εξακολουθήση, ο Κήπος 
αφεύκτως θα καταστραφή». Και 
ό,τι με κόπο και χρήμα έγινε ή 
μάλλον ξεκίνησε να γίνεται έγινε 
μείζον ζήτημα για την πόλη... ή 

όχι και τόσο όσο το Αρχιεπισκο-
πικό, και ιδού η κυκλική ιστο-
ρία... Γράφει αναγνώστης στην 
εφημερίδα «Αλήθεια» και ρωτάει 
τον συντάκτη για το ζήτημα του 
δημοσίου κήπου, «Είνε κυβερνη-
τικός, είνε δημοτικός; ποίος φρο-
ντίζει; ή μάλλον ποίος πρεπει να 
φροντίση, διότι κανείς δεν φρο-
ντίζει» και απαντά ο συντάκτης 
στον αναγνώστη: δεν γνωρίζομεν 
να υπάρχη δημόσιος κήπος εν Λε-
μεσώ. [...] Αλλά ο ακανθόκηπος 
εκείνος δεν έχει, νομίζομεν να κά-
μη τίποτε με το Αρχιεπισκοπικόν 
ζήτημα [...]. Πλέον οι Λεμεσιανοί 
σχεδόν ντρέπονται να μιλάνε για 
τον Κήπο τους: «Εντρεπόμεθα 
πλέον να ομιλώμεν διά τον λεγό-
μενον “∆ημόσιον Κήπον” μας μέ-
χρι τούδε ο λεγόμενος αυτός «δη-
μόσιος κήπος» είναι απλούστατα 
ακανθόκηπος. [...] η κατάστασις 
αύτη είναι εμπαικτική προς την 
πόλιν. Και οι αρμόδιοι οφείλου-
σι να σκεφθώσι σοβαρώτερον».

Ο κήπος στον Δήμο
Το 1910 ο Κήπος πέρασε από 

την κατοχή της αποικιακής κυ-
βέρνησης στον ∆ήμο, μετά από 
επιμονή του φιλοπρόοδου δημάρ-
χου Χριστόδουλου Σώζου. Άλ-
λωστε, ο ∆ήμος είχε δαπανήσει 
ικανά ποσά για τον Κήπο. ∆ιαβά-
ζουμε σχετικά σε δημοσίευμα της 
«Αλήθειας» στις 27 Μαΐου 1910: 
«[...] αγγέλλομεν μεθ’ ικανοποι-
ήσεως, ότι η νομιμοποίησις, και 
η μεταβίβασις του Κήπου εις τον 

∆ήμον εγένετο εν πλήρει τάξει 
προ τινών ημερών. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον ο μοναδικός Κήπος 
εξησφαλίσθη οριστικώς εις την 
πόλιν, και ευχαριστίαι οφείλονται 
διά τούτο εις τον ρέκτην ∆ήμαρ-
χον, όστις παρακολουθεί με αγά-
πην και φροντίζει διηνεκώς διά 
παν ό,τι αφορά τον θαυμάσιον 
Κήπον».

Το πράσινον βασίλειον
Η Λεμεσός χαιρόταν τον ∆η-

μόσιο Κήπο της, οι κάτοικοι της 
πόλης, νέοι και νέες, γηραιότεροι 
και δέσποινες σεβαστές, περιπα-
τούν στον πράσινο βασίλειό τους 
και διαβάζουμε στο «Έθνος», τον 
Μάιο του 1909: «Χάρις εις τας 
ενεργείας του ημετέρου αόκνου 
∆ημάρχου κ. Χρ. Σώζου ο ∆ημό-

σιος Κήπος μας προοδεύει θαυ-
μασίως. Ο ανθών του έχει γίνει 
αριστούργημα, τα δένδρα πυ-
κνούνται ολοέν, ο Κήπος βελτι-
ούται. Έχει γίνει το προσφιλέ-
στερον εσπερινόν εντευκτήριον 
όλου του κόσμου, ρομαντικών 
τε και μη, περιπατητών φιλοσό-
φων κλπ. κλπ., ούτω δε βλέπει 
τις εκάστην εσπέραν εκεί μέσα 
διαφόρων τάξεων ανθρώπους να 
διασκεδάζουν, να συζητούν, να 
ρεμβάζουν, να σχολιάζουν, να 
κυνηγούν βλέμματα». Και αυτό 
το βασίλειο συνεχίζει να προσελ-
κύει υπηκόους: «Η Λεμεσός εν 
προόδω», είναι ο τίτλος άρθρου 
του Κυπριακού Φύλακα το 1911: 
«Η Λεμεσός εντός της τριετίας 
ταύτης εδημιούργησε τον πρώ-
τον εν Ανατολή δημόσιον κήπον 
την τε τοποθεσίαν, την έκτασιν, 
το διάγραμμα και την διάταξιν. 
Εκοσμήθη πρώτος διά πήλινων 
αντιτύπων των διασημότερων ελ-
ληνικών αγαλμάτων και αι έξοδοι 
φρουρούνται υπό σφιγγών αίτι-
νες προβάλλουσι τον δεξιόν πόδα 
προς τον επισκέπτην υποδηλού-
σαι το εύλογον αίνιγμα: “Τι εστί 
δημοτική διοίκησις ευσυνείδη-
τος”». Στην «Ελευθερία» το 1916 
πάλι: «Αλλά την Λεμεσόν εξωρα-
ΐζει ακόμη κατά μέγα μέρος και ο 
∆ημόσιος Κήπος της. Ένας Κήπος 
τέλειος, υπό πάσαν έποψιν. Με 
αγάλματα, με προτομάς, με δέν-
δρα, με ανθώνας, με πτηνά, και 
εις το κέντρον έναν καφενείον 
διά να αναπαύηται ο περιπατη-

τής και αφίνη τον οφθαλμόν να 
βόσκη μέσα εις εκείνον το ωραίον 
πράσινον βασίλειον, το οποίο δια-
σχίζουν ως πεταλούδαι λεπτοφυ-
είς και χαριτωμέναι δέσποιναι και 
δεσποινίδες ή μόναι ή μετά των 
δικών των». Άραγε ζήλευε η Λευ-
κωσία το κάλλος της Λεμεσού...; 

Παράπονα και λύσεις
Τα πολλά παράπονα πολιτών 

έπιασαν τόπο, και το 1907 ∆ή-
μος και Κυβέρνηση έβαλαν νε-
ρό στο κρασί τους και τα βρή-
καν: «Ο ∆ημόσιος Κήπος μετά 
την επελθούσαν προ τίνος συ-
νεννόησιν μεταξύ της Κυβερνή-
σεως και του ∆ημαρχείου εξήλ-
θε της αθλίας καταστάσεως, εις 
ην προηγουμένως και επί τόσον 
χρόνον ευρίσκετο [...].», ώσπου 
τον Σεπτέμβριο του 1913, σε μια 
μικρή αναφορά ενός συντάκτη 
διαβάζουμε: «Ο ∆ημόσιος Κήπος 
είνε καθαυτό χάρμα των αισθή-
σεων». Και το πρώτο ίσως γλυ-
πτό του ∆ημόσιου Κηπου αρχί-
ζει να κατασκευάζεται το 1915, 
αφιερωμένο στον Χριστόδουλο 
Σώζο (έπεσε στο Μπιζάνι στις 6 
∆εκεμβρίου 1912): «Ήρχισαν εις 
τον ∆ημόσιον Κήπον αι εργασίαι 
προς αναστήλωσιν του Μνημεί-
ου τον Σώζου. Το Μνημείον θα 
τοποθετηθή εις την δεξιάν τω εί-
σερχομένω πλευράν της μικράς 
πλατείας του Κήπου». Μα τα προ-
βλήματα και οι δημοτικές παρεμ-
βάσεις δεν λείπουν, ταλανίζουν 
τον ∆ημόσιο Κήπο της Λεμεσού, 
ένας Λεμεσιανός διαμαρτύρεται 
τον Ιανουάριο του 1945 για την 
κοπή ευκαλύπτων και αναρωτιέ-
ται: «Υπήρχεν άρα γε καμμίαν 
ανάγκη ν’ αποψιλωθή ο ∆ημό-
σιος μας Κήπος; Είχε τόσην άρα 
γε ανάγκην χρημάτων το ∆ημαρ-
χείον μας, ώστε να στέρηση την 
πόλιν του ποιητικού και υγιεινού 
δασυλλίου της;» και κλείνει αγα-
νακτισμένος: «Μα επί τέλους εις 
ποίους επωλήθησαν αι ευκάλυ-
πτοι αύται και αντί ποίου ποσού; 
∆εν νομίζετε, πως επί πάντων 
τούτων των ζητημάτων πρέπει ή 
∆ημοτική μας Αρχή να μας δώση 
εξηγήσεις;». 

Ο ∆ημόσιος Κήπος της Λεμε-
σού είναι κτήμα των κατοίκων 
της πόλης, είναι ένας ιστορικός 
πυρήνας, ένα χωνευτήρι μνήμης 
της πόλης, μιας πόλης που οση-
μέραι ολοένα και παλινδρομεί με-
ταξύ μιας κάποιας ανάπτυξης και 
της διατήρησης της κοινωνικής 
ισορροπίας. Ο ∆ημόσιος Κήπος 
της Λεμεσού είναι ο αναπνευ-
στήρας της Λεμεσού, και μόνο 
πολύ πράσινο χωράει. 

Το 1910 ο Κήπος πέρασε από την κατοχή της αποικιακής κυβέρνησης στον ∆ήμο, μετά από επιμονή του φιλοπρόοδου δημάρχου Χριστόδουλου Σώζου. Άλλω-
στε, ο ∆ήμος είχε δαπανήσει ικανά ποσά για τον Κήπο.

Τον Σεπτέμβριο του 1913, σε μια μικρή αναφορά ενός συντάκτη, διαβάζου-
με: «Ο ∆ημόσιος Κήπο; είνε καθαυτό χάρμα των αισθήσεων».

«Ο Κήπος είνε καθαυτό χάρμα των αισθήσεων»
Ο ακανθόκηπος της Λεμεσού, που έγινε χώρος περιπάτου και αναψυχής και πώς εν ολίγοις έγινε κατ’ εξοχήν δημόσιος χώρος 

Θέατρο
στον Κήπο

Ήδη από το 1909 αρχίζει να 
κατασκευάζεται στον ∆ημό-
σιο Κήπο «Περίπτερον διά 
την Μουσικήν». Το 1923 ο 
∆ημόσιος Κήπος πια είναι τό-
πος περιπάτου, ξεκούρασης, 
γνωριμιών... «θαύμα φυσι-
κών θελγήτρων και μυρω-
διάς ο Κήπος μας κατ’ αυτάς 
ιδίως, και χάνουν ωρισμένως 
την ωραιοτέραν αναψυχήν 
και φυσικήν απόλαυσιν όσοι 
προτιμούν ακόμη την Προκυ-
μαίαν. [...]. Ο κόσμος των πε-
ριπατητών ας ξεχνά την Προ-
κυμαίαν άπαξ τουλάχιστον της 
εβδομάδος και ας διευθύνε-
ται εις τον Κήπον. Εκεί , τώρα 
μεν τα δειλινά, μετ’ ολίγον δε 
τα πρωινά, μαζί με τα θαυ-
μάσια φυσικά θέλγητρα θα 
ακούη και την Μουσικήν [...]. 
Ο Κήπος πρέπει να επανέλ-
θη εις την παλαιάν του ακμήν 
και οι συμπολίται μας να επα-
νεύρουν έστω και άπαξ της 
εβδομάδος, τας ωραίας στιγ-
μάς που επερνούσαν άλλοτε 
ανάμεσα εις τους ποιητικούς 
δρομίσκους του ∆ημ. Κήπου 
και υπό τους ήχους εκλεκτής 
Μουσικής», από τον Ιούλιο 
του 1923 βλέπετε άρχισε να 
παιανίζει η μπάντα με πάντοτε 
νέα και ωραία κομμάτια της: 
«Έκαμε την έναρξίν της εις 
τον ∆ημ. Κηπον με εξαιρε-
τικήν ευτυχώς συρροήν κό-
σμου. Θα εξακολουθήση εις 
τον Κήπον, όπου ανοίγει και το 
καφενείον από της Κυριακής 
αυτής, κατά την αυτήν ώραν, 
μετ’ ολίγον δε θα αρχίση να 
παίζη τα πρωινά». Ο ∆ήμος 
Λεμεσού επιχορήγησε τη λει-
τουργία της Φιλαρμονικής και 
ανέθεσε το 1935 τη διεύθυν-
σή της στον μαέστρο Θ. Παι-
ονίδη και κάθε Κυριακή από-
γευμα θα εκτελούσε διάφορα 
κομμάτια εντός ειδικού χώρου 
στον ∆ημόσιο Κήπο. 
Και μιας και διανύουμε έτος 
Καμπανέλλη να πούμε πως 
η ομάδα του Νέου Θεάτρου, 
που ίδρυσε η Μόνικα Βασι-
λείου τον Αύγουστο του 1962, 
ξεκίνησε σ’ ένα πατάρι στον 
δημόσιο κήπο της Λεμεσού 
με το «Παραμύθι χωρίς όνο-
μα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη 
(Άντρη Κωνσταντίνου «Το θέ-
ατρο στην Κύπρο από το 1960 
ως το 1974», σελ. 287, 2007).

«Μα επί τέλους εις ποί-
ους επωλήθησαν αι ευ-
κάλυπτοι αύται και αντί 
ποίου ποσού; Δεν νομίζε-
τε, πως επί πάντων τού-
των των ζητημάτων πρέ-
πει ή Δημοτική μας Αρχή 
να μας δώση εξηγήσεις;». 
Διαχρονικό αίτημα οι 
εξηγήσεις από την εκά-
στοτε δημοτική αρχή...

Μια από τις πρώτες εικόνες του ∆ημόσιου Κήπου της Λεμεσού, με την αρχι-
κή περίφραξη και τη δεντροφύτευση του 1905.

Η προτομή του Χριστόδουλου Σώζου αρχίζει να κατασκευάζεται το 1915. 
«Ήρχισαν εις τον ∆ημόσιον Κήπον αι εργασίαι προς αναστήλωσιν του Μνημεί-
ου τον Σώζου. Το Μνημείον θα τοποθετηθή εις την δεξιάν τω είσερχομένω 
πλευράν της μικράς πλατείας του Κήπου».
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Το έργο έχει χιούμορ, αμεσότη-
τα, αλλά ταυτόχρονα συγκινεί 
και είναι μια γροθιά στο στομά-
χι, αφού μας ανοίγει τα μάτια σε 
πράγματα που αποφεύγουμε ν’ 
αντιμετωπίσουμε. Έτσι αποφάσι-
σα ότι το έργο αυτό μ’ εκφράζει 
και θα ήθελα πολύ να το παρου-
σιάσω στο κυπριακό κοινό» λέει 
η σκηνοθέτρια Μαρία Κυριάκου 
για το έργο «Λόγια στο στόμα» 
του Kieran Hurley, που ανεβάζει 
η ομάδα φερέφωνο στην Πάνω 
Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου 
στη Λευκωσία (θα ακολουθήσουν 
δύο παραστάσεις και στο θέατρο 
Ριάλτο στη Λεμεσό, τον Ιανουά-
ριο). Στον ρόλο της Λίμπι, η Μέ-
λανη Στέλιου και στον ρόλο του 
Ντέκλαν, ο Ανδρέας ∆ανιήλ, και 
η μετάφραση είναι του Μάριου 
Κωνσταντίνου και η Μαρία μού 
λέει σχετικά:» Όπως γίνεται με 
κάθε πρώτη μετάφραση, το δου-
λέψαμε πολύ και στην πρόβα, για 
να λιώσει η γλώσσα, να κυλάει 
και να μην “κουτσουφλάμε” πά-
νω στις λέξεις, να έχει ρυθμό».

 
–Μαρία, τι σε έφερε σε αυτό 
το έργο;

–Το 2019 βρέθηκα στο Εδιμ-
βούργο για το γνωστό φεστι-
βάλ Edinburgh Fringe και φυ-
σικά είδα πάρα πολύ θέατρο! 
Ανάμεσα στις παραστάσεις 
που παρακολούθησα ήταν και 
το «Mouthpiece» στο Θέατρο 
Traverse, ένα θέατρο που στη-
ρίζει πολύ τους νέους συγγρα-
φείς στη Σκωτία και έχει βγά-
λει μεγάλα ονόματα στον χώρο 
του θεάτρου τα τελευταία χρό-
νια, γιατί έχει ως στόχο την ανά-
πτυξη της θεατρικής συγγραφής 
στη Σκωτία. Εκεί γνώρισα λοιπόν 

αυτό το καταπληκτικό έργο του 
πολύ νέου αλλά ήδη βραβευμέ-
νου συγγραφέα Kieran Hurley. 
Το έργο γράφτηκε το 2018 και 
έκανε τρομερή επιτυχία μόλις 
ανέβηκε το 2019, γι’ αυτό και 
μεταφέρθηκε στο Λονδίνο – τε-
ράστιο επίτευγμα για ένα νέο 
έργο – όπου έλαβε διθυραμβικές 
κριτικές. Εγώ είδα το πρώτο ανέ-
βασμά του δηλαδή και μετά την 
παράσταση είχα μείνει άφωνη! 
Το έργο έχει χιούμορ, αμεσότη-
τα, αλλά ταυτόχρονα συγκινεί 
και είναι μια γροθιά στο στομά-
χι, αφού μας ανοίγει τα μάτια σε 
πράγματα που αποφεύγουμε ν’ 
αντιμετωπίσουμε. Έτσι αποφά-
σισα ότι το έργο αυτό μ’ εκφρά-

ζει και θα ήθελα πολύ να το πα-
ρουσιάσω στο κυπριακό κοινό. 
Επικοινώνησα με την agent του 
συγγραφέα και μας έδωσαν το 
δικαίωμα να το μεταφράσουμε 
και να το ανεβάσουμε. Ζήτησα 
από τον Μάριο Κωνσταντίνου 
να το μεταφράσει, γιατί με τις 
δύο ιδιότητές του, ηθοποιός και 
φιλόλογος, αισθάνθηκα ότι θα 
έκανε καλή δουλειά. Και βγήκα 
σωστή, γιατί παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες της γλώσσας, γιατί το έργο 
είναι γραμμένο σε πολύ σκληρή 
διάλεκτο, εντούτοις τα καταφέ-
ραμε και κατεβαίνει η αμεσότη-
τα και η ουσία του. Όπως γίνεται 
φυσικά με κάθε πρώτη μετάφρα-

ση, το δουλέψαμε πολύ και στην 
πρόβα, για να λιώσει η γλώσσα, 
να κυλάει και να μην «κουτσου-
φλάμε» πάνω στις λέξεις, να έχει 

ρυθμό. Η μετάφραση «Λόγια στο 
Στόμα», που πολύ σωστά προτεί-
νει ο Μάριος, εμπεριέχει πολλά 
επίπεδα ανάγνωσης, όπως ακρι-

βώς κάνει και ο πρωτότυπος τίτ-
λος, «Mouthpiece». Αισθάνομαι 
πολύ τυχερή που καταφέραμε 
με αυτή την πολύ ωραία ομάδα 
ανθρώπων να μεταφέρουμε για 
πρώτη φορά στα ελληνικά αυτό 
το υπέροχο έργο.

–Είναι το χάσμα των τάξεων 
τόσο μεγάλο, που τελικά εμπο-
δίζει τους ανθρώπους να συ-
νεννοηθούν; 

–∆εν θεωρώ ότι το ταξικό ζή-
τημα είναι απλώς ένα εμπόδιο 
συνεννόησης. Ο τρόπος που οι 
άνθρωποι με προνόμιο – και για 
να εξηγούμαι όταν αναφέρομαι 
στη λέξη προνόμιο, εννοώ το 
δικαίωμα στα αυτονόητα, όπως 
παιδεία, στέγη, σίτιση, σωματι-
κή ασφάλεια, αυτά όλα που εμείς 
θεωρούμε αυτονόητα δηλαδή – 
ο τρόπος που οι προνομιούχοι 
λοιπόν αντιλαμβάνονται το προ-
νόμιό τους, ως αυτονόητο, είναι 
το πρόβλημα. ∆ιότι ένα τεράστιο 
μέρος του πληθυσμού αυτής της 
γης δεν έχει τα’ αυτονόητα. Σε 
κάποια στιγμή του έργου, συζη-
τάει η Λίμπι με τον Ντέκλαν και 
του λέει: «Όλοι έχουμε μια ιστο-
ρία» και ο Ντέκλαν της απαντά: 
«Όχι, κάποιοι από εμάς έχουμε 
μόνο ζωές.» Αυτή η συζήτηση, 
έχει γίνει πια μπανάλ, ένα non-
issue, επειδή βρίσκουμε τρόπους 
στη ζωή μας να «διαχειριζόμα-
στε» αυτό το πρόβλημα, μέσω 
της φιλανθρωπίας, της εκπλή-
ρωσης ουσιαστικά της ανάγκης 
μας να βοηθάμε, χωρίς ν’ αντι-
λαμβανόμαστε ότι το πρόβλη-
μα αυτό έχει ρίζα και ότι εμείς 
απλώς βάζουμε τσιρότο σε μια 
ανοιχτή πληγή. Και το έργο αυ-
τό μιλάει κυρίως για το πώς η 
φωνή των μη-προνομιούχων εκ-
προσωπείται μέσα από την τέ-
χνη, μέσα από το θέατρο. Ποιος 

έχει δικαίωμα να δώσει φωνή σ’ 
αυτόν που δεν έχει φωνή; Είναι 
ένα τεράστιο θέμα αυτό της εκ-
προσώπευσ ης και είναι κι αυτό 
ακόμα ένας τρόπος για να αισθα-
νόμαστε καλά επειδή ως καλλι-
τέχνες «κάνουμε κάτι», μιλάμε 
πολιτικά και θίγουμε πολιτικά 
θέματα. Αλλά εν τέλει το ερώ-
τημα είναι, προσφέρουμε κάτι 
ή αλλάζουμε απλώς το τσιρότο;

–Η καλλιτεχνική έκφραση εί-
ναι διέξοδος από την καθημε-
ρινότητα... πώς όμως μπορεί 
να συνυπάρξει με τη βιωτή;

–Η καλλιτεχνική έκφραση εί-
ναι σαφώς μια διέξοδος. Για πολ-
λούς ανθρώπους και όχι μόνο εν-
νοείται για τους επαγγελματίες. 
Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις 
συναισθήματα που δεν μπορείς 
αλλιώς να τα διαχειριστείς. Εί-
ναι ένας τρόπος να βλέπεις τον 
κόσμο, μέσα από τον φακό της 
υποκειμενικότητας και του μη-
λογικού.

Για να μπορείς όμως να έχεις 
καλλιτεχνικές ευαισθησίες, θα 
πρέπει σίγουρα να έχεις λύσει 
τις ανάγκες επιβίωσής σου, έτσι; 
Οπότε τελικά είναι κι αυτό προ-
νόμιο, διότι πώς να εμπνευστείς 
και να εκφραστείς καλλιτεχνικά, 
αν δεν έχεις να φας ή ζεις στον 
δρόμο. Οπότε αυτό είναι μια με-
γάλη κουβέντα και είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με αυτό που έλεγα 
πριν για τα αυτονόητα.

Πληροφορίες: «Λόγια στο 
στόμα», του Kieran Hurley, σε 

σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. 
Πρεμιέρα 14 ∆εκεμβρίου. Παραστά-
σεις 15, 16, 17, 18 ∆εκεμβρίου, ώρα 
8:30 μ.μ. Σατιρικό Θέατρο, Πάνω 
Σκηνή / Λευκωσία. Η παράσταση 
είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 
15 ετών.

–Είναι ωραία τα από άμβωνος ή 
από τη σκηνή λόγια, άραγε δεν 
περνάει τίποτε στην κοινωνία, 
στον πολίτη, άντρα ή γυναίκα;

–Εννοείται ότι το θέατρο και η 
τέχνη γενικότερα ευαισθητοποιεί 
– για τον άμβωνα δεν ξέρω, δεν 
είμαι φαν! – το θέμα όμως είναι 
το τι κάνουμε πέρα από την ευαι-
σθητοποίηση. Η λέξη «ευαισθη-
τοποίηση» από μόνη της είναι 
ένας πιο πιασάρικος τρόπος να 
λέμε, καταλαβαίνω, αυτό με συ-
γκινεί, αλλά μετά τι; Ο στόχος θα 
πρέπει να είναι να μας παίρνει κι 
ένα βήμα παραπέρα. Να διαμαρ-
τυρόμαστε, να διεκδικούμε και να 
επιμένουμε στην αλλαγή, να εί-
μαστε πιο ανοιχτοί πρακτικά στη 
ζωή μας σε ό,τι αφορά τη συμπε-
ρίληψη και βεβαίως να εκλέγου-
με ανθρώπους που μπορούν να 
φέρουν ουσιαστική αλλαγή και 
να μην επιτρέπουμε να έχουν 
φωνή αυτοί που διαιωνίζουν την 
υφιστάμενη κατάσταση. Αν δεν 
μπορούμε πραγματικά να παίρ-
νουμε θέση στην κοινωνία και 
λέμε «δε βαριέσαι, έτσι είναι τα 
πράγματα», τότε γινόμαστε μέ-
ρος του προβλήματος. 

–Τα πολλά λόγια είναι φτώχια... 
πάντως, συμφωνείς;

–Εξαρτάται ποιος τα λέει και 
τι λέει!

–Είναι ο/η άλλος/η ποτέ πραγ-
ματικά σε ετοιμότητα ν’ ακού-
σει;

–Πιστεύω στην ικανότητα του 
ανθρώπου να εξελίσσεται και πι-
στεύω ότι η αλλαγή είναι το κλει-
δί στην ωρίμανση. Ως άνθρωποι 
και ως πολίτες. Για να μπορείς ν’ 
ακούσεις, να καταλάβεις, θα πρέ-
πει να μπορείς να «μετακινηθείς». 
Αυτό σημαίνει επικοινωνία, να 
μπορώ να ξεβολευτώ απ’ αυτό 
που ξέρω και μου προκαλεί θαλ-

πωρή για να μπορέσω να προ-
χωρήσω. Μόνο έτσι θα είμαστε 
πραγματικά έτοιμοι ν’ ακούσου-
με. Αν ακούμε μόνο αυτό που θέ-
λουμε ν’ ακούσουμε, τότε δεν θα 
πάμε ποτέ πουθενά. 

–Υπάρχει κοινός τόπος που 
μοιράζονται οι δύο ήρωες του 
έργου;

–Υπάρχει ναι. Η ανάγκη για 
επικοινωνία, για φροντίδα, για 
αγάπη. Υπάρχει. Γιατί και οι δύο 
κουβαλούν ένα τραύμα, ο καθέ-
νας το δικό του τραύμα που απορ-
ρέει από τη θέση του στην κοινω-
νία βέβαια. Αλλά αυτή η τυχαία 
συνάντησή τους γεννά και για 
τους δύο την ελπίδα μιας δυνατό-
τητας για κάτι καλύτερο. Βέβαια, 
πάντα σ’ αυτό, το πάνω χέρι έχει 

αυτός που έχει το προνόμιο. Και 
αυτό είναι που πραγματεύεται το 
έργο. Γιατί όση αγάπη και επικοι-
νωνία και να υπάρχει, αυτό είναι 
ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα.

–Τελικά, τι σημαίνει παραίτηση 
και τι νοιάξιμο, Μαρία;

–Εξαρτάται σε πιο πλαίσιο μι-
λάμε. Όμως μια και το θέμα μας 
είναι η παράσταση, θα πω ότι το 
νοιάξιμο που αισθάνεται η Λίμπι 
για τον Ντέκλαν είναι αυθεντικό, 
είναι γνήσιο. Και ο τρόπος που 
η ζωή αυτού του 17χρονου την 
κινητοποιεί, πηγάζει από μια ει-
λικρινή προσπάθεια να τον βο-
ηθήσει. Επειδή όμως η δική της 
ζωή, η δική της πραγματικότη-
τα είναι τόσο διαφορετική από 
τη δική του, δεν μπορεί να κα-
ταλάβει ότι ο Ντέκλαν δεν έχει 
τη δυνατότητα να διαχειριστεί 
την επιρροή των πράξεών της 
στη ζωή του.

Στην πραγματικότητα του 
ανοίγει μια διέξοδο, η οποία δεν 
μπορεί να ευδοκιμήσει, λόγω της 
κατάστασης στην οποία βρίσκε-
ται και έτσι η όποια δυνατότητα, 
καταλήγει στην παραίτηση. 

Επικοινωνία σημαίνει 
να μπορώ να ξεβολευτώ 

«Πιστεύω στην ικανότη-
τα του ανθρώπου να εξε-
λίσσεται και πιστεύω ότι 
η αλλαγή είναι το κλειδί 
στην ωρίμανση».

«Και το έργο αυτό μιλάει 
κυρίως για το πώς
η φωνή των μη-προνο-
μιούχων εκπροσωπείται 
μέσα από την τέχνη,
μέσα από το θέατρο».

«Αν δεν μπορούμε πραγματικά να παίρνουμε θέση στην κοινωνία και λέμε 
“δε βαριέσαι, έτσι είναι τα πράγματα”, τότε γινόμαστε μέρος του προβλήμα-
τος» λέει στην «Κ» η σκηνοθέτρια της παράστασης «Λόγια στο στόμα» Μαρία 
Κυριάκου.

Μια τυχαία συνάντηση γεννά την ελπίδα 
Η σκηνοθέτρια Μαρία Κυριάκου μεταφέρει για πρώτη φορά στα ελληνικά το «Λόγια στο στόμα [Mouthpiece]» του Kieran Hurley

Αυτή η τυχαία συνάντηση των δύο ηρώων γεννά και για τους δύο την ελπίδα 
μιας δυνατότητας για κάτι καλύτερο λέει η Μαρία Κυριάκου.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια γυναίκα 
του 17ου
αιώνα

αναδύεται 
έπειτα από 
350 χρόνια

«Ο έρωτας μπορεί να περιμένει, είναι πάντα αχόρταγος»

Η ανέλκυση του έργου της Φλα-
μανδής ζωγράφου Μικελίνα Βο-
τιέ (Michaelina Wautier) απα-
σχολεί τους ιστορικούς τέχνης. 
Η έκθεση που εγκαινιάστηκε 
στη Βοστώνη, στο Μουσείο 
Καλών Τεχνών, εισάγει επί της 
ουσίας το όνομά της ανάμεσα 
στους Μεγάλους ∆ασκάλους, 
καθώς η Βοτιέ είναι πρόσφα-
τη ανακάλυψη: του 21ου αιώ-
να. Γεννημένη στην πόλη Μονς 
του σημερινού Βελγίου το έτος 
1604, η Μικελίνα Βοτιέ θεωρεί-
ται πλέον μια σημαντική ζωγρά-

φος του μπαρόκ, που μετά τον 
θάνατό της στις Βρυξέλλες, το 
1689, το έργο της πέρασε στα-
διακά στην αφάνεια και έγινε 
υποσημείωση. Σε άρθρο τους, 
οι New York Times περιγράφουν 
το χρονικό της ανακάλυψης της 
Βοτιέ στα υπόγεια του Μουσείου 
της Ιστορίας της Τέχνης της Βι-
έννης. Εκεί πρωτοείδε έργο της 
Μικελίνα Βοτιέ η καθηγήτρια 
Ιστορίας της Τέχνης Κατλίνε φαν 
ντερ Στίγκελεν. Η Βοτιέ ήταν ξε-
χασμένη για 300 χρόνια, όταν η 
Φαν ντερ Στίγκελεν έπεσε πάνω 

σε ένα έργο της, καθώς προσπα-
θούσε να εντοπίσει ένα πορτρέ-
το που αποδιδόταν στον Αντον 
βαν Ντάικ. Την είχε οδηγήσει 
εκεί, στα υπόγεια, ένας επιμε-
λητής ώστε να ψάξει μόνη της 
ανάμεσα σε έργα δευτεροκλα-
σάτων Φλαμανδών ζωγράφων.

Η Ντερ Στίγκελεν είδε με έκ-
πληξη ένα έργο με τίτλο «Ο θρί-
αμβος του Βάκχου», μεγάλων 
διαστάσεων, που την εντυπωσί-
ασε. ∆εν είχε δει ποτέ μια τόσο 
μεγάλη σύνθεση ζωγραφισμένη 
από γυναίκα. Συνήθως είχαμε 

πορτρέτα ή νεκρές φύσεις. Για 
μια γυναίκα του 17ου αιώνα ήταν 
μεγάλη η πρόκληση να γίνει καλ-
λιτέχνις. Τα τελευταία χρόνια, η 
Μικελίνα Βοτιέ άρχισε να γίνε-
ται γνωστή σε συλλέκτες και σε 
οίκους δημοπρασιών. Τώρα, στη 
Βοστώνη είναι η πρώτη έκθεση 
γνωριμίας του έργου της με το 
διεθνές κοινό. Η έκθεση παρου-
σιάζει μια ενότητα έργων της 
Βοτιέ, καθώς και 11 έργα προ-
γενέστερων ή μεταγενέστερων 
ζωγράφων, που φτιάχνουν ένα 
κλίμα. Με τίτλο «Οι πέντε αισθή-

σεις» παρουσιάζονται ισάριθμα 
έργα με θέμα ένα αγόρι με τις 
εμπειρίες της θέασης, της ακο-
ής, της όσφρησης, της αφής και 
της γεύσης. Μόλις τα πρόσφατα 
χρόνια, τα έργα αυτά αποδόθη-
καν στη Βοτιέ.

Τα έργα προσφέρουν συλλέ-
κτες που ίδρυσαν το Κέντρο Ολ-
λανδικής Τέχνης το 2017. Η περί-
πτωση της Βοτιέ ακολουθεί αυτή 
της Αρτεμισίας Τζεντιλέσκι, που 
εδώ και αρκετά χρόνια έχει κα-
θιερωθεί ως μεγάλη ζωγράφος 
της εποχής του μπαρόκ.

«Εκείνη, διάσημη ηθοποιός, ελεύ-
θερη και ασυμβίβαστη, που θε-
ωρείται αυταρχική, οξύθυμη. 
Εκείνος, διάσημος συγγραφέας, 
στρατευμένος, επαναστάτης, το 
έργο του οποίου διακατέχεται από 
μια ηθική αξίωση και μια υψηλή 
ιδέα της δικαιοσύνης, παντρεμέ-
νος με κάποια άλλη». 

Περιγραφή δύο παράνομων 
εραστών από την Ανν Πλανταζε-
νέ («Η μοναδική Μαρία Καζάρες», 
μτφρ.: Γ. Στρίγκος, εκδ. Πατάκη). 
Πρόκειται, βέβαια, για την Ισπα-
νίδα ηθοποιό Μαρία Καζάρες και 
τον Αλμπέρ Καμύ. Το «βέβαια» 
πηγαίνει στο ότι ο έρωτάς τους 
είναι μια πασίγνωστη πια μυστι-
κή σχέση. 

«Η περιγραφή της Πλανταζε-
νέ», λέει ο κύριος Γκρι, «δεν είναι 
χωρίς στερεότυπα (“ασυμβίβα-
στη”, “επαναστάτης”, λέξεις, έν-
νοιες που δεν σημαίνουν τίποτα 

και περίπου τα πάντα), ο πυρήνας 
όμως της παραγράφου βρίσκεται 
στο τέλος της: “παντρεμένος με 
κάποια άλλη”». 

Η συνέχεια της περιγραφής: «Η 
Μαρία αρνιόταν αρχικά να συμβι-
βαστεί με την κατάσταση, έκανε 
τρομερές σκηνές. Κι έπειτα, απο-
φάσισε, όχι ανώδυνα, να ζήσει αυ-
τόν τον έρωτα, να τον αποδεχτεί 
εξ ολοκλήρου, sol y sombra, με τη 
σύζυγο και τα παιδιά». 

Υπάρχει κάτι ακόμα που θα 
προσδώσει μυθολογία σε αυτόν 
τον παθιασμένο δεσμό: τον ξαφ-
νικό («παράλογο» τον είπαν) χα-

μό του Καμύ. Οταν συμβαίνει, 
μετρούν, με διακοπές, δεκαέξι 
χρόνια δεσμού. Ομως ο πρόωρος 
θάνατος του Καμύ δίνει ένα τέλος. 
Μας αρέσει να λέμε ότι η «ζωή τα 
τακτοποιεί όλα μόνη της», αλλά 
εδώ ποιος ακριβώς κάνει την «τα-
κτοποίηση»; Η ζωή ή ο θάνατος; 
Ή και τα δύο αυτά μαζί επειδή, 
στο βάθος, είναι ένα; 

Ο Καμύ τής είχε τάξει (ακόμα 
μία φορά) ότι θα αφήσει τη γυναί-
κα του και τα δίδυμα για να της 
αφιερωθεί. Στο μεταξύ, έχει και 
άλλες ερωμένες και η Φρανσίν, η 
σύζυγός του, μελαγχολεί από τις 
παρασπονδίες του. «Σήμερα», λέ-
ει ο κύριος Γκρι, «ο Καμύ θα ήταν 
το ανάθεμα της πολιτικής ορθότη-
τας, στυλοβάτης του σεξισμού». 

Ωστόσο, ποια τακτοποίηση και 
ποιο τέλος; Η ίδια η κόρη του Κα-
μύ, αφού πεθάνει η μητέρα της, 
θα πάει να βρει την Καζάρες, θα 

βρει την αλληλογραφία τους, θα 
βρει τη ζωή με όλες της τις αντι-
φάσεις, το μεγαλείο και τη μικρό-
τητα. Θα βρει τη ζωή, δίχως πολι-
τική και δίχως ορθότητα.

«Ο έρωτας μπορεί να περιμένει, 
είναι πάντα αχόρταγος», γράφει ο 
ένας στον άλλον. Ποιος από τους 
δύο; Μα έχει σημασία;

 
• Την περασμένη Κυριακή πα-

ρουσιάστηκε το μουσικό άλμπουμ 
Nocturnes, με βυζαντινούς ψαλ-
μούς και ύμνους του Σεργκέι Ραχ-
μάνινοφ. Κυκλοφορεί από την ξέ-
νη δισκογραφική alpha, που δεν 
πρέπει να συγχέεται με την ελ-
ληνική alpharecords (παρατηρή-
θηκε ένα μπέρδεμα μεταξύ των 
αναγνωστών της στήλης). Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να το ανα-
ζητήσουν από τα μουσικά κατα-
στήματα εντός της «στοάς της 
Οπερας», στην οδό Ακαδημίας.

ΜΟΝΑΧΟ
Ελβετικά βιτρό
Η Κρατική Συλλογή Σχεδίων του Μο-
νάχου παρουσιάζει μια ξεχωριστή 
συλλογή 300 ελβετικών σχεδίων 
για βιτρό. Είναι μία από τις σημα-
ντικότερες συλλογές του κόσμου, 
μετά αυτή της Καρλσρούης. Πρό-
κειται για ένα ιδιαίτερο είδος βι-
τρό που ευδοκίμησε στην Ελβε-
τία, στην Αλσατία και στη νότια 
Γερμανία. Στηρίχτηκε στην παρά-
δοση της ιδιωτικής επιλογής για 
οικόσημα και εμβλήματα ή για 
μοτίβα που υποδηλώνουν επαγ-
γελματική δραστηριότητα.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Βερμέερ για όλους
Το Rijksmuseum έχει ανακοινώ-
σει τη μεγαλύτερη έκθεση έργων 
Βερμέερ που έχει γίνει ποτέ, η 
οποία αναμένεται με ανυπομο-
νησία και από την τουριστική 
αγορά. Θα εγκαινιαστεί στις 10 
Φεβρουαρίου και θα συγκεντρώ-
σει για πρώτη φορά 28 έργα του 
Ολλανδού ζωγράφου – αριθμός 
μεγάλος εάν σκεφτεί κανείς πως 
έως σήμερα του αποδίδονται μό-
λις 36 έργα. Η έκθεση θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 4 Ιουνίου και ήδη 
διαφημίζεται ως μέγα γεγονός.

ΛΙΝΤΣ
Γλυπτική 1850-1900
Στο Ιδρυμα Χένρι Μουρ, η έκθεση 
«Το χρώμα της αγωνίας» παρου-
σιάζει γλυπτά της βικτωριανής 
εποχής, που εισήγαγαν το χρώ-
μα και μια σειρά από διαφορετι-
κά υλικά για να αναπαραστήσουν 
τη θηλυκή μορφή. Πορσελάνη, 
ελεφαντόδοντο, μάρμαρο, ασήμι, 
χρυσός και μπρούντζος είναι τα 
υλικά με τα οποία άνδρες γλύπτες 
προσέγγιζαν την ιδέα και τη μορ-
φή της γυναίκας με τα στερεότυ-
πα της εποχής. Ζητήματα φυλής 
και ταυτότητας ήταν σημαντικά.

ΒΙΕΝΝΗ
Ρούντολφ Μπεργκάντερ
Μαθητής του Οτο Ντιξ, ο Γερμανός 
ζωγράφος Ρούντολφ Μπεργκά-
ντερ (1909-1970) δίνει αφορμή για 
να σταθούμε μπροστά στη σχέση 
ελευθερίας και ολοκληρωτισμού 
και να αναστοχαστούμε πάνω στη 
σχέση της τέχνης με το ναζιστικό 
καθεστώς. Η έκθεση στο Αλμπερ-
τίνουμ της Βιέννης παρουσιάζει 
17 έργα του στυλίστα Μπεργκά-
ντερ και διερευνά ζητήματα ιδεο-
λογίας μέσα από έργα ζωγραφικής 
που γοητεύουν με τη δύναμη της 
παραστατικότητάς τους. 

ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Νέο αξιοθέατο
Στη Βαλένθια, η Πόλη των Τεχνών 
και της Επιστήμης απέκτησε πλέ-
ον και νέο εκθεσιακό χώρο, το 
CaixaForum, που συγκεντρώνει 
πλήθη επισκεπτών. Σπεύδουν να 
δουν τη φουτουριστική πόλη μέ-
σα στο ήδη δημοφιλές συγκρότη-
μα που σχεδίασε ο διάσημος αρ-
χιτέκτονας Σαντιάγο Καλατράβα 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 
Τότε, με τη μεγάλη αυτή αρχιτε-
κτονική παρέμβαση, η Βαλένθια 
είχε μπει στον διεθνή χάρτη και 
ως πόλη του πολιτισμού.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρία Καζάρες: Οταν σκοτώθηκε ο Καμύ, δεν της επετράπη να πάει στην 
κηδεία. Ζήτησε όμως μια χούφτα χώμα απ’ τον τάφο του.

Η έκθεση στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης παρουσιάζει μια ενότητα έργων της Μικελίνα Βοτιέ, καθώς και 11 έργα προγενέστερων ή μεταγενέστερων ζωγράφων, που φτιάχνουν ένα κλίμα.

«Η Μαρία αρνιόταν 
αρχικά να συμβιβαστεί 
με την κατάσταση, έκανε 
τρομερές σκηνές». 
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CHARLES DICKENS
«ΑChristmas Carol. The original manuscript»
 
Σίγουρα όλοι έχουμε διαβάσει κάποια στιγμή κάποια από τις πολλές 
έκδοσεις που κυκλοφορούν της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του 
Κάρολου Ντίκενς. Τι ιδιαίτερο έχει λοιπόν η έκδοση του 1843 από τους 
Chapman & Hall ώστε να αξίζει να της αφιερώσουμε τον χρόνο μας; Η 
συγκεκριμένη έκδοση συμπεριλαμβάνει φωτογραφικό υλικό με χειρό-
γραφα του συγγραφέα και την πρώτη εικονογράφηση του John Leech. 
Η χριστουγεννιάτικη αυτή νουβέλλα αφηγείται την ιστορία του Εμπε-
νίζερ Σκρουτζ, ενός ηλικιωμένου τσιγκούνη 
που τον επισκέπτεται το φάντασμα του πρώην 
συνεταίρου του Τζέικομπ Μάρλεϊ και τα πνεύ-
ματα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, 
του παρόντος και του μέλλοντος. Μετά τις επι-
σκέψεις τους, ο Σκρουτζ μεταμορφώνεται σε 
έναν πιο ευγενικό άντρα. Ο Ντίκενς έγραψε 
αυτή την ιστορία κατά τη διάρκεια μιας περι-
όδου που οι Βρετανοί επαναπροσδιόριζαν τις 
χριστουγεννιάτικες παραδόσεις τους, συμπε-
ριλαμβανομένων των καλάντων αλλά και νε-
ότερων εθίμων, όπως οι χριστουγεννιάτικες κάρτες και ο χριστουγεν-
νιάτικος διάκοσμος δέντρων. Είχε επιρροές από τα νεανικά του χρόνια 
και από τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες άλλων συγγραφέων, όπως των 
Washington Irving και Douglas Jerrold. Ο Ντίκενς είχε γράψει άλλες 
τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες πριν γράψει αυτήν την οποία ενε-
πνεύστηκε μετά από μια επίσκεψη του στο Field Lane Ragged School, 
ένα από τα πολλά ιδρύματα για παιδιά του δρόμου του Λονδίνου. Η 
αντιμετώπιση των φτωχών και η ικανότητα ενός εγωιστή να λυτρωθεί, 
μεταμορφώνοντας τον εαυτό του σε έναν πιο συμπαθητικό χαρακτήρα 
είναι τα βασικά θέματα της ιστορίας του. 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι στα αγγλικά και διανέμεται δωρεάν από 
την εφαρμογή Read Library.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο read-library.com για πληροφορίες και πε-
ρισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Α ισθανόμαστε προς στιγμήν 
σύγχυση με τον αυταρχικό 
ηγέτη της Τουρκίας, διότι 

δεν μπορούμε να αποφασίσου-
με εάν είναι βλακεία ή προκλη-
τικότητα αυτή η απειλή που μας 
απευθύνει καθημερινά. Σύγχυση 
σημαίνει μη διαφοροποίηση των 
ορίων που μας επιτρέπει να δι-
ακρίνουμε τις διαφορές και να 
σκεφτόμαστε. Πρόκειται για μια 
μελαγχολική ταύτιση του εαυ-
τού με τον άλλον έτσι που απώ-
λεια του άλλου να σημαίνει την 
απώλεια του εαυτού. Πώς είναι 
δυνατόν να θέλουμε να διαφορο-
ποιηθούμε από τον αλαζόνα δι-
κτάτορα που θεωρεί ότι είμαστε 
ένα μαζί του. Μας λέει: Ή είσαι 
με το μέρος μας, συμμορφώνε-
σαι, ή είσαι εχθρός μας.

Η βλακεία και η προκλητικό-
τητα ντύνουν τον δικτάτορα με 
ένα μανδύα που τον καθιστά αό-
ρατο, και εμάς τυφλούς. Θα έλθει 
μια νύχτα. Θα μπει στην τραπε-
ζαρία μας, στην κρεβατοκάμα-
ρά μας, θα μας πιάσει στα πρά-
σα... να περνάμε καλά αμέριμνοι, 
και θα μας τιμωρήσει αμείλικτα, 
σκληρά. Η μελαγχολία είναι πε-
πρωμένο του μίσους. Είναι μια 
καθαρή καλλιέργεια της ενόρ-
μησης του θανάτου. 

Ο Bion είχε πει ότι στην ψυ-
χική ζωή η υπερηφάνεια με την 
ενόρμηση της ζωής (έρωτα) κά-
νουν τον αυτοσεβασμό. Η υπε-
ρηφάνεια με την ενόρμηση του 
θανάτου (μίσους) κάνουν την 
αλαζονεία. Κατ’ αναλογίαν στη 
δημόσια ζωή η υπερηφάνεια με 
την ενόρμηση της ζωής κάνουν 
τον πατριωτισμό. Με την ενόρ-
μηση του θανάτου κάνουν τον 
εθνικισμό. Ο θαυμασμός με την 
ενόρμηση της ζωής γίνεται ζήλια, 
άμιλλα. Με την ενόρμηση του θα-
νάτου γίνεται φθόνος. Ο πατρι-
ωτισμός είναι ναρκισσισμός της 
ζωής. Ο εθνικισμός είναι ναρκισ-
σισμός του θανάτου. Ο θλιβερός 
εθνικιστής δικτάτορας γείτονας 
παριστάνει τον θάνατο και μας 
φοβερίζει ότι θα έλθει μια νύχτα. 
∆εν θέλει μόνο να τον φοβόμα-
στε και να τον υπακούμε, αλλά 
απαιτεί και να τον αγαπάμε. Αυτή 
η απαίτηση κάνει τον κακοήθη 
νάρκισσο διαστροφικό. Πέραν 
της βίας που ασκεί ο νάρκισσος 
κακοποιητής, αφαιρεί επιπλέον 
και τη δυνατότητα από το θύμα 
να έχει διαφορετική σκέψη από 

εκείνον. «Είναι για το καλό σου 
που το κάνω. Επειδή σ’ αγαπώ 
(ψέμα). Γι’ αυτό οφείλεις να μ’ 
αγαπάς κι εμένα (θα κάνεις το ψέ-
μα αλήθεια, για χάρη μου)». Μας 
φθονεί ως αχάριστους και κα-
κομαθημένους, αν διαφωνούμε. 

Κι εμείς; Αισθανόμαστε αδικη-
μένοι. Πρέπει να σταματήσουμε 
να αισθανόμαστε σαν θύματα. 
Είναι αλήθεια ότι οι Νεότουρκοι 
έκαναν γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου και οι έφιπποι Τσέτες 
κατέστρεφαν χωριά και περιου-
σίες των Ελλήνων της Μ. Ασίας 
πριν πάει ο ελληνικός στρατός 
στη Σμύρνη. Πρέπει όμως να 
μην ξεχνάμε τις βιαιοπραγίες, 
τις καταστροφές εναντίον των 
Τούρκων που τα δικά μας παι-
διά διέπραξαν στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία. Τώρα είναι καθησυ-
χαστικό όταν συναντιόμαστε με 
Τούρκους συναδέλφους σε συ-
νέδρια, ως καθημερινοί πραγ-
ματικοί άνθρωποι που ανταλ-
λάσσουμε μεταξύ μας εμπειρίες 

και ερμηνείες του κόσμου μας. 
Oσο βλέπουμε τον θάνατο δίπλα 
μας, τόσο θέλουμε να γιορτά-
σουμε και να χαρούμε τη ζωή. Η 
απειλή όμως είναι πραγματική. 
Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, 
που έχουν ισχύ και μας μισούν. 

Και όμως, οι λαοί ψηφίζουν 
αυτούς τους ηγέτες, και τους ανέ-
χονται. ∆εν έχουν έλεγχο. ∆εν 
καταλαβαίνουν. Ο κόσμος γίνε-
ται όλο και πιο πολύπλοκος. Η 
τέχνη μας βοηθάει να γνωρίσου-
με την πραγματικότητα. Oμως η 
Μικρασιατική Καταστροφή δεν 
είναι φιλμ της Μαρίας Ηλιού, δεν 
είναι μυθιστόρημα, δεν είναι θε-
ατρικό έργο, δεν είναι λεύκω-
μα με φωτογραφίες, δεν είναι 
έκθεση ζωγραφικής, δεν είναι 
έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη. 
Είναι οδυνηρή πραγματικότη-
τα ο πόλεμος. ∆εν θέλουμε να 
τα θυμόμαστε όλα αυτά. Αλλά 
δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Στο Α΄ 
Στάσιμο της Ιφιγένειας Εν Αυλίδι 
του Ευριπίδη ο Χορός τραγουδά: 
«Η έριδα. Η έριδα ξεκίνησε όλο 
το κακό./ Ολέθριο αποκύημα της 
Νύχτας, η στυγερή Ερις/ Και τα 
παιδιά της, ένα κι ένα, σπαρά-
ζουν τους ανθρώπους:/ Ο Πόνος, 
η Πείνα, η Οδύνη,/ Οι Μάχες, οι 
Φόνοι, οι Ανθρωποσφαγές,/ Το 
Ψέμα, η ∆ιχόνοια, η Ανομία, η 
Καταστροφή./ Oλα γεννήματα 
της Εριδας./ Και το χειρότερο 
απ’ όλα, η Λήθη»... Το χειρότερο 
από τα παιδιά της Eριδας η Λήθη. 

Ξεχνάμε ότι στάθηκαν τυχεροί 
οι Σύμμαχοι. Θα μπορούσε να 
είχε νικήσει ο Χίτλερ. Η Mάρ-
γκαρετ Μακμίλαν πιστεύει ότι 
αν θέλουμε να δώσουμε νόημα 
στο παρελθόν δεν μπορούμε να 
ξεχνάμε τον πόλεμο. Στο τραύμα 
του πολέμου η κοινωνία αντιδρά 
με διχασμό. Η μια πλευρά ξεχνά-
ει τη φρίκη και η άλλη συναρπά-
ζεται από τη βία του πολέμου. 

∆εν θα ησυχάσουμε ποτέ; Εί-
χαμε την οικονομική κρίση. Με-
τά πανδημία. Τώρα θέλουμε τον 
πόλεμο; Η κλιματική καταστρο-
φή έχει αρχίσει. Και ο πληθωρι-
σμός φέρνει παγκόσμια ύφεση 
και ένα νέο κύμα χρεοκοπιών. 
Για να δημιουργούμε και να μοι-
ραζόμαστε νοήματα και εμπει-
ρίες χρειαζόμαστε πλαίσια μέ-
σα στα οποία να αισθανόμαστε 
ασφαλείς. Η ασφάλεια της πα-
τρίδας μας είναι το πρώτο που 
πρέπει να φροντίζουμε. ∆εν είναι 
όμως το μόνο. Το να σκεφτόμα-
στε, να κρίνουμε και να δρούμε 
ανάλογα είναι η βασική ευθύνη 
μας ως πολίτες. Η Ελλάδα τρε-
λαίνεται για πόλεμο έλεγε ο Ευ-
ριπίδης στις Ικέτιδες. Σήμερα ο 
κόσμος είναι έτοιμος ξανά για 
πόλεμο. Θέλουμε να πάρουμε 
την καταστροφικότητα ενεργη-
τικά στα χέρια μας; Eχουμε χάσει 
την ικανότητα να αισθανόμα-
στε ενοχή; Πρέπει να κάνουμε 
το έγκλημα για να κάνουμε την 
ενοχή πραγματικότητα;

Η Γιάννα Γούναρη είναι ποιήτρια 
και συγγραφέας. Γεννήθηκε, 
σπούδασε και ζει στη Θεσσαλο-
νίκη. Εργάζεται ως φιλόλογος και 
ως υπάλληλος γραμματείας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης. Μεμονωμένα έργα της 
έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν 
από τις εκδόσεις Παράξενες Μέ-
ρες, από τις οποίες κυκλοφόρησε 
τώρα και η συλλογή διηγημάτων 
της «Ο έρωτας του χρόνου».
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το «Μαμά, κοίτα, χωρίς χέρια» της 
Ελενας Ακρίτα, που την αγαπώ πολύ.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Θα ήθελα να είμαι η Ιωάννα από
το «Η μεγάλη πράσινη» της Ευγενί-
ας Φακίνου, γιατί βρήκε τη δύναμη 
να αφήσει –και μάλιστα στη μέση– 
τη ζωή που ζούσε και να ψάξει 
να βρει μια διαφορετική ζωή, 
στην οποία θα είχε τη δυνατότητα 
να ονειρεύεται.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;
Καλώ τον Γιώργο Σεφέρη και την 
Κική ∆ημουλά, τον Αμος Οζ και 
τη Λιλή Ζωγράφου, τον Ντάγκλας 
Ανταμς και την Κάρεν Μπλίξεν. 

∆ιαλέγω αγαπημένους νεκρούς, 
γιατί αυτή θα ήταν και η μοναδική 
μου ευκαιρία να τους συναντήσω 
και νομίζω πως θα διαμείβονταν 
καταπληκτικοί διάλογοι σε αυτό 
το δείπνο.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Εμαθα για τη στιγμή της μαντλέν 
του Προυστ, δηλαδή για τη λειτουρ-
γία της ακούσιας μνήμης, διαβάζο-
ντας «Το τηλεφώνημα που δεν έγι-
νε» του Απόστολου ∆οξιάδη.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Το «Μικρές κυρίες» και μετάνιωσα 
που σύστησα και στην κόρη μου να 
το διαβάσει.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Το «Οσα παίρνει ο άνεμος». Μου το 
χάρισε ο πατέρας μου όταν ήμουν 
11 χρόνων, για να ανακόψει με τον 
όγκο του τη βιβλιοφαγική μου ταχύ-
τητα. ∆εν τα κατάφερε.
 
Πώς συνδέεται ένα άγαλμα με τις 
γυναίκες των ιστοριών σας;
Σε ένα άγαλμα ανατίθενται επίσης 
ένας προκαθορισμένος ρόλος και 
μια θέση, όπως και σε αυτές τις γυ-
ναίκες. Η ταυτότητα ενός αγάλμα-
τος νοηματοδοτείται και επανανοη-
ματοδοτείται από τα κοινωνικά του 
συμφραζόμενα, ακριβώς όπως και 
των γυναικών στις ιστορίες μου.
 
Τι μπορεί κανείς να εκμαιεύσει - 
ψαρέψει από την όχθη του ποτα-
μού-χρόνου;
Μπορεί να ψαρέψει καθοριστικές 
στιγμές, που διαφορετικά καταλή-
γουν σταγόνες στον ωκεανό των 
πεπραγμένων μας.
 
Είναι το βιβλίο γεμάτο ιστορίες 
γυναικών αποκλειστικά;
Είναι ένα βιβλίο γεμάτο 
ιστορίες. Ο αναγνώστης απο-
φασίζει αν θα
ταυτιστεί με τις γυναίκες, 
τους άνδρες ή 
τα αγάλματα αυτών 
των ιστοριών.

ΙΡΙΣ ΤΖΑΧΙΛΗ
Μια γερμανική συλλογή 
γραμματοσήμων 
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 395

 

Ε ίναι μια αληθινή ιστορία. Πρω-
ταγωνίστρια μια συλλογή 
γραμματοσήμων, που έδωσε 

στη μητέρα της συγγραφέως να 
φυλάξει Γερμανός αξιωματικός 
τον πρώτο χρόνο της Κατοχής στη 
Θεσσαλονίκη, μέχρι να επιστρέ-
ψει από το Ανατολικό Μέτωπο – 
απ’ το οποίο ουδέποτε επέστρε-
ψε.  Τακτοποιώντας τα υπάρχοντά 
της, το 2019, η ομότιμη καθηγή-
τρια Προϊστορικής Αρχαιολογί-
ας Ιρις Τζαχίλη πέφτει πάνω στη 
συλλογή για την οποία η μητέρα 
της της είπε κάποτε μια τυχαία 
κουβέντα. Κι αρχίζει να ξετυλί-
γει ένα συναρπαστικό γαϊτανά-
κι (δείχνοντας ταυτόχρονα πόση 
δημιουργική φαντασία απαιτεί 
η προϊστορική αρχαιολογία, που 
αντλώντας από τα σχεδόν αόρα-
τα ίχνη της μακρινής εποχής που 
οι άνθρωποι δεν έγραφαν ακόμη, 
μας δίνει τόσο πλούσιες εικόνες 
της καθημερινής τους ζωής). ∆ι-
ότι χρησιμοποιώντας την ερευ-
νητική μέθοδο και τα εργαλεία 
της επιστήμης της, κι έχοντας ως 
πρόσχημα τη συλλογή, η συγγρα-
φέας αρχίζει να πλάθει παραστατι-

κότατες εικόνες της κατεχόμενης 
Θεσσαλονίκης, να ανασυστήνει 
τη ζωή της μητέρας της εκείνου 
του καιρού για να καταλήξει σε 
μια έρευνα γερμανικών πηγών, βι-
βλιοθηκών και αρχείων που κόβει 
την ανάσα, προκειμένου να εντο-
πίσει την ταυτότητα του Γερμα-
νού αξιωματικού. 
Θαυμάζουμε την 
επινοητικότητα, 
την πλαστικότη-
τα των συνθέσε-
ων και τη διεισ-
δυτικότητά της. 
Είναι μια αφήγη-
ση που διαπλέκει 
πολλούς χρόνους 
– το πριν, το τό-
τε, το μετά, το τώ-
ρα. Περάσαμε όλη 
μας τη ζωή ακού-
γοντας, διαβάζο-
ντας και βλέπο-
ντας εικόνες της 
Κατοχής. Και όμως, η Τζαχίλη έχει 
να μας πει φρέσκα πράγματα για 
την κρίσιμη χρονιά 1941 – πώς με 
την είσοδο των κατακτητών μετα-
βάλλεται το ηχητικό τοπίο της συ-
μπρωτεύουσας. Οι ρόδες των κά-
ρων αραιώνουν και οι φωνές των 
μικροπωλητών σχεδόν χάνονται, 
κόρνες και φρεναρίσματα ακού-
γονται αντιθέτως σε όλους τους 

δρόμους, ακόμη και τους μικρό-
τερους, ξένες και δυνατές φωνές, 
αεροπλάνα σκίζουν τον αέρα. Στα 
σπίτια που μένουν Γερμανοί τα ξέ-
να βήματα διακρίνονται στη σκά-
λα, οι αξιωματικοί βγαίνουν και 
πλένονται στην αυλή σιγοσφυ-
ρίζοντας άγνωστα τραγουδάκια 

και τις ώρες της 
σχόλης παίζουν 
μπάλα μισόγυ-
μνοι, γελώντας 
και ανταλλάσσο-
ντας αστεία. Και 
μαζί με τις επιτά-
ξεις δημόσιων και 
ιδιωτικών κτιρίων 
που αλλάζουν το 
ανάγλυφο της πό-
λης, οι κατακτη-
τές επιβάλλουν 
στα κατεχόμενα 
εδάφη την ώρα 
Γερμανίας. Η συγ-
γραφέας γνωρίζει 

πώς να συνδέει τη μακροϊστορία 
με τη μικροϊστορία. Ποια ήταν η 
νεαρή φιλόλογος ∆ήμητρα Αγγε-
λίδου η οποία παρέλαβε τη συλ-
λογή γραμματοσήμων;  ∆εν είναι 
η πρώτη φορά που η Ιρις Τζαχίλη 
ανασυστήνει την οικογενειακή 
της  ιστορία με τις μικρασιατι-
κές ρίζες. Στο «Μπαϊντίρι 1922» 
(2012) έγραψε για τη ζωή τους στο 

μέρος που αποκαλούσαν πατρίδα 
και τη σιωπή που κάλυψε τις πιο 
τραυματικές ώρες της φυγής. Στη 
«Γερμανική συλλογή γραμματο-
σήμων» παρακολουθεί τη δύσκο-
λη ζωή της ∆ήμητρας στον νέο 
τόπο, τις συναρπαστικές σπουδές 
της στο ∆ιδασκαλείο Θηλέων του 
πρωτοπόρου Μίλτου Κουντουρά 
και τις κατοπινές στην προοδευ-
τική Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, 
επιστρατεύοντας πληροφορίες, 
ανασύροντας προσωπικές μνή-
μες, χρησιμοποιώντας δικές της 
εμπειρίες και προσπαθώντας για 
μια ακόμη φορά να κάνει να μιλή-
σουν οι μητρικές σιωπές. Ισχυρή 
προσωπικότητα την οποία η Τζα-
χίλη διαρκώς παλεύει να κατανο-
ήσει, η ∆ήμητρα υπήρξε πρόσωπο 
ζωντανό, απτό. Ο Γερμανός αξιω-
ματικός δεν ήταν, αντιθέτως, παρά 
μια σκιά που τυχαία έμαθε το όνο-
μά του - Χέλμουτ Εγκελχαρτ. Αρχί-
ζει έτσι ένα αδυσώπητο κυνηγητό 
στο ∆ιαδίκτυο και τις γερμανικές 
κρατικές υπηρεσίες, αντάξιο του 
πιο ελκυστικού αστυνομικού, μάς 
μεταφέρει στη ναζιστική Γερμανία 
και το πολεμικό μέτωπό της. Το 
αποτέλεσμα είναι μια γοητευτική 
αφήγηση την οποία διατρέχει μια 
σταθερή ποιητική, που στοχαστι-
κά προβάλλει το ίσως, το πιθανώς 
και το ενδεχομένως.

Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ξαναζωντανεύοντας την κατεχόμενη Θεσσαλονίκη - 1941

Ο κόσμος είναι ξανά έτοιμος για πόλεμο;

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Στο τραύμα του πολέ-
μου η κοινωνία αντι-
δρά με διχασμό. Η μια 
πλευρά ξεχνάει τη φρί-
κη και η άλλη συναρ-
πάζεται από τη βία 
του πολέμου.

Ο θλιβερός εθνικιστής δικτάτορας γείτονας παριστάνει τον θάνατο και μας φοβερίζει ότι θα έλθει μια νύχτα. ∆εν 
θέλει μόνο να τον φοβόμαστε και να τον υπακούμε, αλλά απαιτεί και να τον αγαπάμε.
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Της ΕΛΙΣ ΚΙΣ

Είναι μια λίγο διαφορετική χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία. Eνας από 
τους πιο επιδραστικούς οίκους 
πολυτελείας, που τα τελευταία 
χρόνια βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των στυλιστικών προ-
κλήσεων, αποκαλύπτει μια κα-
μπάνια για εορταστικά δώρα. Eξι 
παιδάκια ποζάρουν με τα βελούδι-
να αρκουδάκια τους μπροστά από 
ένα τραπέζι. Τα αρκουδάκια φο-
ρούν σαδομαζοχιστικά αξεσουάρ, 
ενώ στο τραπέζι, αντί για κάποια 
άλλα παιχνίδια, υπάρχουν ποτή-
ρια για κρασί και άλλα αντικεί-
μενα για μεγάλους. Το πρότζεκτ 
ήταν η πρώτη διαφημιστική κα-
μπάνια του Ιταλού Γκαμπριέλε 
Γκαλιμπέρτι με ειδικότητα στη 
φωτογραφία ντοκουμέντου. Η 
κατακραυγή ήταν άμεση, σφο-
δρή και παγκόσμια.

∆εν είναι η πρώτη φορά που ο 
Demna (δεν χρησιμοποιεί πλέον 
του επίθετό του, Gvasalia) μας 
προβοκάρει από τη θέση του καλ-
λιτεχνικού διευθυντή του οίκου 
Balenciaga. Oμως, αυτήν τη φορά, 
οι εντονότατες αντιδράσεις δεν 
έρχονται μόνο από αναμενόμε-
νες πηγές, αλλά από την καρδιά 
των επικοινωνιακών καναλιών 
της Generation Z, όπως το Tik-
Tok. Ο οίκος αφαιρεί το υλικό από 
παντού (μόνο στο Instagram, ο 
Balenciaga έχει πάνω από 14 εκατ. 
ακόλουθους) και ξεκινάει να επιρ-
ρίπτει ευθύνες στους συνεργάτες 
της καμπάνιας, συμπεριλαμβανο-
μένης και μιας μήνυσης 25 εκατ. 
δολαρίων που εκτοξεύει εναντίον 
της εταιρείας παραγωγής.

Στο μεταξύ, μία ακόμη καμπά-
νια αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα πε-
ρίεργη λεπτομέρεια. Αφορά μια 
συνεργασία μεταξύ του Balen-
ciaga και της Adidas, όπου δυ-
ναμικές προσωπικότητες όπως 
η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Νικόλ Κί-
ντμαν, γνωστές για τη δράση τους 
υπέρ της γυναικείας ενδυνάμω-
σης, ποζάρουν με μια Balenciaga 
x Adidas τσάντα. Σε ένα από τα 
μινιμαλιστικά γραφεία της φωτο-
γράφισης, υπάρχουν απλωμένα 
χαρτιά. Ανάμεσά τους, κάποιος 
διακρίνει ένα φύλλο χαρτί που 
αφορά μια δικαστική απόφαση σε 
υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. 
Στο TikTok, νεαροί χρήστες αρχί-
ζουν να κόβουν με ψαλίδι ρούχα 
και αξεσουάρ μπροστά στις κά-
μερες των κινητών τους.

Η μόδα έχει πολλά αναγνωστικά 
επίπεδα. Μπορεί να είναι συγκε-
κριμένη, όπως μπορεί να είναι και 
αφαιρετική. Είναι μια ιδέα, είναι 

όμως και ένα παντελόνι. Σίγουρα 
δεν μπορεί να είναι χαριτωμένα, 
αν και όχι ιδιαίτερα χαμογελαστά 
παιδάκια, τα οποία στα χεράκια 
τους κρατούν βελούδινα αρκουδά-
κια που προβάλλουν αξεσουάρ με 
στοιχεία BDSM, δηλαδή δεσμών, 
πειθαρχίας, κυριαρχίας, υποταγής, 
σαδισμού και μαζοχισμού.

Η υπόθεση Balenciaga επα-
ναφέρει στο προσκήνιο τη συζή-
τηση περί διαφημιστικών ορίων. 
Πιο άμεσο από ποτέ, το μεγάλο, 
πολυεπίπεδο εργαλείο του μάρκε-
τινγκ, του οποίου ο ρόλος είναι η 
προβολή ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, μεταλλάσσεται μέσω 
της τεχνολογίας. Στον κεντρικό 
του πυρήνα, όμως, παραμένουν 
πάντα η ανάπτυξη της επιθυμίας 
και του συναισθήματος. Θυμη-
θείτε για λίγο τις διαφημιστικές 
καμπάνιες της ιταλικής Benetton 
ενορχηστρωμένες από τον φωτο-
γράφο Ολιβιέρο Τοσκάνι. Ανάμε-

σά τους, η φωτογραφία του Ντέ-
ιβιντ Κίρμπι, ενός ασθενούς με 
AIDS, την οποία παίρνει μια φοι-
τήτρια δημοσιογραφίας το 1990. 
∆ύο χρόνια αργότερα, η αρχικά 
ασπρόμαυρη φωτογραφία απο-
κτά χρώμα και πρωταγωνιστεί 
σε καμπάνια της εταιρείας. Πέρα 
από ρούχα της σεζόν, η Benetton 
κάνει τη διαφημιστική διαφορά 
προβάλλοντας κοινωνικά θέμα-
τα όπως η διαφορετικότητα και 
η συμπερίληψη.

Μπρουκ Σιλντς ετών 15
Η ιδέα της πρόκλησης δεν εί-

ναι κάτι νέο. Το 1971, ο ντροπα-
λός επαναστάτης Ιβ Σεν Λοράν 
αναλαμβάνει τον ρόλο του μο-
ντέλου για την προώθηση του 
ανδρικού του αρώματος με μια 
γυμνή φωτογράφιση. H δεκαε-
τία του ’80 ανοίγει με τον Κάλβιν 
Κλάιν να ζητάει από τον φωτο-
γράφο μόδας Ρίτσαρντ Αβεντον 
να φωτογραφίσει την Μπρουκ 
Σιλντς για μια καμπάνια Calvin 
Klein Jeans. «Τι υπάρχει ανάμε-
σα σε εμένα και τα Calvins μου; 
Τίποτα», λέει η Μπρουκ στη δια-
φήμιση. Είναι μόνο 15 ετών. Σή-

μερα, ο Τομ Φορντ συνεχίζει το 
σεξουαλικό σικ που χαρακτηρίζει 
πολλές από τις καμπάνιες του.

Τεράστιο το οικονομικό και 
επικοινωνιακό διακύβευμα των 
γιγαντιαίων brands. O Balenciaga 
χρόνια τώρα «παίζει» στα όρια. 
Πριν από λίγα χρόνια παρουσία-
σε τη δική του βερσιόν της γνω-
στής πλαστικής τσάντας-σακού-
λας Ikea, μετατρέποντάς την σε 

είδος πολυτελείας. Πιο πρόσφα-
τα, προωθούσε «κατεστραμμένα» 
αθλητικά παπούτσια, τα οποία 
οπτικά τουλάχιστον, απείχαν ένα 
μόλις βήμα από την αποσύνθε-
ση – στην τιμή των 1.450 ευρώ. 
Και μετά είναι η Κιμ Καρντάσιαν, 
συνεργάτις του brand, την οποία 
ο Demna τοποθέτησε στο κόκ-
κινο χαλί του Met Gala το 2021 
με δυστοπικό ολόσωμο φορμά-

κι που κάλυπτε κεφάλι, πρόσω-
πο και πόδια. Η τελευταία, πά-
ντως, ανακοίνωσε μέσω Twitter 
ότι ένιωσε αηδιασμένη με την 
επίμαχη παιδική φωτογράφιση. 
Και όλα αυτά στον οίκο που ξεκί-
νησε ο μεγαλύτερος δημιουργός 
υψηλής ραπτικής της γενιάς του, 
Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα, στο 
Παρίσι το 1937.

«Θα ήθελα να ζητήσω προσω-
πικά συγγνώμη για τη λάθος καλ-
λιτεχνική επιλογή του κόνσεπτ 
για την καμπάνια δώρων με τα 
παιδιά και αναλαμβάνω τις ευ-
θύνες μου. Ηταν ανάρμοστο να 
έχουμε παιδιά να προωθούν αντι-
κείμενα τα οποία δεν έχουν καμία 
σχέση μαζί τους», είπε πριν από 
λίγες μέρες ο Demna σε ανακοί-
νωσή του. «Οσο και αν κάποιες 
φορές επιθυμώ να προκαλέσω 
τη σκέψη μέσα από τη δουλειά 
μου, ποτέ δεν θα είχα πρόθεση 
να το κάνω αυτό με ένα απαίσιο 

θέμα όπως η κακοποίηση παι-
διών την οποία καταδικάζω. Τε-
λεία και παύλα».

Ακολούθησε λίγο αργότερα 
ανακοίνωση του προέδρου του 
οίκου, Σεντρίκ Σαρμπί, με τις 
αποφάσεις της εταιρείας μετά 
το παγκόσμιο τσουνάμι. Ανάμε-
σα σε αυτές, η σύσταση ομάδας 
που θα αξιολογεί το διαφημιστι-
κό περιεχόμενο (content), την 
αναίρεση της μήνυσης προς την 
εταιρεία παραγωγής, αλλά και 
χρηματοδοτήσεις σε οργανώσεις 
που ασχολούνται με παιδιά. Ο 
Balenciaga ανήκει στον όμιλο 
Kering, ιδιοκτήτη και του οίκου 
Gucci, όπου πριν από μερικά χρό-
νια ένα μπαλακλάβα πουλόβερ 
που έφτανε μέχρι τη μύτη (με 
άνοιγμα σε μορφή κόκκινων χει-
λιών στο στόμα), αντιμετώπισε 
διεθνή ιντερνετική κατακραυγή, 
καθώς θύμιζε έντονα τη ρατσι-
στική πρακτική του blackface. 

Φάουλ είχε κάνει τέσσερα 
χρόνια πριν και ο οίκος Dolce & 
Gabbana, στέλνοντας στην κινε-
ζική αγορά καμπάνια με μοντέλο 
που επιχειρεί να απολαύσει μα-
καρονάδα με ασιατικά ξυλάκια. 

Και δεν ξεχνάμε την καθαίρεση 
του Τζον Γκαλιάνο από καλλιτε-
χνικό διευθυντή του Dior όταν 
κατηγορήθηκε για ρατσιστικά 
(κυρίως αντισημιτικά) σχόλια σε 
θαμώνες μπαρ στο Μαραί, στο 
Παρίσι, το 2011.

«Ακτιβίστρια»
Υπάρχει όμως και μια άλλη 

όψη της μόδας. Θυμάστε τις επο-
χές που όταν η κουβέντα έμπαι-
νε στα χωρικά ύδατα του στυλ, 
η ερώτηση ήταν πάντα, «τι είναι 
της μόδας φέτος;». Αυτές οι μέρες 
αποτελούν όλο και περισσότερο 
παρελθόν. Ναι, υπάρχουν ακόμα 
τάσεις εκεί έξω, όμως η μόδα σή-
μερα αναπτύσσει και μια άλλου 
είδους ατζέντα. Είναι ακτιβίστρια, 
έχει κοινωνική άποψη, ασχολεί-
ται με έξυπνα υφάσματα και άλ-
λες βιώσιμες λύσεις παραγωγής, 
ενώ στις πασαρέλες και στις σε-
λίδες της τοποθετεί τη συμπερί-
ληψη και τη ρευστότητα. Μεμο-
νωμένες φωνές πάντα υπήρχαν, 
όπως οι Βρετανίδες Κάθριν Χά-
μνετ και Βίβιεν Γουέστγουντ που 
έβαζαν τα πολιτικά τους πιστεύω 
στη δουλειά τους ή ακόμα ο Ζαν 
Πολ Γκοτιέ που τόσο βασίστηκε 
στη διαφορετικότητα. Σίγουρα 
όμως το σημερινό πρόσωπο της 
βιομηχανίας είναι, συνολικά, πιο 
κοινωνικά ενεργό.

Και μετά έρχεται ο Demna. 
Ενας σχεδιαστής που δεν με-
γάλωσε στην υπερκαταναλωτι-
κή ∆ύση, αλλά στη Γεωργία του 
1980. Που μοιάζει να χρησιμοποι-
εί τη μόδα ως κοινωνικό πείραμα. 
Που δεν έχει απλά αναλάβει ένα 
heritage brand, έναν ιστορικό 
οίκο μόδας, αλλά πιστεύει ότι η 
παραδοσιακή κομψότητα (στην 
οποία πίστευε απόλυτα ο Κριστό-
μπαλ Μπαλενσιάγκα) δεν είναι 
κάτι που μας αφορά σήμερα. Που 
μας αναγκάζει να αναλογιστού-
με τον ρόλο της παραδοσιακής 
πολυτέλειας, της κοινωνίας της 
αφθονίας, της μόδας του δρόμου. 
Που βάζει τους κουλ καλεσμένους 
της περίφημης «πρώτης σειράς» 
να παρακολουθούν μοντέλα που 
περπατούν μέσα στη λάσπη. Εναν 
σχεδιαστή που ακολουθούμε μέ-
χρι τη στιγμή που έξι παιδάκια 
κρατούν στα χέρια τους βελού-
δινα αρκουδάκια με σαδομαζο-
χιστικά στοιχεία.

Καθώς γράφονται αυτές οι 
γραμμές ο Demna διατηρεί την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Balenciaga. Ακούμε συχνά ότι η 
μόδα καθρεφτίζει την εποχή της. 
Κάποια στιγμή, όμως, αυτός ο κα-
θρέφτης μπορεί να γίνει θρύψαλα.

Ηδη το 1971, ο Ιβ Σεν 
Λοράν είχε αναλάβει 
τον ρόλο του μοντέλου 
για την προώθηση 
του ανδρικού του αρώ-
ματος με μια γυμνή 
φωτογράφιση.

Το 2011, ο Τζον Γκαλιάνο 
καθαιρέθηκε από καλλι-
τεχνικός διευθυντής 
του Dior όταν κατηγο-
ρήθηκε για ρατσιστικά 
σχόλια σε θαμώνες 
μπαρ στο Παρίσι.

Τα παιδάκια που πόζαραν για λογαριασμό του οίκου Balenciaga κρατούσαν βελούδινα αρκουδάκια ντυμένα με σαδομαζοχιστικά αξεσουάρ. Μετά την παγκόσμια κατακραυγή η καμπάνια αποσύρθηκε.

Εκθεση με έργα του φωτογράφου Ολιβιέρο Τοσκάνι. Η έμπνευσή του να 
χρησιμοποιήσει φωτογραφία ετοιμοθάνατου ασθενούς με AIDS σε καμπά-
νια της Benetton τη δεκαετία του ’90 είχε σοκάρει.
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H «τέχνη» και η ιδέα της πρόκλησης
Το σκάνδαλο με την καμπάνια του οίκου Balenciaga επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση περί διαφημιστικών ορίων

Η συνεργάτις του Balenciaga, Κιμ Καρντάσιαν, με δυστοπική δημιουργία 
του οίκου στο Met Gala το 2021. Πρόσφατα δήλωσε αηδιασμένη με την επί-
μαχη παιδική φωτογράφιση.
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Tου ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Ως γνωστόν, για να κάνει η Γη μια 
πλήρη περιστροφή γύρω από τον 
Ηλιο, χρειάζεται 365 ημέρες ή, 
αλλιώς, ένα χρόνο. Ερώτηση: Πό-
σα χρόνια χρειάζονται για τη Γη, 
μαζί με ολόκληρο το ηλιακό μας 
σύστημα φυσικά, για να περι-
στραφεί γύρω από το κέντρο του 
Γαλαξία μας; Απάντηση: περί τα 
230 εκατομμύρια χρόνια. Με άλ-
λα λόγια, την τελευταία φορά 
που η Γη βρισκόταν στη θέση 
όπου βρίσκεται σήμερα, την κα-
τοικούσαν ακόμη δεινόσαυροι. 
Και αν αναλογιστούμε ότι η Γη 
έχει ηλικία 4,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια, η περιστροφή αυτή έχει 
πραγματοποιηθεί κάπου δεκαο-
κτώ φορές. 

Ο Γαλαξίας μας (μόνον ο δικός 
μας γαλαξίας γράφεται με γά-
μα κεφαλαίο· όλοι οι υπόλοιποι 
γράφονται με πεζό, π.χ. γαλαξίας 
της Ανδρομέδας) είναι αυτό το 
αχνό, «γαλακτικό» περίγραμμα 
που μπορούμε να διακρίνουμε 
κοιτώντας τον έναστρο ουρανό 
μια καλοκαιρινή νύχτα με αστρο-
φεγγιά. 

Μάλλον, πιο σωστά, αυτό που 
βλέπουμε είναι μονάχα μία από 
τις σπείρες του Γαλαξία μας, ο 
οποίος στα αγγλικά αποκαλείται 
επισήμως The Milky Way (Η γα-
λακτική οδός): υπάρχει κάτι αμυ-
δρά «γαλακτώδες» όταν κοιτάς 
τη σπείρα από τη Γη, λες και έχει 
χυθεί πάνω στο σκοτεινό πέπλο 
κάμποσο –αρκετό– γάλα. 

Η ονομασία, ωστόσο, προήλ-
θε από την ελληνική μυθολογία: 
θηλάζοντας τον Ηρακλή, η Ηρα 

τραβήχτηκε απότομα όταν το 
βρέφος δάγκωσε με δύναμη τη 
θηλή της. Αποτέλεσμα, ένας χεί-
μαρρος γάλακτος ξεπήδησε από 
τον μαστό της και διαπότισε τον 
νυχτερινό ουρανό. Σε άλλους πο-
λιτισμούς, η σπείρα του Γαλα-
ξία μας εθεωρείτο πως ήταν ένα 
ποτάμι που οδηγούσε τις ψυχές 
στον άλλο κόσμο. 

Εως τη δεκαετία του 1920, οι 
αστρονόμοι ήσαν πεπεισμένοι 
πως ο Γαλαξίας μας ήταν ολόκλη-

ρο το σύμπαν. Ουράνια σώματα 
όπως ο γαλαξίας της Ανδρομέδας 
θεωρούνταν νεφελώματα εντός 
του δικού μας Γαλαξία και τίπο-
τα περισσότερο. 

Η εξέλιξη της παρατηρησια-
κής αστρονομίας όμως, και κυρί-
ως η επιμονή ορισμένων, όπως ο 
Αμερικανός Εντουιν Χαμπλ και 
ο Βέλγος Ρωμαιοκαθολικός ιερέ-
ας και φυσικός Ζορζ Λε Μετρ, 
απέδειξαν δύο πράγματα: κατά 
πρώτον ότι ο Γαλαξίας μας είναι 
μόνον ένας μέσα σε ένα απέρα-
ντο σύμπαν, το οποίο, κατά δεύ-
τερον, διαστέλλεται αέναα.

Η δε απόσταση της Γης από το 
γαλαξιακό κέντρο κυμαίνεται σε 
26.000 έτη φωτός. ∆ηλαδή, ακό-

μη κι αν είχαμε την τεχνολογία 
που θα μας επέτρεπε να ταξι-
δέψουμε με την ταχύτητα του 
φωτός (300.000 χιλιόμετρα το 
δευτερόλεπτο), θα μας έπαιρνε 
26.000 χρόνια για να φτάσουμε 
στο υπέρλαμπρο κέντρο του, δι-
άστικτο από άστρα εν τη γενέσει 
τους, νεφελώματα και αέρια – 
αλλά και το απόλυτο μαύρο: τον 
Τοξότη Α*, που είναι, βεβαίως, 
μια υπερμαζική μαύρη τρύπα. 

Αυτά και άλλα πολλά μπο-
ρεί κάποιος να ανακαλύ-
ψει παρακολουθώντας 
τη νέα παραγωγή του 
Νέου Ψηφιακού Πλα-
νηταρίου του Ιδρύ-
ματος Ευγενίδου, 
με τίτλο «Ταξίδι 
στον Γαλαξία». 
Τη νέα αυτή πα-
ράσταση, διάρ-
κειας σαράντα 
λεπτών, υπο-
γράφουν οι Αλέ-
ξης ∆εληβοριάς 
(σενάριο, επι-
στημονική επι-
μέλεια και κεί-
μενο αφήγησης), 
Αναστάσιος Κ. Κα-
τσάρης (μουσική 
και sound design), 
Παναγιώτης ∆. Σιμό-
πουλος (σκηνοθετική 
επιμέλεια), Μάνος Κι-
τσώνας (διεύθυνση πα-
ραγωγής), ενώ στον τομέα 
του συμβούλου παραγωγής 
βρίσκουμε το όνομα του αλη-
σμόνητου ∆ιονύση Π. Σιμόπου-
λου, ο οποίος πέθανε, δυστυχώς, 
το καλοκαίρι που μας πέρασε. 

Στην αφήγηση της παράστασης, 
ο Θανάσης Κουρλαμπάς. 

Οπως διαβάζουμε στη σχετι-
κή ανακοίνωση, «Ο Γαλαξίας μας 
είναι μια αχανής αστρική πολι-
τεία με εκατοντάδες δισ. 
άστρα και πλα-

νήτες και τεράστιες ποσότητες 
αερίων και σκόνης, μέσα στις 
οποίες γεννιόνται νέα άστρα. Κα-
νένα, όμως, άστρο δεν είναι ακρι-
βώς ίδιο με κάποιο άλλο. Κάθε 
άστρο, δηλαδή, έχει διαφορετι-

κά φυσικά χαρακτη-

ριστικά, ενώ ο κύριος παράγο-
ντας που καθορίζει την εξέλιξη 
και τον θάνατό τους είναι η αρ-
χική τους μάζα. Επομένως, πώς 
γεννιούνται τα άστρα; Ποιο θα 
είναι το τέλος του Ηλιου; Τι εί-
ναι οι εκρήξεις σουπερνόβα, οι 
αστέρες νετρονίων, τα πάλσαρ 
και οι μαύρες τρύπες; Πώς ανα-
καλύψαμε την τεράστια μαύρη 
τρύπα που υπάρχει στον πυρή-
να του Γαλαξία μας;». 

Στα ερωτήματα αυτά αναλαμ-
βάνει να δώσει απαντήσεις η 
σαραντάλεπτη ψηφιακή πα-
ράσταση, παραγωγής 2022, 
επιτρέποντας στους θεα-
τές (άνω των 10 ετών) 
«την καλύτερη κατανό-
ηση του σχηματισμού 
των αστέρων και των 
γαλαξιών, δηλαδή 
την κατανομή της 
ύλης στο ∆ιάστημα, 
αλλά και της συμπε-
ριφοράς της μυστη-
ριώδους σκοτεινής 
ύλης»... 

Συναρπαστικό ταξίδι στον Γαλαξία μας
Παράσταση (παραγωγής 2022) στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου για θεατές 10 ετών και άνω

Σε άλλους πολιτισμούς, 
η σπείρα του Γαλαξία μας 
εθεωρείτο πως ήταν 
ένα ποτάμι που 
οδηγούσε τις ψυχές 
στον άλλο κόσμο. 

Πώς γεννιούνται τα άστρα; 
Ποιο θα είναι το τέλος του Ηλι-

ου; Τι είναι οι εκρήξεις σουπερ-
νόβα, οι αστέρες νετρονίων, τα 

πάλσαρ και οι μαύρες τρύπες; Απα-
ντήσεις σε αυτά και σε δεκάδες άλλα 
ερωτήματα θα πάρουν όσοι επισκε-
φθούν το νέο ψηφιακό Πλανητάριο και 
σηκώσουν το βλέμμα τους στον εντυπω-
σιακό του θόλο.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.10 Σε προσκυνώ γλώσσα
11.00 Σπίτι στη φύση - (Ε)
 Πολιτιστική εκπομπή.
11.30 Κύπρος, ένα προσκύνημα
  Ένα ταξίδι σε εκκλησίες, 

μονές και παρεκκλήσια. 
12.00 Play List, ΙΙ - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.30 Κοίτα με στα μάτια, ΙV
 Σειρά για τα ζώα.
14.00 EI∆HΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης 
15.00 Μoυσικό ραντεβού, ΙΙΙ 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
15.30 Προσωπογραφίες, VI-(Ε) 
16.30 Χρονογράφημα, V 
17.00 Εκείνη & Εκείνοι, II 
 Mε την Αθηνά Χάλκου.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.30 Γευστικό ταξίδι στο χωριό
 Εκπομπή μαγειρικής 
 με τη Χρύσω Λέφου. 
19.00 Eιρήνη Πάσι, ΙΙ 
 Κωμική σειρά εποχής.
19.30 Το σπίτι του μακαρίτη
 Κυπριώτικο σκετς.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Παραδοσιακή βραδιά, ΙV 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
22.30 Χρονογράφημα, V - (Ε)
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Προσωπογραφίες, VI-(Ε) 
00.00 Εκείνη & Εκείνοι, II - (Ε)
01.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.00 Αμύνεσθαι περί πάτρης
02.30 Επαναλήψεις

07.00 Μαραθώνιος Λευκωσίας  
 Απευθείας μετάδοση
12.00 Παιδική ζώνη
 α. Αστυνόμος Σαΐνης
 β. Η Μπο ταξιδεύει
 στ. Τα Στρουμφάκια
 ζ. Τελετάμπις
 η. Ο Μπόμπιρας
 θ. Η μικρή Λουλού 
 ι. Μπομπ ο Μάστορας
15.30 Anne with an E, IΙΙ - (Ε)
 Σειρά εποχής.
16.15 Wild at Heart, III - (Ε)
 Oικογενειακή σειρά. 
17.00 Εuromaxx Design - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
17.30 Εuromaxx Architecture
 Ντοκιμαντέρ.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.30 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
19.40 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
19.00 Συνέντευξη του   
 προέδρου της Ε∆ΕΚ  
 Μαρίνου Σιζόπουλου
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
 Σύνδεση με ΡΙΚ1
21.00 Το φως ανάμεσα 
 στους ωκεανούς
 Light Between Oceans
 Κοινωνική ταινία, με τους 
 Μάικλ Φασμπέντερ,
 Αλίσια Βικάντερ, κ.ά.
23.10 Α Bad Idea Gone Wrong 
 Kωμωδία, με τους 
 Ματ Τζόουνς,  
 Έλανορ Πιέντα, κ.ά.
00.30 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.45 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

07.00 Περί ανέμων και υδάτων
 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.
15.30 Aμφιβολίες - (Ε)
  Κοινωνική σειρά με ιστο-

ρίες γεμάτες ένταση και 
συνεχείς ανατροπές.

14.45 Λούης Νight Show - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.15 Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη
  Κωμική σειρά. 
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, ΙΙ
  ∆ραματική σειρά, με 

τους Πασχάλη Τσαρούχα, 
Αντιγόνη Κουλουκάκου.

22.30 Μaestro 
  Ερωτική δραματική σειρά, 

με τους Χριστόφορο Πα-
πακαλιάτη, Χάρις Αλεξίου. 

00.00 Night out
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
01.15 Κάρμα - (E)
02.15 Kρατάς μυστικό - (E)
03.00   Oικογενειακές ιστορίες
03.45 Σ/Κ με τον Μάνεση

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.00 Παραδοσιακή βραδιά 21.00 Light Between Oceans 22.30 Μaestro

Οι κολυμβήτριες ���
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Σάλι ελ Χοσαϊνί
Ερμηνείες: Μάναλ Ισά, Ναταλί Ισά

 
Η πραγματική ιστορία δύο κορι-
τσιών από τη Συρία, τα οποία 
απέδρασαν από τις βόμβες του 
πολέμου και κυνήγησαν το όνει-
ρό τους να συμμετάσχουν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταφέρε-
ται στην οθόνη από το Netflix. Η 
Σάρα και η Γιούσρα προπονού-
νται από μικρές για να γίνουν 
πρωταθλήτριες της κολύμβη-
σης. Ειδικά η δεύτερη καταγρά-
φει εξαιρετικές επιδόσεις, ωστό-
σο η φωτιά του πολέμου θα την 
προλάβει και θα την αναγκάσει, 
μαζί με την αδελφή της, να ξεκι-
νήσουν το επικίνδυνο ταξίδι της 
προσφυγιάς, προκειμένου να φτά-
σουν στην Ευρώπη. 

Η ταινία ξεκινά τη δράση της 
στη βομβαρδισμένη και γεμάτη 
ελεύθερους σκοπευτές ∆αμασκό, 
όμως σύντομα μεταφέρεται στον 
δρόμο. Οι δύο αδελφές φτάνουν 
στην Κωνσταντινούπολη και από 
εκεί βρίσκουν διακινητή για το 
πέρασμα στη Λέσβο, οπότε, κα-

κήν κακώς, φορτώνονται σε μια 
φουσκωτή βάρκα γεμάτη υπερά-
ριθμους. Αρκετή από τη διαδρομή 
θα την κάνουν τελικά κολυμπώ-
ντας. Ο γολγοθάς θα συνεχιστεί 
με πεζοπορία στην Ελλάδα –γε-
νικώς η εικόνα που σχηματίζεται 
για τη χώρα μας μόνο αυτή της 
φιλοξενίας δεν είναι–, στα Βαλκά-
νια και στην Ουγγαρία μέχρι το 
Βερολίνο. Εκεί ένας δραστήριος 
προπονητής θα αναζωπυρώσει 
ξανά το όνειρο των Αγώνων. Το 
φιλμ του Netflix ποντάρει στον 
ρεαλισμό, αφηγούμενο μια σχε-
δόν απίστευτη ιστορία, η οποία 
όμως αποτελεί απλώς μια ψηφίδα 
–έστω λαμπερή– στο δράμα των 
προσφύγων. 

 
Εξαφανισμένος 
φάκελος ���
ΘΡΙΛΕΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
Σκηνοθεσία: Ερίκ Ζονκά
Ερμηνείες: Βενσάν Κασέλ, 
Ρομέν Ντουρί 

Από την πλατφόρμα του Ertflix 
επιλέγουμε ένα γαλλικό αστυ-
νομικό θρίλερ, το οποίο ανα-

δεικνύεται σε παραπάνω από 
ενδιαφέρον χάρη στη δεσπό-
ζουσα παρουσία του Βενσάν Κα-
σέλ, ο οποίος το παίρνει σχε-
δόν εξ ολοκλήρου στους ώμους 
του. Ο Ντάνι, ο έφηβος γιος 
μιας ταλαιπωρημένης οικογέ-
νειας, εξαφανίζεται μυστηριω-
δώς και την υπόθεση αναλαμ-
βάνει ένας έμπειρος ντετέκτιβ, 
ο οποίος όμως αντιμετωπίζει 
και ο ίδιος τα δικά του προσω-
πικά προβλήματα. Το ενδιαφέ-
ρον της υπόθεσης –αρχικά του-
λάχιστον– είναι πως βάζει στο 
κάδρο σύγχρονα ζητήματα της 
γαλλικής κοινωνίας (τρομοκρα-
τία, ζωή στα προάστια κ.ο.κ.), 
αν και στη συνέχεια όλα αυτά 
μένουν στην άκρη για να εξε-
λιχθεί το τυπικό θρίλερ μυστη-
ρίου. Η ατμόσφαιρα παραμένει 
σκοτεινή, οι ρυθμοί ανεβαίνουν, 
ενώ δεν λείπουν και κάποιες 
ανατροπές. Κυρίως όμως εκεί, 
όπως είπαμε, αναλαμβάνει ο 
Κασέλ, ο οποίος δίνει προσω-
πικότητα στον χαρακτήρα του 
και βοηθά να κρατηθεί το ενδια-
φέρον ζωντανό μέχρι το ομολο-
γουμένως ανατρεπτικό φινάλε.

Επάνω, οι Ναταλί και Μανάλ 
Ισά σε σκηνή από την ταινία του 
Netflix «Οι κολυμβήτριες». Κάτω, ο 
Βενσάν Κασέλ πρωταγωνιστεί στο 
φιλμ «Εξαφανισμένος φάκελος», 
που είναι διαθέσιμο στo Ertflix. 

Κολυμπώντας στο Αιγαίο με προορισμό την ελευθερία

Ο τρόμος 
του θανάτου
σε μια χαώδη
Αμερική
Ο Μπάουμπαχ σκηνοθετεί Ντελίλο

Λευκός θόρυβος ���
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Νόα Μπάουμπαχ
Ερμηνείες: Ανταμ Ντράιβερ, 
Γκρέτα Γκέργουικ, Ντον Τσιντλ

 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Κάθε ταινία του Νόα Μπάουμπαχ, 
από τους πιο επιφανείς εκπροσώ-
πους του σύγχρονου αμερικανι-
κού σινεμά, αποτελεί ξεχωριστό 
γεγονός· πόσο μάλλον όταν εκεί-
νος διασκευάζει κινηματογραφικά 
ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστο-
ρήματα του μάστορα της «αμερι-
κάνα» λογοτεχνίας Ντον Ντελίλο. 
Στο επίκεντρο εδώ βρίσκεται μια 
πολυμελής οικογένεια και η γεμάτη 
συγκρούσεις, χαρές και δράματα 
καθημερινότητά της στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980. Ο πανεπιστη-
μιακός πατέρας (Ανταμ Ντράιβερ), 
η δραστήρια μητέρα (Γκρέτα Γκέρ-
γουικ) και μια... στρατιά παιδιών 
μεγαλώνουν λίγο-πολύ αρμονικά, 
μέχρι που ένα τρομακτικό ατύχη-
μα και η συνακόλουθη οικολογική 
καταστροφή θα βάλει τις ζωές τους 
σε κίνδυνο.

Ο Μπάουμπαχ σκηνοθετεί με 
ταχύτατους ρυθμούς ένα μάλλον 
χαώδες φιλμ, το οποίο εναποθέτει 
ένα στρώμα κωμωδίας πάνω από 
τον πολύ πιο δραματικό, σχεδόν 
τραγικό πυρήνα του. Η συντηρητι-

κή Αμερική του Ρέιγκαν, ο Ψυχρός 
Πόλεμος που πλησιάζει στο τέλος 
του, ακόμη και το αισθητικό στυλ 
της εποχής, γίνονται εδώ αντικεί-
μενο έξυπνης, ενίοτε και απολαυ-
στικής, σάτιρας σε μια σειρά από 
καλοστημένες σκηνές. Το παρά-
δοξο του πατέρα-καθηγητή που 
ειδικεύεται στη ναζιστική ιστορία, 
τα «μαγικά» φάρμακα, οι εξωγήινοι 
και διάφορα άλλα ενισχύουν ακόμη 
περισσότερο το χάος, αυτήν ακρι-
βώς δηλαδή την έννοια του «λευ-
κού θορύβου» που υποδεικνύει και 
ο τίτλος. «Η γλώσσα του Ντελίλο 
μου φάνηκε οικεία. Υφαίνει τόσο 
υπέροχα μέσα στην πρόζα του την 
αμερικανική ποπ κουλτούρα με τη 
φρασεολογία. Η ιστορία είναι για 
άτομα και οικογένειες, αλλά υπάρ-
χει και ένας σατιρικός τόνος στη 
δομή και στην πλοκή, για τα οποία 
χρειαζόμουν να βρω ένα κινηματο-
γραφικό ανάλογο. Και δεδομένου 
πως το βιβλίο είναι κυρίως για την 
αμερικανική κουλτούρα, που έχει 
καλυφθεί από τα μίντια (την τηλε-
όραση, το ραδιόφωνο, τις διαφημί-
σεις, την κουλτούρα των ταινιών 
και της κινηματογραφικής αφή-
γησης), το προσέγγισα με κινη-
ματογραφικούς όρους», αναφέρει 
ο ίδιος ο Αμερικανός σκηνοθέτης 
για το πρότυπό του. Κάτω από όλα 
αυτά, ωστόσο, το βασικό θέμα της 
ταινίας έχει να κάνει με τον τρόμο 
του θανάτου. Αυτός κατακλύζει την 
καρδιά της μητέρας Μπαμπέτ, βυ-
θίζοντάς τη στην απελπισία, αυτός 
στροβιλίζεται συμβολικά σαν πε-
λώριο τέρας, με τα μαυροκόκκινα 
σύννεφα που θυμίζουν κάτι από 
«Stranger Things». Από την άλλη, 
παρά την ενδιαφέρουσα προσπά-
θεια, η προσέγγιση του Μπάουμπαχ 
μοιάζει να είναι επηρεασμένη πε-
ρισσότερο από τη «μέτα» ματιά του 
2022, παρά από τον πιο υπαρξιακό 
χαρακτήρα του Ντελίλο.

Ο Ανταμ Ντράιβερ, η Γκρέτα Γκέργουικ και ο Ντον Τσιντλ πρωταγωνιστούν στο φιλμ που φέρει στον πυρήνα του την αμερικανική ποπ κουλτούρα των ’80s.

HOME CINEMA

Η συντηρητική Αμερική 
του Ρέιγκαν, ο Ψυχρός 
Πόλεμος που πλησιάζει 
στο τέλος του, ακόμη και 
το αισθητικό στυλ της 
εποχής, γίνονται αντικεί-
μενο έξυπνης σάτιρας.

07.10 Ο κόσμος να χαλάσει
 Κωμική σειρά.
08.15 Santa Γιολάντα - (E)
 Κωμική σειρά.
09.30 Πρώτη σταγόνα - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Το σόι μου μέσα - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα
 Ενημερωτική εκπομπή.
12.50 5 X 5 - (Ε)
 Τηλεπαιχνίδι.
14.30 Casa De Mikel 4 - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.10 Σαλώμη - (Ε)
 Κοινωνική σειρά. 
17.40 Passenger - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή,
 με τον Μάριο Πρίαμο.
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 Jason Bourne
 Περιπέτεια, με τους 
 Ματ Ντέιμον, 
 Τόμι Λι Τζόουνς, κ.ά.
23.15 Undisputed 3: Rememption
 Περιπέτεια.
00.50 Ο γητευτής - (E)
 Κοινωνική σειρά.
01.40 Ταμάμ - (E)
 Κωμική σειρά.
02.30 Solo καριέρα - (E)  
03.20 Η εκδρομή - (E)  
04.10 Dr. Ρούλης - (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
  Εκπομπή, με τη ∆έσποινα 

Μοιραράκη.
17.25 Greece’s Next Top Model
 ∆ιαγωνισμός μόδας,
 με τη Βίκυ Καγιά.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Greece’s Next Top Model 
 Συνέχεια
19.10 Tρία μίλια
 Κοινωνική σειρά. 
20.10 OMEGA NEWS
21.00 Κόκκινο ποτάμι
  ∆ραματική σειρά εποχής, 

με τους Αναστασία Πα-
ντούση, Όμηρο Πουλάκη.

22.00 Asia Express
  Παιχνίδι περιπέτειας, με 

τον Πέτρο Πολυχρονίδη 
και τη Zενεβιέβ 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 Εικόνες - (Ε)

06.00 Οι Τάκκοι - (E)
 Κωμική σειρά.
07.00 Στο χωρκόν μας - (E) 
 Κυπριακή 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
 (Ψυχαγωγική εκπομπή 
 με τον Νίκο Μουτσινά.
14.30 Γλυκάνισος - (Ε)
 ∆ραματική σειρά.
15.30 Γειτονιές στο πιάτο 
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τον ∆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
 Κυπριακή σειρά.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Τhe Voice of Greece
 Βlind Auditions
 Moυσικός διαγωνισμός.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Ανεράδες - (Ε)
02.20 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
04.00 Γεια σου - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή. 

09.00 Η καφετζού
10.30 Ίλιγγος
12.05 Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα 
 και ο κοντός
13.35 Ο μεθύστακας
15.20 Το ανθρωπάκι
16.45 Το λεβεντόπαιδο
18.10 Και οι 14 ήταν υπέροχοι
20.00 Η Παριζιάνα
21.35 Η αρχόντισσα κι ο αλήτης
23.25 Λολίτες της Αθήνας
01.10 Μια λατέρνα μια ζωή
02.25 Θου Βου:
 Φαλακρός πράκτωρ

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.15 Jason Bourne 21.00 Κόκκινο ποτάμι 21.00 Τhe voice of Greece 21.00 Ride The Eagle

21.35 Η αρχόντισσα κι ο αλήτης

07.55 Παιδικό παραμύθι
09.00 Έξυπνες γεύσεις - (Ε)
13.30 Τα λέμε!
15.00 Πας μαγειρεύοντας - (Ε)
16.00 Τηλεαγορά
17.30 Αόρατος φακός
18.00 Quiz Fun
19.40 Τα καλύτερα της αγοράς
20.00 Ο καιρός
20.30 Fatsa Book
21.35 Το ταξίδι της ζωής, V
22.30 Ξένη ταινία
00.40 Ξένη ταινία

09.50 Έξυπνες αγορές
11.00 Ελληνικός κινηματογράφος
12.40 Έξυπνες αγορές
14.00 ∆ραματική σειρά
15.50 Κινημ/φικές επιτυχίες
15.55 Έξυπνες αγορές
16.25 Ελληνικός κινηματογράφος
18.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
18.05 Ελληνικός κινηματογράφος
19.45 ΕΧΤΡΑ News
20.20 Κινημ/φικές επιτυχίες
21.00 ∆ραματική σειρά
22.30 Ξένη ταινία
00.00 MAD TV

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

07.00 Τηλεαγορά
08.00 Ελληνική ταινία
09.45 Ξένη ταινία
11.30 Τηλεαγορά
13.00 Ελληνική ταινία
14.45 Ο παππούς ο Τάσος  
 μαγειρεύει - (E) 
15.00 Τηλεαγορά
19.10 Ξένη ταινία
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία
01.00 Tαινία δράσης
02.35 ∆ραματική ταινία

08.50 Cloudy With A Chance
 Of Christmas
10.20 The Adventures 
 Of Maid Marian
11.45 An Acceptable Loss
13.30 Hitler Versus Picasso
 And The Others
15.15 Cold Brook
17.00 A Fish Called Wanda
19.00  The Madness Of King 

George
21.00 Ride The Eagle
22.45 Under Fire
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Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Με πήρε ο Τσαρούχης αγκαζέ, στη 
Θεσσαλονίκη, και περπατήσαμε 
από τον κινηματογράφο, όπου εί-
χε δει το “Προξενιό της Αννας”, 
όλη την παραλία. “Να σου πω... 
Αυτός που ψέλνει στην αρχή της 
ταινίας ποιος είναι;” με ρωτάει. 
“Ο πατέρας μου”, του λέω. “Και 
πού ψέλνει;”. “Στον Αγιο Ελευ-
θέριο, στο Πεδίο του Αρεως”. “Α, 
είμαι θαυμαστής του! Πάω και 
τον ακούω!”. Ηταν ο πατέρας μου 
ανάμεσα στους κορυφαίους ψάλ-
τες που μαζεύονταν κάθε φορά 
στον εσπερινό της εκκλησίας που 
γιόρταζε. Μετά πλήρωνε η εκκλη-
σία μια ταβέρνα και μαζεύονταν 
όλοι εκεί κι έπιαναν τα λαϊκά! Εί-
χα κάνει κι ένα ντοκιμαντέρ, τους 
“Ψάλτες”, που δεν υπάρχει πια 
στην ΕΡΤ». 

Ο «σκληρός δίσκος» του Πα-
ντελή Βούλγαρη πρέπει να είναι 
ειδικής παραγγελίας. Να χωράει 
τόσα πρόσωπα, τόσες αφηγήσεις, 
περιπλανήσεις, κυριολεκτικές και 
μεταφορικές, τόσες χειρονομίες, 
τόσα βλέμματα, ταξίδια... 

Μετράει ήδη 57 χρόνια πίσω 
από την κάμερα (από το 1965 που 
πρωτοεμφανίστηκε με τη μικρού 
μήκους «Ο κλέφτης»), έχει κατα-
γράψει ανθρώπους και μικρά ή με-
γαλύτερα περιστατικά με τον τρό-
πο του σκηνοθέτη, εστιάζοντας 
σε ό,τι κάποιος άλλος μπορεί και 
να προσπερνούσε. «Την κάμερα 
στο ύψος των ανθρώπων: ίσια στο 
βάθος της ψυχής», το μότο του.

Φέτος τα αφιερώματα στο έρ-
γο του είναι πολλά και συγκινητι-
κά. Ξεκινώντας από το πρόσφατο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και την 
τιμητική προβολή τού «Ολα είναι 
δρόμος», περνώντας στην Ταινιο-
θήκη της Θεσσαλονίκης και αυτές 
τις ημέρες στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος, όπου βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη (από τις 8 του μηνός και 
έως τις 15) μεγάλη ρετροσπεκτίβα 
στο έργο του με 12 μεγάλου μή-
κους ταινίες και τέσσερις μικρού. 

Ο Παντελής Βούλγαρης κάθε-
ται απέναντί μου, στο σπίτι του 
στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, στο 
γραφείο του, καπνίζοντας το ένα 
τσιγάρο μετά το άλλο, ενώ έξω 
από το παράθυρο μάς παρακο-
λουθεί επίμονα και ακούραστα 
μια από τις γάτες του. Εκείνος μι-
λάει, εγώ ακούω και καταγράφω 
χρονολογικά τις ταινίες του. «Τι 
του προσφέρει το αφιέρωμα» εί-
ναι η μία από τις δύο ερωτήσεις 
που του κάνω: «Ικανοποίηση και 
αυτογνωσία για μια μακρά διαδρο-
μή στην οποία συνάντησα πάρα 
πολλούς ανθρώπους. Η γενιά μας 
σιγά σιγά αραιώνει... Εχουν φύγει 
ο Αγγελόπουλος, ο Παναγιωτόπου-
λος, ο Νικολαΐδης, η Μαρκετάκη, 
η Λιάππα, αλλά μένουμε ακόμη 
ο Περάκης, ο Πανουσόπουλος, ο 
Παπαστάθης... Ημασταν πολλοί 
εκείνη την εποχή, δουλέψαμε πο-
λύ, κάτι καταφέραμε...».

 

1972: Το προξενιό της Αννας 
«Οφείλεται στον Ντίνο Κατσου-

ρίδη, τον πατέρα του ελληνικού 
σινεμά. Τον ονόμαζα “διανυκτε-

ρεύοντα κινηματογραφιστή”. 
Μπορούσες να του τηλεφωνήσεις 
οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου. 
Μου είπε: “Εχεις γράψει ένα διή-
γημα για ένα προξενιό. Θα το κά-
νουμε ταινία. Θα φωνάξουμε και 
τον Κουμανταρέα για το σενάριο”. 
Ετσι ξεκίνησε. Με σενάριο του 
Μένη και τη Φοίβη Αγγελοπού-
λου ως διευθύντρια παραγωγής. 

»Θα σας διηγηθώ πώς βρέθη-
καν τα έπιπλα για το σπίτι: Οποτε 
συναντούσα στον δρόμο ένα φίλο 
–ήταν κινηματογραφιστής αλλά 
δεν έκανε ταινίες–, τον Γιάννη 
Λαμπάκη, μου έλυνε πάντα ένα 
πρόβλημα. Στην πλατεία Βικτω-
ρίας διασταυρωθήκαμε τυχαία 
και με πήρε επιτόπου με ταξί και 
πήγαμε στο Γκάζι σε ένα σπίτι 
ακατοίκητο, με έπιπλα που ταί-

ριαζαν πολύ για την ταινία. “Πάρε 
τα όλα”, μου είπε. Ηταν το σπίτι 
της γιαγιάς του. Ετσι σκηνογρα-
φήθηκε η ταινία».

 

1976: Χάππυ Νταίη
«Οταν επέστρεψα από την 

εξορία στη Γυάρο, σκέφτηκα να 
γράψω ένα σενάριο γι’ αυτήν την 
εμπειρία. Σκέφτηκα τη Μακρόνη-
σο. Μου είπαν ότι πρέπει να πάω 
στο Λαύριο να ζητήσω άδεια από 
τον διοικητή της Χωροφυλακής 
για να πάω. Τον βρήκα στο λιμά-
νι να τρώει ντομάτες γεμιστές. 
Συστήθηκα ως σκηνοθέτης που 
έχει και ένα βραβείο του “Τζίμη 
του τίγρη” (πάντα το έλεγα αυτό!), 
με ρώτησε τι θέλω να κάνω στη 
Μακρόνησο, του απάντησα. “∆εν 
καταλαβαίνω”, μου είπε. Αν βρεις 
κανένα καΐκι πήγαινε... Και πήγα».

 

1985: Πέτρινα χρόνια
«Μέναμε στην Πεντέλη, είχα-

με τα δύο παιδιά, κι ένα βράδυ 
η Ιωάννα (σ.σ. Καρυστιάνη) μου 
λέει την ιστορία του ζευγαριού, 
της Ελένης και του Μπάμπη Γκο-
λέμα. Το πρωί ξύπνησα και είπα: 

“Ξεκινάμε την ταινία”. Πήγαμε, 
τους βρήκαμε, είχαν δύο μικρά 
παιδιά, τώρα ο γιος τους είναι από 
τους καλύτερους ζωγράφους, ο 
Μιλτιάδης Γκολέμας. ∆ίστασαν. 
“∆εν είμαστε οι μόνοι”, μας είπαν. 
“Μπορεί. Αλλά η ιστορία σας εί-
ναι αντιπροσωπευτική και μιλάτε 
για έναν ολόκληρο κόσμο”, επι-
μείναμε. Τους πείσαμε. Η Ιωάν-
να με ένα μαγνητόφωνο μιλούσε 
με την Ελένη κι εγώ με τον Μπά-
μπη. Με αυτό το υλικό, που έχω 
ακόμη, έγραψα το σενάριο. Το 
έδωσα στο Κέντρο, πήραμε τη 
χρηματοδότηση. Είναι η δεύτε-
ρη ταινία που γύρισα πρώτα το 
φινάλε. Η Μπαζάκα είναι σε ένα 
εγκαταλελειμμένο, άδειο διαμέρι-
σμα με τον Καταλειφό και το παι-
δάκι τους. Κάθεται κάποια στιγ-
μή στο πάτωμα, απλώνει κάποιες 
φωτογραφίες, και έτσι τελειώνει 
η ταινία. Ξεκίνησα από εκεί γιατί 
το διαμέρισμα μου το είχαν παρα-
χωρήσει από το υπουργείο Πολι-
τισμού και μου είπαν ότι σε 10 
μέρες μπαίνουν μέσα για να το 
ανακαινίσουν. Και ο Βενιζέλος 
γυρίστηκε έτσι. Πρώτα το τελευ-
ταίο πλάνο, γιατί ήταν έτοιμος 
από κοστούμια μόνο ο Βενιζέλος, 

ο Μηνάς Χρηστίδης. Αυτό μόνο 
στο σινεμά και στη λογοτεχνία 
μπορεί να συμβεί. Να ξεκινήσεις 
από το φινάλε. Θυμάμαι τον Τσίρ-
κα που μου έλεγε για τις “Ακυβέρ-
νητες πολιτείες” ότι ξεκίνησε από 
το τέλος. Το θυμάμαι». 

 

1988: Η φανέλα με το 9
«Μου είπαν να δω στο Θέατρο 

Τέχνης έναν νεαρό ηθοποιό που 
έπαιζε στον “Ηχο του όπλου”. Πή-
γαμε μαζί με τον Καζάν, που είχε 
έρθει τότε στην Αθήνα. Το επόμε-
νο πρωί ο Στράτος Τζώρτζογλου, 
που είχε μάθει για το ενδιαφέρον 
μου, έφθασε στο γραφείο μου σε 
10 λεπτά ενώ έμενε στον Κορυ-
δαλλό! Ο Καζάν μού έλεγε ότι ο 
Μοντγκόμερι Κλιφτ ξημεροβρα-

διαζόταν στα σκαλοπάτια του σπι-
τιού του για να τον δει και να τον 
πάρει στην ταινία του. 

»Ερχεται ο Στράτος, λοιπόν, 
ωραίο παιδί, αλήτρα, τον ρωτάω 
αν ξέρει ποδόσφαιρο, “ναι”, μου 
λέει, πάμε απέναντι σε μια αλάνα 
να τον δοκιμάσω, δεν είχε ιδέα! 
Πήρα τηλέφωνο τον ∆ομάζο και 
τον Αντωνιάδη, πάμε στο γήπε-
δο, αρχίζουμε να παίζουμε μπάλα, 
καταλαβαίνουν κι εκείνοι ότι δεν 
ξέρει. Του είπα ότι θα τον γράψου-
με σε μια ομάδα να κάνει εντατικά 
μαθήματα. Βρήκα και έναν ποδο-
σφαιριστή που είχε το σώμα του, 
από τον Ιωνικό. Ετσι, στα κοντινά, 
όταν έδειχνα την μπάλα στα πόδια 
του Στράτου, ήταν στη θέση του 
ο πραγματικός ποδοσφαιριστής».

 

1991: Ησυχες μέρες
του Αυγούστου

«Οταν είδε ο Σκορσέζε την ται-
νία, μου είπε για τον Βέγγο: “Τι 
ωραία επιλογή που πήρες αυτόν 
τον άνθρωπο”. Αυτός, ένας μο-
ναχικός που μετακινείται με το 
τρένο... Το τρένο ήταν για μένα 
σχολείο. Εμενα στο Μαρούσι και 
τα Σάββατα ή τις Κυριακές το νυ-
χτερινό δρομολόγιο ήταν άδειο. 
Κι έβλεπες κάτι μελαγχολικές γυ-
ναίκες και άντρες... Τον βασάνι-
σα λίγο τον Βέγγο στο γύρισμα... 
Είχε κάποια στοιχεία που επανα-
λάμβανε, όπως την κίνηση του 
κεφαλιού. Εγώ του τα έκοβα. Κι 
εκείνος μονολογούσε: “Κόβεις όλα 
τα βέγγικα, Παντελή! Θα την πλη-
ρώωωσειεις!...”».

 

1995: Ακροπόλ
«Πήγα στη Σόφια γιατί δεν 

έβρισκα εδώ διαθέσιμα θέατρα. 
Με ειδοποιούν ότι πρέπει να δια-
λέξω εκεί κομπάρσους. Φτάνω και 
έχει χιόνια. Παγωμένη η Σόφια. 
“Πού θα γίνει η συνάντηση;” ρω-
τάω. “Στο πάρκο”, μου απαντούν. 
Βλέπω συγκεντρωμένα γύρω στα 
500 άτομα, ηλικιωμένοι οι περισ-
σότεροι, με παλτά βαριά και γού-
νες. “Εδώ θα κάνουμε επιλογή; Ε, 
λοιπόν, μου κάνουν όλοι. Πάμε 
να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα!”. 

»Είχαμε την αίσθηση ότι το 
“Ακροπόλ” θα σκίσει στα εισιτή-
ρια. Ο Κατσουρίδης, να φαντα-
στείς, που ήταν διευθυντής φω-
τογραφίας της ταινίας και μου 
είχε δώσει και τα μηχανήματα, 
δεν θέλησε να πληρωθεί. Ζήτη-
σε ποσοστά. Βγαίνει την πρώτη 
εβδομάδα και πηγαίνει χάλια...».

 

1998: Ολα είναι δρόμος
«Ενα απόγευμα που δεν είχα 

δουλειά, χτυπάει η πόρτα στο γρα-
φείο μου και μπαίνει ένας κύριος. 
“Θέλω να σας εξομολογηθώ το 
εξής: Ο γιος μου είχε έρθει για 
κάστινγκ στη ‘Φανέλα με το 9’. 
Αυτοκτόνησε στη σκοπιά. ∆εν 
έχω καμία εικόνα του.

Αν τον έχετε φωτογραφίσει... 
Σας παρακαλώ πολύ...”. Αυτό δεν 
το ξέχασα ποτέ. Πήγα στη Θεσ-
σαλονίκη και το κουβάλαγα. Είναι 
η πρώτη ιστορία με τον ∆ημήτρη 
Καταλειφό».

2004: Νύφες
«Εχει μεσολαβήσει η γνωριμία 

με τον Καζάν. Μας έχει φιλοξενή-
σει στο πρώτο ταξίδι μας στην 
Αμερική στο σπίτι του, έχει γίνει 
το αφιέρωμα στις ταινίες μου στο 
ΜοΜΑ. Εκείνος έκλεισε και το ρα-
ντεβού με τον Σκορσέζε. Εργασιο-
μανής, δούλευε ατέλειωτες ώρες. 
Παρακολούθησε όλες τις ταινίες 
μου, με ρωτούσε, παρατηρούσε, 
σχολίαζε. Για τις “Νύφες” ο ίδιος 
πρότεινε να γράψει το σενάριο 
η Ιωάννα. Οταν είδε στα δοκιμα-
στικά τη Βικτώρια Χαραλαμπί-
δου, είπε: “Αυτή θα παίξει. Είναι 
απρόβλεπτη επιλογή, ασύμμετρη. 
Οι άλλες είναι φυσική επιλογή, 

αναμενόμενες”. Οι συνεργάτες 
μου ήταν πολύ διστακτικοί, τους 
προβλημάτιζαν τα δόντια της Βι-
κτώριας».  

2009: Ψυχή βαθιά 
«Στις “Νύφες”, μαθαίνω από 

κάτι φίλους μου στην Καστοριά 
ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα 
χωριά στον Γράμμο. Πάω ταξίδι 
εκεί και βλέπω πράγματι χωριά 
των σλαβόφωνων που έφυγαν με 
τον Εμφύλιο και δεν επέστρεψαν. 
Οταν έγραψα το σενάριο για την 
ταινία, οι παραγωγοί δίσταζαν για 
τον χώρο των γυρισμάτων. “∆εν αι-
σθάνομαι σαν σκηνοθέτης, αλλά 
σαν μεσίτης”, έλεγα στην Ιωάννα. 

“Τους δείχνω τα μέρη και δεν αγο-
ράζει κανείς!”. ∆έχτηκε ο Γιάννης 
Ιακωβίδης, ο παραγωγός, που έχει 
κι αυτός μια τρέλα. Εφτιαξε μέχρι 
και χωματόδρομο για να μπορέ-
σουμε να φτάσουμε στο μέρος». 

2013: Μικρά Αγγλία
«Ηταν ένα δώρο από την Αν-

δρο. Εχουμε σπίτι εκεί, χρόνια. 
Εγώ γενικώς με τα νησιά δεν έχω 
πολύ καλή σχέση. Παρότι κατά-
γομαι από τη Σάμο και τη Νάξο. 
Οι δικοί μου έφυγαν από νωρίς, 
δεν είχα δεσμούς. ∆ούλευα τα κα-
λοκαίρια, στον Φίνο ως βοηθός, 
καλοκαίρια γυρίζονταν οι ταινίες 
για να πάνε φθινόπωρο στη Θεσ-

σαλονίκη. Μπάνιο στη θάλασσα 
δεν ήξερα να κάνω. Ως παιδί της 
Κατοχής είχα και αδενοπάθεια 
και η συμβουλή του γιατρού ήταν 
“μακριά από τη θάλασσα”. Επαι-
ξε όλη η Ανδρος στην ταινία και 
τη χρηματοδότησαν Ανδριώτες. 
Ανοιξαν όλοι τα σπίτια τους και 
έτσι δημιουργήσαμε το βασικό 
της ταινίας». 

2017: Το τελευταίο σημείωμα
«Ηταν ένα χρέος. Τα ερωτή-

ματα που έχω για όσα έζησα. Το 
’40 που γεννήθηκα ξεκίνησε ο 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ως παι-
δί έζησα τον Εμφύλιο. Μετά έγι-
ναν αλλεπάλληλες αλλαγές πο-

λιτικές. Βρήκα πριν από χρόνια 
ένα βιβλιαράκι με κρητικές μα-
ντινάδες που στην εισαγωγή εί-
χε αυτό: “Ευχαριστώ πολύ το μι-
κρό 16χρονο αγόρι Ναπολέοντα 
Σουκατζίδη που συγκέντρωσε τις 
μαντινάδες”. Ηταν ένα αγόρι που 
είχε έρθει από τον Πόντο, δεν εί-
χε σχέση με την Κρήτη.

»Το βιβλίο είχε γράψει η Μα-
ρία Λιουδάκη, αδελφή της Χα-
ράς Λιουδάκη, που ήταν ο μεγά-
λος έρωτας του Σουκατζίδη. Είχα 
ξαφνιαστεί τότε που ένα παιδί 16 
χρόνων είχε μεράκι να μαζεύει 
μαντινάδες. Πολιτικός κρατού-
μενος από το ’36, ο Σουκατζίδης 
βρέθηκε στο στρατόπεδο του Χα-

ϊδαρίου και, καθώς ήταν γερμανο-
μαθής, ανέλαβε χρέη διερμηνέα 
του λοχαγού Καρλ Φίσερ».  

2023: Η επόμενη ταινία σας;
«Αυτά τα δύο χρόνια του κορω-

νοϊού, με τα προβλήματα υγείας 
και των δυο μας, της Ιωάννας και 
τα δικά μου, απομακρύνθηκα. Κά-
θησα στο σπίτι μου. Μεγάλωσα... 
Να ξαναπεράσω την περιπέτεια 
μιας ταινίας; Αλλά τώρα, που ορ-
γανώνεται η ρετροσπεκτίβα, και 
είδα και τη ζέστη στα βλέμματα 
των νέων παιδιών, λέω να συγκε-
ντρώσω το αρχείο μου, να δω μή-
πως βγει κάτι... Ταινία, όμως; Τι να 
πω... ∆εν το αποκλείω...».

«Να ξαναπεράσω την περιπέτεια μιας ταινίας; Δεν το αποκλείω...»

«Οταν είδε ο Σκορσέζε 
την ταινία,
μου είπε για τον Βέγγο: 
“Τι ωραία επιλογή
που πήρες αυτόν
τον άνθρωπο”».

«Ρωτάω τον Τζώρτζογλου 
αν ξέρει ποδόσφαιρο, 
“ναι”, μου λέει, πάμε 
απέναντι σε μια αλάνα 
να τον δοκιμάσω, 
δεν είχε ιδέα!».

«Η γενιά μας σιγά σιγά αραιώνει... Εχουν φύγει ο Αγγελόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος, ο Νικολαΐδης, η Μαρκετάκη, η Λιάππα, αλλά μένουμε ακόμη ο Περά-
κης, ο Πανουσόπουλος, ο Παπαστάθης...», λέει ο Παντελής Βούλγαρης. «Ημασταν πολλοί εκείνη την εποχή, δουλέψαμε πολύ, κάτι καταφέραμε...».
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«Η κάμερα στο ύψος των ανθρώπων»
Ο Παντελής Βούλγαρης αφηγείται στην «Κ» ιστορίες από τις ταινίες του με αφορμή το αφιέρωμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
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