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Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

D E F Y
S K Y L I N E

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αστυνομικό 
και παιδικό βιβλίο
Η «Κ» προτείνει παιδικά
και αστυνομικά αναγνώ-
σματα, αφού το βιβλίο σαν
δώρο θα περιμένει καρτε-
ρικά πάνω στο ράφι σου
την κατάλληλη στιγμή για
σένα, όταν θα νιώσεις πως
ήρθε η στιγμή να το πάρεις
και να το ανοίξεις. Τέχνες,
σελ. 8, 11 

STREET ARTIST

Δημόσιος διάλογος εν μέση οδώ
Η τέχνη του δρόμου προσπαθεί να σπάσει το δί-
πολο υψηλής και χαμηλής τέχνης λέει στην «Κ» ο
visual artist Twenty Three. Λέγοντας μεταξύ άλ-
λων πως η δουλειά του συχνά χρησιμοποιεί την
παράδοση ως έμπνευση για να απεικονίσει τις
μεταλλάξεις, τις τομές, τις ρήξεις και τις αντιφά-
σεις της σε σχέση με το σήμερα. Τέχνες, σελ. 4

ΘΕΑΤΡΟ

Η ελληνική δραματουργία ανθεί
Τα ελληνικά θεατρικά έργα
αυξάνονται παρότι το ανέ-
βασμά τους συνήθως είναι
περιπέτεια για τους συγ-
γραφείς. Εργα που διεισ-
δύουν σε σύγχρονες κατα-
στάσεις καθορίζουν την τά-
ση του φετινού θεατρικού

χειμώνα, ενώ οι ανάγκες του σημερινού 20άρη καταγράφονται
στα σόσιαλ μίντια και φτάνουν μέχρι το θέατρο και τους εναλλα-
κτικούς χώρους, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται. Τέχνες, σελ. 1

Ο καταρτισμός του τριπρόσωπου θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο
αναφορικά με τους ιεράρχες που έχουν τις περισσότερες πιθα-
νότητες να συγκεντρώσουν τον αριθμό ψήφων που απαιτείται
για την εκλογή. Από το βράδυ της Κυριακής θα υπάρχει σαφής
ένδειξη για το πού θα κινηθεί η Ιερά Σύνοδος. Ένδειξη που
προκύπτει από τις διαμορφωμένες από αρχιεπισκοπίας Χρυ-

σοστόμου Β΄ ισορροπίες που σαφέστατα δίνουν προβάδισμα
στους λεγόμενους αρχιεπισκοπικούς υποψηφίους, χωρίς να
αποκλείεται υπό προϋποθέσεις η μεγάλη ανατροπή. Ενδιαφέρουσα
είναι η περίπτωση του Αθανάσιου, ο οποίος αν και εμφανίζεται
να σαρώνει στην κάλπη, φέρεται να συγκεντρώνει τις λιγότερες
πιθανότητες να είναι ο εκλεκτός της Ιεράς Συνόδου. Σελ. 4 

Από το Συντριβάνι
στις φυλακές
των Βρυξελλών

«Η Εύα Καϊλή είναι
τέκνο της εποχής
του “ελληνικού νεο-
πλουτισμού”, όπου
για μερίδα της κοι-
νωνίας η διαφθορά

ισοδυναμεί με ανθρώπινο δικαίω-
μα», λέει στην «Κ» παλαιός κοινο-
βουλευτικός. Η πορεία της πολιτικού
που από το 15μελές Μαθητικό Συμ-
βούλιο βρέθηκε αντιπρόεδρος του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Σελ. 9

Νέα πεδία πόλωσης
μεταξύ Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ
Νέα πεδία πόλωσης μεταξύ της Νέας
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και αλ-
λαγή ισορροπιών μεταξύ του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προκα-
λούν οι αποκαλύψεις για το σκάνδα-
λο στο οποίο πρωταγωνιστεί η Εύα
Καϊλή. Ποια ανακριτικά όπλα έχουν
οι Βέλγοι εισαγγελείς, που δικαιολο-
γούν και τη διαφορά ταχύτητας με
την ελληνική Δικαιοσύνη; Σελ. 18, 19

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ MICROSOFT

Κυβερνοασφάλεια:
Τα νέα διαθέσιμα όπλα 
Η «Κ» επισκέφθηκε το κέντρο επι-
χειρήσεων της Microsoft στις ΗΠΑ
και συνάντησε τους ανθρώπους-κλει-
διά στην καταπολέμηση των ψηφια-
κών επιθέσεων, οι οποίες εκτείνονται
από τράπεζες και επιχειρήσεις μέχρι
κρατικές υποδομές. Σελ. 22

Tα κενά στο παγόβουνο
του Qatargate
Βάσει διαρροών από την ομοσπον-
διακή εισαγγελία του Βελγίου, το πα-
γόβουνο δεν είναι ακόμη ορατό. Το
δε μέγεθός του θα προσδιορισθεί
από τα ποσά που διοχετεύθηκαν, αλ-
λά και από τα αξιώματα των προσώ-
πων που έχουν εμπλακεί. Σελ. 8

Στοίχισε η κουλτούρα 
της ατιμωρησίας
Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια
(Transparency International - TI),
προειδοποιούσε εδώ και χρόνια για
τους κινδύνους, ανέφερε στην «Κ»
ο ειδικός για θέματα λόμπινγκ, σύγ-
κρουσης συμφερόντων και διαφά-
νειας στη νομοθετική εξουσία της
ΤΙ, Ραφαέλ Κεργκουένο. Σελ. 7

«Περίμενα 
την αθώωσή μου»
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στην «Κ»
«Δεν μου αρέσει να με συγκρίνουν με τον
Ερντογάν» λέει στην «Κ» ο καταδικασθείς
δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου, και σημειώνει πως ο Τούρκος
πρόεδρος θέλει ο νόμος και η δημοκρατία
να λειτουργούν μόνο για εκείνον. Σελ. 20

Περνούν την άσκηση διαφάνειας για το
2022 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(EBA), η τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική.
Οι δύο κυπριακές τράπεζες δεν έχουν δια-
φορετική εικόνα από τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές ή να παρουσιάζουν οτιδήποτε ανη-
συχητικό σχετικά με την άσκηση διαφάνειας.
Την ίδια ώρα στην ετήσια αξιολόγηση των

κινδύνων του ευρωπαϊκού τραπεζικού συ-
στήματος η EBA προειδοποιεί για τον αν-
τίκτυπο της επιδείνωσης του μακροοικο-
νομικού περιβάλλοντος. Τονίζεται ότι η κερ-
δοφορία των τραπεζών έχει βελτιωθεί, πα-
ραμένει όμως αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί εν
μέσω χαμηλότερης αύξησης του ΑΕΠ και
αύξησης των επιτοκίων. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Καμπανάκι ΕΒΑ προς τις τράπεζες
Περνούν τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής, Κύπρου και Ελληνική

ΑΗΚ

Ενα μπρα ντε φερ
συντεχνιών-υπουργών 
Τις κακές σχέσεις των συντεχνιών, πρώτα,
με το υπουργείο Ενέργειας και μετά με
το υπουργείο Οικονομικών έβγαλε στο
προσκήνιο το θρίλερ που εκτυλίχθηκε
την περασμένη βδομάδα που οδήγησε
στην αναστολή των απεργιακών μέτρων
την τελευταία στιγμή. Σελ. 16

Οι ιερές συμμαχίες για τον Θρόνο 
Τα σενάρια που εκλέγουν τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τα φαβορί και οι ομάδες εντός της Ιεράς Συνόδου

Το μεγάλο ραντεβού Μέσι-Εμπαπέ

Αργεντινή και Γαλλία συγκρούονται το απόγευμα στις 17.00 στο «Lusail Iconic Stadium» με έπαθλο το πιο όμορφο και πιο πολυπόθητο τρόπαιο,
αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Δύο ποδοσφαιρικές σχολές που αν και ακολούθησαν σε αυτή τη διοργάνωση διαφορετική πορεία,
έφθασαν στην ίδια πηγή. Αυτό που μένει να δούμε είναι ποια θα καταφέρει να πιει το νέκταρ που πηγάζει από αυτήν και θα ράψει το τρίτο αστέρι
στη φανέλα της, καθώς τόσο οι «μπλε» όσο και η «αλμπισελέστε» μετρούν από δύο κατακτήσεις. Σελ. 24

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 

Η μεγάλη μάχη
για τη δεύτερη θέση
Η σωρεία δημοσκοπήσεων που δείχνουν
ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση, έχουν
ενεργοποιήσει πλήρως τα επιτελεία των
Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη με στόχο τη συσπείρωση, την
ενίσχυση του μηνύματος ότι μπορούν
να κυβερνήσουν αλλά και την αλίευση
ψήφων από άλλους χώρους. Σελ. 10

Eνας θρόνος που δίχασε λαό και κλήρο. Σελ. 5

Ποιον Aρχιεπίσκοπο ψηφίζουν οι υποψήφιοι
για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σελ. 6

Πώς οι αρχιεπισκοπικές εκλογές 
μετατρέπονται σε γεωπολιτικό παιχνίδι. Σελ. 5

Τα απόνερα 
του Qatargate

Το Qatargate επηρεάζει με πολύ αρ-
νητικό τρόπο την εικόνα ολόκληρου
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και
μάλιστα σε μία περίοδο που ο ευρω-
σκεπτικισμός στην Ευρώπη διογκώ-
νεται. Είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν
«καλοθελητές» να υπερτονίσουν όσα
καταμαρτυρούνται στην κα Καϊλή και
στους άλλους εμπλεκόμενους, για να
προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την
ιδέα της ενωμένης Ευρώπης και όσα
αυτή έχει προσφέρει στα κράτη-μέλη
(παρά τις όποιες αδυναμίες της). Κα-
θήκον λοιπόν των ευρωπαϊκών θε-
σμών είναι να αποκαταστήσουν την
εικόνα τους στα μάτια των Ευρωπαίων
πολιτών χωρίς άλλη καθυστέρηση.

ΦΑΚΕΛΟΣ QATARGATE
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ: Η ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών φαίνεται
υπερκορεσμένη από ηλεκτρισμόν, και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι
προαισθάνονται ήδη διάχυτον την οσμήν της πυρίτιδος. Απ’ άκρου
εις άκρον της Ιταλίας παρατηρείται ζωηρότατος συναγερμός, ο οποί-
ος μόνον εις την περίοδον των παραμονών της εξόδου της χώρας εις

τον παγκόσμιον πόλεμον ημπορεί
να παραβληθή. [...] Ποία η αφορ-
μή της αιφνιδίας αυτής εξαγριώ-
σεως ενός φιλομούσου και μάλ-
λον φιλησύχου λαού. Απλούστα-
τα, δύο λέοντες. Δύο μαρμάρινοι,
ενετικοί πτερωτοί λέοντες, των
οποίων τας πτέρυγας έθραυσαν
εις το Τραού της Νοτιοσλαυΐας

θερμόαιμοι Νοτιοσλαύοι διαδηλωταί. Και όμως, το ασήμαντον, καθ’
εαυτό, επεισόδιον, το οποίον δεν ήτο το πρώτον εις το είδος του, ού-
τε το προσβλητικώτερον διά την χώραν του Ντούτσε, ήρκεσε διά να
προκαλέση την απρόοπτον έκσπασιν της ιταλικής ευθιξίας, και να
απειλή να επιφέρη νέαν αιματηράν σύρραξιν, η οποία αναμφιβόλως
δεν θα περιωρίζετο μεταξύ των δύο ασπόνδων γειτονισσών...

ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι ο επί της Εργασίας επίτροπος,
θέλων να παρεμποδίση τον εορτασμόν των Χριστουγέννων, εξέδω-
κε διάταγμα, δι’ ου κηρύσσει την πρώτην και την δευτέραν ημέραν
των Χριστουγέννων ως ημέρας εργασίμους και απειλεί τους εργάτας
με την ποινήν της απολύσεως, εις ην περίπτωσιν δεν προσέλθουν
εις τας εργασίας των τας ημέρας εκείνας. Επίσης κατά την ημέραν
των Χριστουγέννων οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα εκπέμψουν διαλέ-
ξεις εις διαφόρους ξένας γλώσσας, ώστε να δύνανται οι Ευρωπαίοι
εργάται να παρακολουθήσουν τας μπολσεβικικάς θεωρίας.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Αγγέλλεται εκ Παρισίων ότι ζωηρά ανησυχία κρατεί περί
της τύχης κινηματογραφικής αποστολής, ήτις ανεχώρησε περί τα τέ-
λη του παρελθόντος μηνός εκ των νήσων του Πρασίνου Ακρωτηρίου
διά της θαλαμηγού «Σίτα», ήτις ανήκει εις τον γνωστόν τραπεζίτην
Ρότσιλδ, διά τον Αμαζόνιον, όπου επρόκειτο να «γυρισθή» ταινία υπό
τον τίτλον «Ανακόντα».

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
18.12.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ισως να θυμάστε την ημερίδα που
διοργάνωσε, με εξαιρετική επιτυ-
χία, η Βίρνα Κυμβάλου πέρυσι τον
Σεπτέμβριο. Η Πρόεδρος της Δεξα-
μενής Σκέψης «Τα 5 Φ» (Φιλάνθρω-
ποι – Φιλανθείς – Φιλόζωοι – Φιλά-
σθενοι – Φιλοτελιστές) με τη «Θεω-
ρία της σχετικότητας (του πλού-
του)», κατάφερε να εξασφαλίσει
την παρουσία και της αιώνιας αντι-
πάλου της Ιουλίας Παλαιολόγου
Ουίλσον. Για την ιστορία, να πούμε
ότι η συνύπαρξή τους χαρακτηρί-
σθηκε από την αστική Λευκωσία ως
«ιστορικός συμβιβασμός».

«Δεν πρόκειται για πυροτέχνημα»
είχε δηλώσει τότε η Ιουλία. «Θα
υπάρξει συνέχεια». Η επιβεβαίωση
ήρθε ένα χρόνο και τρεις μήνες με-
τά, με τη συνδιοργάνωση της ημε-
ρίδας «Η θεωρία της σχετικότητας
(του γήρατος)». «Τουτέστιν, κυρία
Ουίλσον;» τόλμησα να ρωτήσω.
«Τουτέστιν, καλό μου παιδί, όταν η
Iris Apfel, 101 ετών θεάρα, κλείνει
συμβόλαιο ως μοντέλο με τη Ciaté
London καμιά μας δεν έχει δικαίω-
μα να μιζεριάζει».

Αλλά δεν είναι μόνο το style icon
Iris Apfel που στέλνει το ηχηρό μή-
νυμα ότι η ζωή αρχίζει στα 70 (και
βάλε). Ένα από τα πιο hot μοντέλα
παγκοσμίως είναι η 71χρονη Rosa
Saito από το Σάο Πάολο. Αλλά τι να
πει κανείς και για την 89χρονη Τζό-
αν Κόλινς, η οποία αποθεώθηκε με
λευκό σορτσάκι τρώγοντας panca-
kes! «Ποιο μήνυμα στέλνει η εμ-
βληματική Αλέξις, αγαπητές φί-
λες;» ανέβασε τους τόνους από το
βήμα η Ιουλία. «Από μια ηλικία και
μετά, δικαιούσαι το πρόσωπο που
θέλεις» είπε και το διαμέρισμα της
οδού Κωστή Παλαμά σείστηκε από
τα χειροκροτήματα της υπέργηρης
ομήγυρης.

Η Βίρνα Κυμβάλου αποδείχτηκε,
όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε,
σκληρή αντίπαλος στο επίπεδο των
εντυπώσεων. «Σύμφωνα με επίση-

μα στοιχεία, η δημογραφική γήραν-
ση της Ευρώπης αλλάζει τα στερεό-
τυπα του marketing. Τα πιο ισχυρά
brands επενδύουν πλέον σε μοντέ-
λα άνω των 60 ετών. Στα δε social
media, κάνουν θραύση οι gran-
fluencers κοπέλες». « Όπως η Ζω-
ζώ!» πετάχτηκε μια παλαιά δόξα
της ΓΟΔΗΚ, σκαλίζοντας την ανοι-
χτή πληγή. « Όπως η Ζωζώ» μουρ-
μούρισε μέσα από τα δόντια της η
Ιουλία, καθώς παραδεχόταν τη συν-
τριπτική υπεροχή της Άλλης στο Fa-
cebook. 

Ένα νεύμα ήθελε το καρέ για να
μπει δυναμικά στην αρένα των κοι-

νωνικών δικτύων, ενώ το μήνυμα
κυκλοφορούσε από κινητό σε κινη-
τό και από τον Άγιο Ανδρέα στον
Άγιο Δομέτιο και τους Αγίους Ομο-
λογητές: «Opos Zozo!». Η Ιουλία
επιστράτευσε τη Ρωσίδα για να της
βγάλει ωραιότατα πορτρέτα με τον
Άλαν Έντγκαρ Πόε, «καθότι τα ζώα
σήμερα πουλάνε όπως το σεξ στα
90s μάνα μου» (βροχή τα likes). Η
αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού φωτογραφή-
θηκε ως champaign socialist, με
συγκλονιστικό κόκκινο Max Mara
παλτό και λεζάντα: «Η επανάσταση
άργησε μια μέρα» (καταιγίδα τα li-
kes). Εκείνη όμως που προκάλεσε

χλαπαταγή (likes ων ουκ έστιν αριθ-
μός) ήταν η Καλαμαρού ως πρωτα-
γωνίστρια του «Περιφρόνα με γλυ-
κιά μου».

«Μια χάρη σας ζητώ, μια χάρη…»
ψέλλισε η Ευγενία και ξέσπασε σε
λυγμούς. Στεκόταν με τα χέρια δε-
μένα, μπροστά από μια φωτογρα-
φία του Φούλλη που έμοιαζε με ει-
κόνισμα. «Το είπε και η Πρώτη Κυ-
ρία» έριξε το τελευταίο της χαρτί,
καθότι είναι πολύ πιθανόν κάποιοι
να μην άκουσαν την έκκληση (sic)
που απηύθυνε η κυρία Άντρη Ανα-
στασιάδη στο συναγερμικό ακροα-
τήριο της Λεμεσού. Το ζήτησε ως

«μια τελευταία χάρη» (γεγονός!).
«Μέχρι τώρα ξέραμε για ψήφο λό-
γω κομματικού πατριωτισμού ή
προσωπικού συμφέροντος. Ψήφο
όμως λόγω οίκτου πρώτη φορά συ-
ναντάμε κι αυτό είναι μια πρωτιά
που πρέπει επίσης να χρεωθεί στον
Φούλλη» σχολίασε η Ιουλία.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημέ-
νες πηγές, η επέλαση των κυριών
του καρέ στα social media δεν πέρα-
σε απαρατήρητη από τα επιτελεία
των υποψηφίων. Όχι μόνο των προ-
εδρικών, αλλά και των υποψηφίων
για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Γι’ αυ-
τό όταν η Ιουλία ανάρτησε βίντεο με

το Phantom of the Opera των Iron
Maiden, γράφοντας «ο Θεός να μας
φωτίσει να κάνουμε τη σωστή επιλο-
γή», προκλήθηκε μέγα σούσουρο.
«Γιατί μιλάς με γρίφους, γερόντισ-
σα;» ρώτησε μια θεούσα με ακαζού
μαλλί και ανταύγειες. «Διαβάστε και
καμιά συνέντευξη να ξεστραβωθεί-
τε, μάνα μου. Δεν μπορούμε να σας
τα προσφέρουμε όλα πια μασημένο
φαΐ οι granfluencers».

Η χήρα αναφερόταν βεβαίως στη
συνέντευξη του Μητροπολίτη
Ησαΐα, ο οποίος στην ερώτηση «Ποι-
ος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στα
πολιτιστικά θέματα και αν το να
ακούσεις ροκ μουσική είναι αμαρ-
τία;» απάντησε: «Μιλάτε με έναν άν-
θρωπο που μεγάλωσε με τους Iron
Maiden και τους AC/DC και ήταν τα-
κτικός θαμώνας της Αμάντας και της
Αφρικάνας της Λευκωσίας… και εί-
μαι ο Μητροπολίτης Ταμασσού και
Ορεινής». «Θα προτιμούσαμε βε-
βαίως να πήγαινε στον Σκορπιό αλ-
λά και η Αφρικάνα στο βιογραφικό
ενός επίδοξου Αρχιεπισκόπου δεν
είναι λίγο» είπε η Ιουλία. «Να ζητή-
σω… μια τελευταία χάρη;», πετάχτη-
κε η Καλαμαρού, σε ρόλο Ελένης
Ζαφειρίου αλλά στο πιο κλαμένο.
« Όχι, Ευγενία! Δεν μπορούμε να
εκλέξουμε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τον
Φούλλη Αρχιεπίσκοπο επειδή δεν
του βγαίνουν οι προεδρικές!» της
έκοψε τη φόρα η Ιουλία.

Είχε πέσει πια η νύχτα και οι κυρίες
έπρεπε να επιστρέψουν στα σπίτια
τους. Κάπως δύσθυμα είναι αλή-
θεια, αφού τους βάραιναν σημαντι-
κές απώλειες. Ο Λεωνίδας Μαλέ-
νης, ένα χρυσοπράσινο φύλλο αφη-
μένο στην αιωνιότητα, η Δώρα Κα-
κουράτου, η μοναδική Κύπρια ηθο-
ποιός με στόφα σταρ και ο Γιώργος
Σκοτεινός, ένα χείμαρρος χρωμά-
των από το προπολεμικό Βαρώσι.
«Αντίο» ψιθύρισε η Ιουλία κι έκλει-
σε το φως.

H θεωρία της σχετικότητας 

stavros.christodoulou@gmail.com

Οι κυρίες του καρέ ξεχύθηκαν στον δρόμο που χάραξε το style icon της τρίτης ηλικίας Iris Apfel κι έλαμψαν ως επιδραστικές προσωπικότητες της αστικής
Λευκωσίας. 

1 Στους γύπες. Τη μία μέρα ζητού-
σαν γονυπετείς σέλφι με την ξαν-

θιά σταρ του Ευρωκοινοβουλίου, θέ-
λοντας να αγγίξουν λίγο στην αστε-
ρόσκονή της, την επομένη, τους
«προσέγγισε» να τους λαδώσει. Σιγά
μη σου την έπεσε κιόλας. 

2 Στην κορυφή. Το ότι το ευρωκοι-
νοβούλιο, όπως και τα εθνικά

κοινοβούλια, είναι βαθιά σε ένα παι-
χνίδι πληρωμένων εντυπώσεων από
εταιρείες λόμπι, δεν είναι ούτε νέο
φαινόμενο, ούτε και θα εξαφανιστεί
αυτή η πρακτική επειδή πιάσαμε τον
Ιταλό και την Καϊλή. 

3 Στο πακέτο. Απλά η Εύα έχει όλο
το πακέτο για να καλύψει την

επικαιρότητα για πολλές μέρες. Ελ-
ληνίδα, ξανθιά, όμορφη, λαμπερή,
αντιπρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου,
με σύντροφο Ιταλό. Κυκλοφορούσε
στις περιοχές της lifestyle δημοσιο-
γραφίας, Θεσσαλονικιά με τα όλα
της βρε παιδί μου. 

4 Στη γνώση. Οκτώ Ιταλοί σε μια
συμμορία που κατηγορείται πως

λάδωνε τις Βρυξέλλες και τα λεφτά
τα έπαιρνε μια Ελληνίδα. Είναι γνω-
στό πως οι Ιταλοί και οι Έλληνες ξέ-
ρουν από καλό λάδι. 

5 Στο δίκτυο. Θυμάστε λοιπόν που
ένα δίκτυο με το όνομα Al Jazee-

ra με βάση το Κατάρ, έκανε μια
«σπουδαία» δημοσιογραφική έρευ-
να, για τα κυπριακά διαβατήρια; Όχι
πως δεν μας τα είπε σωστά ένα χε-
ράκι, αλλά σας καλώ να ενημερω-
θείτε για το θέμα Qatargate από το
Aljazeera.com. Αν βρείτε θέμα να
μου τρυπήσετε τη μύτη. Τόσο ανε-
ξάρτητη δημοσιογραφία. 

6 Στο σωστό. Πάντως, για όσους
πιάνετε το χαλιφάτο του Qatar

στο στόμα σας για θέματα διαφθο-
ράς, πρέπει να σας ενημερώσω πως
στις 7 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν
τα Καταριανά Βραβεία Emir Sheikh
Tamim’s ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ. Επτά
άτομα απ’ όλο τον κόσμο βραβεύθη-

καν από τον Εμίρη του Κατάρ, για τη
δράση τους κατά της διαφθοράς. 

7 Στο οικόπεδο. Αυτό με τον ισχυ-
ρισμό του ντοκιμαντέρ του NET-

FLIX «FIFA uncovered» με την
«επένδυση» των Καταριανών στη
Λάρνακα όπου αγόρασαν ένα οικό-
πεδο με 32 εκατομμυριάκια ιδιοκτη-
σίας μέλους της ΟΥΕΦΑ από την Κύ-
προ, να το δώσουμε στο AlJazeera
να το ψάξει νομίζω. Και να προταθεί
για να βραβεία Emir Sheikh Tamim. 

8 Στο Βυζάντιο. Ο Ησαΐας ζήτησε
συγχώρεση από το Φανάρι, ο

Αθανάσιος λένε θα πριμοδοτήσει
τον Μόρφου, ενώ μιλά με τους Κυκ-

κώτες, ο Γεώργιος θα στηρίξει τον
Βασίλειο, αν δεν βγει στην τριάδα, ο
Βασίλειος είναι λένε ο εκλεκτός του
Φαναρίου, ο Κυρήνειας είπε να κα-
τέβει και βλέπουμε. Μέσα σε όλα
αυτά ο Ησαΐας δήλωσε με στόμφο
πως «τα ζώα είναι δώρο του θεού».
Ο Θεός να τους φωτίσει. Εσείς όποι-
ον και να ψηφίσετε άλλον θα απο-
φασίσουν. 

9 Στη σφαγή. Ένας από τους λί-
γους σταύλους που δεν καθάρι-

σε η κρίση του 2013, ήταν ο σταύλος
της ΑΗΚ. Αν και μας ζήτησαν μέσω
του μνημονίου, από το 2013, την
απελευθέρωση της αγοράς ενέργει-
ας, αν και απέτυχε να έχει φθηνή και
φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια
στους πολίτες, αν και απέτυχε να εκ-
συγχρονισθεί ψηφιακά, αν και πλη-
ρώνουμε τις αποτυχίες της ως χώρα
οικονομία και νοικοκυριά μ’ εκατον-
τάδες εκατομμύρια πρόστιμα στην
Ε.Ε., μας απειλούν και με μπλακ
άουτ! Η άποψη της κυβέρνησης δεν
μετρά πλέον. Θα θέλαμε την άποψη
των υποψηφίων προέδρων στο θέ-
μα. Ζzzzzz

1 0 Στις σούπες. Το θείο βρέφος
έχει σύρει στην πολιτική της

σούπας όλους του υποψηφίους.
Όλοι μιλάνε χωρίς να λένε τίποτα.
Θυμάστε έστω και ένα σλόγκαν απ’
έξω; 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Απαιτούμε λιγότερη διαφθορά ή περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουμε
σ’ αυτήν. Ashleigh Brilliant

Με άριστα το1010
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ
l Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
l Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος
l Μητροπολίτης  Κυρηνείας

Χρυσόστομος
l Μητροπολίτης Κωνσταντίας-

Αμμοχώστου  Βασίλειος
l Μητροπολίτης Τριμυθούντος-

Λευκάρων Βαρνάβας
l Επίσκοπος Καρπασίας

Χριστοφόρος
l Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος
l Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος
l Επίσκοπος Μεσαορίας

Γρηγόριος

ΚΥΚΚΩΤΕΣ
l Μητροπολίτης Κύκκου-

Τηλλυρίας Νικηφόρος
l Μητροπολίτης Ταμασού-

Ορεινής Ησαΐας

ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΙ
l Μητροπολίτης Λεμεσού

Αθανάσιος
l Επίσκοπος Αμαθούντος

Νικόλαος
l Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος
l Επίσκοπος Νεαπόλεως

Πορφύριος

l Μητροπολίτης Μόρφου
Νεόφυτος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΥΡΗΝΑΣ
l Επίσκοπος

Aμαθούντος
Νικόλαος

l Επίσκοπος 
Λήδρας Eπιφάνιος

l Επίσκοπος
Νεαπόλεως
Πορφύριος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΑΜΑΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΗΣΑΪΑΣ

ΠΥΡΗΝΑΣ
l Μητροπολίτης

Κύκκου-Τηλλυρίας
Νικηφόρος

ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
l Μητροπολίτης

Κυρηνείας
Χρυσόστομος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΑΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΥΡΗΝΑΣ
l Μητροπολίτης Τριμυθούντος-Λευκάρων Βαρνάβας
l Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος
l Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος

ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
l Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος
l Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος
l Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ
l Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος
l Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ
l Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
l Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος
l Μητροπολίτης  Κυρηνείας

Χρυσόστομος
l Μητροπολίτης Τριμυθούντος-

Λευκάρων Βαρνάβας
l Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος
l Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος
l Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος
l Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

Οι ισορροπίες των δύο
«Αρχιεπισκοπικών»
αφορούν το σενάριο
που ο ένας από τους

δύο θα είναι στο
Τριπρόσωπο.

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

- O Μόρφου Νεόφυτος δεν είναι
ενταγμένος σε κάποια ομάδα της Ιεράς
Συνόδου.
- O Mητροπολίτης Κυρηνείας θεωρείται
«Αρχιεπισκοπικός», ωστόσο προέρχεται
από τη μοναστική κοινότητα του Κύκκου.

Οι συμμαχίες που βγάζουν Αρχιεπίσκοπο
Τα 4 συν 1 σενάρια που εκλέγουν τον επόμενο Προκαθήμενο της Εκκλησίας, τα φαβορί και οι ομάδες εντός της Ιεράς Συνόδου

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου η Εκ-
κλησία της Κύπρου θα κάνει το
πρώτο βήμα προκειμένου να εκλέ-
ξει τον νέο Προκαθήμενό της.
Εκλογή που θα τερματίσει το πέν-
θος από τον χαμό του μακαριστού
Χρυσοστόμου Β΄ και θα ανοίξει
ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη

ιστορία της. Η Εκκλησία της Κύ-
πρου, όπως δείχνουν τα δεδομένα,
θα εορτάσει τα Χριστούγεννα,
έχοντας τον πρώτο μεταξύ ίσων
ιεραρχών, ωστόσο η ενθρόνισή
του θα πραγματοποιηθεί μετά τα
Χριστούγεννα και πριν από το νέο
έτος. Από την Κυριακή το βράδυ
και μετά την ολοκλήρωση κατα-
μέτρησης των ψήφων, η διαδικα-

σία εκλογής εισέρχεται στην κρι-
σιμότερη και με έντονο ενδιαφέρον
φάση της. 

Ο καταρτισμός του τριπρόσωπου
από τις ψήφους κλήρου και λαϊκών
σε μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσει
το θολό τοπίο που συνεχίζει να επι-
κρατεί αναφορικά με τον ιεράρχη
ή ιεράρχες που έχουν τις περισσό-
τερες πιθανότητες να συγκεντρώ-

σουν τον μαγικό αριθμό ψήφων
που απαιτείται για την εκλογή.
Ωστόσο, το βράδυ Κυριακής θα
υπάρχει σαφής ένδειξη για το πού
θα κινηθεί η Ιερά Σύνοδος κατά
την εκλογική συνεδρία της, την
ερχόμενη Παρασκευή το αργότερο.
Ένδειξη που προκύπτει από τις
διαμορφωμένες από αρχιεπισκοπίας
Χρυσοστόμου Β΄ ισορροπίες που

σαφέστατα δίνουν προβάδισμα
στους υποψηφίους που προέρχον-
ται από την πλειοψηφούσα ομάδα
της Ιεράς Συνόδου, τους λεγόμενους
αρχιεπισκοπικούς. 

Ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκονται
και άλλα σενάρια τα οποία υπό
προϋποθέσεις μπορούν να ανα-
τρέψουν τα επικρατέστερα και να
αναδείξουν νέο Αρχιεπίσκοπο, ο

οποίος θα προέρχεται από τη λε-
γόμενη μειοψηφία της Ιεράς Συ-
νόδου. Αυτό το οποίο αξίζει προ-
σοχής είναι η περίπτωση του μη-
τροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, ο
οποίος εάν και εμφανίζεται να σα-
ρώνει στην κάλπη με βάση το πα-
ρασκήνιο συγκεντρώνει τις λιγό-
τερες πιθανότητες να είναι ο εκλε-
κτός της Ιεράς Συνόδου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Φαβορί μόνο 
στην κάλπη
Από την Κυριακή και μετά και εφόσον οι
προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο μητροπο-
λίτης Λεμεσού θα απωλέσει τον χαρα-
κτηρισμό του φαβορί που έφερε κατά
την προεκλογική περίοδο. Με βάση τις
ισορροπίες που επικρατούν εντός της
Ιεράς Συνόδου, ο Λεμεσού το καλύτερο
που μπορεί να πετύχει με τις τέσσερις
ψήφους που έχει (κεντρικός πίνακας)
είναι να προκριθεί στη δεύτερη ψηφο-
φορία, συγκεντρώνοντας, στη συνέχεια,
λιγοστές πιθανότητες να τερματίσει

πρώτος. Κατά την
δεύτερη φάση
εκλογής στην Ιερά
Σύνοδο, όποιος και
αν είναι ο αντίπα-
λός του, ο Λεμεσού
δεν φαίνεται να
εξασφαλίζει τον
μαγικό αριθμό εν-
νέα. Στη φάση αυ-
τή ο Αθανάσιος
ακόμα και να εξα-
σφαλίσει άλλες δύο
ψήφους, Κύκκου
και Ταμασού, εάν
ο Ησαΐας αποκλει-
στεί από την πρώ-
τη ψηφοφορία αλ-
λά και του μητρο-

πολίτη Μόρφου, εμφανίζεται να μην
έχει άλλα περιθώρια άντλησης ψήφων
από Συνοδικούς. Ωστόσο, εδώ πρέπει
να σημειωθεί πως οι τρεις επιπλέον ψή-
φοι, Κύκκου, Ταμασού, Μόρφου δεν πρέ-
πει να θεωρούνται σίγουρες, εάν ληφθεί
υπόψη η δημόσια διαφωνία του Λεμεσού
με την κυκκώτικη πλευρά για τις κινήσεις
προσέγγισης των αρχιεπισκοπικών από
πλευράς Ησαΐα αλλά και της απροθυμίας
Μόρφου να στηρίξει Λεμεσού για Αρ-
χιεπίσκοπο, παρά τη συμπόρευση στο
ουκρανικό ζήτημα. Θεωρητικά ο Λεμεσού
μπορεί να ελπίζει για εκλογή μόνο σε
διάσπαση της ομάδας των «αρχιεπισκο-
πικών»κάτι που με τα σημερινά δεδομένα
θεωρείται απομακρυσμένο σενάριο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ
ΗΣΑΪΑΣ

Το plan Β 
της πλειοψηφίας
Ο μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
μέχρι τα μέσα της προεκλογικής περιό-
δου εμφανιζόταν ένας εκ των φαβορί
για τη δεύτερη θέση του τριπρόσωπου.
Η δημοσκόπηση της «Κ» τον έδειξε να
ισοψηφεί με τον μητροπολίτη Πάφου.
Αν δεν σημειωθεί έκπληξη, σύμφωνα
με  αναλυτές ερευνών κοινής γνώμης,
η πορεία του προς τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο αναμένεται ότι θα τερματιστεί
κατά την πρώτη ψηφοφορία της Ιεράς
Συνόδου, με την προϋπόθεση ότι ο

τρίτος του τριπρό-
σωπου θα είναι
ένας εκ των «αρ-
χιεπισκοπικών»
(Πάφου, Κωνσταν-
τίας). Σε τέτοια πε-
ρίπτωση ο Ταμα-
σού έχει σίγουρες
δύο ψήφους (κεν-
τρικός πίνακας).
Εν δυνάμει υπο-
στηρικτής του
Ησαΐα μπορεί να
θεωρηθεί και ο μη-
τροπολίτης Κυρη-
νείας, ο οποίος πα-
ρά τους ισχυρούς
δεσμούς με το Οι-
κουμενικό Πα-

τριαρχείο αλλά και τις καλές σχέσεις με
τους «αρχιεπισκοπικούς», στην πρώτη
ψηφοφορία μπορεί να υποστηρίζει τον
Ησαΐα ένεκα των εκκλησιαστικών δε-
σμών που έχει με τη μοναστική κοινό-
τητα του Κύκκου. Στο σενάριο που στο
τριπρόσωπο δεν εισέλθει κάποιος «αρ-
χιεπισκοπικός», ο Ταμασού εμφανίζεται
να αποτελεί μια επιλογή για την πλει-
οψηφία των «αρχιεπισκοπικών», προ-
κειμένου η Εκκλησία να συνεχίσει στα
ίδια μονοπάτια. Στο σενάριο αυτό, εάν
δεν υπάρξουν διαρροές από την «αρ-
χιεπισκοπική» ομάδα, ο Ταμασού μπορεί
να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος από την πρώτη
ψηφοφορία εξασφαλίζοντας ακόμα και
πάνω από 9 ψήφους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η έκπληξη 
των ερευνών
Τα ποσοστά που έδωσε η πλειοψηφία
των δημοσκοπήσεων, αναμφίβολα κα-
τατάσσουν τον μητροπολίτη Πάφου ως
την έκπληξη της προεκλογικής περιόδου.
Διάδοχος του μακαριστού Χρυσοστόμου
Β΄, στη Μητρόπολη Πάφου και Τοποτη-
ρητής του Θρόνου, ο Γεώργιος εμφανίζεται
να εισέρχεται στο τριπρόσωπο, δεύτερος
κατά σειρά στις προτιμήσεις ψήφων κλή-
ρου και λαϊκών. Εξέλιξη που ενδεχομένως
να μειώσει σημαντικά το βαθμό περι-
πλοκότητας, εκλογής νέου Αρχιεπισκό-

που. Η παρουσία
του Γεώργιου στο
τριπρόσωπο στη
χειρότερη των πε-
ριπτώσεων να λή-
ξει το θέμα εκλογής
κατά τη δεύτερη
ψηφοφορία ωστό-
σο αυτό θα εξαρ-
τηθεί εάν επιβεβαι-
ωθούν οι πληροφο-
ρίες που υπάρχουν
για κάποιες διαρ-
ροές «αρχιεπισκο-
πικών» Συνοδικών
κατά την πρώτη
ψηφοφορία. Ως λό-
γος απωλειών πα-
ρουσιάζεται η συν-
ταύτιση του «Γε-

ωργίου» με πολιτικές δυνάμεις κυρίως
στο Κυπριακό. Μια τέτοια περίπτωση
που εν πολλοίς θα κρίνει την εξέλιξη της
πρώτης ψηφοφορίας αφορά τη στάση
που θα τηρήσει ο μητροπολίτης Κυρη-
νείας, με τον Κυκκώτη Ησαΐα στο τρι-
πρόσωπο. Όπως φαίνεται στον κεντρικό
πίνακα ο Γεώργιος μαζί με τη δική του
διαθέτει τέσσερις σίγουρες ψήφους και
άλλες πέντε που ενδεχομένως να διαφο-
ροποιηθούν στο σενάριο που στο τρι-
πρόσωπο είναι και δεύτερος «αρχιεπι-
σκοπικός». Με τα δεδομένα αυτά ο Γε-
ώργιος θεωρείται το φαβορί για τη θέση
του Αρχιεπισκόπου κατά την πρώτη ή
δεύτερη ψηφοφορία της Ιεράς Συνόδου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜ/ΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μάχη για 
το τριπρόσωπο
Ο μητροπολίτης Βασίλειος είναι ο δεύτερος
υποψήφιος της «αρχιεπισκοπικής» ομά-
δας της Ιεράς Συνόδου, ο οποίος στη
δημοσκόπηση της «Κ» ήταν τέταρτος,
με πέντε μονάδες διαφορά από τους
Πάφου και Ταμασού. Η πορεία του μη-
τροπολίτη Κωνσταντίας προς το τρι-
πρόσωπο θα εξαρτηθεί, με βάση τις ανα-
λύσεις των μετρήσεων, από τη δουλειά
του επιτελείου την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Ωστόσο, το ζήτημα που αναφύεται
έχει να κάνει με την παρουσία δύο ιε-

ραρχών στη δεύ-
τερη θέση και το
κατά πόσο ο Βασί-
λειος μπορεί να
υπερσκελίσει έναν
εκ των δύο, κατα-
λαμβάνοντας την
τρίτη θέση. Όπως
σημειώνεται η πε-
ρίπτωση του μη-
τροπολίτη Κων-
σταντίας παρομοι-
άζεται με κινούμε-
νη άμμος, με το
σκηνικό να δια-
μορφώνεται ακό-
μα και την ημέρα
των εκλογών. Στο
σενάριο που ο Βα-

σίλειος είναι ο μοναδικός των «αρχιε-
πισκοπικών» στο τριπρόσωπο, με βάση
του συσχετισμούς, η εκλογή του στον
αρχιεπισκοπικό θρόνο μπορεί να επι-
τευχθεί ακόμα και από την πρώτη ψη-
φοφορία, όπως φαίνεται και στον κεν-
τρικό πίνακα. Τα δύσκολα θα εμφανι-
σθούν στο σενάριο που ο μητροπολίτης
Ησαΐας τεθεί εκτός και στο τριπρόσωπο
οι «αρχιεπισκοπικοί» θα έχουν δύο υπο-
ψηφίους. Στην περίπτωση αυτή η πλει-
οψηφία της Ιεράς Συνόδου, εκ των πραγ-
μάτων, θα μοιραστεί στα δύο και την
εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου θα επηρε-
άσουν οι Κυκκώτες (Ησαΐας και Κύκκου)
και ο μητροπολίτης Μόρφου, κατά τη
δεύτερη ψηφοφορία. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Πριμοδότηση 
και το αουτσάιντερ
Η περίπτωση της υποψηφιότητας του
μητροπολίτη Μόρφου έχει χαρακτηρι-
στικά τα οποία δεν μοιάζουν με των
άλλων πέντε υποψηφίων. Για τον βαθμό
κινητοποίησης του επιτελείου του, το
ποσοστό 9% της δημοσκόπησης της «Κ»
πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό. Ωστό-
σο, τον αφήνει εκτός τριπρόσωπου. Υπό
άλλες περιστάσεις η υποψηφιότητα Μόρ-
φου θα παρομοίαζε με αυτή του μητρο-
πολίτη Κυρηνείας, εάν δεν υπήρχαν οι
έντονες φήμες για πριμοδότησή του,

στις εκλογές της
18ης Δεκεμβρίου
προκειμένου να
αποτελέσει ανάχω-
μα για αποκλεισμό
των «αρχιεπισκο-
πικών» υποψη-
φίων, Πάφου και
Κωνσταντίας, από
το τριπρόσωπο.
Αποκλεισμός που
θα έδινε προοπτι-
κές εκλογής τόσο
στον Λεμεσού όσο
και στον Ταμασού.
Ο Μόρφου Νεόφυ-
τος ακόμα και στο
απομακρυσμένο
σενάριο εισόδου

στο τριπρόσωπο δεν συγκεντρώνει πι-
θανότητες εκλογής. Η επιρροή του εντός
της Συνόδου είναι σχεδόν ανύπαρκτη
ακόμα και εντός της ομάδας των τεσσά-
ρων με τους οποίους είχε συνταχθεί στο
θέμα του ουκρανικού εκκλησιαστικού
ζητήματος. Ωστόσο, οι φήμες πριμοδό-
τησής του, από ψηφοφόρους που κινούν-
ται κοντά στον μητροπολίτη Λεμεσού
προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο πα-
ρασκήνιο που θεωρητικά μπορεί να μορ-
φοποιηθούν κατά τη ψηφοφορία στην
Ιερά Σύνοδο.Το προηγούμενο διάστημα
υπήρχαν απόψεις στους «αρχιεπισκοπι-
κούς» για επιλογή Μόρφου ως ψήφου
αντίδρασης προς την πλευρά που τον
πριμοδότησε. 

Ο μητροπολίτης
Λεμεσού εμφανίζε-
ται να μην έχει στην
Ιερά Σύνοδο την
ίδια δυναμική που
είχε κατά την προ-
εκλογική περίοδο.

Ο μητροπολίτης
Ταμασού δεν φαίνε-
ται να έχει πιθανό-
τητες, εάν στο τρι-
πρόσωπο απέναντί
του έχει έναν «αρ-
χιεπισκοπικό».

Ο μητροπολίτης
Πάφου παρουσιά-
ζεται να είναι το φα-
βορί της αρχιεπι-
σκοπικής ομάδας
και για εκλογή στην
κορυφή της Εκκλη-
σίας.

Η είσοδος του μη-
τροπολίτη Κωνσταν-
τίας στο τριπρόσω-
πο θεωρείται μετέ-
ωρη και θα εξαρτη-
θεί από διάφορους
παράγοντες.

Το μόνο σενάριο με
προοπτικές για τον
Μόρφου βασίζεται
σε ενδεχόμενη ψή-
φο διαμαρτυρίας
για τις φήμες πριμο-
δότησής του.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Αρχιεπισκοπικό εξελίχθηκε σε
μείζον πολιτικό και εκκλησιαστικό
ζήτημα της Κύπρου την πρώτη δε-
καετία του 20ού αιώνα και σχεδόν
μονοπώλησε την επικαιρότητα.
Εκτός από τα λάβρα άρθρα στις
εφημερίδες της εποχές και τις πο-
λιτικές προεκτάσεις που λάμβανε
όσο δεν βρισκόταν η χρυσή τομή,
με το θέμα απασχολούσε και τους
πιστούς σε ολόκληρη την Κύπρο.
Αυτόν ακριβώς τον παλμό έπιασαν
και οι ποιητάρηδες, όπως φαίνεται
και από τον Τύπο της εποχής: Δια-
βάζουμε χαρακτηριστικά στην εφη-
μερίδα Αλήθεια (11 Ιουνίου 1910):
«[...] εξαίρουσαι εις ομοιοκατάλη-
κτους δεκαπεντασυλλάβους την
επελθούσαν ειρήνευσιν της Κυ-
πριακής εκκλησίας [...] ήκουε κανείς
να τελλαλίζεται και η χειροτονία
του Αρχιεπισκόπου, ή μάλλον των
Αρχιεπισκόπων, διότι ο ποιητής,
ανώτερος φυσικά κομμάτων ηθέλων
ν’ αρέση εις όλους [...]». 

Τα γεγονότα του αρχιεπισκοπι-
κού ζητήματος έχουν συνοπτικά
ως εξής: Μετά τον θάνατο του αρ-
χιεπισκόπου Σωφρονίου Γ΄ το 1900
σύμφωνα και με το καταστατικό
της Εκκλησίας της Κύπρου τον αν-
τικαταστάτη του θρόνου θα εξέλε-
γαν οι εκπρόσωποι του ποιμνίου,

με την ανάδειξη εκλεκτόρων ανά
διαμέρισμα και η ιεραρχία του Θρό-
νου, δηλαδή οι επίσκοποι Κιτίου,
Κυρηνείας, Πάφου. Αυτό στάθηκε
αδύνατο μιας και ο Πορφύριος Πά-
φου είχε αποβιώσει το 1899, χωρίς
ακόμα να έχει πληρωθεί η θέση
του, χρέη τοποτηρητή εκτελούσε
έως τον θάνατό του ο αρχιεπίσκοπος
Σωφρόνιος. Έτσι, μετά τον θάνατο
και του Σωφρονίου η ανάδειξη νέου
αρχιεπισκόπου αποδείχθηκε σταυ-
ρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες,
αφού στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλη-
σίας της Κύπρου είχαν απομείνει
μόνο δύο μητροπολίτες, ο Κιτίου
Κύριλλος Παπαδόπουλος και ο μόλις
πριν από ένα έτος ανακηρυχθείς
επίσκοπος Κυρηνείας επίσης Κύ-
ριλλος (Βασιλείου). Την τοποτηρη-
τεία του Θρόνου τότε ανέλαβε η
λεγόμενη «Διοικούσα Σύνοδος» αντί
του πρώτου τη τάξει μητροπολίτη
Κιτίου Κύριλλο. Ο Κιτίου, τον Μάιο
του 1900, αποχώρησε από τη «Δι-
οικούσα Σύνοδο», και έκτοτε σχη-
ματίσθηκαν δύο αντιμαχόμενες πα-
ρατάξεις του χριστεπώνυμου λαού
της Κύπρου.

Για τη θέση του αρχιεπισκόπου
αμέσως έδειξαν ενδιαφέρον οι επί-
σκοποι Κιτίου Κύριλλος Παπαδό-
πουλος (1845-1916) και ο επίσκοπος
Κυρηνείας Κύριλλος Βασιλείου
(1859-1933). Αμέσως ο λαός χωρί-

στηκε σε δύο στρατόπεδα, στους
λεγόμενους «Κιτιακούς» που υπο-
στήριζαν τον πρώτο και οι λεγόμενοι
«Κερυναϊκούς» ή «Κυρηναϊκούς»
που υποστήριζαν τον δεύτερο. Οι
δύο επίσκοποι έλαβαν επίσης προ-
σωνύμια λόγω της σωματικής τους
διάπλασης, ο μεν Κιτίου ονομάστηκε
Κυριλλάτσος λόγω του ευτραφούς
παρουσιαστικού του και ο Κυρηνείας
αποκλήθηκε Κυριλλούδι, επειδή
ακριβώς ο σωματότυπός του ήταν
λεπτεπίλεπτος.  Οι κύριοι υποστη-
ρικτές του Kιτίου Kυρίλλου προέρ-
χονταν από τις τάξεις των επιστη-
μόνων της νέας γενιάς, οι οποίοι
είχαν σπουδάσει στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια και εκπροσωπούσαν
τη λεγόμενη «αδιάλλακτη» μερίδα
του πολιτικού κόσμου, ονομασία
που τους δόθηκε από τη στάση τους

έναντι της βρετανικής διακυβέρ-
νησης και το πώς διεκδικούσαν την
Ένωση με την Ελλάδα. Αντίθετα,
οι υποστηρικτές του Kυρηνείας
προερχόντουσαν από τους παλαιούς
συντηρητικούς πολιτευτές της Λευ-
κωσίας, οι οποίοι αποκαλούντο
«διαλλακτικοί», λόγω της μετριο-
παθούς στάσης τους έναντι των
Βρετανών και της αρχής της πολι-

τικής σύνεσης. Οι ταραχές διήρκε-
σαν για μία δεκαετία και η λύση,
μετά από πολλές παλινωδίες, δόθηκε
από τον Κύριλλο Κυρηνείας, ο οποίος
παραιτήθηκε του αρχιεπισκοπικού
θρόνου υπέρ του μητροπολίτη Κι-
τίου, προς τον οποίο στο μεταξύ
είχε ταχθεί και η πλειονότητα του
πληθυσμού της νήσου. Τ0 1910 ο
Κιτίου Κύριλλος ανακηρύχθηκε αρ-
χιεπίσκοπος Κύπρου ως Κύριλλος
Β .́ Μετά τον θάνατο αυτού, το 1916,
ο Κύριλλος Κυρηνείας τον διαδέχ-
θηκε αρχιεπίσκοπος Κύπρου ως
Κύριλλος Γ΄.

Ένα ποιητάρικο
Ένα ενδιαφέρον φυλλάδιο του

Γεώργιου Αναστ. Βαρδακούδη (1872-
1967) από το χωριό Αυγόρου, με
τίτλο «Ποίημα διά τον Μητροπολί-
την Κιτίου περιέχον τας συκοφαν-
τίας που του έκαμαν και τα καλά
που έπραξεν στον τόπον» του 1900
(το δημοσιεύσαμε στο περιοδικό
«Ολκή» του ΟΛΚ) δείχνει χαρακτη-
ριστικά το κλίμα της εποχής. Λίγο
μόνο καιρό μετά την κυκλοφορία
του το φυλλάδιο του διά στόματος
του δημιουργού του έγινε εργαλείο
«προπαγάνδας» και πολιτικής, ο
οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής
του μητροπολίτη Κιτίου Κυρίλλου.
Τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου του
1900 ο συγγραφέας έγινε αντιληπτός

από άνδρες της Αστυνομίας ν’ απαγ-
γέλει μεγαλοφώνως το ποιητάρικό
του στους δρόμους και το παζάρι
της Λευκωσίας. Τα όργανα της τάξης
του έκαναν συστάσεις και το φυλ-
λάδιο κατασχέθηκε. 

Στην αστυνομική αναφορά (που
σώζεται στα Κρατικά Αρχεία) ση-
μειώνεται πως το εν λόγω ποίημα
εγράφη με στόχο να προκαλέσει
διατάραξη της ειρήνης, ιδιαίτερα
στην παρούσα στιγμή. Αυτή η φρά-
ση «παρούσα στιγμή» έχει τη ση-
μασία της, μιας και την περίοδο
εκείνη τα πνεύματα ήταν ιδιαίτερα
τεταμένα (επίθεση στον εκδότη της
εφημερίδας «Ευαγόρα»ς και υπο-
στηρικτή του Κιτίου Κυρίλλου, Νι-
κόλαου Καταλάνου, αψιμαχίες σε
οδούς και καφενεία μεταξύ των δύο
στρατοπέδων κ.ά.). Η εν λόγω φυλ-
λάδα είναι μόνο ένα μικρό, αλλά
αρκούντως ενδεικτικό παράδειγμα
πώς το αρχιεπισκοπικό ζήτημα ήδη
από τη γέννησή του τάραξε ποικι-
λοτρόπως τόσο τα θρησκευτικά,
όσο και τα πολιτικά πράγματα της
Κύπρου. Η βρετανική διοίκηση προ-
σπάθησε με κάθε τρόπο να συγ-
κρατήσει το ζήτημα από το να λάβει
περισσότερο ανεξέλεγκτες διαστά-
σεις, οι δε αντιμαχόμενοι πολιτικοί
και θρησκευτικοί κύκλοι θέλησαν
να επωφεληθούν από τη διαμορ-
φούμενη κατάσταση. 

Ενας θρόνος που δίχασε λαό και κλήρο για δέκα χρόνια
Το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα συντάραξε την κυπριακή κοινωνία, με τους πιστούς να πρέπει να διαλέξουν μεταξύ δύο Κυρίλλων 

Τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου του
1900 ο συγγραφέας του ποιητάρι-
κου υπέρ του Κιτίου Κυρίλλου έγινε
αντιληπτός από άνδρες της Αστυνο-
μίας ν’ απαγγέλει μεγαλοφώνως το
ποιητάρικό του στους δρόμους και το
παζάρι της Λευκωσίας.

Η γεωπολιτική
των εκλογών 
στην Εκκλησία
Δύση και Μόσχα κοιτάζουν με ενδιαφέρον
τον θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μπορεί οι αρχιεπισκοπικές εκλογές
στην Κύπρο, σήμερα, να γίνονται
με λογικές εκκοσμίκευσης, δημι-
ουργώντας μάλιστα αντιδράσεις
σε μια μερίδα κόσμου που επιμένει
στον διαχωρισμό Κράτους - Εκκλη-
σίας, ωστόσο οι πολιτικές τους προ-
εκτάσεις και δη στο γεωπολιτικό
άξονα Ρωσίας - Δύσης και υφίσταν-
ται και έχουν, σε διεθνές και περι-
φερειακό επίπεδο, ενδιαφέρουσες
προεκτάσεις. Η Εκκλησία της Κύ-
πρου δεν θα μπορούσε να λείπει
από τηδιελκυστίνδα Ρωσίας - Δύσης
στο εκκλησιαστικό πεδίο, το απο-
κορύφωμα της οποίας ήταν η εκ-
χώρηση αυτοκεφαλίας από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο στην Ορ-
θόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας
στα τέλη του 2018. Έκτοτε ένας
εκκλησιαστικός πόλεμος, που διε-
ξάγεται με υβριδικά μέσα, έχει ξε-
σπάσει μεταξύ της Ρωσικής Εκκλη-
σίας και δη του Πατριαρχείου Μό-
σχας με την Ορθόδοξη Εκκλησία
της Ουκρανίας, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και όσες Εκκλησίες
αναγνώρισαν την ουκρανική αυ-
τοκεφαλία όπως το Πατριαρχείο
Αλεξάνδρειας, η Εκκλησία της Ελ-
λάδος και, φυσικά, η Εκκλησία της
Κύπρου. Η εν λόγω διαμάχη δεν
αφορά μόνο δογματικά ζητήματα
(π.χ. η ευχαριστιακή κοινωνία) αλλά
πηγαίνει παραπέρα μέσω της ρω-
σικής soft power σε ζητήματα θρη-
σκευτικής διείσδυσης με σαφείς
πολιτικές και οικονομικές προεκτά-
σεις που φτάνουν μέχρι τις παράλ-
ληλες εκκλησιαστικές δομές, την
κακόβουλη δράση (π.χ. εσχατολο-
γία, καμπάνιες παραπληροφόρησης,
δημιουργία πολιτικών και γεωπο-
λιτικών προσλήψεων) και φυσικά
ζητήματα πολιτικού επηρεασμού
λόγω και του ρόλου που διαδρα-
ματίζει η θρησκεία στις ορθόδοξες
κοινωνίες. 

Το ιστορικό
Η Ρωσική Εκκλησία μετά τη διά-

λυση της Σοβιετικής Ένωσης ταυ-
τίστηκε, όπως καταδεικνύει η σχε-
τική διεθνής βιβλιογραφία, με το
apparatus ασφάλειας της χώρας

(πρώην πανίσχυρη KGB) στα μέσα
της δεκαετίας του ’90. Η έλευση
Πούτιν ισχυροποίησε την εν λόγω
θέση της με τον θεσμό να μετα-
τρέπεται σε εργαλείο soft power
στην περιοχή των Βαλκανίων και
του λεγόμενου μετασοβιετικού χώ-
ρου καθώς και σε άλλες ορθόδοξες
περιοχές.

Η ίδια η θρησκεία αλλά και η
μοναστική παράδοση στον ορθό-
δοξο κόσμο σε συνδυασμό με την
ρωσική εργαλειοποίηση της Ρωσι-
κής Εκκλησίας όχι μόνο δημιούρ-
γησαν μια ισχυρή σουίτα εργαλείων
επηρεασμού της κοινής γνώμης σε
σχέση με το φιλοδυτικό προσανα-
τολισμό στις εν λόγω χώρες αλλά
απέφεραν κι απτά πολιτικά και οι-
κονομικά κέρδη για τη Μόσχα. Η

Κύπρος δεν αποτέλεσε φυσικά εξαί-
ρεση μιας και μετά τις αρχές της
δεκαετίας του 1990:

• Δέχτηκε μεγάλο αριθμό Ρώσων
πολιτών που εγκαταστάθηκαν μό-
νιμα στο νησί χτίζοντας οικονομι-
κούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς
δεσμούς με τη χώρα.

• Προσάρμοσε το οικονομικό
της μοντέλο (υπηρεσίες, τουρισμός,
ολιγάρχες) με τρόπο που η ρωσική
«αγορά» έγινε αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας μέχρι το 2013.

• Η μοναστική παράδοση (αγιο-
ρείτικη) –κατ’ εξοχήν πεδίο διείσ-
δυσης της Ρωσικής Εκκλησίας–
ήταν ήδη καλά ριζωμένη στους
κόλπους της κυπριακής εκκλησια-
στικής παράδοσης, η οποία για
ιστορικούς λόγους είχε πάντα λόγο

και επιρροή στα πολιτικά δρώμενα
της χώρας

• Η Ρωσία λόγω του ρόλου της
στο επίπεδο του ΟΗΕ στο Κυπρια-
κό θεωρούνταν διαχρονικά σύμ-
μαχος στο εθνικό θέμα, δημιουρ-
γώντας προσλήψεις που ξεκινούν
από την απλή προσέγγιση της re-
alpolitik και φτάνουν μέχρι τις
ακραίες θεωρίες συνωμοσίας/εσχα-
τολογίας και ιδεοληπτικές προσ-
λαμβάνουσες.

Τόσο η ιερά μονή Βατοπαιδίου
όσο και η διαχρονική σχέση Κύπρου
- Ρωσίας δημιούργησαν ξεκάθαρες
δυναμικές στο κομμάτι της Εκκλη-
σίας της Κύπρου με έμπειρους πα-
ρατηρητές των εκκλησιαστικών
θεμάτων να βλέπουν ξεκάθαρο φι-
λορωσικό πρόσημο σε συγκεκρι-
μένους ιεράρχες όπως ο μητροπο-
λίτης Λεμεσού, Αθανάσιος και ο
μητροπολίτης Ταμασούκαι Ορεινής,
Ησαΐας. Ωστόσο, ο πλήρους κλίμα-
κας πόλεμος στην Ουκρανία, μετά
τη ρωσική εισβολή της 24ης Φε-
βρουαρίου, όσο και η στάση που
η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε
σε σειρά θεμάτων (καταδίκη, κυ-
ρώσεις Ε.Ε. στη Ρωσία, απόφαση
για στοπ στον ελλιμενισμό ρωσικών
πολεμικών πλοίων στη Λεμεσό)
δείχνουν να αλλάζουν την δυναμική
δεδομένου πως οι σχέσεις Ελλάδας
- Ρωσίας περνούν τα τελευταία χρό-
νια κρίση και πως η στρατηγική
και τακτική συμπόρευση Ρωσίας -
Τουρκίας, μετά το 2016, είναι εμ-
φανής, αλλά και πως η ρωσική ει-
σβολή, per se, για λόγους αρχής
στηνκατεχόμενη Κύπρο δεν μπορεί
να «στρογγυλευτεί», πτυχή που εί-
δαμε και στη ρητορική των μητρο-

πολιτών που τρέχουν την εν λόγω
«προεκλογική». 

Το διακύβευμα
Αυτό που σε μεγάλο βαθμό κρί-

νεται ως προς τον προσανατολισμό
του νέου προκαθήμενου της Εκ-
κλησίας της Κύπρου στις αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές είναι αν αυτός θα
συνάδει με τη στροφή που επέλεξε
η Λευκωσία ως προς την αξιοπιστία
της στον άξονα Δύση - Ρωσία. Από
τα συμφραζόμενα του πώς, μέχρι
στιγμής, τρέχει η καμπάνια των
υποψήφιων μητροπολιτών αντιλαμ-
βάνεται κανείς την αισθητή στροφή
που έχει επισυμβεί σε επίπεδο ρη-
τορικής σε σχέση με τη Ρωσία, ακό-
μη κι από ιεράρχες που για χρόνια
ήταν φιλικοί προς τη Ρωσική Εκ-
κλησία. Την ίδια στιγμή τόσο οι
ΗΠΑ όσο και η Ελλάδα καθώς και
άλλοι παρατηρητές από την Ε.Ε.
διαφαίνεται πως κρίνουν την εκλογή
ενός φιλορώσουΑρχιεπισκόπου ως
το worst case scenario, με την Αθήνα
μάλιστα τους τελευταίους μήνες να
έχει προβεί σε σειρά ερευνών για
τη διείσδυση ρωσικού χρήματος
στο Άγιο Όρος και εντός ελληνικών
μητροπόλεων αλλά και μεταξύ κομ-
μάτων, έρευνα που εκτός εκπλήξεων
αναμένεται να δώσει συνταρακτικές
αποκαλύψεις τους επόμενους μήνες. 

Την ίδια στιγμή, η Λευκωσία δεί-
χνει να μην επιθυμεί διατάραξη των
σχέσεων με τις ΗΠΑ και όχι μόνο
λόγω Τουρκίας. Η άρση εξάλλου του
αμερικανικού εμπάργκο όπλων σταθ-
μίζεται ως μια πολύ σημαντική από-
φαση εκ μέρους της Ουάσιγκτον
που δεν συνδέεται μόνο με τη στα-
διακή απορωσοποίησητου κυπρια-

κού τραπεζικού συστήματος τα τε-
λευταία χρόνια ή την απόφαση για
τον ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων
στη Λεμεσό αλλά και με τις εξελίξεις,
μετά το 2018, στην εκκλησιαστική
κόντρα Ρωσίας - Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, δεδομένου και του ρόλου
του τελευταίου στο τρίγωνο Ελλά-
δας/Κύπρου - ΗΠΑ - Τουρκίας. 

Τέλος, αυτό που πλέον ξεδιαλύ-
νει, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως
προς την καταγραφή κι αξιολόγησή
του, είναι πως θρησκευτικοί κύκλοι
που συνδέονται με τη Ρωσία και
τηδιείσδυσήτης σε αυτό το επίπεδο
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
στη δημιουργία δημοφιλών αφη-
γημάτων παραπληροφόρησης σε
σχέση με τον Covid-19, το αντιεμ-
βολιαστικό«κίνημα» και τις θεωρίες
συνωμοσίας. Επί τούτου, παρατη-
ρείται εδώ ένα επίπεδο θρησκευ-
τικής διείσδυσης «2.0», που στην
Κύπρο έχει και προβολή στην υπο-
ψηφιότητα συγκεκριμένου μητρο-
πολίτη (σ.σ. Μόρφου). Η εν λόγω
διάσταση ίσως μας απασχολήσει
μελλοντικά στο σενάριο της εκλογής
«αρχιεπισκοπικού» μητροπολίτη
ως μια νέα, υβριδική, μορφή της
ρωσικής κακόβουλης επιρροής
στην Κύπρο, ως προς την κρίσιμη
αντιμετώπισή της. Τέλος, ο πόλεμος
στην Ουκρανία, που αναμένεται
να διαρκέσει, δείχνει να αλλάζει
άρδην τις δημοφιλείς, στην Κύπρο,
προσλήψεις για τη Ρωσία ως «προ-
στάτη του Ελληνισμού» ή της «Ορ-
θοδοξίας», αντιλήψεις που διακι-
νούνταν, μαζικά, σε θρησκευτικούς
κύκλους στη χώρα μας από τα μέσα
της δεκαετίας του’90.

Ο ρεαλιστής
Χρυσόστομος Β'
Για τον μακαριστό Χρυσό-
στομο Β΄ μπορεί κανείς,
στεκόμενος κριτικά, να
προσάψει πολλές μομφές
τόσο για τη ρητορική του
όσο και για τις οικονομικές
ενασχολήσεις της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, καθώς
και για τη sui generis προ-
σωπικότητά του. Αυτό στο
οποίο ωστόσο έμπειροι
παρατηρητές, κατά γενική
ομολογία, συγκλίνουν εί-
ναι πως γνώριζε καλά και
το εκκλησιαστικό σχίσμα
Ουκρανίας - Ρωσίας και το
πώς η Ρωσική Εκκλησία
αναζητούσε κι αναζητεί
επιρροή στις ορθόδοξες
χώρες με όρους γεωπολι-
τικού ανταγωνισμού. Αυτό
φαίνεται πως οδήγησε, το
2018, στο να λάβει όχι μό-
νο ξεκάθαρα στάση υπέρ
του αυτοκέφαλου της Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας αλ-
λά και να υπερασπιστεί το
Οικουμενικό Πατριαρχείο
αλλά και να επιβάλλει, διά
της ισχύος, την άποψή του
στο πώς θα γίνει η διαδο-
χή του, αλλά και το πού
στέκει η Εκκλησία της Κύ-
πρου, στο δίπολο Οικου-
μενική Ορθοδοξία Vs «Τρί-
τη Ρώμη», που έθεσε η
αντιπαράθεση Κιέβου -
Μόσχας. Πηγές που γνω-
ρίζουν τα της Εκκλησίας
της Κύπρου όχι μόνο δια-
κρίνουν μια συνειδητή
απόφαση του Χρυσοστό-
μου Β΄ στο να ταχθεί υπέρ
της Ουκρανίας αλλά και
μια δόση realpolitik εγγύ-
τερα στην «εθναρχική»
αντίληψη της Εκκλησίας
της Κύπρου να διαδραμα-
τίζει, καλώς ή κακώς, πο-
λιτικό ρόλο και να στέκει,
γενικά, ως θεσμός με poli-
cy oriented χαρακτήρα. Η
κάθοδος στην Κύπρο του
Αρχιεπίσκοπου Αθηνών,
πριν από τον θάνατο του
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-
μου, όσο κι η παρουσία
της Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου
στην κηδεία του αποτε-
λούν σοβαρές ενδείξεις
πως οι αποφάσεις του Αρ-
χιεπισκόπου για μετρια-
σμό της επιρροής της Ρω-
σικής Εκκλησίας στην Κύ-
προ τύγχαναν ευρείας
αποδοχής, θρησκευτικά
και πολιτικά, από τον ελ-
ληνορθόδοξο κόσμο. 

<<<<<

Η διαχρονική σχέση Κύ-
πρου - Ρωσίας δημιούρ-
γησαν ξεκάθαρες δυνα-
μικές στην Εκκλησία
της Κύπρου με έμπει-
ρους παρατηρητές να
βλέπουν ξεκάθαρο φιλο-
ρωσικό πρόσημο σε συγ-
κεκριμένους ιεράρχες.

Η κάθοδος στην Κύπρο του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών, πριν από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, όσο κι η
παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην κηδεία του αποτελούν σο-
βαρές ενδείξεις πως οι αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου για μετριασμό της επιρροής της Ρωσικής Εκκλησίας στην Κύ-
προ τύγχαναν ευρείας αποδοχής. 

<<<<<<

«Ποίημα διά τον Μητρο-
πολίτην Κιτίου περιέχον
τας συκοφαντίας που
του έκαμαν και τα καλά
που έπραξεν στον τό-
πον» του 1900 δείχνει
χαρακτηριστικά το κλί-
μα της εποχής.
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Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ανήμερα των Αρχιεπισκοπικών
εκλογών οι υποψήφιοι των αντί-
στοιχων Προεδρικών ανοίγουν τα

χαρτιά τους και από υποψήφιοι γί-
νονται ψηφοφόροι. Οι διεκδικητές
του προεδρικού θώκου μιλούν στην
«Κ» για το αν θα ψηφίσουν νέο Αρ-
χιεπίσκοπο, εξηγούν ποιος κατά

τη γνώμη τους πληροί τα κριτήρια,
αναλύουν τι περιμένουν από τον
νέο Προκαθήμενο της Εκκλησίας
της Κύπρου ,με τον οποίο άλλωστε
θα κληθούν να συνεργαστούν σε

περίπτωση εκλογής τους. Την ίδια
ώρα εκφράζουν και την άποψή τους
για τον ρόλο που θα πρέπει να έχει
η Εκκλησία σ’ ένα σύγχρονο κο-
σμικό κράτος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος Πρόεδρος της δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου δεν επιθυμούσε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο στέλνοντας το πιο κάτω μήνυμα « Έχουμε ως ΔΗΣΥ εκφράσει τη θέση ότι δεν θα πα-
ρέμβουμε στις εκλογές για την ανάδειξη Αρχιεπισκόπου και σε αυτό το πλαίσιο τονίζω και προσωπικά ότι δεν επιθυμώ να τοποθετηθώ μέσω της συνέντευξης, για να μη δοθεί η οποιαδήποτε εντύπωση παρέμβασής μου».

–Θα ψηφίσετε στις
αρχιεπισκοπικές εκλογές;

–Ποιον ιεράρχη θα
ψηφίσετε;

–Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε πως πρέπει να
έχει ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου;

–Ποιος πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι ο ρόλος
της Εκκλησίας σε ένα κοσμικό κράτος;
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–Θεωρώ τη συμμετοχή χρήσιμη
και υπάρχει αυτό το δικαίωμα.
Η διαδικασία που προβλέπει το
καταστατικό της Εκκλησίας της
Κύπρου είναι σημαντική. Μπο-
ρεί κάποιος/ποια να λάβει μέ-
ρος και έτσι να επηρεάσει τις
εξελίξεις. Αυτή είναι η πρόθεσή
μου, θα ψηφίσω!

–Σεβόμενος την θέση που
πρεσβεύω στον διαχωρισμό
του ρόλου Εκκλησίας και Κρά-
τους δεν θα ήταν σωστό ως
υποψήφιος να τοποθετηθώ
δημόσια σε αυτό το θέμα.

–Να δώσει στην Εκκλησία περισσότερα από την
κοινωνική και πνευματική της αποστολή. Με πε-
ρισσότερα έργα αγάπης, με παρεμβάσεις που να
δυναμώνουν τη φωνή όσων έχουν αποκλειστεί
από ευκαιρίες και δυνατότητες. Να δώσει στη λέξη
«αλληλεγγύη» περισσότερη σύγχρονη δράση.

–Υποστηρίζω τους διακριτούς ρόλους ανάμεσα σε Κρά-
τος και Εκκλησία. Αυτοί ωφελούν και τους δύο θεσμούς
γιατί εμφανώς έχουν διαφορετική αποστολή και χαρα-
κτηριστικά. Η Εκκλησία, με πνευματική συγκρότηση, λει-
τουργεί σύμφωνα με τις καταστατικές της αρχές και πα-
ραδόσεις. Το Κράτος έχει ευθύνη να συγκροτεί τον τρόπο
με τον οποίο διοικείται η πολιτεία μας, με βάση το Σύν-
ταγμα του 1960.

–Ναι, θα ασκήσω το εκλογικό
μου δικαίωμα. 

–Θα ψηφίσω αυτόν που κατά
την κρίση μου πληροί τα κρι-
τήρια της πνευματικής του
αποστολής. Δεν θεωρώ χρή-
σιμο να κατονομάσω την προ-
σωπική μου επιλογή, σεβόμε-
νος του καθενός να έχει τη δι-
κή του άποψη. 

–Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου θεω-
ρώ ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να διαθέτει πνευματι-
κότητα και ετοιμότητα να υπηρετήσει αυτήν ακρι-
βώς την πνευματική αποστολή της Εκκλησίας. Να
διαθέτει ήπιο και μετριοπαθή λόγο, να προάγει την
καταλλαγή μέσα στην κοινωνία και να είναι ευαί-
σθητος στον ανθρώπινο πόνο. Θεωρώ αυτονόητο
ότι πρέπει να είναι και έντιμος. 

–Η Εκκλησία οφείλει να σέβεται την κοσμικότητα του
κράτους και να υπηρετεί την κοινωνία σ’ ένα άλλο –δια-
φορετικό– επίπεδο, από αυτό που έχει σαν αποστολή η
Πολιτεία. 

–Ναι, θα ψηφίσω όπως θεωρώ
ότι πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι
πολίτες της Δημοκρατίας, που
ενδιαφέρονται για τα κοινά, και
το μέλλον αυτού του τόπου.

–Θα ψηφίσω αυτόν που θεω-
ρώ πιο κατάλληλο για να ηγη-
θεί της Εκκλησίας της Κύ-
πρου.

–Πιστεύω πως ο Προκαθήμενος της Εθναρχούσας
Εκκλησίας της Κύπρου πρέπει να είναι προσγει-
ωμένος, όχι μόνο στα της Ορθοδοξίας ή στα εκκλη-
σιαστικά πράγματα, αλλά σε όλα όσα βασανίζουν
τον κυπριακό Ελληνισμό και όχι μόνο. Πιστεύω
πως πρέπει να έχει άποψη και να την εκφράζει,
ιδιαίτερα για το εθνικό. Δεν πρέπει να εμπλέκεται
με το σαθρό κομματικό σύστημα. Πρέπει να αποτε-
λεί μια διέξοδο καθαρότητας για τον λαό μας.

–Η Εκκλησία έχει ένα παράλληλο κοινωνικό ρόλο σε ένα
κοσμικό κράτος. Ειδικά στην Κύπρο, η Εκκλησία και οι ιε-
ρείς της μέσα από τους αιώνες αποτελούσαν πάντα μέ-
ρος της κοινωνίας και των αγώνων του Γένους.  

–Ναι, θα ασκήσω το δικαίωμά
μου να ψηφίσω. 

–Θα προτιμούσα να μην απαν-
τήσω. 

–Πρώτα και κύρια να πρεσβεύει την αγάπη όχι
όπως την νόμιζαν οι φαρισαίοι, αλλά όπως την δί-
δαξε ο Χριστός που αγκάλιασε τους απλούς και
τους καταφρονημένους. Να κηρύττει την αλληλεγ-
γύη και τη φιλανθρωπία, δίνοντας πρώτα ο ίδιος το
παράδειγμα με τον λόγο και το έργο του με σεμνό-
τητα, με εκούσια ταπείνωση, με ταπεινοφροσύνη
και ανθρωπιά.  

–Μέσα στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που επικρα-
τούν η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει την Πολιτεία, ανοί-
γοντας την αγκαλιά της στους αδύνατους. Στη δική μας αν-
τίληψη η Εκκλησία μπορεί ν’ αναπτύξει πλούσια δραστη-
ριότητα, εκπληρώνοντας την αποστολή της, πάντοτε με
πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και στον ρόλο της Πολιτεί-
ας, με πλήρη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Η
Εκκλησία έχει πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο να διαδρα-
ματίσει, είναι ένας σημαντικός κοινωνικός οργανισμός. 

–Θα ασκήσω το δημοκρατικό δι-
καίωμα που μου παρέχεται. Θε-
ωρώ ότι από τη στιγμή που μου
προσφέρεται αυτό το δικαίωμα,
έχω υποχρέωση να το ασκήσω.

–Όπως ο κάθε πολίτης έχει δι-
καίωμα να κάνει ελεύθερα
την επιλογή του, έτσι θα την
κάνω κι εγώ. 

–Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου θα
πρέπει να ενώνει τον κλήρο και το ποίμνιο, επίσης
μεταξύ άλλων, πρέπει να έχει πνευματικότητα και
να καθοδηγεί σωστά και με χρηστή διοίκηση την
Εκκλησία. Σημαντική είναι επίσης η διάσταση της
συνέχισης της καλής συνεργασίας που είχε ο μα-
καριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ με τον
Μουφτή της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

–Είναι ξεκάθαρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ότι ο  ρόλος της Εκκλησίας είναι πλήρως διαχωρι-
σμένος από αυτόν της πολιτείας και έτσι πρέπει να συνε-
χίσουν τα πράγματα. Είμαστε ένα κοσμικό κράτος και αυ-
τό τα λέει όλα. Ασφαλώς, η Εκκλησία, ως εκ της φύσεως
της αποστολής της, διαδραματίζει μεταξύ άλλων κοινωνι-
κό ρόλο.

–Βεβαίως θα ψηφίσω. Κάθε πο-
λίτης πρέπει να ασκεί το δημο-
κρατικό του δικαίωμα και να
συμμετέχει στις εκλογικές δια-
δικασίες. 

–Θα ψηφίσω τον ικανότερο
με βάση τα δικά μου κριτήρια.
Αυτόν που θα μπορέσει να εκ-
προσωπήσει άξια τη νέα ηγε-
σία της εκκλησίας της Κύ-
πρου, με όραμα και με πίστη
σε αρχές και αξίες. 

–Να είναι ικανός, άξιος, έντιμος και να έχει αντο-
χές. Να μπορέσει να προσδώσει στην εκκλησία της
Κύπρου αξιοπιστία, δίπλα στο ποίμνιο του, τον κλή-
ρο και το λαό. Να επιμένει σε θέματα διαφύλαξης
της ελληνορθόδοξης μας πίστης και στη διατήρηση
της ελληνικότητας της Κύπρου μας. 

–Πρωτίστως και γενικότερα η Εκκλησία μας πρέπει να
αποτελεί πνευματικό φάρο. Να θυμίσω ότι κυρίως στην
Εκκλησία οφείλεται η διατήρηση της εθνικής και θρη-
σκευτικής μας ταυτότητας, μετά από χρόνια σκλαβιάς
από διάφορους κατακτητές στα βάθη των αιώνων. Να
προσαρμόζεται χωρίς εκπτώσεις από τις βασικές της αρ-
χές, να πλησιάζει τους νέους και να καταστεί το αποκούμ-
πι των πτωχών και των ασθενών, όπως δίδαξε και έπραξε
άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός μας. 

–Όχι. Θεωρώ πως η διαδικασία
έχει δημοκρατικά ελλείμματα.
Επίσης πιστεύω πως η εκλογή
διά βίου δημιουργεί προβλήμα-
τα λογοδοσίας. 

–Δεν θα ψηφίσω. –Να είναι θιασώτης του διαχωρισμού Εκκλησίας
και κράτους. Να έχει σύγχρονες αντιλήψεις και να
περιοριστεί στον ιεραρχικό του ρόλο.  

–Ο ρόλος της Εκκλησίας πρέπει να είναι περιορισμένος
στα θρησκευτικά της καθήκοντα και αποστολή.  

Πέντε από τους επτά υποψηφίους δηλώνουν θα ψηφίσουν στις Αρχιεπισκο-
πικές, μόνο ο Κων. Χριστοφίδης ξεκαθαρίζει πως δεν θα πάει στην κάλπη.

Ποιον Αρχιεπίσκοπο
θέλουν οκτώ υποψήφιοι 
για την προεδρία της Κ.Δ.
Κανένας δεν κατονομάζει κάποιον - Αναλύουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΕΤΡΟΥ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Ψευδαισθήσεις για τη λύση του Κυπριακού

Ο ι κύκλοι, που είναι έτοιμοι
να αποδεχτούν και επιδιώ-
κουν μια λύση απαράδεκτου

συμβιβασμού, μιλούν για ψευδαι-
σθήσεις, που καλλιεργούνται εσω-
τερικά. Ειδικότερα αναφέρουν ότι
όσοι δεν αποδέχονται λύση τουρ-
κικών προδιαγραφών έχουν ψευ-
δαισθήσεις, ότι ο χρόνος εργάζεται
υπέρ μας, ότι το «στάτους κβο» είναι
μια σταθερή και αναλλοίωτη κατά-
σταση, ότι η παρούσα κατάσταση
δημιουργεί ασφάλεια και σιγουριά.
Αυτές λένε είναι οι ψευδαισθήσεις,
όσων δεν αποδεχόμαστε μια κατα-
στροφική λύση, από την οποία θα
κινδυνεύει ο Ελληνισμός της Κύ-
πρου και η Κ.Δ.

Εκείνοι που πραγματικά έχουν
ψευδαισθήσεις, ότι η Τουρκία μπορεί
να αποδεχτεί μια βιώσιμη λύση στο
Κυπριακό τονίζουν ότι έχουμε μόνο
μία επιλογή, για να λύσουμε το Κυ-
πριακό, τη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα,
σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ, τις συγκλίσεις Χριστόφια -
Ταλάτ και Αναστασιάδη - Ερογλου
και του πλαισίου Γκουτέρες. Με τη

λύση αυτή θα θεραπεύσουμε, λένε,
και τις παρενέργειες των ψευδαι-
σθήσεων, επειδή ο χρόνος εργάζεται
εναντίον μας, επειδή το «στάτους
κβο» δεν είναι μια σταθερή και
αναλλοίωτη κατάσταση, αλλά εγ-
κυμονεί κινδύνους, επειδή η πα-
ρούσα κατάσταση δεν μας δημι-
ουργεί ασφάλεια και σιγουριά και
επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Δεν θα αντικρούσω την άποψη,
ότι το «στάτους κβο» δεν είναι μια
σταθερή και αναλλοίωτη κατάστα-
ση. θα σημειώσω όμως ότι δεν θα
είναι εύκολο για την Τουρκία να
ενεργήσει στρατιωτικά με επιδρομή
και κατάκτηση εδάφους της Ε.Ε.,
ούτε και έχει ανάγκη να κατακτήσει
το ελεύθερο τμήμα της Κ.Δ. και να
δημιουργήσει περισσότερα προ-
βλήματα ακόμη και για την ίδια.

Φυσικά και η παρούσα κατάστα-
ση δεν μας δημιουργεί ασφάλεια
και σιγουριά, αλλά δεν νομίζω ότι
θα αποκτήσουμε ασφάλεια και σι-
γουριά, αν αποδεχτούμε λύση, με
τις προδιαγραφές, που είναι έτοιμη
να αποδεχτεί η Τουρκία. Δεν θεωρώ

ότι η αποδοχή μιας τέτοιας λύσης
είναι η μόνη μας επιλογή.

Αν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι
η μόνη μας επιλογή είναι να πιέ-
σουμε ή να πείσουμε την Τουρκία
να επανέλθει στο τραπέζι των συ-
νομιλιών για λύση ΔΔΟ, τότε δεν
είμαι σίγουρος, ότι είναι η μόνη μας
και καλύτερη επιλογή. Και τούτο
επειδή, για να επανέλθει στις συ-
νομιλίες η Τουρκία, πρέπει η πλευρά

μας να της προσφέρει τουλάχιστον
κάποιες παραχωρήσεις, όπως για
παράδειγμα την κυριαρχική ισότητα.
Αλλά κι αν δεν κάνουμε υποχώρηση,
πριν από την έναρξη των συνομι-
λιών, θα είμαστε υποχρεωμένοι να
κάνουμε υποχωρήσεις μόλις αρχί-
σουν οι συνομιλίες, διαφορετικά
θα έχουμε αμέσως αδιέξοδο. 

Η μέχρι τώρα στάση και οι ενέρ-
γειες της Τουρκίας δείχνουν και
ποια θα είναι η συμπεριφορά της
σε νέες διαπραγματεύσεις. Αν όμως
όλα εξελιχθούν ομαλά στην καλύ-
τερη περίπτωση θα καταλήξουμε
σε μια λύση ΔΔΟ με βάση τις συγ-
κλίσεις Χριστόφια - Ταλάτ, της συμ-
φωνίας του 2011 Αναστασιάδη -
΄Ερογλου, του πλαισίου Γκουτέρες
και πολλών και διαφόρων εποικο-
δομητικών ασαφειών, που θα κα-
λύψουν βασικές διαφωνίες.

Σε τέτοια περίπτωση λύσης ΔΔΟ
που περιγράφουν τα πιο πάνω σί-
γουρα δεν θα πρόκειται για ΔΔΟ με
«σωστό περιεχόμενο», αλλά λύση
ΔΔΟ τουρκικών προδιαγραφών και
απαιτήσεων. Τότε είναι βέβαιο ότι

θα διαψευσθούν μερικές σοβαρές
ψευδαισθήσεις, που θα έχουν σο-
βαρό και ακριβό κόστος για τον Ελ-
ληνισμό της Κύπρου.

Θα διαψευσθεί η ψευδαίσθηση
ότι η Κ.Δ. θα μετεξελιχθεί σε ΔΔΟ,
διότι απλώς θα καταργηθεί και θα
αντικατασταθεί από τον «συνεται-
ρισμό που θα έχει μία ομόσπονδη
κυβέρνηση με μία διεθνή προσω-
πικότητα, καθώς και μία τουρκο-
κυπριακή συνιστώσα πολιτεία και
μία ελληνοκυπριακή συνιστώσα
πολιτεία, ίσου καθεστώτος» όπως
αναφέρεται στο κοινόν ανακοινωθέν
Χριστόφια - Ταλάτ. Θα διαψευσθεί
η ψευδαίσθηση της αποφυγής της
διχοτόμησης και της επανένωσης
της Κύπρου, διότι η διχοτόμηση θα
νομιμοποιηθεί, εφόσον το κατεχό-
μενο τμήμα της Κύπρου θα αποτε-
λέσει το τουρκοκυπριακό κρατίδιο
με πολιτική ισότητα, πιθανώς κυ-
ριαρχική. Για να μην έχουμε ψευ-
δαισθήσεις, που θα διαψευσθούν,
πρέπει η πλευρά μας να επιμένει
σε ΔΔΟ με «σωστό περιεχόμενο»,
να επιμένει δηλαδή σε συνταγμα-

τική πρόνοια ότι η Κ.Δ. μετεξελίσ-
σεται σε ΔΔΟ με επανένταξη της
τουρκικής κοινότητας ως συνιστώ-
σας πολιτείας στη ΔΔΟ, σε αποχώ-
ρηση των στρατευμάτων κατοχής,
σε κατάργηση των εγγυήσεων, με
πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού
κεκτημένου σε ολόκληρη την επι-
κράτεια και με εφαρμογή των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων για όλους
τους Ευρωπαίους κατοίκους της
ΔΔΟ της Κύπρου. Τα πλαίσια αυτά
θα κρίνουν ποιες συγκλίσεις και
ποιες πρόνοιες του πλαισίου Γκου-
τέρες είναι συμβατές με αυτά και
ποιοι περιορισμοί μπορούν να θε-
σμοθετηθούν για να λειτουργεί η
ΔΔΟ. Θα πουν κάποιοι ότι είναι ψευ-
δαίσθηση να αναμένουμε ότι η
Τουρκία θα αποδεχτεί αυτούς τους
όρους. Τότε γιατί εμείς να αποδε-
χτούμε τους δικούς της όρους, που
έχουν στόχο να μετατρέψουν την
Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο;
Καλύτερα το σημερινό «στάτους
κβο» με την Κ.Δ. και με όλους τους
κινδύνους και την ανασφάλεια που
αυτό συνεπάγεται.

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Την ώρα της αλήθειας για τις αδυ-
ναμίες στη διαφάνεια και τη λογο-
δοσία για όλους τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το
σκάνδαλο φερόμενου χρηματισμού
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ορ-
γάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Tran-
sparency International - TI) προ-
ειδοποιούσε εδώ και χρόνια για
τους κινδύνους, ανέφερε στην «Κ»
ο ειδικός για θέματα λόμπινγκ, σύγ-
κρουσης συμφερόντων και διαφά-
νειας στην νομοθετική εξουσία της
ΤΙ, Ραφαέλ Κεργκουένο.

Ο κ. Κεργκουένο μίλησε στην
«Κ» λίγο μετά την ανακοίνωση από
την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου
Ρομπέρτα Μέτσολα των μέτρων
που θα προωθήσει για την κατα-
πολέμηση της διαφθοράς στο σώμα,
ενώ ο Τύπος στο κτήριο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου έτρεχε πίσω
από τις τελευταίες εξελίξεις του
σκανδάλου που αλλάζει το πρόσωπο
της Ευρώπης. «Η ηγεσία στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρό-
εδρος προσπάθησαν να παρουσιά-
σουν το θέμα ως επίθεση από ξένες
κυβερνήσεις» ανέφερε με νόημα
ο κ. Κεργκουένο. Όμως, συνέχισε,
το σημερινό σκάνδαλο είναι απο-
τέλεσμα «χρόνων και χρόνων πε-
ριορισμένου ελέγχου». Η Διεθνής
Διαφάνεια θεωρεί τα όσα ανακοι-
νώθηκαν την Πέμπτη βήματα προς
τη σωστή κατεύθυνση, αν και χρει-
άζονται περισσότερα.

Κενά δεοντολογίας
Μέρος του προβλήματος, εξή-

γησε ο κ. Κεργκουένο, πηγάζει από
το γεγονός πως το μόνο άτομο το
οποίο είναι υπεύθυνο να ξεκινήσει
έρευνα για θέματα δεοντολογίας
είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος, που
έχει στη διάθεσή του τη βοήθεια
μιας συμβουλευτικής επιτροπής.
Την προηγούμενη κοινοβουλευτική
περίοδο (2014 - 2019), καταγράφη-
καν 24 παραβιάσεις του κώδικα δε-
οντολογίας των ευρωβουλευτών,
εκ των οποίων υπήρξε τιμωρία μόνο
για έναν, εξήγησε ο κ. Κεργκουένο.
Η ποινή ήταν η αναστολή της πα-
ροχής επιδόματος, κάτι που όπως
είπε είναι «ένα μικρό, μικρό τίμημα».
Η Διεθνής Διαφάνεια έχει πολλές
φορές ζητήσει μεταρρύθμιση των
μηχανισμών, ωστόσο το Κοινοβού-
λιο αρνήθηκε να συμμετάσχει στο
μητρώο διαφάνειας για lobbying
αλλά και να θεσπίσει διαδικασία
προληπτικής επαλήθευσης των δη-
λωμένων εισοδημάτων. Ο κ. Κεργ-

κουένο παρέπεμψε σε ανάλυση
των δηλώσεων των εισοδημάτων
των ευρωβουλευτών στην οποία
προχώρησε εκ μέρους της ΤΙ, φέ-
ροντας ως παράδειγμα περίπτωση
όπου ευρωβουλευτής αιτιολογούσε
εισόδημα 10 χιλιάδων ευρώ μόνο
με τη φράση «οικονομική δραστη-
ριότητα». Όπως επεσήμανε, αυτές
οι δηλώσεις πρέπει να εγκριθούν
από την Πρόεδρο, και το 2021 μόλις
δύο θεωρήθηκαν προβληματικές
και διερευνήθηκαν, ενώ για το 2022
δεν έχει υπόψη του ακόμα κάποια
έρευνα ούτε λεπτομέρειες. «Η Πρό-
εδρος δεν έχει επιβάλει ούτε και
μία κύρωση» φέτος, σημείωσε, πέρα
από μια περίπτωση που αφορούσε
παρενόχληση και ανήθικη συμπε-
ριφορά ευρωβουλευτή κατά εργα-
ζομένων.

Ανοιχτές πόρτες
Ένα από τα κύρια ζητήματα κα-

τά τον κ. Κεργκουένο είναι η πρα-

κτική της «περιστρεφόμενης πόρ-
τας» (revolving door), όπου ευρω-
βουλευτές όπως και άλλοι αξιωμα-
τούχοι από άλλους θεσμούς ανα-
λαμβάνουν μετά το τέλος της θη-
τείας τους θέσεις σε εταιρίες, ιδιω-
τικούς οργανισμούς και ΜΚΟ που
παραπέμπουν σε σύγκρουση συμ-
φερόντων. «Δεν υπάρχουν καθόλου
κανόνες όσον αφορά την πρακτική
της περιστρεφόμενης πόρτας» τό-
νισε, και καμία επίπτωση πέραν
της αφαίρεσης της άδειας εισόδου
στους θεσμούς. «Μπορούμε να δού-
με παραθυράκια παντού, δεν υπάρ-
χει προληπτική επιβεβαίωση, κα-
νένα καθεστώς για επιβολή κυρώ-
σεων» όπως λέει.

«Δεν εμπλέκονται όλοι, δεν είναι
όλοι οι ευρωβουλευτές διεφθαρμέ-
νοι, όμως υπάρχει ένα καθεστώς
ατιμωρησίας» και αυτό οδηγεί σε
καταστάσεις όπως αυτές που βλέ-
πουμε σήμερα» σημείωσε. Ειδικά
για τους ευρωβουλευτές οι κανο-
νισμοί δεοντολογίας είναι σύντομοι
και καθόλου λεπτομερείς, για πα-

ράδειγμα, οι κανόνες δεοντολογίας
για τους ευρωβουλευτές εκτείνεται
στις 8 σελίδες ενώ για έναν γερου-
σιαστή στις ΗΠΑ στις 100. «Δεν
υπάρχει πολλή καθοδήγηση, ουσία,
τι αποτελεί σύγκρουση συμφέρον-
τος» επισημαίνει, προσθέτοντας
πως αυτός είναι ένας από τους λό-
γους που σημαντικό ρόλο στην
πρόληψη έχουν να παίξουν οι μάρ-
τυρες δημοσίου συμφέροντος (wh-
istleblowers).

Στη σωστή κατεύθυνση
Πάντως ο κ. Κεργκουένο θεωρεί

πως τα μέτρα τα οποία προανήγγειλε
την Πέμπτη η κ. Μέτσολα μετά τη
συνάντησή της με τα μέλη του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν
βήματα προς τησωστή κατεύθυνση.
Από μια πρώτη ανάλυση, σημείωσε
μέσω τηλεφώνου την ώρα που το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρισκόταν
σε εξέλιξη, «είμαστε αρκετά ευχα-
ριστημένοι, γιατί βλέπουμε να υπάρ-
χει μια αφύπνιση». Αν και δεν προ-
τείνονται όλα όσα ζητάει η Διεθνής
Διαφάνεια, ο Ραφαέλ Κεργκουένο
χαιρετίζει την προαναγγελία σύ-
στασης ειδικής επιτροπής διαφά-
νειας, καθώς και το γεγονός πως
θα πρέπει οι διεργασίες αυτής της
επιτροπής να είναι δημόσιες, σε
αντίθεση με τις αδιαφανείς μέχρι
σήμερα διαδικασίες. Ο ειδικός εξέ-
φρασε ακόμα την ευχαρίστηση της
ΤΙ για την αναφορά σε αναγκαστική
εγγραφή των λομπίστων στα μη-
τρώα διαφάνειας, καθώς και όλων
των συναντήσεων με λόμπι από

τρίτες χώρες, ή εκπροσώπους τρίτων
χωρών. Ο κ. Κεργκουένο επιφυλάχ-
θηκε όσον αφορά τις πρόνοιες για
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέ-
ροντος, ενώ πρόσθεσε πως η ΤΙ θα
ήθελε η Πρόεδρος να αποποιηθεί
της εξουσίας που έχει ως το μόνο
άτομο που μπορεί να ξεκινήσει
έρευνες.

Για όλους τους θεσμούς
Το σκάνδαλο ξανάφερε στο προ-

σκήνιο και μια πρόταση της Κομι-
σιόν για ένα όργανο ελέγχου της
δεοντολογίας για όλους τους θε-
σμούς της Ε.Ε., πρόταση στην οποία
αναφέρθηκε τη Δευτέρα η Πρό-
εδρος Φον ντερ Λάιεν για «ανάκτη-
ση της χαμένης εμπιστοσύνης».
Αναφορά έκανε την Τρίτη και ο αν-
τιπρόεδρος Σχοινάς, αφήνοντας
αιχμές για την καθυστέρηση πέντε
χρόνων για τη δημιουργία του Μη-
τρώου Διαφάνειας λόγω των θέσεων
του Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (όπου εκπροσωπούνται οι κυ-
βερνήσεις, οι οποίες δεν είναι με-
γάλοι υποστηρικτές της διαφάνειας
σε επίπεδο Ε.Ε., όπως διαπιστώνεται
και στις παρεμβάσεις του Συμβου-
λίου στην έρευνα του Κοινοβουλίου
για τα spyware).

Υπέρ της ιδέας τάχθηκε και η
Ευρωπαία Ombudsman Έμιλι Ο’
Ράιλι σε άρθρο της στην Irish Exa-
miner, ζητώντας όμως όπως ο θε-
σμός «να έχει πραγματικές εξουσίες,
και πρέπει να έχει εντολή όχι μόνο
όσον αφορά τους ευρωβουλευτές
και τους Επιτρόπους , αλλά και

όσον αφορά εθνικούς υπουργούς
και πρέσβεις». Οι τελευταίοι μάλι-
στα, πρόσθεσε, έχουν τεράστια
εξουσία στις διεργασίες στις Βρυ-
ξέλλες και δεν ελέγχονται.

Το ερώτημα των βοηθών
Την ώρα του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου, η ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Εισαγγελίας για αίτημα άρ-
σης ασυλίας της κ. Καϊλή αλλά και
της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη
(ΕΛΚ, ΝΔ) για ξεχωριστή υπόθεση
που αφορούσε μη κανονικές δια-
δικασίες στις πληρωμές βοηθών,
ήρθε να αναταράξει το σκηνικό,
αν και δεν πρόκειται για της ίδιας
σοβαρότητας υπόθεση (η κ. Σπυ-
ράκη μάλιστα έσπευσε να πει πως
δέχεται την άρση ασυλίας και όποια
ευθύνη έχει). Λίγο πριν η «Κ» ρω-
τούσε τον ειδικό της ΤΙ για τον
ρόλο των κοινοβουλευτικών βοη-
θών (ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν
βοηθός του Αντόνιο Παντζέρι κατά
τη διάρκεια της θητείας του, ενώ
στη σημερινή έρευνα διερευνώνται
και τα στοιχεία και οι επικοινωνίες
βοηθών). Ο κ. Κεργκουένοσημείωσε
πως ο κώδικας δεοντολογίας που
τους αφορά είναι πολύ πιο αυστηρός
καθώς θεωρούνται προσωπικό του
Κοινοβουλίου, ενώ το ίδιο ισχύει
και για τους υπαλλήλους της Κο-
μισιόν. «Δεν εμπίπτουν στις υπο-
χρεώσεις να αναφέρουν τις συναν-
τήσεις που έχουν με λόμπι, όμως
έχουν πιο ισχυρούς κανόνες όσον
αφορά την πρακτική της περιστρε-
φόμενης πόρτας» σημείωσε.

<<<<<<

Αν όμως κάποιοι πι-
στεύουν ότι η μόνη μας
επιλογή είναι να πιέσου-
με ή να πείσουμε την
Τουρκία να επανέλθει
στο τραπέζι των συνομι-
λιών για λύση ΔΔΟ, τότε
δεν είμαι σίγουρος, ότι
είναι η μόνη μας και κα-
λύτερη επιλογή

Η ώρα της αλήθειας
για τους θεσμούς
Προειδοποιούσαμε δέκα χρόνια για την κουλτούρα ατιμωρησίας
στο Ευρ. Κοινοβούλιο, λέει η Transparency International στην «Κ»

Δεν ήταν
κανονική ΜΚΟ

Πέρα από τη δίκαια και ανα-
γκαία κριτική στους θεσμούς
και στην κατάχρηση της ιδιό-
τητας ΜΚΟ από εγκληματικά
συμφέροντα που κάθε άλλο
παρά μη κυβερνητικά είναι
όταν προσφέρουν υπηρεσίες
σε τρίτα κράτη, ο κ. Κεργ-
κουένο ανέφερε και πως η
αποτελεσματική χρήση του
Μητρώου Διαφάνειας θα είχε
προλάβει αρκετά από τα ση-
μερινά γεγονότα. Κι αυτό για-
τί θα μπορούσε να είχε διαπι-
στωθεί αν ήταν νόμιμη και
πραγματικά ανεξάρτητη η πα-
ρουσιαζόμενη ως ΜΚΟ Fight
Impunity της οποίας επίτιμα
μέλη ήταν, λόγω των διασυν-
δέσεων Παντζέρι, τέως Επί-
τροποι και ευρωβουλευτές.
« Έχουμε πει ξανά και ξανά
πως ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν
μέτρο ασφαλείας και για τους
ίδιους τους ευρωβουλευτές»
πρόσθεσε, και χαρακτήρισε
λυπηρό το ότι αξιωματούχοι
απλώς έδωσαν το όνομά τους
για χρήση από μια τέτοια ορ-
γάνωση χωρίς έλεγχο. Όσον
αφορά το πώς αντιμετωπίζει
κανείς τις θεωρίες συνωμο-
σίας πως όλες οι ΜΚΟ είναι
σκιώδεις οργανισμοί, ο Ρα-
φαέλ Κεργκουένο τόνισε
πως «πρέπει να υπενθυμί-
ζουμε πως είναι μια ευρω-
βουλευτής που βρέθηκε στη
φυλακή επειδή έλαβε χρή-
ματα σε αντάλλαγμα ψή-
φων» και πως κανείς δεν την
ανάγκασε. Όπως τόνισε, η
ατιμωρησία από την πλευρά
του Κοινοβουλίου ήταν που
προκάλεσε αυτή την κατά-
σταση, και πρόσθεσε πως και
οι αξιωματούχοι πρέπει να
ενεργούν με ακεραιότητα. Σε
σχέση με τον ρόλο των διω-
κτικών αρχών, ο ειδικός της
ΤΙ επεσήμανε πως σήμερα
είδαμε τι μπορούν να κάνουν
οι αρχές σε εθνικό επίπεδο,
αλλά πως σε επίπεδο πανευ-
ρωπαϊκών αρχών χρειάζεται
ουσιαστική συνεργασία μετα-
ξύ της OLAF, της Europol και
του Γραφείου της Ευρωπαίας
Εισαγγελέα, αλλά και μεταξύ
των αστυνομικών δυνάμεων
των κρατών μελών.

<<<<<<

Την προηγούμενη κοι-
νοβουλευτική περίοδο
(2014 - 2019), καταγρά-
φηκαν 24 παραβιάσεις
του κώδικα δεοντολογίας
των ευρωβουλευτών, εκ
των οποίων υπήρξε τι-
μωρία μόνο για έναν.

Το σκάνδαλο ξανάφερε στο προσκήνιο και μια πρόταση της Κομισιόν για ένα όργανο ελέγχου της δεοντολογίας για
όλους τους θεσμούς της Ε.Ε., πρόταση στην οποία αναφέρθηκε τη Δευτέρα η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν για «ανάκτη-
ση της χαμένης εμπιστοσύνης». 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σήμερα η Εύα. Χτες και αύριο;

Κ άποιοι κάνουν ότι πέφτουν
από τα σύννεφα. Ολοφύρον-
ται ότι τάχατες για πρώτη

φορά η Ευρώπη συγκλονίζεται από
τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Ξεχνάνε
παρόμοια φαινόμενα, όσα τουλά-
χιστον έγιναν γνωστά:

• Τις «πειραγμένες» εκπομπές
ρύπων της Volkswagen,

• τις φοροαπαλλαγές των μο-
νοπωλίων που έδωσε το Λουξεμ-
βούργο,

• την πρόσληψη του Μπαρόζο,
προέδρου της Ε.Ε., στην Goldman
Sachs,

• την εμπλοκή της πρώην Ολ-
λανδής Επιτρόπου N. Kroes σε επι-
χειρηματικές δραστηριότητες κατά
τη διάρκεια της θητείας της,

• τα Panama και τα Pandora pa-
pers στα οποία φιγουράριζαν κο-
ρυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι,
Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί κρα-
τών - μελών (δεν υστέρησε ο Νίκος

Αναστασιάδης),
• την περίπτωση του ευρισκό-

μενου σε κατ’ οίκον περιορισμό
Σαρκοζί για ενίσχυση της προεκλο-
γικής του, πάλι από το Κατάρ,

• τα σκοτεινά και αδιαφανή συμ-
βόλαια των πολλών δισεκατομμυ-
ρίων για τα εμβόλια του κορωνοϊ-
ού,

• τη μόλις χτες ανακοίνωση ότι
ο πρώην πρωθυπουργός του Βελ-
γίου και σημερινός Ευρωβουλευτής
κ. Φερχόφστατ δήλωσε, πλέον του
μισθού του, έσοδα €300.000 από
παράλληλες επαγγελματικές δρα-
στηριότητες.

Και δεν είναι ο μόνος, ενώ την
ίδια στιγμή εκατομμύρια Ευρωπαίοι
πολίτες δεν βγάζουν τον μήνα. Εδώ
όλα περιστρέφονται γύρω από
την… «περιστρεφόμενη πόρτα».
Το φαινόμενο της ανακύκλωσης
των εκπροσώπων του κεφαλαίου
σε διάφορους ρόλους για να εξυ-

πηρετούν τα συμφέροντα του. Ως
εκλεγμένοι, «σύμβουλοι», προπα-
γανδιστές, ελεγχόμενοι «συνδικα-
λιστές», ακόμη και ως… φιλάνθρω-
ποι μέσα από ύποπτες Μη Κερδο-
σκοπικές Οργανώσεις.

Κάποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν
τους χιλιάδες λομπίστες που δαπα-
νούν εκατοντάδες εκατομμύρια τον
χρόνο για ν’ ασκήσουν «πίεση» για
να αποτυπώσουν τα συμφέροντα
του μεγάλου κεφαλαίου στις ευρω-
παϊκές νομοθεσίες. Μπαινοβγαίνουν
νόμιμα στο Κοινοβούλιο, συναντούν
όποιον θέλουν και εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του να το ανα-
φέρει στο περιβόητο Μητρώο Δια-
φάνειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί, εξαί-
ρεσαν τους εαυτούς τους και από
αυτή την τυπική υποχρέωση…

Κάνουν πως δεν άκουσαν τη
Διεθνή Διαφάνεια που είπε: «Δεν
πρόκειται για μεμονωμένο περι-

στατικό. Για δεκαετίες το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την
ανάπτυξη μιας κουλτούρας ατιμω-
ρησίας...». Για να προλάβω τους
κακόβουλους: Δεν κλέβουν όλοι...

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι ούτε
ατομικό ούτε και εθνικό. Γιατί, κατά
περιόδους, ακούμε και το υποκριτικό
για τον «διεφθαρμένο νότο της Ευ-
ρώπης». Το ζήτημα είναι συστημικό.
Αποτυπώθηκε εύστοχα σ’ έναν τίτ-
λο: «Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε…
». Η ίδια η Ε.Ε. διατηρεί δεσμούς
αίματος με τα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα και συχνά πυκνά μετα-
τρέπεται σε φυτώριο για κάθε λογής
σκάνδαλα. Η Εύα Καϊλή, ήδη, κα-
θαιρέθηκε από αντιπρόεδρος του
Κοινοβουλίου. Διατηρεί, βέβαια, το
τεκμήριο της αθωότητας, όπως και
πολλοί άλλοι που γέννησαν, έθρε-
ψαν και ανέχτηκαν τέτοια φαινό-
μενα με τις πολιτικές τους. Εξάλλου
δεν είναι η μόνη που αποθέωνε τη

δημοκρατία του Κατάρ. Όταν η Ευ-
ρωπαϊκή Αριστερά αναδείκνυε τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στο Κατάρ, τον εργα-
σιακό μεσαίωνα, τους θανάτους
των εργατών στα κάτεργα των λαμ-
περών γηπέδων, πολλοί σιωπούσαν.
Η αμαρτωλή FIFA του έδινε το
Μουντιάλ, οι Δεξιοί, Σοσιαλιστές
και Φιλελεύθεροι μέχρι και χτες αρ-
νούνταν την έκδοση ψηφίσματος
για την κατάσταση στο Κατάρ, ενώ
και ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς,
αντιπρόεδρος της Ε.Ε., αποθέωνε
τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
της χώρας και ωθούσε για απελευ-
θέρωση της τουριστικής βίζας για
τους Καταρινούς. Όλα για την εξυ-
πηρέτηση των ενεργειακών και γε-
ωπολιτικών σκοπιμοτήτων της Ευ-
ρώπης. Πάνε περίπατο και η Δη-
μοκρατία και οι περιβόητες, πάντοτε
επιλεκτικά ιδωμένες αξίες, και οι
λαϊκίστικες διακηρύξεις…

Για το μέρος των δηλώσεών της,
ίσως έχει δίκιο η κα Καϊλή: ό,τι, προ-
κλητικό βέβαια, δήλωσε για την κα-
τάσταση στο Κατάρ αποτελεί και
επίσημη θέση της Ε.Ε. Η όποια κα-
ταδίκη, αν υπάρξει, της κας Καϊλή
δεν θα σώσει την παρτίδα. Η Εύα
Καϊλή είναι, απλώς, η κορυφή του
παγόβουνου. Στο βασίλειο της Δα-
νιμαρκίας το σάπιο ζει και θα βασι-
λεύει για καιρό. Υπάρχει δίοδος αυ-
τοκάθαρσης; Θέλει πολλή Αρετή και
ατελείωτη Τόλμη… Δεν είμαι καθό-
λου βέβαιος ότι υπάρχουν. Ή μήπως
να ρίξουμε όλες μας τις ελπίδες στην
εντιμότητα του Βέλγου ανακριτή;

Υγ.: Δεν ντρέπονται κάποιοι συνά-
δελφοί του στην Κύπρο; Πόσα
σκάνδαλα χωρούν ακόμα τα συρτά-
ρια σας;

Ο κ. Γιώργος Γεωργίου είναι ευρωβου-
λευτής ΑΚΕΛ.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής και
τέως αντιπρόεδρος της Ευρωβου-
λής, ο σύντροφός της Φρανζέσκο
Τζόρτζι, ένας πρώην ευρωβουλευ-
τής ο Αντόνιο Παντσέρι και ένας
λομπίστας είναι τα πρόσωπα τα
οποία είχαν συλληφθεί στις Βρυ-
ξέλλες, ενώ γράφονταν αυτές οι
γραμμές και κατηγορούνται για εμ-
πλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς, σε
εγκληματική οργάνωση, ως επίσης
και για ξέπλυμα χρήματος. Οι βελ-
γικές αρχές έχουν εντοπίσει συνο-
λικά 1,5 εκατ. ευρώ, σε σακούλες
και τσάντες, ποσά τα οποία απο-
δίδονται σε μια προσπάθεια εξα-

γοράς των πολιτικών θέσεων της
Ε.Ε. προς όφελος του Κατάρ. Το
σκάνδαλο έχει δικαίως συγκλονίσει
τα θεμέλια της Ε.Ε., εκθέτοντας
την υπόληψη όλου του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος, καθώς για πρώτη
φορά συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω
ευρωβουλευτής, για χρηματισμό,
με στόχο όπως λέχθηκε, να επη-
ρεάσει τις πολιτικές της Ε.Ε. προς
όφελος μιας τρίτης χώρας. Είναι
όμως αυτοί οι τέσσερις συλληφθέν-
τες το παγόβουνο του σκανδάλου
ή απλώς μια από τις κορυφές του;
Θα μπορούσαν μήπως εκ των θέ-
σεών τους να καθορίσουν πολιτικές
θέσεις της ενωμένης Ευρώπης και
να δρομολογήσουν την ικανοποί-
ηση ανοικτών ντοσιέ του Κατάρ;
Ή μήπως το ποσό του 1,5 εκατ. ευ-
ρώ είναι ικανό να χειραγωγήσει τις
πολιτικές της Ε.Ε., ειδικά αν θα δια-
μοιραζόταν σε καμιά δεκαριάάτομα; 

Με βάση και τα όσα αφήνονται
να διαρρεύσουν από την ομοσπον-
διακή εισαγγελία του Βελγίου, το
παγόβουνο δεν είναι ακόμη ορατό.
Το δεμέγεθός του, θα προσδιορισθεί
κατ’ εξοχήν από την πολιτική στό-
χευση, τα ποσά που πραγματικά
διοχετεύθηκαν, αλλά και από τα
αξιώματα των προσώπων που έχουν
εμπλακεί. Αν και το σκάνδαλο και
η εμπλοκή των «4» είναι τουλάχι-
στον προφανή, κανένα από τα τρία
χαρακτηριστικά του «παγόβουνου»,
δεν είναι μέχρι στιγμής εντυπω-
σιακό. Γιατί, ούτε η συμμετοχή
ενός μόνο ευρωβουλευτή (ή ακόμη
και τριών, εάν προστεθούν άλλες
δύο συλλήψεις ευρωβουλευτών

που τελούν υπό εξέταση), είναι σε
θέση να καθορίσει τη γραμμή της
Ευρωβουλής, πόσω μάλλον του συ-
νόλου της Ε.Ε. Και γιατί ούτε και
τα χρήματα που εντοπίστηκαν, σε
τέτοιο επίπεδο μπορούν να θεω-
ρηθούν ως ποσό μαμούθ.

Κυρίως όμως, αυτό που απου-
σιάζει για να συμπληρωθεί το παζλ
και να καταστεί ορατό το παγό-
βουνο, είναι το κίνητρο. Δηλαδή,
η πολιτική στόχευση όλης αυτής

της αδιαμφησβήτητης συνωμοσίας.
Με άλλα λόγια, τι ακριβώς επεδίωξε
το Κατάρ σε πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο. Αυτό μέχρι στιγμής πα-
ραμένει θολό και δυστυχώς ούτε
η Ε.Ε. το εξετάζει, αλλά ούτε και οι
βελγικές διωκτικές αρχές φέρονται
να έχουν ξεκάθαρη εικόνα, αν και
διατείνονται ότι παρακολουθούσαν
για περισσότερο από ένα ημερο-
λογιακό έτος την υπόθεση αυτή,
με τη συνδρομή μάλιστα υπηρεσιών

ασφαλείας πέντε ακόμη ευρωπαϊ-
κών κρατών.

Βελγικά ΜΜΕ που επικαλούνται
τις διωκτικές αρχές του Βελγίου,
θεωρούν εν πολλοίς ότι στόχος του
Κατάρ ήταν να βελτιώσει το προφίλ
του λόγω Μουντιάλ, δεδομένων
και των κακών εργασιακών συν-
θηκών που οδήγησαν σε χιλιάδες
θανάτους. Η εκδοχή αυτή είναι ό,τι
πιο απλό θα μπορούσε κάποιος να
σκεφτεί. Ενδέχεται να είναι ορθή,

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.
Αλλά, δεν μπορεί να θεωρείται ως
η αποκλειστική εκδοχή και άρα
ούτε και η μοναδική στόχευση, ει-
δικά αν αναλογιστούμε ότι δεν
έχουν μπει στο μικροσκόπιο άλλα
ζητήματα πολιτικής συνεργασίας
μεταξύ Ε.Ε. - Κατάρ.

Κοινοτική πηγή έλεγε στην «Κ»
ότι θα ανέμενε ότι η Ε.Ε. θα ζητούσε
από τις διωκτικές αρχές να εξετά-
σουν και το ενδεχόμενο που έχει

προκύψει να σχετίζεται και με τη
συνεργασία Ε.Ε.- Κατάρ για την
απεξάρτηση της Ευρώπης από το
ρωσικό φυσικό αέριο. Αν και πλη-
ροφορίες δεν υπάρχουν προς αυτή
την κατεύθυνση, δεν θα πρέπει να
εκφεύγει της προσοχής μας και το
γεγονός ότι στις 29 Νοεμβρίου, ελά-
χιστες μέρες πριν ξεσπάσει το σκάν-
δαλο Qatargate, η κυβέρνηση της
χώρας του Κόλπου και η Γερμανία
κατέληξαν σε συμφωνία για την
προμήθεια υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG), με την εμπλοκή και
αμερικανικής εταιρίας, ενώ συζη-
τήσεις για συνεργασία γίνονται και
μεταξύ Κατάρ και Ε.Ε. Μετά το ξέ-
σπασμα του σκανδάλου στην έδρα
της Ε.Ε. και τις κατηγορίες κατά
της Εύας Καϊλή και άλλων τριών
προσώπων, η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, εμφανώς αμήχανη, δήλωσε:
«Εργαζόμαστε με το Κατάρ… σε
διμερή ζητήματα, όπως η απεξάρ-
τηση από τα ρωσικά ορυκτά καύ-
σιμα», δημιουργώντας την εντύ-
πωση ότι το σκάνδαλο και η προ-
σπάθεια που αποδίδεται στο Κατάρ
για χειραγώγηση πολιτικών της
Ε.Ε. μέσω χρηματισμού, δεν επη-
ρεάζει καν τον στόχο της διμερούς
συνεργασίας στην οποία αναφέρ-
θηκε. Ωστόσο, την ίδια ώρα, η Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωνε
κάτι πολύ διαφορετικό: «Θα ήταν
καλύτερο να παγώσουμε παρά να
πωληθούμε», είπε η επικεφαλής
της Ευρωβουλής.

Η διαφορετική λοιπόν προσέγ-
γιση των δύο αξιωματούχων είναι
τουλάχιστον αξιοπρόσεκτη και η
πολιτική συμπεριφορά της Ούρ-
σουλας φον ντερ Λάιεν προκαλεί
εύλογα ερωτηματικά.

Αν και επαναλαμβάνουμε ότι
δεν υπάρχουν πληροφορίες που
να διασυνδέουν την απεξάρτηση
φυσικού αερίου της Ε.Ε. από τη
Ρωσία, μέσω Κατάρ, με το σκάνδαλο
Qatargate, ένας σοβαρός διεθνής
οργανισμός όπως η Ε.Ε., περιλαμ-
βανομένης και της χώρας που τη
φιλοξενεί, θα έπρεπε –αν μη τι άλ-
λο– να το τοποθετήσουν στη γε-
νικότερη υπό εξέταση εικόνα. Και
σε αυτή την εικόνα θα ήταν καλό
να εξεταστούν αεροπορικές συμ-
φωνίες και πολλά άλλα ντοσιέ που
άπτονται της υφιστάμενης αλλά
και της επιδιωκόμενης συνεργασίας
Ε.Ε.- Κατάρ. Περιλαμβανομένης
και της ίδιας της χώρας του Κόλπου,
αλλά και του ερωτήματος «ποιος
κερδίζει και ποιος χάνει από το Qa-
targate.

Το οποίο προς αποφυγή παρερ-
μηνειών, είναι και υπαρκτό και ορ-
θώς έχει πάρει τον δρόμο της δι-
καιοσύνης. Αλλά θεωρείται μάλλον
απίθανο να περιορίζεται στα όρια
της εμπλοκής της Εύας Καϊλή, του
συντρόφου της, ενός πρώην ευρω-
βουλευτή και 3-4 συνεργατών/βοη-
θών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακόμη και εάν σε αυτούς προστε-
θούν άλλοι δύο υπό εξέταση ευρω-
βουλευτές. 

Τα «κενά» του παγόβουνου Qatargate
Ερωτηματικά για τα κίνητρα που οδήγησαν στην εγκληματική οργάνωση και στη δημοσιοποίηση

Οι αρχές ασφαλείας του Βελγίου
φέρονται σύμφωνα με πληροφο-
ρίες που άφησαν να διαρρεύσουν
στον βελγικό Τύπο, να γνώριζαν
και να παρακολουθούσαν την
υπόθεση Qatargate από το 2021.
Δηλαδή για περισσότερο από ένα
ημερολογιακό έτος. Η υπόθεση
θεωρήθηκε ότι ενέπιπτε στο επί-
πεδο της «εθνικής ασφάλειας»
και σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, σε όλο αυτό το διάστημα,
τις προσπάθειες παρακολούθησης
συνέδραμαν οι υπηρεσίες πέντε
ακόμη ευρωπαϊκών κρατών. Παρά
την αδιαμφισβήτητη επιτυχία
σύλληψης τεσσάρων προσώπων
εκ των οποίων μιας ευρωβουλευ-
τού, με αυτόφωρη διαδικασία,
διαπιστώνονται σοβαρά κενά και
αναπάντητα ερωτήματα, περι-
λαμβανομένων:

• Γιατί οι έρευνες της βελγικής

ομοσπονδιακής εισαγγελίας δεν
στράφηκαν ταυτόχρονα εναντίον
και των τριών ευρωβουλευτών ή
και άλλων που φέρονται να εμ-
πλέκονται στην υπόθεση; 

• Η αυτόφωρη σύλληψη των
«4», περιλαμβανομένης της Εύας
Καϊλή, δεν ήχησε ως καμπανάκι
για όσους φέρονται να εμπλέκον-
ται στην υπόθεση, παρέχοντας
χρόνο για καταστροφή στοιχείων,
τεκμηρίων και απαλλαγή από χρή-
ματα, που θεωρούνται προϊόν δια-
φθοράς;

• Υπήρξαν διαρροές προς άτο-
μα που ενδεχομένως ενέχονται
στην υπόθεση χρηματισμού και
διαφθοράς; Στο πλαίσιο αυτό, κα-
ταγράφονται κενά αναφορικά και
με την Εύα Καϊλή, η οποία φέρεται
να ενημέρωσε τον πατέρα της
για την επιχείρηση της ομοσπον-
διακής εισαγγελίας. 

 Ένα ολόκληρο ημερολογιακό
έτος, παρακολούθησης υπόπτων
και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
δεν ήταν αρκετό ώστε οι αρχές
ασφαλείας του Βελγίου να γνω-
ρίζουν τη διαδρομή των χρημά-
των, την οποία αναζητούν τώρα; 

• Οι ίδιοι οι ανακριτές δήλωσαν
έκπληκτοι με τα χρήματα που εν-
τόπισαν, αν και το ποσό απέχει
πολύ από το να θεωρείται ικανό
να χειραγωγήσει πολιτικές της
Ε.Ε. Αυτά είναι όλα τα χρήματα;
Ή έχουν επιστρατευθεί πολύ με-
γαλύτερα ποσά; Και εάν ναι, τι
απέγιναν; 

• Φωτογραφίζουν το Κατάρ
για το συγκεκριμένο σκάνδαλο
μέσα από τις σκόπιμες διαρροές
που έχουν γίνει κυρίως σε βελγικά
ΜΜΕ, αλλά κανένας Καταριανός
δεν έχει συλληφθεί ή απελαθεί
παράλληλα με τις τέσσερις συλ-

λήψεις που έχουν γίνει. Στο τανγκό
δεν χορεύουν δύο; 

• Ποιο ήταν το κίνητρο όλης
αυτής της υπόθεσης διαφθοράς;
Περιορίζεται στην επικοινωνιακή
πολιτική του Κατάρ για βελτίωση
της εικόνας του ή εκτείνεται στην
ουσία χειραγώγησης πολιτικών
της Ε.Ε.; Και εάν ναι, σε ποια ντο-
σιέ επένδυσε το Κατάρ; 

Αυτά είναι μόνο μερικά από
τα κενά της υπόθεσης Qatargate,
τα οποία θα πρέπει να απαντη-
θούν για να μπορούμε όλοι μιλή-
σουμε για πραγματική επιτυχία
μιας αστυνομικής επιχείρησης.
Μια αστυνομική επιχείρηση η
οποία στήθηκε κατόπιν συγκε-
κριμένης προφανώς πληροφόρη-
σης και όχι γιατί μια μέρα θυμή-
θηκαν οι αρχές του Βελγίου και
άλλων πέντε κρατών-μελών να
αρχίσουν έρευνες… 

Πίσω από τη βελγική επιτυχία 

<<<<<<

Κοινοτική πηγή έλεγε
στην «Κ» ότι θα ανέμενε
ότι η Ε.Ε. θα ζητούσε από
τις διωκτικές αρχές να
εξετάσουν και το ενδεχό-
μενο που έχει προκύψει
να σχετίζεται και με τη
συνεργασία Ε.Ε. - Κατάρ
για την απεξάρτηση της
Ευρώπης από το ρωσικό
φυσικό αέριο.

Διαφορετικές ήταν οι προσεγγίσεις της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα
μετά και την αποκάλυψη του Qatargate.
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Η Εύα Καϊλή όταν ήταν 12 ετών 
ήλθε για πρώτη φορά σε επα-
φή με τη σκέψη του Φρίντριχ 
Νίτσε. ∆ιάβασε το βιβλίο «Τάδε 
έφη Ζαρατούστρα», που ανακά-
λυψε στην οικογενειακή βιβλι-
οθήκη. Στο έργο αυτό ο Γερμα-
νός φιλόσοφος του 19ου αιώνα 
αναπτύσσει επικίνδυνες ιδέες. 
Ο Ζαρατούστρα διακηρύσσει ότι 
«ο Θεός είναι νεκρός» και ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να «αυτοκατα-
στραφεί» για να δημιουργήσει 
τον «Υπεράνθρωπο». Η υπέρ-
βαση του εαυτού επιτυγχάνεται 
μέσα από την έκφραση της «θέ-
λησης για εξουσία». Οι έννοιες 
στον Νίτσε είναι διφορούμενες 
και οι ερμηνείες επισφαλείς. Ενα 
παιδί κινδυνεύει να πάρει τόσο 
πολύ «τοις μετρητοίς» τη «θέλη-
ση για εξουσία», ώστε στο μέλ-
λον να συλληφθεί με... παράνο-
μα μετρητά. 

Η τέως, πλέον, αντιπρόεδρος 
του Ευρωκοινοβουλίου γεννήθη-
κε στις 26 Οκτωβρίου 1978 στην 
περιοχή Συντριβάνι της Θεσσα-
λονίκης. Ο πατέρας της Αλέξαν-
δρος γεννήθηκε στην Πόλη και 
αποφοίτησε από το Ζωγράφειο 
Λύκειο. Σπούδασε ηλεκτρολόγος 
μηχανικός στο Αριστοτέλειο και 
απέκτησε την Εύα στα 23 του. Η 
μητέρα της, Μαρία, με καταγωγή 
από τον Πόντο είναι ποιήτρια και 
απόφοιτη της Σχολής Θεάτρου 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Η μικρότερη 
αδελφή της, Μανταλένα, είναι 
δικηγόρος και επικεφαλής της 
ELONTech. Πρόκειται για μια 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση που 
προσφέρει «νομικές συμβουλές» 
σχετικά με τη ρυθμιστική πολι-
τική της Ε.Ε. για τις αναδυόμε-
νες τεχνολογίες (η ιστοσελίδα 
«κατέβηκε»). 

«Ηταν μια μικροαστική οικο-
γένεια με μεσαία οικονομικά μέ-
σα. Κατά σύμπτωση, η οικονομι-
κή της κατάσταση βελτιώθηκε 
από τότε που η Εύα μπήκε στην 
πολιτική», λέει στην «Κ» πρόσω-
πο με γνώση της ανθρωπογεω-
γραφίας της συμπρωτεύουσας. 
Ας μην αναρωτηθούμε πόσες άλ-
λες οικογένειες πολιτικών –από 
τη Βουλή έως το τελευταίο χω-
ριό– έχουν σημαδευτεί από ανά-
λογες συμπτώσεις. Ας σταθούμε 
μόνο στα πρόσωπα των ημερών. 
Ακόμη και αν υπογραμμίσουμε 
ότι οι απολαβές των ευρωβουλευ-
τών δεν είναι ευκαταφρόνητες, 
οι σκιές παραμένουν. 

Η Εύα φέρεται να δάγκωσε το 
μήλο που της πρόσφερε κάποιος 
«καταραμένος όφις» από το Κα-
τάρ με αντάλλαγμα την υποστή-
ριξή της στο ζήτημα της κατάρ-
γησης της βίζας για τα ταξίδια 
από το κρατίδιο προς την Ευρώ-
πη που επρόκειτο να συζητηθεί 
στο Ευρωκοινοβούλιο (και τώ-
ρα πήγε στις ελληνικές καλέν-
δες). Το Κατάρ διαψεύδει ότι έχει 
οποιαδήποτε σχέση με το σκάν-
δαλο. Προτού συλληφθεί, η αντι-
πρόεδρος πρόλαβε να υπερασπι-
στεί με πάθος στην Ευρωβουλή 
το κρατίδιο απέναντι στις κα-
τηγορίες για στημένη ανάθεση 
του Μουντιάλ, διώξεις κατά των 
ομοφυλοφίλων και εκατόμβες νε-
κρών εργατών από την αποπνι-
κτική ζέστη κατά την ανέγερση 
των γηπέδων.  

15μελές και καφέ Σαντέ

Η Καϊλή ως κορίτσι είχε κλει-
στό χαρακτήρα και διάβαζε πο-
λύ. ∆εν ήταν πάντα όμορφη λόγω 
κάποιων αυξομειώσεων βάρους. 
Στο λύκειο, όμως, «άνθισε». Πέ-
ρα από αριστούχος και απουσιο-
λόγος της τάξης, εξελέγη πρόε-
δρος του 15μελούς συμβουλίου. 
Τα 15μελή της εποχής διακρίθη-
καν στις καταλήψεις και έγιναν 
φυτώρια ταλέντων που εμπλού-
τισαν αργότερα την κεντρική 
πολιτική σκηνή. Η Εύα πέρασε 
στην Αρχιτεκτονική του ΑΠΘ. 
Οταν έγινε 20 ετών, το 1998, ο 
καθηγητής της Σχολής Πολιτι-
κών Μηχανικών, συγκοινωνιο-
λόγος Σπύρος Βούγιας, κατέβη-

κε για δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 
Είχε την υποστήριξη του Συνα-
σπισμού, αλλά προέβαλλε την 
εικόνα του «ανεξάρτητου». 

Ο 45άρης Βούγιας είχε ύφος 
μποέμ διανοουμένου. Μιλούσε 
με ύφος και ρυθμό Θερμαϊκού 
Κόλπου και έμοιαζε σαν να βγαί-
νει από σίριαλ. Ελεγε ότι παρα-
μερίζει τον κουρασμένο κομ-
ματικό λόγο για να διατυπώσει 
έναν «ερωτικό λόγο που απευ-
θύνεται σε όλους αδιακρίτως». 
Για εκλογικό κέντρο επέλεξε το 
café Santé, που το μετονόμασε 
σε café Politic. Πίστευε ότι για να 

έχει η πολιτική συζήτηση μεγα-
λύτερη απήχηση, θα πρέπει να 
γίνεται σε καφέ-μπαρ.

Η Καϊλή, μέλος της ΠΑΣΠ, επι-
σκέφθηκε το μπαρ. Τα πράσινα 
μάτια της διέκριναν ανάμεσα 
στην κάπνα από τα τσιγάρα τη 
ριζοσπαστική σκέψη που οδη-
γεί στην επιτυχία. Ο Βούγιας 
απέσπασε 15,1%. Το 2000 με-
ταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ και έγινε 
βουλευτής Επικρατείας. Το 2002 
επανέλαβε την «ερωτική εκστρα-
τεία» με τον συνδυασμό «Ξημε-
ρώνει». ∆εν ξημέρωσε. Ελαβε 
27,9%. Οι Θεσσαλονικείς προτί-
μησαν από την πρώτη Κυριακή 
τη «σταθερή αξία», τον Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλο (54,2%), αλ-
λά η Εύα εξελέγη σύμβουλος. 

Το στρατηγικό πρόβλημα που 
έπρεπε να επιλύσει το ΠΑΣΟΚ 
στη Θεσσαλονίκη το 2004 ήταν 
η τεράστια δημοτικότητα της λα-
ϊκής καλλονής της Νέας ∆ημο-
κρατίας Ελενας Ράπτη, η οποία 
κατέβαινε φουριόζα για πρώτη 
φορά, στο πλαίσιο της βαθιάς 

ανανέωσης που προωθούσε ο 
Κώστας Καραμανλής. Οι επαΐ-
οντες αποφάσισαν ότι η καλύ-
τερη απάντηση ήταν η Εύα. Η 
Καϊλή εξελέγη τελευταία, αλλά ο 
Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν 
υποψήφιος σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, προτίμησε την έδρα της 
Θεσσαλονίκης. Αφησε την Εύα 
εκτός Βουλής, ίσως γιατί γνώριζε 
ότι η πρωτόπλαστη του Βορρά 
υποστήριζε τον Ευάγγελο Βε-
νιζέλο. Η Εύα αξιοποίησε τον 
ελεύθερο χρόνο της παίρνοντας 
ένα «μαστεράκι» στις ∆ιεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χωρίς 
φυσικά να στερηθεί τις επισκέ-
ψεις της στον Αντώνη Ρέμο και 
σε άλλα κέντρα μυσταγωγίας. 

Η διασημότητα που κατέκτη-
σε την οδήγησε στο στούντιο 
του Mega Channel. Για μία διετία 
παρουσίαζε το δελτίο ειδήσεων 
του Σαββατοκύριακου. Οι μυημέ-
νοι μιλούσαν για μια νέα γυναί-
κα με εξυπνάδα, εργατικότητα 
και αγωγή. Το 2007 υπερέβη σε 
ψήφους τον Ακη Τσοχατζόπου-
λο και μπήκε στη Βουλή, αφήνο-
ντας έξω το ιστορικό στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ. Η εξέλιξη σόκαρε 
αρθρογράφους-φίλους του Ακη, 
που έγραψαν για «τέλος εποχής». 
Τελικά η εποχή δεν άλλαξε και 
πολύ. Ακολούθησε η εμφύλια 
σύρραξη Παπανδρέου - Βενιζέ-
λου. Σε συγκέντρωση του Βενι-
ζέλου η Εύα σηκώνεται όρθια και 
χτυπάει ένα ταμπούρλο – άλλη 
μία επιρροή, ενδεχομένως, από 
τον «Ζαρατούστρα», αυτή τη φο-
ρά του Ρίχαρντ Στράους. Το Συμ-
φωνικό Ποίημα αρχίζει με ένα 
ρυθμό τυμπάνου, που συμβολίζει 
την έλευση του Υπερανθρώπου. 

Μετά τις Κάννες

Η Εύα επανεξελέγη το 2009. 
Το 2011, μόλις ανακοινώθηκε 
ότι ο Παπανδρέου προετοιμά-
ζει δημοψήφισμα για την εφαρ-
μογή του αναθεωρημένου προ-
γράμματος σταθεροποίησης, η 
Καϊλή τον κάλεσε με ανοιχτή 
επιστολή να παραιτηθεί και να 
υποστηρίξει κυβέρνηση συνερ-
γασίας. Η απάντηση ήλθε από 
τον τότε γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 

Σωκράτη Ξυνίδη, που την απο-
κάλεσε «καλτσοδέτα». Η Καϊλή 
τον κατήγγειλε στο Πειθαρχικό 
του Κοινοβουλίου για σεξιστική 
συμπεριφορά. Εκείνη την επο-
χή είχε ταυτιστεί πολιτικά με 
τον Βενιζέλο. Αργότερα άρχισε 
να κρατάει αποστάσεις. Σήμε-
ρα ο Βενιζέλος δηλώνει ότι «η 
τραγική υπόθεση Καϊλή είναι 
αδιανόητη πολιτικά, θεσμικά 
και ηθικά».

Ανεξάρτητα από την ομοβρο-
ντία κριτικής ότι στηρίχτηκε 
στην εξωτερική της εμφάνιση 
και στις σχέσεις της με ισχυ-
ρούς επιχειρηματίες, η Καϊλή 
δεν ήταν μόνο μια «Μπάρμπι» 
και σίγουρα δεν ήταν διάττων 
αστήρ. Είχε αντοχή και διάρ-
κεια. Σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν δίστασε να συγκρουστεί. 
Παραλίγο να συγκρουστεί και 
με τον Βενιζέλο όταν τον Ιούνιο 
του 2012 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
επέλεξε την έδρα της Θεσσαλο-
νίκης. Η πολιτικός είχε μόλις 
επανεκλεγεί –πρώτη σε σταυ-
ρούς– στην Α΄ Θεσσαλονίκης, 
αλλά έμεινε για δεύτερη φορά 
εκτός Βουλής. 

Ο λαός ανέλαβε να αποκατα-
στήσει την «αδικία» ανταμεί-
βοντας την Εύα με την πρώτη 
θέση σε σταυρούς στην «Ελιά» 
στις ευρωεκλογές του 2014 (πά-
νω από 120.000). Ετσι ξεκίνησε 
η ευρωπαϊκή καριέρα. Τα ξένα 
«λαγωνικά» την είχαν ήδη εντο-
πίσει. Το 2011 η βρετανική εφη-
μερίδα Sun την ανακήρυξε στην 
ιστοσελίδα της ως «την πιο σέξι 
πολιτικό της Ευρώπης». Το 2019 
επανεξελέγη με 145.000 σταυ-
ρούς (αλλά βγήκε δεύτερη μετά 
τον Νίκο Ανδρουλάκη). 

Στην Ευρώπη επέδειξε εργα-
τικότητα. Εξελέγη ως μία εκ των 
δεκατεσσάρων αντιπροέδρων 
του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το 
2021 σκεφτόταν να διεκδικήσει 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στην 
Ευρώπη ασχολούνταν (και) με 
τις νέες τεχνολογίες. Μιλούσε 
συχνά ως ειδήμων για το κρυ-
πτονόμισμα bitcoin. Πολιτικός 
με σαρκαστική διάθεση είπε 
στην «Κ» ότι «αν η Εύα ήξερε 
από bitcoin θα τα είχε πάρει 

σε bitcoin». Τελευταία κυκλο-
φορούσε η πληροφορία ότι θα 
συνταχθεί με τη Νέα ∆ημοκρα-
τία. Το καλοκαίρι υποβίβασε το 
σκάνδαλο της παρακολούθησης 
του κινητού του προέδρου του 
κόμματός της. Ο Ανδρουλάκης 
δίστασε να τη διαγράψει και το 
μετάνιωσε. 

Οι επενδύσεις

Η Εύα Καϊλή εμφανίζει στο 
«πόθεν έσχες» της «πενιχρές» 
καταθέσεις –κοντά στο μισό 
εκατομμύριο ευρώ–και κάποια 
ακίνητα. Παρά τον φόρτο εργα-

σίας στις Βρυξέλλες βρήκε τον 
χρόνο τον Νοέμβριο και ίδρυσε 
μαζί με τον σύντροφό της Φρα-
ντσέσκο Τζόρτζι εταιρεία ακινή-
των με έδρα στην οδό Σκουφά 
στο Κολωνάκι. Οπως αποκάλυ-
ψε η «Κ», το ζεύγος προχώρησε 
στις αρχές της χρονιάς σε αγο-
ρά ακινήτου-φιλέτου στην Πά-
ρο προς 300.000 ευρώ. Λίγοι θα 
πιστέψουν τώρα ότι οι επενδύ-
σεις σε ακίνητα δεν ήταν άλλος 
ένας τρόπος για τη νομιμοποί-
ηση αδήλωτων μετρητών μέσω 
εικονικών υπερτιμολογήσεων. 

Εύα και Φραντσέσκο υπέ-
γραψαν σύμφωνο συμβίωσης 
το 2020. Στις αρχές του 2021 
απέκτησαν μία κόρη, την Αρι-
άδνη. «Τώρα θέλει οργάνωση 
για να τα καταφέρεις», είπε στην 
Εύα η Φώφη Γεννηματά όταν 
της τηλεφώνησε για να της ευ-
χηθεί για τη γέννηση του παι-
διού. Τα 160.000 ευρώ που εί-
χε στην κατοχή της λέγεται ότι 
βρέθηκαν κρυμμένα στο κρεβα-
τάκι του παιδιού. Ο δικηγόρος 

της, Μιχάλης ∆ημητρακόπου-
λος, γνωστός για τις διασώσεις 
επιφανών, διαψεύδει την πληρο-
φορία για την κρυψώνα. ∆ιαψεύ-
δει επίσης ότι η Εύα γνώριζε για 
το σκάνδαλο. Το αποδίδει στους 
ιταλικούς «αυτοσχεδιασμούς» 
του συντρόφου της. 

Ο 35χρονος Τζόρτζι ήταν συ-
νεργάτης του πρώην Ιταλού ευ-
ρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι. 
Το 2019 ο Παντσέρι ίδρυσε στις 
Βρυξέλλες τη Μη Κυβερνητι-
κή Οργάνωση «Fight Impunity» 
(«Πολέμα την τιμωρησία») που 
ασχολήθηκε με διεθνή θέματα 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Στο σπίτι του Παντσέ-
ρι, ο οποίος «πολεμούσε την ατι-
μωρησία» μαζί με τον Τζόρτζι, 
κατασχέθηκαν 600.000 ευρώ. Εν 
τω μεταξύ, οι Αρχές παραμόνευ-
αν έξω από το σπίτι του ζεύγους 
Καϊλή - Τζόρτζι και μόλις βγήκε 
ο Τζόρτζι τον συνέλαβαν, κατά-
σχεσαν το κινητό του και ενη-
μέρωσαν τη σύζυγό του για τη 
σύλληψη. Η σύζυγος ενημέρωσε 
τον πατέρα της, ο οποίος βρι-
σκόταν στο ξενοδοχείο Sofitel 
αγκαλιά με κάμποσα μετρητά. Ο 
Αλέξανδρος Καϊλής πετάχτηκε 
στον δρόμο, κατευθυνόμενος 
μάλλον προς άλλο σημείο της 
πόλης. Συνελήφθη με μια βαλί-
τσα μέσα στην οποία ασφυκτι-
ούσαν 600.000 ευρώ. 

Η έφοδος

Ακολούθησε η έφοδος στην 
κατοικία του ζεύγους, αφού η 
σύλληψη του πατρός Καϊλή αξι-
οποιήθηκε για την άρση της 
ασυλίας της αντιπροέδρου θυ-
γατέρας του. Παράλληλα, έγιναν 
έφοδοι σε σπίτια κομπάρσων 
του δράματος και του Βέλγου ευ-
ρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπελά. 
Φαίνεται ότι οι βελγικές αρχές 
έμαθαν σε πραγματικό χρόνο 
ότι οι πρωταγωνιστές έλαβαν 
τις αμοιβές τους για τον αγώνα 
τους για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και κινητοποιήθηκαν άμε-
σα προτού οι βαλίτσες κάνουν 
φτερά σε κάποια εξωχώρια εται-
ρεία (offshore). Στην Ελλάδα η 
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου 
Χρήματος δέσμευσε τα περιου-
σιακά στοιχεία της Καϊλή, του 
συντρόφου της και μελών της 
οικογένειάς της. Από τη μια μέ-
ρα στην άλλη, η πολιτικός βρέ-
θηκε από το Ευρωκοινοβούλιο 
στις φυλακές του Αρεν έξω από 
τις Βρυξέλλες. 

«Η Εύα Καϊλή είναι τέκνο της 
εποχής του “ελληνικού νεοπλου-
τισμού”, όπου για μερίδα της 
κοινωνίας η διαφθορά ισοδυ-
ναμεί με ανθρώπινο δικαίωμα», 
λέει στην «Κ» παλαιός κοινο-
βουλευτικός. Οταν η κομματι-
κή επιρροή απλώνεται στην οι-
κονομία, η μια γενιά μετά την 
άλλη (πατήρ και θυγατέρα εν 
προκειμένω) μπορεί να κατα-
λήγουν στην ίδια διαπίστωση: 
ότι η σκληρή δουλειά δεν οδηγεί 
στην οικονομική αποκατάστα-
ση με τρόπο εξίσου δραστικό 
με εκείνον που εξασφαλίζει η 
μετατροπή της πολιτικής επιρ-
ροής σε μίζες που διακινούνται 
σε σακούλες. Ισως είναι πολλοί 
εκείνοι που μόλις αντιλαμβά-
νονται πώς παίζεται το παιχνί-
δι συναινούν αθόρυβα με τους 
άρρητους κανόνες του ή σηκώ-
νονται από την «τσόχα» και φεύ-
γουν στο εξωτερικό. 

Η Εύα έκανε και τα δύο – έφυ-
γε στο εξωτερικό, όπου ανακά-
λυψε ακόμη περισσότερες ευ-
καιρίες για αριστεία. Οπως είπε 
η πρόεδρος του Ευρωκοινοβου-
λίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, «η ευ-
ρωπαϊκή δημοκρατία δέχεται 
επίθεση». Γεμάτοι «θέληση για 
εξουσία» κάποιοι αναγνώστες 
του Νίτσε βρέθηκαν στον πα-
ράδεισο της Ευρωπαϊκής ∆η-
μοκρατίας, όπου παραμονεύουν 
όφεις κρατώντας μήλα της γνώ-
σης. Αλλά καθώς «ο Θεός είναι 
νεκρός», πίστεψαν ότι επικρατεί 
ατιμωρησία. Μόνο που ο Θεός 
δεν είναι νεκρός και καμιά φο-
ρά εμφανίζεται με τη μορφή ει-
σαγγελέα.

Από το Συντριβάνι στο κελί του Αρεν
Η σταδιοδρομία της καλής μαθήτριας από τη Θεσσαλονίκη, από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης της έως τη φυλακή 

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Ηταν μια μικροαστική 
οικογένεια με μεσαία 
οικονομικά μέσα. 
Κατά σύμπτωση, 
η οικονομική της 
κατάσταση βελτιώθηκε 
από τότε που η Εύα 
μπήκε στην πολιτική».

Προτού συλληφθεί, υπε-
ρασπίστηκε στην Ευρω-
βουλή το Κατάρ απένα-
ντι στις κατηγορίες για 
στημένη ανάθεση του 
Μουντιάλ διώξεις ομο-
φυλοφίλων και εκατόμ-
βες νεκρών εργατών.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν
τη στιγμή, δεν αποτελούν καθρέφτη
της κάλπης και πολλά μπορεί να
ανατραπούν στην τελική ευθεία.

Αυτό όμως που καταδεικνύουν όλες
οι μετρήσεις μέχρι τώρα είναι το
ασφαλές προβάδισμα του Νίκου
Χριστοδουλίδη στον πρώτο γύρο
και μία σκληρή μάχη των Αβέρωφ
Νεοφύτου και Ανδρέα Μαυρογιάννη

για μια θέση στον β΄ γύρο. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης θέλει με κάθε τρόπο
να διασφαλίσει την πρωτιά του, ενώ
τα επιτελεία Νεοφύτου και Μαυρο-
γιάννη μελετούν διεξοδικά τις δη-
μοσκοπήσεις για να διαπιστώσουν

ποια θα είναι τα βήματά τους για
την τελική ευθεία. Και στα τρία επι-
τελεία κρίσιμη καμπή του προεκλο-
γικού είναι το τέλος των γιορτών.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δίνει έμφαση
στο ότι μπορεί να κουμαντάρει την

οικονομία. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
παρουσιάζει πλάνο 100 ημερών δια-
κυβέρνησης και στοχεύει στην αλί-
ευση ψήφων από το Κέντρο αλλά
και από τους Αριστερούς που απέ-
χουν από την κάλπη. 

Η σκληρή μάχη για τη θέση του δεύτερου
Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυρογιάννης μπαίνουν στην τελική ευθεία της συσπείρωσης με σοβαρά διλήμματα

<<<<<<

Oι αδυναμίες της καμ-
πάνιας και το πρόβλημα
της συσπείρωσης.

Όταν την προηγούμενη εβδομάδα
βρέθηκαν στον Εθνικό Λατσιών
του ΔΗΣΥ, ο εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματοςΔημήτρης Δημητρίου
και ο υφυπουργός Ναυτιλίας Βα-
σίλης Δημητριάδης εξηγούσαν
στους παρευρισκόμενους γιατί το
ενδεχόμενο εκλογής Νίκου Χρι-
στοδουλίδη θα είναι επικίνδυνο
για τον τόπο, ένας υποστηρικτής
του Αβέρωφ Νεοφύτου που παρευ-
ρισκόταν στον χώρο, τους υπεν-
θύμισε την στρατηγική του Μιτε-
ράν. Ότι βάσει της πολιτικής Μι-
τεράν στόχος δεν είναι να αναδεί-
ξεις τα κακά του αντιπάλου σου
αλλά να επικεντρωθείς στα δικά
σου προσόντα, καθώς με αυτό τον
τρόπο δίνεις τον χώρο και τον χρόνο
στον αντίπαλό σου να βελτιωθεί.
Η τοποθέτηση προκάλεσε την αμη-
χανία των δύο πολιτικών στελεχών
και ανέδειξε ένα από τα κύρια ζη-
τήματα της προεκλογικής Αβέρωφ,
ότι όλα μετατρέπονται σε ένα προ-
σωπικό στοίχημα, επικράτησης
του Αβέρωφ Νεοφύτου και της Πιν-
δάρου έναντι του τέως υπουργού
Εξωτερικών.

Τι σημαίνει όμως ένα προσωπικό
στοίχημα; Αυτό που βλέπουν πο-
λιτικοί κύκλοι του περιβάλλοντός
του είναι ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου
λόγω της χρόνιας εμπλοκής του με
την πολιτική, τις επιτυχείς εκλογικές
του αναμετρήσεις, θεωρούσε εν
πολλοίς ότι αξίζει να είναι ο μόνος
υποψήφιος του Συναγερμού και σί-
γουρα όχι ο Νίκος Χριστοδουλίδης,
ο οποίος σε αντίθεση με τον ίδιο,
ουδέποτε τσαλακώθηκε, ουδέποτε

έλαβε μέρος σε εκλογική αναμέ-
τρηση ή είχε πολιτικό κόστος για
τις αποφάσεις του. Αυτό ακριβώς
μετατράπηκε ωστόσο σε μία προ-
σωπική υπόθεση, ή για άλλους σε
προσωπικό πείσμα επικράτησης,
με αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως των
δυσάρεστων –για τον ίδιο– ευρη-
μάτων των δημοσκοπήσεων, να
μείνει μέχρι τέλους στον προεκλο-
γικό. Σε όλη τη διαδρομή, κύριος
στόχος του ήταν η αποδόμηση της
υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη. 

Mακρύς προεκλογικός
Αυτό ακριβώς ενέχει δύο κινδύ-

νους. Ο πρώτος είναι η κόπωση
από έναν μακρύ προεκλογικό. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου μπήκε πολύ νω-
ρίς στον προεκλογικό και αν λά-
βουμε υπόψη προηγούμενες εκλο-
γικές μάχες, μία μακρά προεκλογική
κουράζει.

Το είδαμε άλλωστε να συμβαίνει
στην περίπτωση του Νικόλα Πα-
παδόπουλου, ίσως να το βιώσει τη
μέρα της κάλπης ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου. Βεβαίως στελέχη που βρί-
σκονται κοντά του υπογραμμίζουν
πως αν ο ίδιος δεν είχε ξεκινήσει

από νωρίς τον προεκλογικό, τότε
η διαφορά του από τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη θα ήταν σήμερα μεγα-
λύτερη.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι αυτός
της αρνητικής προεκλογικής. Αν
κάτι σημείωναν στον ΔΗΣΥ μετά
τις βουλευτικές εκλογές του 2021
οι ίδιοι οι Συναγερμικοί είναι πως
οι ψηφοφόροι τιμώρησαν την αν-
τιπολίτευση για τους υψηλούς αν-
τιπαραθετικούς τόνους. Και όπως
όλα δείχνουν, η έμφαση στην απο-
δόμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη,
φαίνεται –βάσει δημοσκοπήσεων–
πως δεν βοηθά την υποψηφιότητα
του Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Η πρόταση στον Πρόεδρο
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει πλέον

δοθεί έμφαση στην ικανότητα του
συναγερμικού Προέδρου να κυ-
βερνήσει. Ήδη έχει ξεκινήσει την
προεκλογική του καμπάνια με έμ-
φαση στην ικανότητα και με το
προεκλογικό σλόγκαν «ικανή ηγε-
σία». Στις διαφημίσεις αποφεύγεται
η εικόνα του υποψηφίου, αλλά χρη-
σιμοποιούνται τα αρχικά του. Συν-
δέεται με τα αποτελέσματα των fo-
cus group που δείχνουν ότι ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου δεν είναι ο πλέον
αγαπητός υποψήφιος, ωστόσο του
αναγνωρίζεται η ικανότητα να κυ-
βερνήσει. Έχει δώσει έμφαση στην

επίλυση του Κυπριακού αλλά κυρίως
στο ζήτημα της οικονομίας. Ότι
δηλαδή η Κύπρος χρειάζεται κά-
ποιον που να κουμαντάρει στα δύ-
σκολα. Το ζήτημα βεβαίως εδώ είναι
ότι με δεδομένο ότι η οικονομία
πάει καλά –το υπογραμμίζει ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταν-
τίνος Πετρίδης– είναι δύσκολο να
ενεργοποιήσεις τους ψηφοφόρους
να σε στηρίξουν, βασιζόμενος στον
φόβο. Άλλωστε και ο ίδιος με συγ-
κεκριμένες προτάσεις του όπως το
«μικρό τσιεκκούι» δείχνει πως είναι
έτοιμος για γενναιόδωρες παροχές
–εάν εκλεγεί– που προφανώς ση-
κώνει η κυπριακή οικονομία. Πέραν
της έμφασης στην οικονομία, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη εξαγ-
γείλει τον υπουργό Οικονομικών
του και τον έχει προβάλει ως το με-
γάλο ατού του προεκλογικού. 

Eρωτηματικό εισροών
Το ερώτημα είναι ποιους μπορεί

να φέρει κοντά ο κ. Νεοφύτου. Ήδη
παρουσιάζεται ανησυχητικά χαμηλή
η συσπείρωση του κόμματός του.
Είναι ίσως ο πρώτος αρχηγός κόμ-
ματος που είναι υποψήφιος και συ-
σπειρώνει το μισό του κόμμα (49%).
Οι εξηγήσεις βεβαίως για το φαινό-
μενο αυτό είναι πολλές. Είναι η χα-
μηλή δημοτικότητα του κ. Νεοφύτου,
είτε γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε να
κτίσει από νωρίς ισχυρούς δεσμούς
με τους ψηφοφόρους του είτε γιατί
ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται
να τους γοητεύει περισσότερο, είτε
γιατί εισερχόμαστε σε μία περίοδο
έντονης αποδοκιμασίας των κομ-

ματικών αρχηγών. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο κ. Νεοφύτου είναι ο μόνος αρ-
χηγός κόμματος μαζί με τον Χρίστο
Χρίστου που κατεβαίνουν στη μάχη.
Είναι ενδεχομένως και ένας συν-
δυασμός και των τριών σεναρίων
που δυσκολεύουν τη συσπείρωση
των Συναγερμικών. Σε αυτό το πλαί-
σιο ίσως να βοηθήσει στην τελική
ευθεία η στήριξη του Νίκου Ανα-
στασιάδη. Υπάρχει το ενδεχόμενο
να προτείνει ο ίδιος ο Νίκος Ανα-
στασιάδης να προτείνει τον Αβέρωφ
Νεοφύτου κατά την εκδήλωση εξαγ-
γελίας. Αυτό άλλωστε διαβουλεύον-
ται, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται
και η θυγατέρα του Γλαύκου Κλη-
ρίδη, διεκδικώντας έτσι τη συσπεί-
ρωση των παλιών συναγερμικών
ψηφοφόρων. Ενδιαφέρον βεβαίως
είναι το γεγονός ότι ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου έχει εισροές από το ΕΛΑΜ,
κάτι που καταδεικνύει βεβαίως ότι
η μεταστροφή του στο μεταναστευ-
τικό –κτίσιμο φράχτη– έχει αποδώσει
καρπούς. Εισροές φαίνεται να έχει
και σε κάποιο βαθμό από τη Δημο-
κρατική Παράταξη, ενώ η ανησυχία
του φαίνεται να είναι οι νέοι ψηφο-
φόροι. Μία δεξαμενή ψήφων που
μάλλον βλέπει θετικά τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη. Αυτό που προβληματίζει
το επιτελείο Νεοφύτου είναι αν στην
προσπάθεια να συσπειρώσουν τον
ΔΗΣΥ θα πρέπει να ξεκινήσουν την
αντιακελική μάχη. Μία συζήτηση
για την οποία πολλοί εκφράζουν τη
διαφωνία τους, καθώς αυτό μπορεί
να οδηγήσει και στη συσπείρωση
του ΑΚΕΛ δίπλα από τον Μαυρο-
γιάννη. 

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης είχε παρευ-
ρεθεί στην εκδήλωση του ΑΚΕΛ
και διαβεβαίωσε τους παρευρισκό-
μενους πως ο ίδιος θα είναι ο νι-
κητής των εκλογών. Τους προσκά-
λεσε μάλιστα στο Προεδρικό την
1η Μαρτίου ούτως ώστε να γιορ-
τάσουν την «αλλαγή» με την εκλογή
του. Το αν αυτό αποτελούσε μία
προσπάθεια του κ. Μαυρογιάννη
να ανατρέψει το κλίμα της ήττας
στην παράσταση νίκης (βάσει της
δημοσκόπησης που διενήργησε
για λογαριασμό της «Κ» η Symme-
tron Marker Research λαμβάνει
μόλις 8%) ή βελτίωση της ψυχολο-
γίας του δεδομένων των νέων προ-
σωπικοτήτων που εντάσσονται
στο πλευρό του και τη σχετική αύ-
ξηση των ποσοστών του είναι ακό-
μη νωρίς να διαφανεί. 

Σε αντίθεση πάντως με τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης μπήκε λίγο αργά στον προ-
εκλογικό. Το γεγονός ότι περίμενε
να τον στηρίξει επίσημα το ΑΚΕΛ
για να κατεβεί υποψήφιος, ενέτεινε
την καχυποψία των ανένταχτων
ψηφοφόρωνότι αποτελεί υποψήφιο
πλήρως εξαρτώμενο από το ΑΚΕΛ.
Έστειλε το μήνυμα πως δεν ήταν
έτοιμος για την εν λόγω μάχη, αν

λάβει κανείς υπόψη την απειρία
που έδειξε να έχει ως υποψήφιος
στις τηλεοπτικές του παρουσίες
και τοποθετήσεις. Ηγέρθηκε συ-
νεπώς το ερώτημα του πόσο έτοιμος
είναι να κυβερνήσει, με ποιο τρόπο
και αν πραγματικά το θέλει, αν λη-
φθούν υπόψη οι δηλώσεις του ότι
ο προεκλογικός είναι μια δοκιμασία
για τον ίδιο.

Πρώτος στόχος για τον Ανδρέα
Μαυρογιάννη είναι να καταφέρει
να συσπειρώσει το ΑΚΕΛ. Αν και η
συσπείρωση του ΑΚΕΛ δεν είναι ιδι-
αίτερα χαμηλή δεδομένου ότι φτάνει
το 65%, την ίδια στιγμή δεν θεωρείται
και ψηλή, αν ληφθεί υπόψη πως τον
ίδιο καιρό πριν από πέντε χρόνια ο
Σταύρος Μαλάςσυσπείρωνε το ΑΚΕΛ
στο 78,3%. Οι λόγοι που το ΑΚΕΛ
δυσκολεύεταιπερισσότερο αυτή τη

φορά ποικίλουν. Κάποιοι σημει-
ώνουν ότι η διαφοροποιημένη θέση
του από το κόμμα σχετικά με το τι
έγινε στο Κραν Μοντανά, δυσκο-
λεύει τους οπαδούς της λύσης που
θεωρούν ότι έχει σοβαρή ευθύνη
για το αποτέλεσμα η δική μας πλευ-
ρά. Αυτή η δεξαμενή φαίνεται να
βλέπει θετικά τον Αχιλλέα Δημη-
τριάδη, ο οποίος έχει εισροές κυρίως

από τον ΔΗΣΥ, ενώ υπάρχει μία με-
ρίδα ΑΚΕΛικών ψηφοφόρων που
θεωρούν πως ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης είναι «ακόμα μία δεξιά υπο-
ψηφιότητα», που δεν πρόκειται να
έρθει σε ρήξη με την υφιστάμενη
κατάσταση. Το αν θα μεταπειστούν
στην τελική ευθεία των εκλογών,
είναι ακόμη δύσκολο να απαντηθεί,
ωστόσο η κίνησή του να ανοίξει το

κεφάλαιο Δρουσιώτη φέρεται να
προσέθεσε πόντους. 

Ο δεύτερος στόχος είναι να κα-
ταφέρει να φέρει κοντά μία μεγα-
λύτερη δεξαμενή κεντρώων ψη-
φοφόρων. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ επέ-
μενε στην υποψηφιότητα Μαυρο-
γιάννη, θεωρώντας πως αυτή είναι
πολυσυλλεκτική, ωστόσο αυτό δεν
φάνηκε να ισχύει πλήρως. Καμία
πολιτική δύναμη δεν έχει συμπα-
ραταχθεί επίσημα μαζί του, ωστόσο
οι προσωπικότητες που βρίσκονται
δίπλα του (Ατταλίδου, Ασσιώτης,
Έλληνας, Ζάμπογλου, Πρωτοπαπάς,
Λαζάρου) φαίνεται να έπαιξαν ρόλο
στο να αλλάξει το μονοκομματικό
κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται
να ξεκινά στρατηγική Κέντρου και
στοχεύει στο να φέρει κοντά ψη-
φοφόρους από ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και
ΕΔΕΚ, να συλλέξει το 15% των μι-
κρών κομμάτων που δεν κατάφεραν
να μπουν στη Βουλή. Θέλει παράλ-
ληλα να φέρει κοντά εκείνο το αρι-
στερό ακροατήριο (από τους 53.000)
που δεν προσήλθε στην κάλπη από
το 2016. Ήδη, βάσει και της δημο-
σκόπησης που παρουσίασε η «Κ»,
φαίνεται να λαμβάνει το 11% όσων
απείχαν το 2021 από τις βουλευτικές
εκλογές που δεν είναι μεγάλο, αλλά
δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι

διπλασιάστηκε το ποσοστό στήρι-
ξης Μαυρογιάννη σε όσους απείχαν,
από τη δημοσκόπηση του Οκτω-
βρίου. Στο κύριο πλάνο του Ανδρέα
Μαυρογιάννη είναι να αποδείξει
πως μπορεί να κυβερνήσει. Η σύγ-
χυση του δημόσιου χρέους με το
έλλειμμα, ενέτεινε την καχυποψία
εκείνων των κύκλων που έχουν ως
κύρια προτεραιότητα την οικονο-
μία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σκέψεις
που γίνονται το τελευταίο διάστημα
είναι να ανακοινωθεί ένα επιτελείο
οικονομίας. Είναι μία σκέψη που
συζητείται έντονα τον τελευταίο
μήνα και εντάθηκε μετά το γάντι
που έριξε ο υπουργός Οικονομικών
στους άλλους υποψηφίους. Σε αυτή
τη μάχη της οικονομίας καίριο ρόλο
θα έχουν οι Λαζάρου και Ασσιώτης.
Το κύριο ωστόσο στοίχημα του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη είναι η παρου-
σίαση των 100 πρώτων ημερών
της διακυβέρνησής του και θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου,
ενώπιον νέων επιστημόνων και
δημοσιογράφων. Είναι κάτι που
έκανε και ο Γιώργος Βασιλείου όταν
ήταν υποψήφιος και εξελέγη, είναι
όμως και μία κίνηση δέσμευσης
από πλευράς του υποψηφίου, απέ-
ναντι στους εν δυνάμει ψηφοφό-
ρους του.  

Ξεκίνησε τη στρατηγική του Κέντρου ο Μαυρογιάννης

Το προσωπικό στοίχημα και η «ικανή ηγεσία» του Αβέρωφ

<<<<<<

Ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης στοχεύει στην κεν-
τρώα ψήφο, στους Αρι-
στερούς που απείχαν
από το 2021 και στο 15%
των μικρών που δεν
μπήκαν στη Βουλή.

<<<<<<

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
προτάσσει το σλόγκαν
«ικανή ηγεσία» και συ-
ζητείται να τον προτείνει
ως υποψήφιο ο Νίκος
Αναστασιάδης. 

Οι 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησης σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο εξαγ-
γελίας επιτελείου οικονομίας έχει ως στόχο να αποτινάξει από πάνω του τα
περί αδυναμίας στην οικονομία.

Ο προεκλογικός των υψηλών αντιπαραθετικών τόνων με τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη προβληματίζει, καθώς επί του παρόντος δεν προκάλεσε πλήγμα
στον τέως ΥΠΕΞ.
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Πολιτιστικός χαμός
Ενας χαμός γίνεται στα πολιτιστικά πράγ-
ματα της χώρας, με τον ΘΟΚ, τις επιχορη-
γήσεις του Σχεδίου Θυμέλη, τη λογοκρι-
σία σε παιδική παράσταση του ΘΟΚ, αλλά
απ’ ό,τι φαίνεται αυτά μένουν στα στενά
όρια του θολού πολιτιστικού τοπίου μας.
Φαντάζεστε να έπαιρναν θέση οι υποψή-
φιοι για την προεδρία της Δημοκρατίας
για τα πολιτιστικά δρώμενα στη χώρα; Θα
είχε ενδιαφέρον, πάντως οι υποψήφιοι
που θα μπορούσαν να το κάνουν θα ήταν
ο κ. Μαυρογιάννης, ίσως και ο κ. Δημη-
τριάδης. Ποτέ δεν είναι αργά για μία πα-
ρέμβασή τους, ούτως ή άλλως για τα άλ-
λα τα πιο σοβαρά τα έχουν πει όλα. Ας
δοκιμάσουν κάτι νέο. 

Μα πού να παρκάρω;
Και μιας και πιάσαμε τα πολιτιστικά, υπο-
γράφηκε την περασμένη Τετάρτη η σύμ-
βαση της κατασκευής του νέου Κυπρια-
κού Μουσείου, στο Κυπριακό Μουσείο
και όλοι θεσμικοί φορείς ήταν κατευχα-
ριστημένοι. Το ένιωθες και το έβλεπες
στα πρόσωπα υπουργών και άλλων υπη-
ρεσιακών παραγόντων. Και για να είμα-
στε ειλικρινείς είναι σημαντικό γεγονός,
η Κύπρος αξίζει να έχει ένα αρχαιολογι-
κό μουσείο αντάξιο της ιστορίας της και
φυσικά να καυχιέται γι’ αυτό σε Ανατολή
και Δύση. Αλλά θα πρέπει να είναι προ-
σεκτικοί και στις λεπτομέρειες υπουργοί
και άλλοι κρατικοί παράγοντες, διότι δεν
άρμοζε να είναι παρκαρισμένο το αυτο-
κίνητο πολυτελείας μπροστά από την εί-
σοδο του Μουσείου, ενώ μέσα ανακοί-
νωναν ένα τόσο σημαντικό έργο. Λεπτο-
μέρειες θα μου πείτε, αλλά καμιά φορά
από τα μικρά-μικρά κρινόμαστε ως κοι-
νωνία.

Επειδή μπορεί...
Και φυσικά, όταν βλέπεις υπηρεσιακά
οχήματα να είναι παρκαρισμένα με τέτοι-
ον τρόπο, τότε και ο πολίτης, άνδρας ή
γυναίκα, θα κάνει το ίδιο, γιατί απλώς
σου λέει είναι καλύτερος ο αξιωματού-
χος από μένα; Την ίδια μέρα λοιπόν, λίγο
πιο κάτω, ένας έχων και κατέχων είχε
παρκάρει το όχημά του επί του πεζοδρο-
μίου, χωρίς κανένα ενδοιασμό, χωρίς κα-
μία έγνοια, αν ενοχλεί κάποιον. Σημει-
ωτέον ότι στα δέκα μέτρα υπάρχει δημο-
τικός χώρος στάθμευσης, μεγάλος χώ-
ρος στάθμευσης. Αλλά φυσικά η είσοδος

της υπηρεσίας δεν ήταν προσβάσιμη από
το πάρκινγκ, οπότε... πάνω στο πεζοδρό-
μιο και έννοια σου. Σε παρατήρηση δε
που του έγινε, όταν μετά από είκοσι λε-
πτά εξήλθε, απλώς μειδίασε και τίναξε το
τσιγάρο του... από το ανοικτό παράθυρο
του πολυτελούς οχήματός του. Σιγά να
μην ασχολείτο με την πλέμπα, που τόλ-
μησε να του κάνει παρατήρηση. 

Νέες προτάσεις από τέως ΥΠΕΞ
Προτάσεις για το Κυπριακό έκανε ο υπο-
ψήφιος για την προεδρία Νίκος Χριστο-

δουλίδης και επιθυμεί να εμπλακεί και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο, άραγε γιατί δεν είχε εμπλακεί με
ρόλο πρωταγωνιστικό η Ε.Ε., όταν ο κ. Χρι-
στοδουλίδης ήταν ΥΠΕΞ της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Κάνει αναφορά και στην Αμ-
μόχωστο και τις παράνομες τουρκικές με-
θοδεύσεις στην περίκλειστη πόλη. Μα επί
υπουργίας του κ. Χριστοδουλίδη δεν άρχι-
σαν οι μεθοδεύσεις; Για τους αγνοούμε-
νους επίσης λέει ωραία πράγματα, όπως
ότι θα επιδιώξουν «με κάθε τρόπο, και στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, να συνεργα-
στεί η τουρκική πλευρά ώστε να αρχίσει η

ροή πληροφοριών στη ΔΕΑ σχετικά με
αγνοούμενους και πεσόντες, περιλαμβα-
νομένων και πληροφοριών που αφορούν
χώρους ταφής. Παράλληλα θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχυθεί
αποφασιστικά η αποδοτικότητα της ΔΕΑ
και να επιταχυνθούν οι εργασίες της προς
τον σκοπό της πλήρους και τεκμηριωμέ-
νης διαλεύκανσης των άλυτων υποθέσε-
ων». Άραγε αυτό το επτασέλιδο κείμενο
το είχε κατά νου όταν ήταν υπουργός Εξω-
τερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας; Διό-
τι επί των ημερών του το Κυπριακό άρχισε
να πνέει τα λοίσθια. 

Παρκάρω όπου θέλω και επειδή μπορώ και επειδή δεν με νοιάζει κιόλας, σιγά μη σκάσω, σιγά μη φοβηθώ.

Το εκλογικό σώμα καλείται σήμε-
ρα να επιλέξει τους τρεις δεσπό-
τες, από τους οποίους η Ιερά Σύνο-
δος θα εκλέξει στη συνέχεια τον
νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ανε-
ξάρτητα από τα όσα συμβαίνουν
στο παρασκήνιο τις τελευταίες
βδομάδες ενόψει της Συνόδου, οι
μηχανές των Επιτελείων δου-
λεύουν στο φουλ με στόχο μια θέ-
ση στο Τριπρόσωπο. Μια προεκλο-
γική εκστρατεία που δεν διέφερε
ιδιαίτερα από τις εκστρατείες για
τα άλλα δημόσια αξιώματα, παρα-
πέμποντας σε σύγχρονες και παρα-
δοσιακές πρακτικές πολιτικής επι-
κοινωνίας.

Ως προς το επικοινωνιακό σκέλος,
δύο δεδομένα φαίνεται να επηρέ-
ασαν το προεκλογικό σκηνικό:

1. Ήταν μια πολύ σύντομη προ-
εκλογική εκστρατεία, μόλις 40
ημερών. Ο πυκνός πολιτικός χρό-
νος μάλλον ευνοεί τους υποψη-
φίους που έχουν το προβάδισμα
και καταγράφουν υψηλούς δεί-
κτες αναγνωρισιμότητας και
αποδεκτικότητας.

2. Οι περισσότερες Μητροπόλεις
είναι ενεργές εδώ και χρόνια,
online και offline. Ο βασικός πυ-
ρήνας των υποστηρικτών τους
κτίστηκε «εν καιρώ ειρήνης» μέ-
σα από διάφορες δράσεις, με
την επιρροή που ασκούν στα κοι-
νωνικά δρώμενα του τόπου, σε
ομάδες του πληθυσμού, οργα-
νωμένα σύνολα, οργανισμούς
και φορείς να αποτυπώνεται εμ-
βληματικά σε αυτή τη συγκυρία.
Παράλληλα, στο διαδίκτυο για
χρόνια διατηρούν ενεργές κοι-
νότητες, με τις οποίες αλληλοε-
πιδρούν μέσα από διάφορα ερ-
γαλεία. Π.χ. Live Streaming κυ-
ριακάτικων λειτουργιών, groups,
pages, YouTube Channels με δε-
κάδες χιλιάδες subscribers κ.λπ. 

Η μάχη της επικοινωνίας
Και σε αυτή την περίσταση, η μάχη
των εκλογών δόθηκε τόσο με ορ-
γανωτικά όσο και με επικοινωνιακά
μέσα, παραδοσιακά και σύγχρονα.
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθη-
καν δημόσιες συγκεντρώσεις αλλά
και πιο μικρές σε σπίτια, με τους
δεσπότες να αναλύουν τις θέσεις
τους και τις προσεγγίσεις τους
διεκδικώντας την ψήφο των πι-
στών, καθώς και door-to-door από

στελέχη των επιτελείων. Είδαμε
ακόμη ανακοινώσεις με προσωπι-
κότητες που στηρίζουν υποψηφιό-
τητες (με δημάρχους, αθλητές,
ακαδημαϊκούς κ.λπ.). Την ίδια ώρα
πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκ-
δηλώσεις, π.χ. αιμοδοσίες και συγ-
κεντρώσεις με νέους. Είδαμε επί-
σης διαφημιστικές πινακίδες, πα-
νό, αλλά και διανομή φυλλαδίων
από σπίτι σε σπίτι.

Στη μάχη φαίνεται να ρίχθηκαν και
αρκετοί ιερείς οι οποίοι, σε κάποι-
ες εκκλησίες συγκεκριμένων Μη-
τροπόλεων, δεν δίστασαν να ανα-
φερθούν στο ζήτημα των Αρχιεπι-
σκοπικών Εκλογών υποδεικνύον-
τας τον δικό τους εκλεκτό, που
προφανώς είναι ο μητροπολίτης
της περιφέρειάς τους. Σε κάποιες
κοινότητες μάλιστα ιερείς ανέλα-
βαν τη διοργάνωση προεκλογικών
συγκεντρώσεων υπέρ του οικείου
μητροπολίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περα-
σμένο μήνα τα επιτελεία ασχολή-
θηκαν ζεστά με το θέμα της εγγρα-

φής αλλοδαπών ορθόδοξων χρι-
στιανών ψηφοφόρων, με το σκηνι-
κό να ανατρέπεται στην Ιερά Σύνο-
δο της 28ης Νοεμβρίου, όπου απο-
φασίστηκε πως λόγω χρονοδια-
γραμμάτων δεν θα γίνονταν δεκτές
αιτήσεις εγγραφής. Πρόκειται για
μια παράμετρο η οποία μπορούσε
να αποτελέσει «game changer»,
δεδομένου και του μικρού ενδια-
φέροντος για τις εκλογές στη με-
γάλη μάζα της κοινής γνώμης. Αν
για παράδειγμα χιλιάδες νέοι ψη-
φοφόροι κινητοποιούνταν υπέρ
συγκεκριμένης υποψηφιότητας,
μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα
δεδομένα σε σχέση με την εκλογή
στο Τριπρόσωπο. 

Σε επίπεδο ΜΜΕ, είδαμε συνεν-
τεύξεις σε έντυπα, τηλεοπτικά και
διαδικτυακά ΜΜΕ, συμμετοχές σε
τηλεοπτικά πάνελ κ.λπ. Στα Social
Media, το Facebook και το YouTube
αξιοποιήθηκαν περισσότερο, γεγο-
νός αναμενόμενο εάν αναλογιστεί
κανείς το ηλικιακό target group
των εκλογών. Όμως σε μια προ-
σπάθεια να προσεγγιστούν και πιο

νεαρές ηλικιακές ομάδες, εντοπί-
στηκαν προσπάθειες τόσο στο In-
stagram όσο και στο Tik-Tok. Είδα-
με, ακόμη, μητροπολίτη να συμμε-
τέχει σε podcast.

Πάντως, παρόλο που η παρουσία
στα Social Media λειτούργησε ενι-
σχυτικά και σε αυτή την προεκλογι-
κή, η ακτίνα και το βάθος επιρροής
των συγκεκριμένων εργαλείων τί-
θενται στην προκειμένη εν αμφι-
βόλω. Δεν είναι δηλαδή, βέβαιο,
εάν σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα η χρήση των Social Media
μπόρεσε να επηρεάσει αναποφά-
σιστους ή αν απλώς αποτέλεσαν
έναν χώρο έκφρασης ήδη διαμορ-
φωμένων απόψεων.

Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι μια μερίδα των ψηφο-
φόρων των Αρχιεπισκοπικών Εκλο-
γών ενδεχομένως να μην εκπρο-
σωπείται στα Social Media. Συνε-
πώς, η εκλογή στο Τριπρόσωπο,
μπορεί να περνάει και μέσα και
από τις σύγχρονες πρακτικές επι-
κοινωνίας, ωστόσο είναι πρόδηλο

ότι δεν κερδίζεται χάρη σε αυτές.

Σε επίπεδο μηνυμάτων, οι υποψή-
φιοι εστίασαν σε απλά μηνύματα
αγάπης, συνεργασίας και αδελφο-
σύνης, καθιστώντας την ίδια ώρα
ξεκάθαρο το positioning τους μέσα
από τις κυριακάτικες λειτουργίες ή
άλλες εκδηλώσεις: Είτε για τη δη-
μοφιλία τους, είτε για το αν η Εκ-
κλησία πρέπει να έχει ρόλο στο
εθνικό θέμα και σε ζητήματα Παι-
δείας, για τη συμμετοχή των νέων,
την υπογεννητικότητα, τις αμβλώ-
σεις, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κτλ. Κάποιοι
εμφανίζονται πιο εκσυγχρονιστές,
άλλοι μιλούν για συνέχιση του φι-
λανθρωπικού έργου της Εκκλη-
σίας, ενώ από τις τοποθετήσεις
δεν λείπει και το πολιτικό χρώμα
με αναφορές στο Ουκρανικό. Τις
τελευταίες μέρες κατεγράφησαν
και αψιμαχίες μεταξύ μητροπολι-
τών, οι οποίοι δήλωσαν ενοχλημέ-
νοι από δηλώσεις ανθυποψηφίων
τους.

Τα πολιτικά κόμματα επίσημα τή-
ρησαν αποστάσεις, ωστόσο σε το-

πικό επίπεδο τα στελέχη των κομ-
μάτων (βουλευτές, δήμαρχοι, κοι-
νοτάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι και
σχολικοί έφοροι κ.λπ.) δεν δίστα-
σαν δημόσια είτε μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας να εκφρά-
σουν την προτίμησή τους, επιδιώ-
κοντας μάλιστα να έχουν εμπλοκή
με τα επιτελεία της αρεσκείας
τους. Προσβλέποντας με τη σειρά
τους στήριξη στην επόμενη εκλογι-
κή μάχη που θα δώσουν. Πάντως,
όλα τα επιτελεία επεδίωξαν δια-
κομματική υποστήριξη, όμως σε
κάποια ήταν πιο έντονο το στίγμα
συγκεκριμένων πολιτικών χώρων.

Μέχρι να κλείσει η κάλπη το από-
γευμα της Κυριακής, οι οργανωτι-
κές και επικοινωνιακές προσπάθει-
ες των επιτελείων αναμένεται να
ενταθούν, όπως και οι παρασκηνια-
κές διαβουλεύσεις για το Game of
Thrones που θα ακολουθήσει στην
Ιερά Σύνοδο. 

Ο κ. Χαράλαμπος Ρωσσίδης είναι διευ-
θυντής Επικοινωνίας στη ΓΝΩΡΑ Σύμ-
βουλοι Επικοινωνίας.

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές: Η μάχη της Επικοινωνίας
Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗ
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Η πρόσκληση ήταν αυστηρά προσω-
πική. Μόνο μερικοί φίλοι, όσοι τον
έζησαν ή συνεργάστηκαν μαζί του και
όσοι ήταν δικοί του άνθρωποι. Κανένας
άλλος. Μια ομάδα από γυναίκες ηθο-
ποιούς, που κάποτε τις είχε σκηνοθε-

τήσει, θα διάβαζαν ποιήματα και κείμενα που εκείνος
αγάπησε, στα αγγλικά, τα ελληνικά, τα γερμανικά,
σε όλες τις γλώσσες που τον εμπεριείχαν. Και μια
σοπράνο θα τραγουδούσε κομμάτια που ήταν τα
πιο διαλεχτά του, τα είχε χρησιμοποιήσει στις πα-
ραστάσεις του, τραγούδια που τους είχε αδυναμία.
Στην πρώτη σειρά θα καθόταν ο αδελφός του, πρώτη
φορά ερχόταν Κύπρο, χρόνια τώρα έλεγαν πως θα
ήταν ωραία να ερχόταν, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς
ήρθε τώρα που εκείνος έφυγε για το αιώνιο ταξίδι.

Ο σύντροφός του ήταν αυτός που σκέφτηκε, μαζί
με φίλους, να διοργανωθεί τούτη η μέρα του τελευ-
ταίου αποχαιρετισμού στον άνθρωπο με τον οποίο
μοιράστηκε τη ζωή του για 18 ολόκληρα χρόνια.
Ένα παθιασμένο σκηνοθέτη που έφυγε νωρίς, μόνο
57 χρονών, τον πρόδωσε η καρδιά του, ενώ βρισκόταν
σε ένα φεστιβάλ κάπου στην Ιταλία και πέθανε κα-
θισμένος στον καναπέ την ώρα που δούλευε το επό-
μενο θεατρικό του. Ο σύντροφός του, ηθοποιός από
τους καλύτερους, μας υποδέχτηκε έναν-έναν και
μας χάρισε στον καθένα μια σφικτή αγκαλιά συγ-
κινημένος. Και ύστερα πήρε το μικρόφωνο και μας
περιέγραψε πως θα κυλήσει αυτή η εις μνήμην του
συντρόφου του εκδήλωση. Με ποιήματα, τραγούδια
και προσευχές, όλα που είχε εκείνος αγαπήσει όσο
ζούσε. Αμήχανος και την ίδια ώρα συγχυσμένος ο
σύντροφός του δεν ήξερε τι να πρωτοθυμηθεί, ποιες
εικόνες από τη ζωή τους να διαλέξει για να μοιραστεί
μαζί μας…

Μας διηγήθηκε την ημέρα που γνωρίστηκαν,
πως ήτανε κάπου στην Αθήνα, σε ένα άλλο φεστιβάλ,
τον είδε, είπε, από μακριά, του άρεσε η κορμοστασιά
του, τον πλησίασε και του ζήτησε φωτιά, έτσι γνω-
ρίστηκαν. «Και από τότε εκείνος μου έδινε κάθε
μέρα το φως του για 18 χρόνια», είπε μετά κλαίγοντας.
Ζούσαν μαζί, δούλευαν μαζί, δημιουργούσαν μαζί,
ταξίδευαν μαζί στον κόσμο, μαζί ονειρεύονταν, μαζί
παθιάζονταν με τα όνειρά τους, μαζί ήθελαν να χτί-
σουν ένα σπίτι που να το κάνουν και εργαστήρι για
τα θεατρικά τους.

Συμπλήρωνε ο ένας τον άλλο και παρέμεναν και
οι δύο τους πιστοί στο μυστήριο, εκείνο που δεν
είναι ορατό, εκείνο που μας υπερβαίνει, είχαν μάλιστα
έγνοια να διακρίνουν τα σημάδια του σε ό,τι κι αν
δημιουργούσαν. «Του άρεσε να χαρίζει στους φίλους
του μικρά δεντράκια ελιάς», μας είπε ο σύντροφος
του κάποια στιγμή, γι’ αυτό και η παρουσία της ελιάς
στο κέντρο της σκηνής, θα τη φυτεύαμε όλοι μαζί
μετά στην ταράτσα του πολιτιστικού κέντρου, μας
εξήγησε, κάτω από τον έναστρο ουρανό, εις μνήμην
εκείνου και της αγάπης που έζησαν και η οποία τους
μεγάλωσε την ψυχή και τους έκανε περισσότερο
ανθρώπους. Πράγματι, αυτό συνέβη μετά, ανεβήκαμε
όλοι στην ταράτσα, φυτέψαμε την ελιά και προσευ-
χηθήκαμε κάτω από τον ουρανό. Και ύστερα αγκα-
λιάσαμε τον σύντροφό του και του ευχηθήκαμε δύ-
ναμη και κουράγιο για να αντέξει την απώλεια και
να συνεχίσει τη ζωή του…

Γιατί διάλεξα σήμερα να σας αφηγηθώ αυτή την
ιστορία αγάπης, ζωής και θανάτου; Επειδή είναι μια
από τις πολλές που υπάρχουν σ’ αυτή την πόλη, σ’
αυτή τη χώρα και σ’ αυτό τον πλανήτη, οι οποίες
κάλλιστα θα μπορούσαν να αρχίσουν με την φράση
«ένα αγόρι αγαπάει ένα άλλο αγόρι». Και στον επίλογό
τους, όταν το ένα αγόρι πεθαίνει και το άλλο μένει
να ευγνωμονεί τον Θεό που πρόλαβαν να ζήσουν
μια ζωή γεμάτη αγάπη, να τελειώνουν με τη φράση
«μείζον δε τούτων η αγάπη». Γι’ αυτό γράφω σήμερα
τη στήλη. Για να την αφιερώσω ειδικά. Σ’ εκείνη
την επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας πως θεωρεί
πως τέτοιες ιστορίες και τέτοιες ζωές κάνουν ζημιά
στα μικρά παιδιά

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Παρακολουθήσεις, υποκλοπές
και κατασκοπεία αποδόθηκαν
στη Ρωσία, στις αρχές του
2022 με αποτέλεσμα μεγάλος
αριθμός κρατών-μελών της
Ε.Ε. να προχωρήσει στην απέ-

λαση Ρώσων πολιτών που διέθεταν διπλω-
ματικό καθεστώς. Το Βέλγιο, το οποίο απο-
τελεί την έδρα της Ε.Ε. και το οποίο απε-
κάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο Qatar gate,
είχε ζητήσει στα τέλη του περασμένου Μαρ-
τίου, από 21 Ρώσους διπλωμάτες να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα, αποδίδοντάς τους δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με την κατα-
σκοπεία. Ομοίως και η χώρα που «καθοδηγεί»
τις αποφάσεις της Ε.Ε., η Γερμανία, η οποία
απέλασε 40 Ρώσους διπλωμάτες, με την
υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ
να τους χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητα πρό-
σωπα», δηλώνοντας ότι «οι δραστηριότητές
τους είναι αντίθετες με τα συμφέροντα
ασφαλείας μας». Καλά έκαναν λοιπόν και
το Βέλγιο και η Γερμανία, καθώς και πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες που απέλασαν

όσους επιδίδονται σε υποκλοπές και παρα-
κολουθήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Όμως, την ίδια ώρα, δεν θα έπρεπε να
γίνουν παρόμοιες ενέργειες και στην περί-
πτωση του Κατάρ; Υπό το φως της «δρα-
στηριοποίησης» της χώρας του Κόλπου
στην καρδιά της Ευρώπης, όχι για να πα-
ρακολουθήσει ή για να υποκλέψει πληρο-
φορίες, αλλά για κάτι πολύ χειρότερο. Για
να χειραγωγήσει πολιτικές του συνόλου
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, πρωτα-
γωνιστώντας σ’ ένα σκάνδαλο χρηματισμού
και διαφθοράς. Και χρησιμοποιώντας πο-
λιτικούς νυν και πρώην, ως επίσης και μέλη
του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βούλιου. 

Για το Κατάρ λοιπόν φαίνεται να επιφυ-
λάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση από
τη Ρωσία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής (η
σύγκριση αφορά διαφθορά και υποκλοπές
και όχι την εισβολή στην Ουκρανία). Και
αυτό προκύπτει σε δύο επίπεδα:

 Σε επίπεδο βελγικών αρχών, οι οποίες
μετά από ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος

στη διάρκεια του οποίου παρακολουθούσαν
την υπόθεση Qatar gate, δεν ήταν σε θέση
να ζητήσουν παράλληλα με τη σύλληψη
των «4» (Καϊλή, Τζόρτζι, Παντσέρι και ενός
λομπίστα), την απέλαση αν μη τι άλλο, προ-
σώπων που δρομολόγησαν σε ευρωπαϊκό
έδαφος το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστο-
ρία της Ε.Ε. Διότι οι «4» και όσοι άλλοι εν-
δεχομένως εμπλέκονται στην εν λόγω υπό-
θεση, δεν ενεργούσαν ιδία πρωτοβουλία.
Ούτε βεβαίως χρησιμοποιούσαν δικά τους
χρήματα για να εξασφαλίσουν την προ-
ώθηση των συμφερόντων του Κατάρ. Κά-
ποιος τους τα έδινε, πιθανότατα ενεργώντας
εκ μέρους της χώρας του Κόλπου στην οποία
αποδίδεται μια τέτοια πρόθεση από τον
βελγικό Τύπο, κατ’ επίκληση των διωκτικών
αρχών του Βελγίου, που δεν διαψεύδουν. 

Σε επίπεδο Ε.Ε., όπου η Κομισιόν και ει-
δικότερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που
έχει μια πολύ έντονη θέση έναντι στη Ρωσία,
για υποκλοπές, παρακολουθήσεις και πα-
ραπληροφόρηση και οι οποίες οδήγησαν
και σε κυρώσεις, εμφανίζεται να υιοθετεί

μια εξαιρετικά στωική στάση έναντι στο
Κατάρ, οι ενέργειες του οποίου έχουν ρε-
ζιλέψει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συνεργασία
Ε.Ε.-Κατάρ, είπε ότι «εργαζόμαστε με το
Κατάρ… σε διμερή ζητήματα, όπως η απε-
ξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα».
Δηλαδή, η κ. φον ντερ Λάιεν θεωρεί όλα
όσα έγιναν σε σχέση με το Qatar gate ως
ένα συνηθισμένο περιστατικό, business as
usual; Την ίδια ώρα και η χώρα από την
οποία προέρχεται η κα φον ντερ Λάιεν, η
Γερμανία δεν λειτούργησε με τα ίδια αντα-
νακλαστικά στην περίπτωση του Κατάρ,
σε σύγκριση με τις ρωσικές παρακολουθή-
σεις. Στις 29 Νοεμβρίου υπέγραψε με τη
χώρα του Κόλπου συμφωνία με χρονικό
ορίζοντα 15ετίας, για την προμήθεια υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, μέσω της αμε-
ρικανικής εταιρίας Conoco Phillips, η οποία
εν συνεχεία θα το παραδώσει στη γερμανική
εταιρία Brunsbuttel. Η πρώτη παράδοση
έχει προγραμματιστεί για το 2026 και ο
υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαρίντα

Αλ Κααμπί, δήλωσε ότι η κρατική Qatar
Energy βρίσκεται σε συνομιλίες και με άλλες
γερμανικές εταιρίες, σημειώνοντας χαρα-
κτηριστικά ότι «έχουμε καλές σχέσεις με
τις γερμανικές εταιρίες και με τη γερμανική
κυβέρνηση».

Θα ανέμενε λοιπόν κανείς ότι τόσο η
Κομισιόν και η Γερμανίδα επικεφαλής της,
όσο και η ίδια η Γερμανία, θα επεδείκνυαν
ανάλογη ευαισθησία για όλες τις τρίτες
χώρες που παρεμβαίνουν στα εσωτερικά
κρατών-μελών και της Ε.Ε. και θα έβαζαν
στον πάγο τις σχέσεις και την όποια συ-
νεργασία με το Κατάρ. Τουλάχιστον μέχρι
να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Διότι η προ-
σπάθεια χειραγώγησης των πολιτικών της
Ε.Ε. μέσω χρηματισμού, στην οποία εμπλέ-
κεται το Κατάρ, θα έπρεπε να τυγχάνει του-
λάχιστον ανάλογης αντίδρασης με τις πα-
ρακολουθήσεις και τις υποκλοπές στις οποίες
εμπλέκεται η Ρωσία. Ή μήπως, άλλο το
Κατάρ κι άλλο η Ρωσία; 

Άλλο το Κατάρ κι άλλο η Ρωσία… για Ε.Ε. και Γερμανία 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Αν πρέπει να συμπυκνώσω την άποψή μου
για τον Πρόδρομο Προδρόμου σε δυο αράδες
θα επιλέξω τους στίχους του Μανόλη Ανα-
γνωστάκη: «Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσος ήτα-
νε». Ας ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν, ώστε
να έχουμε επίγνωση των μεγεθών. Γιατί

είναι πεποίθησή μου ότι οι αναλύσεις του τύπου «Αχ, πού
’σαι νιότη που ’δειχνες πως θα γινόμουν άλλος» δεν είναι
παρά προπέτασμα καπνού. Τα πράγματα είναι απλά: Τόσος
ήτανε. Και τόσος είναι, όπως διαπιστώνουμε κάθε φορά
που θα προκύψει ένα ευαίσθητο θέμα της αρμοδιότητάς
του. Όπως η δίωξη του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, ή η
κάλυψη στον γυμνασιάρχη, ο οποίος εξαντλεί την αυστη-
ρότητά του στις τρίχες, ή το σκίσιμο της σελίδας του
βιβλίου των Αγγλικών για το λήμμα που αφορούσε στον
Κεμάλ Ατατούρκ ή η πρόσφατη άρνηση της σεξουαλικής
αγωγής (για τα δύο τελευταία τον άδειασε κι αυτός ακόμα
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας). 

Ουδεμία έκπληξη λοιπόν πρέπει να προκαλεί η στάση
του για το κρούσμα λογοκρισίας στην παιδική παράσταση
του ΘΟΚ «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Ο Προδρόμου
είναι ένας αρτηριοσκληρωτικός πολιτικός καριέρας, βαθιά
συντηρητικός και χαμηλών αντιστάσεων για θέματα που
άπτονται μιας σύγχρονης δημοκρατικής παιδείας. Επιπλέον,
όπως οι περισσότεροι του σιναφιού του, είναι και απελπιστικά
πεισματάρης, καθώς έγνοια του είναι να δικαιώσει το εγώ
του. Κλασικό παράδειγμα η αντίδραση του υπουργείου
του στις αντιδράσεις που προκάλεσε η λογοκρισία. Σαν
να μην έφτανε η κάλυψη που έδωσαν στην περιβόητη
Επιτροπή Έγκρισης Θεαμάτων, επανήλθαν με νέα ανα-
κοίνωση όπου επανέλαβαν ότι: «Η θεατρική πρόταση του
ΘΟΚ αρχικά δεν μιλούσε για “αγόρι που αγαπά άλλο αγόρι”,
αλλά για “αγόρι που θέλει να είναι κορίτσι” και για “κορίτσι
που θέλει να είναι αγόρι» κ.λπ. Τι είναι το πιο θλιβερό
αλήθεια; Ότι επιμένει στην επιχειρηματολογία του ή ότι
δεν κατάλαβε τίποτε; Ότι δεν κατάλαβε τίποτε είναι η
απάντηση και για όσους επιμένουν να αναρωτιούνται
γιατί, παραπέμπω στην αρχική εξήγηση: Τόσος ήτανε. 

Μια λύση θα ήταν εάν ο υπουργός Παιδείας άκουγε.
Δεν απαιτώ να ακούσει τον καλλιτεχνικό διευθυντή του
ΘΟΚ ή την Ένωση Ηθοποιών. Αλλά από την Επίτροπο
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού θα μπορούσε
να γίνει κατά τι σοφότερος. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα
η κυρία Δέσπω Μιχαηλίδου. Ανάμεσα σε αυτά η διαπίστωσή
της ότι: «φαίνεται, όχι μόνο να αντιτίθεται, αλλά να απο-
δυναμώνει και ουσιαστικά να μηδενίζει τη σημασία όλων
των μηχανισμών, που στο παρελθόν το ίδιο το ΥΠΑΝ έχει
καταρτίσει για αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών
και ειδικότερα της ομοφοβίας στα σχολεία». Αυτό που
αδυνατεί να κατανοήσει ο Προδρόμου είναι ότι η σύγχρονη
εκπαίδευση δεν συνάδει με επιτροπές έγκρισης θεαμάτων
λες και ζούμε στη δεκαετία του ’70. Αλλά κι ότι στην εποχή
μας πρέπει να μεγαλώνουν παιδιά χωρίς φοβικά σύνδρομα
και τοξικές αντιλήψεις. Παιδιά που θα κατανοήσουν την
έννοια της αγάπης χωρίς να μολύνουμε τα μυαλά τους με
ομοφοβικά ταμπού. 

Εδώ μπαίνει στο κάδρο ένας άλλος υπουργός, της ίδιας
κυβέρνησης, αλλά από ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο.
Ο Γιάννης Τουμαζής, ο οποίος στους λίγους μήνες της
θητείας του κατάφερε να κερδίσει το δύσκολο κοινό του
καλλιτεχνικού χώρου (και όχι μόνο) ανεξάρτητα από τις
κομματικές ή πολιτικές καταβολές του καθενός. «Θεωρώ
ότι είναι αδιανόητο να λογοκρίνεται ένα καλλιτεχνικό
έργο ή δημιούργημα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι κα-
τοχυρωμένη, από ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις» δή-
λωσε ανάμεσα σε άλλα ο υφυπουργός Πολιτισμού. Ξεκάθαρα
και σταράτα. Ενδεχομένως όχι τόσο αυτονόητα για κάποιους,
αφού είναι εντέλει θέμα παιδείας. Κι όταν λέμε παιδείας,
δεν εννοούμε βεβαίως τα ακαδημαϊκά διπλώματα. Αυτά
δεν λείπουν ούτε από το πλούσιο βιογραφικό του Πρόδρομου
Προδρόμου. Εκείνο που λείπει είναι κυρίως η ενσυναίσθηση.
Κι έπειτα, ένας ανοιχτόμυαλος τρόπος σκέψης, δίχως ιδε-
οληψίες και συντηρητικά κατάλοιπα του παρελθόντος. 

Πρόκειται, θα το επαναλάβω, για δύο υπουργούς της
ίδιας κυβέρνησης αλλά από δύο ολότελα διαφορετικούς
κόσμους. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε ποιον από τους
δύο δεν θα καταχωρήσει ούτε καν στις υποσημειώσεις
της η πολιτική μας ιστορία. 

Δύο υπουργοί,
δύο κόσμοι
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Μια ιστορία
αγάπης

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com
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Ακτιβιστές της Προοδευτικής Δημοκρατικής Φοιτητικής Ομοσπονδίας (PDSF) κρατούν πλακάτ και πανό σε
διαδήλωση στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stop Rape Culture», στην Καλκούτα της Ινδίας. Η πορεία διαμαρ-
τυρίας πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον ομαδικό βιασμό 23χρονης φοιτήτριας σε λε-
ωφορείο στο Νέο Δελχί, κοινώς γνωστή ως «υπόθεση Nirbhaya». 

« Έλα να σου γνωρίσω τη δική μας
Έλενα Ράπτη» έλεγε πριν από 20 πε-
ρίπου χρόνια ο Σπύρος Βούγιας στον
δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο,
όταν η Εύα Καϊλή έκανε την είσοδό
της στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας

με το ΠΑΣΟΚ. «Μου σύστησε ένα δροσερό, χα-
μογελαστό, κατάξανθο κορίτσι» έλεγε σε πρόσφατο
άρθρο του στα «ΝΕΑ», «μιλήσαμε για λίγο, είπαμε
να τα ξαναπούμε, αλλάξαμε τηλέφωνα. Δευτέρα,
έγραφα στα “ΝΕΑ”, στον “Μικροπολιτικό”, ότι
“και το ΠΑΣΟΚ απέκτησε τη δική του “Ελενα Ρά-
πτη”, λέγεται Εύα Καϊλή, και θυμηθείτε αυτό το
όνομα, θα το ακούτε συχνά από εδώ και πέρα».
Η ίδια τον ευχαρίστησε στη συνέχεια –που την
παρουσίασε ως την νέα Έλενα Ράπτη– και του
ζήτησε βοήθεια να βγει και στην τηλεόραση.

Η αφήγηση του Παπαχρήστου είναι ενδεικτική
για τον τρόπο με τον οποίο έτυχε υποδοχής στην
πολιτική σκηνή η Εύα Καϊλή. Καμία αναφορά
στο βιογραφικό της, τις πολιτικές της τοποθετήσεις,
τη σχολή σκέψης που εκπροσωπούσε και τι αν-
τιπροσώπευε στην πολιτική. Ήταν όμως αρκετό
που το ΠΑΣΟΚ βρήκε «τη δική του Έλενα Ράπτη».
«Ένα δροσερό, χαμογελαστό κατάξανθο κορίτσι»
που θα ακούγαμε το όνομά της συχνά από εδώ
και πέρα.

Και το όνομά της θα το ακούγαμε αποκλειστικά
δίπλα από το «ωραίο, τη νεότητα και τη δροσιά»,
καθώς αυτό επέλεξε να προωθήσει γι’ αυτήν το
κόμμα της. Αυτό επέλεξαν και τα ΜΜΕ. Αυτό
προφανώς βόλευε και την ίδια. 

H εικόνα και η νεότητά της μετατράπηκαν ως
την αποκλειστική ασπίδα προστασίας της. Ακόμα
και όταν αποκαλύφθηκε ότι έλεγε ψέματα στον
ελληνικό λαό ότι ο παππούς της σκοτώθηκε από
κομμουνιστές, όταν δηλαδή θα έπρεπε να ανα-
λάμβανε την πολιτική ευθύνη για το παραμύθι
της, το σύστημα έριξε ένα πέπλο προστασίας
γύρω της. Και ενώ δόθηκαν τόσες μάχες για να
καταρριφθούν τα στερεότυπα, τόσες μάχες ώστε
η ωραία εικόνα και η νεότητα στην πολιτική να
μην αντιμετωπίζεται με καχυποψία, στην περί-
πτωση της Καϊλή έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και
εξίσου επικίνδυνο. Η εικόνα και η νεότητα απο-
τελούσαν το απόλυτο άλλοθι για όλες τις πολιτικές
αστοχίες της. Η σωτηρία της για την πολιτική
της ανεπάρκεια.

Χρειάστηκαν οι περίεργες δηλώσεις της που
δικαιολογούσαν εν πολλοίς τη χρήση predator,
οι ένθερμες δηλώσεις της για τον Άδωνι Γεωργιάδη

και κυρίως η ομιλία της από το βήμα της Βουλής,
όταν ξέπλενε το Κατάρ, για να γίνει αντιληπτό
πως κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Η Καϊλή αποτέλεσε την πιο ηχηρή πτώση του
φαινομένου, όπου η εικόνα αντικαθιστά την
ουσία στην πολιτική. Ένα φαινόμενο που γιγαν-
τώθηκε τα τελευταία χρόνια. Καθώς η κοινωνία
αποπολιτικοποιήθηκε σταδιακά λόγω της σωρείας
σκανδάλων, επέπλευσαν αυτοί που μέσω των
κοινωνικών δικτύων έστησαν την καλύτερη
εικόνα προώθησής τους και το καλύτερο αφήγημα. 

Όμως αντί η θεραπεία στην απολιτίκ κοινωνία,
να είναι καλύτερες πολιτικές προτάσεις, περισ-
σότερη διαφάνεια, πρόσωπα με ευαισθησίες και
ηθικούς φραγμούς, ένα ολοκληρωμένο πολιτικό
όραμα, τα κόμματα επέλεξαν την προώθηση τη-
λεπερσόνων, ηθοποιών ποδοσφαιριστών και κο-
σμικών. Από τον Ηλία Ψινάκη μέχρι και τον
Παύλο Χαϊκάλη των οποίων η πολιτική παρουσία
είχε κόστος. Αλλά και πρόσωπα που ουδέποτε
έδειξαν το παραμικρό ενδιαφέρον για τα κοινά
και θέλησαν να εξαργυρώσουν ό,τι μπορούσαν
από την αίγλη τους.

Τα κόμματα πρόταξαν διάττοντες αστέρες και
κράχτες στα ψηφοδέλτιά τους για να κερδίσουν
ευκαιριακά ψήφους και όταν οι αστέρες αυτοί
άλλαζαν με ευκολία στέγη, εξέθεταν το κόμμα
με την ανεπάρκειά τους και ενίοτε έβγαζαν πα-
ράνομα χρήματα από αυτή τη διαδικασία, έτρεχαν
να διαμαρτυρηθούν και να τους διαγράψουν. 

Βεβαίως αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται
στην Ελλάδα. Το ανησυχητικό είναι πως η επι-
κράτηση της εικόνας υπάρχει και στην Κύπρο.
Απλώς με την ιστορία της έκπτωτης Καϊλή, καλό
θα ήταν να κρατήσουμε πως ένα όμορφο πρόσωπο
δεν θα έπρεπε να αποτελεί αμάρτημα στην πο-
λιτική. Επικίνδυνο είναι όταν εκλέγεται αποκλει-
στικά επειδή προωθεί μία ωραία εικόνα. Η πολιτική
δεν είναι εικόνα, δεν είναι lifestyle και like στα
μέσα δικτύωσης. Είναι η επιλογή προσώπων που
ξέρουν πώς να ηγηθούν, που έχουν πολιτικό
πλάνο και που κυρίως έχουν ηθικούς φραγμούς. 

Γιατί μια ωραία εικόνα από μόνη της μπορεί
να μην έχει κανένα απολύτως ηθικό φραγμό.
Μπορεί να χρηματίζεται αδρά από ένα τρίτο
κράτος και να λεκιάζει ανεπανόρθωτα το brand
της χώρα της. Και η νεότητα, την ίδια στιγμή
μπορεί να εκπροσωπεί, ό,τι πιο παλαιικό έχει να
καταδείξει το πολιτικό σύστημα. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τα απόνερα της εικόνας

economidoum@kathimerini.com.cy
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Η Ευρώπη, απέναντι στους
άλλους μεγάλους πολιτι-
σμούς, διατηρεί ακόμη την

υπεροχή της. Η Ευρώπη και κατά
συνέπεια ο Δυτικός Κόσμος δια-
τηρούν τη δύναμη που τους κλη-
ροδότησαν αιώνες Ιστορίας. Δεν
αναφέρομαι στην οικονομική της
δύναμη ούτε καν στην πολεμική
της ισχύ. Την πρώτη, η ίδια η
Δύση με την τεχνολογία της έχει
φροντίσει να τη διασπείρει σε ένα
ανθρώπινο σύμπαν χωρίς σύνορα,
εθνικά ή πολιτισμικά. Διατηρεί
όμως τη στρατιωτική της ισχύ.
Το ΝΑΤΟ παραμένει η ισχυρότερη
πολεμική μηχανή του κόσμου μας.
Ομως, όταν αναφέρομαι στη δύ-
ναμη της Ευρώπης δεν εννοώ ούτε
την οικονομία της ούτε την πο-
λεμική της ισχύ.

Η δύναμη της Ευρώπης είναι
ο πολιτισμός της. Είναι ο σεβασμός
στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην
ελευθερία του ατόμου, στην ελευ-
θερία της έκφρασης, στον σεβα-
σμό της φυλετικής διαφοράς, στον
σεβασμό της θρησκευτικής πί-
στης, κοινώς στην ανεξιθρησκεία
ή την αθεΐα. Εννοείται ότι όλ’ αυτά
ισχύουν και για τις ΗΠΑ και όσες
άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία,
ενστερνίζονται τις αρχές του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Δυτικός

πολιτισμός δεν είναι γεωγραφικός
προσδιορισμός.

Αυτή είναι η δύναμη της Ευ-
ρώπης. Την αναδεικνύει ανάγλυφα
η σχέση της με έναν όμορο πολι-
τισμό της, τον ισλαμικό. Και δεν
αναφέρομαι στα εκατομμύρια τους
μουσουλμάνους που βλέπουν την
Ευρώπη ως γη της Επαγγελίας.
Ταπεινωμένοι από τη βαρβαρότητα
της ζωής τους στις χώρες τους
προτιμούν να διακινδυνεύσουν
τη ζωή τους στη Μεσόγειο προ-
κειμένου να πατήσουν κάποια ευ-
ρωπαϊκή ακτή. Αναφέρομαι στους
φανατικούς πολέμιους του δυτικού
πολιτισμού, στους τζιχαντιστές.
Ποιο είναι το κίνητρό τους; Πάντως
δεν είναι ούτε η οικονομική ανέ-
χεια ούτε η καταπίεση ούτε η απα-
ξίωση. Είναι ο πολιτισμικός φθό-
νος. Φθονούν τον ευρωπαϊκό τρό-
πο ζωής και γι’ αυτό θέλουν να
τον καταστρέψουν. Ξέρουν ότι αν
ο ισλαμικός κόσμος τον προσεγ-
γίσει ή τον υιοθετήσει, οι ίδιοι δεν
θα έχουν λόγο ύπαρξης.

Η Ευρώπη που δεν θέλουμε εί-
ναι η φοβική Ευρώπη. Η ενοχική
Ευρώπη. Η Ευρώπη που δεν έχει
εμπιστοσύνη στη δύναμή της και
τον πολιτισμό της.

Τις ημέρες αυτές ζούμε την
υπόθεση της Εύας Καϊλή. Τα ποι-

νικά είναι ποινικά. Ομως και τα
πολιτικά είναι πολιτικά. Αυτή είναι
η υπόθεση της «άλλης Ευρώπης»,
της Ευρώπης που δεν θέλουμε,
της σκοτεινής Ευρώπης. Ευάλωτη,
όχι μόνον στο χρήμα, ανθρώπινο,
πολύ ανθρώπινο. Ευάλωτη στις
ίδιες τις πολιτισμικές της αξίες,
στην ίδια της τη δύναμη.

Αν τελικά αποδειχθεί ότι τα
χρήματα προέρχονταν από το Κα-
τάρ, δεν θα έχουμε απλώς να κά-
νουμε με τον χρηματισμό ενός
ευρωβουλευτή. Θα έχουμε να κά-
νουμε με μιαν υβριδική εισβολή.
Αντίστοιχη με αυτήν που επιχεί-
ρησε ο Ερντογάν πριν από δύο
χρόνια στον Εβρο. Χωρίς να έχω
αποδείξεις, δυσκολεύομαι να πι-
στέψω ότι το Κατάρ έδωσε τόσα
χρήματα σε μια ευρωβουλευτή
για μία απλή δήλωση. Και στη μία
και στην άλλη περίπτωση ο κό-
σμος του Ισλάμ αναζητεί κενά για
να διεισδύσει στην Ευρώπη. Οι-
κονομικά, ιδεολογικά, ή απλώς
κενά νοημοσύνης, κοινής βλα-
κείας.

Ας το πάρουμε απόφαση. Η Ευ-
ρώπη ανθίσταται σε μια πολλαπλή
επίθεση από τον κόσμο του Ισλάμ.
Ανθρωπιστική κατά κύριο λόγο
και οικονομική. Κι ας μην τολμά
να παραδεχθεί ότι η επίθεση αυτή

οφείλεται στον φθόνο ενός πολι-
τισμού ο οποίος αισθάνεται ασθε-
νέστερος απέναντι στον δικό της.
Μάρτυρες οι γυναίκες και οι άν-
δρες του Ιράν.

Η Ευρώπη που δεν θέλουμε εί-
ναι η Ευρώπη που δεν τους συμ-
παραστέκεται. Η Ευρώπη που δεν
θέλουμε είναι η Ευρώπη που αν-
τιμετωπίζει το Κατάρ ως χώρα
που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Και σίγουρα η Ευρώπη που
δεν θέλουμε είναι η κοινότητα
που δεν μπορεί να προστατεύσει
τους πολίτες της από τον ενερ-
γειακό πόλεμο της Ρωσίας.

Και ποια είναι η Ευρώπη που
θέλουμε; Δύσκολη η απάντηση,
το ομολογώ. Πάντως, όχι μια Ευ-
ρώπη που είναι σουρωτήρι του
ισλαμικού κόσμου και το μαλακό
υπογάστριο του ρωσικού επεκτα-
τισμού. Μια Ευρώπη που θα βρει
τον προσανατολισμό της στον
σύγχρονο κόσμο. Με άλλα λόγια
μια πολιτική Ευρώπη. Υποθέσεις
σαν αυτές της Εύας Καϊλή, μας
δείχνουν πόσο μας λείπει. Η ποι-
νική της μεταχείριση είναι υπό-
θεση των δικαστηρίων. Ομως,
ποιος ευρωπαϊκός θεσμός θα ανα-
λάβει την πολιτική της μεταχεί-
ριση; Ε ναι, αυτή την Ευρώπη δεν
τη θέλουμε.

Η Ευρώπη που δεν θέλουμε
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Δ ημοκρατία» (να θυμηθού-
με τον ορισμό) είναι εκεί-
νο το «πολίτευμα» (τρό-

πος οργάνωσης του βίου της «πό-
λεως»), που έχει στόχο την «κατ’
αλήθειαν» ύπαρξη των ανθρώπων.
Η οργανωμένη συλλογικότητα δεν
υπηρετεί αποκλειστικά χρηστικές
διευκολύνσεις του βίου. Στοχεύει
η συνύπαρξη σε εκείνες τις σχέσεις
κοινωνίας των ανθρώπινων αναγ-
κών και επιδιώξεων, που μιμούνται
ενεργά την αρμονία της συμπαν-
τικής κοσμιότητας, τις λογικές (κα-
τά λόγον) σχέσεις συνύπαρξης των
υπαρκτών, αυτές που καθιστούν
το σύμπαν κόσμον - κόσμημα.

Αθάνατος ο κόσμος, δηλαδή
αθάνατη όχι η φθαρτή ύλη των
υπαρκτών, αλλά ο τρόπος της ύπαρ-
ξης και της συνύπαρξής τους. Αυτή
η αθανασία του τρόπου γίνεται πη-
γή από την οποία αντλούν την έμ-
πνευσή τους οι χαρισματούχοι των
Τεχνών, αποτυπώνουν την αθα-
νασία της λογικής ετερότητας (μο-
ναδικότητας και ανομοιότητας)
στο μάρμαρο, στη ζωγραφιά, στη
μελωδία, στο οικοδόμημα.

Θεσμοί και λειτουργίες της συ-
νύπαρξης των υπαρκτών πραγμα-
τοποιούν και φανερώνουν τον αθά-
νατο λόγο-τρόπο της συμπαντικής
αρμονίας και κοσμιότητας, λόγο-
τρόπο της αθανασίας. Παράλληλα
και συγχρόνως η ίδια συμπαντική
αρμονία και κοσμιότητα βεβηλώ-

νεται και καταστρέφεται από την
ανθρώπινη εγωτική πλεονεξία, αυ-
θαιρεσία, οίηση. Το ανθρώπινο εί-
δος «δεν αντέχει πάρα πολλή πραγ-
ματικότητα» (cannot bear very mu-
ch reality, Eliot). Πόλεμοι, σφαγές
εκατομμυρίων ανθρώπων, βάναυση
βεβήλωση της ζωής, της ομορφιάς,
της μοναδικότητας, της σοφίας,
που συμπυκνώνει και συγκεφα-
λαιώνει ο ασήμαντος μέσα στο αχα-
νές σύμπαν πλανήτης μας.

Κανένας μας δεν ρωτάει «γιατί»,
στα βιβλία όπου πρωτοσυλλαβίσαμε
τους γλωσσικούς κώδικες, φωτισμός
του «νοήματος» δεν υπάρχει. Υπάρ-
χει σέβας για μνημεία της Τέχνης
ακατάλυτα από τον χρόνο, υπάρχει
σοφία αιώνων λάμπουσα, άφθορη,
μεγαλειώδης, όμως μια εξήγηση
για τις σφαγές και τους βασανι-
σμούς δεν ξεμυτίζει. Επιτέλους κά-
ποτε οι αίτιοι και υπεύθυνοι του
παραλογισμού των πολέμων ήταν
οι ίδιοι παρόντες στην παραφρο-
σύνη της αλληλοσφαγής, σήμερα
διακυβεύεται μόνο η ανημπόρια
της φτωχολογιάς και ο θάνατος
των ανωνύμων.

Ισως, αν και ατσίδες πια στον

παραλογισμό των ισχυρών και στην
ανημπόρια των συνετών, να είναι
λάθος που αφηνόμαστε παθητικά
στο «ριζικό» μας. Θα ήταν λάθος
και κάθε απόπειρα αναμέτρησης
με την κατεστημένη αλογία.

Στην περίπτωσή μας, λάθος και
επιπολαιότητα ή ναρκισσισμός,
είναι να θελήσουμε να πολεμή-
σουμε, μυρμήγκια εμείς, με τους
ελέφαντες. Υπάρχουν πόλεμοι με
όπλα και πόλεμοι της αλήθειας με
το ψέμα. Το ψέμα δεν το αντιμα-
χόμαστε ούτε καν με επιχειρήματα,
απλώς φωτίζουμε την αναλήθεια,
και η αλήθεια θριαμβεύει αυτο-
νόητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες
και φανφάρες.

Στα πλαίσια του πολιτισμού μας
σήμερα (τρόπου του βίου και τρό-
που του σκέπτεσθαι) φαντάζει σαν
στόχος καθολικής ευτυχίας η ισορ-
ροπία της κυριαρχίας κρατών και
ιδεολογιών, πυρηνικών υπερδυ-
νάμεων. Μοιάζει να μην αντιλαμ-
βανόμαστε, εμείς, οι μόνες νοή-
μονες υπάρξεις στο απέραντο σύμ-
παν, την παράνοια των ανταγω-
νισμών για την υπεροχή σε φρι-
καλεότητα θανατηφόρας ισχύος.
Γι’ αυτό και συμβιβαζόμαστε με
εκκλήσεις για τη συντήρηση εξι-
σορρόπησης των προκλήσεων τρό-
μου. Ισως να είχαν διαφορετική
δυναμική αποτελεσματικότητας
οι εκκλήσεις μας, αν το ένα κράτος
μετά το άλλο αρνιόντουσαν τη

συμμαχία και συνεργασία με όσα
κράτη διαθέτουν πυρηνικά οπλο-
στάσια.

Το ήθος και το ύφος των εξο-
πλισμένων με πυρηνικά όπλα κρα-
τών μοιάζει ομοιόμορφα ιταμό, δεν
γεννάει ελπίδες ότι, αν φτάσει η
στιγμή κρίσιμων αποφάσεων, κά-
ποιοι σοφοί και έντιμοι θα χαλινα-
γωγήσουν την ασκεψία και αναλ-
γησία. Είναι παιδαριωδώς αφελής
η φαντασίωση της ελπίδας; Οι επι-
δόσεις σε εξουσιαστική ισχύ αν-
θρώπων πάνω σε συνανθρώπους
τους είναι εντυπωσιακές. Ομως η
εμπειρία της ύπαρξης και της συ-
νύπαρξης δοκιμάζεται και αξιολο-
γείται όχι στο επίπεδο της κυριαρ-
χικής ισχύος, αλλά στο άθλημα της
αγαπητικής αυθυπέρβασης.

Είναι οι μόνες «προσλαμβάνου-
σες» που μπορούμε να έχουμε για
την υπαρκτική (όχι απλώς βουλη-
τική) ελευθερία από τον εγωκεν-
τρισμό.

Υπάρχει η ελευθερία από τις φυ-
σικές αναγκαιότητες, της αυτο-
συντήρησης, της κυριαρχίας, της
ακοινώνητης ηδονής. Και υπάρχει
η υπαρκτική ελευθερία, το ανυπό-
τακτο στη φυσική νομοτέλεια γε-
γονός της «προσωπικής» ετερότη-
τας. Ανυπότακτο σε προκαθορι-
σμούς και σε αντικειμενοποίηση,
προσιτό μόνο μέσα από την εμπει-
ρία της σχέσης, όταν η ύπαρξη αυ-
θυπερβαίνεται και κοινωνείται.

Το ήθος των λέξεων
Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

Ψυχολογικός
πόλεμος

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Αυτό που κάνει ο
Ερντογάν είναι προ-
φανώς μια ακραία
μορφή ψυχολογι-
κού πολέμου. Τόσο
ο ίδιος όσο και οι

υπουργοί και σύμβουλοί του επα-
ναλαμβάνουν μονότονα, καθη-
μερινά, τις ίδιες απειλές. Οι υπεύ-
θυνοι για τους τίτλους στις αν-
ταποκρίσεις από την Τουρκία
έχουν ξεμείνει από ιδέες. Οταν
οι απειλές είναι ακραίες και τόσο
συχνές, δύσκολο να γράψεις για
κλιμάκωση ή κρεσέντο.

Προφανώς, δεν πρέπει κανείς
να τις παίρνει ελαφρά τη καρδία,
ούτε να μιλάει μόνο για «σκυλί
που απλώς γαβγίζει». Υπάρχει
όμως μία θεωρία που υποστηρίζει
ότι πρόκειται, εντέλει, για μια
ψυχολογική επιχείρηση. Με τι
στόχο; Πρώτα απ’ όλα να φοβίσει
την Ελλάδα και να την οδηγήσει
στο τραπέζι τής άνευ όρων δια-
πραγμάτευσης, χωρίς να μεσο-
λαβήσει μια πραγματική κρίση.
Η τακτική δεν έχει αποδώσει, αλ-
λά είναι σαφές ότι δοκιμάζεται.
Δεύτερος στόχος είναι η τουρκική
κοινή γνώμη. Πουλάει εθνικισμό
και αίσθηση υπεροχής ο Τούρκος
ηγέτης. Εχοντας όμως πάντοτε
τον κίνδυνο να γίνει γραφικός
και αντικείμενο κριτικής, ακόμη
και χλεύης για «κενές απειλές».

Η ψυχολογική επιχείρηση έχει,
ωστόσο, έναν ακόμη στόχο: τις

ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και οι δύο
έχουν καταστήσει σαφές στην
Αγκυρα ότι δεν θέλουν καμία πε-
ριπέτεια στο Αιγαίο και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο σε μια στιγμή
που ο πόλεμος στην Ουκρανία
μαίνεται και η συνοχή του ΝΑΤΟ
έχει τεράστια στρατηγική σημα-
σία για τη Δύση. Το μήνυμα έχει
πάει στον Ερντογάν από ισχυρούς
αποδέκτες και από πολλά κανάλια.
Ισως, λοιπόν, οι απειλές να είναι
κομμάτι ενός κλασικού παζαριού,
όπου ο Τούρκος πρόεδρος τους
λέει «βλέπετε, φωνάζω γιατί έχω
δίκιο αλλά δεν κάνω το έξτρα βή-
μα. Αν και έχω εκλογές και μεγάλη
πίεση». Ως αντάλλαγμα, που δεν
υλοποιεί τις απειλές, πιστεύει ότι
μπορεί να λάβει ένα κατ’ αρχήν
πράσινο φως για τα F-16, μεταξύ
άλλων.

Ψυχολογικό πόλεμο θα έπρεπε
να κάνουμε και εμείς. Οχι με φω-
τογραφίες, αλλά με τρόπο ουσια-
στικό. Χωρίς να δίνουμε ποτέ ει-
κόνα μπάχαλου με την ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων ή την
ΕΥΠ στο επίκεντρο της δημοσιό-
τητας. Το καλό είναι, βέβαια, ότι
οι πολιτικοί μας μπορεί να «σφά-
ζονται» δημοσίως, αλλά το επί-
πεδο εθνικής συνεννόησης και
ενότητας στον τόπο μας παρα-
μένει υψηλό, ειδικά σε σχέση με
τους απέναντι.

Μία τελευταία παρατήρηση.
Είναι πολλοί όσοι προέβλεπαν
ότι η περίοδος μέχρι τις εκλογές
στην Τουρκία και στην Ελλάδα
θα ήταν επικίνδυνη. Οσοι γνω-
ρίζουν καλά τι συμβαίνει στην
Αγκυρα θεωρούσαν πιο «ασφα-
λές» και προβλέψιμο ένα σενάριο
όπου ο Ερντογάν θα ήταν σχεδόν
σίγουρος για την επανεκλογή
του. Αυτό το σενάριο, μετά τις
δικές του «στραβοτιμονιές», σί-
γουρα δεν ισχύει από την περα-
σμένη Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση
υπήρξε ένα «πείρα-
μα σε εξέλιξη», που
αντί να οδηγείται
σε ολοκλήρωση αρ-
χίζει να εμφανίζει

σημεία αποσυνθέσεως, κατά την
άποψη εκείνων που αντιμετώπι-
σαν το όλο εγχείρημα με σκεπτι-
κισμό.

Ολως τυχαίως, πριν από έναν
αιώνα, ο Τζέιμς Τζόις –άκρως ιδιο-
συγκρασιακός συγγραφέας ιρλαν-
δικής καταγωγής– είχε αρχίσει
να δημοσιεύει τμήματα ενός νέου
έργου του, που αντί για τίτλο έκανε
χρήση του όρου «ένα έργο σε εξέ-
λιξη». Επειτα από δεκαεπτά χρόνια
απάνθρωπης προσπάθειας προ-
έκυψε έργο ακατάληπτο, που κυ-
κλοφόρησε το 1939 με τίτλο –σε
ελληνική μετάφραση– «Η αγρύ-
πνια του Φίννεγκαν».

Στην πολιτική, βεβαίως, τα
πράγματα οφείλουν να είναι
απλούστερα. Και όντως, με νωπή
ακόμη τη φρικτή εμπειρία του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, διαμορφώ-
θηκε η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώ-
πης, με ιδεολογικό υπόβαθρο τις
αρχές του γαλλικού διαφωτισμού,
της ελευθερίας και δημοκρατίας,
την οικονομική σε πρώτη φάση
και στη συνέχεια την πολιτική
ενοποίηση, που θα αναδείκνυαν
την Ευρώπη σε μείζονα πυλώνα
της ανθρωπότητος.

Εξαίρετοι οι στόχοι, αλλά εν-
δεχομένως ανακόλουθοι ιστορι-
κώς. Ισως διότι η Ευρώπη υπήρξε
ένα σύστημα κρατών, που ο με-
ταξύ τους οικονομικός, τεχνολο-
γικός, εμπορικός και πνευματικός
ανταγωνισμός ήταν η κινητήριος
δύναμη της ευρωπαϊκής προ-
όδου.

Ενίοτε οι ανταγωνισμοί οδη-
γούσαν σε πόλεμο, όταν κάποιες
από τις ισχυρές χώρες της ηπείρου
απειλούσαν την ισορροπία δυνά-
μεων – η Γαλλία επί του Ναπολέ-
οντος Βοναπάρτη και η Γερμανία
του αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄
και στη συνέχεια του Αδόλφου

Χίτλερ. Σε αυτές τις περιπτώσεις
δημιουργούνταν συμμαχίες, με
τη Βρετανία να διαδραματίζει
ρόλο ρυθμιστικό για την αποκα-
τάσταση νέας ισορροπίας. Αυτά
έγραφε πριν από λίγες ημέρες
ομότιμος καθηγητής του LSE.

Το τόλμημα της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως ήταν ότι επιχείρησε να
συγκροτήσει μια αυτοκρατορία
με τη συναίνεση των εθνικών
κρατών, διά της συνεννοήσεως.
Ενδεικτικό ότι η ανώτατη τιμητική
διάκριση της Ενώσεως είναι το
παράσημο του Καρλομάγνου, ο
οποίος εστέφθη αυτοκράτορας
από τον Πάπα Λέοντα Γ΄ το 800
μ.Χ. Αλλά η εποχή των αυτοκρα-
τοριών έχει παρέλθει ήδη από το
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου.

Σήμερα, η δημοκρατική Ευρώ-
πη των ελευθέρων πολιτών εξα-
κολουθεί να μη διαθέτει ανεξάρ-
τητες ένοπλες δυνάμεις, αυτόνομη
εξωτερική πολιτική και αυτό ακρι-
βώς σημαίνει ότι είναι απλώς ένα
παρακολούθημα της αμερικανικής
πολιτικής, όπως αυτή προωθείται
από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Και εάν έτσι έχουν τα πράγμα-
τα, δεν είναι άξια απορίας ούτε η
ανάδειξη «αντισυστημικών» πο-
λιτικών δυνάμεων ή παρακρατι-
κών σχηματισμών στη «δημοκρα-
τική Ευρώπη» ούτε, εντέλει, η εμ-
φάνιση κρουσμάτων πολιτικής
διαφθοράς στα ανώτατα όργανα
της Ενώσεως ή μέλη του Ευρω-
κοινοβουλίου.

Πρόκειται απλώς για συμπτώ-
ματα αποδιοργανώσεως. Το ου-
σιώδες είναι ότι το ευρωπαϊκό σύ-
στημα –εάν όχι η ανθρωπότητα–
διέρχεται περίοδο ανατροπών της
πλέον ριζοσπαστικής μορφής εν-
δεχομένως. Και θα απαιτηθούν
χρόνια έως ότου αποκατασταθεί
μια νέα ισορροπία. Κάποτε ο καγ-
κελάριος της Γερμανίας Μπίσμαρκ,
αναφερόμενος στην Ιταλία, έλεγε
πως «έχει πολύ μεγάλη όρεξη αλλά
αδύναμα δόντια». Ισως αυτό να
ισχύει σήμερα για την Ε.Ε.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Περίοδος ανατροπών

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

<<<<<<

Οι ακραίες απειλές
του Ερντογάν κατά της
Ελλάδας έχουν στόχο
και ισχυρούς αποδέ-
κτες στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη.

<<<<<<<

Πεδίο μάχης για 
την ποιότητα της ζωής 
η γλώσσα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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Eνα κλίμα απογοήτευ-
σης διαπερνά πολλούς
Κυπρίους. Πώς οι βελ-
γικές αρχές έδρασαν
αποφασιστικά για την
γνωστή υπόθεση, ενώ

οι διωκτικές αρχές της νήσου έκαναν
δύο εβδομάδες για να επισκεφθούν
Συλλούρη; Η απογοήτευση: γιατί όλα
τα μεγάλα σκάνδαλα μένουν ουσια-
στικά αδιερεύνητα; Τρία διάσημα
παραδείγματα: Τραπεζικό, Συνεργα-
τικό, Διαβατηριακό. Στο Βέλγιο, όπως
βέβαια και σε άλλες χώρες, οι διω-
κτικές αρχές, διαθέτουν επιχειρησιακή
αυτονομία. Αλλού, όπως λ.χ. ΗΠΑ, η
υποψήφια για την προεδρία Χ. Κλίντον
τιμωρείται από το εκλογικό σώμα,
γιατί το FBI ερεύνησε την απίστευτη
επιπολαιότητά της να στέλνει mails
από το προσωπικό της pc, όχι από
το υπηρεσιακό. Ίσως γι’ αυτό να κέρ-
δισε τις εκλογες ο Τραμπ!

Στη δική μου γνώμη, στο κέντρο
του δικού μας προβλήματος βρίσκεται
η εξάρτηση των ανεξάρτητων αρχών
από τους εκάστοτε προέδρους. Ένα
σύστημα από εξαρτήσεις που οδηγεί
στον φαύλο κύκλο που βλέπουμε σή-
μερα. Έτσι ο πρόεδρος, κατά κανόνα,
διορίζει πρόσωπα από τον κύκλο των
στενών του συνεργατών και φυσικά
περιμένει συνεργασία σε όλα τα επί-
πεδα. Διάσημα παραδείγματα: ΕΔΥ,
Εισαγγελία, ΡΙΚ, ΚΟΑΠ κ.λπ. Επιπρό-
σθετα, ο διευθυντής της ορχήστρας
μπορεί να κάνει τις «κατανομές».
Παίρνει το φιλέτο, δίνει ψίχουλα. Τα
κόμματα έχουν ασκηθεί στο παιχνίδι
με τις μικροδιευθετήσεις. Έτσι σε αυ-
τόν τον φαύλο κύκλο ελέγχει το παι-
χνίδι ο πιο κυνικός, όχι ο πιο ικανός. 

Μπορούμε και εμείς κάτι καλύτερο;
Μπορούμε:

• Όπως η αλλαγή στον τρόπο διο-

ρισμού των ανεξάρτητων αρχών, η
παγκόσμια εμπειρία προσφέρει πλή-
θος από παραδείγματα. Ακροάσεις
για Επιτρόπους ενώπιον Ευρωκοινο-
βουλίου. Ακροάσεις στο Αμερικανικό
Κογκρέσο. 

• Όπως ο διαχωρισμός των αρμο-
διοτήτων του γενικού εισαγγελέα,
άλλος ο νομικός σύμβουλος, άλλος
για τις ποινικές διώξεις.

• Όπως η πρόνοια πως σε θέσεις
με ειδικό βάρος η επιλογή προέδρου
να απαιτεί αυξημένη κοινοβουλευτική
έγκριση ή και πολιτική διαβούλευση
για την απόκτηση ευρείας συναίνε-
σης, λ.χ. πρόεδρος Δ.Σ. ΡΙΚ.

Δεν θα ανακαλύψουμε κανέναν
τροχό, τροποποιούμε το συνταγμα
ή ψηφίζουμε νόμους για να πετύχουμε
στόχους. 

Ο ευρωβουλευτής Λ. Φουρλάς έκα-
νε δημόσια παρέμβαση στο «θέμα
Καϊλή». Είπε πως «στις 13 Οκτωβρίου
επικοινώνησαν από το γραφείο της
κα Καϊλή με την παράκληση να κα-
ταθέσω δύο τροπολογίες, στην Επι-
τροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Το πε-
ριεχόμενο των τροπολογιών αφορού-
σε εργασιακά θέματα στο Κατάρ. Αρ-
νήθηκα να καταθέσω τις συγκεκρι-
μένες τροπολογίες, αφού θεώρησα
ότι ήταν ενάντια στις δικές μου θέσεις.
Η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο δεν ξεπουλιούνται». 

Στις 23/10/2021 το Ευρωκοινοβού-
λιο, με 578 ψήφους υπέρ, 28 κατά και
79 αποχές, αποφάσισε «διεξαγωγή
έρευνας από τους θεσμούς των κρα-
τών μελών σε σχέση με τα πρόσωπα
(μεταξύ άλλων, του Ν. Αναστασιάδη)
που εμπλέκονται στα Pandora Papers,
έρευνα για την εκτεταμένη φοροα-
ποφυγή, φοροδιαφυγή και νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες. Δίνεται η εντολή στην

Επιτροπή να κινηθεί νομικά κατά
των κρατών μελών που δεν εφαρμό-
ζουν ορθά την ισχύουσα νομοθεσία».

Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
οι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ Λ. Χρι-
στοφόρου, Λ. Φουρλάς ψήφισαν εναν-
τίον. Ο Λ. Φουρλάς δήλωσε στη Cyprus
Times, ότι «συμφωνεί με το ψήφισμα»,
αλλά «όφειλα να διαφυλάξω τον θεσμό
του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο
οποίος αδίκως έχει συμπεριληφθεί
σε αυτή την έκθεση». Ύστερα ήταν
καταπελτικός: «Ας αφήσουμε και την
Βουλή και την δικαιοσύνη, οι οποίοι
θα διερευνήσουν την υπόθεση» Πηγή:
https://cyprustimes.com/.../o-apoi-
chos-kai-to-paraskinio.../

Τα παραδείγματα δείχνουν έναν
ακόμα λόγο γιατί για χρόνια παρα-
μένουμε στάσιμοι: επειδή σε ό,τι αφο-
ρά άλλους, είμαστε πρώτοι στην κα-
ταδίκη, αλλά όταν αφορούν «δικούς»
μας είμαστε τελευταίοι! Τα έως τώρα
στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί γύρω
από την Ε. Καϊλή δείχνουν Κατάρ.
Αλλά τα πραγματικά στοιχεία γύρω
από τον Ν. Αναστασιάδη βεβαιώνουν
πως 52% από τα χρυσά διαβατήρια
που δόθηκαν από το υπουργικό του
συμβούλιο ήταν παράνομα. Αυτό το
πόρισμα έβγαλε η Ερευνητική Επι-
τροπή υπό τον Νικολάτο που ο ίδιος
διόρισε! Σύμφωνοι, το Ευρωκοινο-
βούλιο δεν «ξεπουλιέται». Αλλά η Ευ-
ρωπαϊκή ιθαγένεια μήπως; Το γιου-
σουρούμ με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια
σε αριθμούς: «Στην περίοδο της προ-
εδρίας Αναστασιάδη δόθηκαν συνο-
λικά 6.324 διαβατήρια» (Πηγή: δια-
δικτυακός «Διάλογος», 25/11/2020). 

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, ρεπορταζ
στον «Πολίτη» έχει ειδικότερο ενδια-
φέρον: «Κανένας βουλευτής άλλου
κόμματος δεν ψήφισε υπέρ της τρο-
πολογίας που κατέθεσαν οι Οικολόγοι

στον κρατικό προϋπολογισμό του
2023 για δέσμευση του κονδυλίου
που προορίζεται να καλύψει τα ωφε-
λήματα των πρώην Προέδρων της
Δημοκρατίας και της Βουλής. Οι βου-
λευτές της ΕΔΕΚ τήρησαν αποχή. Το
εν λόγω κονδύλι, ύψους €205.000 (το
2022 ήταν €315.000) θα καλύψει το
2023 τα έξοδα διακίνησης –καυσίμων
των κρατικών λιμουζίνων που χρη-
σιμοποιούν οι πρώην Πρόεδροι της
Δημοκρατίας και της Βουλής, καθώς
και το επίδομα γραμματέως που λαμ-
βάνουν και ανέρχεται στις €3.000
τον μήνα». Ένας πρώην τυγχάνει
ενός πακέτου από προνόμια (αφορο-
λόγητα αυτοκίνητα μεγάλου κυβι-
σμού, βενζίνη, επίδομα γραμματέως).
Για ποιο λόγο; Γιατί να μην τα καλύπτει
όλα αυτά μόνος του, όπως όλοι οι
άλλοι πολίτες; Από πού προκύπτει
αυτό; Ας πούμε ότι ψηφίστηκε. Το
λάθος διορθώνεται, όχι με «δέσμευση
του κονδυλίου» αλλά με κατάργηση
ενός κανονικά, παράλογου προνόμιου. 

Ασφαλώς τα παράλογα προνόμια
των τέως δεν είναι το παγόβουνο,
αλλά ως ένα παράδειγμα που δείχνει
γιατί βασιλεύει το παγόβουνο σε τόσα
άλλα. Όπως άλλο παράδειγμα, οι λι-
μουζίνες που χρησιμοποιούν αξιω-
ματούχοι του κράτους: λύση με υβρι-
δικά αυτοκίνητα, χαμηλού κυβισμού,
για υπηρεσιακή χρήση και μόνο.

Λοιπόν, από πουθενά δεν προκύ-
πτει πως ένας νυν ή ένας τέως «δι-
καιούται» προνόμια και φιλοδωρή-
ματα, πλην της ασυλίας των νυν στην
άσκηση της βουλευτικής ιδιότητας.
Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να γίνουν
απλά και καθημερινά, εφόσον τα διεκ-
δικήσουν οι απλοί και καθημερινοί
πολίτες!

Ο βελγικός τροχός εν κινήσει...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Πολίτες του Κιέβου έχουν βρει καταφύγιο σε σταθμό του μετρό κατά τη διάρκεια συναγερμού αεροπορικής επιδρομής στο κέντρο της πόλης. Ένα νέο κύμα ρωσικών
πυραυλικών επιθέσεων στις 16 Δεκεμβρίου στόχευσε την ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας.

www.larkoslarkou.org.cy

Η ιστορία με την Εύα Καϊλή αποτελεί το συ-
νώνυμο της γρήγορης ανέλιξης στην πολι-
τική λόγω λάμψης και την απόλυτη κατρα-
κύλα, την πτώση, λόγω έλλειψης τιμιότητας.
Εξάλλου ένας πολιτικός που χρηματίζεται
από ένα κράτος ή ιδιώτη αποτελεί τον ορισμό

του διεφθαρμένου πολιτικού. Είναι αυτός που με βιβλικούς
όρους θυμίζει τον Σίμωνα τον Μάγο, που έδωσε το έτυμο
της σιμωνίας. Ένας πολιτικός που κερδίζει χρήματα,
πέραν του μισθού του, εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα
του χρηματοδότη του.

Έχει ξεπουλήσει την ιδεολογία του, τα πιστεύω του,
την προσωπική και κοινωνικά ορισμένη ηθική και θέλει
απλώς να… χαστλάρει. Να κάνει τα 100, 500, τα 500,
1000, τα 1000, 10.000. Κυριότερα όμως έχει παραβιάσει
τον βασικό του όρκο: Εκλογή στην πολιτική σημαίνει
εξυπηρέτηση του λαού του. Των καλώς εννοούμενων
συμφερόντων της χώρας και των πολιτών. Από τον Δήμο
μέχρι το εθνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Από το αξίωμα
του δημοτικού συμβούλου μέχρι το ύπατο αξίωμα της
κεφαλής του κράτους. 

Στην Κύπρο, δυστυχώς, δεν είμαστε Βέλγιο. Το Βέλγιο
εξάλλου δεν είναι μόνο το κράτος που πασχίζουμε να κα-
τανοήσουμε ως προς τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά
που παραμένει ακυβέρνητο για πέντε ή έξι μήνες. Ούτε
το κράτος της φούσκας του Brusselization λόγω της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το Βέλγιο πρωτίστως είναι το κράτος
που όσο κανένα άλλο, από την εποχή του Ναπολέοντα,
αποτέλεσε μέχρι το 1945 το βασικό πεδίο μαχών της Ευ-
ρώπης. Έμαθε. Και στο ζήτημα του χρηματισμού στελεχών
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κινήθηκε αθόρυβα και
έκανε αυτό που δεν βλέπουμε στην Κύπρο: Συνέλαβε επ’
αυτοφώρω δράστες την ώρα που μετέφεραν χρήματα
από χρηματισμό. Φαντάζεστε στην Κύπρο να συλλαμβά-
νονταν ποτέ, επ’ αυτοφώρω, βουλευτής, υπουργός, κομ-
ματικό στέλεχος ή αρχηγός κόμματος; Ή ακόμη και ο
Πρόεδρος; Σενάριο επιστημονικής φαντασίας να δούμε
κάτι τέτοιο ποτέ όπως έχουμε ορίσει το κράτος και το
πολιτικό μας σύστημα. 

Η διαφθορά στην Κύπρο όχι μόνο είναι παρούσα, εμ-
φανής και μεταξύ κύκλων που γνωρίζουν ένα καλά κρυμ-
μένο μυστικό. Αλλά ακόμη δεν έχει οριστεί σε επίπεδο
συνείδησης, κουλτούρας και ως προς την αποτελεσμα-
τικότητα της αντίδρασης για σκοπούς αντιμετώπισής
της. Είδαμε στο τελευταίο debate τον υποψήφιο-φαβορί,
κ. Χριστοδουλίδη, να δίνει έναν ορισμό της εκτός τόπου
και χρόνου σε σχέση με το που εγγράφουμε ένα παιδί
στο σχολείο. Την τελευταία δεκαετία είδαμε πολλά πα-
ραδείγματα με αποκορύφωμα το νο. 2 του κράτους, τον
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Συλλούρη να σηκώνει το ποτήρι
με το κρασί του ψηλά, κλείνοντας μας το μάτι -live μπροστά
στη μυστική κάμερα του δικτύου al Jazeera. Διαβάσαμε
για το τζετ του Σαουδάραβα, για τα «χρυσά διαβατήρια»
για παρεμβάσεις μεταξύ εξουσίας και ισχυρών δρώντων
–εγχώριων και ξένων. Διαβάσαμε τα βιβλία ενός δημο-
σιογράφου που αργότερα έγινε σύμβουλος στο Προεδρικό
να περιγράφουν σημεία και τέρατα. Αλλά κανείς δεν αν-
τέδρασε. Τίποτα δεν έγινε. Κανείς δεν ένιωσε να μπαίνει
στα παπούτσια της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας
που επί μήνες παρακολουθούσε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο
να χρηματίζεται, με εκατομμύρια, από Καταρινούς. Και,
στο αντίποδα, η κουλτούρα του «α, αυτή την έπιασαν,
εμάς ποτέ» τείνει να επικρατεί κι εκτός δομών εξουσίας.
Όταν ο κάθε Κύπριος φτωχοδιάβολος είναι έτοιμος να
παρανομήσει απλώς γιατί «έτσι κάνουν όλοι». Μια κουλ-
τούρα κανονικοποίησης που με ψυχαναλυτικούς όρους
ισοδυναμεί με την απόλυτη αποχαύνωση. 

Η περίπτωση της πτώσης της Εύας Καϊλή είναι δεδομένη.
Θα πάει φυλακή και θ’ απαξιωθεί πολιτικά όπως πολλοί
προκάτοχοί της στο παρελθόν. Και στο επίπεδο του ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου θα δημιουργήσει και θετικό προ-
ηγούμενο: Ως προς την αυστηροποίηση του τρόπου διά-
δρασης των αξιωματούχων της Ε.Ε., εκλεγμένων και μη,
σε σχέση με το lobbying, που αποτελεί κοινή πρακτική
στις Βρυξέλλες. 

Στην Κύπρο, αν συνεχίσουμε με το ίδιο μοτίβο, η
πτώση θα είναι χειρότερη. Με πολλαπλές επιπτώσεις όχι
μόνο σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο αλλά και πέραν
αυτού ως προς την επιβίωση του ίδιου του κράτους, σε
συνθήκες διχοτόμησης. Και ίσως και με απρόβλεπτες συ-
νέπειες. 

H πτώση
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

Μάλλον θα διαβαζό-
ταν πιο ευχάριστα αυ-
τή η στήλη, αν προ-
σπαθούσα να τη γρά-
ψω σαν παλπ νουβέλα
ή σαν αστυνομικό μυ-

θιστόρημα, από αυτά που γράφει
ο εισαγγελέας Μισέλ Κλεζ που ανέ-
λαβε να διαλευκάνει την υπόθεση
που πρωτότυπα τα ΜΜΕ βαφτίσαμε
Qatargate. Η λαμπερή, όμορφη, φι-
λόδοξη πολιτικός, ο διεφθαρμένος,
άπληστος σέξι σύντροφος, το αφεν-
τικό πρώην ευρωβουλευτής στο
παρασκήνιο, βαλίτσες με χρήματα,
εξωτικές τοποθεσίες, Ρώμη, Αθήνα,
Βρυξέλλες, θέλω κότερα, θέλω ελι-
κόπτερα. Το true crime docudrama
για το lockdown της επόμενης παν-
δημίας είναι ήδη γραμμένο. Η ουσία
της υπόθεσης είναι κάπως πιο βα-
ρετή, βρίσκεται στα τεχνικά πλαίσια
κανονισμών και μηχανισμών λο-

γοδοσίας και σε νομοθεσίες. Αν και
έχει τη λογοτεχνική του αξία, θα
πρέπει να περιμένουμε τον κ. Κλεζ
να την καταγράψει για να γίνει
ανάρπαστος σε παραλίες και αερο-
δρόμια. Αυτή η στήλη εφημερίδας
δεν θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα
(αν και δεν σας εγγυάται πως το
μέλλον δεν θα προσπαθήσει να με-
τατραπεί σε αστυνομικό ανάγνωσμα
σε συνέχειες), και τουλάχιστον σή-
μερα θα επικεντρωθεί αλλού.

Το ζουμί βρίσκεται στις δραστη-
ριότητες του τέως ευρωβουλευτή
Αντόνιο Παντζέρι και την οργάνωση
Fight Impunity, μια οργάνωση που
δεν είχε εγγραφεί ως ΜΚΟ στο Μη-
τρώο Διαφάνειας. Και σε αντίθεση
με πολλές νόμιμες ΜΚΟ και οργα-
νώσεις, φέρεται να λειτουργούσε
ως εργαλείο διοχέτευσης βρώμικου
χρήματος, σύμφωνα με όσα ακού-
γονται μέχρι στιγμής από το Κατάρ

και το Μαρόκο. Στην κεφαλή του
Δ.Σ. της Fight Impunityεμφανίζεται
σήμερα μόνο ο Παντζέρι, όμως ως
επίτιμα μέλη του Δ.Σ. παρουσιά-
ζονται στην ιστοσελίδα της υψηλού
προφίλ προσωπικότητες, όπως ο
τέως Επίτροπος Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος και η τέως Ύπατη Εκ-
πρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι.
Όλοι έσπευσαν να παραιτηθούν
και να δηλώσουν πως δεν γνώριζαν.
Και οι δύο, και άλλα επίτιμα μέλη
του Δ.Σ., τέως πρωθυπουργοί και
ευρωβουλευτές, θα όφειλαν το λι-
γότερο να κοιτάζουν πού βάζουν
την υπογραφή τους και πού προσ-
δίδουν κύρος με το όνομά τους. Η
απροσεξία και η ανευθυνότητα, το
λιγότερο, που επέδειξαν είναι ένα
μάθημα για το πόσο εύκολα άτομα
με πολιτικό βιογραφικό και διασυν-
δέσεις, όπως ο κ. Παντζέρι, μπορούν
να εργαλειοποιήσουν για προσωπικό

όφελος τη θέση που κέρδισαν με
τις ψήφους των πολιτών. Αμέσως
μετά τη διασύνδεση της υπόθεσης
με το Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο, υπό πίεση βρέθηκε και ο Αν-
τιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτη
Σχοινάς, καθώς εκπροσώπησε την
Κομισιόν στην έναρξη της διοργά-
νωσης, και είχε μιλήσει για την πρό-
οδο του Κατάρ σε θέματα δικαιω-
μάτων των εργαζομένων, αν και
όχι με την ίδια θέρμη και υπερβολή
όπως η κ. Καϊλή. Γιατί είναι άλλο
να μιλάς για πρόοδο, και άλλο για...
πρωτοπορία. Όταν η Πρόεδρος Φον
ντερ Λάιεν κλήθηκε να σχολιάσει
τις δηλώσεις Σχοινά, περιορίστηκε
να πει πως η Κομισιόν ελέγχει το
μητρώο διαφάνειας και τις επαφές
όλων των μελών της Επιτροπής και
όλων των εργαζομένων στα γραφεία
τους. Στο live blog του Politico για
το σκάνδαλο με το Κατάρ, οι δη-

λώσεις Φον ντερ Λάιεν δημοσιεύ-
θηκαν μαζί με τα ερωτήματα ευ-
ρωβουλευτών για τον ρόλο Σχοινά
με τον τίτλο «Schinas under scru-
tiny» (έλεγχο που δεν παραπέμπει
απαραίτητα σε διερεύνηση).

Η είδηση αναμεταδόθηκε από
το σάιτ του Έθνους στην Ελλάδα
ως να ήταν προσωπικά ο κ. Σχοινάς
«υπό διερεύνηση», και αναμεταδό-
θηκε στη συνέχεια και από κυπρια-
κές ιστοσελίδες. Η παρανόηση έληξε
γρήγορα μετά από εκκλήσεις του
γραφείου του κ. Σχοινά. Όμως το
άγχος του κ. Σχοινά παρέμεινε και
την Τρίτη, όταν απαντώντας σε
ερωτήσεις στο Στρασβούργο ξεκα-
θάρισε πως δεν έχει ποτέ χρημα-
τιστεί και πως ενεργεί πάντα με
διαφάνεια. Και θέλησε να διευκρι-
νίσει πως τα όσα είπε δεν διαφέρουν
από την επίσημη θέση της Κομισιόν,
γιατί η Κομισιόν «δεν αυτοσχεδιά-

ζει». Αυτή η αμηχανία Σχοινά, η
αμηχανία των επίτιμων μελών του
Δ.Σ. της Fight Impunity, και το
άγχος των θεσμών, είναι ενδεικτικά
της συλλογικής ενοχής στις Βρυ-
ξέλλες, όχι γιατί χρηματίζονται όλοι,
αλλά γιατί τέτοιες καταστάσεις επι-
τράπηκε να υπάρξουν μέσω της
απουσίας θεσμών και μηχανισμών
πρόληψης, αποτροπής και τιμωρίας. 

Το Qatargate δεν αφορά μόνο
τις αμαρτίες της κ. Καϊλή, αλλά την
απροσεξία του πανευρωπαϊκού πο-
λιτικού συστήματος και την καθυ-
στέρηση με την οποία αναπτύσσει
υπερεθνικούς μηχανισμούς λογο-
δοσίας για τον έλεγχο υπερεθνικών
πλέον πολιτικών προσώπων και πο-
λιτικών αποφάσεων.

Ας κοιτάξουμε λοιπόν πέρα από
το κότερο του κ. Τζιόρτζι.

Η Εύα και όλοι οι άλλοι
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     15Γ Ν Ω Μ Ε ΣΚυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Η διαφθορά είναι από
τα πλέον δημοφιλή
θέματα της λογοτε-
χνίας και της φιλο-
σοφίας. Στο «Ελένης
εγκώμιον», ο Γοργίας

προσπαθεί να αθωώσει την ωραία
Ελένη, αποδίδοντας στον λόγο και
τον έρωτα τα ολέθρια αποτελέσμα-
τα του Τρωικού πολέμου. Στον
«Δον Ζουάν» του Μολιέρου, τον
Ντον Τζοβάννι του Μότσαρτ, την
αυτοβιογραφία του Giacomo Ca-
sanova και το «Ημερολόγιο ενός
διαφθορέα» του Δανού φιλοσόφου
Soren Kierkegaard, η έμφαση δί-
νεται πάντα στη μορφή και τις
πράξεις του διαφθορέα.

Αντίθετα ο διεφθαρμένος αντι-
μετωπίζεται σε όλες τις περιπτώσεις
ως θύμα, το οποίο τυφλώνεται είτε
από τα όμορφα λόγια, είτε από το
χρήμα και την εξουσία, είτε από
την ομορφιά του διαφθορέα. Στον
«Δον Ζουάν», οι άπιστες γυναίκες,
όταν ξυπνούν από τη σαγήνη του
διαβόητου γόη, βλέπουν τον οίκο
τους κατεστραμμένο, τον σύζυγό
τους δολοφονημένο, την τιμή τους
και την περιουσία τους χαμένες.
Οδηγούνται στην καταστροφή από

μια στιγμή αδυναμίας, την οποία
εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι και
επικίνδυνοι απατεώνες χωρίς ηθι-
κούς φραγμούς.

Στα μάτια του Μολιέρου, αυτό
που δίνει τη δύναμη της γοητείας
του στον Δον Ζουάν, δεν είναι ούτε
η ομορφιά του ούτε τα ωραία λόγια
του. Είναι η ανηθικότητα ενός αν-
θρώπου που έχει την κοινωνική
και πολιτική δύναμη της τάξης των
ευγενών. Αυτό που διαφθείρει είναι
στην ουσία η κακή χρήση των τίτ-
λων ευγένειας. 

Το «Ημερολόγιο» του Kierkega-
ard αφηγείται την ιστορία της απο-
πλάνησης ενός νεαρού κοριτσιού
από έναν έμπειρο διαφθορέα, απο-
καλύπτοντας όλα τα τεχνάσματα
και τον τρόπο σκέψης του. Σε όλες
τις περιπτώσεις, τα θύματα προ-
καλούν, αν όχι πάντοτε, τη συμ-
πάθεια τουλάχιστον τον οίκτο,
αφού η προδοσία τους, η αδυναμία
τους να αντισταθούν στους δια-
φθορείς τους, τα οδηγεί με βεβαι-
ότητα στην καταστροφή. Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι σε όλη τη γραμ-
ματεία περί διαφθοράς, γυναίκες
παρουσιάζονται ως θύματα και
αδύναμα πλάσματα, τα οποία η

μοίρα έφερε αντιμέτωπα με τα τέ-
ρατα της διαφθοράς. Τι μπορούσαν
άραγε να κάνουν όλες αυτές οι γυ-
ναίκες: η Ελένη μπρος στη θέληση
της θεάς Αφροδίτης, οι όμορφες
χωριατοπούλες μπρος στην ευγε-
νική καταγωγή του Δον Ζουάν, η
άβγαλτη κοπέλα του «Ημερολογί-
ου» μπρος σε έναν σατανικό άν-
θρωπο; Η μάχη είναι άνιση και ο
αγώνας εξαρχής χαμένος. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο όλοι
οι συγγραφείς και οι φιλόσοφοι ου-
δόλως ασχολούνται με τα διεφθαρ-
μένα θύματα αλλά κατευθύνουν
τα βέλη της σκέψης τους στους
διαφθορείς θύτες τους, οι οποίοι,
μετά το κακό που διαπράττουν,
συνεχίζουν ατιμωρητί το επαίσχυν-
το έργο τους, ψάχνοντας νέα θύ-
ματα για να ικανοποιήσουν τις νο-
σηρές ορέξεις τους.  

Το Qatargate έχει όλες τις δια-
στάσεις ενός μυθιστορήματος απο-
πλάνησης και την αφηγηματική
πλοκή μιας κατασκοπικής ταινίας.
Οι μαίανδροι ενός καλοστημένου
γραφειοκρατικού μηχανισμού, οι
δικλίδες ασφαλείας ενός θεσμικού
συστήματος, οι έλεγχοι και οι ισορ-
ροπίες της μεγαλύτερης κοινοβου-

λευτικής δημοκρατίας στον κόσμο
στάθηκαν αδύναμοι μπρος στη δύ-
ναμη του πλούτου των πριγκήπων
του Κατάρ.

Η αποτρόπαια πράξη διαφθοράς
αποκαλύφθηκε, οι διεφθαρμένοι
λειτουργοί πλήρωσαν ήδη και θα
πληρώσουν και στο άμεσο μέλλον
ακόμη βαρύτερο τίμημα για τις δο-
λοπλοκίες τους. Άραγε όλοι αυτοί
που έχουν έρθει αντιμέτωποι με
τις βαρύτατες κατηγορίες της δια-
φθοράς δεν θα θεωρούνταν θύματα
σύμφωνα με τα μεγάλα λογοτεχνικά
και φιλοσοφικά πνεύματα; Καταρ-
χάς θύματα των διαφθορέων τους
και έπειτα θύματα της ίδιας τους
της πράξης.

Όλοι οι στοχαστές, αρχαίοι και
νεότεροι, εστιάζουν στο πρόσωπο
του διαφθορέα ως την πηγή του
κακού. Κι αυτό γιατί δεν είναι η
αδυναμία του διεφθαρμένου, αλλά
η δύναμη του διαφθορέα που πρέ-
πει να παταχθεί. Μήπως λοιπόν η
αποκάλυψη του σκανδάλου θα
έπρεπε κατά κύριο λόγο να προ-
καλέσει την οργή των πολιτών
κατά του διαφθορέα; Μήπως οι
ενέργειες της Ένωσης, πολιτικές
και δικαστικές, θα έπρεπε να στρα-

φούν κατά εκείνων που τόλμησαν
να διαφθείρουν μέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, που δεν δί-
στασαν να καταχρασθούν την εμ-
πιστοσύνη των θεσμών μας, την
ηπιότητα των ηθών μας, την ελευ-
θερία του λόγου και της συνείδησής
μας, αρετές οι οποίες απουσιάζουν
βέβαια στους διαφθορείς; Μήπως
εκεί πρέπει να εστιάσουν τα μέσα
ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, αντί να αναλώνον-
ται σε ύβρεις κατά του σαθρού συ-
στήματος της Ευρώπης, μεμφόμε-
νοι την Ένωση, το Κοινοβούλιο,
τα πολιτικά κόμματα και τις ιδεο-
λογικές παρατάξεις;

Η δύναμη και η αδυναμία ενός
συστήματος δεν κρίνονται από
την πάταξη ή μη των φαινομένων
διαφθοράς. Μόνο ολοκληρωτικά
συστήματα κόπτονται για την εκ-
μηδένιση της διαφθοράς. Ένα πο-
λιτικό σώμα κρίνεται από τη δύ-
ναμη με την οποία απαντάει στις
πράξεις διαφθοράς, από το αν τι-
μωρεί με αναλογικό τρόπο θύτες
και θύματα.

Η πράξη διαφθοράς του Κατάρ
αποτελεί εχθρική πράξη κατά της
Ένωσης και ως τέτοια πρέπει να

αντιμετωπισθεί. Η ευρωπαϊκή δι-
καιοσύνη και η ευρωπαϊκή διπλω-
ματία πρέπει να τιμωρήσουν με
οποιοδήποτε κόστος τους διαφθο-
ρείς. Αυτοί είναι οι κύριοι ένοχοι
και οι βασικοί συντελεστές του εγ-
κλήματος. Στην οικονομία της δια-
φθοράς είναι πλέον σύνηθες να
τιμωρούνται τα διεφθαρμένα θύ-
ματα και οι διαφθορείς θύτες να
συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο
τους. Μήπως όμως είναι καιρός
κάτι τέτοιο να αλλάξει σήμερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν είναι
τόσο οι διεφθαρμένοι πολίτες που
αποτελούν απειλή για τη δημο-
κρατία, όσο τα κράτη διαφθορείς
που απειλούν τους δημοκρατικούς
θεσμούς. Η Ευρώπη έχει αποδείξει
ότι διαθέτει τα μέσα να απαντήσει
στις προκλήσεις εναντίον της, επι-
βάλλοντας πολιτικές και οικονο-
μικές κυρώσεις. Ο διαφθορέας πρέ-
πει να τιμωρηθεί παραδειγματικά,
είτε με κατάσχεση λογαριασμών
είτε με απαγόρευση εισόδου στην
Ένωση.

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Βιώσιμη αστική κινητικότητα
Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ζούμε σε εποχές θαυμά-
των, έστω και αν οι εξου-
σίες του τόπου τούτου,
πολιτικές, εκκλησιαστι-
κές και όχι μόνο, δια-
τυμπανίζουν την παν-

τοδυναμία τους στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ακόμη και για την εκλογή
νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Μικρό
θαύμα είναι το γεγονός ότι οδηγηθή-
καμε στις κάλπες για τις Αρχιεπισκο-
πικές εκλογές χωρίς έξαλλους φανα-
τισμούς, χωρίς σκληρές συγκρούσεις
και χωρίς αλληλο-καταγγελίες για εκ-
κοσμίκευση και σιμωνία, φαινόμενα
τα οποία βιώσαμε σε προηγούμενες
αναμετρήσεις για τον Αρχιεπισκοπικό
Θρόνο. Εκκοσμίκευση είναι η εισαγωγή
κοσμικών αξιών και θεσμών, στη λει-
τουργία της Εκκλησίας, με απλά λόγια
η πίστη μετατρέπεται σε θρησκεία.
Σιμωνία είναι η προσφορά οικονομικών
ανταλλαγμάτων για χειροτονία ή προ-
αγωγή κληρικών σε εκκλησιαστικά
αξιώματα, πρακτική η οποία καταδι-
κάστηκε από την εν Τρούλλω Πενθέκτη
Οικουμενική Σύνοδο το 692. Όλα αυτά
στο φαίνεσθαι. Τώρα, αν εν κρύπτω
έγιναν και γίνονται «πράματα και θά-
ματα» τότε ο Θεός ξέρει τον τρόπο,
για να φανερώσει τα αφανέρωτα. Η
λαϊκή ρήση αναφέρει ότι «η νύκτα
βγάλει Επίσκοπο και η αυγή Μητρο-
πολίτη…» και παραπέμπει στα θλιβερά
γεγονότα του 1875 στην Ελλάδα, τα
«σιμωνιακά», όπως λέχθηκαν, όταν
πολιτικοί εξαγόρασαν Δεσποτάδες για
την εκλογή Μητροπολιτών. Ωστόσο,
τίποτα δεν έμεινε στο σκοτάδι και οι
πρωταγωνιστές του «εγκλήματος» βρή-
καν παραδειγματική τιμωρία. 

Μικρό θαύμα, πρέπει να θεωρηθεί
και ο χρόνος εκδημίας του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Β΄,
αφού εκοιμήθη λίγες βδομάδες πριν
από τις προεδρικές εκλογές και λίγες
μέρες πριν από την έναρξη του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο.
Αποτέλεσμα ήταν η προεκλογική εκ-
στρατεία για τον Αρχιεπισκοπικό Θρό-
νο να μην αφήνει χρόνο σε πιστούς
και «άπιστους» να «παλέψουν» για τον
δικό τους υποψήφιο, τον δικό τους
Επίσκοπο, ο οποίος θα εξυπηρετήσει
τις υλικές ή πνευματικές ανάγκες τους.
Σε αυτές τις αρχιεπισκοπικές εκλογές,
πρωτοφανής ήταν και η εμπλοκή των
κανόνων του πολιτικού μάρκετινγκ,
κατά την προεκλογική περίοδο. Είδαμε
υποψήφιους επισκόπους, να διοργα-
νώνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις,
με κανόνες διαφημιστικών εκστρα-
τειών, να τρέχουν στις τηλεοράσεις,
τα ραδιόφωνα και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν
και οι δημοσκοπήσεις. Είδαμε δημο-
σιογράφους, θεολόγους και αναλυτές,
να προσφωνούν Επισκόπους με τα μι-
κρά τους ονόματα ή με το όνομα της
Μητρόπολής τους, όπως ακριβώς προ-
σφωνούν τους πολιτικούς. Αλλά το
καλύτερο, ένα μικρό θαύμα και αυτό,
ήταν η απομυθοποίηση των υποψη-

φίων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, όπως απομυθοποιούνται όλοι
οι πολιτικοί, οι οποίοι παρουσιάζονται
ατημέλητοι, απρόσεκτοι και αγενείς,
ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων. 

Η αυγή θα βγάλει Αρχιεπίσκοπο
και στην Κύπρο και σίγουρα, με τη
δύναμη του Αγίου Πνεύματος, θα εκλε-
γεί ο καταλληλότερος, όπως διακη-
ρύττουν και όλοι οι υποψήφιοι για τον
Θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα. Ιστο-
ρικά η εκλογή προκαθημένου στην
Εκκλησία της Κύπρου συνοδευόταν
από καυγάδες και συγκρούσεις, εμ-
φυλίους πολέμους, με χαρακτηριστι-
κότερη περίπτωση, το Αρχιεπισκοπικό
ζήτημα (1900-1910) μεταξύ δύο Κυ-
ρίλλων. Ο Κυριλλάτσος και Κυριλλούι,
όπως τους αποκαλούσε ο λαός, λόγω
σωματότυπου.

Ο Κυριλλάτσος ήταν προασπιστής
της αδιάλλακτης γραμμής για την ένω-
ση με την Ελλάδα, ενώ το Κυριλλούδι
τασσόταν στο στρατόπεδο των διαλ-
λακτικών, όπως αναφέρουν πολλοί
ιστορικοί. Αντιθέτως πολλοί θεολόγοι,
αναφέρονται στο βαθμό αγιότητας
των δύο Επισκόπων. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα είχαμε τη σύγκρουση μεταξύ
Κερύνειας Μακαρίου και Πάφου Λε-
οντίου και πάλι με πολιτικό φόντο.
Στην περίπτωση εκλογής Μακαρίου
του Γ΄, το 1950, υπήρξε μόνο παρα-
σκηνιακή «γκρίνια», κυρίως από τον
Μητροπολίτη Κερύνειας Κυπριανό, η
οποία λέγεται ότι εκδηλώθηκε το 1973
με τη μεγάλη σύγκρουση, με τις κα-
θαιρέσεις και τους αναθεματισμούς.
Γκρίνια υπήρξε και κατά την εκλογή
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄,
αφού λέγεται ότι δεν δόθηκε η ευκαιρία
για υποβολή και άλλων υποψηφιοτή-
των. Γκρίνια υπήρξε και κατά την εκλο-
γή του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
Β΄, λόγω του μικρού ποσοστού ψήφων,
τις οποίες εξασφάλισε από τους πι-
στούς. 

Σε αυτές τις εκλογές, το νέο Κατα-
στατικό της Εκκλησίας της Κύπρου
τροποποιήθηκε ήδη δύο φορές πριν
εφαρμοστεί για πρώτη φορά, στον
τρόπο εκλογής Αρχιεπισκόπου. Ωστό-
σο, διατηρεί σίγουρα τις βασικές πρό-
νοιες, για «παραχώρηση θέσης» και
στο Άγιο Πνεύμα. Η διαδικασία εκλογής
εντός της Ιεράς Συνόδου, ξεκινά με
Θεία Λειτουργία και καταλήγει με την
τελετή του Μηνύματος, το οποίο και
πάλι αποτελεί προσευχή. Η συμμετοχή
των πιστών στη διαδικασία της εκλογής
του τριπρόσωπου και η «μουρμούρα»
ότι άλλο θα ψηφίσει η πλειοψηφία και
ενδεχομένως άλλο θα εκλέξει η Ιερά
Σύνοδος, με ανθρώπινα κριτήρια, είναι
σωστή. Ωστόσο, με εκκλησιαστικά
κριτήρια δεν μπορεί να σταθεί, αφού
οι πιστοί συμμετέχουν στα δρώμενα,
αλλά αναμένουν τον τελικό λόγο, από
τον Θεό. Από εκεί και πέραν σίγουρα
η αυγή και το Άγιο Πνεύμα, θα εκλέξουν
τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. 

Η νύκτα βγάζει Επίσκοπο
και η αυγή Αρχιεπίσκοπο

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Στο μυαλό ενός διαφθορέα 

Το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύτηκε περί
τα τέλη του 2021. Στόχος του πλαισίου είναι
η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητι-
κότητας, δηλαδή της απαλλαγής των δη-
μόσιων μεταφορών από τη χρήση άνθρακα,
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στο 55% μέχρι το 2030, κάτι που
θα οδηγήσει στον περιορισμό της ρύπανσης
και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Σε σχετική γνωμοδότηση, που παρου-
σίασαν οι Πράσινοι και εγκρίθηκε πρόσφατα
από την ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών, γίνεται αναφορά
στην προώθηση της ενεργού κινητικότητας,
όπως η υγιής άθληση, το περπάτημα και η
ποδηλασία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πέραν
του 70% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ζουν σε πόλεις, με το ποσοστό να
αυξάνεται συνεχώς, οι πόλεις και τα αστικά
κέντρα παράγουν το 25% των συνολικών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω
των δημόσιων μεταφορών.

Στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης, οι πο-
λίτες είναι συνηθισμένοι να μετακινούνται
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία
τους προσφέρουν καλές υπηρεσίες, είναι
αξιόπιστα, πιο οικονομικά και εύκολα προ-
σβάσιμα. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει σε μι-
κρότερες χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα,
όπου οι πολίτες χρησιμοποιούν πιο πολύ
το ιδιωτικό τους όχημα. Ιδιαίτερα στις χώρες
της Νότιας Ευρώπης, λόγω των ευνοϊκών
κλιματικών συνθηκών και του καλού καιρού,
αν εξαιρέσουμε τις περιόδους ξηρασίας και
καυσώνων, θα μπορούσε να προωθηθεί η
ενεργός κινητικότητα, όπως το περπάτημα,
η πεζοπορία και η ποδηλασία. Σίγουρα δεν
είναι εφικτό να περπατά ή να ποδηλατεί
κάποιος από ή προς τον τόπο εργασίας του
στον καύσωνα, όμως θα μπορούσαμε να
εφαρμόσουμε ένα πιο ευέλικτο ωράριο ερ-
γασίας, που θα υποβοηθά την απαλλαγή
από το ιδιωτικό όχημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπουργοί Μεταφο-
ρών της Ε.Ε. ενθαρρύνουν τη χρήση σύγ-
χρονων μέσων μεταφοράς στη «δήλωση
των κρατών-μελών για το ποδήλατο ως φι-
λικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς»
του 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επτά χρό-
νια μετά, επιθυμεί να καταστήσει υποχρε-
ωτικά τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας (ΣΒΑΚ) σε δήμους και περιφέρειες.
Οι σύγχρονες στάσεις λεωφορείων, η ψη-
φιοποίηση και η αυτοματοποίηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως τραμ, λε-
ωφορείων και τρένων θα οδηγήσει στην
αύξηση του επιβατικού κοινού και θα πε-
ριορίσει την περαιτέρω μόλυνση του πε-
ριβάλλοντος. Πώς θα καταφέρουμε όμως
να πετύχουμε την ένταξη των δημοτών

στην ενεργή αστική κινητικότητα; Με τη
συμβολή και τη συμμετοχή όλων, δημοτών,
τοπικών αρχών, κεντρικού κράτους και
υπηρεσιών.

Οι δημόσιες μεταφορές αποτελούν τη
«ραχοκοκαλιά της αστικής κινητικότητας»,
όπως αναφέρεται στα έγγραφα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Οι δημότες όμως χρει-
άζονται σωστές και καλές υποδομές για να
ποδηλατούν με ασφάλεια, αλλά και για να
μεταφέρουν αλληλογραφία, τρόφιμα και
εμπορεύματα. Η χρήση δίκυκλων ή τρίκυ-
κλων θα πρέπει να ρυθμίζεται με σχετική
Νομοθεσία, απαλλάσσοντας έτσι τις τοπικές
αρχές από τη διαδικασία παραπομπών στα
δικαστήρια.

Το περπάτημα δεν στοιχίζει τίποτα, είναι
καλό για την υγεία, όμως, όπως και το πο-
δήλατο, χρειάζονται κατάλληλες υποδομές
και ιδανικές κλιματικές συνθήκες. Τόσο τα
κεντρικά κράτη, όσο και η Ε.Ε. θα πρέπει
να επιδοτούν την αγορά ποδηλάτων ή ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, στοχεύοντας έτσι
στον περιορισμό των ρύπων και της κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης.

Η βιώσιμη αστική κινητικότητα πρέπει
να μπει στη ζωή και στην καθημερινότητά
μας. Οι δημότες ζητούν τη δημιουργία νέων
ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπο-
δομών των δημόσιων συγκοινωνιών. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να επενδύσει
στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενθαρ-
ρύνοντας τις τοπικές αρχές να δημιουργούν
ασφαλείς πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους
και σύγχρονο οδικό δίκτυο, που να πληρούν
τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών. 

Είναι όμως όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
έτοιμα να επενδύσουν σε προσβάσιμες υπο-
δομές που να προωθούν την βιώσιμη κι-
νητικότητα;

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος
Δερύνειας.  
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Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, λόγω των
ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών και του κα-
λού καιρού, αν εξαιρέσουμε τις περιόδους
ξηρασίας και καυσώνων, θα μπορούσε να
προωθηθεί η ενεργός κινητικότητα, όπως το
περπάτημα, η πεζοπορία και η ποδηλασία. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του δρος ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Το Τεχνικό Γυμνάσιο: 
μαθήματα από το παρελθόν

ΑΡΘΡΟ /  Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Χ. ΜΑΡΚΙΔΗ

Οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές 
και η τραγωδία της Κύπρου

Μ ία από τις προτάσεις που
ξεχωρίζουν στο Πρόγραμμα
Διακυβέρνησης του ανε-

ξάρτητου υποψήφιου Προέδρου
για την Κυπριακή Δημοκρατία Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι αυτή που ανα-
φέρεται στην υιοθέτηση ενός νέου
τύπου σχολείου, του Τεχνικού Γυ-
μνασίου. Συνειρμικά, η πρόταση
έχει προβληθεί ως ένας ακόμη τύπος
γυμνασίου, πέρα από τους υφιστά-
μενους που συναντούμε σήμερα
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, του
Μουσικού και του Αθλητικού Γυ-
μνασίου. Αυτό είναι λογικό. Η συγ-
κεκριμένη πρόταση όμως δεν απο-
τελεί απλώς μία ακόμα επιλογή για
τους τελειόφοιτους μαθητές των
Δημοτικών μας Σχολείων αλλά, στην
πραγματικότητα, έρχεται να δώσει
διέξοδο σε μια σειρά από ζητήματα,
στα οποία θα επιδιώξω, στο πλαίσιο
αυτής της σύντομης αναφοράς, να
αναφερθώ.

Αφετηριακά, η ύπαρξη ενός γυ-
μνασίου στην Κύπρο με έμφαση
στα τεχνικά επαγγέλματα δεν είναι
καινοφανής. Οι παλαιότεροι ίσως
θυμούνται ότι από τη μεταβατική
περίοδο (1959) και για μια περίπου
εικοσαετία (1977) λειτούργησε στην
Κύπρο ο θεσμός των οκταταξίων
δημοτικών σχολείων – ήταν μια
εναλλακτική για όσα παιδιά δεν
επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο
Γυμνάσιο αλλά επιδίωκαν να απο-
κτήσουν περαιτέρω κατάρτιση σε
επαγγελματικές κατευθύνσεις τις
οποίες η κυπριακή κοινωνία έθετε
ως προτεραιότητα εκείνη την επο-
χή: στην ανάπτυξη γνώσεων γύρω
από την καλλιέργεια της γης για
τα αγόρια και σε ζητήματα οικιακής
οικονομίας και οικοτεχνίας για τα
κορίτσια.

Η πρόταση για τη δημιουργία

Τεχνικού Γυμνασίου, όπως αυτή
έχει ανακοινωθεί από τον ανεξάρ-
τητο υποψήφιο Νίκο Χριστοδουλίδη,
έρχεται σήμερα να καλύψει το με-
γάλο κενό ανάμεσα στη γυμνασιακή
εκπαίδευση και τις τεχνικές σχολές.
Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να κατα-
λήγουν στις τεχνικές σχολές, «επειδή
δεν τα καταφέρνουν στα υπόλοιπα
μαθήματα», αλλά πρέπει να τις επι-
λέγουν συνειδητά δίνοντας συνέχεια
σε γνώσεις και δεξιότητες που έχουν
ήδη αναπτύξει στο Τεχνικό Γυμνά-
σιο για επαγγέλματα τα οποία έχουν
γνωρίσει και για τα οποία επιδει-
κνύουν ιδιαίτερη κλίση και ενδια-
φέρον. Αυτό σημαίνει ότι το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα αυτών των Γυ-
μνασίων που θα λειτουργήσουν ως
Τεχνικά Γυμνάσια θα πρέπει να
αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε να κα-
λύπτει αυτή τη δυνατότητα: για πα-
ράδειγμα στο μάθημα των Φυσιο-
γνωστικών/Βιολογίας θα μπορούσε
να δίνεται περισσότερη έμφαση σε
θεματικές που σχετίζονται με την
αειφόρο ανάπτυξη και τη βιοποι-
κιλότητα της Κύπρου, τις μεθόδους
καλλιέργειας και αντιμετώπισης
ασθενειών των φυτών (προετοιμα-
σία για τον κλάδο της γεωπονίας)
ή τη μελέτη της δομής και λειτουρ-
γίας του ανθρωπίνου σώματος (προ-
ετοιμασία για τον κλάδο της αισθη-
τικής), ενώ στο μάθημα του Σχε-
διασμού και Τεχνολογίας αλλά και
της Πληροφορικής θα μπορούσαν
να περιλαμβάνονται ενότητες που
διασυνδέονται πιο άμεσα με κα-
τευθύνσεις που προσφέρουν σή-
μερα οι Τεχνικές Σχολές Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) όπως
τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, ηλεκτρολόγος εγκαταστάσε-
ων, τεχνικός δομικών έργων, μη-
χανικός οχημάτων κ.ά.  

Οι ωφέλειες που θα έχει η υιο-
θέτηση της πρότασης για τη δη-
μιουργία Τεχνικού Γυμνασίου μπο-
ρούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές,
τόσο από τους εκπαιδευτικούς που
τώρα υπηρετούν σε Γυμνάσια και
βλέπουν μαθητές να μην έχουν
κανένα ενδιαφέρον / κίνητρο για
το σχολείο εφόσον η κλίση τους
δεν είναι τα «ακαδημαϊκά» μαθή-
ματα όσο και από τους γονείς που
δέχονται τη μία απογοήτευση μετά
την άλλη, βλέποντας τα παιδιά
τους να «αποτυγχάνουν» στο υφι-
στάμενο σύστημα. Προσωπικά,
εκτιμώ ότι μια πετυχημένη εφαρ-
μογή του θεσμού μπορεί να οδη-
γήσει σε σαφή μείωση του αριθμού
των μαθητών που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο αλλά και μια
παράλληλη μείωση στα φαινόμενα
παραβατικής συμπεριφοράς, αφού
τα παιδιά θα βρίσκονται σε ένα μα-
θησιακό περιβάλλον που βρίσκεται
πιο κοντά στις δικές τους ανάγκες
και ικανότητες. Παράλληλα, μέσα
από ένα σωστά δομημένο πρόγραμ-
μα σπουδών, στο οποίο ουσιαστική
συμμετοχή αναμένεται και πρέπει
να έχουν οι παραγωγικές δυνάμεις
της χώρας μας θα πετύχουμε στην
πράξη την ουσιαστική διασύνδεση
του εκπαιδευτικού μας συστήματος
με την αγορά εργασίας, κάτι που
αναντίλεκτα θα οδηγήσει στην κά-
λυψη των σημαντικών κενών που
σήμερα παρατηρούμε σε μεγάλο
αριθμό τεχνικών επαγγελμάτων
και ειδικοτήτων. Μια πρόταση, λοι-
πόν, με ιδιαίτερα ελπιδοφόρες προ-
οπτικές για τη νέα γενιά και την
κοινωνία μας.

Ο δρ Ανδρέας Κασουλίδης είναι διευθυν-
τής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης /
Ιστορικός της Εκπαίδευσης.

Κ άθε σοβαρός μελετητής της
κυπριακής ιστορίας θα
έπρεπε να παραδεχτεί ότι

με τις δεκαετίες χάσαμε μια σειρά
από ευκαιρίες για μια βιώσιμη λύ-
ση στο πρόβλημά μας, όχι μόνο
λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας,
αλλά και, σε μεγάλο βαθμό, της
εσωτερικής πόλωσης μεταξύ της
Αριστεράς και Δεξιάς, που επιτα-
χύνθηκε από το τέλος του Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Τροφοδοτούσε
ιδεολογικές ακαμψίες και μαξιμα-
λιστικές στάσεις απέναντι στο
πολιτικό μας πρόβλημα. Ως απο-
τέλεσμα, δαιμονοποιούμε συνή-
θως τις περισσότερες προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού. Υπήρξαν
χαμένες ευκαιρίες για μόνιμη λύση
κατά τις δεκαετίες του ’40, του
’50, του ’60, του ’70 και πολλές
μετά το 1974. Πετάχτηκαν ανόητα
στην άκρη, έτσι ώστε η χθεσινή
πρόταση για λύση ήταν πολύ ανώ-
τερη από ό,τι είναι δυνατό και
εφικτό σήμερα.

Είναι ένα κοινωνιολογικό αξίω-
μα ότι όταν μια κοινωνία αντιμε-
τωπίζει μια εξωτερική απειλή ανα-
πτύσσεται κατά κανόνα μια εσω-
τερική συνοχή για την αντιμετώ-
πιση της απειλής. Όχι για την Κύ-
προ. Για λόγους που ξεφεύγουν
από το πεδίο αυτού του σύντομου
άρθρου, η εξωτερική απειλή, όχι
μόνο οδηγούσε σε εσωτερική συ-
νοχή και πολιτική συναίνεση, έχει
οδηγήσει σε περαιτέρω πόλωση.
Εάν αυτό που ισχυρίζομαι είναι
αλήθεια, τότε είναι λογικό να συμ-
περάνουμε ότι πρέπει να επιδιορ-
θώσουμε αυτό το παραλυτικό ρήγ-
μα στην ελληνοκυπριακή κοινω-
νία, ώστε να μπορέσουμε να προ-
χωρήσουμε με λογικό και ρεαλι-
στικό τρόπο προς μια πιθανή,

αλλά εξαιρετικά δύσκολη λύση.
Μια τέτοια κίνηση ελπίζουμε ότι
θα αποτρέψει περαιτέρω κατα-
στροφές για τις σημερινές και τις
μελλοντικές γενιές. Είναι επικίν-
δυνοι καιροί για την Κύπρο που
δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται
πλήρως και ευρέως ως τέτοιες.
Καμία άλλη φορά στη δυστυχι-
σμένη ιστορία της χώρας δεν έχου-
με φτάσει τόσο κοντά στην εκ-
πλήρωση του ονείρου του Ραούφ
Ντενκτάς να χωρίσει το όμορφο
νησί μας. Μια τέτοια καταστρο-
φική εξέλιξη είναι πιθανό να ανοί-
ξει τον δρόμο για περαιτέρω τρα-
γωδίες στο μέλλον.

Θα περίμενε κανείς ότι τα δύο
μεγάλα ελληνοκυπριακά κόμματα,
ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ που αντι-
προσωπεύουν τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνοκυπριακού
πληθυσμού και που δήλωσαν επα-
νειλημμένα την υποστήριξή τους
σε μια «διζωνική και δικοινοτική
ομοσπονδία», θα είχαν, τουλάχι-
στον προσωρινά, παραμερίσει τις
διαφορές τους και να ενώσουν τις

δυνάμεις τους για να σώσουν την
Κύπρο από μια καταστροφική μό-
νιμη διχοτόμηση. Πιστεύω ότι
υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία
στις επερχόμενες προεδρικές εκλο-
γές να το πράξουμε. Τα δύο μεγάλα
κόμματα πρέπει να συμφωνήσουν
ότι όποιο από τα δύο μείνει εκτός
του δεύτερου γύρου της ψηφο-
φορίας θα στηρίξει τον υποψήφιο
του παραδοσιακού αντιπάλου
τους. Αυτό σημαίνει ότι εάν το
ΑΚΕΛ πάρει τις ψήφους για να
βρεθεί στον δεύτερο γύρο και μεί-
νει εκτός ο ΔΗΣΥ, ο τελευταίος
θα στηρίξει τον υποψήφιο του
ΑΚΕΛ. Το ίδιο μπορεί να κάνει
και το ΑΚΕΛ. Εάν ο υποψήφιος
του ΔΗΣΥ περάσει στον δεύτερο
γύρο και το ΑΚΕΛ βγει, τότε το
ΑΚΕΛ θα προσφέρει τη στήριξή
του στον υποψήφιο του ΔΗΣΥ.
Τότε μπορεί να σχηματιστεί κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας με
ύψιστη προτεραιότητα να προ-
χωρήσει σε σοβαρές διαπραγμα-
τεύσεις για τη λύση του Κυπρια-
κού. Μια τέτοια εξέλιξη θα έπειθε
τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα
τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, καθώς και τους Τουρκοκύ-
πριους συμπατριώτες μας, ότι εν-
νοούμε αυτά πού λέμε, ότι στη-
ρίζουμε τη λύση -επανένωση, χω-
ρίς εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικά
δικαιώματα, χωρίς κατοχικά στρα-
τεύματα. Τη λύση για κανονικό
Κράτος. Πρέπει να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε έξω από το παροι-
μιώδες «κουτί» για χάρη της σω-
τηρίας της Κύπρου και για χάρη
των επόμενων γενεών.

Ο κ. Κυριάκος Χ. Μαρκίδης, Ph.D., είναι
ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο του Maine.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αποτροπή κυριολεκτικά στο παρά
πέντε των απεργιακών μέτρων των
εργαζομένων στην Αρχή Ηλεκτρι-
σμού, στα μέσα της περασμένης
εβδομάδας, έφερε στην επιφάνεια
ένα πρόβλημα που τα τελευταία
χρόνια έχει παρουσιαστεί στην
ΑΗΚ. Τις κακές σχέσεις συντεχνιών,
πρώτα, με τον υπουργείο Ενέργειας
και μετά με το υπουργείο Οικονο-
μικών. Το θρίλερ που εκτυλίχθηκε
το απόγευμα περασμένης Τρίτης
είναι ενδεικτικό της απουσίας επι-
κοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών
με παραλίγο θύματα τους κατανα-
λωτές. Την ώρα που ο υπουργός
Εργασίας Κυριάκος Κούσιος προ-
σπαθούσε να σπάσει το αδιέξοδο,
έχοντας καλέσει στο γραφείο του
τις συντεχνίες, ο Διαχειριστής Συ-
στήματος Μεταφοράς Κύπρου είχε
ανακοινώσει το πρόγραμμα διακο-
πών ρεύματος προκειμένου να αν-
τιμετωπιστούν τα προβλήματα από
την εξαγγελθείσα απεργία. Η απο-
τροπή των μέτρων μπορεί να προ-
κάλεσε ανακούφιση, ωστόσο, δεν
μειώνει διόλου τα σοβαρότατα προ-
βλήματα που υπάρχουν πρώτον
στο θέμα σχέσεων των δύο πλευρών
και δεύτερον στη μεγάλη εικόνα
που είναι τα συνεχιζόμενα και δια-
χρονικά ελλείμματα επάρκειας ηλε-
κτρικού ρεύματος όχι κατά την κα-
λοκαιρινή περίοδο αλλά σε ήπιες
καιρικές συνθήκες. Από την τροπή

που προσέλαβε το όλο θέμα, δικαιο-
λογημένα προκαλούνται ερωτήματα
τόσο για τη στάση που επέδειξαν
δύο υπουργεία (Ενέργειας και Οι-
κονομικών) αλλά και οι συντεχνίες,
οι οποίες με βάση τις επικρίσεις
από κυβερνητικής πλευράς δεν επέ-
δειξαν  ευέλικτη συμπεριφορά.

Η κίνηση του υπουργού Εργα-
σίας να παρέμβει και εφόσον είχε
ανακοινωθεί το πρόγραμμα των
διακοπών δημιούργησε ερωτημα-

τικά τόσο για τον χρόνο όσο και
τον τρόπο που εκδηλώθηκε. Όπως
πληροφορείται η «Κ», οι βέβαιες
διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος
φαίνεται ότι θορύβησαν το Προ-
εδρικό και τον ίδιο τον Νίκο Ανα-
στασιάδη. Οι πληροφορίες μας θέ-
λουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
να μετέφερε στον υπουργό Εργα-
σίας την πρόθεσή του να συναν-

τηθεί με τους εργαζόμενους της
ΑΗΚ, πλην όμως για να μη θεωρη-
θεί η παρέμβασή του ως άδειασμα
των δύο μελών της κυβέρνησης
ζήτησε από τον Κυριάκο Κούσιο
να κάνει ο ίδιος κίνηση προς τις
συντεχνίες για εκτόνωση της κρί-
σης. Όπερ και εγένετο. 

Αν κάποιος αναζητήσει τι οδή-
γησε στο αδιέξοδο της περασμένης

Τετάρτης, όπου η Κύπρος θα βίωνε
συνθήκες άλλων εποχών με κυλιό-
μενες διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύ-
μα, την πειστικότερη απάντηση θα
πάρει από τον υπουργό Εργασίας
Κυριάκο Κούσιο. Μετά την προσω-
ρινή εκτόνωση της κατάστασης ο
υπουργός Εργασίας, πολύ πριν ο
κόμπος φθάσει στο χτένι σε συνάν-
τηση που είχε με τους υπουργούς

Νατάσα Πηλείδου και Κωνσταντίνο
Πετρίδη αντιλήφθηκε πως δεν υπήρ-
χαν γέφυρες επικοινωνίας επειδή,
ως θέμα αρχής, οι δύο συνάδελφοί
του δεν επιθυμούσαν συνάντηση
με τις συντεχνίες, υπό καθεστώς
απεργιακών μέτρων. Στο ίδιο πνεύ-
μα κινούνταν οι ανεπίσημες τοπο-
θετήσεις αξιωματούχων του υπουρ-
γείου Ενέργειας το απόγευμα Τρίτης.
Από την πλευρά του υπουργείου
Οικονομικών ο Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης είχε ανοίξει τα χαρτιά του
από τις 23 Νοεμβρίου, όταν ξεκί-
νησαν οι στάσεις εργασίας των ερ-
γαζομένων στην ΑΗΚ, εκφράζοντας
την διαφωνία με μια σειρά αιτήματα
που έθεταν οι συντεχνίες.

Τα θέλω των συντεχνιών
Αμέσως μετά το ευτυχές τέλος

της συνάντησής τους, οι συντεχνίες
με εύσχημο τρόπο έδωσαν τα εύ-
σημα στον υπουργό Εργασίας. Στα
όσα έβγαλε προς τα έξω η κυβερ-
νητική πλευρά ότι δεν μπορεί να
γινόταν διάλογος υπό καθεστώς

απεργιακών μέτρων, οι συντεχνίες
το διαψεύδουν κατηγορηματικά.
Όπως υποστήριζαν πηγές κοντά
στον συντεχνιακό χώρο η τελευταία
συνάντηση που είχαν με την
υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πη-
λείδου πραγματοποιήθηκε πριν
από δύο μήνες. Στη συνάντηση
εκείνη, υποστηρίζεται πως η κα
Πηλείδου δεν άφησε περιθώρια
διαλόγου ανακοινώνοντας πως δεν
μπορεί να γίνουν αποδεκτά τα αι-
τήματά τους. Η ανακοίνωση έγινε
την ημέρα που θα λαμβάνονταν
τα μέτρα από πλευράς συντεχνιών.
Η υπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, απέρριψε το αίτημα για 375
νέες θέσεις εργασίας εγκρίνοντας
μόνο τις 146. Ως δικαιολογία, κατά
τους συντεχνιακούς, η υπουργός
επικαλέστηκε την αρνητική στάση
του υπουργείου Οικονομικών.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται από
τις ίδιες πηγές έγινε γνωστό, αρ-
γότερα, πως τα όσα αποδιδόταν
στο ΥΠΟΙΚ ήταν εισήγηση του
υπουργείου Ενέργειας.

Το γινάτι
υπουργών -
συντεχνιών
και ο ΠτΔ
Οι διαχρονικές κακές σχέσεις με τα 
υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας

<<<<<<<

Θα περίμενε κανείς ότι
τα δύο μεγάλα κόμματα,
ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ
θα είχαν, τουλάχιστον
προσωρινά, παραμερί-
σει τις διαφορές τους
και να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για 
να σώσουν την Κύπρο
από μια καταστροφική
μόνιμη διχοτόμηση.

<<<<<<<

Πριν από την παρέμβα-
ση του υπ. Εργασίας, ο
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας μετάφερε την ανη-
συχία του στον Κυριάκο
Κούσιο για τα διαδραμα-
τιζόμενα στην ΑΗΚ, ζη-
τώντας από τον υπουργό
του να παρέμβει.

Εγκρίθηκαν 146 νέες θέσεις
Για το θέμα στελέχωσης απαντήσεις έδωσε ο υπουργός Οικονομικών
ο οποίος υποστήριξε πως οι 146 θέσεις που εγκρίθηκαν ικανοποιούν
τις ανάγκες στελέχωσης της ΑΗΚ σύμφωνα με τη δική του ανάλυση αλ-
λά και του υπουργείου Ενέργειας. Επιπρόσθετα ο Κωνσταντίνος Πετρί-
δης υποστήριξε πως το αίτημα της ΑΗΚ για 375 νέες θέσεις εργασίας
θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους λειτουργίας του Οργανισμού και
κατ’ επέκταση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Η υπουργός
Ενέργειας επικαλέστηκε τις διαβουλεύσεις με Ε.Ε. για παρεκκλίσεις
αναφορικά με τη λειτουργία της Δεκέλειας. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας η κ. Πηλείδου υποστήριξε πως έχει υποβληθεί πλάνο στη
ΡΑΕΚ για την ανάπτυξη της ΑΗΚ στις ΑΠΕ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα
ότι το πλάνο θα υλοποιηθεί και η ΑΗΚ θα έχει συμμετοχή στις ΑΠΕ.

Η πρώτη συνάντηση υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας με τις συντεχνίες της ΑΗΚ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας
χωρίς να έχει ορισθεί ημερομηνία ακόμα.
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Μεταβολές στη «γεωμετρία» τής εν 
εξελίξει προεκλογικής περιόδου, 
που μένει να αποδειχθεί εάν εί-
ναι πρόσκαιρες ή έχουν μονιμό-
τερα χαρακτηριστικά, επιφέρει 
το Qatargate, λόγω της εμπλοκής 
της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ 
Εύας Καϊλή.

Τα κομματικά επιτελεία, εν 
μέσω της συνεχιζόμενης αντι-
παράθεσης με φόντο τις παρα-
κολουθήσεις, αναμένουν τα απο-
τελέσματα των ερευνών κοινής 
γνώμης προκειμένου να καταστεί 
σαφές το πρώτο αποτύπωμα της 
υπόθεσης στη συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων. Ηδη εκφράζονται 
φόβοι για το ενδεχόμενο τα φαι-
νόμενα διαφθοράς με επίκεντρο 
τις Βρυξέλλες, σε συνδυασμό με 
την πίεση που ασκούν στα ευ-
άλωτα κοινωνικά στρώματα η 
ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια, 
να οδηγήσουν στην «αναβίωση» 
της λεγόμενης αντισυστημικής 
ψήφου. Οπως λέγεται, μετά την 
τραυματική τριετία 2012-2015 η 
χώρα εμφανιζόταν να έχει επι-
στρέψει στην πολιτική κανονι-
κότητα. Ομως, η εικόνα αυτή 
υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί 
και να καταγραφεί εκλογική άνο-
δος των άκρων εάν κυριαρχήσει 
στην εγχώρια σκηνή η συνολική 
απαξίωση των κομμάτων, του 
πολιτικού προσωπικού και της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
σε ένα ούτως ή άλλως ιδιαίτερα 
πολωμένο περιβάλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθε-
ση Καϊλή μεταβάλλει ήδη σε ση-
μαντικό βαθμό τα δεδομένα της 
προεκλογικής περιόδου, καθώς 
η επιλογή του Νίκου Ανδρουλά-
κη να επιχειρήσει να «χρεώσει» 
την «πράσινη» ευρωβουλευτή 
στη Ν.∆. έχει οδηγήσει σε ανοι-
κτό πόλεμο το Μέγαρο Μαξίμου 
και τη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά 
μετά την αποστροφή του προέ-
δρου του ΠΑΣΟΚ ότι το κυβερ-
νών κόμμα πρέπει να περάσει 
στην αντιπολίτευση. 

Κυβερνητικά στελέχη εκτι-
μούν πως το Qatargate εγκυμο-
νεί για τη Ν.∆. κινδύνους, αλλά 
προσφέρει και σημαντικές ευ-
καιρίες. Ως κίνδυνος καταγρά-
φεται ότι η κυβέρνηση εμφανί-
ζεται απομονωμένη στην τελική 

ευθεία προς τις επερχόμενες δι-
πλές κάλπες, αλλά και χωρίς ορα-
τό κυβερνητικό εταίρο, εάν δεν 
επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυ-
ναμίας. Στον αντίποδα, όμως, η 
εικόνα πολιτικής «μοναξιάς» του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη μπορεί να αναδειχθεί σε πο-

λιτικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα, 
όπως λέγεται, η προοπτική μιας 
κυβερνητικής συνεργασίας  ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγή-
σει σε αύξηση της συσπείρωσης 
της Ν.∆., καθώς και σε ροή νέων 
ψηφοφόρων, ειδικά στην πρώ-
τη κάλπη της απλής αναλογικής, 
όπου υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης 
της λεγόμενης χαλαρής ψήφου. 
Τούτο θεωρείται κρίσιμο, γιατί το 
Μέγαρο Μαξίμου χρειάζεται ένα 
καλό «σκορ» στην πρώτη εκλο-
γική αναμέτρηση ώστε στις δεύ-
τερες εκλογές να ξεπεράσει το 
37,5%-38% που απαιτείται προ-
κειμένου να υπερβεί τον πήχυ 
της αυτοδυναμίας. Παράλληλα, η 
«επανασύνδεση» του ΠΑΣΟΚ με 
φαινόμενα διαφθοράς και σκαν-
δάλων εκτιμάται πως μπορεί να 
απελευθερώσει ψηφοφόρους που 
είχαν στραφεί προς τη Χαριλάου 

Τρικούπη μετά την ανάδειξη του 
Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία, 
δημιουργώντας μια πρόσθετη 
εκλογική δεξαμενή για τη Ν.∆.

Σαφώς πιο σύνθετη είναι βε-
βαίως η κατάσταση για τον Νίκο 
Ανδρουλάκη και τη Χαριλάου Τρι-
κούπη, που καλούνται, πέραν της 
διαχείρισης του ηθικού βάρους 
της υπόθεσης Καϊλή, να αντιμε-
τωπίσουν ένα διπλό πρόβλημα:
• Πρώτον, την «αναζωπύρωση» του 
άτυπου διχασμού στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα –
περιλαμβανομένων των ιδίων των 
ψηφοφόρων του–, μεταξύ εκείνων 
που βλέπουν θετικά την προοπτι-
κή συμπόρευσης με τη Ν.∆. και 
όσων προκρίνουν εκείνη με τον 
ΣΥΡΙΖΑ.
• Δεύτερον, την αναμενόμενη αύ-
ξηση της πίεσης ο κ. Ανδρουλά-
κης να καταστήσει σαφές τι θα 

πράξει στις επόμενες εκλογές σε 
περίπτωση μη αυτοδυναμίας και 
ειδικότερα εάν έχει αποφασίσει να 
συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως 
υπάρχουν εκτιμήσεις σύμφωνα 
με τις οποίες ήταν λάθος η επι-
λογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
να ανοίξει «μέτωπο» με τον πρω-
θυπουργό χαρακτηρίζοντας την 
Εύα Καϊλή «δούρειο ίππο» της 
Ν.∆. Σύμφωνα με τη συγκεκρι-
μένη προσέγγιση, ο κ. Ανδρου-
λάκης θα έπρεπε μετά την άμε-
ση διαγραφή της να αφήσει το 
θέμα να ατονήσει και να φύγει 
από την πρώτη γραμμή της επι-
καιρότητας, αντί να το συντηρεί 
καθιστώντας το κεντρικό ζήτημα 
πολιτικής αντιπαράθεσης με το 
Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, ο κ. 
Ανδρουλάκης φέρεται να πιστεύ-
ει πως η αντίδρασή του ήταν επι-

βεβλημένη και θα δικαιωθεί με-
σοπρόθεσμα, καθώς θεωρεί πως 
η συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ απο-
τελεί πλέον στρατηγική επιλογή 
του κυβερνητικού στρατοπέδου. 

Σε κάθε περίπτωση, κέρδη –το 
εύρος των οποίων πάντως μένει 
να αποδειχθεί– από την υπόθεση 
Καϊλή μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
Αλέξης Τσίπρας βλέπει το αφήγη-
μα της λεγόμενης προοδευτικής 
διακυβέρνησης να λαμβάνει εκ 
νέου πνοή. Παράλληλα, η Κου-
μουνδούρου μπορεί να επαναφέ-
ρει στο προσκήνιο το αφήγημα 
του «ηθικού πλεονεκτήματος» 
έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της 
Ν.∆. με όχημα την υπόθεση των 
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. 

Στον αντίποδα, εκφράζονται 
σοβαρές επιφυλάξεις για το κα-
τά πόσον η σχεδόν «μονοθεμα-
τική» αντιπολίτευση που ασκεί 
ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να του 
δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα 
στο σώμα των αναποφάσιστων 
ψηφοφόρων, που θα κρίνουν την 
έκβαση της επερχόμενης εκλο-
γικής μάχης. Πόσο μάλλον που 
είναι σαφές πως οι πολίτες αξιο-
λογούν ως σημαντικότερα προ-
βλήματα την οικονομία και την 
ακρίβεια. 

Θα πρέπει να επισημανθεί, τέ-
λος, πως στο Μέγαρο Μαξίμου 
προεξοφλούν ότι τα δημοσιεύμα-
τα περί υποκλοπών είτε από την 
ΕΥΠ είτε μέσω του παράνομου 
λογισμικού Predator θα συνεχι-
στούν και το επόμενο διάστη-
μα. Επίσης, πρόσθετο πρόβλημα 
συνιστά η επιβεβαίωση ότι υπό 
παρακολούθηση από την ΕΥΠ 
τελούσαν ο ευρωβουλευτής Γ. 
Κύρτσος και ο δημοσιογράφος 
Τ. Τέλλογλου. Ομως, κυβερνη-
τικά στελέχη υποστηρίζουν, με 
βάση και τις έρευνες της κοινής 
γνώμης, πως το πολιτικό κόστος 
είναι για τη Ν.∆. ελεγχόμενο, πα-
ρότι οι παρακολουθήσεις έχουν 
θολώσει την εικόνα της, κυρίως 
στον λεγόμενο κεντρώο χώρο. 
Οπως λέγεται, «ανατροπή» μπο-
ρεί να υπάρξει εάν από τα όσα 
βλέπουν ή θα δουν το φως της 
δημοσιότητας εγείρεται κάποιο 
ζήτημα ηθικής τάξεως, όπως συ-
νέβη με την υπόθεση Πάτση, που 
εκτιμάται πως έχει «πληγώσει» 
τη Ν.∆. περισσότερο από ό,τι οι 
υποκλοπές.

Το ντόμινο και η «μαύρη» ψήφος
Φόβοι για ενίσχυση του αντισυστημικού ρεύματος, καθώς το σκάνδαλο των Βρυξελλών προκαλεί προεκλογικές ανατροπές στην Αθήνα

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Αν της επίθεσης που εξαπέλυσε ο 
Νίκος Ανδρουλάκης στη Νέα ∆η-
μοκρατία ακολουθήσει και ένα 
«πογκρόμ» στη δεξιά πτέρυγα του 
κόμματός του, τότε η τρίτη ευχή 
που θα μένει στον Αλέξη Τσίπρα 
είναι η νίκη στις εκλογές. Από 
τον Αύγουστο, με την υπόθεση 
των παρακολουθήσεων, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δέχεται συνεχώς «δώρα» που 
δεν έχει καταφέρει να «ανοίξει». 
Με το Qatargate και τη φερόμενη 
εμπλοκή της Εύας Καϊλή πέτυχε 
τρίποντο, χωρίς να χρειαστεί καν 
να κατεβάσει την μπάλα από τη 
σέντρα: το χάσμα της Πειραιώς 
με τη Χαριλάου Τρικούπη βάθυνε 
ακόμη πιο πολύ και η δεξιά πτέ-
ρυγα του ΠΑΣΟΚ, που απαγόρευε 
οποιαδήποτε σκέψη συνεργασίας 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, απογυμνώθηκε. Ο 
τρίτος πόντος ήρθε από σπόντα 
και από άλλη υπόθεση, με τον 
αποκλεισμό της Μαρίας Σπυρά-
κη από το ψηφοδέλτιο της Νέας 
∆ημοκρατίας, ανοίγοντας νέους 
λογαριασμούς με τη «γαλάζια» 
παράταξη.

«Περισσότερο καρότο και λι-
γότερο μαστίγιο». Με αυτή τη 
φράση στέλεχος της Πολιτικής 
Γραμματείας περιέγραφε στην 
«Κ» τη στάση που θα κρατήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα με 
το ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή μά-
λιστα που ο Χάρης Καστανίδης 
είπε πολύ πιο ωμά την Πέμπτη 

στη Βουλή αυτό που τόνισε και ο 
Αλέξης Τσίπρας, πως ο Νίκος Αν-
δρουλάκης άργησε να διαγράψει 
την Εύα Καϊλή, στην Κουμουν-
δούρου δεν χρειάζεται να πουν 
πολλά λόγια παραπάνω. Το ίδιο 
επανέλαβε και η Κατερίνα Μπα-
τζελή στον ΣΚΑΪ. Στην αξιωμα-
τική αντιπολίτευση εύχονται οι 
κεντροαριστεροί αυτοματισμοί 
που υπάρχουν μέσα στη Χαριλά-
ου Τρικούπη να λειτουργήσουν, 
προκειμένου η αποκόλληση του 
κινήματος από το «άρμα» της 
Νέας ∆ημοκρατίας να είναι ξε-
κάθαρη.

Στο κάτω κάτω της γραφής, 
αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συ-

νεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί 
να το επιθυμούν οι ψηφοφόροι 
του, λένε στελέχη της Κουμουν-
δούρου. Συνεπώς ο Αλέξης Τσί-
πρας θα επιχειρήσει να κάνει 
μια προβολή στο μέλλον για το 
πόσο καταστροφική μπορεί να 

είναι μια δεύτερη εκλογική ανα-
μέτρηση για τον Νίκο Ανδρουλά-
κη. Τα δύο κόμματα έχουν την 
ίδια ρητορική για την υπόθεση 
της Εύας Καϊλή, όμως το ΠΑΣΟΚ 
βαραίνει η ανοχή που έδειξε στο 
έντονο φλερτ που είχε η τέως 

αντιπρόεδρος του Ευρωκοινο-
βουλίου με τη Νέα ∆ημοκρατία. 
Ολη αυτή η ιστορία ξύπνησε στη 
Χαριλάου Τρικούπη «μνήμες Ακη 
Τσοχατζόπουλου» και τον τρόπο 
με τον οποίο το 2012 κατέρρευ-
σε εκλογικά λίγες μέρες μετά τη 

σύλληψη του πρώην υπουργού.
Οι αναφορές του Νίκου Αν-

δρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα 
από το βήμα της Kοινοβουλευ-
τικής Oμάδας του κόμματός του 
θεωρήθηκαν λίγο πολύ αναμενό-
μενες. Τι κρατούν; Πως ζήτησε 
κυβέρνηση από την πρώτη Κυ-
ριακή. Οσον αφορά την προγραμ-
ματική συμφωνία για την οποία 
μίλησε, αυτή θα έρθει μετά το 
εκλογικό αποτέλεσμα. Με ενδι-
αφέρον άκουσαν και το σύνθη-
μα «νέα αλλαγή», που συμβαδίζει 
με την «πολιτική αλλαγή» που 
έχει προτάξει ο Αλέξης Τσίπρας. 
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξηγούσαν 
στην «Κ» πως η συγκυρία ευνο-
εί τις συνεννοήσεις με πρόσω-
πα από το «πράσινο» στρατό-
πεδο που καταλαβαίνουν πως η 
μετεκλογική συμπόρευση των 
δύο χώρων είναι μονόδρομος. 
Με την Κουμουνδούρου να έχει 
τον πρώτο λόγο, το επόμενο διά-
στημα εκτιμάται πως θα υπάρξει 
ένας νέος γύρος παρασκηνιακών 
πρωτοβουλιών διερεύνησης του 
πεδίου και του κλίματος ανάμε-
σα στα δύο στρατόπεδα.

Κατά τα άλλα, στην αξιωμα-
τική αντιπολίτευση επιθυμούν 
να είναι παρατηρητές - σχολι-
αστές των εξελίξεων στο «πρά-
σινο» στρατόπεδο χωρίς να 
παρεμβαίνουν. Το γεγονός ότι 
«καπελώνουν» σε πολλές περι-
πτώσεις το ΠΑΣΟΚ είναι μέρος 
του πολιτικού παιχνιδιού που 

μόνο οφέλη μπορεί να φέρει. Και 
γνωρίζουν καλά πότε είναι η κα-
τάλληλη χρονική στιγμή να ρω-
τήσουν το ΠΑΣΟΚ πού ανήκει 
προκειμένου να το στριμώξουν: 
«στη δημοκρατική παράταξη ή 
στη συντηρητική». Οι πρόσφατες 
αναφορές του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου για την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων της ΕΥΠ έρχονται 
και δρουν συμπληρωματικά, πι-
έζοντας και τη Νέα ∆ημοκρατία.

Οι μετρήσεις

Πολύ κομβικές είναι οι επό-
μενες μετρήσεις που θα δουν το 
φως της δημοσιότητας. Οι τάσεις 
∆εκεμβρίου της MRB προκάλε-
σαν τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά 
χαμόγελα στην Κουμουνδούρου 
εδώ και 3,5 χρόνια. Η έρευνα ολο-
κληρώθηκε πριν από το ξέσπα-
σμα του Qatargate και αποτυ-
πώνει, σύμφωνα με κομματικές 
πηγές, την επιταχυνόμενη φθορά 
της Νέας ∆ημοκρατίας που μει-
ώνει την ψαλίδα στην πρόθεση 
ψήφου στο 5,4%. Η «γαλάζια» πα-
ράταξη εμφανίζεται ως η πιο ανε-
πιθύμητη κυβέρνηση, που είναι 
πληγωμένη από τις υποκλοπές, 
την ακρίβεια και τους πλειστη-
ριασμούς. Οι ίδιες πηγές σημείω-
ναν ότι το σύνθημα «δικαιοσύνη 
παντού» δίνει προοπτική προ-
οδευτικής διακυβέρνησης από 
την πρώτη κάλπη, που θέλει και 
η πλειοψηφία, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της εταιρείας ερευνών.

Ευκαιρία για ρυμούλκηση του ΠΑΣΟΚ «βλέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ
Στην αξιωματική αντιπολίτευση ευελπιστούν ότι οι «κεντροαριστεροί αυτοματισμοί» της Χαριλάου Τρικούπη θα ενεργοποιηθούν

«Περισσότερο καρότο 
και λιγότερο μαστίγιο»: 
έτσι περιγράφει στέλεχος 
της Πολιτικής Γραμμα-
τείας τη στάση που θα 
κρατήσει η Κουμουν-
δούρου απέναντι 
στο τρίτο κόμμα.

Ηδη από την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, το καλο-
καίρι, οι πολιτικές εξελίξεις έχουν δώσει αρκετές «πάσες» στον ΣΥΡΙΖΑ, τις 
οποίες δεν κατάφερε να αξιοποιήσει. Ωστόσο, το Qatargate φαίνεται ότι δίνει 
άκοπα «πόντους» στην Κουμουνδούρου. Φωτογραφία από διαδικτυακή συνέ-
ντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.
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Το Μαξίμου εκτιμά
πως η «επανασύνδεση» 
του ΠΑΣΟΚ με φαινό-
μενα διαφθοράς μπορεί 
να επηρεάσει ψηφοφό-
ρους που είχαν στραφεί 
προς τη Χαρ. Τρικούπη 
μετά την εκλογή 
Ανδρουλάκη.

Το σκάνδαλο στο οποίο πρωταγωνιστεί η Εύα Καϊλή μεταβάλλει ήδη τα δεδομένα της προεκλογικής περιόδου, καθώς η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να 
επιχειρήσει να «χρεώσει» την τέως αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στη Ν.∆. έχει οδηγήσει Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη σε ανοικτό πόλεμο.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
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Πολλοί ήταν εκείνοι που εντυπω-
σιάστηκαν από το πώς λειτούρ-
γησε η βελγική εισαγγελία συλ-
λαμβάνοντας την Εύα Καϊλή και 
τους άλλους εμπλεκομένους στο 
σκάνδαλο με το Κατάρ, κάνοντας 
συγκρίσεις με τα δικά μας και 
εξάγοντας το συμπέρασμα πως 
ένας εισαγγελέας από το Βέλγιο 
μας χρειάζεται.

Πράγματι, η βελγική εισαγ-
γελία ενήργησε με μεθοδικό-
τητα και αποτελεσματικότητα 
στις έρευνές της και κατέληξε 
σε συλλήψεις που έγιναν αιφ-
νιδιαστικά, προτού, όπως φαί-
νεται, προλάβουν οι ερευνώμε-
νοι να καλύψουν τα ίχνη τους. 
Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά της 
βελγικής ∆ικαιοσύνης με τη δι-
κή μας δεν βρίσκεται στην τα-
χύτητα. Και στη χώρα μας, σε 
υποθέσεις μείζονος ενδιαφέρο-
ντος, όπως ήταν τα σκάνδαλα 
με τα εξοπλιστικά προγράμματα 
που οδήγησαν στη φυλακή τον 
πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζό-
πουλο και άλλους σημαντικούς 
κρατικούς αξιωματούχους, η ελ-
ληνική εισαγγελία είχε λειτουρ-
γήσει με ανάλογη ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα.

Η υπόθεση Τσοχατζόπουλου 
δεν είναι η μόνη. Ανάλογες αιφ-
νιδιαστικές συλλήψεις είχαν γί-
νει στο πρόσφατο παρελθόν –και 
γίνονται– και σε άλλα οικονομι-
κά σκάνδαλα, όπως εκείνο του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
και πολλά άλλα, στα οποία με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν 
εμπλοκή κρατικοί αξιωματούχοι. 
Η διαφορά μας με το Βέλγιο είναι 
ότι εκεί η αρχή της μυστικότη-
τας, που συνιστά προϋπόθεση 
για κάθε αποτελεσματική έρευ-
να, τηρήθηκε και τηρείται απα-
ρέγκλιτα, όπως εξηγούν στην 
«Κ» δικηγόροι της υπόθεσης Κα-
ϊλή, που δραστηριοποιούνται 
στη βελγική πρωτεύουσα για 
δεκαετίες.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευ-
νες για την υπόθεση Καϊλή - 
Παντσέρι διήρκεσαν πάνω από 
ενάμιση χρόνο, με την εμπλοκή 
πολλών κρατικών υπηρεσιών (οι-
κονομικές υπηρεσίες, παρακο-
λουθήσεις τηλεφώνων), τίποτα 
δεν διέρρευσε. Και το σπουδαιό-
τερο, όπως τονίζουν οι ίδιες νο-
μικές πηγές, που γνωρίζουν τη 
λειτουργία της βελγικής ∆ικαι-
οσύνης αλλά και της νομοθεσί-
ας που ισχύει στη συγκεκριμέ-

νη χώρα, τα μέσα ενημέρωσης 
δεν παραβίασαν τη μυστικότητα. 
Κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν 
κατά το μακρύ διάστημα των 
ερευνών κάποιες πληροφορίες. 
Ομως δεν τις δημοσίευσαν, ούτε 
κυκλοφόρησαν στο παρασκήνιο, 
όπως κατά κόρον συμβαίνει στη 
χώρα μας.

Η άλλη κρίσιμη διαφορά με 
τα ισχύοντα στην Ελλάδα είναι 
ότι η βελγική νομοθεσία επιβάλ-
λει την ποινική, λεγόμενη, συν-
διαλλαγή. Τη διαπραγμάτευση, 

δηλαδή, των εισαγγελικών αρ-
χών με τους υπόπτους και τους 
κατηγορουμένους με σκοπό να 
αντληθούν περισσότερες πλη-
ροφορίες για την αποκάλυψη 
της αλήθειας, με αντάλλαγμα 
την ευνοϊκότερη μεταχείριση για 
εκείνους. Αυτή η μέθοδος είναι 
το πιθανότερο ότι επιστρατεύ-
τηκε για να πειστεί ο σύντρο-
φος της ευρωβουλευτού, Φρα-
ντσέσκο Τζόρτζι, να συνεισφέρει 
στην ανάκριση. Οπως εξηγού-
σαν στην «Κ» εισαγγελικές πη-
γές που γνωρίζουν την πρακτική 
που ακολουθείται στο Βέλγιο –
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
όπου ισχύει ο θεσμός– για να 
τύχει ευνοϊκής ποινικής μετα-
χείρισης ο κατηγορούμενος που 
αποφασίζει να συνεργαστεί με 
τις Αρχές, θα πρέπει πράγματι 
να παράσχει ουσιαστικές πλη-
ροφορίες. ∆ηλαδή στοιχεία που 
δεν διαθέτουν ήδη αυτές, όπως 
για παράδειγμα στην υπόθεση 

του Κατάρ, λογαριασμούς, κί-
νηση χρηματικών ποσών, ενδι-
αμέσους που μπορεί να έχουν 
μεσολαβήσει.

Στη χώρα μας, όπου οι εισαγ-
γελείς ακόμη δουλεύουν μόνοι 
τους σε πολύ σύνθετες και σο-
βαρές υποθέσεις, χωρίς εμπει-
ρογνώμονες και χωρίς ειδικούς 
συμβούλους για τα οικονομικά, 
τυπικά ισχύει από χρόνια ο θε-
σμός της εισαγγελικής διαπραγ-
μάτευσης, αλλά ουσιαστικά είναι 
ένας θεσμός που έχει μείνει στα 
χαρτιά και έχει εφαρμοστεί μόνο 
μία φορά, στην περίπτωση του 
επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυ-
ρεντιάδη. Και εκεί πολύ περιορι-
σμένα. Oπως εξηγούν εισαγγελείς 
στην «Κ», η νομοθετική πρόβλε-
ψη της ποινικής συνδιαλλαγής 
αν και ισχύει δεν εφαρμόζεται, 
γιατί τα οφέλη που αποκομίζει ο 
κατηγορούμενος που θα αποφα-
σίσει να συνεργαστεί είναι τόσο 
μικρά γι’ αυτόν, που κανένας δεν 

ενδιαφέρεται να επιβαρύνει τη 
θέση του και τη θέση άλλων χω-
ρίς πραγματικό ποινικό όφελος.

Η ατολμία της πολιτείας, των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, να προ-
χωρήσει σε νόμο που θα δίνει τη 
δυνατότητα των πραγματικών 
συνεργασιών εισαγγελέων και 
κατηγορουμένων έχει οδηγήσει 
σε αδράνεια και την «κουτσή» 
ρύθμιση που ισχύει στα χαρτιά. 
Στο Βέλγιο, όμως, όπως και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συ-
νεργασία των εισαγγελικών αρ-

χών με τους εμπλεκομένους στο 
πρώτο στάδιο των ερευνών, πριν 
από την ανάκριση, και εφαρμό-
ζεται και αποφέρει.

Κατά τα άλλα, η διαφορά του 
χειρισμού των βελγικών αρχών 
σε μια τόσο σοβαρή ποινική υπό-
θεση με την εμπλοκή υψηλόβαθ-
μων κοινοτικών αξιωματούχων, 
με όσα σε εμάς ισχύουν, εντοπί-
ζεται και στην απόλυτη τήρηση 
του τεκμηρίου αθωότητας για 
τους εμπλεκομένους. Πουθενά 
δεν είδαμε πλάνο με τους συλλη-
φθέντες, ούτε φωτογραφία από 
την προσαγωγή τους ούτε από 
τη μεταγωγή τους στις φυλακές. 
Οι συγκρίσεις με όσα εδώ συμ-
βαίνουν είναι περιττές.

Η έρευνα στην Ελλάδα

Σε κάθε περίπτωση, η έρευ-
να για το σκάνδαλο Καϊλή - Πα-
ντσέρι εξελίσσεται πλέον σε 
τρεις χώρες, Βέλγιο, Ιταλία και 
Ελλάδα, αφού και εδώ διατάχθη-
κε ποινική έρευνα από τον Ελλη-
να οικονομικό εισαγγελέα Χρή-
στο Μπαρδάκη και η Αρχή για 
το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 
έχει ήδη παρέμβει με γενική δέ-
σμευση περιουσιακών στοιχεί-
ων της Εύας Καϊλή και στενών 
συγγενών της και γενικευμένο 
έλεγχο σε κινητά και ακίνητα. Η 
συνεργασία ανάμεσα σε ελληνι-
κές και βελγικές αρχές έχει ήδη 
δρομολογηθεί με πρωτοβουλία 
του Ελληνα οικονομικού εισαγ-
γελέα και εδώ θα ερευνηθεί ό,τι 
δεν αποτελεί αντικείμενο της 
έρευνας των Βέλγων εισαγγελέ-
ων. Για παράδειγμα, απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων στην 
Ελλάδα από την ευρωβουλευτή 
ή συγγενικά της πρόσωπα από 
ύποπτης προέλευσης χρήματα 
και λοιπά. Σε περίπτωση πάντως 
που και εδώ ποινικά εμπλακεί η 
Εύα Καϊλή, όπως προβλέπεται 
από τον νόμο, θα διωχθεί μόνο 
για όσα στην Ελλάδα τής κατα-
λογιστούν, όχι όμως για εκείνα 
που διώκεται στο Βέλγιο, καθώς 
ισχύει η αρχή του διπλού αξιό-
ποινου, δηλαδή δεν μπορεί ένας 
πολίτης να διώκεται ποινικά δύο 
φορές για τις ίδιες πράξεις.

Στο ερώτημα εάν και εδώ δι-
ωχθεί ποινικά η Εύα Καϊλή τι θα 
σημάνει για την εξέλιξη της υπό-
θεσης, νομικοί εξηγούν ότι πρώ-
τα θα ολοκληρωθεί η όποια διαδι-
κασία στη βελγική πρωτεύουσα 
(ανακρίσεις, δίκες και λοιπά) και 
μετά θα επιληφθεί η ελληνική 
∆ικαιοσύνη.

«Ηταν πολύ εντυπωσιακό. Λίγες 
εβδομάδες πριν, συζητούσαμε 
για τη στρατηγική της ομάδας 
μας σε κρίσιμες ψηφοφορίες και 
τον μεταξύ μας συντονισμό και, 
πλέον, μας πλησίαζε για να προω-
θήσει τις θέσεις του ομίλου εται-
ρειών που τον είχε προσλάβει». 
Εν ενεργεία ευρωβουλευτής περι-
γράφει αυτό που στις Βρυξέλλες 
είναι γνωστό ως «περιστρεφόμε-
νες πόρτες»: την αλλαγή ρόλου 
για ευρωβουλευτές και στελέχη 
των ευρωπαϊκών θεσμών, που 
κυριολεκτικά μέσα σε μία μέρα 
βγαίνουν από την πόρτα ολοκλη-
ρώνοντας τη θητεία τους και την 
επομένη μπαίνουν από την ίδια 
πόρτα με άλλη ιδιότητα, αυτή του 
λομπίστα που προωθεί τα συμφέ-
ροντα εταιρειών, ομίλων ή ακόμη 
και κρατών.

Η υπόθεση Καϊλή είναι η κο-
ρυφή του παγόβουνου ενός τε-
ράστιου μηχανισμού δυνάμεων 
επιρροής που λειτουργεί πέριξ 
των ευρωπαϊκών οργανισμών. 
Η υπερεθνική διακυβέρνηση της 
Ευρώπης έχει εξελιχθεί σε κομβι-
κό πεδίο δράσης ομάδων προώ-
θησης συμφερόντων καθώς, πέ-
ραν της κεντρικής νομοθετικής 

λειτουργίας, από εκεί εκπορεύ-
ονται οι οδηγίες και οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές που καθορίζουν 
σχεδόν το 80% της νομοθεσίας 
των κρατών-μελών. Με εγνωσμέ-
νη τη λειτουργία αυτών των μη-
χανισμών, το ερώτημα είναι αν η 

Ε.Ε. είναι επαρκώς θωρακισμένη. 
«Η Ε.Ε. και οι χώρες της έχουν 
θεσμούς, όργανα και διαδικα-
σίες που αφορούν τον έλεγχο, 
την αποκάλυψη και την τιμω-
ρία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προσπάθεια αυταρχικών καθε-
στώτων να αγοράσουν πρόσωπα 
και να αλλοιώσουν θεσμούς και 
διαδικασίες, χρειάζεται συνεχής 
επαγρύπνηση, συντονισμός και 
βελτίωση των θεσμών. Οι αξίες 

της Ε.Ε. δεν πωλούνται και αυτό 
είναι το μεγαλύτερό μας χρέος. 
Οσον αφορά τις υποθέσεις ανο-
μίας, προδοσίας, παραβατικότη-
τας ατόμων, αυτές δεν μπορούν 
και δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν 
εθνικές ή πολιτικές συλλογικές 
ταυτότητες», δηλώνει στην «Κ» 
η Αννα ∆ιαμαντοπούλου, πρόε-
δρος του ∆ικτύου, πρόεδρος της 
Επιτροπής της Ε.Ε. για το μέλλον 
του κοινωνικού κράτους, πρώην 

επίτροπος της Ε.Ε. και πρώην 
υπουργός.

Εμπειρο στέλεχος που γνω-
ρίζει πώς λειτουργούν η Ευρω-
βουλή και το σύστημα των Βρυ-
ξελλών επισημαίνει στην «Κ» 
πως τα τελευταία χρόνια είναι 
όλο και πιο αισθητή η αντικατά-
σταση της πολιτικής από το λό-
μπινγκ. Για να αντιστραφεί αυτή 
η κατάσταση και να επανέλθει 
η εμπιστοσύνη στους ευρωπα-

ϊκούς θεσμούς, που έχει κλονι-
στεί, η πηγή σημειώνει ότι θα 
έπρεπε όλα τα μέλη του Κοινο-
βουλίου να αποφεύγουν συνα-
ντήσεις εκτός γραφείων και όλες 
οι επαφές να καταγράφονται σε 
πρακτικά. «∆εν μπορείς να συ-
ναντάς κανέναν λομπίστα, από 
αυτούς που κατά κόρον εδρεύ-
ουν στις Βρυξέλλες εκτός γραφεί-
ων», υπογραμμίζει η ίδια πηγή. 
Προσθέτει, δε, ότι το φαινόμε-
νο ευρωβουλευτές να καταθέ-
τουν συνεχώς ερωτήσεις για ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή υπέρ μιας 
συγκεκριμένης χώρας είναι σύ-
νηθες και πρέπει πλέον να μας 
υποψιάσει.  

Το παρελθόν

Είναι λίγο σαν κοινό μυστι-
κό μεταξύ όσων κινούνται στον 
άξονα Βρυξελλών - Στρασβούρ-
γου: ερωτήσεις που έρχονται και 
επανέρχονται από τα ίδια πρό-
σωπα για το ίδιο θέμα, με στό-
χο να ασκηθεί πίεση για αλλαγή 
στάσης. Ο πρώην επίτροπος της 
χώρας μας στην Ε.Ε. και πρώην 
υπουργός Σταύρος ∆ήμας υπεν-
θυμίζει ότι πολύκροτα σκάνδαλα 
με την εμπλοκή ευρωβουλευτών 
και επιτρόπων είχαμε και στο πα-
ρελθόν, με πιο εντυπωσιακή πε-

ρίπτωση την παραίτηση της Επι-
τροπής Σαντέρ το 1999. «Τέτοιας 
μορφής κρίσεις έχουν συμβεί και 
στο παρελθόν και πιθανότατα 
θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. 
Πάντοτε τα συμφέροντα θα επι-
διώκουν να προωθήσουν τις θέ-
σεις τους. Το ζητούμενο είναι 
μετά κάθε κρίση να αναπτύσσο-
νται εκείνοι οι μηχανισμοί που 
θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα και τις άμυνές του, 
που όχι απλώς θα επουλώσουν 
το τραύμα που προκλήθηκε, αλλά 
θα ενδυναμώσουν και θα εμβα-
θύνουν την ευρωπαϊκή ιδέα». Η 
αναφορά στην ανάγκη θωράκι-
σης των θεσμών και προστασίας 
του ευρωπαϊκού οράματος δεν 
είναι τυχαία. Οπως προσθέτει ο 
κ. ∆ήμας, η μεγαλύτερη βλάβη 
που προκαλείται από τις υπο-
θέσεις διαφθοράς είναι οι τριγ-
μοί στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 
ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο 
ευρωσκεπτικισμός ή ακόμη και 
ο αντιευρωπαϊσμός καλλιεργού-
νται ανοιχτά από λαϊκιστικές δυ-
νάμεις σε διάφορες χώρες της 
Ε.Ε.. ∆υνάμεις που αξιοποιούν 
κάθε τέτοια υπόθεση ως δικαί-
ωση των επιχειρημάτων τους, 
του ευρωσκεπτικισμού και της 
αμφισβήτησης. 

Η φαρέτρα του Βέλγου εισαγγελέα

Λομπίστες, περιστρεφόμενες πόρτες και «φυτευτές» ερωτήσεις

Η επιτυχία των ερευνών αποδίδεται στη δυνατότητα συνδιαλλαγής με τους υπόπτους και στην ευλαβική τήρηση της μυστικότητας 

Δύο πρώην ευρωπαίοι επίτροποι μιλούν για τις «κερκόπορτες» των Βρυξελλών και τον αντίκτυπο του σκανδάλου

Οι Αρχές μπορούν 
να διαπραγματευθούν 
με τον κατηγορούμενο, 
αντλώντας στοιχεία 
με αντάλλαγμα 
την ευνοϊκότερη ποινική 
μεταχείρισή του. 

«Οι υποθέσεις 
παραβατικότητας 
ατόμων δεν μπορούν να 
χαρακτηρίζουν εθνικές 
ή πολιτικές συλλογικές 
ταυτότητες», επισημαίνει 
η πρώην επίτροπος 
Αννα Διαμαντοπούλου.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Η διαφορά βελγικής και ελληνικής ∆ικαιοσύνης (στη φωτογραφία, δικηγόρος περνάει από έλεγχο την Τετάρτη στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών) δεν 
βρίσκεται στην ταχύτητα. Εκεί η αρχή της μυστικότητας τηρείται απαρεγκλίτως. Οι έρευνες για την υπόθεση Καϊλή - Παντσέρι διήρκεσαν πάνω από ενάμιση 
χρόνο με την εμπλοκή πολλών κρατικών υπηρεσιών (οικονομικές υπηρεσίες, παρακολουθήσεις τηλεφώνων), αλλά δεν διέρρευσε τίποτα.

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι έρευνες, που 
κατέληξαν σε συλλήψεις, 
έγιναν αιφνιδιαστικά, 
προτού, όπως φαίνεται, 
να προλάβουν 
οι ερευνώμενοι να 
καλύψουν τα ίχνη τους. 

Αννα Διαμαντοπούλου και Σταύρος ∆ήμας, δύο πολιτικοί με βαθιά γνώση 
των ευρωπαϊκών θεμάτων, τονίζουν στην «Κ» τον κίνδυνο το τρέχον σκάνδα-
λο να πλήξει περαιτέρω την εικόνα της Ε.Ε. στα μάτια των πολιτών. 
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Λίγες ώρες μετά την καταδίκη 
του από το τουρκικό δικαστή-
ριο και τις συγκεντρώσεις που 
οργανώθηκαν από τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης για να 
τον στηρίξουν, ο δήμαρχος της 
Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμά-
μογλου μίλησε στην «Κ» και το-
νίζει πως δεν περίμενε αυτήν 
την καταδικαστική απόφαση.

Την περασμένη Τετάρτη 
το δικαστήριο τον καταδίκα-
σε σε ποινή φυλάκισης δύο 
ετών, επτά μηνών και 15 ημε-
ρών, για «εξύβριση» δημοσίων 
αξιωματούχων. Ο κ. Ιμάμογλου 
καταδικάστηκε για εξύβριση 
της εκλογικής επιτροπής της 
Τουρκίας μετά τις εκλογές-θρί-
λερ του 2019. Ο δήμαρχος της 
Κωνσταντινούπολης όμως υπο-
στήριξε πως εκείνη την περίοδο 
ο ίδιος απάντησε στον υπουργό 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, 
που είχε αποκαλέσει τον κ. Ιμά-
μογλου ως «ανόητο».

«Μα το 2019 είχαν ακυρώσει 
τη νίκη του Ιμάμογλου με δια-
φορά 13.000 ψήφων. Μετά έχα-
σαν με 800.000 ψήφους. Πάνε 
να κάνουν τα ίδια λάθη;» ανα-
ρωτήθηκαν το βράδυ της δικα-
στικής απόφασης αναλυτές του 
αντιπολιτευόμενου τηλεοπτι-
κού δικτύου Halk Tv. Σε περί-
πτωση που η απόφαση του δι-
καστηρίου τελεσιδικήσει, τότε 
ο κ. Ιμάμογλου θα είναι αντιμέ-
τωπος με στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων και δεν θα μπορεί 
να είναι δήμαρχος, ούτε και να 
διεκδικήσει την εκλογή του. Η 
διαδικασία εξέτασης της υπόθε-
σης από το Εφετείο μπορεί να 
διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Ομως τη νύχτα της Πέμπτης, 
ο εισαγγελέας της έδρας άσκη-
σε έφεση. Νομικοί κύκλοι υπο-
στηρίζουν πως ενδέχεται η κί-
νηση του εισαγγελέα να έχει 
στόχο την επίσπευση των δι-
αδικασιών για την επικύρωση 
της δικαστικής απόφασης. Συ-
νεργάτες του κ. Ιμάμογλου ισχυ-
ρίζονται πως ο εισαγγελέας δεν 
βρήκε την ποινή «αρκετή».

Αμέσως μετά την ανακοί-
νωση της απόφασης του δικα-
στηρίου χιλιάδες πολίτες συ-
γκεντρώθηκαν στο κτίριο της 

δημαρχίας της Κωνσταντινού-
πολης και στο σημείο έσπευσαν 
ο κ. Ιμάμογλου και η πρόεδρος 
του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακ-
σενέρ, γεγονός που ερμηνεύτη-
κε ως πολιτική υποστήριξη και 
για πιθανά μελλοντικά πολιτικά 
σχέδια του δημάρχου της Κων-
σταντινούπολης.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο 
αναφέρουν πως η απόφαση του 
δικαστηρίου δεν είναι οριστική 
και τονίζουν πως όλοι θα πρέπει 
να περιμένουν την απόφαση του 
Εφετείου. Ο κ. Σοϊλού χαρακτή-
ρισε τον κ. Ιμάμογλου ως «τον 

πιο αποτυχημένο δήμαρχο της 
ιστορίας».

Στην αντιπολίτευση φοβού-
νται πως μέχρι τις εκλογές του 
Ιουνίου του 2023 ενδέχεται να 
έχουν γίνει δικαστικές κινήσεις 
που να μπορούν να εμποδίσουν 
την υποψηφιότητα του κ. Ιμά-
μογλου. Παράλληλα, ακούγονται 
και φήμες πως ο υπουργός Εσω-
τερικών κ. Σοϊλού θα μπορούσε 
να τον απομακρύνει από τα κα-
θήκοντά του και με άλλες κα-
τηγορίες, και να διορίσει στον 
δήμο της Κωνσταντινούπολης 
έναν δημόσιο λειτουργό. Αυτή 
η φόρμουλα έχει εφαρμοστεί 
σε δεκάδες δήμους της νοτιο-
ανατολικής Τουρκίας, με τους 
εκλεγμένους δημάρχους να κα-
τηγορούνται για συνεργασία με 
τρομοκρατικές οργανώσεις.

Πάντως, στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο ο «ιδανικός υπο-
ψήφιος της αντιπολίτευσης» εί-
ναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
που στις δημοσκοπήσεις εμφα-

νίζεται να είναι ο μόνος που χά-
νει από τον κ. Ερντογάν. Αυτός 
ίσως είναι και ο λόγος που ο κυ-
βερνητικός εταίρος του κ. Ερ-
ντογάν, ο πρόεδρος του Κόμμα-
τος Εθνικιστικής ∆ράσης (ΜΗP) 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, με μήνυ-
μά του στο Twitter υποστήριξε 
ότι «η συγκέντρωση αλλά και οι 
αγκαλιές Ιμάμογλου - Aκσενέρ 
είναι συνωμοσία εναντίον του 
Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος εκεί-
νη την ώρα ήταν στη Γερμανία. 
Στόχος του παιχνιδιού είναι ο 
Κιλιτσντάρογλου».

Ολόκληρη η συνέντευξη του 
κ. Ιμάμογλου στην «Κ» έχει ως 
εξής: 

 
– Κύριε Ιμάμογλου, περιμένα-
τε αυτή την ετυημγορία του 
δικαστηρίου; Πώς την ερμη-
νεύετε έπειτα από όσα συνέ-
βησαν το 2019; Πώς νιώσατε 
όταν ακούσατε την απόφαση;

– Απλώς, σε αυτή την υπόθε-
ση περίμενα την αθώωσή μου. 

Γιατί όλοι στην Τουρκία ξέρουν 
πως απάντησα με τον ίδιο τρό-
πο στον υπουργό Εσωτερικών, 
που με είχε αποκαλέσει «χαζό». 
Το ζήτημα δεν έχει καμία σχέ-
ση με Ανώτατο Συμβούλιο Εκλο-
γών. Εγώ έκανα αυτή τη δήλωση 
στις 4 Νοεμβρίου 2019, αλλά η 
υπόθεση κατατέθηκε για να δι-
καστεί 20 μήνες αργότερα, στις 
27 Μαΐου του 2021. Αυτή είναι 
μια περίπτωση που η κυβέρνη-
ση ασκεί πίεση στη δικαιοσύ-
νη. ∆ιότι και ο πρώτος δικαστής 
της δίκης ανακοίνωσε ότι τον 
πίεσαν να εκδώσει καταδικα-
στική απόφαση. Και εξορίστη-
κε. Ωστόσο, δεν ξεκίνησε καν 
έρευνα για το θέμα. ∆υστυχώς, 
η πολιτική έχει πάρει όμηρο το 
δικαστικό σώμα.

 
– Η ιστορία επαναλαμβάνεται; 
Οπως έχει δηλώσει και η Με-
ράλ Ακσενέρ, στο παρελθόν 
επιχειρήθηκε να εμποδιστεί 
ο κ. Ερντογάν με δικαστική 

απόφαση όταν ο ίδιος ήταν δή-
μαρχος Κωνσταντινούπολης, 
αλλά τελικά έγινε πρωθυπουρ-
γός και πρόεδρος. Οι πολιτικοί 
σχολιαστές αναρωτιούνται αν 
τώρα είναι η δική σας σειρά.

– Αρχικά να αναφέρω πως δεν 
μου αρέσει να με συγκρίνουν με 
τον Ερντογάν. Το πραγματικό ζή-
τημα εδώ είναι ότι ο Ερντογάν 
λες και χαίρεται να κάνει πολύ 
περισσότερα σε όλους μας, από 
όσα του συνέβησαν στο παρελ-
θόν. Θέλει ο νόμος και η δημο-
κρατία να λειτουργούν μόνο για 
αυτόν, ενώ είναι και εξαιρετικά 
άδικος με τους αντιπάλους του.

 
– Η συγκέντρωση του Σαρα-
τσχανέ (σ.σ. η πλατεία έξω από 
το κτίριο του δήμου της Κων-
σταντινούπολης), η συνάντηση 
έξι ηγετών της αντιπολίτευσης 
εκεί και η δημόσια υποστήριξή 
τους μήπως αποτελεί σημείο 
καμπής για την Τουρκία;

– Η υποστήριξη των έξι ηγε-
τών, και η μεγάλη υποστήριξη 
των κατοίκων της Ιστανμπούλ 
(σ.σ. Κωνσταντινούπολης) στο 
κάλεσμά μας, ήταν πολύ σημα-
ντική. Ομως το σημείο καμπής 
δεν θα είναι η συγκέντρωση. Θα 
έχουμε κάνει τη μεταμόρφωση 
όταν κερδίσουμε τις εκλογές και 
βάλουμε την Τουρκία σε τροχιά.

 
– Ποιο είναι το σχέδιό σας για 
την επόμενη μέρα; Υπάρχουν 
αναφορές πως ίσως να είστε 
υποψήφιος για την προεδρία 
της χώρας. Θα μπορούσε να 
συμβεί αυτό;

– ∆εν σχολιάζω την απόφα-
ση που θα λάβουν οι έξι αρχη-
γοί. Είμαι πολύ χαρούμενος που 
υπηρετώ την Ιστανμπούλ (Κων-
σταντινούπολη).

 
– Πώς πιστεύετε ότι θα αντι-
δράσει η τουρκική κοινή γνώ-
μη σε αυτή τη δικαστική από-
φαση;

– Σε έρευνες, σχεδόν το 70% 
του λαού μας βρίσκουν την από-
φαση άδικη και την επικρίνουν.

 
– Σας έχουν στείλει μηνύμα-
τα συμπαράστασης από την 
Ελλάδα;

– Τα μηνύματα υποστήριξης 
ήρθαν από πολλά μέρη του κό-
σμου, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας.

Κάνει περισσότερα απ’ όσα έχει υποστεί
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν νομίζει ότι ο νόμος λειτουργεί μόνο υπέρ του, λέει στην «Κ» ο πιο δημοφιλής αντίπαλός του

Θέλει ο νόμος και 
η δημοκρατία να 
λειτουργούν μόνο για 
αυτόν, ενώ είναι και 
εξαιρετικά άδικος με 
τους αντιπάλους του.

Πλήθος κόσμου και οι έξι ηγέτες της αντιπολίτευσης έσπευσαν να συμπαρασταθούν στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου (στο κέντρο, αρι-
στερά διακρίνεται ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου) μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης. «Μηνύματα υποστήριξης ήρθαν από πολλά μέρη του κό-
σμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας», επισημαίνει στην «Κ».
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Συνέντευξη στον ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Φαίνεται πως οι ισχυροί άνδρες 
δεν μαθαίνουν ποτέ από τα λάθη 
των άλλων και, ακόμη χειρότερα, 
δεν θυμούνται καν τα δικά τους. 
Ο δήμαρχος της Κωνσταντινού-
πολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταδι-
κάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω 
των δύο ετών και του απαγορεύ-
τηκε κάθε πολιτική δραστηριό-
τητα. Ο λόγος απλός: ο ασταθής 
πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα αντι-
μετωπίσει μια εκλογική αναμέ-
τρηση «ζωής ή θανάτου» το 2023, 
έπρεπε να αποτρέψει μια πιθανή 
υποψηφιότητα του Ιμάμογλου για 
την προεδρία.
 
Αυτή η δικαστική απόφαση θα 
στοιχειώσει τον Ερντογάν: όχι 
μόνο θα μετατρέψει τον Ιμάμο-
γλου σε πραγματικό διεκδικητή, 
αλλά θα αποδυναμώσει ακόμη 
περισσότερο τον ίδιο τον Ερντο-
γάν στα μάτια του εκλογικού σώ-
ματος, καθώς θα καταδείξει τη 
δική του ανασφάλεια. Η κόπω-
ση από την 20ετή ηγεμονία του 
και ο δυσθεώρητος πληθωρισμός 
έχουν φθείρει τα ποσοστά υπο-
στήριξής του.
 
Η ειρωνεία είναι ότι η σύγχρονη 

τουρκική ιστορία είναι γεμάτη 
από τέτοιες πολιτικές παρεμ-
βάσεις, άμεσες ή έμμεσες, που 
έφεραν το ακριβώς αντίθετο 
από το επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα. Ο ίδιος ο Ερντογάν οφείλει 
την αλματώδη άνοδό του σε μια 
παρόμοια κοντόφθαλμη παρα-
σκηνιακή εντολή, το 1999, από 
στρατιωτικούς αξιωματικούς και 
την κοσμική ελίτ. Ηταν και αυτός 

τότε δήμαρχος της Κωνσταντι-
νούπολης και καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση επειδή διάβασε κάποιο 
ποίημα. Οι αντιδράσεις κατά της 
καταδίκης του και της αποπομπής 
του από την πολιτική τον οδήγη-
σαν τελικά στο να γίνει πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας.
 
Επίσης, ο Ερντογάν θα πρέπει να 
θυμάται ότι το 2019 επέβαλε την 
επανάληψη των εκλογών για τη 

δημαρχία της Κωνσταντινού-
πολης, επειδή ο υποψήφιος του 
κόμματός του είχε χάσει από τον 
Ιμάμογλου για ελάχιστο ποσο-
στό (0,16%). Αυτά δεν είναι τα 
μόνα παραδείγματα: Στην επιβε-
βλημένη επανάληψη των εκλο-
γών, λίγους μήνες αργότερα, η 
παρέμβαση του Ερντογάν γύρι-
σε μπούμερανγκ, με αποτέλεσμα 
να υποστεί ταπεινωτική ήττα με 
ποσοστό άνω του 9%. Το 1983, 
ο επικεφαλής της κυβερνώσας 
στρατιωτικής χούντας προειδο-
ποίησε τους ψηφοφόρους να μην 
ψηφίσουν τον Τουργκούτ Οζάλ 
για πρόεδρο και όμως εκείνοι «δεν 
υπάκουσαν» τους αξιωματικούς. 
Το 2007, το στρατιωτικό κατε-
στημένο προσπάθησε να εμπο-
δίσει τον εκλεκτό του Ερντογάν, 
Αμπντουλάχ Γκιουλ, να αναλάβει 
πρόεδρος της Τουρκίας επειδή η 
σύζυγός του φορούσε μαντίλα. Ο 
Ερντογάν εκμεταλλευόμενος έξυ-
πνα τη συγκυρία προκήρυξε νέες 
βουλευτικές εκλογές, οι οποίες 
κατάφεραν θανάσιμο πολιτικό 
πλήγμα στους στρατηγούς.
 
Με όλη αυτή την πρόσφατη ιστο-
ρία, γιατί να διακινδυνεύσει ο Ερ-
ντογάν την επανάληψη μιας τέ-
τοιας κατάστασης; Η απάντηση 
είναι μάλλον πολύ απλή: επειδή 

μπορεί. Εχει διαμορφώσει σχεδόν 
όλους τους τουρκικούς θεσμούς 
κατ’ εικόνα του, αποστερώντας 
τους από την ανεξαρτησία και 
την αυτονομία τους και έχει πε-
ριβάλει τον εαυτό του με υποτα-
κτικούς υπασπιστές που δεν αμ-
φισβητούν ποτέ τη σοφία του.
 
Η τουρκική ∆ικαιοσύνη έχει μετα-
τραπεί σε διώκτη και τιμωρό των 
πραγματικών και φανταστικών 
αντιπάλων του Ερντογάν, από 
πολιτικούς μέχρι ηγέτες της κοι-
νωνίας των πολιτών, δημοσιογρά-
φους και ακαδημαϊκούς. ∆εν δια-
φέρει σε τίποτα από τη Ρωσία του 
Πούτιν. Για να χρησιμοποιήσουμε 
το ρητό του πρώην δικαστή της 
Νέας Υόρκης Sol Wachter, αν ο 
Ερντογάν το επιθυμεί, το σύστη-
μα θα «απαγγείλει κατηγορίες σε 
ένα σάντουιτς με ζαμπόν». 
 
Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, οι 
οποίοι σχεδόν όλοι τους έχουν δι-
οριστεί από τον ίδιο, γνωρίζουν 
ότι αν τολμήσουν να του εναντι-
ωθούν, θα καταλήξουν και αυ-
τοί θύματα. Ετσι, οι φυλακές εί-
ναι γεμάτες από ανθρώπους που 
έχουν κατηγορηθεί για παράλο-
γα «εγκλήματα» και για βαρύτε-
ρα αδικήματα που βρίθουν από 
εξωφρενικές κατηγορίες. 

 Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει επιβά-
λει δρακόντειους κανόνες που 
αποσκοπούν στην τιμωρία όσων 
διαδίδουν «παραπληροφόρηση», 
νομίζει ότι θα μπορέσει να ελέγ-
ξει τη δυσαρέσκεια του κοινού. 
Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι 
απλώς η μεγαλύτερη μητρόπολη 
της Τουρκίας, αλλά αποτελείται 
και από ένα αμάλγαμα ανθρώ-
πων από κάθε γωνιά της χώρας, 
με έναν ισχυρό ιστό διασυνδέ-
σεων. Ως εκ τούτου, τα νέα θα 
διαδοθούν. Ηδη οι διαδηλωτές 
στην Κωνσταντινούπολη που 
αντιδρούν στην ετυμηγορία και 
ζητούν την παραίτηση του Ερ-
ντογάν αναφωνούν «∆ικαιώμα-
τα, Νόμος, ∆ικαιοσύνη», συνθή-
ματα που μιμούνται εκείνα των 
Ιρανών διαδηλωτών, «Γυναίκες, 
Ζωή, Ελευθερία».
 
Αυτές οι εξελίξεις θα μειώσουν 
σίγουρα την επιρροή του Ερντο-
γάν και θα αυξήσουν την απή-
χηση του Ιμάμογλου οδηγώντας 
τον να γίνει ο κύριος διεκδικητής 
στις επερχόμενες εκλογές. Ενα 
όφελος που μπορεί επιπλέον να 
προκύψει από αυτές τις εξελίξεις 
είναι ότι το κοινό θα εστιάσει την 
προσοχή του στους πολυάριθμους 
αντιφρονούντες που σαπίζουν 
στις φυλακές. Για φυλακισμένους 

όπως ο Οσμάν Καβαλά, ηγέτης 
της κοινωνίας των πολιτών, και 
ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην 
ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμ-
ματος, η καταδίκη του Ιμάμογλου 
μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή 
του κλίματος. 
 
Ωστόσο, ένας Ερντογάν του οποί-
ου η υποστήριξη μειώνεται είναι 
πιθανό να γίνει όλο και πιο επι-
θετικός και ριψοκίνδυνος με την 
εξωτερική πολιτική του. Θα θε-
λήσει να απευθυνθεί στα εθνικι-
στικά αισθήματα επεμβαίνοντας 
στη βόρεια Συρία και/ή αυξάνο-
ντας τις εντάσεις με την Ελλά-
δα και την Κύπρο, διακινδυνεύ-
οντας μια σοβαρή κρίση με την 
Ουάσιγκτον, με το σκεπτικό ότι 
θα είναι πάντα σε θέση να ασχο-
ληθεί με αυτές τις εντάσεις μετά 
την επανεκλογή του. Γνωρίζου-
με, όμως, ακόμη ότι αυτό δεν εί-
ναι πάντα τόσο απλό και ότι τα 
επεισόδια μπορεί να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο.

 
* Ο κ. Χένρι Τζ. Μπάρκι κατέχει την 
έδρα Cohen ως καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Lehigh 
της Πενσιλβάνια και είναι επίκουρος 
ανώτερος συνεργάτης για τις 
Μεσανατολικές Σπουδές στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Σχέσεων.

Αν ο Τούρκος πρόεδρος 
το επιθυμούσε, 
το σύστημα θα μπορούσε 
να «απαγγείλει 
κατηγορίες σε ένα 
σάντουιτς με ζαμπόν». 

Α Π Ο Ψ Η

Γιατί το κάνει; Γιατί μπορεί...

Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης

Του ΧΕΝΡΙ ΤΖ. ΜΠΑΡΚΙ*





Zero day. Ετσι αποκαλούν οι ψηφι-
ακοί φρουροί της Microsoft την 
ημέρα μιας κυβερνοαπειλής με 
χαρακτηριστικά τα οποία ποτέ 
δεν είχαν συναντήσει. Είναι οι 
ώρες που τα Windows βρίσκο-
νται εκτεθειμένα, θέτοντας αυ-
τομάτως σε καθεστώς συναγερ-
μού το δωμάτιο πολέμου. Η «Κ» 
επισκέφθηκε το κέντρο επιχει-
ρήσεων της Microsoft στις ΗΠΑ 
και συνάντησε τους ανθρώπους-
κλειδιά στην καταπολέμηση των 
ψηφιακών επιθέσεων, οι οποίες 
εκτείνονται από τις τράπεζες και 
τις επιχειρήσεις μέχρι τις κρατι-
κές υποδομές και την Ουκρανία. 

Ταξίδεψα στο Ρέντμοντ της 
πολιτείας Ουάσιγκτον, 25 χλμ. 
ανατολικά από το Σιάτλ. Εκεί βρί-
σκονται, από το 1985, τα κεντρι-
κά γραφεία και το campus της 
Microsoft. Εκ του αποτελέσμα-
τος, η εταιρεία που ίδρυσαν οι 
Πολ Αλεν και Μπιλ Γκέιτς είναι 
ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος του δι-
εθνούς κυβερνοεγκλήματος. Οι 
λόγοι είναι καθαρά στατιστικοί, 
καθώς το λειτουργικό της έχει 
τη μεγαλύτερη διείσδυση στις 
υποδομές του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα.

«Αυτήν τη στιγμή, οι κακοί 
κερδίζουν», μας είπε με αφοπλι-
στική ειλικρίνεια ο Τομ Μπερτ, 
αντιπρόεδρος της Microsoft, επι-
φορτισμένος με την ασφάλεια 
των απανταχού πελατών της 
πολυεθνικής. Εννοούσε ότι το 
κυβερνοέγκλημα αυξάνεται με 
ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Σε ετήσια 
βάση, οι κυβερνοεπιθέσεις με 
οικονομικό κίνητρο κοστίζουν 
σήμερα 6 τρισ. δολάρια και μέ-
χρι το 2025 αναμένεται να αγ-
γίξουν τα 10 τρισ. δολάρια. Γι’ 
αυτό και η Microsoft έχει πλέον 
στις τάξεις της 11.000 εργαζομέ-
νους στην κυβερνοασφάλεια. Ο 
Μπερτ ήρθε ο ίδιος σε επαφή με 
τους Ουκρανούς αξιωματούχους, 
ήδη πριν από τη ρωσική εισβολή, 
καθώς οι πρώτες κυβερνοεπιθέ-
σεις της Ρωσίας εμφανίστηκαν 
αμέσως μετά το αδιέξοδο στις 
συνομιλίες Μπάιντεν - Πούτιν. 
Μέχρι και σήμερα ακολουθούν 
πιστά την πορεία και την έντα-
ση των στρατιωτικών επιθέσεων 
στα ουκρανικά εδάφη. Είναι ένας 
παράλληλος πόλεμος, με στόχους 
κρατικούς οργανισμούς και κρί-
σιμες υποδομές στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών και 
των logistics.

Κατά μέσον όρο, οι Ρώσοι εξα-
πολύουν 4-5 σημαντικές κυβερ-
νοεπιθέσεις την εβδομάδα. «Ηδη 
από το πρωί σήμερα είχαμε δύο. 
Εφαρμόζουμε τεχνολογίες τεχνη-
τής νοημοσύνης που δημιουρ-
γούν προστατευτικά τείχη χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση. Υποστη-
ρίζουμε την Ουκρανία στην άμυ-
να, αλλά δεν προσφέρουμε καμία 
αρωγή σε καμία κυβέρνηση για 
επίθεση. Είναι βασική μας αρ-
χή», διευκρινίζει ο αντιπρόεδρος 
της Microsoft. Και ποιο είναι το 
προφίλ των ανθρώπων που βρί-
σκονται πίσω από τις κυβερνοε-
πιθέσεις της Ρωσίας; «∆εν έχου-
με ιδέα. Ξέρουμε μόνο ότι είναι 
ιδιαίτερα επιδέξιοι».

Αρχικά η Ουκρανία δεν είχε 
τα δεδομένα της στο cloud, κά-
τι που διασφαλίστηκε μέσα σε 
10 ημέρες από την έναρξη της 
εισβολής. Ως εκ τούτου, αφαιρέ-
θηκε από τον ρωσικό στρατό η 
δυνατότητα να αποκτά πρόσβα-
ση στην πληροφορία όταν κατα-
λαμβάνει ουκρανικές υποδομές. 
«Σε κάθε πόλεμο κυριαρχεί και 
μια τεχνολογική εξέλιξη. Στον Α΄ 

Παγκόσμιο είδαμε τα αεροπλά-
να. Στον Β΄ Παγκόσμιο είχαμε 
τα πυρηνικά. Αυτός εδώ είναι 
ο πρώτος υβριδικός πόλεμος», 
λέει χαρακτηριστικά ο βετερά-
νος της Microsoft.

Μία περιήγηση στο campus 
της Microsoft έχει τα «τυχερά» 
της. Βρεθήκαμε σε ένα χώρο με 
περιορισμένη πρόσβαση από 
τρίτους. Είναι ο τομέας όπου 
ο τεχνολογικός κολοσσός «συ-
ναντά» την αμερικανική κυβέρ-
νηση με κοινό στόχο την κατα-
πολέμηση του διασυνοριακού 
κυβερνοεγκλήματος. Τα μέτρα 
ασφαλείας έχουν άλλη διάστα-
ση στο Microsoft Cybercrime 
Center. Είναι η ώρα που μας ζη-

τούν ευγενικά να μην τραβάμε 
φωτογραφίες ή βίντεο στις αί-
θουσες του κέντρου επιχειρή-
σεων. Ποιος θα μπορούσε να 
παρακούσει μία πρώην νομι-
κή εκπρόσωπο του FBI; Η Εϊ-
μι Χόγκαν Μπέρνεϊ είναι σή-
μερα γενική διευθύντρια της 
Μονάδας Ψηφιακού Εγκλήμα-
τος της Microsoft. ∆ιοικεί μία 
ομάδα μόλις 27 ατόμων, η οποία 
είναι μια ξεχωριστή ομάδα, ως 
η μοναδική που μπορεί να ανα-
λάβει νομική δράση εις βάρος 
των δραστών.

«Μεταχειριζόμαστε ποινικά 
τους κυβερνοεγκληματίες. Τους 
εντοπίζουμε, πιστοποιούμε τις 
υποδομές και τις τεχνολογίες 
τους, και τους φέρνουμε ενώπι-
ον της δικαιοσύνης», εξηγεί η 
Μπέρνεϊ, περιγράφοντας το έρ-
γο της ομάδας της πάνω σε πέ-
ντε τομείς απάτης – Malware, 
Ransomware, Business email 
compromise, Tech support fraud, 
Malicious use of Azure. Η μεγα-
λύτερη πρόκληση; Το γεγονός 
ότι υπάρχουν χώρες που δεν συ-
νεργάζονται. Ο καλύτερος λόγος 
να αισιοδοξεί κανείς; Η εκτίμηση 
ότι τα διαθέσιμα εργαλεία προ-
στασίας καλύπτουν τουλάχιστον 

το 90% των κυβερνοεπιθέσεων.
Τη ρώτησα τι απεικόνιζε ο ψη-

φιακός χάρτης στη γιγαντιαία 
οθόνη που βρισκόταν από πίσω 
της. Με κάλεσε να διαπιστώσω 
από μόνος μου. Καθώς μετακι-
νούσα τον παγκόσμιο χάρτη με 
την αφή μου, μου εξηγούσε ότι 
έβλεπα με τα αντίστοιχα διαφο-
ρετικά χρώματα την πορεία που 
είχαν 19 σοβαρά κακόβουλα λο-
γισμικά τις τελευταίες 30 ημέ-
ρες. Στάθηκα στην Ελλάδα, όπου 
εντοπίστηκαν τα περισσότερα 
από αυτά και όλα στην Αθήνα. 
Ομως όχι σε τόσο μεγάλη έντα-
ση όσο σε άλλες χώρες. «∆εν τα 
πηγαίνετε και τόσο άσχημα», μου 
είπε η Μπέρνεϊ, καθώς είχα ήδη 
μεταφερθεί στη Ρωσία. Η εικόνα 
με εξέπληξε, καθώς ολόκληρη η 
επικράτεια ήταν απολύτως κα-
θαρή. ∆εν πρόλαβα να ρωτήσω 
γιατί. «Είναι χώρα στην οποία 
δεν υπάρχουν πολλά χρήματα να 
κλέψει κανείς. Επίσης, εκεί είναι 
εγκατεστημένοι σε μεγάλο βαθμό 
οι διεθνείς κυβερνοεγκληματίες».

Κοινή παραδοχή στα κεντρι-
κά γραφεία της Microsoft είναι 
ότι το ransomware συνιστά την 
υπ’ αριθμόν 1 απειλή για την 
κυβερνοασφάλεια της εταιρείας 

και των πελατών της. Επιτήδει-
οι με τη χρήση κακόβουλων λο-
γισμικών αποκτούν πρόσβαση 
στα δεδομένα ενός οργανισμού 
ή μιας επιχείρησης, τα κρυπτο-
γραφούν, αφαιρούν την πρόσβα-
ση και ζητούν χρήματα για να 
παραδώσουν το κλειδί.

Περιθώριο 2 ωρών

Η εταιρεία λαμβάνει καθημε-
ρινά 43 τρισ. σήματα δυνητικών 
απειλών. Το 2021 υπήρξε αύξη-
ση 50% στον αριθμό των κυβερ-
νοεπιθέσεων ανά εβδομάδα. Οι 
προγραμματιστές της Microsoft 
έχουν συνήθως 2 ώρες διαθέ-
σιμες προτού μια εντοπισμένη 
απειλή καταστεί μοιραία για το 
σύστημα και υπολογίζουν ότι 
κατά μέσον όρο χρειάζονται 287 
ημέρες για να ανακάμψει ένας 
πελάτης τους από μια σοβαρή 
παραβίαση που δεν αντιμετω-
πίστηκε εγκαίρως. Οι δράστες 
πληρώνονται με κρυπτονομί-
σματα, καθώς είναι ο μόνος τρό-
πος που τους διασφαλίζει ότι 
δεν θα εντοπιστούν. Τους οδη-
γεί το εύκολο και ανώδυνο χρή-
μα, γι’ αυτό και δεν θα σπατα-
λήσουν πολύ χρόνο όταν βρουν 
δύσκολη άμυνα. 

Η εταιρεία έχει αναπτύ-
ξει τεχνολογίες τεχνη-
τής νοημοσύνης για να 
δημιουργήσει «τείχη» 
στους ψηφιακούς ει-
σβολείς, που δεν χρειά-
ζονται ανθρώπινη 
παρέμβαση.

Του απεσταλμένου μας 

στο ΡΕΝΤΜΟΝΤ

ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η έξαρση 
της κυβερνοαπειλής

(επιθέσεις 
ανά δευτερόλεπτο)

Οι ιδρυτές της Microsoft Πολ Αλεν (αριστερά) και Μπιλ Γκέιτς (δεξιά) περιστοιχισμένοι από προσωπικούς υπολογιστές το 1981. Η φωτογραφία αποτελεί 
σήμερα ιστορικό ντοκουμέντο και ως τέτοιο φιλοξενείται στο campus της εταιρείας. ∆εξιά, άποψη από τους εσωτερικούς χώρους των κεντρικών εγκατα-
στάσεων της Microsoft στο Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στρατηγείο 
της Microsoft
για το ψηφιακό
έγκλημα
Τα νέα όπλα της κυβερνοασφάλειας 

Ο Τζον Λάμπερτ, γενικός διευθυντής 
στο Κέντρο Πληροφοριών Απειλών 
της Microsoft, μίλησε στην «Κ».

Πίσω από κάθε μεγάλο εγχείρημα 
υπάρχουν πάντα άνθρωποι που 
εργάζονται εξαντλητικά και αθό-
ρυβα στο πεδίο της υλοποίησης. 
Ο Τζον Λάμπερτ, γενικός διευθυ-
ντής στο Κέντρο Πληροφοριών 
Απειλών της Microsoft, λέει ότι 
καθόταν δύο μήνες στην καρέκλα 
του γραφείου του κτίζοντας την 
άμυνα της Ουκρανίας απέναντι 
στις κυβερνοεπιθέσεις της Ρωσί-
ας. Είναι άλλωστε από τα στελέ-
χη που είχαν εγκαίρως εισηγηθεί 
στον Μπιλ Γκέιτς να «τρέξει» την 
κυβερνοασφάλεια οριζοντίως σε 
όλους τους τομείς της εταιρείας. 
Ανέλαβε ο ίδιος να δημιουργήσει 
μια ειδική ομάδα αναλυτών και μη-
χανικών υπολογιστών για αυτόν 
τον σκοπό. Στην περίπτωση της 
Ουκρανίας, έστησε σύστημα πα-
ρακολούθησης δραστηριότητας 
για τις ρωσικές κινήσεις, με πρώτη 
προτεραιότητα την αποτροπή μιας 
επίθεσης, προτού η διαδικασία με-
ταφερθεί στο στάδιο της καταγρα-
φής και αντιμετώπισης. Εφτιαξε 
ειδικό feature των Windows που 
καταπολεμά το ρωσικό κακόβου-
λο λογισμικό. Στην πραγματικότη-
τα, έπρεπε να δημιουργήσει νέα 
τακτικά εργαλεία, καθώς ήταν η 
πρώτη φορά που μια κυβερνοδύ-
ναμη, η Ρωσία, μπήκε σε πόλε-
μο, διενεργώντας επιθέσεις σε 
δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές 
ή σε κάμερες, και φυσικά σε μο-
νάδες ηλεκτρικής ενέργειας και 
φωτισμού. Είχα την ευκαιρία για 
έναν σύντομο διάλογο μαζί του.

 
– Εχουν success stories οι Ρώσοι; 
Στο τέλος της ημέρας, ποιος κερ-
δίζει τον κυβερνοπόλεμο στην 
Ουκρανία;

– Ο πόλεμος είναι ακόμα σε εξέ-
λιξη σε όλα τα επίπεδα. Το βέβαιο 
είναι ότι καταφέρνουμε να αντέ-
χουν τα συστήματα των Ουκρα-
νών, παρά την υλική καταστροφή 
των υποδομών τους. Αυτή είναι η 
επιτυχία μας. Οσο για την ποιότη-
τα των ρωσικών κυβερνοεπιθέσε-
ων, είναι συνεπής με αυτό που θα 
περιμέναμε. Πάντως δεν μας εξέ-
πληξαν με κάτι καινούργιο.

 
– Ποια ήταν η ψυχολογία σου 
όταν κλήθηκες να πάρεις στα 
χέρια σου την κυβερνοάμυνα 
μιας χώρας που βρίσκεται σε πό-
λεμο; Είχες περισσότερο άγχος 
ή περισσότερη αυτοπεποίθηση;

– Ηταν τέτοια η συνειδητοποί-
ηση για το πόσο σημαντικό ήταν 
το project, για το πόσο χρήσιμος 
μπορούσα να είμαι σε μια χώρα 
που δέχεται επίθεση, ώστε ήταν 
αυτό που τελικά επικράτησε στην 
ψυχολογία μου και μείωσε το άγ-
χος μου, δεν μου άφηνε περιθώ-
ρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπήρξαν στιγμές πολύ δύσκολες 
και φορτισμένες. ∆εν θα ξεχάσω, 
για παράδειγμα, όταν βρισκόμουν 
σε επικοινωνία με μια ουκρανική 
υποδομή και οι άνθρωποι με τους 
οποίους μιλούσα μου ζήτησαν τρο-
μοκρατημένοι να τους δώσω 5 λε-
πτά. Λίγο μετά οι ίδιοι με ενημέρω-
σαν ότι ρωσικό τανκ είχε εισέλθει 
στην εγκατάσταση σκοτώνοντας 
δύο συναδέλφους τους. Αντιλαμ-
βάνεστε το κλίμα που επικρατούσε 
σε αυτές τις επικοινωνίες. Γι’ αυ-
τό και θέλει προσοχή και από την 
πλευρά μας. Στην πραγματικότη-
τα, αυτοί που δέχονται τις πληρο-
φορίες και την τεχνογνωσία μας 
μπορεί να κινδυνεύουν ακριβώς 
γι’ αυτόν τον λόγο.

«Αντέχει
η άμυνά μας
στους Ρώσους»

ΤΕΛΟΣ 2021 

571 
ΑΡΧΗ 2022 

921 

ΤΕΛΟΣ 2022 

1.287 43 
τρισ. σήματα δυνητι-
κών απειλών λαμβάνει η 
Microsoft κάθε μέρα.

6 
τρισ. δολάρια κλέβουν 
οι θύτες κυβερνοεπιθέ-
σεων κάθε χρόνο.

50% 
αύξηση στον αριθμό 
των κυβερνοεπιθέσεων 
ανά εβδομάδα το 2021.

11.000 
ανθρώπους απασχολεί 
η Microsoft στον τομέα 
της κυβερνοασφάλειας.

Τοπογραφικός 
χάρτης, εμπνευ-
σμένος από το το-
πίο του Βορειοδυ-
τικού Ειρηνικού, ο 
οποίος κατασκευά-
στηκε από εξαρτή-
ματα μητρικής πλα-
κέτας και κοσμεί 
έναν από τους χώ-
ρους στο campus 
της Microsoft.
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Η πιο επικίνδυνη εστία εθνικιστι-
κής έντασης σήμερα στην Ευρώ-
πη, αυτή του Κοσόβου, δείχνει να 
υπερθερμαίνεται και τις τελευταί-
ες ώρες καταγράφεται στον άξο-
να Πρίστινας - Βελιγραδίου έντο-
νη διπλωματική κινητικότητα. 
Ευρωπαίοι και Αμερικανοί σπεύ-
δουν στις δύο πρωτεύουσες, όπου 
ασκούν πιέσεις σε μια προσπάθεια 
να αποτρέψουν κλιμάκωση της 
αντιπαράθεσης Σέρβων και Αλβα-
νών για το βόρειο Κόσοβο, που θα 
προκαλούσε ντόμινο επικίνδυνων 
εξελίξεων για όλη τη Βαλκανική.   

Πίσω από τον ποταμό Ιμπαρ, 
και με επίκεντρο τη Μιτρόβιτσα, 
το σερβικό στοιχείο βράζει αντι-
δρώντας στις κινήσεις της Πρίστι-
νας να το προσδέσει στον κρατικό 
κορμό. Οι Σέρβοι έχουν τοποθε-
τήσει οδοφράγματα, πίσω από 
τα οποία έχουν οχυρωθεί παρα-
στρατιωτικές ομάδες και διεκδι-
κούν την άμεση απελευθέρωση 
ενός ομοεθνούς τους αστυνομι-
κού, που συνελήφθη από την κο-
σοβάρικη αστυνομία για εμπλοκή 
του σε τρομοκρατικές, όπως χα-
ρακτηρίστηκαν, επιθέσεις Σέρ-
βων εθνικιστών εναντίον δημόσι-
ων κτιρίων στον Βορρά. Ωστόσο, 
μόνον ως αφορμή θα πρέπει να 
εκληφθεί αυτή καθαυτήν η σύλ-
ληψη. Είναι καιρός τώρα που το 
θερμόμετρο ανεβαίνει με το πα-
ραμικρό στην παγωμένη διένεξη 
του Κοσόβου, καθώς εντείνονται 
οι προσπάθειες του διεθνούς πα-
ράγοντα για την εξεύρεση μιας 
αμοιβαίως αποδεκτής φόρμουλας 
που θα εξομαλύνει τις σχέσεις 
Πρίστινας και Βελιγραδίου. Οι 
Σέρβοι του Βορρά, και πίσω από 
αυτούς το Βελιγράδι, αρνούνται 
να εκχωρήσουν οτιδήποτε από 
την de facto εξουσία που έχουν 
εγκαθιδρύσει στους δήμους και 
στα χωριά πάνω από τον Ιμπαρ.  

Στην κόψη του ξυραφιού

Ετσι, σε κάθε προσπάθεια της 
κυβέρνησης να επιβάλει έστω και 
κάποια συμφωνημένα στο τρα-
πέζι της διπλωματίας βγαίνουν 
στους δρόμους, οδηγώντας στην 
κόψη του ξυραφιού την εύθραυ-
στη σταθερότητα του Κοσόβου. 
Τούτη τη φορά, ο εν εξελίξει γύ-
ρος έντασης ξεκίνησε από την 
απόφαση της κυβέρνησης να 
αντικαταστήσει τις σερβικές πι-
νακίδες των αυτοκινήτων με αυ-
τές που ισχύουν σε όλη την υπό-
λοιπη επικράτεια του νεοπαγούς 
κράτους. Οι Σέρβοι αντέδρασαν 
με επεισοδιακές διαδηλώσεις και 
παραιτήσεις όλων των ομοεθνών 
τους που συμμετέχουν στις κρα-
τικές δομές (αστυνομία, δημόσιο, 
νοσοκομεία κ.α.). Και ενώ γι’ αυ-
τά βρέθηκε μια συμβιβαστική λύ-
ση, με αφορμή τη διεξαγωγή των 
δημοτικών εκλογών, οι Σέρβοι 
ανέβηκαν και πάλι στα κεραμί-

δια αναγκάζοντας την Πρίστινα 
να τις αναβάλει για τον Απρίλιο. 
Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς απειλεί να στείλει στρα-
τό στο Κόσοβο, πλην όμως μια 
τέτοια κίνηση θα έβαζε φωτιά 
στην πυριτιδαποθήκη. Η πρόε-
δρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμά-
νι και ο πρωθυπουργός Αλμπιν 
Κούρτι, από την πλευρά της Πρί-
στινας, κατέθεσαν στις αρχές της 
εβδομάδας αίτηση ένταξης του 
Κοσόβου στην Ε.Ε., περισσότερο 
για να ενισχύσουν τη διαπραγμα-
τευτική θέση τους.  

Ενόψει ενός νέου διογκούμε-
νου κύματος εντάσεων και πι-
θανών γεωπολιτικών αναταρά-
ξεων στην ευρύτερη περιοχή, ο 
διεθνής παράγοντας βιάζεται να 
κλείσει το θέμα και στην κατεύ-
θυνση αυτή έχουν ενεργοποιηθεί 
Βρυξέλλες, Αμερικανοί, Βρετανοί, 
Γάλλοι, Γερμανοί, ενώ με αφορ-
μή τα τελευταία επεισόδια παρε-
νέβη και η Μόσχα, η οποία διά 
του εκπροσώπου της Ντμίτρι Πε-

σκόφ συνέστησε διευθέτηση του 
προβλήματος μέσω διπλωματίας, 
τη στιγμή που ο Σεργκέι Λαβρόφ 
επέρριπτε ευθύνες στη ∆ύση για 
την κλιμάκωση της έντασης. Τώ-
ρα οι ελπίδες εναποτίθενται σε 
ένα γαλλογερμανικό σχέδιο, το 
μόνο που υπάρχει πλέον στο τρα-
πέζι, και δείχνει να ανοίγει μια 
χαραμάδα διεξόδου. Με τη γαλ-
λογερμανική πρόταση υπό μά-
λης, που βασίζεται στο μοντέλο 
των δύο Γερμανιών όταν το 1971 
συμφωνήθηκε η εξομάλυνση των 
σχέσεων μεταξύ Ομοσπονδιακής 
και Λαοκρατικής Γερμανίας χωρίς 
μεταξύ τους αναγνώριση, επρό-
κειτο να φθάσουν χθες στο Βελι-
γράδι ο ειδικός απεσταλμένος των 
ΗΠΑ Γκάμπριελ Εσκομπάρ, ο δια-
μεσολαβητής της Ε.Ε. Μίροσλαβ 
Λάιτσεκ και οι ad hoc μεσολαβη-
τές της Βρετανίας, Γαλλίας και 
Γερμανίας. Νωρίτερα Εσκομπάρ 
και Λάιτσεκ είχαν επισκεφθεί την 
Πρίστινα, απ’ όπου ο πρώτος δή-
λωσε ότι η γαλλογερμανική πρό-
ταση έχει την πλήρη υποστήρι-
ξη των ΗΠΑ τονίζοντας πως «οι 
διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε 
πολύ ευαίσθητο σημείο και απαι-
τείται αυτοσυγκράτηση και από 
τις δύο πλευρές, ώστε να μην προ-
καλούνται εντάσεις που θα βλά-
ψουν τον διάλογο».  

Υπάρχει όμως κλίμα αν όχι 
προσέγγισης, τουλάχιστον διά-
θεσης για ουσιαστικό διάλογο 
από τις δύο πλευρές; Αν κρίνει 
κανείς από τη ρητορική των ηγε-
τών τους, τα πάντα μετεωρίζο-
νται σε ομιχλώδες τοπίο. Βούτσιτς 
και Κούρτι, δύο εθνικολαϊκιστές 
ηγέτες, έχουν επιδοθεί σε ένα δι-
πλωματικό μπρα ντε φερ, με τον 
Σέρβο πρόεδρο να αποκαλεί τον 
Κοσοβάρο πρωθυπουργό «τρο-
μοκρατικό απόβρασμα» και τον 
τελευταίο να απαντάει ότι εάν το 
Βελιγράδι επιχειρήσει να στείλει 
στρατό στο Κόσοβο, η Πρίστινα, 
που εξοπλίζεται διαρκώς τελευ-
ταία με βρετανικούς φορητούς 
πυραύλους και άρματα μάχης, 
«είναι έτοιμη να απαντήσει στη 
σερβική επιθετικότητα με όλη 
της την ισχύ».  

Οι δύο ηγέτες θα πρέπει να 
προβούν σε πολιτικά οδυνηρές 
υποχωρήσεις για τις οποίες θα 
αναγκαστούν να πείσουν την κοι-
νή γνώμη τους, η οποία γαλουχή-
θηκε τόσα χρόνια από τους ίδιους 
σε ανυποχώρητες θέσεις. Το «κα-
ρότο» της ένταξης στην Ε.Ε., ειδι-
κά για τον Βούτσιτς, συνδυάζεται 
με το μαστίγιο ενός συμβιβασμού 
στο Κόσοβο και της απομάκρυν-
σής του από την αγκαλιά του 
Πούτιν.  

Η αναζωπύρωση στο Κόσοβο
και η Βαβέλ των πυροσβεστών   
Εγκλωβισμένοι στην «ανυποχώρητη» ρητορική τους Βελιγράδι και Πρίστινα  

Η σύλληψη ενός
Σέρβου αστυνομικού
για «τρομοκρατία»
ήταν μόνον η αφορμή.  

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ 

Στον Βορρά του Κοσόβου, οι Σέρβοι έχουν τοποθετήσει οδοφράγματα (φωτογραφία από το χωριό Ρούντινε).
Εκεί έχουν οχυρωθεί παραστρατιωτικές ομάδες και διεκδικούν την άμεση απελευθέρωση ενός Σέρβου αστυνομικού.
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Μετά την απελευθέρωση της 
Χερσώνας τον περασμένο μή-
να, υπήρξε μια σχετική κατά-
παυση των εχθροπραξιών στον 
Νότο και μια αιματηρή σύρραξη 
γύρω από το Μπαχμούτ, όπου οι 
ρωσικές δυνάμεις υπό την ομάδα 
Βάγκνερ του Γιεβγιένι Πριγκό-
ζιν προσπαθούν εδώ και πολλές 
εβδομάδες να καταλάβουν την 
πόλη. Η Ρωσία εξακολουθεί να 
επιτίθεται σε υποδομές στην Ου-
κρανία σε μια επιχείρηση διακο-
πής της ηλεκτροδότησης και της 
υδροδότησης καθώς ενσκήπτει 
ο χειμώνας στη χώρα.

  
Κάθε διακοπή στις συγκρούσεις 
οδηγεί σε νέες εκκλήσεις για 
διαπραγματεύσεις. Η τελευταία 
προήλθε από τον παλιό μου φί-
λο, βραβευμένο με Πούλιτζερ 
δημοσιογράφο, Ρόμπερτ Ράιτ, 
ο οποίος τάχθηκε με άρθρο του 
στην «Ουάσιγκτον Ποστ» υπέρ 
της άσκησης αμερικανικών πιέ-
σεων προς την Ουκρανία να δι-
απραγματευτεί. Ο Γάλλος πρόε-
δρος Εμανουέλ Μακρόν άφησε 
να εννοηθεί ότι η Ρωσία ίσως 
χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλεί-
ας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτι-
κής συμφωνίας, ενώ ένας άλλος 
φίλος μου, ο πολιτικός επιστή-
μονας Τζον Μιρσχάιμερ, υπερ-
θεμάτισε σε μια περίεργη συ-
νέντευξή του στο New Yorker, 
όπως και ο Τζέφρι Σακς, ο οποίος 
επιμένει ότι ο πόλεμος οφείλεται 
αποκλειστικά στην αμερικανική 
πολιτική. Αυτού του είδους τα 
επιχειρήματα βασίζονται σε δύο 
λανθασμένες παραδοχές. Πρώ-
τον, ότι τα κίνητρα της Ρωσίας 
στον πόλεμο ήταν κάτι διαφο-
ρετικό και όχι η επιθυμία για 
αρπαγή όσο το δυνατόν περισ-
σότερων ουκρανικών εδαφών ή 
η υπονόμευση της βιωσιμότη-
τας της Ουκρανίας ως κράτους. 
Και δεύτερον, ότι είναι απίθανη 
η περαιτέρω προέλαση των Ου-
κρανών. Και οι δύο «βεβαιότη-
τες» διαψεύστηκαν.

  
Παρόλο που η Ρωσία είναι σαφώς 
σε μειονεκτική θέση αυτήν τη 
στιγμή, δεν υπάρχει καμία ένδει-
ξη ότι οι μακροπρόθεσμοι στό-
χοι της στην Ουκρανία άλλαξαν 
στο ελάχιστο. Μια διαπραγμά-
τευση τώρα που θα άφηνε τη 
Ρωσία με σημαντικά ουκρανικά 
εδάφη δεν θα οδηγούσε στην ει-
ρήνη. Ο πόλεμος θα ξανάρχιζε 
τη στιγμή που η Ρωσία θα αισθα-
νόταν ότι ανέκαμψε επαρκώς. 
Σε στρατιωτικό επίπεδο έχουμε 
κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η 
χρονική συγκυρία ευνοεί την 
Ουκρανία. Τώρα που μπήκε για 
τα καλά ο χειμώνας και το έδα-
φος παγώνει, τα οχήματα απο-
κτούν μεγαλύτερη κινητικότη-
τα. Οι Ρώσοι υποχώρησαν από 
τη Χερσώνα και ενίσχυσαν τις 
θέσεις τους στην αριστερή όχθη 
του ∆νείπερου, σύμφωνα όμως 
με το Ινστιτούτο για την Ερευ-
να του Πολέμου δεν είχαν τον 
χρόνο να οικοδομήσουν αποτε-

λεσματικές γραμμές άμυνας και 
οι Ουκρανοί έχουν διασχίσει τον 
ποταμό σε πολλά σημεία. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να απε-
λευθερώσουν αυτήν την εδαφι-
κή έκταση ώστε να ανακόψουν 
τις ρωσικές γραμμές επικοινω-
νίας από το υπό ρωσική κατοχή 
Ντονμπάς και τη Ρωσία καθε-
αυτή προς τη Μαριούπολη και 
τη Μελιτόπολη. Mόλις αποκο-
πούν οι γραμμές αυτές ή βρε-
θούν εντός της εμβέλειας του 
πυροβολικού, τότε η Ουκρανία 
μπορεί να σκεφτεί την απελευ-
θέρωση της Κριμαίας. Οι Ρώσοι 
θα μπορούσαν να εξετάσουν 
σοβαρά το ενδεχόμενο να δια-
πραγματευτούν αν νιώσουν ότι 
η Σεβαστούπολη τους γλιστράει 
από τα χέρια.

 
Περιττό να πούμε ότι όλα αυτά 
απαιτούν συνεχιζόμενη υψηλού 
επιπέδου στρατιωτική υποστή-
ριξη από τη ∆ύση. Η στέρηση 
πυραυλικών συστημάτων όπως 
τα ATACMS μοιάζει ανεγκέφαλη 
απόφαση, τη στιγμή που η Ου-
κρανία προσπαθεί απεγνωσμέ-
να να εξουδετερώσει τις αερο-
πορικές βάσεις, από τις οποίες 
εκτοξεύονται πύραυλοι. Η Ρω-
σία χρησιμοποίησε την απειλή 
της πυρηνικής κλιμάκωσης τον 
Σεπτέμβριο για να τρομοκρατή-
σει τους συμμάχους του Κιέβου, 

αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα 
εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αν 
η Ουάσιγκτον εννοεί σοβαρά ότι 
θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία 
στον πόλεμο, θα έπρεπε να άρει 
το μπλόκο αυτών των συστημά-
των. Η δυτική πίεση προς την 
Ουκρανία να διαπραγματευτεί 
πάντα αυξάνεται τη στιγμή που 
επιβραδύνεται η δυναμική της 
ουκρανικής προέλασης. Η πολι-
τική καθορίζεται από τα στρα-
τιωτικά αποτελέσματα και όχι 
το αντίθετο σε αυτήν την περί-
πτωση. Ο ρωσικός στρατός δεν 
είναι επαρκώς εξοπλισμένος για 
να πολεμήσει μέσα στον χειμώ-
να. Αντίθετα η Ουκρανία είναι 
απολύτως προετοιμασμένη να 
εκμεταλλευτεί την εποχή και να 
προελάσει. Ειλικρινά η μεγαλύ-
τερη απειλή για τις επιτυχίες της 
Ουκρανίας ήταν το Ρεπουμπλι-
κανικό Κόμμα. Αν είχε υπάρξει 
«κόκκινο κύμα» στις ενδιάμεσες 
εκλογές του Νοεμβρίου, η πτέρυ-
γα του κόμματος που πρόσκειται 
στον Ντόναλντ Τραμπ θα διεκ-
δικούσε αναστολή χρηματοδό-
τησης προς το Κίεβο. Αυτό δεν 
συνέβη και οι ΗΠΑ μαζί με τους 
συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ οφεί-
λουν να αδράξουν τη στιγμή και 
να βοηθήσουν την Ουκρανία 
να νικήσει. 

O πόλεμος τον χειμώνα

Οι ΗΠΑ μαζί με τους 
συμμάχους τους στο 
ΝΑΤΟ οφείλουν να 
αδράξουν τη στιγμή 
και να βοηθήσουν την 
Ουκρανία να νικήσει. 

Του ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΥΚΟΥΓΙΑΜΑ
AMERICAN PURPOSE

Α Π Ο Ψ Η

ΧΑΓΗ. Ιστορική χαρακτηρίζεται η 
χθεσινή καταδίκη πρώην στρα-
τιωτικού διοικητή του αλβανό-
φωνου Απελευθερωτικού Στρα-
τού του Κοσόβου (UCK) από το 
Ειδικό ∆ικαστήριο για το Κό-
σοβο στη Χάγη. Το διεθνές δι-
καστήριο καταδίκασε τον Σαλί 
Μουσταφά σε 26 χρόνια κάθειρ-
ξη, ως επικεφαλής διαβόητης 
φυλακής, τόπο συστηματικού 
βασανισμού κρατουμένων, κατά 
τη διάρκεια της εμφύλιας σύρρα-
ξης μεταξύ Αλβανών και Σέρβων 
το 1998-99 για την ανεξαρτησία 
του Κοσσυφοπεδίου. Ο Μουστα-
φά καταδικάσθηκε για ανθρωπο-
κτονία και βασανιστήρια. 

Τα περισσότερα θύματα βα-
σανιστηρίων ήταν Αλβανοί του 
Κοσόβου, πολιτικοί αντίπαλοι 
του UCK. 

Οι κρατούμενοι υφίσταντο 

καθημερινούς ξυλοδαρμούς και 
βασανιστήρια. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι ο Μουσταφά συμμε-
τείχε στον ξυλοδαρμό και τον 
βασανισμό τουλάχιστον δύο 
κρατουμένων και επέτρεψε σε 
υφισταμένους του να κακοποι-
ήσουν άλλον κρατούμενο σε τέ-
τοιο βαθμό, που ο άνδρας υπέκυ-
ψε λίγο αργότερα στα τραύματά 
του.  

«Υπέβαλε κρατούμενο σε ει-

κονική εκτέλεση, υποχρεώνο-
ντάς τον να σταθεί μπροστά σε 
εκτελεστικό απόσπασμα», ανέ-
φερε η πρόεδρος του οργάνου, 
Μάπι Φελτ-Φόλια. Ο 50χρονος 
Μουσταφά αρνείται τις κατηγο-
ρίες και υποστηρίζει ότι οι μάρ-
τυρες κατηγορίας ψεύδονται. Ο 
καταδικασθείς μπορεί μέσα στις 
ερχόμενες 30 ημέρες να ασκή-
σει έφεση.  

Το Ειδικό ∆ικαστήριο για το 
Κόσοβο θεωρείται μέρος της κο-
σοβάρικης δικαιοσύνης, παρότι 
εδρεύει στη Χάγη της Ολλαν-
δίας. Στελεχώνεται με δικαστι-
κούς και δικηγόρους απ’ όλη την 
Ευρώπη και θεσμοθετήθηκε το 
2015 για να χειρισθεί υποθέσεις 
γύρω από πρώην αντάρτες του 
UCK, σύμφωνα με το δίκαιο του 
Κοσόβου. 

Το όργανο είναι ξεχωριστό 

από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο του 
ΟΗΕ για την πρώην Γιουγκοσλα-
βία, το οποίο έχει και αυτό έδρα 
στη Χάγη. Το ∆ιεθνές ∆ικαστή-
ριο καταδίκασε κυρίως Σέρβους 
αλλά και Κροάτες και Βόσνιους 
αξιωματούχους για εγκλήματα 
στους πολέμους της Γιουγκο-
σλαβίας στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990. 

Περισσότεροι από 13.000 άν-
θρωποι σκοτώθηκαν το 1998-99 
στο Κόσοβο κατά τη διάρκεια 
της εξέγερσης εναντίον της σερ-
βικής κυβέρνησης του Σλόμπο-
νταν Μιλόσεβιτς. 

Οι μάχες πήραν τέλος μετά 
την αεροπορική εμπλοκή του 
ΝΑΤΟ, που βομβάρδισε –πέρα 
από σερβικούς στρατιωτικούς 
στόχους στο Κόσοβο– και το 
Βελιγράδι. 

REUTERS 

Καταδίκη πρώην στρατιωτικού διοικητή  

Κάθειρξη 26 ετών 
στον Αλβανοκοσοβάρο 
πρώην διοικητή
του UCK για εγκλήματα 
σε στρατόπεδο 
αιχμαλώτων. 

Ο Σαλί Μουσταφά καταδικάστηκε από το δικαστήριο της Χάγης για ανθρω-
ποκτονία και βασανιστήρια την περίοδο 1998-99. 



«Συνάντηση 
για τη βία..» 

Είναι κάποια πράγματα που κουβαλάμε
από μικρά παιδιά και μας συνοδεύουν για
πάντα. Είναι βιώματα και απασχολούν τις
αισθήσεις, καθορίζοντας τον ίδιο μας τον
εαυτό. Εμπειρίες ή γνώσεις που αποκομίζει
κανείς μέσα από τη ζωή του. Από τη μυ-
ρωδιά του φαγητού της γιαγιάς μέχρι και
τη συμβουλή του πατέρα ή της μητέρας,
από την απώλεια ενός αγαπημένου προ-
σώπου μέχρι ένα βιβλίο που καθόρισε τη

σκέψη σου ή ένα παραμύθι που ερέθισε τη φαντασία σου. 
Βιώματα, εμπειρίες, αισθήσεις ή και γνώσεις που συ-

νυπάρχουν σαν συνομήλικες με απορίες που δεν λύθηκαν
ποτέ στο μυαλό σου. Απορίες που δημιουργήθηκαν από
την παιδική ηλικία, μεγάλωσες, σπούδασες, ταξίδεψες,
εργάστηκες, έφτιαξες οικογένεια και ακόμη δεν κατάφερες
να δώσεις ξεκάθαρες απαντήσεις. Ομολογώ τέτοιες είχα
πολλές. Γιατί μεγάλωσα σ’ ένα νησί διχοτομημένο, γιατί
εξεγείρονται κάθε λίγο και λιγάκι οι Παλαιστίνιοι κατά
των Ισραηλινών, πώς η θρησκεία και η πίστη στον άνθρωπο
καθόρισε την ιστορία, πώς μπορεί ο κόσμος να γίνει κα-
λύτερος, ποιος είναι ο ορισμός της μαγείας, υπάρχει ή δεν
υπάρχει Θεός και πώς είναι η ζωή μετά θάνατον. 

Για όλα φρόντισα μεγαλώνοντας να έχω μια απάντηση,
έστω όχι και τόσο ξεκάθαρη ή ακόμη και λανθασμένη.
Αναπόφευκτα ίσως και ενστικτωδώς επιχειρείς να δώσεις
απαντήσεις περί των υπαρξιακών θεμάτων. Μοιάζει με
χρέος προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Ερωτήματα που απα-
σχολούν το άτομο ξεχωριστά, την ανθρωπότητα γενικότερα
και όντως δεν έχουν απαντηθεί παρά μόνο με τη φιλοσοφία,
του όποιου ανθρώπινου πολιτισμού. 

Για το μόνο που πραγματικά δεν έχω δώσει ποτέ απάν-
τηση και ας με απασχολούσε από μικρό παιδί, ακούγοντας
το ως είδηση στο μοναδικό τότε τηλεοπτικό ή και ραδιο-
φωνικό κανάλι που είχαμε στο νησί, είναι τι κάνουν και
τι συζητούν ο αρμόδιοι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια συ-
νάντησης για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα. 

Ποτέ μα ποτέ δεν έχω φτάσει σε μια απάντηση και ας
μην είναι τόσο εμπεριστατωμένη. Τόσα χρόνια και ακόμη
η απορία λάμπει σαν φάρος στη σκέψη μου. Την ίδια ώρα,
κάποιοι κρατούν μαχαίρια, κάποιοι οργανώνονται στρα-
τιωτικά, κάποιοι πετούν πέτρες στους αθλητές, κάποιοι
είναι έτοιμοι να σκοτώσουν τον αντίπαλο και κάποιοι
είναι για δεκαετίες τώρα σε «συνάντηση για τη βία». 

Αριστοτέλης 
ο «εφευρέτης»!

Αγώνας που δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα,
επιφέρει μηδενισμό της μιας ή και των δύο
ομάδων αναλόγως. Αγώνας που δεν διεξά-
γεται λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων
αναταράξεων της φύσης ή λόγω έλλειψης
επαρκούς φωτισμού χωρίς την ευθύνη της
γηπεδούχου ομάδας ή λόγω ανώτερης βίας
δεν επιφέρει συνέπειες και τιμωρίες για τις
ομάδες. Αυτά προβλέπονται με βάση την
προκήρυξη του πρωταθλήματος. Αγώνας

που δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της Αστυνομίας, λόγω
σοβαρών επεισοδίων, επαναορίζεται και διεξάγεται κε-
κλεισμένων των θυρών! Αυτό καμία προκήρυξη δεν το
περιλαμβάνει. Είναι μία ακόμη απόφαση - εφεύρεση του
αθλητικού δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη.

Πρώτα απ’ όλα από πού και ώς πού ο αθλητικός δικαστής
είναι αρμόδιος να κρίνει την αντίδραση ή μη αντίδραση
της Αστυνομίας, η οποία σαφώς φέρει σημαντικό μερίδιο
ευθύνης ως προς τα γεγονότα στο Τσίρειο. Καταλόγισε
ευθύνη ο κύριος Βρυωνίδης στην Αστυνομία για τον μη
επαρκή έλεγχο και την παρουσία στις κερκίδες επικίνδυνων
αντικειμένων, ωστόσο, για τον έλεγχο στις εισόδους την
ευθύνη έχουν οι παρατηρητές. Και προληπτικά, με βάση
τις πληροφορίες και στο θέμα καταστολής των επεισοδίων,
η Αστυνομία μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα. Τα
επεισόδια όμως δεν τα δημιούργησαν οι αστυνομικοί που
ήταν στο γήπεδο.

Υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθούν απ’ εδώ και πέρα
ομάδες για ανάλογα γεγονότα, μετά την τελευταία απόφαση
του κυρίου Βρυωνίδη; Θα είναι σε θέση ο ίδιος ο αθλητικός
δικαστής να διαχωρίσει και πολύ περισσότερο να πείσει,
στο όποιο νέο σκεπτικό του για ανάλογες περιπτώσεις στο
μέλλον, όποια και να είναι η ετυμηγορία του; Υπάρχει πε-
ρίπτωση ομάδα στο μέλλον να μην απαιτήσει η ευθύνη
να φορτωθεί στην Αστυνομία με βάση το δεδικασμένο;
Κανένα δεν μπορεί να πείσει πλέον ο αθλητικός δικαστής
πως λειτουργεί, δικάζει και αποφασίζει πάντα με τον ίδιο
τρόπο και στη βάση των προνοιών των πειθαρχικών κα-
νονισμών και της προκήρυξης. Μαχαίρια βγήκαν και οι
παράγοντες που τα ανέσυραν οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο
αλλά ο κύριος Βρυωνίδης αποφάσισε πρόστιμο. Ξύλο μεταξύ
οπαδών εντός αγωνιστικού χώρου, ο κύριος Βρυωνίδης
επέβαλε τιμωρίες με αναστολή! Για επεισόδια που δεν προ-
κάλεσαν πρόβλημα στη διεξαγωγή ενός αγώνα, ποινή απα-
γόρευσης μετακίνησης φιλάθλων, για επίθεση σε βάρος
παικτών και προπονητών μείναμε στο πρόστιμο! Κάποτε
χρηματικές ποινές για πυρσούς, κροτίδες και φωτοβολίδες
και κάποτε απαγόρευση μετακίνησης οπαδών...  Αποφάσεις
«εφευρέσεις» γενικότερα και σε αντίθεση με πειθαρχικούς
κανονισμούς. Και συνήθως, με γνώμονα περισσότερο το
«χάδεμα» κάποιων και όχι τη διασφάλιση της ομαλής διε-
ξαγωγής μιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης…
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Eνας τίτλος... φως και δόξα  
H Αργεντινή και η Γαλλία διεκδικούν (17.00) τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου 

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

Το ταξίδι του 22ου μουντιάλ ποδο-
σφαίρου φτάνει το απόγευμα (17.00)
στο τέλος του. Στον τελικό, μετά από
έξι αγώνες η καθεμία μέσα σε σχεδόν
ένα μήνα, θα βρεθούν η Αργεντινή
με τη Γαλλία. Η Αργεντινή του Μέσι
με τη Γαλλία του Εμπαπέ. Δύο λαμπρά
αστέρια που συνοδεύονται όμως από
πλειάδα εκτυφλωτικών άλλων αστε-
ριών. Ο πλανήτης θα μάθει απόψε
τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου. Χρώ-
ματα και αρώματα, ανάμικτα, θα συν-
θέσουν ένα πανέμορφο ανθρώπινο
παζλ στις εξέδρες του γηπέδου Λου-
σάιλ χωρητικότητας 88.966 θεατών.
Ο τελικός είναι το δέκατο παιχνίδι
που θα φιλοξενήσει. Η Αργεντινή θα
αγωνιστεί για πέμπτη φορά, προηγή-
θηκαν οι αγώνες με Σαουδική Αραβία,
Μεξικό, Ολλανδία και Κροατία, ενώ
η Εθνική Γαλλίας θα το επισκεφτεί
για πρώτη φορά. 

Οι «τρικολόρ» αυτή τη στιγμή θε-
ωρούνται ως μία από τις μεγαλύτερες
δυνάμεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο,
καθώς φτάνουν για τέταρτη φορά σε
τελικό μουντιάλ στις τελευταίες επτά
διοργανώσεις. Άλλωστε είναι η κά-
τοχος του τίτλου στο τελευταίο μουν-
τιάλ το 2018. Ο Εμπαμπέ στις 20 Δε-
κεμβρίου θα έχει την ευκαιρία να
γιορτάσει τα 24α γενέθλια με την κα-
τάκτηση δεύτερου συνεχόμενου παγ-
κόσμιου τίτλου με την εθνική του. 

Η «αλμπισελέστε» μετά την πρε-
μιέρα εμφανίζεται καλύτερη στο γή-
πεδο με αποκορύφωμα το 3-0 στον
ημιτελικό απέναντι στην Κροατία.
Ο Μέσι είναι σε εξαιρετική κατάσταση
και μαζί με τον Εμπαπέ είναι οι πρώτοι
σκόρερ της διοργάνωσης με πέντε
γκολ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στα
τέσσερα γκολ βρίσκονται ο Αργεν-
τινός Άλβαρεζ και ο Γάλλος Ζιρού.
Θα γίνει μάχη και για τον πρώτο σκό-
ρερ. Ωστόσο, αυτό που μετράει είναι

ο τίτλος. Χιλιάδες Αργεντινοί προ-
σκυνούν τη χάρη του Μέσι και ζητάνε
συνεχώς τη… βοήθεια του Μαραν-
τόνα, και από την άλλη οι Γάλλοι
προσδοκούν πως με τον Εμπαμπέ
στην ενδεκάδα και τον Ντεσάμπ στον
πάγκο έχουν την ευκαιρία να φτάσουν
σε δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση. 

Προϊστορία 
Οι δύο χώρες είχαν αναμετρηθεί

τρεις φορές σε προηγούμενα  παγκό-
σμια κύπελλα. Η πρώτη ήταν στο
μουντιάλ του 1930, με την Αργεντινή
να κερδίζει με 1-0. Η δεύτερη ήταν
38 χρόνια αργότερα (1978) με την Αρ-
γεντινή και πάλι νικήτρια με 2-1. Η
τρίτη φορά ήταν το 2018 όταν η Γαλλία
κέρδισε στα νοκ-άουτ (16) με 4-3.

Τα ρεκόρ 
Η Γαλλία φτάνει για δεύτερη συ-

νεχόμενη διοργάνωση σε τελικό μουν-
τιάλ. Το ρεκόρ σε συνεχόμενους τε-

λικούς το έχουν από τρεις η  Δ. Γερ-
μανία το 1982, 1986 και 1990 (νική-
τρια) και η Βραζιλία το  1994 (νικήτρια),
1998 και 2002 (νικήτρια).  

Σε δύο συνεχόμενους τελικούς
έχουν επίσης αγωνιστεί η Ιταλία (1934
νικήτρια και 1938 νικήτρια), η Βρα-
ζιλία (1958 νικήτρια και 1962 νική-
τρια), η Ολλανδία (1974 και 1978) και
Αργεντινή (1986 νικήτρια και 1990). 

Η σημερινή θα είναι η έκτη φορά
που η Αργεντινή (1930, 1978, 1986,
1990, 2014, 2022) θα αγωνιστεί σε
ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου και
η Γαλλία για τέταρτη (1998, 2006,
2018, 2022). Αμφότερες έχουν από
δύο κατακτήσεις και το απόγευμα
(17.00 ώρα Κύπρου) θα διεκδικήσουν
το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία τους. 

Η Γαλλία μετρά επίσης δύο Γιούρο
(1984, 2000) και η Αργεντινή 15 Κόπα
Αμέρικα (1921, 1925, 1927, 1929,
1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955,
1957, 1959, 1991, 1993, 2021).

H πορεία προς τον τελικό 
ΟΜΙΛΟΙ 
Αργεντινή-Σ. Αραβία 1-2
Αργεντινή-Μεξικό 2-0
Αργεντινή-Πολωνία 2-0

ΦΑΣΗ «16»
Αργεντινή-Αυστραλία 2-1

ΦΑΣΗ «8»
Αργεντινή-Ολλανδία (4-3 π.)  2-2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Αργεντινή-Κροατία 3-0

ΑΡΓΕΝΤΙΝH
l Πληθυσμός: 45.808.747

l Νόμισμα: Πέσο (Αργ.)
l Γλώσσα: Ισπανικά 

l Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή 
προεδρική δημοκρατία

l Θρησκεία: Ρωμαιοκαθολική
l Απόσταση: Λάρνακα-

Μπ.Αϊρες 15.471 χλμ.

ΟΜΙΛΟΙ
Γαλλία-Αυστραλία 4-1
Γαλλία-Δανία 2-1
Γαλλία –Τυνησία 1-0

ΦΑΣΗ «16»
Γαλλία-Πολωνία 3-1

ΦΑΣΗ «8»
Γαλλία-Αγγλία 2-1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Γαλλία-Μαρόκο 2-0

ΓΑΛΛIΑ
l Πληθυσμός: 67.691.000
l Νόμισμα: Ευρώ 
l Γλώσσα: Γαλλικά 
l Πολίτευμα: Ενιαία ημιπροεδρική

δημοκρατία
l Θρησκεία: Ρωμαιοκαθολική 
l Απόσταση: Λάρνακα-

Παρίσι 4.419 χλμ.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
Ουρουγουάη

Αργεντινή 
4-2

80.000 θεατές

ΟΥΡΟΥΓΟΥAΗ

1930

Ιταλία
Τσεχοσλοβακία 
1-1 (2-1 παρ.)
50.000 θεατές

ΙΤΑΛΙΑ

1934

Ιταλία
Ουγγαρία 

4-2
45.000 θεατές

ΓΑΛΛΙΑ

1938

Ουρουγουάη
Βραζιλία 

2-1
173.850 θεατές

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1950

Δ. Γερμανία
Ουγγαρία 

3-2
60.000 θεατές

ΕΛΒΕΤΙΑ

1954

Βραζιλία
Σουηδία 

5-2
51.800 θεατές

ΣΟΥΗΔΙΑ

1958

Βραζιλία
Ιταλία 
4-1

107.412 θεατές

ΜΕΞΙΚΟ

1970

Αγγλία
Δ. Γερμανία 

2-2 (4-2 παρ.)
893.000 θεατές

ΑΓΓΛΙΑ

1966

Βραζιλία
Τσεχοσλοβακία 

3-1
69.000 θεατές

ΧΙΛΗ

1962

Δ. Γερμανία
Ολλανδία 

2-1
75.200 θεατές

Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1974

Αργεντινή
Ολλανδία 

1-1 (3-1 παρ.)
71.483 θεατές

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1978

Ιταλία
Δ. Γερμανία 

3-1
90.000 θεατές

ΙΣΠΑΝΙΑ

1982

Αργεντινή
Δ. Γερμανία 

3-2
114.600 θεατές

ΜΕΞΙΚΟ

1986

Δ. Γερμανία
Αργεντινή 

1-0
73.603 θεατές

ΙΤΑΛΙΑ

1990

Βραζιλία
Γερμανία 

2-0
69.029 θεατές

ΙΑΠΩΝΙΑ

2002

Γαλλία
Βραζιλία 

3-0
80.000 θεατές

ΓΑΛΛΙΑ

1998

Βραζιλία
Ιταλία 

0-0 (3-2 πεν.)
94.194 θεατές

ΗΠΑ

1994

Ιταλία
Γαλλία 

1-1 (5-3 πεν.)
69.000 θεατές

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2006

Ισπανία
Ολλανδία 

0-0 (1-0 παρ.)
84.490 θεατές

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

2010

Γερμανία
Αργεντινή 

0-0 (1-0 παρ.)
74.738 θεατές

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

2014

Γαλλία
Κροατία 

4-2
78.011 θεατές

ΡΩΣΙΑ

2018

Αργεντινή
Γαλλία 

ΚΑΤΑΡ

2022
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Το σχέδιο της Ουάσιγκτον, αξίας
430 δισ. δολαρίων, για να επιδο-
τήσει έργα πράσινης ενέργειας
ανέβασε τους τόνους στην σχε-
τική συζήτηση εντός των κόλπων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με θέμα
να επιλεγούν οι νικητές και οι
ηττημένοι του κλάδου. Οι πολι-
τικοί σε όλη την Ε.Ε. έχουν εξορ-
γιστεί με την αμερικανική νο-
μοθεσία, η οποία αποσκοπεί στην
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού
στις ΗΠΑ, και με τις πολυάριθμες
διατάξεις, οι οποίες ευνοούν τους
εγχώριους προμηθευτές. Η εξέ-
λιξη αυτή προσφέρει ευήκοα ώτα
στην πρόταση της προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, για ένα
χρηματοδοτικό όχημα, ένα τα-
μείο, το οποίο θα μπορέσει να

στηρίξει τις μικρότερες χώρες
για να συμβαδίσουν με τις με-
γαλύτερες και πλουσιότερες. Η
έλλειψη συγκεκριμένων λεπτο-
μερειών μέχρι στιγμής αποδει-
κνύει την επισφαλή φύση της
ηγετικής της προσπάθειας, η
οποία παρουσιάστηκε αρχικά
τον Σεπτέμβριο. Κι ενώ ορισμένα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα ήθελαν
να χαλαρώσουν τους δημοσιο-
νομικούς κανόνες αναφορικά με
τις επιδοτήσεις στους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας,
δεν είναι διατεθειμένα να εκχω-
ρήσουν περισσότερες εξουσίες
στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
ο κύριος θεματοφύλακας για τις
κρατικές ενισχύσεις, τις οποίες
η Ε.Ε. περιορίζει, ώστε να λει-

τουργεί η προστασία του θεμιτού
ανταγωνισμού στην ενιαία αγο-
ρά. Η πανδημία του κορωνοϊού
και η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία έκαναν την Επιτροπή
να επιτρέψει στις κυβερνήσεις
να υποστηρίξουν οικονομικά
ορισμένους κλάδους. Η Ε.Ε. ανα-
θεώρησε επίσης τις κατευθυν-

τήριες γραμμές της σχετικά με
την παροχή βοήθειας σε πράσι-
νες επενδύσεις στις αρχές του
2022. Εχει έτσι τη δυνατότητα
να αποφασίζει εάν οι χώρες μπο-
ρούν ή όχι να βοηθήσουν τους
τοπικούς ομίλους- πρωταθλητές.
Το σχέδιο της Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν ίσως δώσει τη δυνα-
τότητα στην Ε.Ε. να αποφασίσει
ποιους πρωταθλητές αξίζει σε
πρώτη φάση. Αυτή η διαμάχη
ανάμεσα στην προσφορά και
στον καθορισμό των ορίων είναι
και η ουσία του γρίφου για την
Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εμπειρία
της Γερμανίας στη διαχείριση
της ενεργειακής κρίσης δείχνει
τα υπέρ και τα κατά των επιδο-
τήσεων προς της σωτηρίας ομί-
λων. Το Βερολίνο δίδει 99 δισ.

ευρώ για αρωγή νοικοκυριών
και εταιρειών, προκειμένου να
αναχαιτίσουν τις επιπτώσεις
από την ενεργειακή κρίση. Οι
ανεξέλεγκτες δαπάνες εγείρουν
ερωτήματα για το εάν θα ξεσπά-
σει πόλεμος επιδομάτων με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεδο-
μένου ότι προσφάτως η Ε.Ε. έδινε
μεγάλη έμφαση στη δημοσιο-
νομική πειθαρχία. Η πρόεδρος
της Κομισιόν επιδιώκει να συ-
στήσει κεντρική δεξαμενή χρη-
ματοδότησης για τη διάθεση
κονδυλίων σε μικρότερες χώρες
για να συμβαδίσουν με τις με-
γαλύτερες. Στον βαθμό που η
Επιτροπή αναλάβει τον όποιον
νέο ρόλο στο πηδάλιο αυτού του
ταμείου, αυτό θα προκαλέσει
αντιδράσεις κρατών-μελών.

Το σχέδιο της Κομισιόν για τις κρατικές επιδοτήσεις

Αγορές 1,14 δισ.
από υπεραγορές
με χρήση κάρτας
έως τον Νοέμβριο
Αύξηση και στα ηλεκτρονικά

Γύρω στο 72% των εμπορικών
συναλλαγών γίνεται με τη χρήση
κάρτας και όχι με μετρητά. Τα
στοιχεία δείχνουν αυξήσεις σε
όλες τις κατηγορίες. Στο λιανικό
τροφίμων και πιο συγκεκριμένα,
στις υπεραγορές οι καταναλωτές
«ακούμπησαν» ούτε λίγο, ούτε
πολύ €1,14 δισ., χωρίς να υπο-
λογίζεται ο Δεκέμβριος, ο οποίος
είναι ο εμπορικότερος μήνας
του χρόνου. Σελ. 4

Πιέσεις σε
δανειολήπτες
από την αύξηση 
των επιτοκίων
Κίνδυνος για νέα ΜΕΔ
Ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους
δανειολήπτες ασκεί η απόφαση
της ΕΚΤ για νέα αύξηση των επι-
τοκίων. Στο 2% έφτασαν τα κα-
ταθετικά και στο 2,5% τα δανει-
στικά. Ο κίνδυνος για τη μη δυ-
νατότητα των δανειοληπτών να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους είναι ορατός, άρα και η δη-
μιουργία νέων μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η ζήτηση
για εμπορικά ακίνητα
Πλήρης θεωρείται η επιστροφή στην κα-
νονικότητα για τον τομέα των εμπορικών
ακινήτων στην Ελλάδα. Κατά το φετινό
τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν 40 νέες μι-
σθώσεις εμπορικών καταστημάτων. Αυ-
ξημένος και ο όγκος των αγοραπωλησιών
εμπορικών ακινήτων που ανήλθε σε 150
εκατ. ευρώ. Σελ. 12

ΔΙΕΘΝΗ

Φουντώνει
ο ανταγωνισμός
στον κλάδο
των μικροτσίπ

Σελ. 9

Περνούν τα stress test 2022 οι τράπεζες
Καμπανάκι από την ΕΒΑ για ενδεχόμενη επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος

Κύπρος 4,06% 0,14%

Γερμανία 2,07% 0,26%

Γαλλία 2,69% 0,30%

Ιταλία 4,14% 0,46%

Ισπανία 3,14% 0,32%

Ιρλανδία 2,65% 0,29%

Ελλάδα 4,12% 0,31%

Ην. Βασίλειο 3,23% 0,15%

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

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ

Ρεκόρ παραγγελιών για
νέα πλοία LNG στην Κίνα
Η Κίνα εισχωρεί γρήγορα στην αγορά νε-
ότευκτων δεξαμενόπλοιων υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG), διότι εκδηλώ-
νεται ζωηρή ζήτηση από ντόπιους και ξέ-
νους πλοιοκτήτες για τα σκάφη αυτά. Τα
κινεζικά ναυπηγεία κέρδισαν φέτος από
παραγγελίες δεξαμενοπλοίων LNG 9,8
δισ. δολ. Σελ. 10

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

Σε λογαριασμούς το 70%
του μισθού των Ελλήνων
Λογαριασμοί, ενοίκια και φόροι. Εκεί κα-
τευθύνεται σχεδόν το 70% του εισοδή-
ματος των καταναλωτών στην Ελλάδα, με
τις πληρωμές λογαριασμών να αποτε-
λούν με διαφορά τη μεγαλύτερη δαπάνη
ως ποσοστό του εισοδήματός τους, σύμ-
φωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του
ΣΕΛΠΕ. Σελ. 6

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς καταναλωτές (46%) θα περιορίσουν φέτος τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους σε όλο τους το φάσμα:
από λιγότερο και φθηνότερο φαγητό μέχρι λιγότερα και φθηνότερα δώρα. Έρευνα της βρετανικής εταιρείας Which? (η κορυφαία βρετανική
εταιρεία καταναλωτικών ερευνών) αναδεικνύει τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών θα
αγοράσει φέτος λιγότερα δώρα, το 30% θα στραφεί σε λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα, ενώ το 23% θα μείνει σπίτι, ώστε να εξοικονομήσει
χρήματα. Σελ. 10

Χριστούγεννα με περικοπές φέτος στη Βρετανία

<<<<<<

Η Ε.Ε. επιδιώκει να
συστήσει κεντρική
δεξαμενή χρηματο-
δότησης για τη διάθε-
ση κονδυλίων σε μι-
κρότερες χώρες.

Με θετικό πρόσημο περνούν την
άσκηση διαφάνειας για το 2022
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(EBA), η τράπεζα Κύπρου και η Ελ-
ληνική. Οι δύο κυπριακές τράπεζες
δεν έχουν διαφορετική εικόνα από
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ή να πα-

ρουσιάζουν οτιδήποτε ανησυχη-
τικό σχετικά με την άσκηση δια-
φάνειας. Την ίδια ώρα στην ετήσια
αξιολόγηση των κινδύνων του ευ-
ρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
η EBA προειδοποιεί για τον αντί-
κτυπο της επιδείνωσης του μα-

κροοικονομικού περιβάλλοντος.
Τονίζεται ότι η κερδοφορία των
τραπεζών έχει βελτιωθεί, παραμένει
όμως αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί εν
μέσω χαμηλότερης αύξησης του
ΑΕΠ και αύξησης των επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το-

νίζει πως οι τράπεζες θα πρέπει
να προετοιμαστούν για πιθανή
επιδείνωση της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού και να ενι-
σχύσουν τα συστήματα διαλογής
και τους ελέγχους τους για να δια-
σφαλίσουν την αυστηρή τήρηση

των κυρώσεων, ώστε να αποφευχ-
θούν οι νομικοί κίνδυνοι και οι
κίνδυνοι φήμης. Από ότι φαίνεται
το μεγαλύτερο αγκάθι για τις τρά-
πεζες στο επόμενο διάστημα θα
είναι η δημιουργία νέων μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Σελ. 3
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Ο Αριστοτέλης είπε ότι υπάρχουν
τρεις καλές μορφές διακυβέρνησης
–μοναρχία, αριστοκρατία και συν-
ταγματική δημοκρατία– στις οποί-
ες οι κυβερνώντες ενεργούν για
το κοινό όφελος. Και υπάρχουν
τρεις κακές μορφές διακυβέρνη-
σης, όπου οι κυβερνώντες ενερ-
γούν μόνοι τους: τυραννία, ολι-
γαρχία και δημαγωγία. Ο αρχαίος
Ελληνας φιλόσοφος υποστήριξε
ότι οι τελευταίες εκφάνσεις συ-
νιστούν διαστροφές των πρώτων.
Αυτό αποτελεί χρήσιμο πλαίσιο
για την εξέταση της υγείας της
διακυβέρνησης στον κόσμο σή-
μερα. Οι πλούσιες δημοκρατίες
αντιμετωπίζουν δύο κύριες απει-
λές, ήτοι μια εξωτερική από αυ-
τοκρατορίες όπως η Κίνα και μια
εσωτερική από δημαγωγούς. Αυτή
τη στιγμή οι δημοκρατίες φαίνεται
σαν να κερδίζουν τον αγώνα. Τόσο
οι αυταρχικοί ηγέτες, όπως ο Κι-

νέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, όσο
και οι δημαγωγοί, όπως ο τέως
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, είχαν μια κακή χρονιά.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα
ο πρόεδρος του Περού συνελήφθη,
αφού προσπάθησε να διαλύσει
το κοινοβούλιο και η Γερμανία
απέτρεψε ένα σχέδιο πραξικοπή-
ματος. Τούτου λεχθέντος, οι δη-
μοκράτες δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουν στον εαυτό τους τίποτα πε-
ρισσότερο από ένα ειρωνικό χα-
μόγελο. Η παγκόσμια οικονομία
αντιμετωπίζει μια δύσκολη δε-
καετία. Εν τω μεταξύ, η κλιματική
αλλαγή θα απελευθερώσει μεγα-
λύτερα κύματα μετανάστευσης.
Ο συνδυασμός δημιουργεί ένα ευ-
νοϊκό περιβάλλον για να ακμάσουν
οι εθνικιστές δημαγωγοί και τα
αυταρχικά καθεστώτα.

Στην εκπνοή του 2021 τα πράγ-
ματα έμοιαζαν πολύ διαφορετικά.
Η Κίνα είχε ανακάμψει από την
πανδημία γρηγορότερα από τις
πιο πολλές χώρες και η οικονομία
της φαινόταν πως θα υπερβεί τά-
χιστα την αμερικανική. Επίσης,

έδειχνε πως βρίσκεται σε καλό
δρόμο για να ασκήσει μεγαλύτερη
γεωπολιτική επιρροή μετά τη χα-
οτική αποχώρηση του προέδρου
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, από το
Αφγανιστάν. Εν τω μεταξύ, δεξιοί
εθνικιστές πολιτικοί στη Δύση
επαίνεσαν τον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συγκρό-
τηση σκληρού ηγετικού μοντέλου,
που έλεγαν ότι χρειάζονται οι χώ-
ρες τους. Επειτα από μια κατα-
κλυσμιαία χρονιά για τον Πούτιν
και μια κακή για τον Κινέζο ομό-
λογό του Σι Τζινπίνγκ, ο αυταρ-
χισμός δεν είναι πλέον ένα τόσο
ελκυστικό μοντέλο. Η Ρωσία κλο-
νίζεται ύστερα από μια σειρά στρα-
τιωτικών αποτυχιών ενώπιον της
πολύ μικρότερης αλλά δημοκρα-
τικής Ουκρανίας. Η οικονομία της
Κίνας υποφέρει από αυτοτραυμα-
τισμούς, συμπεριλαμβανομένης
της κάποτε προαναγγελθείσας
πολιτικής μηδενικής ανοχής στον
κορωνοϊό. Οι άνευ προηγουμένου
πρόσφατες διαμαρτυρίες, οι οποίες
περιλάμβαναν εκκλήσεις ορισμέ-
νων διαδηλωτών να παραιτηθεί
ο Σι, φαίνεται ότι έπεισαν την
Κίνα να χαλαρώσει τους ελέγχους.

Τα προβλήματα νομικής φύσεως
έχουν κατακλύσει τον απειλητι-
κότερο δημαγωγό του κόσμου,
τον Τραμπ, ενώ κακή επίδοση εί-
χαν οι υποψήφιοι που υποστήριξε
στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλο-
γές στις ΗΠΑ. Στην απέναντι όχθη
του Ατλαντικού, ο Μπόρις Τζόν-
σον, του οποίου η ρητορική βοή-
θησε να πειστούν οι Βρετανοί να
υποστηρίξουν την αυτοκαταστρο-
φική αποχώρηση της χώρας από
την Ε.Ε., παραιτήθηκε από την
πρωθυπουργία και η διάδοχός
του, Λιζ Τρας, άντεξε μόνον έξι
εβδομάδες. Η ύφεση, το χρέος και
ο πληθωρισμός τα επόμενα χρόνια
θα δημιουργήσουν προβλήματα
για τις δημοκρατικά εκλεγμένες
κυβερνήσεις, αλλά και τους δη-
μαγωγούς και τους οπαδούς του
αυταρχισμού. Τούτου λεχθέντος,
υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι
οι ψηφοφόροι εκτιμούν τις ικα-
νότητες αντί για τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις, όταν τα πράγματα γίνον-
ται πραγματικά δύσκολα. Αυτό
επέλεξαν τελικά οι σύγχρονοι Ελ-
ληνες το 2019, έπειτα από χρόνια
δημαγωγίας τόσο της Αριστεράς
όσο και της Δεξιάς κατά τη διάρ-
κεια της οικονομικής κρίσης της
χώρας.

Δεύτερος πυλώνας 
Η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά
0,5% στο 2% από την ΕΚΤ συνοδεύτηκε και
από την πολύ σημαντική απόφαση για έναρξη
μείωσης του χαρτοφυλακίου ομόλογων
ύψους €8 τρισ. κατά €15 δισ. μηνιαίως αρχής
γενομένης από τον Μάρτιο του 2023. Με αυτή
την απόφαση η ΕΚΤ εντάσσει και τον δεύτερο
πυλώνα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του
πληθωρισμού. 

••••
Αυξήσεις και αισιοδοξία 
Οι κεντρικές τράπεζες παρόλο που αφήνουν
να εννοηθεί μέσα από τις δηλώσεις τους ότι
έχουμε δει την κορυφή του πληθωρισμού, συ-
νεχίζουν την ανοδική πορεία των επιτοκίων. Η
αμερικανική FED προχώρησε σε ακόμη μια
αύξηση των επιτοκίων, διαμορφώνοντας τη
βάση στο 4,50% που αποτελεί την υψηλότε-
ρη τιμή των τελευταίων 15 ετών. Η ελβετική
κεντρική τράπεζα με την τρίτη κατά σειρά αύ-
ξηση εντός του 2022 ανέβασε το επιτόκιο κα-
τά 0,5% στο 1%, ενώ σημειώνει πως ίσως να
μη χρειαστούν περαιτέρω κινήσεις. Η τράπε-
ζα της Αγγλίας με αύξηση μισής ποσοστιαίας
μονάδας ανεβάζει το επιτόκιο στο 3,5%, κα-
θώς παλεύει να αντιμετωπίσει ιστορικά υψη-
λό πληθωρισμό που έχει να εμφανιστεί εδώ
και 41 χρόνια. 

••••
Νομισματική πολιτική 
Ακούμε συχνά τον όρο νομισματική πολιτική
και σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει παρα-
νόηση τι ακριβώς εννοούμε, πώς ασκείται και
ποιοι έχουν την ευθύνη των αποφάσεων. Ως
νομισματική πολιτική ορίζεται η απόφαση σε
σχέση με το κόστος και την ποσότητα του χρή-
ματος. Την ευθύνη για αυτού του είδους τις
αποφάσεις έχουν οι κεντρικές τράπεζες. Το
κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κεντρι-
κές τράπεζες είναι ο καθορισμός του επιπέ-
δου των βασικών επιτοκίων. Με αυτό τον τρό-
πο επιχειρούν να επηρεάσουν έμμεσα τα
προσφερόμενα από τις εμπορικές τράπεζες
επιτόκια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

••••
Κύπρος και
κρυπτονομίσματα 
Η χρεοκοπία της FTX αποτελεί αυτή την περίο-
δο θέμα δικαστικής διαδικασίας στις ΗΠΑ. Η
FTX ιδρύθηκε το 2018 και πέτυχε να καταστεί
ένα από τα 5 σημαντικότερα ανταλλακτήρια
κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με διασυνο-
ριακές δραστηριότητες και παγκόσμιο πελα-
τολόγιο. Η εταιρεία ήταν συνδεδεμένη με πέ-
ραν των 100 εταιρειών στις πέντε ηπείρους,
ενώ στην Ευρώπη είχε παρουσία μέσω εται-
ρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο. Η κυπρια-
κή εταιρεία σύμφωνα με τα στοιχεία ανέστει-
λε τις εργασίες της στις 11 Νοέμβριου του
2022 κατόπιν παρέμβασης της επιτροπής κε-

φαλαιαγοράς που ακύρωσε την άδεια λει-
τουργίας της. Ανάμεσα στο ένα και πλέον εκα-
τομμύριο εγγεγραμμένων πελατών της FTX,
υπολογίζεται ότι περίπου το 10% συναλλάσ-
σονταν με την κυπριακή συνδεδεμένη εται-
ρεία. 

••••
Τραπεζικές συγκεντρώσεις  
Οι τράπεζες της ευρωζώνης που δεν ανήκουν
στην κατηγορία των συστημικών τραπεζών
και δεν εποπτεύονται σε συνεχή βάση από

τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό αποτέλεσαν
το αντικείμενο έρευνας της εποπτικής αρχής
για το 2022. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτές
οι τράπεζες κατέχουν το 18% του τραπεζικού
ενεργητικού, ενώ έχει παρατηρηθεί σημαντι-
κή συρρίκνωση στον αριθμό τους, οι οποίες
πλέον ανέρχονται σε 2,089 οντότητες σε
σχέση με 3,167 το 2014. Εντός του 2021 πα-
ρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό αυτών των
τραπεζών κατά 90. Αν και λιγότερες σε αριθ-
μό λόγω συγκέντρωσης τα νέα «μεγαλύτερα»
σχήματα παρουσιάζουν αντίστοιχη με τις συ-
στημικές τράπεζες αύξηση στον ισολογισμό
τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετω-
πίζουν και απειλεί την επιβίωσή τους έχει να
κάνει με τους χαμηλούς δείκτες κερδοφο-
ρίας. 

••••
Πρωταθλητές και ουραγοί 
Η ακρίβεια στα τρόφιμα σκαρφάλωσε τον
Οκτώβριο στο 16,1% σε ετήσια βάση, κατα-
γράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον
Μάιο του 1974. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πρω-
ταθλητής στην ακρίβεια παραμένει η ευρω-
ζώνη όπου ο πληθωρισμός συνεχίζει την ανο-
δική του πορεία σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου
η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια αποκλιμά-
κωσης. Από τις 38 χώρες του ΟΟΣΑ οι 18 πα-
ρουσιάζουν διψήφια άνοδο του πληθωρι-
σμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεμονω-
μένη κατάταξη των χωρών, με την Τουρκία να
συνεχίζει να «προπορεύεται» με πληθωρισμό
στο 85,5%, ενώ στην τελευταία θέση της κα-
τάταξης ως ουραγός φιγουράρει η Ελβετία με
πληθωρισμό στο 3%.  

Οι δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου συνιστούν πλέον ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος και ως
τέτοια θα πρέπει να τεθεί στο μικροσκόπιο της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής  

H  Λ E Ξ H
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Τιμή Διάθεσης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τιμή Διάθεσης Αμοιβαί-
ων Κεφαλαίων καλείται η
τιμή στην οποία ο επεν-
δυτής αγοράζει τα μερί-
δια Αμοιβαίων Κεφαλαί-
ων, και υπολογίζεται από
το άθροισμα της καθαρής
τιμής των μεριδίων και

της προμήθειας αγοράς των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / 
The Cyprus Business School

Δύσκολη δεκαετία για 
την παγκόσμια οικονομία

Ενα βήμα πιο κοντά σε μια νέα επο-
χή καθαρής και φθηνής ηλεκτρικής
ενέργειας βρίσκεται η παγκόσμια
κοινότητα χάρη στο πρωτοποριακό
επίτευγμα Αμερικανών επιστημό-
νων, που για πρώτη φορά προκά-
λεσαν πυρηνική σύντηξη με απε-
λευθέρωση ενέργειας. Στόχος της
συγκεκριμένης έρευνας είναι η
αντιγραφή της πυρηνικής αντί-
δρασης, με την οποία παράγεται
ενέργεια στον Ηλιο. Η πυρηνική
σύντηξη θεωρείτο από το 1950 το
«Ιερό Δισκοπότηρο» για την πα-
ραγωγή ενέργειας με μηδενικό
αποτύπωμα άνθρακα. Βέβαια, η
νέα μέθοδος δεν θα βρει εφαρμογή
βιομηχανικής κλίμακας στο προ-
σεχές μέλλον. Εγινε, όμως, το πρώ-
το βήμα. 

Τελικός στόχος είναι η δημι-
ουργία των απαραίτητων υποδο-
μών που θα επιτρέψουν τον εφο-
διασμό των δικτύων με «καθαρή»
ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική
σύντηξη, χωρίς ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, πυρηνικά κατάλοιπα και
με πολύ μικρότερο κόστος από αυ-
τό που απαιτεί η διαχείριση της
αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.  

Η εξέλιξη δεν θα έχει μόνο τε-
ράστια οφέλη για την αντιμετώ-

πιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά
θα φέρει και φθηνή ενέργεια στα
φτωχότερα κράτη του κόσμου.  

Την επίσημη ανακοίνωση ανα-
μένεται να κάνει σήμερα η υπουρ-
γός Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζένιφερ
Γκράνχολμ. Κάποιες πληροφορίες,
ωστόσο, διέρρευσαν στους Finan-
cial Times και επιβεβαιώθηκαν
από στελέχη του Εθνικού Εργα-
στηρίου Λόρενς Λίβερμορ της Κα-
λιφόρνιας που έχουν γνώση των
εξελίξεων.  

Η επιστήμη της πυρηνικής σύν-
τηξης βασίζεται στη σύγκρουση
δύο ατόμων μεταξύ τους σε πολύ
υψηλή ταχύτητα και στη μετατρο-
πή της ενέργειας που απελευθε-
ρώνεται σε ηλεκτρική για φθηνή
και καθαρή ηλεκτροδότηση. 

Χρειάστηκε να περάσουν δε-
καετίες προσπαθειών μέχρι οι επι-
στήμονες να προκαλέσουν πυρη-
νική σύντηξη που παράγει περισ-
σότερη ενέργεια από αυτήν που
καταναλώνει. Αν και η επιτυχία
των Αμερικανών επιστημόνων θε-
ωρείται ορόσημο, οι ειδικοί προ-
ειδοποιούν ότι τα εμπόδια που θα
χρειαστεί να ξεπεραστούν μέχρι
την ευρεία εφαρμογή της αρχής
είναι πολλά και μεγάλα.  

Μέγα λέιζερ 
Για την πυρηνική σύντηξη με

ενεργειακό κέρδος χρησιμοποι-
ήθηκε το μεγαλύτερο λέιζερ του
κόσμου. Οι υλικοτεχνικοί πόροι
που απαιτούνται για την επανά-
ληψη της αντίδρασης σε κλίμακα
που θα έκανε τη σύντηξη έναν
πρακτικό τρόπο παραγωγής ενέρ-
γειας είναι υπερβολικά πολλοί.
Επίσης, ακόμα οι μηχανικοί δεν
έχουν καταφέρει να κατασκευά-
σουν μηχανήματα τα οποία θα
μπορούν με λογικό οικονομικό κό-
στος να μετατρέπουν την ενέργεια
που απελευθερώνει η σύντηξη σε
ηλεκτρισμό για τον εφοδιασμό

των δικτύων ηλεκτροδότησης. Η
κατασκευή συσκευών οι οποίες
θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρι-
σμό από σύντηξη σε κλίμακα απαι-
τεί υλικά εξαιρετικά δυσεύρετα.
Ταυτόχρονα, κατά την πυρηνική
σύντηξη παράγονται νετρόνια τα
οποία ασκούν αφόρητες πιέσεις
στους μηχανισμούς που την πυ-
ροδοτούν και ανά πάσα στιγμή
μπορούν να τους καταστρέψουν.
Ενα άλλο ερώτημα που γεννάται
είναι κατά πόσο αυτή η τεχνολο-
γική υποδομή μπορεί να κατα-
σκευαστεί αρκετά γρήγορα ώστε
να βάλει τροχοπέδη στην κλιμα-
τική αλλαγή. 

Ερευνα στις ΗΠΑ 
Παρά τα μεγάλα προβλήματα

οι επιστήμονες και οι επενδυτές
πιστεύουν ότι η τεχνολογία πυ-
ρηνικής σύντηξης που αναπτύχ-
θηκε συνιστά ένα σημαντικό βήμα
προς την ορθή κατεύθυνση. Εν-
δεικτική της σημασίας που έχει
το επίτευγμα των Αμερικανών επι-
στημόνων είναι η δήλωση του
Ντέιβιντ Εντελμαν, επικεφαλής
της ΤΑΕ, μιας μεγάλης ιδιωτικής
εταιρείας που δραστηριοποιείται
στον τομέα της πυρηνικής σύν-
τηξης. Οπως δήλωσε, «μας γεννάει
μεγάλη υπερηφάνεια που μια τέ-
τοια επιστημονική πρωτιά έλαβε

χώρα στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα
σημαντικό ορόσημο».

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν
έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα
στις έρευνες στη συγκεκριμένη
τεχνολογία, καθώς τη θεωρεί ακρο-
γωνιαίο λίθο για την επίλυση των
ενεργειακών και κλιματικών προ-
γραμμάτων της. Και δεν είναι η
μόνη που εναποθέτει σε αυτήν τις
ελπίδες της. Το ίδιο ακριβώς έκανε
τόσο η Ρωσία όσο και πολλά ευ-
ρωπαϊκά κράτη που χρηματοδό-
τησαν με δισεκατομμύρια δολάρια
τον ερευνητικό κλάδο, πιστεύοντας
ότι θα είναι ένα δώρο για ολόκληρη
την παγκόσμια κοινότητα.    

Ενέργεια με
πυρηνική σύντηξη    
Εγινε το πρώτο βήμα για μια νέα εποχή
με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα   

Δέσμες λέιζερ υψηλής ενέργειας συγκλίνουν στον στόχο τους. Η τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης με παραγωγή καθαρής ενέργειας υπήρξε επί δεκαετίες
το «Αγιο Δισκοπότηρο» ερευνητών, κυβερνήσεων και επενδυτών. Η πυρηνική σύντηξη βασίζεται στη σύγκρουση δύο ατόμων μεταξύ τους σε πολύ υψηλή
ταχύτητα και στη μετατροπή της ενέργειας που απελευθερώνεται σε ηλεκτρική για φθηνή και καθαρή ηλεκτροδότηση.    

<<<<<<

Η ύφεση, το χρέος και
ο πληθωρισμός τα
επόμενα χρόνια θα δη-
μιουργήσουν προβλή-
ματα.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η αξιολόγηση κινδύνων της Ευρω-
παϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) προ-
ειδοποιεί για τον αντίκτυπο της επι-
δείνωσης του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την
ετήσια αξιολόγηση των κινδύνων
του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστή-
ματος από την EBA, τονίζεται ότι,
η κερδοφορία των τραπεζών έχει
βελτιωθεί, παραμένει δε αβέβαιο
πώς θα εξελιχθεί εν μέσω χαμηλό-
τερης αύξησης τουΑΕΠ και αύξησης
των επιτοκίων. Την ίδια ώρα, επι-
σημαίνει κατά γενική ομολογία πως,
οι δείκτες κεφαλαίου και ρευστό-
τητας των τραπεζών παραμένουν

υψηλοί, αλλά έχουν μειωθεί ελαφρώς
σε ετήσια βάση. Ο μέσος δείκτης
κεφαλαίου κοινών μετοχών κατη-
γορίας 1 (CET1) στις τράπεζες έχει
φθάσει το 15%, ενώ ο δείκτης κά-
λυψης ρευστότητας (LCR) το 165,1%.
Κοιτάζοντας τα αντίστοιχα νούμερα
των δύο κυπριακών τραπεζών που
συμμετέχουν στην άσκηση, για την
Τράπεζα Κύπρου ο κεφαλαιακός δεί-
κτης CET1 είναι στο 14,14% και ο
δείκτης μόχλευσης στο 6,74% και

για την Ελληνική Τράπεζα ο κεφα-
λαιακός δείκτης CET1 είναι στο
18,68% και αντίστοιχα στο 5,96%.
Γενικότερα, οι δύο κυπριακές τρά-
πεζες δεν έχουν διαφορετική εικόνα
από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ή να
παρουσιάζουν οτιδήποτε ανησυ-
χητικό σχετικά με την άσκηση δια-
φάνειας για το 2022 (stress test).

Περνώντας ξανά στα πορίσματα
της EBA για τις τράπεζες στην Ευ-
ρώπη, παρατηρείται πως, παρά τον
χαμηλό όγκο των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (NPL), οι τράπεζες
κατατάσσουν το 9,5% των δανείων
τους στο στάδιο 2 και είναι το υψη-
λότερο επίπεδο δανείων που περ-
νούν στο δεύτερο στάδιο από το
2018 (δεύτερο στάδιο είναι δάνεια
που χρήζουν προσοχής), όταν ξε-
κίνησε η υποβολή εκθέσεων. Ση-
μειώνεται ότι η υποβολή των εκθέ-
σεων στην ΕΒΑ ξεκίνησε το 2016.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
στην πολυσέλιδη έκθεσή της που

συνοδεύεται από τη δημοσίευση
της άσκησης διαφάνειας για το 2022
σε ολόκληρη την Ε.Ε. για 122 τρά-
πεζες σε 26 χώρες της Ε.Ε., τονίζει
πως, οι τράπεζες θα πρέπει να προ-
ετοιμαστούν για μια πιθανή επιδεί-
νωση της ποιότητας των στοιχείων
ενεργητικού και να ενισχύσουν τα
συστήματα διαλογής και τους ελέγ-
χους τους για να διασφαλίσουν την

αυστηρή τήρηση των κυρώσεων,
ώστε να αποφευχθούν οι νομικοί
κίνδυνοι και οι κίνδυνοι φήμης.

Αλλαγές από επιτόκια
Στα ευρήματα της άσκησης της

ΕΒΑ, σημειώνεται πως η αύξηση
των επιτοκίων έχει οδηγήσει σε
υψηλότερες αλλά πιο επίπεδες καμ-
πύλες αποδόσεων στις τράπεζες,

ενώ το διατραπεζικό επιτόκιο ευρώ
(Euribor) και τα επιτόκια swap αυ-
ξήθηκαν εν μέσω αύξησης των επι-
τοκίων. Εξηγεί περαιτέρω πως έχει
επίσης σημειωθεί μια «επιπεδοποί-
ηση» (flattening) στις καμπύλες
αποδόσεων των swap και ότι αυτό
μπορεί να αποτελεί ένδειξη ύφεσης
και να περιορίσει τα οφέλη του με-
τασχηματισμού των ωριμάνσεων
για τις τράπεζες. Συμπληρώνεται
επίσης πως τα spreads όλων των
διαφορετικών τύπων χρεωστικών
τίτλων ακολουθούν ανοδική τάση
για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Εγρήγορση για νέα ΜΕΔ
Από ό,τι φαίνεται το μεγαλύτερο

αγκάθι για τις τράπεζες στο επόμενο
διάστημα θα είναι η δημιουργία νέ-
ων μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σύμφωνα με την έρευνα, τον Ιούνιο
του 2022 οι τράπεζες της Ε.Ε. ανέ-
φεραν συνολικό ενεργητικό ύψους
27,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5%
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα, όπως εξηγεί,
της σημαντικής αύξησης των ανε-
ξόφλητων δανείων και προκατα-
βολών κατά περίπου 0,9 εκατ. ευρώ
(+6% σε ετήσια βάση) και της ση-
μαντικής αύξησης των παραγώγων
κατά 0,4 εκατ. ευρώ (+29% σε ετή-
σια βάση). Στην έκθεση της ΕΒΑ
καταγράφεται πως τα ανεξόφλητα
δάνεια και οι προκαταβολές των
τραπεζών της Ε.Ε. προς τις μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες και τα νοι-
κοκυριά αυξήθηκαν κατά 600 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω
των δανείων προς τις μεγάλες επι-
χειρήσεις (σχεδόν 300 δισ. ευρώ,
+9% σε ετήσια βάση). Παρά την
επίδραση της πανδημίας στα εμ-
πορικά ακίνητα (commercial real
estate), οι τράπεζες αύξησαν τα
ανοίγματά τους σε CRE κατά πε-

ρισσότερα από 40 δισ. ευρώ (+3%
σε ετήσια βάση) σε 1,4 τρισ. ευρώ.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση,
μέχρι το τέλος του 2021 τα δάνεια
προς τα νοικοκυριά προήλθαν από
την αύξηση των στεγαστικών ενυ-
πόθηκων δανείων και από τις αρχές
του τρέχοντος έτους από την κα-
ταναλωτική πίστη. Σημαντικό δε,
πως, περισσότερες από τις μισές
τράπεζες αναμένουν επιδείνωση
της ποιότητας του ενεργητικού για
τα χαρτοφυλάκια των ΜΜΕ, των
μεγάλων επιχειρήσεων και της κα-
ταναλωτικής πίστης. 

Αστάθεια από ξένα νομίσματα
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας

(LCR) ανάμεσα σε 126 τράπεζες δια-
μορφώθηκε στο 165% τον Ιούνιο
του 2022, με πτωτική τάση σε ετήσια
βάση (175% τον Ιούνιο του 2021).
Τρωτά σημεία παρατηρούνται για
τον δείκτη LCR από την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών σε σημαντικά νο-
μίσματα, όπως το δολάριο ΗΠΑ
(σταθμισμένος μέσος όρος σταθερά
κάτω του 100%). Στην έκθεση εξηγεί
η Αρχή ότι, τα χαμηλά επίπεδα LCR
σε ένα ή περισσότερα ξένα νομί-
σματα ενδέχεται να δημιουργήσουν
προκλήσεις κατά τη διάρκεια αστα-
θών αγορών, ιδίως σε περίπτωση
σημαντικής διεύρυνσης των δια-
σταυρούμενων νομισματικών αν-
ταλλαγών βάσης δολαρίου - ευρώ,
όπως αυτές που παρατηρήθηκαν
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Τέλος,
οι τράπεζες που εξαρτώνται περισ-
σότερο από τη χονδρική χρηματο-
δότηση ή που πρέπει να δημιουρ-
γήσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν
σημαντικό μέρος του αποθέματος
ασφαλείας MREL ενδέχεται να είναι
περισσότερο εκτεθειμένες στην αύ-
ξηση των αποδόσεων και τη διεύ-
ρυνση των περιθωρίων.

Καμπανάκι από την ΕΒΑ  προς τις τράπεζες 
Θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανή επιδείνωση  της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους

<<<<<<

Οι δύο κυπριακές συ-
στημικές τράπεζες δεν
έχουν διαφορετική ει-
κόνα από τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές ή παρου-
σιάζουν οτιδήποτε ανη-
συχητικό σχετικά με την
άσκηση διαφάνειας για
το 2022 (stress test).

Περισσότερες από τις μισές τράπεζες αναμένουν επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού για τα χαρτοφυλάκια
των ΜΜΕ, των μεγάλων επιχειρήσεων και της καταναλωτικής πίστης.

Ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής
δραστηριότητας για το 2022 αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 5,8%, ενώ
αναμένεται επιβράδυνση του ΑΕΠ
στο 2,5% το 2023 και μεγέθυνση
3,1% κατά τα έτη 2024 και 2025
σύμφωνα με τις μακροοικονομικές
προβλέψεις της Κεντρικής Τράπε-
ζας που βγήκαν την Παρασκευή.
Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, παρά τις συ-

νεχιζόμενες επιδράσεις του πολέ-
μου στην Ουκρανία και τις επακό-
λουθες διεθνείς κυρώσεις που επι-
βλήθηκαν στη Ρωσία, η κυπριακή
οικονομία έχει καταγράψει σημαν-
τική μεγέθυνση 6% κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2022 με τις
οικονομικές συνέπειες του πολέ-
μου να αναμένονται εντονότερες
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Στο 2,5% θα  τρέξει η Κύπρος



Kυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α4 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΧΡΙΣΤΟY ΧΡΙΣΤΟΥ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μετά την υποχρεωτική αποδοχή
καρτών από επιχειρήσεις, η χρήση
του πλαστικού χρήματος έχει ενι-
σχυθεί σημαντικά. Πλέον εκτιμάται
ότι γύρω στο 72% των εμπορικών
συναλλαγών γίνεται με τη χρήση
κάρτας και όχι με μετρητά. Η «Κ»
έχει στην κατοχή της στοιχεία της
JCC τα οποία αποτυπώνουν την αξία
των αγορών που έγιναν από τις
αρχές του 2022 μέχρι και το τέλος
Νοεμβρίου, ανά κατηγορία. Τα στοι-
χεία δείχνουν αυξήσεις σε όλες τις
κατηγορίες, πλην δύο, σε περίπτερα
και fast food. Δείχνουν επίσης την
επάνοδο του τουρισμού, αφού οι
αγορές σε ξενοδοχεία και αεροπο-
ρικά εισιτήρια καταγράφουν τις ψη-
λότερες αυξήσεις.

Πιο αναλυτικά στις αερομετα-
φορέςσε επίπεδο 11μηνίας, οι αγορές
εισιτηρίων, οι οποίες πληρώθηκαν
με πλαστικό χρήμα, ήταν αξίας
€64,714 εκατ. έναντι €20,188. Πρό-
κειται για αύξηση 220%. Για την πε-
ρίοδο Νοεμβρίου έγιναν αγορές ει-
σιτηρίων ύψους €6,134 εκατ. φέτος
έναντι €2,613 εκατ. πέρυσι, μια αύ-
ξηση ύψους 134%.

Για τους ταξιδιωτικούςπράκτορες
ανεβασμένες ήταν και οι αγορές
τουριστικών πακέτων και εισιτηρίων.
Συγκεκριμένα, ο φετινός Νοέμβριος
είναι ενισχυμένος κατά 70,3%
(€4,137 εκατ. φέτος έναντι €2,428
εκατ. τον Νοέμβριο του 2021). Για
την περίοδο 11μηνου, η αύξηση
ανέρχεται στο 108%. Συγκεκριμένα
ο φετινός τζίρος ήταν €60,353 εκατ.
έναντι €28,904 εκατ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. 

Την κατηγορία των αγορών του-
ριστικού χαρακτήρα συμπληρώνουν
τα ξενοδοχεία, τα οποία κατέγραψαν
αύξηση 56,7% σε σύγκριση με το
11μηνο του 2021. Συγκεκριμένα,
φέτος η αξία των αγορών μέσω κάρ-
τας για ξενοδοχεία ανήλθε σε
€468,917 εκατ. έναντι €300 εκατ.
πέρυσι. Ανεβασμένος ήταν και ο
Νοέμβριος, αν και μήνας πεσμένος
τουριστικά. Ο πλαστικός τζίρος του
φετινού Νοεμβρίου ανήλθε στα
€26,328 εκατ. έναντι €24,529 εκατ.

πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 7,33%
Αύξηση 83,8% έδειξε η 11μηνία

στον πλαστικό τζίρο για αυτή την
κατηγορία Εστιατόρια-μπαρ-cate-
ring. Συγκεκριμένα ανήλθε στα
€637,271 εκατ. φέτος έναντι
€346,722 εκατ. πέρσι. Μόνο για τον
μήνα Νοέμβριο, το ποσό ήταν
€53,437 εκατ. έναντι €40,911 εκατ.
καταγράφοντας αύξηση 30,62%

Αύξηση η οποία αποδίδεται κυ-
ρίως στην άνοδο του κόστους καυ-
σίμων, είναι αυτή που καταγράφεται
στα πρατήρια βενζίνης. Συνολικά
€448,507 εκατ. πλήρωσαν οι κατα-
ναλωτές σε πρατήρια βενζίνης στο
διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου,
σε σχέση με €303,293 εκατ. πέρυσι.
Πρόκειται για αύξηση 47,88%. Για
τον μήνα Νοέμβριο συγκεκριμένα,
το ποσό ανήλθε στα €42,9 εκατ.
έναντι €32,176 εκατ. πέρυσι τον
Νοέμβριο, αύξηση της τάξης του
33,32%. Η κατηγορία Fast food που
πήρε τα πάνω της την περίοδο της

πανδημίας, πλέον φαίνεται να κα-
ταγράφει σημαντική πτώση, του-
λάχιστον σύμφωνα με τα συγκεκρι-
μένα στοιχεία. Σε επίπεδο η 11μηνία
οι αγορές με τη χρήση κάρτας από
ταχυφαγεία ανήλθε στα €31 εκατ.,
ενώ η αντίστοιχη περσινή έδειχνε
€75 εκατ. Πρόκειται για μείωση
58%. Αύξηση φαίνεται να παρου-
σιάζει ο Νοέμβριος, €3,3 εκατ. σε
σχέση με €1,9 εκατ. 

Μείωση είχαν και οι συναλλαγές

με πλαστικές κάρτες στα περίπτερα.
Σε επίπεδο 11μηνίας, το ποσό ανήλθε
στα €44,287 εκατ. και ήταν 16,3%
μειωμένο σε σχέση με το ποσό των
€52,916 εκατ. της αντίστοιχης περ-
σινής περιόδου. Μόνο τονμήνα Νο-
έμβριο, το ποσό ανήλθε στα 1,7
εκατ. σε σχέση με 4,8 εκατ. τον Νο-
έμβριο του 2021, με μείωση της
τάξης του 64%.

Ενισχυμένος ο τζίρος του πλα-
στικού χρήματος και στις υπεραγο-

ρές. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο 11μη-
νίας ανήλθε στο €1, 144, 895 (ξεπέ-
ρασε το 1 δισ.), έναντι €1, 08 δισ.
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Πρόκειται για αύξηση 13,55% σε
επίπεδο 11μήνου. Μόνο για τον Νο-
έμβριο η αύξηση ήταν 23,8%, €109
εκατ. έναντι €88 εκατ. πέρυσι και
κατέγραψε 23,88%. Αύξηση κατέ-
γραψαν και οι συναλλαγές. 

Τα ποσά που δαπάνησαν οι κα-
ταναλωτές μέσω κάρτας για αγορές
ηλεκτρονικών, προϊόντων τεχνο-
λογίας και gadget, ανέρχονται στα
€125,732 έναντι €107, 517 εκατ.,
σημειώνοντας αύξηση 16,94%. Ο
Νοέμβριος,μήνας του Black Friday,
σημείωσε αύξηση 28,7% φέτος σε
σχέση με πέρυσι (στα €17, 508 εκατ.
φέτος έναντι €13,597 εκατ.) Μικρή
αύξηση κατέγραψαν και οι οικιακές
συσκευές με τζίρο 11μηνίας
+14,68% αυξημένο σε σχέση με
τον αντίστοιχο περσινό, και 2,6%
τον Νοέμβρη. Σημαντική αύξηση

κατέγραψαν οι αγορές επίπλων και
DIY με τη χρήση κάρτας. Συγκεκρι-
μένα, ο τζίρος 11μηνίας ανήλθε στα
€115, 686 εκατ. φέτος έναντι €89
εκατ. πέρσι, και σημείωσε αύξηση
30%. Αυξημένες κατά 40% ήταν οι
πωλήσεις Νοεμβρίου, γεγονός που
αποδίδεται και στο Black Friday.
Όσον αφορά τα DIY, η αύξηση 11μη-
νίας ήταν στο 22,19%. Συγκεκριμένα,
φέτος ανήλθε στα €192 εκατ. έναντι
€157 εκατ. πέρσι. Για τον Νοέμβριο
το ποσό ανήλθε στα €20, 7 εκατ.
έναντι €16,8 εκατ. το 2021. Μόνο
για τον Νοέμβριο η αύξηση ήταν
στο 22,72%.

Στην κατηγορία Ένδυση- Υπό-
δησηκαταγράφεται αύξηση, αν και
σε χαμηλότερο ποσοστό. Συγκεκρι-
μένα, ο τζίρος για το 11μηνο του
2022 ήταν €430 εκατ. έναντι €357
εκατ. πέρσι. Μόνο για τον Νοέμβριο,
ο τζίρος ανήλθε στα €46,211 εκατ.
σε σχέση με €41,297 εκατ. το 2021
(+11,9%).

Η ετήσια άδεια συγκαταλέγεται στα
βασικά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων. Δυστυχώς όμως, μεγάλος αριθ-
μός εργαζομένων και μικρότερος
εργοδοτών αγνοεί μερικώς ή παν-
τελώς τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας. Τα περίπου 80.000 τη-
λεφωνήματα που λαμβάνει ετησίως
το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
(ΤΕΣ), του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απο-
δεικνύουν του λόγου το αληθές.
Έχοντας κατά νου την επικρατούσα
κατάσταση, κρίνεται αναγκαία μια
σύντομη, απλή και κατανοητή πε-
ριγραφή των σημαντικών προνοιών
των περί Οργάνωσης του Χρόνου

Εργασίας και των περί Ετησίων
Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμων.

Πρώτα από όλα αναφέρεται ότι
η ετήσια άδεια είναι τουλάχιστον
4 εβδομάδες, ανά έτος:

- τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέ-
ρες/έτος για πενθήμερη εργασία,

- τουλάχιστον 24 εργάσιμες ημέ-
ρες/έτος για εξαήμερη εργασία. 

Διευκρινίζεται ότι η/ο κάθε ερ-
γαζόμενη/ος έχει δικαίωμα σε ετή-
σια άδεια, είτε εργάζεται με πλήρη
απασχόληση, είτε με μερική, ανε-
ξάρτητα εάν έχει συνάψει σύμβαση
αορίστου χρόνου ή σύμβαση για
ορισμένο χρονικό διάστημα. Η δι-
καιούμενη άδεια πιθανόν να δια-

φέρει σε αριθμό ή/και ποσό πλη-
ρωμής, ανάλογα με τη διάρκεια
απασχόλησης ή/και τις ώρες εργα-
σίας. Η αύξηση του αριθμού των
ετησίων αδειών, από έτος σε έτος
(π.χ. το 1ο έτος 20 ημέρες, το 2ο
έτος 21 ημέρες…) αφού δεν ρυθ-
μίζεται νομοθετικά, είναι αποτέ-
λεσμα συμφωνίας μεταξύ εργοδό-
τριας/η και εργαζόμενης/ου ή πο-
λιτικής που εφαρμόζει η κάθε εται-
ρεία. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να
γνωρίζουν οι δύο πλευρές (εργο-
δότρια/ης και εργαζόμενη/ος) ότι
η ετήσια άδεια πρέπει να λαμβά-
νεται εντός του έτους αναφοράς

(η άδεια του 2022, εντός του 2022,
η άδεια του 2023, εντός του 2023
κλπ) και να περιλαμβάνει μία συ-
νεχή περίοδο τουλάχιστον εννέα
ημερών για να μπορεί η/ο εργαζό-
μενη/ος να αναπαυθεί από τα κα-
θήκοντα της/του και να έχει χρόνο
για ψυχαγωγία. 

Έπειτα από συμφωνία των δύο
πλευρών, παρέχεται η δυνατότητα
συσσώρευσης ετήσιας άδειας, δη-
λαδή μεταφοράς άδειας από ένα
έτος σε άλλο. Ο μέγιστος αριθμός
αδειών που μπορεί να συσσωρευθεί
είναι ίσος με τον αριθμό των αδειών
που δικαιούται η/ο εργαζόμενη/ος
για δύο έτη. Παραδείγματος χάριν,

ο εργαζόμενος που δικαιούται 24
ημέρες ετήσιας άδειας, με βάση
συμφωνία μπορεί να συσσωρεύσει
μέχρι 48 ημέρες άδειας. Σχετική
με το θέμα είναι η απόφαση του
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
με αρ. 444/2013.

Κατά τον τερματισμό της εργα-
σίας, προκειμένου να μην αποκλει-
στεί παντελώς η άσκηση από
την/τον εργαζόμενη/ο του δικαιώ-
ματος σε ετήσια άδεια, η νομοθεσία
προβλέπει –μόνο για αυτήν την
περίπτωση- την πληρωμή του υπο-
λοίπου της άδειας που δεν λήφθηκε.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι πε-
ρίοδοι απουσίας εργαζόμενης/ου

για λόγους ασθενείας, μητρότητας
και γονικής άδειας θεωρούνται ως
κανονικές περίοδοι εργασίας για
σκοπούς υπολογισμού του δικαιού-
μενου αριθμού ετησίων αδειών.
Με απλά λόγια, ο αριθμός ετησίων
αδειών που δικαιούται για παρά-
δειγμα μια εργαζόμενη δεν θα μει-
ωθεί επειδή απουσίαζε από την ερ-
γασία της με άδεια μητρότητας. 

Πρόσθετες πληροφορίες και τα
τηλέφωνα επικοινωνίας του ΤΕΣ,
βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.mlsi.gov.cy/dlr. 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy

Η νομοθεσία για την ετήσια άδεια μετ’ απολαβών των εργαζομένων

Τι αγόρασαν οι Κύπριοι καταναλωτές το 2022
Ενισχυμένες οι διακοπές με ψηλούς τζίρους σε ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες, μείωση για fast food και περίπτερα

Η χρυσή πεντάδα
Από τα πιο πάνω προκύπτει
ότι το λιανικό τροφίμων και
πιο συγκεκριμένα, οι υπε-
ραγορές αποτελούν σημαν-
τικό πυλώνα της αγοράς,
αφού οι καταναλωτές
«ακούμπησαν» ούτε λίγο,
ούτε πολύ €1,14 δισ., χωρίς
να υπολογίζεται ο Δεκέμ-
βριος, ο οποίος είναι ο εμ-
πορικότερος μήνας του χρό-
νου. Ακολουθούν με τζίρο
γύρω στο €1 δισ. οι υπόλοι-
πες κατηγορίες καταστημά-
των, ήτοι ηλεκτρονικών, έν-
δυσης-υπόδησης, επίπλων
και DIY. 
Από αυτές τις κατηγορίες,
ξεχωρίζει η ένδυση-υπόδη-
ση αφού συγκέντρωσε το
11μηνο του 2022 αξία πωλή-
σεων ύψους €430 εκατ. Ο
τρίτος υψηλότερος τζίρος
φαίνεται να καταγράφεται
στην κατηγορία εστιατόρια-
μπαρ και Catering με ποσό
€637,2 εκατ., ποσό που απο-
δίδεται στην άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων και την
αύξηση των εξόδων αλλά
και των κοινωνικών εκδηλώ-
σεων. Ακολουθούν τα ξενο-
δοχεία με €468 εκατ. και
πέμπτη κατά σειρά είναι η
κατηγορία «πρατήρια βενζί-
νης» με πλαστικό τζίρο πε-
ρίπου €450 εκατ.

Οι μεγαλύτεροι πλαστικοί τζίροι καταγράφονται στις υπεραγορές, τα εστιατόρια και υπηρεσίες catering, τα ξενοδοχεία και τα πρατήρια καυσίμων.

<<<<<<

Αύξηση 83,8% έδειξε η
11μηνία στον τζίρο για
την κατηγορία εστιατό-
ρια, bar, catering, ανήλ-
θε στα €637,271 εκατ.

Το τοπ 5 των ηλεκτρονικών αγορών

Υπεραγορές €1,14 δισ.
Εστίαση-μπαρ-Catering €637,2 εκατ.
Ξενοδοχεία €468 εκατ.
Πρατήρια βενζίνης €450 εκατ.
Ένδυση- Υπόδηση €430 εκατ.
Σύνολο €3,12 δισ.

To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πενθεί για το θάνατο του Ανδρέα Πολεμίτη
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)
εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για
τον θάνατο του καθηγητή Ανδρέα
Πολεμίτη, ο οποίος διαδραμάτισε
κύριο και καταλυτικό ρόλο στην
ίδρυση και ανάπτυξη του Πανεπι-
στημίου και υπήρξε πρωτοπόρος
στον τομέα της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Ο καθηγητής Ανδρέας Πολεμί-
της απεβίωσε το βράδυ της 15ης
Δεκεμβρίου 2022, παραμονή των
80στών γενεθλίων του, έπειτα από
μάχη τεσσάρων εβδομάδων με τον

ιό του κορωνοϊού. Το 1981 ο κα-
θηγητής Πολεμίτης ίδρυσε το In-
diana Education Center (IEC), το
οποίο προσέφερε πτυχιακά προ-
γράμματα μαζί με το University of
Indianapolis, βασιζόμενος στο όρα-
μά του για ίδρυση πανεπιστημίου
στην Κύπρο. To IEC αργότερα συγ-
χωνεύτηκε με το Intercollege και
στα επόμενα σαράντα χρόνια, μέσα
από τον ρόλο του ως ακαδημαϊκός
κοσμήτορας του Intercollege και
ανώτερος αντιπρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας, ο καθη-

γητής Πολεμίτης αφιέρωσε τη ζωή
του στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
στην Κύπρο. Ο καθηγητής Ανδρέας
Πολεμίτης γεννήθηκε στις 16 Δε-
κεμβρίου 1942 στη Λεμεσό. Πα-
ρακολούθησε σπουδές στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων και στα Οικο-
νομικά, σε πτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο στο American Uni-
versity της Βηρυτού και έλαβε τον
τίτλο Doctor of Business Admini-
stration από το University of In-
diana στις ΗΠΑ το 1970. Προτού

ιδρύσει το Indiana Education Cen-
ter, διετέλεσε διευθυντής του Τμή-
ματος Οικονομικών και Σχεδιασμού
στην G. Paraskevaides Ltd και ως
Κύριος Σχεδιαστής (Principal Plan-
ner) της Διοίκησης Κρατικού Σχε-
διασμού (Division of State Planning)
της Πολιτείας της Ιντιάνα. Δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο
Indiana University, στο IUPUI, στο
University of Indianapolis και στο
Intercollege. To 2002 το University
of Indianapolis τον αναγόρευσε
σε επίτιμο Διδάκτορα. Διετέλεσε

πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέ-
σμου Επιστημών και ήταν υπότρο-
φος του Fulbright, Fellow του Ja-
mes Edwards και υπότροφος του
Eastman Kodak.

Ο καθηγητής Πολεμίτης αφήνει
πίσω του σύζυγο, γιο, νύφη, εγγονό
και αδερφή. Η κηδεία θα τελεστεί
τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, στον
Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας
στον Στρόβολο, Λευκωσία, στις
11:00 π.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή
στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου
στη Λεμεσό, στις 2:00 μ.μ.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε μία ακόμη αύξηση
των επιτοκίων της. Πλέον, τα καταθετικά
επιτόκια διαμορφώνονται στο 2% και τα
δανειστικά στο 2,5% με σκοπό να «χτυ-
πήσει» τον πληθωρισμό. «Χτυπώντας»
ωστόσο τον πληθωρισμό, «χτυπά» και
όσους δανειολήπτες έχουν υπογράψει
δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με
το επιτόκιο Euribor και με το επιτόκιο
της ΕΚΤ. Είναι η τέταρτη αύξηση που
καταγράφεται από τον Ιούλιο του 2022
και η πίεση στους δανειολήπτες έχει αρ-
χίσει να γίνεται επικίνδυνα αισθητή. Το
προηγούμενο διάστημα οι τράπεζες της
Κύπρου παρουσιάζονταν καθησυχαστικές
και έτοιμες να βοηθήσουν για οποιαδή-
ποτε προβλήματα δημιουργηθούν, η αλή-
θεια είναι όμως ότι η εξίσωση ολοένα
και γίνεται δυσκολότερη. Ο κίνδυνος για
τη μη δυνατότητα των δανειοληπτών ν’
ανταποκριθούν στις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις είναι ορατός, άρα και η δημι-
ουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. Όπως είχε εξηγήσει πολύ κατα-
νοητά ο CEO της Τράπεζας Κύπρου στα
τελευταία της οικονομικά αποτελέσματα,
για 80.000 ευρώ δάνειο με διάρκεια απο-
πληρωμής τα 15 έτη, για κάθε 1% αύξησης
των επιτοκίων ο δανειολήπτης επιβαρύ-
νεται μηνιαίως με 35-40 ευρώ πλέον της
δόσης που έδινε. Το άθροισμα μετά τη
νέα αύξηση που αποφάσισε η ΕΚΤ ανέρ-
χεται στο 2,5%, καθώς προέβη ως τώρα
σε δύο αυξήσεις της τάξης του 0,5% και
δύο των 0,75%. Μπορεί να γίνει αντιληπτή
η αύξηση λοιπόν για ένα δάνειο των
150.000 ευρώ. Ανέρχεται γύρω στα 150
ευρώ μηνιαίως, η οποία είναι σεβαστά
μεγαλύτερο ποσό. Η εξίσωση αναμένεται

να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, αν υπολο-
γίσουμε ότι μέσα στο 2023 αναμένονται
και άλλες περίπου τρεις (3) αυξήσεις, άρα
και να αυξηθούν περίπου ακόμα 1 - 1,5%.

Οι τράπεζες από τη μία «τρίβουν τα
χέρια τους» για κέρδη, τα οποία έρχονται
από τις απανωτές αυξήσεις των επιτοκίων,
ωστόσο ενδεχομένως θα πρέπει ν’ αρχί-
σουν να σκέφτονται τρόπους αντίδρασης
για ν’ αποφύγουν τη δημιουργία νέων
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ιδίως οι
κυπριακές τράπεζες έκαναν 10 χρόνια
για να καταφέρουν να αποτινάξουν από
πάνω τους τον μεγάλο όγκο των ΜΕΔ
που είχαν συσσωρευτεί, με πωλήσεις,
διαγραφές και οργανικές μειώσεις.

Η εφημερίδα έχει γίνει δέκτης ολοένα

και περισσοτέρων παραπόνων από δα-
νειολήπτες που αρχίσουν να «ζορίζονται»
στην καταβολή της δόσης τους. Ρωτούν
πώς μπορούν να προχωρήσουν σε συ-
ζητήσεις με τις τράπεζές τους, αλλά σαφής
απάντηση δεν υπάρχει. Οι τράπεζες δυ-
στυχώς δεν λειτουργούν προληπτικά σε
αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένως να
χρειάζεται ένα δάνειο να καθυστερήσει
90 ημέρες για να καλέσουν τους δανει-
ολήπτες «μέσα στην τράπεζα» για να μι-
λήσουν. Ίσως και οι ίδιες οι τράπεζες θα
πρέπει από εδώ και πέρα να ενισχύσουν
τα τμήματα των καθυστερήσεων για να
υποδεχθούν τον όγκο των δανειοληπτών
που θα πρέπει να τύχουν σωστού χειρι-
σμού. Τα λάθη του παρελθόντος ενδε-

χομένως να μην πρέπει να επαναληφθούν
για τις κυπριακές τράπεζες, πλέον δεν
χωρούν ούτε δικαιολογίες, ενώ συνάμα
έχουν αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση
τέτοιων καταστάσεων. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε πως τα προβληματικά δάνεια
στην Κύπρο ανέρχονταν το 2013 – 2014
στα 28 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ,
και τώρα στα 2,85 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Κόβουν δάνεια
Μεγάλο ζήτημα δημιουργείται και

στην παραχώρηση νέων δανείων μετά
από αυτές τις αυξήσεις. Η τράπεζα για
να παραχωρήσει ένα δάνειο σε ένα δα-
νειολήπτη έχει μία μεθοδολογία. Για πα-
ράδειγμα, αναλόγως του μισθού του και
αναλόγως του ποσού που ζητάει για να
δανειστεί, εκτιμά πως χρειάζεται ένα «χ»
ποσό για σίτιση, ένα «ψ» ποσό για ρου-
χισμό, ένα «ω» ποσό για ιατρικούς σκο-
πούς και ούτω καθ’ εξής. Όμως, μετά τις
διαδοχικές αυξήσεις το ποσό του «αέρα»
που μπορεί να έχει ο δανειολήπτης ρο-
κανίζεται, έτσι το σύστημα πιθανώς να
μην τον εγκρίνει για δανεισμό τον Ια-
νουάριο του 2023. Τον Ιανουάριο του
2022 πριναπότις αυξήσεις των επιτοκίων,
πιθανώς και να τον ενέκρινε για δανει-
σμό.

Μικρή αισιοδοξία για Κύπρο
Η Κύπρος είναι από τα λίγα κράτη

στην Ευρώπη που αναμένεται να έχει
επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 2,5% το 2023
και μεγέθυνση 3,1% κατά τα έτη 2024
και 2025. Οι παραπάνω προβλέψεις εν-
δεχομένως να ενισχύουν τη θέση πως η
Κύπρος να μην είναι σε τόσο δυσμενή
θέση όσο θα είναι άλλα κράτη, καθώς
υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία για
το οικονομικό κλίμα.

Ο Κύπριος έμαθε 
να χρησιμοποιεί 
πολύ την κάρτα του
Αυξητική η τάση των συναλλαγών στην Κύπρο
με κάρτα. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί
και τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα εμπέδωσης
της κάρτας ως καταναλωτική συνήθεια. Τα τελευταία
δύο χρόνια ο Κύπριος χρησιμοποιεί αρκετά την
κάρτα του για πληρωμή μέσω μηχανημάτων POS,
με την αύξηση από το 2020 να ανέρχεται στο 29%.
Συγκεκριμένα, από τα 4,8 δισεκατομμύρια σε ευρώ
συναλλαγών που έγιναν το 2020, το 2021 ανήλθαν
σε 5,3 δισ. ευρώ συναλλαγών, ενώ μέχρι στιγμής
έχουν φτάσει το 2022 στα 6,3 δισ. ευρώ συναλλαγών.
Σε επίπεδο συναλλαγών σε αριθμούς, το 2020
έγιναν με κάρτες 76,8 εκατομμύρια συναλλαγές,
το 2021 αυξήθηκαν σε 98,8 εκατ. συναλλαγές και
το 2022 έχουν εκτοξευθεί σε 122 εκατ. συναλλαγές.
Τα βήματα προόδου από την πανδημία και μέχρι
σήμερα είναι τερά-
στια, καθώς ενώ το
2020 και το 2021
ήταν «υγειονομική
υποχρέωση» να προ-
χωρεί ο Κύπριος σε
πληρωμές με κάρτα,
πλέον συνήθισε και
έγινε επιλογή του να
συνεχίσει.Τα μετρη-
τά ως ένα βαθμό ενί-
σχυαν τον κίνδυνο της μετάδοσης του ιού και ο
καταναλωτής αποφάσισε πως οι ανέπαφες συναλ-
λαγές ήταν η ενδεδειγμένη και πιο ασφαλής μέθοδος
πληρωμών.Παράλληλα, το 2021 η χρήση καρτών
ως ποσοστό της καταναλωτικής δαπάνης ξεπέρασε
για ακόμη μία χρονιά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, ο οποίος είναι στο 37%. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία, από το 2019 η χρήση καρτών
ως ποσοστό της καταναλωτικής δαπάνης είναι
παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Συγκε-
κριμένα, το 2019 ήταν στο 41%, το 2020 στο 44%
και το 2021 στο 53%. Η τάση για το 2022 αναμένεται
να είναι σε παρόμοια ποσοστά όπως αυτή του
2022.Τα στοιχεία τα παραχώρησε στο πλαίσιο πα-
ρουσίασης της στρατηγικής και του οράματος της
Mastercard ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country
Manager της Mastercard σε Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι όπως
διευκρίνισε ο κ. Πολύδωρος η περαιτέρω διεύρυνση
του δικτύου αποδοχής καρτών, αναπτύσσοντας
την υφιστάμενη υποδομή, αλλά και αναβαθμίζοντας
την ποιότητά της.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

<<<<<<

Μέχρι στιγμής
στο τρέχον έτος
έχουν φτάσει στα
6,3 δισ. ευρώ συ-
ναλλαγών.

Στενεύει επικίνδυνα ο κλοιός
για δανειολήπτες από επιτόκια
Στο 2% έφτασαν τα καταθετικά και στο 2,5% τα δανειστικά μετά τη νέα αύξηση από την ΕΚΤ 

Η εξίσωση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, αν υπολογίσουμε ότι μέσα στο 2023 ανα-
μένονται και άλλες περίπου τρεις (3) αυξήσεις, άρα και να αυξηθούν περίπου ακόμα 1 – 1,5%.
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Στεγαστικά αλλά και μικρά επι-
χειρηματικά δάνεια με υποθήκη 
την πρώτη κατοικία θα επιδο-
τηθούν μέσω του προγράμμα-
τος στήριξης των ευάλωτων 
φυσικών προσώπων, στο οποίο 
συμφώνησαν οι τράπεζες με το 
υπουργείο Οικονομικών. Με βά-
ση τις λεπτομέρειες του προ-
γράμματος που ανακοίνωσαν 
χθες οι τέσσερις συστημικές 
τράπεζες μετά και την προχθε-
σινή επεισοδιακή σύσκεψη με 
τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα, θα έχει τη μορ-
φή επιδότησης κατά 50% της 
αυξημένης δόσης του δανείου 
που προκύπτει λόγω της ανό-
δου του euribor, το οποίο μετά 
και τη νέα αύξηση των επιτο-
κίων από την ΕΚΤ έχει αναρρι-
χηθεί στο 2,1%. Το πρόγραμμα 
στήριξης της πρώτης κατοικίας 
θα καλύψει αποκλειστικά ευά-
λωτα φυσικά πρόσωπα με βάση 
τα συγκεκριμένα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια που 
προβλέπει ο νόμος, ο αριθμός 
των οποίων υπολογίζεται περί 
τις 30.000. Υπενθυμίζεται ότι 
προκειμένου ένα φυσικό πρόσω-
πο να χαρακτηριστεί ευάλωτο:  
α) Το συνολικό εισόδημα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 
ευρώ για μονοπρόσωπο νοικο-
κυριό, προσαυξανόμενο κατά 
3.500 ευρώ για κάθε μέλος του 
νοικοκυριού και έως του ποσού 
των 21.000 ευρώ ετησίως, ανε-
ξαρτήτως της σύνθεσης του νοι-
κοκυριού.  
β) Η συνολική φορολογητέα αξία 

της ακίνητης περιουσίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των 120.000 για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη 
κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρό-
σθετο μέλος και έως του ποσού 
των 180.000 ευρώ.    
γ) Το συνολικό ύψος των κα-
ταθέσεων του νοικοκυριού ή/
και η τρέχουσα αξία μετοχών, 
ομολόγων κ.λπ. δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προ-
σαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ 
(ή 7.000 ευρώ για μονογονεϊκή 
οικογένεια) για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού.  

Η επιδότηση θα καλύψει το 
50% της αύξησης της δόσης 
του δανείου. Ετσι, εάν η δόση 
του στεγαστικού ήταν π.χ. 300 
ευρώ και μετά την αύξηση του 
euribor ανέλθει στα 360 ευρώ, 
οι τράπεζες θα καλύψουν τα 30 
ευρώ. Ανάλογα, αν μετά τις νέ-
ες αυξήσεις επιτοκίων η δόση 
γίνει 400 ευρώ, οι τράπεζες θα 
καλύψουν τα 50 ευρώ. Το πρό-
γραμμα καλύπτει οριζόντια όλες 
τις τράπεζες, συστημικές και 
μη, αλλά και όλα τα δάνεια που 

έχουν μεταβιβαστεί σε funds 
και οι δανειολήπτες πληρούν 
τα παραπάνω κριτήρια. 

Η επιδότηση θα ξεκινήσει 
από τις αρχές του 2023, αλλά 
θα καλύψει αναδρομικά και τις 
προηγούμενες αυξήσεις που 
έχουν γίνει από τον περασμέ-
νο Ιούλιο, οπότε και ξεκίνησε η 
άνοδος του euribor, και θα αφο-
ρά όλα τα δάνεια με υποθήκη 
την πρώτη κατοικία που έχουν 
κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ο μηχανισμός για την έναρξη 
καταβολής της επιδότησης θα 
«πατήσει» στην πλατφόρμα του 
προγράμματος «Γέφυρα», που 
λειτουργεί στην Ειδική Γραμ-
ματεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους. Οι δανειολήπτες που 
πληρούν τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια ώστε να 
χαρακτηριστούν ευάλωτοι θα 
μπαίνουν στην πλατφόρμα που 
θα ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό 
και θα κάνουν αίτηση για να 
λάβουν την επιδότηση. Το πο-
σό της επιδότησης θα πιστώ-
νεται σε ειδικό λογαριασμό. Η 
δόση όμως που θα πληρώνουν 
στην τράπεζα θα είναι αυτή που 
προκύπτει με βάση τη δανεια-
κή τους σύμβαση και δεν θα εί-
ναι μειωμένη. Αρα θα πρόκειται 
για επιδότηση με τη μορφή επι-
στροφής του ποσού στον λογα-
ριασμό του δανειολήπτη. Αντί-
στοιχα, το ποσό της επιδότησης 
θα συγκεντρωθεί από τις τέσσε-
ρις συστημικές τράπεζες σε ένα 
κοινό ταμείο με τη μορφή ενός 
κουμπαρά, μέσω του οποίου θα 
πιστώνονται από την ΕΓ∆ΙΧ τα 
ποσά στους δικαιούχους.   

Το πρόγραμμα στήριξης της πρώτης κατοικίας θα καλύψει περίπου 
30.000 ευάλωτα φυσικά πρόσωπα με βάση τα συγκεκριμένα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ  

Στην ανακοίνωσή τους οι τράπε-
ζες κάνουν εκτενή αναφορά στο 
θέμα των επιτοκίων καταθέσε-
ων που αποτέλεσε αντικείμενο 
αντιπαράθεσης με τον Χρήστο 
Σταϊκούρα, σημειώνοντας ότι 
«κάθε τράπεζα χωριστά και με 
βάση την εμπορική της στρα-
τηγική δεσμεύτηκε ότι αναθε-
ωρεί διαρκώς την πολιτική επι-
τοκίων, με αποτέλεσμα να έχει 
εκκινήσει η διαδικασία κάλυψης 
της απόκλισης που καταγράφη-
κε το τελευταίο δίμηνο, απόρ-
ροια της μεγαλύτερης ταχύτητας 
προσαρμογής των ευρωπαϊκών 
τραπεζών από τα αρνητικά επι-
τόκια των προηγούμενων ετών. 
Ηδη στους Ελληνες καταθέτες 
προσφέρεται μια σειρά επιλο-
γών που συνδυάζουν ασφάλεια 
και αποδόσεις», επισημαίνουν 
οι τράπεζες, αναφέροντας, για 
παράδειγμα, ότι «προθεσμιακές 
καταθέσεις διάρκειας ίσης ή με-
γαλύτερης των 12 μηνών έχουν 
ετήσιες αποδόσεις, ανάλογα με 
την τράπεζα και ανάλογα με το 
ποσό, που φτάνουν ή υπερβαί-
νουν το 0,80%».

Κάθε τράπεζα, διακριτά και 
ανεξάρτητα, θα συνεχίσει να 
αναπροσαρμόζει τα επιτόκια 
καταθέσεών της, λαμβάνοντας 
υπόψη της τις σχετικές αποφά-
σεις της ΕΚΤ, τις εσωτερικές 
πολιτικές της και τις ευρύτερες 
συνθήκες στην αγορά χρήματος. 
Στην ίδια ανακοίνωση οι τράπε-
ζες επιχειρηματολογούν υπέρ 
της πολιτικής συγκράτησης των 
επιτοκίων σε θετικό έδαφος όλα 
τα προηγούμενα χρόνια, όταν το 
euribor ήταν σε αρνητικό έδα-
φος. Σε αντίθεση με τις ευρω-
παϊκές που επέβαλαν αρνητικά 

επιτόκια στους καταθέτες τους 
εκείνη την περίοδο, οι ελληνικές 
τράπεζες δεν πέρασαν αυτή τη 
μείωση στα επιτόκια των κατα-
θετών τους και σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς τους το όφελος για 
τους Ελληνες αποταμιευτές τα 
προηγούμενα 2,5 χρόνια ήταν 
300 εκατ. ευρώ.    

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές 
χρεώσεις, οι τράπεζες προβάλ-
λουν την προώθηση των άμεσων 
πληρωμών μέσω της υπηρεσίας 
IRIS που έχει δημιουργηθεί από 
τις τράπεζες και τη ∆ΙΑΣ, η οποία 

επιτρέπει τη μεταφορά ποσών 
έως 500 ευρώ ημερησίως από 
μια τράπεζα σε άλλη με μηδε-
νικό ή πολύ μικρό κόστος, της 
τάξης π.χ. των 50 λεπτών ανά 
συναλλαγή.

Η υπηρεσία IRIS λειτουργεί 
για τη μεταφορά χρημάτων με-
ταξύ φυσικών προσώπων, την 
πληρωμή των αγορών που πραγ-
ματοποιούνται σε ηλεκτρονικό 
κατάστημα με χρέωση του λο-
γαριασμού πληρωμών μέσω του 
e-banking της συνεργαζόμενης 
τράπεζας, αλλά και τις πληρωμές 
προς επαγγελματίες. 

Τι υποστηρίζουν
οι τράπεζες για χρεώσεις
και επιτόκια καταθέσεων   

Ποια δάνεια και υπό ποιες
προϋποθέσεις επιδοτούνται  
Στεγαστικά ευάλωτων και μικρά επιχειρηματικά με υποθήκη την α΄ κατοικία   

«Οι προθεσμιακές 
καταθέσεις 12
ή περισσότερων
μηνών έχουν
ετήσιες αποδόσεις
που φτάνουν
ή υπερβαίνουν
το 0,80%».   Η ενίσχυση

θα καλύψει
το 50% της αύξησης 
της δόσης
του δανείου.   
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Πιθανή η αλλαγή κατοικίας
στο μέλλον για το 22% των Ελλήνων

Θετικά για τη μελλοντική πο-
ρεία της ζήτησης στην ελληνι-
κή αγορά κατοικίας είναι τα συ-
μπεράσματα που προκύπτουν 
από την έρευνα που πραγμα-
τοποίησε ο όμιλος μεσιτικών 
γραφείων RE/MAX Europe, με 
τη συμμετοχή και της RE/MAX 
Ελλάς. Σύμφωνα με τα ευρήμα-
τα, πάνω από ένας στους πέντε 
Ελληνες (22%) που συμμετεί-
χαν στην έρευνα δηλώνει πο-
λύ πιθανό να αλλάξει κατοικία 
στο μέλλον, ποσοστό αρκετά 
υψηλότερο από το αντίστοιχο 
περυσινό. Μάλιστα, το 55% εκ-
φράζει την επιθυμία να μετα-
κομίσει εντός των επόμενων 
πέντε ετών, ενώ το 17% ανα-
φέρει την ίδια πρόθεση, αλλά 
σε πολύ πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα και δη εντός των προ-
σεχών 12 μηνών. Σημειωτέον 
δε ότι το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ευρώπη (12 μήνες) δεν 
ξεπερνάει το 0,8%.

Παράλληλα, μεταξύ εκείνων 
που δηλώνουν ότι επιθυμούν 
να μετακομίσουν μέσα στα επό-
μενα πέντε χρόνια, το 46% δη-
λώνει ότι θα προβεί σε αγορά 
ακινήτου και το 34% σε μακρο-
χρόνια ενοικίαση. Συγκριτικά 
με τους υπόλοιπους Ευρωπαί-
ους, στην επιλογή του ενοικί-
ου μακροπρόθεσμης διάρκειας 
καταφεύγουν δύο φορές περισ-
σότερο οι Ελληνες και μόνο το 
20% ενδιαφέρεται για αγορά 
σπιτιού σε σύγκριση με το 34% 
των Ευρωπαίων. Αξιοσημείωτο 
είναι επίσης πως το 20% των 
Ελλήνων που συμμετείχε στην 
έρευνα δήλωσε ότι σκέφτεται 
να μετακινηθεί ή να αγοράσει 
ακίνητο σε άλλη χώρα, με τις 
δύο βασικές χώρες προορισμού 
να είναι η Ιταλία και το Ηνω-
μένο Βασίλειο.

Οσον αφορά τους κυριότε-
ρους λόγους για μετακίνηση 
και αλλαγή κατοικίας, οι τρεις 
βασικότεροι είναι η αλλαγή 
τρόπου ζωής (32%), η επιθυμία 

για περισσότερο χώρο (29%) 
και η αλλαγή στην προσωπι-
κή κατάσταση (23%). Στον 
αντίποδα, στους παράγοντες 
που εμποδίζουν τη μετεγκα-
τάσταση σε ένα άλλο ακίνητο 
συγκαταλέγονται το αυξημέ-
νο κόστος ζωής (30,7%) και η 
αλλαγή στην οικονομική κα-
τάσταση (29,2%). Πάντως, το 
αυξανόμενο κόστος ζωής είναι 
στο επίκεντρο προβληματι-
σμού πολλών υποψηφίων αγο-
ραστών ακινήτων. Στην υπό-

λοιπη Ευρώπη το αυξημένο 
κόστος είναι ο πιο σημαντι-
κός παράγοντας, ενώ ακολου-
θούν η αλλαγή στην προσωπι-
κή κατάσταση (23%), η αλλαγή 
στον τρόπο ζωής (23%) και η 
επιθυμία για περισσότερο χώ-
ρο (22%).

Παράλληλα, στην Ελλάδα η 
πλειονότητα των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα (63,2%) δή-
λωσε πως προτιμάει την πόλη 
από τη ζωή στην περιφέρεια, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι το γε-
γονός πως εκείνοι που ήδη 
κατοικούν σε κάποιο αστικό 
κέντρο επιθυμούν να παραμεί-
νουν εκεί λόγω της πρόσβασης 
σε υγειονομική περίθαλψη, των 
καλύτερων υποδομών και των 
περισσότερων ευκαιριών για 
εργασία. Μεγαλύτερο ποσοστό 
καταγράφεται μόνο σε Πολω-
νία και Ισραήλ.

Το 46% δηλώνει ότι 
θα προβεί σε αγορά 
ακινήτου και το 34% 
σε μακροχρόνια 
ενοικίαση.

Το 17% των ερωτηθέντων λέει ότι σχεδιάζει να μετακομίσει μέσα στους 
επόμενους δώδεκα μήνες.

Tου ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Σε λογαριασμούς, ενοίκια και φόρους
το 70% του μηνιαίου εισοδήματος

Λογαριασμοί, ενοίκια και φόροι. 
Εκεί κατευθύνεται σχεδόν το 
70% του εισοδήματος των κατα-
ναλωτών, με τις δαπάνες για πλη-
ρωμές λογαριασμών να αποτε-
λούν με διαφορά τη μεγαλύτερη 
δαπάνη ως ποσοστό του εισοδή-
ματός τους. Παράλληλα, χαμηλές 
παραμένουν οι προσδοκίες τους 
για το επόμενο διάστημα, με σχε-
δόν έναν στους δύο να αναμένει 
το πρώτο 6μηνο του 2023 αύ-
ξηση των δαπανών για πληρω-
μές λογαριασμών, αλλά και για 
αγορές προϊόντων. Σύμφωνα με 
την εξαμηνιαία έρευνα κατανα-
λωτικού κλίματος λιανεμπορίου 
του ΣΕΛΠΕ, που υλοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του εργαστηρί-
ου Eltrun του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με δείγμα 
1.500 καταναλωτών, οι δαπά-
νες για λογαριασμούς (∆ΕΚΟ) 
αντιπροσώπευαν τον Νοέμβριο 
του 2022 το 33% του εισοδήμα-
τος, έναντι 30% τον περυσινό 
∆εκέμβριο και 25% τον ∆εκέμ-
βριο του 2020.  

Οι δαπάνες για αγορές προϊό-
ντων αντιπροσωπεύουν το 29% 
του εισοδήματος, ενώ οι δαπά-
νες για τα ενοίκια το 17% από 
15% τον περυσινό ∆εκέμβριο. 
Μειωμένες ωστόσο είναι οι δα-
πάνες για την πληρωμή φόρων 
(18% από 20% τον περυσινό ∆ε-
κέμβριο).

Χαμηλά επίσης παγιώνεται ο 
δείκτης καταναλωτικού κλίμα-
τος τον τελευταίο χρόνο, καθώς 
τον Νοέμβριο του 2022 αυτός δι-
αμορφώθηκε στο -61, χαμηλό-
τερα δηλαδή σε σχέση με τον 
Οκτώβριο του 2019, που είναι 
μήνας βάσης.  Ωστόσο, παρου-
σιάζει βελτίωση σε σχέση με 
τον Ιούνιο του 2022 (-64), αν και 
παραμένει σε σημαντικά χαμη-
λά επίπεδα.  Σε γενικές γραμμές 
οι καταναλωτές δεν θεωρούν 
ότι είναι μια καλή περίοδος για 
να κάνουν αγορές, εκτιμώντας 
μάλιστα πως είναι ίσως η χειρό-
τερη τα τελευταία τρία χρόνια 
για να πραγματοποιήσουν με-
γάλες αγορές για το σπίτι (όπως 

έπιπλα, μεγάλες ηλεκτρικές συ-
σκευές κ.λπ.). 

Αντίθετα, αναμένουν αύξη-
ση δαπανών για την κάλυψη 
βασικών αναγκών το επόμενο 
εξάμηνο, ενώ εκτιμούν πως θα 
περικόψουν δαπάνες για υπη-
ρεσίες και διασκέδαση. Οι πλη-
θωριστικές πιέσεις και το κύμα 
ακρίβειας έχει μειώσει τον τε-
λευταίο χρόνο τις προσδοκίες 
των καταναλωτών, οι οποίοι από 
τη μια βλέπουν να ξοδεύουν πε-
ρισσότερα για την κάλυψη των 

αναγκών τους και από την άλλη 
να συρρικνώνουν τα έξοδά τους 
για διασκέδαση. Οπως αποτυπώ-
νουν ευρήματα της έρευνας, το 
55% θεωρεί ότι το πρώτο εξά-
μηνο του 2023 οι δαπάνες για 
λογαριασμούς κοινής ωφελείας 
θα είναι αυξημένες, ενώ μόλις το 
17% έχει αντίθετη άποψη. Σχε-
δόν ένας στους δύο καταναλω-
τές, ήτοι το 48%, αναμένει αύ-
ξηση των δαπανών για αγορές 
προϊόντων κατά το ίδιο διάστη-
μα, με ένα μικρό ποσοστό της 
τάξης του 18% να εκτιμά πως 
αυτές θα μειωθούν. Μειωμένες 
αναμένει το 40% να είναι οι δα-
πάνες για υπηρεσίες (εστίαση, 
εισιτήρια), με σχεδόν δύο στους 
δέκα να θεωρούν πως αυτές θα 
αυξηθούν. Σχετικά ουδέτερη εί-
ναι η μέτρηση σε σχέση με τη 
φορολογία, για την οποία το 72% 
εκτιμά ότι θα μείνει αμετάβλη-
τη, το 11% ότι θα παρουσιάσει 
μείωση και το 17% αύξηση.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Tο 55% των κατα-
ναλωτών θεωρεί
ότι το πρώτο εξάμηνο 
του 2023 οι δαπάνες 
για λογαριασμούς
κοινής ωφελείας 
θα είναι αυξημένες.

Οι δαπάνες για λογαριασμούς (∆ΕΚΟ) αντιπροσώπευαν τον Νοέμβριο του 
2022 το 33% του εισοδήματος, έναντι 30% τον περυσινό ∆εκέμβριο και 
25% τον ∆εκέμβριο του 2020. 
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Σε νέα εποχή εισέρχεται η ∆η-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(∆ΥΠΑ - τ. ΟΑΕ∆), καθώς με-
τά την ψήφιση του σχετικού 
νόμου υπεγράφησαν οι σχετι-
κές υπουργικές αποφάσεις και 
ανοίγει ο δρόμος για την ενερ-
γοποίηση της δυνατότητας δι-
αγραφής ανέργων από τα μη-
τρώα, την καταβολή παροχών 
(πλην επιδόματος ανεργίας) με 
εισοδηματικά κριτήρια και τη 
χορήγηση επιδόματος εργα-
σίας, αλλά και εφάπαξ ποσού 
300 ευρώ στους μακροχρόνια 
ανέργους.

Αρχικά, το υφιστάμενο μη-
τρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ ει-
σέρχεται αυτόματα και χωρίς 
να απαιτηθεί κάποια ενέργεια 
από τους ανέργους, σε νέο ψη-
φιακό περιβάλλον από 1ης Ια-
νουαρίου 2023. Το ψηφιακό 
αυτό μητρώο θα περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, βιογραφι-
κό σημείωμα και επάγγελμα ή 
επαγγέλματα που αναζητού-
νται, πληροφορίες για την 
ύπαρξη ή μη ατομικού σχε-
δίου δράσης, καθώς και για 
τις προτάσεις που έγιναν από 
τη ∆ΥΠΑ για κατάλληλες θέ-
σεις εργασίας.

Αντίστοιχα, η κάρτα ανερ-
γίας που υφίσταται σήμερα σε 
έντυπη μορφή καταργείται 
και αντικαθίσταται από την 
ψηφιακή κάρτα ∆ΥΠΑ. Μέ-
χρι το τέλος του έτους η ψη-
φιακή κάρτα ∆ΥΠΑ θα είναι 
διαθέσιμη για ενεργοποίηση 
στο «πορτοφόλι» (wallet) του 
gov.gr (όπως η ταυτότητα και 

η άδεια οδήγησης). Η κάρτα 
θα είναι διασυνδεδεμένη με 
το ψηφιακό μητρώο.

Οσο για το ψηφιακό ατο-
μικό σχέδιο δράσης, θα κα-
ταρτίζεται από τον εργασιακό 
σύμβουλο της ∆ΥΠΑ, σε συ-
νεργασία με τον αναζητούντα 
εργασία και θα περιλαμβάνει 
το επαγγελματικό προφίλ και 
τους επαγγελματικούς στό-
χους του ανέργου. 

Για όσους είναι εγγεγραμ-
μένοι στο ψηφιακό μητρώο 
∆ΥΠΑ για χρονικό διάστημα 
άνω των 12 μηνών, τα βοη-

θήματα, παροχές και διευκο-
λύνσεις που έχει θεσπίσει η 
πολιτεία θα καταβάλλονται 
με βάση τα εισοδηματικά  
κριτήρια που εφαρμόζονται 
για τη χορήγηση του επιδό-
ματος θέρμανσης, τα οποία 
είναι: οικογενειακό εισό δη-
μα έ ως 16.000 ευρώ  για άγα-
μους, σε κατάσταση χηρείας, 
εν διαστάσει. Οικογενειακό  ει-
σό δημα έως 24.000 ευρώ  για 
έ γγαμους ή μέρη συμφώνου 
συμβίωσης προσαυξανόμε-
νο κατά 3.000 ευρώ  για κά θε 
παιδί. Οικογενειακό  εισό δημα 

έως 27.000 ευρώ για μονογο-
νεϊκές, συν επιπλέον 3.000 
ευρώ για κάθε παιδί μετά το 
πρώτο.

Η εγγραφή στο ψηφιακό 
μητρώο συνεπάγεται αμοιβαί-
ες υποχρεώσεις για τη ∆ΥΠΑ 
(επιδόματα, προγράμματα κα-
τάρτισης, εύρεση θέσεων ερ-
γασίας κ.λπ.), αλλά και για τον 
άνεργο, με βασικότερα την 
ενεργή αναζήτηση εργασίας, 
τη συμμετοχή στα προγράμ-
ματα κατάρτισης και αποδο-
χή θέσεων εργασίας που του 
προτείνονται. Ετσι, πλέον, η 
άρνηση τριών κατάλληλων θέ-
σεων εργασίας (που αντιστοι-
χούν στην επαγγελματική ει-
δικότητα, στις γνώσεις, στους 
επαγγελματικούς στόχους και 
τον τόπο μόνιμης κατοικίας 
του) συνεπάγεται διαγραφή 
από το ψηφιακό μητρώο για 
δύο χρόνια. Η άρνηση συμ-
μετοχής σε δράση κατάρτι-
σης συνεπάγεται διαγραφή 
από το ψηφιακό μητρώο για 
έξι μήνες. Και στις δύο περι-
πτώσεις διακόπτονται και οι 
όποιες άλλες παροχές.  

Τέλος, σε ισχύ τίθεται και 
το «επίδομα εργασίας», ίσο με 
το 50% του επιδόματος - βο-
ηθήματος ανεργίας και κατα-
βάλλεται σε όσους βρίσκουν 
δουλειά εντός του διαστήμα-
τος επιδότησης και για όσο 
διάστημα απομένει μέχρι τη 
λήξη του. Επίσης, χορηγείται 
εφάπαξ ποσό 300 ευρώ στους 
μακροχρόνια ανέργους (εγγε-
γραμμένους για 5+ έτη) που 
καταρτίζουν ψηφιακό ατομι-
κό σχέδιο δράσης.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Διετή κλαδική συλλογική σύμ-
βαση εργασίας υπέγραψαν χθες 
οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋ-
παλλήλων (ΠΟΕΕΤ) με την ομο-
σπονδία των εργοδοτών (ΠΟΞ), 
με σωρευτικές αυξήσεις της τά-
ξης του 10,5%. Η πρώτη δόση 
της αύξησης, 5,5%, θα ισχύει 
για τους μισθούς από 1ης Ιανου-
αρίου 2023, με αποτέλεσμα οι 
βασικοί μισθοί να κυμαίνονται 
μεταξύ 835 και 911 ευρώ, ενώ 
η δεύτερη, ύψους 5% θα ισχύ-
σει από 1ης Ιανουαρίου 2024. 

 Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, 
η νέα κλαδική σύμβαση προβλέ-
πει:
• Ενταξη των εργαζομένων από 
γραφεία ευρέσεως εργασίας (ερ-
γολαβικά) στους όρους αμοιβής 
της Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας.
• Ενταξη δύο νέων ειδικοτή-
των στη σύμβαση, αυτή του 
αποθηκάριου στην κατηγορία 
Α΄ και αυτή του «κόπτη κρεά-
των» στην κατηγορία Β΄.
• ∆ιατήρηση όλων των θεσμι-
κών όρων και επιδομάτων που 
προβλέπονται από παλαιότερες 
συλλογικές ρυθμίσεις.
• Επιμήκυνση του χρονικού 
ορίου απασχόλησης ημερών 
ανάπαυσης στα εποχικά ξενο-
δοχεία με πρόσθετη αμοιβή και 
ασφάλιση από 15 Μαΐου έως 15 
Οκτωβρίου, απαραίτητη προϋ-
πόθεση η επαναπρόσληψη του 
προσωπικού από 15 Μαΐου και 
όχι από 10 Ιουνίου.
• Οι εργαζόμενοι στα μικρά ξε-
νοδοχεία –έως 20 δωματίων και 
κατηγορίας έως 3 αστεριών– θα 
αμείβονται στα επίπεδα των ερ-
γαζομένων στα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.

Να σημειωθεί ότι η  ισχύου-

σα κλαδική συλλογική σύμβαση 
των εργαζομένων σε τουρισμό 
και επισιτισμό, που λήγει στο 
τέλος του χρόνου,  έχει κηρυ-
χθεί  υποχρεωτική με απόφαση 
του υπουργού Εργασίας Κωστή 
Χατζηδάκη. Αυτό στην πράξη 
έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και 
ξενοδοχεία που δεν είναι μέλη 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων να υποχρεούνται να 
την εφαρμόζουν και να καταβάλ-
λουν τους μισθούς που ορίζει η 
σύμβαση, δηλαδή από 792 έως 
863 ευρώ. Πλέον, οι νέοι εισαγω-

γικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων, από την 1η Ιανουαρίου 
2023 μετά την αύξηση 5,5% δι-
αμορφώνονται από 835 έως 911 
ευρώ και στη συνέχεια προστίθε-
νται το επίδομα γάμου 10%, το 
επίδομα σχολής και η προϋπη-
ρεσία. ∆ηλαδή ο μεικτός μισθός 
για έναν υπάλληλο ξενοδοχείου 
με 10 χρόνια προϋπηρεσία ανέρ-
χεται σε περίπου 1.200 ευρώ.

Βέβαια, για να είναι υποχρε-
ωτική σε όλα τα ξενοδοχεία που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα 
και να καλύπτει το σύνολο των 
120.000 εργαζομένων - ξενοδο-
χοϋπαλλήλων, θα πρέπει, μετά 
τη συμφωνία μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων,  το υπουργείο 
Εργασίας να κηρύξει τη νέα διε-
τή κλαδική συλλογική σύμβαση 
ως γενικώς υποχρεωτική.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Διετής συλλογική
σύμβαση στα ξενοδοχεία
με αυξήσεις 10,5%

Σε εφαρμογή ο «κόφτης»
για τις παροχές στους ανέργους
Υπό ποιες προϋποθέσεις θα χορηγούνται, σε ισχύ και το επίδομα εργασίας

Η πρώτη δόση της αύ-
ξησης, 5,5%, θα ισχύει 
για τους μισθούς 
από 1ης Ιανουαρίου.
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Την ενεργοποίηση του προοδευ-
τικά ακατάσχετου λογαριασμού 
το 2023 για τους συνεπείς οφει-
λέτες του ∆ημοσίου σχεδιάζει 
το υπουργείο Οικονομικών και 
η ΑΑ∆Ε, ενώ την ίδια στιγμή 
βελτιώνονται οι όροι χορήγη-
σης της φορολογικής ενημε-
ρότητας για τους φορολογου-
μένους με ρυθμισμένες οφειλές 
προς την εφορία.

Στόχος του οικονομικού επι-
τελείου και της φορολογικής δι-
οίκησης είναι η στήριξη όσων 
αποπληρώνουν εγκαίρως τις 
οφειλές τους προς το ∆ημόσιο, 
καθώς και οι ταχύτερες επι-
στροφές φόρων για όσους δεν 
έχουν χρέη. Μάλιστα, σύμφωνα 
με στέλεχος της φορολογικής 
διοίκησης, φέτος καταγράφεται 
ρεκόρ τόσο των αιτήσεων όσο 
και των αιτουμένων ποσών για 
επιστροφές φόρων. Μάλιστα, οι 
επιστροφές φόρων έχουν ξεπε-
ράσει μέχρι στιγμής τον στόχο 
που θέτει ο προϋπολογισμός. 
Οπως προκύπτει από το επιχει-
ρησιακό σχέδιο της φορολογι-
κής διοίκησης για το επόμενο 
έτος, θα ενεργοποιηθεί ο προ-
οδευτικά ακατάσχετος λογα-
ριασμός, αφού προηγουμένως 
επιλυθούν διάφορα προβλήμα-
τα που υπάρχουν με τα πιστω-
τικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο –
το οποίο θα βελτιωθεί με νέα 
νομοθετική ρύθμιση– προβλέ-
πει ότι το ακατάσχετο όριο των 
1.250 ευρώ, που ισχύει σήμερα 
για όσους έχουν χρέη στο ∆η-
μόσιο, θα προσαυξάνεται με 
συγκεκριμένους συντελεστές 
ανάλογα με τον αριθμό και το 
ποσό των δόσεων που θα εξο-
φλούν οι οφειλέτες. Το ποσό 
του τραπεζικού λογαριασμού το 
οποίο η εφορία δεν θα μπορεί 
να κατάσχει θα αυξάνεται εφό-
σον ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει 
τα χρέη του και έχει καταβάλει 
δύο δόσεις, έχει δηλώσει τον 
λογαριασμό για τον οποίο ζητά-
ει εξαίρεση από τις κατασχέσεις 
και πληρώνει εμπρόθεσμα τις 

δόσεις. Συγκεκριμένα, για τους 
οφειλέτες που είναι συνεπείς 
στις ρυθμίσεις τους, ο προοδευ-
τικά ακατάσχετος λογαριασμός 
θα «χτίζεται» ως εξής:
• Ο φορολογούμενος, αφού 
υπαχθεί σε ρύθμιση θα πρέ-
πει να πληρώσει δύο δόσεις των 
ρυθμισμένων οφειλών του για 
να μπορεί τον τρίτο μήνα να 
ζητήσει αύξηση του ακατάσχε-
του ορίου στον τραπεζικό του 
λογαριασμό.
• Ως βάση υπολογισμού για την 
αναπροσαρμογή του ορίου θα 
λαμβάνεται υπόψη το άθροι-
σμα των δόσεων - ρυθμίσεων 
του μήνα. Στο ποσό αυτό θα 
εφαρμόζεται ο πρώτος συντε-
λεστής 3, ο οποίος δίνει το νέο 

ύψος του ακατάσχετου λογα-
ριασμού. Για παράδειγμα, εάν 
η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 
500 ευρώ, με την έναρξη της 
νέας διαδικασίας ο οφειλέτης 
θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 
1.500 ευρώ (500x3) από 1.250 
ευρώ που ισχύει για όλους.
• Με την πάροδο του χρόνου 
και υπό την προϋπόθεση ότι 
η ρύθμιση τηρείται, ο συντε-
λεστής θα αυξάνεται.
• Ανάλογα με το πλήθος των 
δόσεων η αύξηση του πολλα-
πλασιαστή που θα οδηγεί στο 
ακατάσχετο θα ποικίλλει.
• Οσο πλησιάζει ο χρόνος για 
την πλήρη εξόφληση της οφει-
λής, το ακατάσχετο ποσό θα 
φθάνει στο ανώτατο όριο, με 
την εφαρμογή του μέγιστου συ-
ντελεστή 4,5.
• Τα όρια του ακατάσχετου θα 
καθορίζονται κάθε μήνα και θα 
ισχύουν για ένα μήνα. 

Φορολογική ενημερότητα
Βελτιώνονται οι όροι χορή-

γησης της  φορολογικής ενημε-
ρότητας για τους φορολογουμέ-
νους με ρυθμισμένες οφειλές 

προς την εφορία. Συγκεκριμέ-
να, μειώνεται το ποσό που θα 
παρακρατεί η εφορία επί των 
χρημάτων που εισπράττουν οι 
φορολογούμενοι εφόσον πρό-
κειται για περιοδικές απαιτή-
σεις. ∆ηλαδή, το νέο μέτρο 
ισχύει για συνεπείς οφειλέτες 
και αφορά μόνο την περιοδι-
κή είσπραξη χρημάτων για την 
οποία είναι υποχρεωτική η προ-
σκόμιση αποδεικτικού ενημε-
ρότητας. Με τη νέα ρύθμιση το 
ποσοστό παρακράτησης ορί-
ζεται στο 10% (από 10%-70%) 
επί του εισπραττόμενου ποσού 
εφόσον το ποσό της ρυθμισμέ-
νης οφειλής που υπολείπεται 
δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. 
Εάν η συνολική εναπομένουσα 
ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω 
των 20.000 ευρώ, τότε το ποσο-
στό που θα παρακρατείται από 
τα χρήματα θα πρέπει:
• να αντιστοιχεί στην κάλυ-
ψη μιας δόσης της τηρουμένης 
ρύθμισης και
• να ανέρχεται σε ποσοστό του-
λάχιστον 10% του εισπραττομέ-
νου ποσού, αλλά να μην υπερ-
βαίνει το 30% αυτού.

Ενα μεγάλο κύκλωμα λαθρε-
μπορίας καυσίμων εξάρθρωσε 
το Σώμα ∆ίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος, με τα πρόστιμα 
που επιβλήθηκαν να ξεπερνούν 
τα 88 εκατ. ευρώ. Η πολύπλο-
κη υπόθεση που απασχόλησε 
επί περίπου τέσσερα χρόνια το 
Σ∆ΟΕ ξεκίνησε κατόπιν εκτέλε-
σης παραγγελίας του εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος 
και ολοκληρώθηκε τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Στο διάστη-
μα αυτό εντοπίστηκε το μεγάλο 
κύκλωμα, στο οποίο συμμετεί-
χαν εταιρείες εμπορίας καυσί-
μων καθώς και πρατήρια λια-
νικής πώλησης. Ουσιαστικά, 
εντοπίστηκε μια εταιρεία «βι-
τρίνα», που εξέδιδε πλαστά και 
εικονικά στοιχεία για τη διακί-
νηση πετρελαίου σε ελεύθερα 
πρατήρια. Η ποσότητα που δι-
ακινήθηκε ξεπερνά τα 9,5 εκα-
τομμύρια λίτρα, τα οποία δεν 
προέρχονταν από ελληνικά διυ-
λιστήρια αλλά από το εξωτερικό.

Μετά την επεξεργασία των 
έξι ντουλαπών κατασχεμένων 
παραστατικών επιβλήθηκαν 
συνολικά πρόστιμα 88,7 εκατ. 
ευρώ (22,17 εκατ. από ΕΦΚ και 
πολλαπλά τέλη 66,5 εκατ. ευ-
ρώ). Παράλληλα, το Σ∆ΟΕ προ-
χώρησε και σε ελέγχους επι-
χειρήσεων προκειμένου να 
διαπιστωθεί η τήρηση της ερ-
γατικής νομοθεσίας. Συγκεκρι-
μένα, πραγματοποιήθηκαν 226 
έλεγχοι και εντοπίστηκαν 266 
παραβάσεις σε 83 επιχειρήσεις 
για υποδηλωμένη και ανασφά-
λιστη εργασία. Απεστάλησαν 
εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδι-

ες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ) για 
την επιβολή προστίμων συνο-
λικού ύψους 1.452.500 ευρώ.

Στο στόχαστρο όμως των 
Αρχών έχουν τεθεί και οι επι-
χειρήσεις ηλεκτρονικού εμπο-

ρίου. Από έλεγχο σε εταιρεία 
ταχυμεταφορών (courier), δι-
απιστώθηκε ότι επιχείρηση 
ηλεκτρονικού εμπορίου δεν 
εξέδωσε για τα έτη 2020-2021 
τουλάχιστον 7.400 αποδείξεις 
λιανικής πώλησης, αποκομίζο-
ντας περιουσιακό όφελος άνω 
των 370.000 ευρώ, ενώ δεν κα-
τέβαλε ΦΠΑ στο ελληνικό ∆η-
μόσιο άνω των 70.000 ευρώ. 

Για τις ανωτέρω περιπτώ-
σεις ενημερώθηκαν η Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών και οι αρ-

μόδιες υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
πρόβλημα είναι τεράστιο και 
ιδιαίτερα όταν η πληρωμή γί-
νεται με αντικαταβολή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πολλές επιχειρήσεις «ξεχνούν» 
να εκδώσουν απόδειξη. Με βά-
ση τα στοιχεία, οι πληρωμές με 
αντικαταβολή προσεγγίζουν 
ετησίως τα 10 δισ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εφο-
ρία και το Σ∆ΟΕ αναμένεται 
να ζητήσουν στοιχεία από τις 
εταιρείες ταχυμεταφορών (κά-
τι αντίστοιχο έχει γίνει και με 
τις πλατφόρμες delivery) προ-
κειμένου να εντοπίσει εστίες 
φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι ωστόσο του 
Σ∆ΟΕ επεκτάθηκαν και σε e-
shops. Με αφορμή καταγγε-
λίες για απάτη, εξαρθρώθηκε 
μεγάλη εγκληματική οργάνω-
ση που δρούσε εις βάρος κατα-
ναλωτών. Ειδικότερα, κατόπιν 
μακροχρόνιας έρευνας, εντο-
πίστηκαν τα πραγματικά υπο-
κρυπτόμενα πρόσωπα τα οποία 
ήλεγχαν πλήθος επιχειρήσεων 
(με μορφή μονοπρόσωπης ΙΚΕ). 

Οι εν λόγω εταιρείες εκπρο-
σωπούνταν από «αχυρανθρώ-
πους» διαχειριστές, δραστηριο-
ποιούνταν για μικρό διάστημα 
ως e-shops και στη συνέχεια 
εξαφανίζονταν, χωρίς ποτέ 
να καταβάλουν φόρους. Μέ-
σω του ανωτέρω κυκλώματος, 
προκλήθηκε ζημία για το ελλη-
νικό ∆ημόσιο από διαφυγόντες 
φόρους συνολικού ύψους πε-
ρίπου 5.000.000 ευρώ.

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μειώνεται το ποσό 
που θα παρακρατεί
η εφορία
επί των χρημάτων
που εισπράττουν 
οι φορολογούμενοι.

Συμμετείχαν εταιρείες 
εμπορίας καυσίμων, 
καθώς και πρατήρια 
λιανικής πώλησης.

Στον δημοσιονομικό χώρο που θα 
δημιουργήσει η φορολόγηση των 
διυλιστηρίων το 2023 ποντάρει η 
κυβέρνηση για πρόσθετες παρο-
χές, ενώ δεν προγραμματίζει άλ-
λες παρεμβάσεις για φέτος, καθώς 
θέλει να πετύχει με ασφάλεια τον 
στόχο του ελλείμματος 1,6% του 
ΑΕΠ και ίσως και κάτι καλύτερο.

 «Αυτό θα είναι το τελευταίο 
μας δημοσιονομικό σήμα στην 
αγορά ενόψει της επενδυτικής  
βαθμίδας», σημείωνε χθες υψηλό-
βαθμο στέλεχος του οικονομικού 
επιτελείου, με αφορμή των πα-
ρουσίαση των στοιχείων εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού Ιανου-
αρίου - Νοεμβρίου. Επιβεβαίωνε 
έτσι ότι η κυβέρνηση έχει στραμ-
μένο το βλέμμα της όχι μόνο στις 
εκλογές, αλλά και στους οίκους 
αξιολόγησης, τους οποίους θέλει 
να καθησυχάσει ως προς την επί-
τευξη των δημοσιονομικών στό-
χων, προκειμένου να εξασφαλί-
σει την επενδυτική βαθμίδα το 
ταχύτερο δυνατόν.

Για το 2023, ωστόσο, ενόψει 
και εκλογών θα επιστρατεύσει 
πιθανώς τα έσοδα από τον φόρο 
επί των κερδών των διυλιστηρί-
ων, βάσει του  νέου σχετικού ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού. Τα έσοδα 
αυτά δεν έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό, συνεπώς το μοί-
ρασμά τους  δεν θα ανατρέψει τον 
σχεδιασμό του. Παρ’ όλα αυτά, 
προς το παρόν δεν είναι βέβαιο το 
ύψος τους, αφού βασίζονται στα 
κέρδη ολόκληρου του 2022 (υπο-
λογίζονται στα 600 εκατ. ευρώ), 
ενώ ενδεχομένως να χρειαστούν 
ως συμπλήρωμα στο 1 δισ. ευρώ 
που έχει προβλέψει ο προϋπολογι-
σμός για την κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών. Οταν ρωτήθηκε χθες ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας αν ο πρωθυπουργός 
Κυρ. Μητσοτάκης θα εξαγγείλει 
μέτρα για τους ευάλωτους, με βά-
ση τα έσοδα αυτά, στη Βουλή το 
Σάββατο, κατά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού, είπε: «Ολα στην 
ώρα τους...». Σχετικά με τη συνέ-
χιση της επιδότησης του πετρε-
λαίου θέρμανσης, το στέλεχος του 

οικονομικού επιτελείου είπε ότι 
θα εξαρτηθεί από τις τιμές στο 
τέλος του έτους.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού χθες έδειξαν 
υπέρβαση των φορολογικών εσό-
δων κατά 502 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου, ενώ αυξημένες κατά 
190 εκατ. ευρώ ήταν και οι επι-
στροφές εσόδων, με αποτέλεσμα 
τα καθαρά φορολογικά έσοδα να 
είναι αυξημένα κατά 312 εκατ. ευ-
ρώ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη, το αποτέλεσμα αυτό 
«επιβεβαιώνει τη θετική δημο-
σιονομική και μακροοικονομική 

πορεία, με την οποία ολοκληρώ-
νεται το 2022. Ειδικότερα, η μι-
κρή υπέρβαση των προβλέψεων 
στα φορολογικά έσοδα καθιστά 
ασφαλέστερη την επίτευξη του 
στόχου για το πρωτογενές έλλειμ-
μα το 2022».

Τα φορολογικά έσοδα, όπως 
και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
στέλνουν εξάλλου θετικό σήμα 
για την πορεία του ΑΕΠ, αν και 
αναμένεται επιβράδυνση προσε-
χώς. Σύμφωνα με στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, οι ηλε-
κτρονικές συναλλαγές τον Σε-
πτέμβριο ήταν αυξημένες κατά 
18,6% σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα του προηγούμενου έτους. 
Ο ετήσιος τζίρος που γίνεται με 
ηλεκτρονικές συναλλαγές έχει 
φτάσει πλέον τα 39 δισ. ευρώ (∆ε-
κέμβριος 2021 - Νοέμβριος 2022). 
Συνολικά, ο ετήσιος κύκλος ερ-
γασιών του λιανεμπορίου ήταν 
75,25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ (Οκτώβριος 2021 - Σε-
πτέμβριος 2022).

Ο προϋπολογισμός την περίο-
δο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου είχε 
πρωτογενές έλλειμμα 1,126 δισ., 
έναντι στόχου για πρωτογενές 
έλλειμμα 2,239 δισ.

Η φορολόγηση διυλιστηρίων 
κρίνει τις παροχές του 2023

Διευκολύνσεις για τους συνεπείς
οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου

Εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπόρων καυσίμων

Σε εφαρμογή ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός από την επόμενη χρονιά

Στο 11μηνο τα έσοδα 
είναι 502 εκατ. 
υψηλότερα
έναντι του στόχου.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

 Eντοπίστηκε μια εταιρεία «βιτρίνα», που εξέδιδε πλαστά και εικονικά 
στοιχεία για τη διακίνηση πετρελαίου σε ελεύθερα πρατήρια. Η ποσότητα 
που διακινήθηκε ξεπερνάει τα 9,5 εκατομμύρια λίτρα.
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Η ελληνική οικονομία, έπειτα από 
οκτώ τρίμηνα συνεχούς επέκτα-
σης σε τριμηνιαία βάση, κατέ-
βασε ταχύτητα το τρίτο τρίμηνο 
2022, όπως σημειώνει η Eurobank 
Research σε ανάλυσή της στο τε-
λευταίο τεύχος «7 Ημέρες Οικο-
νομία».

Οπως αναφέρει, το πραγματικό 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), 
ήτοι η αξία σε αγοραίες τιμές των 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών 
που παράγει μια οικονομία σε μια 
χρονική περίοδο (τρίμηνο, εξάμη-
νο και έτος), μειώθηκε ελαφρά σε 
τριμηνιαία βάση κατά 0,5%, ενώ 
σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 
2,8%, ρυθμός αρκετά βραδύτερος 
σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμη-
νο 2022 (7,1%).

Η εν λόγω επιβράδυνση της 
οικονομίας ήρθε εν μέσω του 
δυσμενούς διεθνούς περιβάλλο-
ντος. Οπως σημειώνει η Eurobank 
Research, η περίοδος Ιουλίου - Σε-
πτεμβρίου 2022 χαρακτηρίστηκε:
• Πρώτον, από επίμονα υψηλό 
πληθωρισμό, με τη μέση ετήσια 
μεταβολή του εναρμονισμένου 
δείκτη τιμών καταναλωτή να δια-
μορφώνεται στο 11,5%, από 10,4% 
το δεύτερο τρίμηνο 2022 και 6,6% 
το πρώτο τρίμηνο 2022.
• ∆εύτερον, από τη συνέχιση των 
γεωπολιτικών αναταραχών στο μέ-
τωπο της Ουκρανίας, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το διεθνές εμπό-
ριο και τις τιμές της ενέργειας και 
των τροφίμων.
• Τρίτον, από τις προοπτικές συγ-
χρονισμένης πιο επιθετικής σύ-
σφιγξης της νομισματικής πο-
λιτικής εκ μέρους των μεγάλων 
κεντρικών τραπεζών.

• Τέταρτον, από τη σταδιακή επι-
βράδυνση της μεταπανδημικής 
–εκρηκτικής στην αρχή– διάθε-
σης για κατανάλωση. 
• Πέμπτον, από την απόσυρση 
πολλών δημοσιονομικών μέτρων 
κατά της πανδημίας και από την 
εισαγωγή νέων κατά της ενεργει-
ακής κρίσης.

Η ιδιωτική κατανάλωση επι-
βραδύνθηκε εξαιτίας της ανό-
δου του πληθωρισμού που δια-
βρώνει το πραγματικό διαθέσιμο 
των νοικοκυριών, αλλά και του 
έντονα αρνητικού ρυθμού απο-
ταμίευσής των.

Στο πεδίο του εξωτερικού το-
μέα οι εξαγωγές, μετά την υψηλή 
αύξηση κατά 18,8% το δεύτερο 
τρίμηνο 2022, παρέμειναν σχεδόν 

στάσιμες σε ετήσια βάση το τρί-
το τρίμηνο 2022, ενώ σε τριμηνι-
αία βάση μειώθηκαν κατά 3,3%.

Την ίδια περίοδο οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κα-
τά 5,2%, δηλαδή με υψηλότερο 
ρυθμό σε σύγκριση με τις εξαγω-
γές, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου. Από την άλλη, θετική 
ήταν επίδοση των επενδύσεων 
παγίων.

Κάμψη, μετά οκτώ
τρίμηνα ισχυρής
ανάπτυξης 

Η επιβράδυνση 
της οικονομίας 
ήρθε εν μέσω του 
δυσμενούς διεθνούς 
περιβάλλοντος, 
σημειώνει η Eurobank.
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ΑΝΑΛΥΣΗ  / Της ΚΕΪΤ ΠΙΚΕΤ*

Γνωρίζουμε ότι η περίοδος των 
εορτών έχει ξεκινήσει στα σοβα-
ρά όταν η τηλεόραση βρίθει υπερ-
βολικών ετήσιων προσφορών από 
τους μεγάλους ομίλους λιανεμπο-
ρίου. Τα γιγάντια σούπερ μάρκετ 
και τα μεγαλύτερα από τα πολυκα-
ταστήματα ξοδεύουν εκατομμύρια 
κάθε χρόνο για να τονώσουν τις 
καταναλωτικές δαπάνες κατά τη 
διάρκεια του Νοεμβρίου και του ∆ε-
κεμβρίου. Αλλωστε, αυτοί οι μήνες 
συνήθως αντιπροσωπεύουν περισ-
σότερο από το ένα πέμπτο των πω-
λήσεων του έτους. Ωστόσο φέτος 
στη Βρετανία, σύμφωνα με τον 
Guardian, «οι λιανέμποροι παλεύ-
ουν να βρουν τον κατάλληλο τόνο 
για τις διαφημιστικές εκστρατείες 
τους, διότι η αύξηση του κόστους 
βασικών ειδών, συμπεριλαμβανο-
μένων των λογαριασμών ενέργει-
ας και των τροφίμων, αφήνει πολ-
λές οικογένειες χωρίς μετρητά». Η 
αλυσίδα καταστημάτων Marks and 
Spencer, της οποίας η διαφήμιση 
για τα ρούχα και τα είδη σπιτιού 
πέρυσι περιελάμβανε μια χολιγου-
ντιανή τραγουδίστρια και άλλες 
υπερβολικές εκδηλώσεις, σήμερα, 
μόλις 12 μήνες μετά, προβάλλει 
τις αγαθοεργίες της και τις δωρεές 
της ύψους 1 εκατ. λιρών για καλό 
σκοπό. Η γερμανική εκπτωτική 
αλυσίδα Lidl σε αυτόν τον απόηχο 
έφτιαξε μια διαφήμιση για τις γιορ-
τές που εστιάζει στο αρκουδάκι-μα-
σκότ της δικής της τράπεζας παι-
χνιδιών, η οποία δωρίζει παιχνίδια 
σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Παρά 
την κρίση στο κόστος διαβίωσης, 
η οποία προκάλεσε μείωση κατά 
6% στην εκτιμώμενη αξία των χρι-
στουγεννιάτικων πωλήσεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι προ-
βλέπεται πως αυτές θα ανέλθουν 
σε 82,2 δισ. στερλίνες το 2022. Αυ-
τό το μεγάλο νούμερο αντιστοιχεί 
σε ορισμένα «αστεία στατιστικά», 
που συγκεντρώνονται από την Κοι-
νοπραξία Βρετανών Λιανεμπόρων 
και αφορούν τα 16 χριστουγεννιά-
τικα δώρα που λαμβάνει ένα μέσο 
παιδί και τις 7.000 θερμίδες που κα-
ταναλώνει ο μέσος Βρετανός την 
ημέρα των Χριστουγέννων (όσες 
θα χρειαζόταν ένας ξυλοκόπος).  Τα 
όχι και τόσο διασκεδαστικά δεδο-
μένα είναι, φυσικά, ότι η φτώχεια, 
η εξαθλίωση και η έλλειψη στέγης 

ακολουθούν ανοδικές τάσεις συ-
νολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε 
συνδυασμό με τις σοβαρές πιέσεις 
που ασκούνται στη σωματική και 
την ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
Η πίεση να ξοδέψουν για να πετύ-
χουν τα –υποτιθέμενα– μυθικά 
τέλεια Χριστούγεννα είναι μόνο 
ακόμη ένα άγχος για όσους επω-
μίζονται το μεγαλύτερο βάρος της 
κρίσης. Αλλωστε δεν είναι λίγες οι 
φορές που οι εορταστικές δαπάνες 
δεν απορρέουν από πραγματικά 
διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά από 
την αποταμίευση και τις πιστωτι-
κές κάρτες. Οπως χαρακτηριστι-
κά επισημαίνει ο Αγγλος τηλεο-
πτικός παρουσιαστής και κωμικός 
Ρίτσαρντ Οσμαν, «το ζήτημα των 
τάξεων και τα όρια ανάμεσά τους 
είναι περίπλοκο θέμα, αλλά όλα συ-
νοψίζονται σε αυτό: όσο αργότερα 
ανοίγετε τα δώρα σας την ημέρα 
των Χριστουγέννων, τόσο πιο πο-
λύ ανήκετε στη μεσαία τάξη». ∆εν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα ξοδεύουν μεγαλύτερο 
ποσοστό του εισοδήματός τους τα 
Χριστούγεννα. Η εισοδηματική 
ανισότητα, μάλιστα, έχει συνδε-
θεί με την κατανάλωση, που στό-
χο έχει την προβολή και την από-
κτηση ενός υψηλότερου στάτους.  

Ερευνα που διεξαγάγαμε στο 
Πανεπιστήμιο Γιορκ δείχνει ότι 
η κατανάλωση για προβολή/επί-
τευξη κοινωνικού στάτους μπορεί 
πράγματι να είναι σημαντική κινη-
τήρια δύναμη μεγαλύτερων δαπα-
νών σε πιο άνισες κοινωνίες όπως 
η Βρετανία. Η κατανάλωση αυτή 
σχετίζεται με το χρέος των νοικο-
κυριών, τον διαχωρισμό πλουσίων 
και φτωχών σε διακριτές γεωγρα-
φικές κοινότητες, τους κύκλους 
τη μη βιώσιμης κατανάλωσης, και 
τον μεγαλύτερο χρόνο μετακίνη-
σης από και προς τη δουλειά, συ-
ντείνοντας τελικά σε υψηλότερες 
εκπομπές άνθρακα.  

* H κ. Κέιτ Πίκετ είναι αναπληρώτρια 
διευθύντρια του Κέντρου Μελλοντικής 
Υγείας και βοηθός διευθύντρια του Κέ-
ντρου Λεβερχιούλμ για την Ανθρωπό-
καινο Βιοποικιλότητα στο Πανεπιστήμιο 
Γιορκ. Το άρθρο δημοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα του Ινστιτούτου Φρίντριχ Εμπερτ 
https://www.

Οι εορταστικές δαπάνες
στον καιρό της κρίσης 

Σε νέα και πιο δυναμική φάση ει-
σέρχεται ο ανταγωνισμός ανάμε-
σα στις μεγαλύτερες οικονομίες 
του κόσμου για την κυριαρχία 
στην τεχνολογία των επεξεργα-
στών, με εκατέρωθεν ενισχύσεις 
στον κλάδο και παράλληλα κινή-
σεις επιθετικές και αμυντικές, που 
οξύνουν τις εντάσεις ανάμεσά 
τους. Σύμφωνα με αποκλειστι-
κό ρεπορτάζ του Reuters, η Κίνα 
ετοιμάζει γενναίο πακέτο ύψους 
άνω του 1 τρισ. γουάν, ποσό αντί-
στοιχο των 143 δισ. δολ., για την 
ενίσχυση της δικής της βιομηχα-
νίας επεξεργαστών. Πρόκειται για 
την κινεζική απάντηση στο πα-
κέτο εγγυήσεων και δανείων συ-
νολικού ύψους 52,7 δισ. δολ. που 
έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 
η κυβέρνηση Μπάιντεν  για την 
παραγωγή και έρευνα στον το-
μέα των επεξεργαστών, μαζί και 
με σειρά από φοροαπαλλαγές και 
εκπτώσεις φόρων στις μονάδες 
παραγωγής επεξεργαστών συνο-
λικού ύψους 24 δισ. δολ.

Πηγές του Πεκίνου που μίλη-
σαν στο Reuters σε καθεστώς 
ανωνυμίας τόνισαν πως η Κίνα 
σχεδιάζει να διαθέσει αυτό το 
πακέτο ενισχύσεων, ένα από τα 
μεγαλύτερα που έχει αποφασίσει 
ποτέ, μέσα σε χρονοδιάγραμμα 
πενταετίας, κυρίως ως επιδοτή-
σεις και φοροαπαλλαγές προκει-
μένου να δώσει ώθηση στην εγ-
χώρια παραγωγή και έρευνα. Το 
μεγαλύτερο μέρος της οικονομι-

κής ενίσχυσης θα χρησιμοποιη-
θεί ως επιδότηση στις κινεζικές 
επιχειρήσεις που θα αγοράζουν 
εξοπλισμό επεξεργαστών εγχώ-
ριας παραγωγής. Την ίδια στιγμή, 
άλλωστε, το Πεκίνο προσφεύγει 
στον ΠΟΕ καταγγέλλοντας ως 
«εμπορικό προστατευτισμό» το 
εμπάργκο που  έχει επιβάλει η 
Ουάσιγκτον κατά των πωλήσε-

ων επεξεργαστών και εξοπλισμού 
επεξεργαστών στις κινεζικές βι-
ομηχανίες. Πρόκειται για τη δέ-
σμη απαγορεύσεων και ελέγχων 
στις εξαγωγές που αποφάσισε 
η κυβέρνηση Μπάιντεν και την 
ανακοίνωσε στις 7 Οκτωβρίου. 
Μεταξύ άλλων η δέσμη αυτή απα-
γορεύει στους Αμερικανούς πο-
λίτες και στους αλλοδαπούς κα-
τόχους άδειας παραμονής στις 
ΗΠΑ να βοηθήσουν στην «ανά-
πτυξη ή παραγωγή» μικροτσίπ σε 
ορισμένες μονάδες παραγωγής 

στην Κίνα. Στην προσφυγή της 
στον ΠΟΕ το κινεζικό υπουργείο 
Εμπορίου κατηγορεί την υπερ-
δύναμη ότι υπονομεύει την πα-
γκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. 
Η Ουάσιγκτον έχει υπεραμυνθεί 
των περιορισμών που επέβαλε 
υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν 
στην υπεράσπιση των εθνικών 
συμφερόντων και της εθνικής 
ασφάλειας της χώρας.

Στην κούρσα της στήριξης του 
κλάδου έχει μπει και η Ε.Ε. με το 
πακέτο στήριξης ύψους 43 δισ. 
ευρώ, που έχει παρουσιάσει εδώ 
και μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή σε μια προσπάθεια να προ-
σελκύσει τις μεγαλύτερες βιομη-
χανίες μικροτσίπ του κόσμου να 
μεταφέρουν μονάδες παραγωγής 
τους εντός της Γηραιάς Ηπείρου.  
Η προσπάθεια της Κομισιόν έχει 
αποφέρει κάποιους καρπούς, κα-
θώς ο αμερικανικός κολοσσός 
των επεξεργαστών, η Intel, έχει 
δεσμευθεί να επενδύσει 33 δισ. 
ευρώ στον κλάδο εντός Ε.Ε. Το 
επενδυτικό του σχέδιο περιλαμ-
βάνει και δαπάνη ύψους 17  δισ. 
ευρώ για ένα εξαιρετικά μεγάλο 
σχέδιο στη Γερμανία. Η Κομι-
σιόν ευελπιστεί πως το πακέτο 
των ενισχύσεων θα προσελκύ-
σει επενδυτές, με αποτέλεσμα να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της Ε.Ε. 
στην παγκόσμια αγορά επεξερ-
γαστών και από το λιγότερο του 
10% στο οποίο ανέρχεται προς 
το παρόν να εκτοξευθεί στο 20% 

μέχρι το 2030. Το σημαντικότερο 
είναι, πάντως, να απεξαρτηθεί η 
Γηραιά Ηπειρος από τις βιομηχα-
νίες της Ασίας, όπως η TSMC της 
Ταϊβάν και η Samsung της Νότι-
ας Κορέας, σε μια στιγμή που οι 
εντάσεις ανάμεσα στις ανατολι-
κές δυνάμεις και τη ∆ύση απει-
λούν να αποδιαρθρώσουν την 
εφοδιαστική αλυσίδα.

Η παγκόσμια αγορά επεξεργα-
στών υπερέβη για πρώτη φορά 
τα 500 δισ. δολ. μέσα στο 2021 
και αναμένεται  να φθάσει το 1 
τρισ. δολ. μέχρι το 2030. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της 
κατασκευής τουλάχιστον 81 νέες 
μονάδες μικροτσίπ, με χρονοδιά-
γραμμα εκτέλεσης των σχετικών 
έργων ανάμεσα στο 2021 και το 
2025. Οι 10 από αυτές στην Ευρώ-
πη, ενώ οι 14 θα είναι στις ΗΠΑ 
και οι 21 στην Ταϊβάν.  Η Ταϊβάν 
είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτε-
ρη παγκόσμια δύναμη στην πα-
ραγωγή μικροτσίπ. Ειδικότερα, 
στην υψηλότερη τεχνολογία, τους 
επεξεργαστές κάτω των 10 νανο-
μέτρων, το μερίδιό της στην πα-
γκόσμια αγορά φθάνει το 90%.

Στην Ε.Ε. υπάρχουν ήδη ση-
μαντικά συγκροτήματα της εφο-
διαστικής αλυσίδας των επεξερ-
γαστών, όπως οι μονάδες στο 
Λόιβεν του Βελγίου, στη ∆ρέσ-
δη της Γερμανίας και στην Γκρε-
νόμπλ της Γαλλίας . Σε ό,τι αφο-
ρά, όμως, τις προσπάθειες της 
Κομισιόν για την τόνωση της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικρο-
τσίπ, ενσπείρουν και πάλι διχο-
γνωμία ανάμεσα στους διάφο-
ρους παράγοντες της αγοράς. 
Πολλοί επικριτές της προσέγγι-
σής της υποστηρίζουν πως η Ε.Ε. 
σπαταλάει τα χρήματα των φο-
ρολογουμένων και ότι θα ήταν 
καλύτερα να τα δαπανήσει για 
να επεκτείνει την παραγωγική 
της δυνατότητα σε ώριμες τε-

χνολογίες επεξεργαστών, δηλα-
δή σε αυτές που χρησιμοποιούν 
οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως 
οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι 
βιομηχανικές εφαρμογές. Οι χώ-
ρες της Ασίας, Κίνα, Ταϊβάν και 
Νότια Κορέα, δαπανούν πολλά 
δισεκατομμύρια δολάρια επί δε-
καετίες για να στηρίξουν τις δι-
κές τους βιομηχανίες μικροτσίπ.

REUTERS, FINANCIAL TIMES, CNN

Η παγκόσμια αγορά επεξεργαστών υπερέβη για πρώτη φορά τα 500 δισ. 
δολ. μέσα στο 2021 και αναμένεται  να φθάσει το 1 τρισ. δολ. μέχρι το 2030. 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τουλάχιστον 81 νέες 
μονάδες μικροτσίπ, με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών έργων ανά-
μεσα στο 2021 και το 2025.

Στην κούρσα και η Ε.Ε. 
με σχέδιο 43 δισ.
ευρώ – Προσφυγή 
του Πεκίνου στον ΠΟΕ 
για το εμπάργκο
που έχει επιβάλει
η Ουάσιγκτον στις κινε-
ζικές βιομηχανίες.

Φουντώνει η παγκόσμια μάχη
στον κλάδο των μικροτσίπ
Ενισχύσεις 143 δισ. δολ. από την Κίνα ως απάντηση στο πακέτο 52,7 δισ. των ΗΠΑ
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Η Κίνα εισχωρεί γρήγορα στην 
αγορά νεότευκτων δεξαμενόπλοι-
ων υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG), διότι εκδηλώνεται πολύ 
ζωηρή ζήτηση από ντόπιους και 
ξένους πλοιοκτήτες για τα συγκε-
κριμένα εξειδικευμένα πλοία – άλ-
λωστε, τα ναυπηγεία της Νοτίου 
Κορέας, τα οποία δεσπόζουν στην 
παγκόσμια σκηνή για τα συγκε-
κριμένα τάνκερ, έχουν πλήρως 
δεσμευθεί για αρκετά χρόνια. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι τρία κινεζικά 
ναυπηγεία εξασφάλισαν παραγ-
γελίες ρεκόρ για το 2022. Συγκε-
κριμένα, στο πλαίσιο παραγγελι-
ών για 163 νέα πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
διεθνώς, το 30% καλύφθηκε από 
τρία ναυπηγεία, εκ των οποίων 
μόνον το ένα έχει εμπειρία επ’ 
αυτού του θέματος. Οι παραγγελί-
ες για τα εν λόγω δεξαμενόπλοια 
στα κινεζικά ναυπηγεία τριπλα-
σιάστηκαν, διότι οι Κινέζοι έμπο-
ροι φυσικού αερίου και όσοι εκ-
μεταλλεύονται τέτοιους στόλους 
προσπάθησαν να εξασφαλίσουν 
την ομαλή μεταφορά του, ειδικά 
μετά την εκτίναξη των ναύλων 
ως αποτέλεσμα της ανατροπής 
στην παγκόσμια ροή ενεργεια-
κού εφοδιασμού εξαιτίας της ει-
σβολής της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία. Λόγω του φόρτου εργασίας 
των ναυπηγείων της Ν. Κορέας, 
επιπλέον, τα κινεζικά ναυπηγεία 
προσείλκυσαν περισσότερες ξέ-
νες κρατήσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των πρώτων διεθνών 
παραγγελιών για ναυπηγεία, που 
πολύ πρόσφατα έλαβαν τη σχε-
τική πιστοποίηση για να ναυπη-
γούν τάνκερ μεταφοράς υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, όπως 
αναφέρει το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Ρόιτερς. «∆εδομένου ότι 
ολοένα και αυξάνονται οι Κινέ-
ζοι έμποροι φυσικού αερίου, οι 
οποίοι ασχολούνται με τα τοπικά 
ναυπηγεία, θα αναγκαστούν να 
αναπτύξουν ολόκληρη τη βιομη-
χανία του είδους», υπογραμμίζει 
ο Λι Γιάο, ιδρυτής της SIA Energy 
με έδρα το Πεκίνο.

Τα κινεζικά ναυπηγεία κέρδι-
σαν φέτος 45 παραγγελίες δεξα-

μενόπλοιων LNG αξίας περίπου 
9,8 δισ. δολαρίων, περίπου πέ-
ντε φορές περισσότερο από την 
αξία εκείνων του 2021, σύμφωνα 
με την εταιρεία δεδομένων του 
κλάδου της ναυτιλίας Clarksons 
Research. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρί-
ου τα κινεζικά ναυπηγεία είχαν 
αυξήσει τον αριθμό παραγγελιών 
δεξαμενοπλοίων LNG, εξασφα-
λίζοντας το 21% των παγκόσμι-
ων παραγγελιών αξίας περίπου 
60 δισ. δολαρίων. Συγκριτικά, τα 
κινεζικά ναυπηγεία έχουν κατα-

σκευάσει μόλις το 9% του υπάρ-
χοντος παγκόσμιου στόλου LNG, 
σύμφωνα με την Clarksons. Η 
Hudong-Zhonghua Shipbuilding 
με έδρα τη Σαγκάη είναι το μο-
ναδικό κινεζικό ναυπηγείο με 
εμπειρία στην κατασκευή μεγά-
λων πλοίων μεταφοράς υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου από το 
2008. Φέτος έλαβε το 75% των 
συνολικών νέων παραγγελιών της 
Κίνας. Μεταξύ αυτών ήταν και 
ντόπιες παραγγελίες από πλοιο-
κτήτες: συγκεκριμένα, η Hudong-
Zhonghua μοιράστηκε 26 πα-
ραγγελίες από τοπικούς φορείς 
–έναντι εννέα τα τελευταία δύο 
χρόνια– με τα ναυπηγεία China 
State Shipbuilding Corporation, 
Dalian Shipbuilding Industry και 
Jiangnan Shipyard (Group), σύμ-
φωνα με την Clarksons και αξιω-
ματούχους του κλάδου.

∆ύο άλλα ναυπηγεία –η Chi-
na Merchants Heavy Industry 
(CMHI) και η Yangzijiang Ship-
building (YAZG.SI)– πιστοποι-
ήθηκαν πρώτη φορά για την 

κατασκευή μεγάλων πλοίων με-
ταφοράς LNG φέτος και έχουν 
προσελκύσει το ενδιαφέρον από 
ντόπιους και ξένους εφοπλιστές. 
Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου, ακριβώς όπως συμβαίνει και 
με τα αεροπλανοφόρα, είναι από 
τα πιο δύσκολα στην κατασκευή 
πλοία και χρειάζονται έως και 30 
μήνες για την αποπεράτωσή τους. 
Μόνο για τις δεξαμενές συγκρά-
τησης τύπου μεμβράνης 200 ερ-
γαζόμενοι απασχολούνται δύο 
μήνες, συγκολλώντας τοιχώμα-
τα φραγμού από λεπτό χάλυβα 
και γραμμές διασύνδεσης μήκους 
130 χιλιομέτρων. Οι εργαζόμενοι 
σε αυτά τα συστήματα για απο-
θήκευση αερίου με ψύξη στους 
μείον 160 βαθμούς Κελσίου για τη 
ναυτιλία πρέπει επίσης να πιστο-
ποιούνται από την Gaztransport 
& Technigaz, μια γαλλική εταιρεία 
μηχανικών που κατέχει τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας και αδειοδο-
τεί τα ναυπηγεία για χρήση των 
σχεδίων της.

Το 75% των φετινών συνολικών νέων παραγγελιών της Κίνας έλαβε η Hudong-Zhonghua Shipbuilding με έδρα 
τη Σαγκάη, που είναι το μοναδικό κινεζικό ναυπηγείο με εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων πλοίων μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

Ρεκόρ παραγγελιών σε κινεζικά
ναυπηγεία για νέα πλοία LNG
Καλύπτουν το 30% της παγκόσμιας ζήτησης φέτος με την κατασκευή 45 τάνκερ

Τα κινεζικά ναυπη-
γεία κέρδισαν φέτος 
παραγγελίες δεξαμε-
νόπλοιων LNG αξίας 
περίπου 9,8 δισ. δολ., 
περίπου πέντε φορές 
περισσότερο από την 
αξία εκείνων του 2021.

Ως παιδιά ονειρευόμασταν ευτυχι-
σμένα και λευκά Χριστούγεννα, 
αλλά πλέον για μικρούς και μεγά-
λους οι ανάγκες και οι προσδοκί-
ες έχουν αλλάξει εκ βάθρων. Και 
είναι πολύ χαρακτηριστικό, κα-
θώς πλέον μένουν λιγότερο από 
τρεις εβδομάδες για τη γιορτινή 
ημέρα και οι δυτικές χώρες ετοι-
μάζονται να την υποδεχθούν, ότι 
τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα 
ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Εκεί οι άνθρωποι ίσως απλώς 
να εύχονται να μπορέσουν να 
γιορτάσουν... φθηνά Χριστού-
γεννα. Οπως αναφέρει σε δημο-
σίευμά της η Deutsche Welle, οι 
τιμές στη χώρα ανεβαίνουν με 
τον γρηγορότερο ρυθμό των τε-
λευταίων 45 ετών. Σύμφωνα με 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
(ONS), μάλιστα, ο πληθωρισμός 
τον Οκτώβριο άγγιξε το 16,2%, 
με βασικά τρόφιμα όπως το γά-
λα, τα αυγά και τα μακαρόνια 
να γίνονται απλησίαστα. Υπό το 
πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 
τους μισούς Βρετανούς κατα-
ναλωτές (46%)  θα περιορίσουν 
φέτος τις χριστουγεννιάτικες 
αγορές τους σε όλο τους το φά-
σμα: από λιγότερο και φθηνό-
τερο φαγητό μέχρι λιγότερα και 
φθηνότερα δώρα.

Ερευνα της βρετανικής εται-
ρείας Which? (η κορυφαία βρε-
τανική εταιρεία καταναλωτικών 
ερευνών) αναδεικνύει τις αλλα-
γές στην καταναλωτική συμπε-
ριφορά. Συγκεκριμένα, το 41% 

των καταναλωτών θα αγοράσει 
φέτος λιγότερα δώρα, το 30% θα 
στραφεί σε λιγότερα και φθηνό-
τερα προϊόντα, ενώ το 23% θα 
μείνει σπίτι, ώστε να εξοικονο-
μήσει χρήματα. Ακόμη και το 8% 
των ερωτηθέντων, που δήλωσε 
ότι θα χαλάσει περισσότερα χρή-
ματα φέτος, η απάντηση αυτή 

ήταν λόγω της αύξησης των τι-
μών. Η συγκεκριμένη έρευνα 
έρχεται σε εναρμόνιση με τις 
πρόσφατες δηλώσεις του διευ-
θύνοντος συμβούλου της Tesco, 
της μεγαλύτερης αλυσίδας σού-
περ μάρκετ στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Ο Κεν Μέρφι, μιλώντας 
στο BBC, σχολίασε ότι ήδη πα-
ρατηρείται στροφή των νοικο-
κυριών στα κατεψυγμένα προϊό-
ντα, αντικαθιστώντας τα ακριβά 
φρέσκα, ενώ παράλληλα φαίνε-
ται ότι οι Βρετανοί μειώνουν το 
κόκκινο κρέας, επιλέγοντας στη 
θέση του το φθηνότερο λευκό 
κρέας, όπως, λόγου χάριν το κο-
τόπουλο. Χαρακτηριστικό αυτής 
της αλλαγής είναι ότι στην ιστο-

σελίδα των σούπερ μάρκετ Tesco 
αυξήθηκαν οι αναζητήσεις των 
κατεψυγμένων προϊόντων κατά 
40% σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος. «Είναι αναπόφευκτο 
ότι οι άνθρωποι θα χαλάσουν 
περισσότερα χρήματα αυτή την 
περίοδο, όμως θα το κάνουν με 
άλλους τρόπους, ενώ η μεταβο-
λή της καταναλωτικής συμπερι-
φοράς τους σημαίνει πως πλέον 
διαχειρίζονται τα χρήματά τους 
πολύ πιο σφιχτά», συμπληρώνει.

Είναι αλήθεια ότι το αυξανό-
μενο κόστος ζωής έχει δώσει τε-
λείως διαφορετική οπτική στα 
φετινά Χριστούγεννα παρά το 
γεγονός ότι είναι η πρώτη ελεύ-
θερη εορταστική περίοδος μετά 

την πανδημία. Οι περισσότε-
ροι Βρετανοί δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν σε άλλες βασι-
κότερες υποχρεώσεις, εξαιτίας 
κυρίως της εκτίναξης στο κό-
στος θέρμανσης και ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Οι δε έρευνες, 
που πραγματοποιούνται σχεδόν 
καθημερινά, αναδεικνύουν το 
πρόβλημα. Η παραπάνω έρευ-
να της Which? έδειξε ότι 2,2 
εκατομμύρια νοικοκυριά στη 
χώρα είτε καθυστέρησαν είτε 
δεν πλήρωσαν καθόλου δόσεις 
στεγαστικών δανείων, ενοίκιο 
και λογαριασμούς, αποδεικνύ-
οντας εντονότερα τα οικονομι-
κά προβλήματα και τις σοβαρές 
ανησυχίες των Βρετανών.

Τον Οκτώβριο 
ο πληθωρισμός 
έφθασε στο 16,2%, 
με τις τιμές των τρο-
φίμων να οδηγούν 
το ράλι.

Χριστούγεννα 
με πολλές περικοπές
φέτος στη Βρετανία

Σύμφωνα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco, η στροφή των κατανα-
λωτών στα κατεψυγμένα προϊόντα είναι έντονη.
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Το σύνολο των κεφαλαίων που έχει 
δεσμεύσει η Γερμανία για να αντι-
μετωπίσει την ενεργειακή κρίση 
πλησιάζει το μισό τρισεκατομμύ-
ριο δολάρια, αν αθροιστούν όλες 
οι ενισχύσεις, κρατικοποιήσεις, τα 
μέτρα στήριξης και οι επιδοτήσεις 
που έχει επιστρατεύσει στους εν-
νέα μήνες από την αρχή του πολέ-
μου. Αυτό περίπου υπολογίζει το 
Reuters και την ίδια στιγμή πιθα-
νολογεί πως οι δυσθεώρητες αυτές 
δαπάνες ενδέχεται να αποδειχθούν 
ανεπαρκείς.

Σε έναν πρώτο υπολογισμό 
όσων κεφαλαίων έχει διαθέσει το 
Βερολίνο για να διατηρήσει τα φώ-
τα αναμμένα, τις βιομηχανίες σε 
λειτουργία και τις μηχανές ζεστές, 
το Reuters καταλήγει στην εκτίμη-
ση ότι οι δαπάνες της μεγαλύτερης 
ευρωπαϊκής οικονομίας ανέρχο-
νται σε τουλάχιστον 440 δισ. ευ-
ρώ, ποσό αντίστοιχο των 465 δισ. 
δολ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 
1,5 δισ. ευρώ την ημέρα αν κατα-
νεμηθεί στο χρονικό διάστημα που 
έχει παρέλθει από τις 24 Φεβρου-
αρίου και την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Αντιπροσωπεύει 
όμως περίπου το 12% του γερμα-
νικού ΑΕΠ και περίπου 5.400 ευ-
ρώ για κάθε άτομο στη Γερμανία. 
Οπως επισημαίνει το οικονομικό 
ινστιτούτο της Κολωνίας IW, τα 
440 δισ. ευρώ πλησιάζουν ήδη τα 
480 δισ. ευρώ που έχει δαπανήσει 
το Βερολίνο από το  2020 και με-
τά για να θωρακίσει την οικονομία 
της χώρας έναντι της πανδημίας 
και της συνεπακόλουθης ύφεσης. 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα 
τέσσερα πακέτα στήριξης συνολι-
κού ύψους 295 δισ. ευρώ για επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά, μεταξύ των 
οποίων και τα 51,5 δισ. ευρώ για τη 
χορήγηση ενίσχυσης στην κρατική 
ενεργειακή εταιρεία Uniper. Περι-
λαμβάνει επίσης πακέτο στήριξης 
ύψους 14 δισ. ευρώ για τη διάσω-
ση της άλλοτε διάσημης Gazprom 
Germania, την ένεση ρευστότητας 
100 δισ. ευρώ στις εταιρείες κοινής 
ωφελείας, ώστε να διασφαλισθούν 
έναντι κινδύνου πτώχευσης και λί-
γο λιγότερα από 10 δισ. ευρώ για 
τη χρηματοδότηση υποδομών για 
τις εισαγωγές LNG. Και τέλος πε-
ριλαμβάνει και τις προηγούμενες 
δεσμεύσεις 52,2 δισ. ευρώ που έχει 
αναλάβει η κρατική αναπτυξιακή 
τράπεζα KfW για να στηρίξει τις 
εταιρείες κοινής ωφελείας και να 

γεμίσει τους ταμιευτήρες φυσικού 
αερίου, να αγοράσει άνθρακα και 
να αντικαταστήσει τις δημοπρασί-
ες φυσικού αερίου.

Και όμως, παρά όλες αυτές τις 
προσπάθειες στη Γερμανία επικρα-
τεί πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και 
ανησυχία για το κατά πόσον θα 
μπορέσει η χώρα να υποκαταστή-
σει τους ρωσικούς υδρογονάνθρα-
κες. Η Γερμανία εισήγαγε πέρυσι 
περίπου 58 δισ. κυβικά μέτρα φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Eurostat και 
της γερμανικής ένωσης βιομηχανι-
ών BDEW, που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 17% της συνολικής κα-
τανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Σε 
ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η Γερμανία έχει θέσει 
στόχο να τις αναπτύξει τόσο ώστε 
το 2030 να αντιπροσωπεύουν του-
λάχιστον το 80% της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, 
ενώ μόλις το περασμένο έτος το 
αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερέβη 
το 42%. Κάτι τέτοιο πάντως δεν 
φαίνεται ρεαλιστικό για το εγγύς 
μέλλον.

Ετσι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
οικονομία, άλλοτε συνώνυμο της 
συνετής οικονομικής διαχείρισης, 
βρίσκεται σήμερα στο έλεος του 
καιρού. Ενδέχεται να αναγκαστεί 
να επιβάλει δελτίο στην κατανάλω-
ση ενέργειας στην περίπτωση που 
ο χειμώνας αποδειχθεί εξαιρετικά 
βαρύς. Θα είναι ο πρώτος χειμώ-
νας έπειτα από μισό αιώνα που η 
Γερμανία θα ζήσει χωρίς το ρωσι-
κό φυσικό αέριο. Εχει αναγκαστεί 
να αγοράσει σαφώς ακριβότερο 
αέριο από τη διεθνή αγορά για να 
αναπληρώσει το ρωσικό.

1,5 δισ. ευρώ την ημέρα δαπανά 
η Γερμανία για αντιμετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικο-
νομία βρίσκεται σήμερα στο έλεος 
του καιρού. Ενδέχεται να αναγκαστεί 
να επιβάλει δελτίο στην κατανάλω-
ση ενέργειας στην περίπτωση που ο 
χειμώνας είναι εξαιρετικά βαρύς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν στο 
στόχαστρο τον τομέα των χρη-
ματοπιστωτικών υπηρεσιών της 
Ρωσίας και τον Ρώσο επιχειρημα-
τία Βλαντιμίρ Ποτάνιν, αυξάνο-
ντας τις πιέσεις στη Μόσχα για 
την εισβολή της στην Ουκρανία.  

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώ-
σεις στον Ποτάνιν, έναν από τους 
πλουσιότερους ανθρώπους, όπως 
επίσης στη σύζυγό του, στα ενή-
λικα παιδιά του, στη θαλαμηγό 
του και στην επενδυτική εται-
ρεία χαρτοφυλακίου Interros, τον 
έλεγχο της οποίας έχει ο Ποτά-
νιν, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Ο ηλικίας 61 ετών Ποτάνιν 
είναι ο κυριότερος μέτοχος της 
εταιρείας Nornickel, η οποία δεν 
μπήκε στο στόχαστρο σήμερα. 
Η Interros, που κατέχει το 36% 
της Nornickel και είναι η κορυ-
φαία εταιρεία παγκοσμίως πα-
ραγωγής παλλαδίου και επεξερ-
γασμένου νικελίου, υπήρξε ένα 
από τα μεγαλύτερα λάφυρα στη 
μετασοβιετική μοιρασιά της ρω-
σικής βιομηχανίας που έγινε στη 
δεκαετία του 1990. 

Το υπουργείο Οικονομικών 
των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Ουάσι-
γκτον επέβαλε επίσης κυρώσεις 
στη Rosbank, μια εμπορική τρά-
πεζα με έδρα τη Ρωσία, την οποία 
ο Ποτάνιν απέκτησε νωρίτερα 
φέτος, μαζί με 17 θυγατρικές της 
ρωσικής τράπεζας VTB, η οποία 
είχε στοχοποιηθεί από την Ουά-
σιγκτον το προηγούμενο διάστη-

μα. «Επιβάλλοντας επιπροσθέτως 
κυρώσεις στις μεγάλες τράπεζες 
της Ρωσίας συνεχίζουμε να εμ-
βαθύνουμε την απομόνωσή της 
από τις διεθνείς αγορές», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυ-
πουργός για θέματα Τρομοκρα-
τίας και Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών του υπουργείου 
Οικονομικών, Μπράιαν Νέλσον. 

«Οι σημερινοί χαρακτηρισμοί 
των Ηνωμένων Πολιτειών, μα-
ζί με τις ενέργειες των διεθνών 
εταίρων μας, θα εμποδίσουν πε-
ραιτέρω την ικανότητα του κα-
θεστώτος Πούτιν να χρηματοδο-
τεί τον φρικτό του πόλεμο κατά 
της Ουκρανίας». Η Nornickel αρ-
νήθηκε να προβεί σε σχόλια. Η 
εταιρεία Interros και οι τράπεζες 
Rosbank και VTB δεν ανταπο-
κρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του 
Reuters να σχολιάσουν το ζήτη-
μα, όπως και η ρωσική πρεσβεία 
στην Ουάσιγκτον. 

Με αυτή την κίνηση δεσμεύο-
νται τα περιουσιακά στοιχεία των 
προσώπων που έχουν στοχοποι-
ηθεί στις ΗΠΑ και γενικά απα-
γορεύεται στους Αμερικανούς 
να συναλλάσσονται οικονομικά 
μαζί τους. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
επέβαλε επίσης κυρώσεις σε μέ-
λη του διοικητικού συμβουλίου 
της κρατικής επιχείρησης «Ρωσι-
κοί Σιδηρόδρομοι», σε μέλη της 
κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομέ-
νου του κυβερνήτη της περιοχής 
της Μόσχας, καθώς και σε μέλη 
των οικογενειών τους.

Νέες κυρώσεις από τις 
ΗΠΑ σε ρωσικές τράπεζες    
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Ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι 
μια αναμενόμενη ύφεση θα ανα-
γκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπε-
ζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) 
να χαλαρώσει τη νομισματική πο-
λιτική του επόμενου έτους, παρ’ 
όλο που η ίδια προβλέπει ότι θα 
αυξήσει τα επιτόκια υψηλότερα 
από ό,τι αναμενόταν προηγουμέ-
νως και θα τα διατηρήσει εκεί για 
περισσότερο χρόνο, διότι πολεμά-
ει να συντρίψει τον πληθωρισμό. 
Η συγκεκριμένη δυναμική ήρθε 
στο επίκεντρο μετά τη συνεδρία-
ση της τράπεζας προχθές Τετάρ-
τη, όταν αποφάσισε μια ευρέως 
αναμενόμενη αύξηση του επιτο-
κίου του δολαρίου κατά 50 μονά-
δες βάσης, ενώ το προβλεπόμε-
νο κόστος δανεισμού θα αυξηθεί 
επιπλέον κατά 75 μονάδες βάσης 
έως το τέλος του 2023, ήτοι μισή 
ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα 
από ό,τι είχαν προβλέψει οι αξιω-
ματούχοι τον Σεπτέμβριο. Aυτό ση-
μαίνει επιτόκιο περίπου στο 5,1%, 
επίπεδο που τελευταία φορά πα-
ρατηρήθηκε το 2007. Ωστόσο, οι 
αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης 
των επιτοκίων είχαν να αφηγη-
θούν μια διαφορετική ιστορία, με 
τους επενδυτές αργά την Τετάρτη 
να στοιχηματίζουν ότι η Fed θα 
συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια 
το πρώτο εξάμηνο του 2023, προ-
τού τα μειώσει στο 4,4% περίπου 
μέχρι το τέλος του έτους. «Η Fed 
αγωνίζεται να πείσει τις αγορές να 
κινηθούν προς την κατεύθυνσή 
τους», δήλωσε ο Εντ αλ Χουσάινι, 
ανώτερος αναλυτής των παγκό-
σμιων επιτοκίων στην Columbia 
Threadneedle, ο οποίος στοιχημα-
τίζει ότι τα 10ετή κρατικά ομόλογα 
των ΗΠΑ θα συνεχίσουν την πρό-
σφατη ανάκαμψη. «Υπάρχει μια 
δυσπιστία έναντι της ικανότητας 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να 
μετακινήσει τα επιτόκια σημαντι-
κά πάνω από το 5%», προσέθεσε.

Το πόσο υψηλότερα θα ανέλθει 
το κόστος δανεισμού και αν η πε-
ριοριστική νομισματική πολιτική 
βυθίσει την οικονομία σε ύφεση, 
είναι ερωτήματα που κατατρώγουν 
τους επενδυτές εδώ και μήνες, κα-
θώς η Fed ξεκινάει τις πιο επιθε-

τικές αυξήσεις επιτοκίων από τη 
δεκαετία του 1980 για να νικήσει 
τον διογκούμενο πληθωρισμό. Κι 
ενώ ο πρόεδρός της Τζερόμ Πά-
ουελ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι 
προβλέψεις της Fed δεν σημαίνουν 
απαραίτητα ότι η οικονομία θα πε-
ριέλθει σε ύφεση, προσέθεσε πως 
ο κίνδυνος αξίζει τον κόπο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισμα-
τικής πολιτικής στις ΗΠΑ δεν σχε-
διάζουν να αμβλύνουν το πλήγμα, 
μειώνοντας τα επιτόκια. Ωστόσο, 
οι ελπίδες ότι ο πληθωρισμός θα 
κορυφωθεί και θα επιτρέψει στη 
Fed να σταματήσει την πολιτική 
σύσφιγξης νωρίτερα, έχουν πλημ-
μυρίσει τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 
τις τελευταίες εβδομάδες, πυρο-
δοτώντας ζωηρό αγοραστικό εν-
διαφέρον για τις μετοχές και τον 
δείκτη S&P και αποδυναμώνοντας 
το δολάριο από τα επίπεδα ρεκόρ 
20ετίας. Οι αποδόσεις του 10ετούς 
ομολόγου του αμερικανικού δημο-
σίου, που κινούνται αντιστρόφως 
προς τις τιμές, διαμορφώθηκαν 
πρόσφατα γύρω στο 3,5%, σε σύ-
γκριση με το πάνω από 4,2% νω-
ρίτερα φέτος. Ο S&P 500 σημείω-
σε άνοδο κατά 11,4% το τέταρτο 
τρίμηνο, αλλά παραμένει κάτω κα-
τά περίπου 16%, μιλώντας για το 
2022. Οι τιμές καταναλωτή στις 
ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το 
αναμενόμενο κατά δεύτερο συνε-
χόμενο μήνα τον Νοέμβριο, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δημοσι-
εύθηκαν την Τρίτη.  «Οι κινήσεις 
των αγορών περιγράφουν πραγ-
ματικά τις προκλήσεις για τα στε-
λέχη της τράπεζας, που δεν είναι 
τόσο η αξιοπιστία για την κατα-
πολέμηση του πληθωρισμού, αλ-
λά η αξιοπιστία τους στο να είναι 
επιθετικοί και να μην αφίστανται 
των θέσεών τους», δήλωσε ο Σονάλ 
Ντεζάι, υψηλόβαθμο στέλεχος της 
Franklin Templeton Fixed Income. 
Ερευνα της Bank of America με 
συμμετοχή διαχειριστών κεφα-
λαίων, που δημοσιεύθηκε αυτή 
την εβδομάδα, έδειξε ότι το 42% 
αναμένει πτώση των αποδόσεων 
των βραχυπρόθεσμων ομολόγων 
ΗΠΑ – κι αυτό είναι το υψηλότερο 
ποσοστό από τον Μάρτιο του 2020.

Οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Fed

Των ΝΤΑΒΙΝΤ ΜΠΑΡΜΠΟΥΣΚΙΑ και ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΑΝΤΑΛ / REUTERS

Από τη στιγμή που η Κίνα εγκα-
τέλειψε, έστω και μερικώς, την 
πολιτική της μηδενικής ανοχής 
στον κορωνοϊό,  δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για μια 
νέα επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξής της, αλλά και για μια 
αύξηση στις τιμές των εμπορευ-
μάτων και για ισχυρές πληθω-
ριστικές πιέσεις. Αυτή είναι η 
εκτίμηση οικονομικών αναλυ-
τών, τραπεζικών κολοσσών και 
οίκων αξιολόγησης, που προβλέ-
πουν πως στην Κίνα επίκεινται 
μεγάλες μεταβολές. Παράγοντες 
της αγοράς εκφράζουν μάλιστα 
την εκτίμηση ότι οι επενδυτές 
σε ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν εν-
δεχομένως υποτιμήσει το πόσο 
μεγάλες θα μπορούσαν να είναι 
αυτές οι αλλαγές για τις τιμές 
και τον πληθωρισμό.

Οπως επισημαίνει σχετική 
ανάλυση των Financial Times, 
είναι ενδεικτική η πορεία του 
δείκτη τιμών των μετοχών MSCI 
China, που έχει αυξηθεί κατά 
σχεδόν 19% σε όρους δολαρίου 
τον τελευταίο μήνα και από τα 
μέσα Νοεμβρίου, καθώς προε-
ξοφλούσε την άρση των περι-
οριστικών μέτρων και την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας στην 
Κίνα. Οι αναλυτές της Morgan 
Stanley, που έκαναν λόγο για 
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ανα-
βάθμισαν τις εκτιμήσεις τους 
για την Κίνα για πρώτη φορά 
έπειτα από δύο χρόνια. Προς 

το παρόν βέβαια είναι πολλές 
οι φωνές που εξακολουθούν να 
προειδοποιούν κατά του ανοίγ-
ματος της κινεζικής αγοράς και 
άρσης των περιοριστικών μέ-
τρων, ενώ ακόμη και οι αισιόδο-
ξοι θεωρούν πως κάποια εκδοχή 
κανονικότητας δεν θα επανα-
ληφθεί πριν από την επόμενη 
άνοιξη. Ανάμεσά τους η Ασιατι-

κή Αναπτυξιακή Τράπεζα (ADB), 
που προειδοποίησε χθες πως η 
επανεκκίνηση της κινεζικής οι-
κονομίας δημιουργεί ασφαλώς 
πολλές ευκαιρίες, αλλά ταυτο-
χρόνως εγκυμονεί κινδύνους.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC ο 
Αλμπερτ Παρκ, οικονομολόγος 
της ADB, τόνισε πως η επανεκ-
κίνηση της κινεζικής οικονομί-
ας μπορεί να δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη τόσο της ίδιας της Κί-

νας όσο και άλλων οικονομιών. 
Προσέθεσε, όμως, πως το τίμημα 
ενδέχεται να είναι μια εκτόξευ-
ση των κρουσμάτων του κορω-
νοϊού. Ο ίδιος προέβλεψε πως θα 
υπάρξουν «διάφορα κύματα της 
πανδημίας σε διαφορετικές πε-
ριοχές της χώρας και σε διαφο-
ρετικές στιγμές και θα βάλουν 
την κυβέρνηση σε πειρασμό να 
επαναφέρει τους ελέγχους και 
τα περιοριστικά μέτρα, οπότε 
θα πληγεί εκ νέου η οικονομι-
κή δραστηριότητα».

Μέσα στην εβδομάδα η ADB 
αναθεώρησε επί τα χείρω τις 
προβλέψεις της για την ανά-
πτυξη της Κίνας στο 3% από το 
3,3% που ήταν η προηγούμενη 
εκτίμηση. Προέβλεψε επίσης 
ανάπτυξη 4,3% για το επόμενο 
έτος, αναθεωρώντας και πάλι 
προς τα κάτω από την προηγού-
μενη εκτίμηση του Σεπτεμβρί-
ου για ανάπτυξη 4,5%. Για την 
ADB η επιβράδυνση της Κίνας 
οφείλεται μόνον εν μέρει στα 
εκτεταμένα lockdowns, καθώς 
εξίσου καθοριστικοί είναι δύο 
άλλοι παράγοντες, η στροφή των 
μεγάλων κεντρικών τραπεζών 
σε περιοριστική νομισματική 
πολιτική και ο παρατεταμένος 
πόλεμος της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Ομοίως ο Ντομινίκ 
Γουίλσον, στρατηγικός αναλυ-
τής της Goldman Sachs, πιθανο-
λογεί πως η ανάπτυξη της κινε-
ζικής οικονομίας θα παραμείνει 

σε αρκετά χαμηλά επίπεδα τους 
επόμενους έξι μήνες, προτού 
επιταχυνθεί αργότερα το 2023.

Η αβεβαιότητα που περιβάλ-
λει έτσι τη δεύτερη οικονομία 
στον κόσμο εξωθεί ορισμένους 
στρατηγικούς αναλυτές να συ-
νιστούν στους επενδυτές την 
αγορά κινεζικών τίτλων όταν 
τα κινεζικά χρηματιστήρια θα 
κινούνται πτωτικά. Σε ό,τι αφο-
ρά τη στάση των κινεζικών αρ-
χών στο θέμα της οικονομίας, 
τα κρατικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν 
χθες πως το Πεκίνο σχεδιάζει 
να τονώσει την εγχώρια ζήτηση 
και να αναβαθμίσει τον ρόλο της 
στην ανάπτυξη της οικονομίας. 
Οπως ανέφερε το κρατικό ει-
δησεογραφικό πρακτορείο «Ξιν 
Χουά», κύριος στόχος του νέου 
σχεδίου του Πεκίνου για την οι-
κονομία είναι να ενισχύσει την 
κατανάλωση και τις επενδύσεις 
στο χρονικό διάστημα μέχρι το 
2035. Παράλληλα θέτει επίσης 
στόχο την επίτευξη θεαματι-
κής προόδου στις τεχνολογίες 
αιχμής, αλλά και την αναβάθμι-
ση των βιομηχανιών της χώρας 
και την ανάπτυξη νέων τομέων. 
Σκοπεύει επίσης να εφαρμόσει 
πολιτικές που θα αυξήσουν τον 
αριθμό των πολιτών με μεσαίο 
εισόδημα και θα γεφυρώσουν 
το εισοδηματικό χάσμα ανάμε-
σα στις αστικές και τις αγροτι-
κές περιοχές.

Ειδικότερα το Πεκίνο σχεδι-

άζει να θεσπίσει έναν «σταθε-
ρό και υγιή» μακροπρόθεσμο 
μηχανισμό που θα διασφαλίζει 
την ισορροπία της αγοράς ακι-
νήτων. Σε σχετική της ανακοί-
νωση η κινεζική ηγεσία τόνισε 
επίσης ότι σκοπεύει να στηρί-
ξει μια λελογισμένη ζήτηση για 
κατοικίες, αλλά προσέθεσε πως 
«τα σπίτια είναι για να μένουν 

οι άνθρωποι και όχι για να κερ-
δοσκοπούν». Νωρίτερα το «Ξιν 
Χουά» είχε αναφέρει άλλη ανα-
κοίνωση του Πεκίνου, ότι η Κί-
να θα «ανακτήσει σταθερά την 
οικονομική της ανάπτυξη και 
θα διοχετεύσει νέα ορμή στην 
ανάκαμψη της παγκόσμιας οι-
κονομίας». 

FINANCIAL TIMES, CNBC, BLOOMBERG

H Morgan Stanley αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την Κίνα για πρώτη 
φορά έπειτα από δύο χρόνια.

Κύριος στόχος
του νέου σχεδίου
του Πεκίνου
για την οικονομία 
είναι να ενισχύσει
την κατανάλωση
και τις επενδύσεις
στο χρονικό διάστημα 
μέχρι το 2035.

Προσδοκίες και κίνδυνοι
από την επανεκκίνηση της Κίνας
Σημαντικό αντίκτυπο σε ανάπτυξη, τιμές και πληθωρισμό «βλέπουν» αναλυτές 
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Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε
την ανάλυση των πωλήσεων ακι-
νήτων για τον μήνα Νοέμβριο, όπως
άλλωστε κάνουμε κάθε μήνα, βα-
σιζόμενοι στα επίσημα στοιχεία που
δημοσιεύει το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας. Σήμερα θα δούμε
την αγορά από μια άλλη οπτική γω-
νία και πιο συγκεκριμένα από την
πλευρά της αδειοδότησης, σύμφωνα
με τα στοιχεία που δημοσιεύει η
Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία
προέρχονται από τις άδειες που εκ-
δίδουν οι δημοτικές αρχές και οι
επαρχιακές διοικήσεις. Εδώ είναι
αναγκαίο να αναφέρουμε πως τα
στοιχεία που δημοσιεύονται είναι
πίσω κατά τουλάχιστον δύο μήνες
και άρα η εικόνα που έχουμε στην
προκειμένη περίπτωση αφορά την
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου
2022.

Η πλευρά της αδειοδότησης είναι
επίσης σημαντική, επειδή δίνει μια
εικόνα ως προς το νέο προϊόν, το
οποίο θα έρθει στην αγορά στο μέλ-
λον και άρα αφορά την καθαρά ανα-
μενόμενη νέα προσφορά. Εδώ είναι
αναγκαίο να τονίσουμε πως χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς
την ερμηνεία των δεδομένων, για
να μην οδηγούμαστε αβίαστα σε
συμπεράσματα τα οποία μπορεί να
είναι λανθασμένα.

Σαν παράδειγμα στο οποίο εφι-
στώ την προσοχή σας, αναφέρω το
γεγονός πως δεν υπάρχει καμία εγ-
γύηση πως οποιαδήποτε άδεια οι-
κοδομής, η οποία εκδίδεται, θα υλο-
ποιηθεί ή έστω πότε θα υλοποιηθεί.
Μια άδεια ισχύει για κάποια χρονική
περίοδο και δικαιούται ανανεώσεις.

Συνεπώς δεν υπάρχει μεγάλη πίεση
χρόνου για υλοποίησή της, αλλά
αντίθετα υπάρχει σχετικά μεγάλη
άνεση χρόνου, η οποία σε μεγάλο
βαθμό υπαγορεύεται από τις εκά-
στοτε οικονομικές συνθήκες, τις ει-
δικές συνθήκες της αγοράς ακινήτων
και τα προσωπικά οικονομικά δε-
δομένα των αιτητών της άδειας,
όπως για παράδειγμα η πρόσβαση
σε χρηματοδότηση. Υπάρχει επίσης
η ευχέρεια μια άδεια να τύχει τρο-
ποποιήσεων στην πορεία και μάλι-
στα με ένα μακρύ και ευρύ κατάλογο
θεματολογίας αιτιών που μπορεί να
απαιτεί κάτι τέτοιο. Άλλο παράδειγμα
αφορά το γεγονός ότι τα στατιστικά
στοιχεία αφορούν τις άδειες που
έχουν εκδοθεί και όχι αυτές που
εξετάζονται. Άρα, ρόλο παίζει και
η αποδοτικότητα της κάθε αρχής
που εξετάζει και εκδίδει τις άδειες,
όπως επίσης και η αποδοτικότητα
της κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας.
Δηλαδή μπορεί να υπάρχει εντονό-
τερο ενδιαφέρον από πλευράς αγο-

ράς αλλά αυτό να μην αποτυπώνεται,
επειδή οι αρχές καθυστερούν στην
εξέταση και χορήγηση αδειών.

Αφού θέσαμε το γενικό πλαίσιο
πιο πάνω, πάμε τώρα να δούμε τα
στοιχεία τα οποία διαχωρίζονται σε
τέσσερεις βασικές κατηγορίες: τον
αριθμό αδειών, το εμβαδόν σε τε-
τραγωνικά μέτρα, την αξία που απο-
δίδεται βάσει των τετραγωνικών
μέτρων και πόσες οικιστικές μονάδες
εξυπακούονται.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου
και Σεπτεμβρίου 2022 εκδόθηκαν
συνολικά (Παγκύπρια) 5.701 άδειες
οικοδομής. Σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021, που είχαν
εκδοθεί 6.008 άδειες, παρατηρείται
μείωση 5,1%. Αυτό από μόνο του
δεν σημαίνει πολλά πράγματα, επει-
δή η μόνη περίπτωση να σήμαινε

κάτι (αρνητικό ή θετικό) ήταν αν η
κάθε άδεια αφορούσε μία και μόνο
μονάδα, κάτι που όμως σίγουρα δεν
ισχύει.

Το αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν
κατά την πιο πάνω περίοδο του 2022
αφορούσε σε 1.626.242 τετραγωνικά
μέτρα, ενώ το 2021 αφορούσε σε
1.753.134 τετραγωνικά μέτρα. Υπήρ-
ξε κι εδώ μια μείωση της τάξης του
7,2%. Η παράμετρος της αξίας κατά
τους πρώτους εννέα μήνες του 2022
ανήλθε σχεδόν στα €1,86 δισ., ενώ
για την ίδια περίοδο του 2021 ήταν
στα €1,87δισ. σημειώνοντας οριακή
μείωση κάτω του 1%. Τέλος, ο αριθ-
μός οικιστικών μονάδων που αδει-
οδοτήθηκαν κατά το εννεάμηνο
του 2022 ήταν 7.366 ενώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021 ήταν 7.747
μονάδες. Υπήρξε δηλαδή συρρίκνω-

ση της τάξης του 5%. Εκτός του ότι
οι μειώσεις είναι μικρές για να έχουν
μεγάλη σημασία, καλό είναι να ανα-
φέρουμε πως όλες οι παράμετροι
είναι αισθητά αυξημένες σε σχέση
τόσο με το 2020 όσο και με το 2019,
δείχνοντας μάλλον σταθεροποίηση
σε υψηλά επίπεδα κατά την τελευ-
ταία διετία.

Πώς διανέμεται αυτή η συνολική
απόδοση του ενιαμήνου μεταξύ των
επαρχιών;

Η Λευκωσία φέτος κατέγραψε
2.101 άδειες οικοδομής αντί 2.198
πέρυσι, αλλά το εμβαδόν ήταν ψη-
λότερο φέτος αντί πέρυσι αφού φέ-
τος κυμάνθηκε στις 611.575 τετρα-
γωνικά μέτρα αντί 577.707 τετρα-
γωνικά μέτρα κατά το 2021. Η αν-
τίστοιχη αξία φέτος ήταν κοντά στα
€668 εκατ. σε αντίθεση με το 2021
που ήταν €592 εκατ. Αυτά τα δεδο-
μένα φέτος αφορούσαν σε 2.701 οι-
κιστικές μονάδες, ενώ το 2021 αφο-
ρούσαν σε 2.485 μονάδες.

Η Λεμεσός φέτος κατέγραψε
1.645 άδειες οικοδομής αντί 1.688
πέρυσι και το εμβαδόν φέτος κυ-
μάνθηκε στις 490.448 τετραγωνικά
μέτρα αντί 502.199 τετραγωνικά
μέτρα κατά το 2021. Η αντίστοιχη
αξία φέτος ήταν κοντά στα €569
εκατ. σε αντίθεση με το 2021 που
ήταν €554 εκατ. Αυτά τα δεδομένα
φέτος αφορούσαν σε 2.400 οικιστικές
μονάδες, ενώ το 2021 αφορούσαν
σε 2.594 μονάδες.

Η Λάρνακα φέτος κατέγραψε 864
άδειες οικοδομής αντί 967 πέρσι
και το εμβαδόν φέτος κυμάνθηκε
στις 239.273 τετραγωνικά μέτρα
αντί 310.974 τετραγωνικά μέτρα

κατά το 2021. Η αντίστοιχη αξία
φέτος ήταν κοντά στα €263 εκατ.
σε αντίθεση με το 2021 που ήταν
€305 εκατ. Αυτά τα δεδομένα φέτος
αφορούσαν σε 1.119 οικιστικές μο-
νάδες, ενώ το 2021 αφορούσαν σε
1.376 μονάδες.

Η Πάφος φέτος κατέγραψε 787
άδειες οικοδομής αντί 901 πέρσι
και το εμβαδόν φέτος κυμάνθηκε
στις 212.960 τετραγωνικά μέτρα
αντί 262.380 τετραγωνικά μέτρα
κατά το 2021. Η αντίστοιχη αξία
φέτος ήταν κοντά στα €265 εκατ.
σε αντίθεση με το 2021 που ήταν
€317 εκατ. Αυτά τα δεδομένα φέτος
αφορούσαν σε 803 οικιστικές μο-
νάδες, ενώ το 2021 αφορούσαν σε
968 μονάδες.

Η Αμμόχωστος φέτος κατέγραψε
304 άδειες οικοδομής αντί 254 πέ-
ρυσι και το εμβαδόν φέτος κυμάν-
θηκε στις 71.986 τετραγωνικά μέτρα
αντί 99.874 τετραγωνικά μέτρα κατά
το 2021. Η αντίστοιχη αξία φέτος
ήταν κοντά στα €91 εκατ. σε αντί-
θεση με το 2021 που ήταν €106
εκατ. Αυτά τα δεδομένα φέτος αφο-
ρούσαν σε 343 οικιστικές μονάδες,
ενώ το 2021 αφορούσαν σε 324 μο-
νάδες. Κρατάμε τη σχετική σταθε-
ροποίηση του πρώτου εννεάμηνου
του έτους σε σχέση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο που είναι
πολύ υψηλότερη με αυτές του 2019
και 2020, καθώς και τον καθοριστική
επίδραση του πληθωρισμού στο κα-
τασκευαστικό κόστος.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

Οι οικοδομικές αδειοδοτήσεις του φετινού εννεάμηνου 
<<<<<<<

Η παράμετρος της αξίας
κατά τους πρώτους εν-
νέα μήνες του 2022
ανήλθε σχεδόν στα
€1,86 δισ., ενώ για την
ίδια περίοδο του 2021
ήταν στα €1,87 δισ., ση-
μειώνοντας οριακή μεί-
ωση κάτω του 1%. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2022 εκδόθηκαν συνολι-
κά (Παγκύπρια) 5.701 άδειες οικοδομής. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2021 όπου είχαν εκδοθεί 6.008 άδειες, παρατηρείται μείωση 5,1%. 

Αύξηση ζήτησης για μισθώσεις
καταστημάτων σε εμπορικές πιάτσες
Το φετινό τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν 40 νέες συμφωνίες ενοικίασης

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πλήρης θα πρέπει να θεωρείται η
επιστροφή στην κανονικότητα
για τον τομέα των εμπορικών ακι-
νήτων, δύο και πλέον χρόνια μετά
το σοκ της πανδημίας. Κατά το
φετινό τρίτο τρίμηνο καταγράφη-
καν 40 νέες μισθώσεις εμπορικών
καταστημάτων στις διάφορες εμ-
πορικές πιάτσες της χώρας, ενώ
σημαντική ήταν και η επενδυτική
δραστηριότητα, καθώς ο όγκος
των αγοραπωλησιών εμπορικών
ακινήτων ανήλθε σε 150 εκατ. ευ-
ρώ.

Οπως αναφέρει σε σχετική
ανάλυσή της η Proprius, εταιρεία
παροχής υπηρεσιών συμβούλων
ακινήτων και μέλος του διεθνούς
ομίλου Cushman & Wakefield,
«παρά τις έντονες πληθωριστικές
πιέσεις, η μείωση της ανεργίας
και η ικανοποιητική ροή τουρι-
στών έχουν βελτιώσει το οικονο-
μικό κλίμα και οι λιανικές πωλή-
σεις κατέγραψαν αύξηση κατά
10,5% κατά το φετινό τρίτο τρί-
μηνο». Σύμφωνα με την εταιρεία,
η ζήτηση νέων χώρων στις δη-
μοφιλείς εμπορικές πιάτσες ήταν
ιδιαίτερα υψηλή κατά το τρίτο
τρίμηνο, επικρατώντας μάλιστα
των εμπορικών κέντρων. Μεταξύ
άλλων, εγκαινιάστηκε στον Πει-
ραιά το 13ο κατάστημα Carrefour,
η αλυσίδα «Κωτσόβολος» εγκαι-
νίασε το πρώτο της πράσινο κα-
τάστημα στην Καλλιθέα, σε ακί-
νητο 2.200 τ.μ., ενώ η πολωνική
αλυσίδα Pepco έχει πραγματο-
ποιήσει δυναμική είσοδο στην
αγορά λιανικής. Η συγκεκριμένη
εταιρεία έχει τοποθετηθεί στο Pi-
raeus Retail Park της Trade Esta-
tes στην περιοχή του Ρέντη (συμ-
βολή Κηφισού και Πέτρου Ράλλη)
και στο Fashion City Outlet της
Λάρισας, ενώ έχει συμφωνήσει
και για την παρουσία της στο εμ-
πορικό κέντρο Avenue στο Μα-
ρούσι. Η ALE (αλυσίδα μόδας)

συμφώνησε για τη μίσθωση εμ-
πορικού καταστήματος στο εμ-
πορικό κέντρο River West, ενώ
η γαλλική La Redoute άνοιξε νέο
κατάστημα στη Λ. Κηφισίας στο
Χαλάνδρι. Αντιστοίχως, η αλυσίδα
αθλητικών ειδών και νεανικής
μόδας JD Sports εγκαινίασε το
πρώτο της κατάστημα στην Ελ-
λάδα, επιλέγοντας το Smark Park.

Νέα καταστήματα από διάφορες
αλυσίδες, κυρίως γυναικείας μόδας,
μισθώθηκαν επίσης στο Κολωνάκι
(Σκουφά, 115 τ.μ.), στην οδό Στα-
δίου (553 τ.μ.) και στην οδό Βου-
κουρεστίου (95 τ.μ.). Αντιστοίχως,
στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλο-
νίκη υπογράφηκαν δύο νέες μι-
σθώσεις για κατάστημα της αλυ-
σίδας «Γερμανός» (410 τ.μ.) και
της αλυσίδας Folli Follie (140 τ.μ.).
Από πλευράς ενοικίων, η Proprius
επισημαίνει ότι η γενικότερη τάση

είναι σταθεροποιητική, αν και σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
παρατηρηθεί μικρή αύξηση. Συ-
νολικά, πάντως, οι χρήστες επι-
δεικνύουν επιφυλακτική στάση,
καθώς υπάρχει αβεβαιότητα για
το επίπεδο του μελλοντικού τζί-
ρου.

Ο ακριβότερος εμπορικός δρό-
μος της χώρας παρέμεινε ασφαλώς
η οδός Ερμού, με μηνιαίο ενοίκιο
275 ευρώ/τ.μ. για το τμήμα εκείνο
με την υψηλότερη ζήτηση και τη
μεγαλύτερη έλλειψη χώρων, δη-
λαδή κοντά στην πλατεία Συντάγ-
ματος. Σε πρόσφατη ετήσια ανά-
λυσή της, η Cushman & Wakefield
κατέταξε την Ερμού ως τον 14ο
ακριβότερο δρόμο παγκοσμίως
(από 15ο στην προηγούμενη αν-
τίστοιχη έρευνα). Σύμφωνα με την
επικεφαλής της Proprius, Νίκη
Σύμπουρα, «κατά τη διάρκεια της

πανδημίας τα ενοίκια των κατα-
στημάτων της Ερμού υποχώρησαν
ελάχιστα, μόλις 4%, ενώ κατά τη
διάρκεια του τελευταίου 12μήνου
παρατηρείται αύξηση 6%. Ωστόσο,
θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι
αναφερόμαστε σε ενοίκια στις
βέλτιστες τοποθεσίες», σημείωσε
η κ. Σύμπουρα.

Σημαντικό ρόλο στην επιστρο-
φή των ενοικίων στην Ερμού σε
ανοδική τροχιά έχει διαδραματίσει
και η επιστροφή των ξένων επι-
σκεπτών στο κέντρο της Αθήνας.
Η γειτνίαση της Ερμού με εκατον-
τάδες, αν όχι χιλιάδες καταλύματα
βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί
σημαντικό δέλεαρ για πολλές εμ-
πορικές αλυσίδες, καθώς γνωρί-
ζουν ότι θα έχουν αυξημένες πω-
λήσεις αν αποκτήσουν θέση στην
Ερμού. Αυτός ο λόγος τροφοδοτεί
και τις υψηλές τιμές ενοικίασης.

Ξεχωρίζουν κατασκευές
και πληροφορική
Περαιτέρω αύξηση του όγκου πω-
λήσεων των επιχειρήσεων της τάξης
του 3% εκτιμά η Εθνική Τράπεζα
ότι θα έχουμε το 2023, η οποία θα
βασιστεί στην ισχυρή δυναμική των
επιχειρηματικών πωλήσεων κατά
την τρέχουσα χρονιά, που θα απο-
τελέσει το καίριο στήριγμα της ελ-
ληνικής οικονομίας και το 2023.

Η ΕΤΕ διαπιστώνει σημαντική
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης
του όγκου των πωλήσεων το 2023
σε σχέση με το 2022, επισημαίνει
ωστόσο ότι ο ελληνικός επιχειρη-
ματικός τομέας «θα καταφέρει να
σταθεί όρθιος ακόμα και στο δύ-
σκολο περιβάλλον της επόμενης
χρονιάς».

Με βάση τα ευρήματα της μελέ-
της που πραγματοποίησε η Διεύ-
θυνση Οικονομικής Ανάλυσης της
ΕΤΕ, στο πλαίσιο της νέας σειράς
μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν»,
οι κατασκευές και η πληροφορική
αναμένεται να είναι οι κλάδοι που
θα ξεχωρίσουν θετικά, επιτυγχά-
νοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας ανά-
πτυξης, καθώς επιταχύνεται η υλο-
ποίηση δημόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων εν μέρει συνδεδεμένων
με τους ευρωπαϊκούς πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα,
η μελέτη διαπιστώνει διατήρηση
των υψηλών τιμών για το προσεχές
διάστημα και μικρή επιβράδυνση
στη δυναμική της ζήτησης με βάση
τους βασικούς πρόδρομους δείκτες
της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας. Ετσι, κατά το τελευταίο τρίμηνο
του έτους, ενώ οι ονομαστικές πω-
λήσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν
ανοδικά (+27% έναντι 2019), εμ-
φανίζονται παράλληλα σημάδια ότι
η τρέχουσα δυναμική αρχίζει να
επιβραδύνεται σε όρους όγκου, δια-
πιστώνει η ΕΤΕ.

Αναλυτικότερα, εστιάζοντας στο
γ΄ τρίμηνο του 2022, η ΕΤΕ διαπι-
στώνει σημαντική επιτάχυνση των
πωλήσεων του επιχειρηματικού το-
μέα, με αύξηση 31% έναντι του γ΄
τριμήνου 2019 (από +23% κατά το
α΄ εξάμηνο). Η αύξηση στηρίχθηκε
εν μέρει στις επιδοτήσεις σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις. Οσον αφορά
τα επί μέρους χαρακτηριστικά της
ανόδου, η ΕΤΕ καταγράφει:

• Επιτάχυνση της ανόδου του

όγκου πωλήσεων (συνεπή με την
πορεία επιχειρηματικού ΑΕΠ), που
στο γ΄ τρίμηνο έφτασε 11% υψη-
λότερα του γ  ́τριμήνου 2019 (έναντι
αύξησης 6% αντίστοιχα στο εξάμη-
νο).

• Υψηλές πληθωριστικές πιέσεις,
που καλύπτουν άνω των δύο τρίτων
(2/3) της αύξησης πωλήσεων του
9μήνου – κυρίως λόγω αυξημένου
κόστους εισαγόμενων πρώτων υλών.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα πρώτα
σημάδια (από το λειτουργικό πλε-
όνασμα επιχειρηματικού τομέα και
τα αποτελέσματα εισηγμένων εται-
ρειών) συγκλίνουν στη διατήρηση
υγιών περιθωρίων λειτουργικού
κέρδους, μαζί με μια προσπάθεια
των επιχειρήσεων να απορροφή-
σουν μέρος των πληθωριστικών
πιέσεων. Η ενισχυμένη κερδοφορία
σε συνδυασμό με την υψηλότερη
χρηματοδοτική στήριξη συμβάλ-
λουν σε παράλληλη άνοδο (i) των
επιχειρηματικών επενδύσεων (κυ-
ρίως για βελτίωση παραγωγικής δυ-
ναμικότητας) και (ii) της απασχό-
λησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η
αύξηση του επιχειρηματικού ΑΕΠ
στο εννεάμηνο 2022 κατά 14% σε
σχέση με το 2019 ανάγει το επιχει-
ρείν σε βασική κινητήρια δύναμη
για την ελληνική οικονομία, υπο-
γραμμίζει η ΕΤΕ, με την Ελλάδα μά-
λιστα να αυξάνει το μερίδιό της
στην Ευρώπη (σε όρους προστιθέ-
μενης αξίας, σε όλους τους ευρείς
τομείς).

Εμβαθύνοντας σε κλαδικό επί-
πεδο, η μελέτη καταγράφει τους
κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση,
με έμφαση το γ΄ τρίμηνο του έτους,
παρατηρώντας ότι:

• Οι κατασκευές σημείωσαν την
υψηλότερη αύξηση όγκου δραστη-
ριότητας (27% υψηλότερα του 2019),
με δυναμική πορεία κυρίως στα κτί-
ρια, ενώ πιο αδύναμες επιδόσεις
σημειώνονται στον κλάδο εμπορί-
ου.

• Στη βιομηχανία θετικά ξεχω-
ρίζουν τομείς υψηλής τεχνολογίας,
ενώ στις υπηρεσίες ξεχωρίζει η ποι-
οτική αναβάθμιση της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας, η οποία επι-
βεβαιώνεται από την ισχυρή πορεία
των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
του R&D και της πληροφορικής.
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Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Μία από τις τάσεις του θεατρικού 
χειμώνα που ξεκίνησε με γεμάτες 
αίθουσες, είναι και το ελληνικό 
έργο. Θεατροποιημένα μυθιστο-
ρήματα, αφηγήματα, μαρτυρίες, 
σκηνικές συνθέσεις, μονόλογοι, 
μοιράζονται μικρές και μεγάλες 
σκηνές, έργα διαφορετικής γε-
νιάς, γραφής και ύψους.

Η Ειρήνη Μουντράκη, θεα-
τρολόγος, υπεύθυνη δραματολο-
γίου, βιβλιοθή κης, αρχεί ου και 
διεθνώ ν σχέ σεων στο Εθνικό Θέ-
ατρο, αλλά και δημιουργό ς του 
Greek Play Project με στόχο τη 
μελέ τη, ενί σχυση και προώ θηση 
του σύγχρονου ελληνικού έργου, 
γνωρίζει πολύ καλά το τοπίο δι-
δάσκοντας και στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα των Τμημάτων Θεα-
τρικών Σπουδών στα Πανεπιστή-
μια Αθηνών και Πελοποννήσου. 
Υποστηρίζει ότι η άνθηση ελλη-
νικών θεατρικών έργων δεν είναι 
φετινή, αλλά των τελευταίων χρό-
νων. «Μετά τα κάπιταλ κοντρόλ 
είχαμε ένα είδος πολυκαλλιτέχνη, 
που γράφει, σκηνοθετεί, παίζει τα 
έργα του, ενίοτε αναλαμβάνει και 
τη μουσική επιμέλεια της παρά-
στασης ή τη σκηνογραφία».

Το καλάθι του ελληνικού έργου 
χωράει πολλά. Ωστόσο, όπως λέει 
στην «Κ» η Ειρ. Μουντράκη, «από 

τη σύλληψη μέχρι την επιτέλεση 
υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. 
Πολλοί οδηγήθηκαν στη διαδι-
κασία να επινοήσουν λύσεις για 
να δώσουν το στίγμα τους. Ετσι 
καταλήγουμε σε κείμενα ανολο-
κλήρωτα, με αστοχίες ή μη δου-
λεμένα επαρκώς».

Επισημαίνει ότι στην έκρηξη 
του ελληνικού έργου συνέβαλαν 
και τα εργαστήρια δημιουργικής 
γραφής, τα οποία πολλαπλασι-
άστηκαν ωθώντας πολλούς στο 
θέατρο. «Εχουμε παραγωγή νέ-
ων κειμένων, τα οποία γίνονται 
σε ένα καθεστώς μαθητείας και 
παρουσιάζονται ενώ είναι ανο-
λοκλήρωτα ή πρωτόλεια».

Η ίδια δημιούργησε το Greek 
Play Project από ανάγκη να μι-
λήσει για τη σύγχρονη ελληνι-
κή δραματουργία. ∆ηλώνει ευ-
χαριστημένη από την επιτυχία 
του Greek Play Project στη Νέα 
Υόρκη, όπου σύγχρονα ελληνικά 
θεατρικά έργα (∆ημητριάδη, ∆ή-
μου, Μαυριτσάκη, Φυλακτάκη, 
Τριαρίδη, Μουστακλίδου, Ρέπ-
πα-Παπαθανασίου κ.ά.) παρου-
σιάστηκαν στα αγγλικά για το 
αμερικανικό κοινό, έγιναν μετα-
φράσεις, εκδόσεις.

Τα έργα που ξεχωρίζουν την 
τελευταία δεκαετία, τονίζει η Ει-
ρήνη Μουντράκη, «κατάφεραν 
να διεισδύσουν πιο πολύ στον 

πυρήνα του ανθρώπου, να ξεφύ-
γουν από τις καταστάσεις και την 
ηθογραφία».

Η διαφορετικότητα, τα έμφυ-
λα ζητήματα, το #ΜeΤoo ανα-
δεικνύονται γιατί «είναι θέματα 
που τους προβληματίζουν ή που 
βίωσαν. Από την άλλη, αισθάνο-
μαι ότι αυτά μπορούν να πουλή-
σουν καλύτερα. Μέχρι στιγμής 
γι’ αυτά τα ζητήματα πιστεύω ότι 
δεν έχουμε πολύ σημαντικά έργα. 

Ομως καλά κάνει η δραματουργία 
και έχει αντανακλαστικά. Μέσα 
από τις δοκιμές θα βγουν τα έρ-
γα που θα αξίζουν».

Υπάρχει υλικό
Τρία έργα του Βασίλη Κατσι-

κονούρη παίζονται φέτος σε ισά-
ριθμες σκηνές. Ο «Μάκης» στο 
Θέατρο του Νέου Κόσμου με τον 
Ερρίκο Λίτση, που συνυπογράφει 

τη σκηνοθεσία με τον συγγραφέα, 
και δύο καινούργια. Το «Τσιτάχ. Η 
ερημιά του τερματοφύλακα» στο 
θέατρο «Σταθμός» με τον Γιώργο 
Νινιό και το «Καλιφόρνια Ντρίμιν 
2» στο Από Μηχανής, σε σκηνο-
θεσία του ∆ημήτρη Μυλωνά. «Το 
πρώτο σίκουελ θεατρικού έργου», 
όπως λέει.

Το ενδιαφέρον για το νεοελ-
ληνικό έργο δημιουργεί ζύμωση 
«χωρίς να σημαίνει κάτι συγκε-
κριμένο ή μια τάση» σχολιάζει ο 
Β. Κατσικονούρης και θυμίζει ότι 
τη δεκαετία του ’90 το ελληνικό 
θεατρικό έργο δύσκολα παιζόταν. 
«Τότε έπρεπε να έχει μια αριστε-
ρόστροφη πατίνα –βγαίναμε από 
τη Μεταπολίτευση–, τώρα βγαί-
νουμε από την κρίση. Η παγκο-
σμιοποίηση και όσα μας συμβαί-
νουν είναι ενδιαφέρον υλικό να 
διαχειριστούν οι νέοι συγγραφείς, 
και έχουν τη σκευή να το κάνουν. 
Πολλά εργαστήρια δημιουργικής 
γραφής που μπορούν να τους βο-
ηθήσουν. Στις προηγούμενες γε-
νιές υπήρχε η παρακαταθήκη των 
μεγάλων. Οι Ιάκ. Καμπανέλλης, ∆. 
Κεχαΐδης, Λούλα Αναγνωστάκη, 
Γ. Σκούρτης ήταν από μόνοι τους 
σεμινάρια όπως και τα έργα τους. 
Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα 
έγραφα θεατρικά έργα».

∆ιδάσκοντας στο Τμήμα Θεα-
τρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ δη-

μιουργική γραφή, βλέπει μεγά-
λη δίψα και καλό επίπεδο στους 
φοιτητές, οι οποίοι συχνά τον 
ρωτούν «πώς φτιάχνουμε γερή 
δραματουργία;». Το «Γάλα», που 
έγραψε το 2003, έδωσε μεγάλη 
ώθηση στο ελληνικό έργο, επηρέ-
ασε συγγραφείς και πυροδότησε 
το ενδιαφέρον του κοινού. Φέτος 
ο Β. Κατσικονούρης υπογράφει 
και τη σκηνοθεσία της «Σκέτης 
κοροϊδίας» του Νίκου ∆ημητρό-
πουλου στο Θέατρο 104. «Ενα εί-
δος σκηνοθεσίας είναι η συγγρα-
φή και ένας είδος συγγραφής η 
σκηνοθεσία», επισημαίνει.

Aγνοια κειμένου
Ο σκηνοθέτης Νίκος ∆ιαμα-

ντής, πρόεδρος της επιτροπής για 
τα κρατικά βραβεία συγγραφής 
θεατρικού έργου του ΥΠΠΟΑ, δια-
βάζει περίπου 100 έργα τον χρό-
νο και υποστηρίζει πως οι νέες 
γενιές εισέρχονται στον χώρο με 
ισχυρότερες διεκδικήσεις, αποτέ-
λεσμα της τελευταίας 20ετίας. Αν 
από το 2000 και μετά, ένα από τα 
βασικά θέματα ήταν η μετανά-
στευση, «στην οικονομική κρίση 
αυτό άλλαξε σε ένα ισχυρό υπαρ-
ξιακό ρεύμα αυτοαναφορικότητας 
με θέματα αμφισβήτησης της σε-
ξουαλικής ταυτότητας, της οικο-
γένειας, της ατομικής θέσης που 
έχει καθένας στην κοινωνία. Ο 

σημερινός 20άρης αγωνιά πού 
και πώς θα ζήσει, πώς θα κάνει 
σεξ, πού θα πάει το βράδυ κ.λπ. 
Ανάγκες που καταγράφονται εύ-
κολα στα σόσιαλ μίντια και φτά-
νουν μέχρι το θέατρο και τους 
εναλλακτικούς χώρους, οι οποίοι 
πολλαπλασιάζονται».

Επίσης τονίζει ότι η γλωσσική 
ανατροπή που έγινε πριν από 20 
χρόνια με το κινηματογραφικό 
«Σπιρτόκουτο» του Γ. Οικονομίδη 
και τη θεατρική μεταφορά του στο 
Βικτώρια από την ομάδα «90° C»,
επηρέασε το θέατρο όπως ο λόγος 
της Λένας Κιτσοπούλου, «επει-
δή χρησιμοποίησαν εξορισμένες 
πλευρές της καθημερινής γλωσ-
σικής έκφρασης, το βρίσιμο και 
την αυτόματη επανάληψή του. 
Το σοκ ήταν μια νέα τάση που 
ανανέωσε το θέατρο».

Τα ελληνικά θεατρικά έργα 
αυξάνονται παρότι το ανέβα-
σμά τους συνήθως είναι περιπέ-
τεια για τους συγγραφείς. «Ολες 
οι επιτροπές της τελευταίας 20ετί-
ας είχαν προτείνει σε όλους τους 
υπουργούς Πολιτισμού συγκεκρι-
μένα μέτρα στήριξης του ελλη-
νικού θεατρικού έργου», παρα-
δέχεται ο Νίκος ∆ιαμαντής και 
προσθέτει: «Πάντως, τα τελευταία 
δύο χρόνια αυξήθηκε η χρημα-
τική αποζημίωση των κρατικών 
βραβείων».

Η ελληνική δραματουργία ανθεί
Εργα που διεισδύουν σε σύγχρονες καταστάσεις καθορίζουν την τάση του φετινού θεατρικού χειμώνα

Οι ανάγκες του σημε-
ρινού 20άρη καταγρά-
φονται στα σόσιαλ μίντια 
και φτάνουν μέχρι το θέ-
ατρο και τους εναλλακτι-
κούς χώρους, οι οποίοι 
πολλαπλασιάζονται.
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18.12 -23.12.22

Συνεχίζονται οι παραστάσεις για το «Girls 
& Boys» του Dennis Kelly, σε σκηνοθεσία 
Αθηνάς Κάσιου, με την Άννα Γιαγκιώζη επί 
σκηνής, που ανεβάζει η θεατρική ομάδα 
Open Arts. Μια συνάντηση σε ένα αερο-
δρόμιο οδηγεί σε μια έντονη, παθιασμένη 
σχέση, σε γάμο, σπίτι, δουλειά και οικογέ-
νεια - όλα φυσιολογικά - και μετά κάπου 

όλα αρχίζουν να χαλάνε. «∆εν θυμάμαι πό-
τε τα πράγματα μεταξύ μας άρχισαν να πη-
γαίνουν πραγματικά λάθος - απλώς θυμάμαι 
πώς ξαφνικά βρέθηκα εκεί». Παραστάσεις 
19, 20, 21, 22 ∆εκεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 
SPACE - Κωστή Παλαμά 12, Λευκωσία. Πλη-

ροφορίες 99461186, info@openartstheatre.

com, www.openartstheatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

«Girls & Boys» του Dennis Kelly
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μικρόκοσμοι
στον τομογράφο

Ε
ίναι τόσο ακριβής στην αποτύπωσή 
του ώστε πράγματι θυμίζει «μαγνη-
τικό τομογράφο». Οι παθήσεις στον 

οργανισμό ενός μικρού χωριού της Τραν-
συλβανίας, όπου συμβιώνουν –όχι με τον 
καλύτερο τρόπο– Ούγγροι και Ρουμάνοι 
εμφανίζονται στην οθόνη μέσα από τον 
φακό του Κριστιάν Μουνγκίου. Τι είναι 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν 
εκεί, ανήκουν στην Ευρώπη, ισχυρίζονται 
ότι «ξεφορτώθηκαν τους Τσιγγάνους», ενώ 
ορισμένοι από αυτούς θεωρούνται Τσιγγά-
νοι από κάποιους άλλους, εκφοβίζουν και 
εκδιώκουν τους ξένους εργάτες (από τη 
Σρι Λάνκα) που έχουν προσληφθεί νόμιμα 
σε ένα αρτοποιείο, ενώ οι ίδιοι αρνούνται 
να δουλέψουν με τον κατώτατο μισθό και 
προτιμούν να ξενιτευτούν, αναζητώντας 
την τύχη τους στη Γερμανία ή στη Γαλ-
λία... Μύλος; Οχι ακριβώς. Ο βραβευμένος 
Ρουμάνος σκηνοθέτης έχει παρατηρή-
σει και έχει ζυγίσει πολύ καλά το μείγμα. 
Και στην πρόσφατη ταινία του «R.M.N» 
(αναγραμματισμός του M.R.I που είναι η 
μαγνητική τομογραφία, με τη σειρά των 
γραμμάτων να σχηματίζει ταυτόχρονα κι 
ένα ακρώνυμο της Ρουμανίας) περιγράφει 
ευφυώς την περιπλοκότητα της ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας.

Η ιστορία που διαδραματίζεται Χρι-
στούγεννα (η συγκυρία βοηθάει να μη χά-
σετε την ταινία) ξεκινάει από ένα σφαγείο 
κάπου στη Γερμανία, απ’ όπου ο πρωταγω-
νιστής, ο Ματίας, απολύεται γιατί χτυπάει 
έναν επιστάτη που τον αποκαλεί «τεμπέ-
λη τσιγγάνο». Επιστρέφει με ωτοστόπ στο 
χωριό του, σε μια κοινότητα που στα πρώ-
τα πλάνα δείχνει φιλήσυχη. Αρκεί όμως η 
άφιξη τριών –νόμιμων– εργατών από τη 
Σρι Λάνκα, στο τοπικό αρτοποιείο (αφού 
έχουν προηγηθεί αγγελίες προς τον τοπικό 
πληθυσμό χωρίς καμία ανταπόκριση) για 
να γίνουν ορατά τα σκοτάδια. Επικεφαλής 
στη μικρή επιχείρηση δύο γυναίκες. Κοι-
νότοπος ο ρατσισμός που εκδηλώνεται. 
Απαντάται, εξάλλου, σχεδόν παντού στον 
κόσμο. Το χριστεπώνυμο πλήθος (μικρής 
κλίμακας) που συγκεντρώνεται στην εκ-
κλησία του χωριού για να γιορτάσει την 
έλευση του Χριστού, επιβεβαιώνει με τον 
πιο ασφαλή τρόπο την απόλυτη σύγχυσή 
του: δεν έχουν τίποτα με τους ξένους αρκεί 
να μην είναι στη χώρα τους· σιχαίνονται 
να ξέρουν ότι πιάνουν το ζυμάρι, γιατί εί-
ναι μαύροι και μουσουλμάνοι (παρότι δη-
λώνονται εξαρχής ως χριστιανοί καθολι-
κοί)· «μα δεν είναι λεπροί, εξάλλου το ψωμί 
ψήνεται μετά», αντιτείνουν οι, ελάχιστοι, 
ψύχραιμοι... Η συζήτηση μετά ψηφοφορί-
ας ξεστρατίζει, όπως πάντα, σε διαδρομές 
ασυνάρτητες, φέρνοντας στην επιφάνεια 
τα προβλήματα του τόπου: τι απέγιναν 
τα χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα, Ρουμάνοι και Ούγγροι πιάνονται στα 
χέρια, ένας Γάλλος από ΜΚΟ που βρίσκε-
ται ανάμεσά τους (με αποστολή να κατα-
γράψει τις αρκούδες) γίνεται αντικείμενο 
καγχασμού και καζούρας...

Οι αφιλόξενες και διεφθαρμένες κοι-
νωνίες, που είναι στο στόχαστρο του 
Μουνγκίου (από τους συγκλονιστικούς 
«4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες», το 
«Πίσω από τους λόφους» έως την «Απο-
φοίτηση»), με περίσσευμα ρατσισμού, 
καχυποψίας, φόβου και υποκρισίας (μάλ-
λον μαζί πάνε όλα αυτά), δεν αφορούν 
μόνο τις δικές του γεωγραφικές συντε-
ταγμένες. Το αμάλγαμα αυτό, από αντι-
λήψεις και πράξεις συγγενείς, διατρέχει 
τη Γηραιά Ηπειρο. «Να παλεύεις χωρίς 
οίκτο», συμβουλεύει ο πατέρας, Ματίας, 
τον μικρό γιο του Ρούντι, εκπαιδεύοντάς 
τον να γίνει «άντρας». Αλλά και στην 
προηγούμενη ταινία του «Αποφοίτηση» 
ο Μουνγκίου περιλαμβάνει στο σενά-
ριο μια παρόμοια φράση/παρότρυνση: 
«Ετσι είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε 
και πρέπει να πολεμήσεις με τα δικά του 
όπλα». Οι μικρόκοσμοι λειτουργούν πολ-
λαπλασιαστικά. Εάν ζει κανείς με μότο 
«την πάλη χωρίς οίκτο», αμετανόητα και 
αμετακίνητα, βλέποντας γύρω του μόνο 
εχθρούς, πάνω σε τι εδάφη οικοδομού-
νται οι δημοκρατίες; Οι ζυμώσεις στην 
Ευρώπη σήμερα, υπόκωφες και ορατές, 
έχουν πολλά στοιχεία από το χωριό της 
Τρανσυλβανίας. Εθελοτυφλώντας δεν δι-
ασχίζουμε κανένα σύνορο. Συζητώντας 
ανοιχτά, όσο χρονοβόρο και επώδυνο κι 
αν είναι, συντελούνται μικρές μετατοπί-
σεις. Οι αντιφάσεις του καθενός (μας) μό-
νο με τον διάλογο και τη δημόσια έκθεση 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές. Αλλιώς 
εδραιώνονται οι στρεβλώσεις, συμβάλλο-
ντας στην αποξένωση, τροφοδοτώντας 
την παραπληροφόρηση. Οπως και στην 
ταινία του Μουνγκίου, οι «αρκούδες» δεν 
είναι κρυμμένες στα δάση.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Και καλά και κακά νέα 

Μ
ε ανακοίνωσή του την Παρασκευή 
ο υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιάν-
νης Τουμαζής παρουσίασε το νέο, 

εξειδικευμένο χορηγικό Πρόγραμμα 
του Υφυπουργείου με τίτλο «ΚΥΠΡΙΑ 
– Χορηγικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Τε-
χνών», η εφαρμογή του οποίου θα αρ-
χίσει σε πιλοτική βάση από το 2023. 
Ουσιαστικά αποτελεί τη θεσμική μετε-
ξέλιξη του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του υφυπουργείου, το οποίο φαίνεται 
ότι έκλεισε τον κύκλο του, και ευτυχώς 
το αντιλήφθηκαν και αποφάσισαν να 
το αλλάξουν, να του δώσουν νέα εφό-
δια για να ξαναβρεί τη χαμένη του αί-
γλη. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που διοργανώ-
νουν φεστιβάλ τεχνών. Όπως αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση τα φεστιβάλ 
θα στηρίζονται σε συγκεκριμένο σκε-
πτικό διοργάνωσης, να δίνουν ώθηση 
στη σύγχρονη κυπριακή καλλιτεχνική 
δημιουργία και έμφαση στη συμμετοχή 
Κύπριων δημιουργικών συντελεστών 
μέσα από το πρόγραμμα των εκδηλώσε-
ών τους, όπως επίσης και να προάγουν 
την καλλιτεχνική παιδεία και πολιτιστι-
κή εξωστρέφεια του κυπριακού κοινού, 
φέρνοντάς το σε δημιουργική και γό-
νιμη επαφή με καλλιτεχνικά δρώμενα 
από το εξωτερικό. Φυσικά, ακόμα πρέ-
πει αρκετά να ξεκαθαρίσουν ως προς τη 
δομή του νέου προγράμματος και πώς 

αυτό θα λειτουργήσει ως μια μεγάλη 
ομπρέλα όλων των φεστιβάλ που διορ-
γανώνονται στη χώρα, τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, έως και τον Σεπτέμβριο και 
είναι πολλά, το καθένα με τη δική του 
δυναμική και αυταξία. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί –θεωρώ– πως το νέο πρό-
γραμμα δεν θα πρέπει να λειτουργήσει 
ασφυκτικά προς τα φεστιβάλ, ούτε και 
πατερναλιστικά, και θα πρέπει αυτό να 
προσεχθεί ιδιαίτερα από τις δομές του 
υφυπουργείου, για να μη χάσουν τίποτε 
από τη δημιουργικότητά τους και εν-
νοείται καμία, μα καμία παρέμβαση για 
το πρόγραμμά τους (μην ξαναζήσουμε 
φαινόμενα Castellucci ή τα πρόσφατα 
με την παράσταση του ΘΟΚ). 

Πάντως, το πιο σημαντικό απ’ όλα 
κατά την άποψή μου είναι, όπως το 
κατάλαβα δηλαδή, ότι τα Κύπρια θα 
είναι ένα υπερφεστιβάλ, που θα αγκα-
λιάζει ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. 
Τα «Κύπρια» θα είναι η πεμπτουσία της 
πολιτιστικής αποκέντρωσης, και κάθε 
κοινότητα ή μικρή κωμόπολη θα πρέπει 
να είναι έτοιμες να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων, όχι για να πάρουν 
χρήματα από το κράτος, αλλά για να 
φιλοξενήσουν στα όριά τους δράσεις 
που θα αναβαθμίζουν το επίπεδο ζω-
ής των κατοίκων τους. Είμαστε μικρός 
τόπος και τέτοια προγράμματα δεν εί-
ναι δύσκολο να τύχουν θετικής αξιο-
ποίησης και να δούμε νέα πράγματα, 

αλλά και το ίδιο το κράτος να εμπλέκε-
ται δημιουργικά στα σύγχρονα πολιτι-
στικά πράγματα, διά του υφυπουργεί-
ου Πολιτισμού, το οποίο θα πρέπει να 
το διαφυλάξουμε από πάσα επιβουλή 
κομματική ή βολέματος ημετέρων και 
ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Αυτά ήταν τα καλά νέα της περασμέ-
νης εβδομάδας, αλλά δεν μπορώ να μη 
σχολιάσω και όσα έγιναν τις προηγού-
μενες ημέρες στον ΘΟΚ, είτε με την πα-
ράσταση «Ο γύρος του κοσμου σε 80 
μέρες», είτε με τις επιχορηγήσεις του 
Σχεδίου Θυμέλη, είτε με τη συμμετοχή 
του Οργανισμού στο Φεστιβάλ Επιδαύ-
ρου. Για το πρώτο ξεκινώ τον συλλογι-
σμό μου πως η Επιτροπή Θεαμάτων 
του ΥΠΑΝ δεν θα έπρεπε να υπάρχει, 
είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός, που 
θυμίζει άλλες εποχές. Μα και αυτή που 
υπάρχει δεν είναι καν στελεχωμένη 
από ανθρώπους που γνωρίζουν ειδι-
κά κάποια πράγματα. Ο δε ΘΟΚ και οι 
συντελεστές της παράστασης δεν θα 
έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να είχαν 
συναινέσει σε καμία παραλλαγή, όσο 
και αν πλησίαζε στο νόημα, άραγε οι 
της Επιτροπής δεν το κατάλαβαν;

Για τις επιχορηγήσεις του Θυμέλη τα 
πράγματα είναι διαφορετικά, δόθηκαν 
570.00 ευρώ σε δέκα σχήματα για 24 
παραγωγές, και οι αντιδράσεις υπήρξαν 
έντονοι από σχήματα που δεν έλαβαν 
καθόλου ή επιχορηγήθηκαν με λιγότερα 

από τα αναμενόμενα. Αντιλαμβάνομαι 
πλήρως τη δυσαρέσκειά τους, όπως και 
των καλλιτεχνών που αντέδρασαν, αλ-
λά κάποια στιγμή πρέπει και η θεατρι-
κή κοινότητα να αποφασίσει πως δεν 
είναι βιώσιμο το μοντέλο της πλήρους 
κρατικής χορηγίας, θα πρέπει να εξευ-
ρεθούν τρόποι, σε συνεργασία με την 
Πολιτεία, να αυξηθεί το κοινό, να υπάρ-
ξουν αυτές οι ρεπερτοριακές επιλογές 
που θα φέρουν κόσμο στις αίθουσες, 
να βγουν οι συντεχνίες των ηθοποιών 
και να καταγγείλουν τα κακώς έχοντα 
στο ελεύθερο θέατρο (εργασιακά θέμα-
τα, αποκλεισμοί και άλλα), να ανοίξει 
επιτέλους μια συζήτηση... Όσο για τη 
συμμετοχή του ΘΟΚ στην Επίδαυρο τα 
πράγματα φαίνεται πως δεν αλλάζουν, 
αφού ο στόχος είναι ένας, να πάει ο ΘΟΚ 
στο αργολικό θέατρο και ό,τι θέλει ας 
γίνει. Είναι θέμα γοήτρου, το καταλα-
βαίνω, να είναι και ο σκηνοθέτης Κύπρι-
ος/α, να είναι μια κυπριακή παραγωγή 
με τα όλα της, αλλά γίνεται; Μπορεί ο 
ΘΟΚ να πάει στην Επίδαυρο με τα όλα 
του; ∆εν είμαι σίγουρος, άρα θα ήταν 
καλό ο ΘΟΚ να έλεγε στην όποια κυ-
ρία Ευαγγελάτου, αφού δεν μας θέλετε, 
ευχαριστούμε, θα προσπαθήσουμε του 
χρόνου, και από εκείνη την άρνηση και 
μετά θα έπρεπε να αρχίσουμε να χτί-
ζουμε την πρότασή μας. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ

Μικρασίας Ενθυμήματα
Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Κατεχόμενων ∆ήμων και την Ένωση Κατεχό-
μενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας εξ αφορμής των 
εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή συνδιορ-
γανώνουν την Έκθεση: Μικρασίας Ενθυμήματα - Μικρα-
σιάτες Πρόσφυγες στην Κύπρο. Η Έκθεση φιλοξενείται 
στα ιστορικά ∆ώματα της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
έδρα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Σε τέσσερα συ-
νεχόμενα δωμάτια που διαρθρώνουν τον εκθεσιακό χώ-
ρο απλώνεται το νήμα της διήγησης για τη Μικρά Ασία και 
τις σχέσεις της με την Κύπρο σε τέσσερις, αντίστοιχες, 
θεματικές ενότητες: α. Η ζωή στη Μικρασία πριν το 1922, 
β. Η θρησκευτική ζωή των Ελλήνων της Μικρασίας, γ. Η 
Μικρασιατική εκστρατεία και η συμμετοχή Κυπρίων εθε-

λοντών (1919-22) και δ. η Μικρασιατική Καταστροφή και η 
εγκατάσταση και δραστηριοποίηση Μικρασιατών προσφύ-
γων στην Κύπρο, καθώς και η Συνθήκη της Λοζάνης και τα 
100 χρόνια από την υπογραφή της (1923-2023). Παλαιό 

Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Λευκωσία. Η Έκθεση θα είναι 

ανοικτή για το κοινό έως τις 31 Μαΐου 2023.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ριάλτο: Patsiaoura Ensemble
Στο Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζεται το «While the 
agitated beasts enter the garden of fear...» από τα 
Patsiaoura Ensemble, σε σύνθεση του Άντη Σκορδή, 
εμπνευσμένη και βασισμένη στην έννοια του φόβου. 
Μέσα από 7 κινήσεις, ο συνθέτης πραγματεύεται μια 
διαφορετική αίσθηση του φόβου μέσα από την καθη-
μερινή μας ζωή. Οι προβολές, που δημιούργησε ο ει-
καστικός Άδωνης Αρχοντίδης, βασί ζονται στο αντίστοι-
χο στάδιο του φόβου, και προβάλλονται σε διάφορες 
επιφάνειες του χώρου, αναλόγως με τις δυνατότητες. 
Βιολοντσέλο Robertas Grod, κλαρίνο Γιώργος Γεωργί-
ου, κρουστά Νατά σα Χατζηανδρέ ου, πιάνο Ρά μι Σαρι-
εντί ν. Προβολές: Άδωνις Αρχοντίδης. Θέατρο Ριάλτο, 
Κυριακή, 18 ∆εκεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Alex Clarke Jazz Trio
Η σαξοφωνίστα Alex Clarke θα βρι-
σκεται στην Πάφο για μια μόνο συ-
ναυλία, την Τρίτη, 20 ∆εκεμβρίου και 
ώρα 8 μ.μ. στο Τεχνόπολις 20, όπου 
θα την συνοδεύσουν ο Άρης Κων-
σταντίνου (Ηλεκτρική κιθάρα) και ο 
Κυριάκος Κέστα (κοντραμπάσο). Ο 
ήχος της Alex είναι εμποτισμένος με 
την παράδοση της τζαζ. Ο βαθύς σε-
βασμός της για την κληρονομιά της 
μουσικής ακούγεται από μια αιω-
ρούμενη, μελωδική προσέγγιση που 
θυμίζει Scott Hamilton και Lester 
Young, με έντονες επιρροές από 
τον Phil Woods και τον Cannonball 
Adderley. Τεχνόπολις 20, Λεωφό-
ρος Νικολάου Νικολαΐδη 18, Πά-
φος. Κρατήσεις απαραίτητες στο 

70002420.

Σε πανελλήνια πρώτη παρουσίαση 
και για πρώτη φορά μεταφρασμέ-
νο στην ελληνική γλώσσα από τον 
Φώτη Φωτιου, το έργο «Λογιστικός 
Έλεγχος (ή Ισλανδία, Ένας Μοντέρ-
νος Μύθος)» δίνει τις δύο τελευ-
ταίες παραστάσεις, σε σκηνοθεσία 
Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά, με 
τους ηθοποιούς Τερέζα Ευριπίδου 
και Φώτη Φωτίου. Το έργο εξετά-
ζει την παγκόσμια οικονομική κρίση 
και τη σύγχρονη πολιτική, μέσα από 
την πρόσφατη ιστορία της Ισλανδί-
ας και τις προσπάθειες του ισλαν-

δικού λαού και έθνους να υψώσει 
τη φωνή του και να διαδηλώσει. Το 
έργο έχει να κάνει με την ανάκτηση 
των δυνάμεων του ανθρώπου, την 
ανατροπή ενός κόσμου σχεδιασμέ-
νου να μας κρατά υπόδουλους και 
πώς η συλλογική δύναμη μπορεί να 
αλλάξει –έστω και με ένα μικρό βή-
μα κάθε φορά- τον κόσμο μας. ∆ύο 
τελευταίες παραστάσεις: ∆ευτέρα 19 
∆εκεμβρίου, Τρίτη 20 ∆εκεμβρίου, 
ώρα 8:30 μ.μ. Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 
(Πλατεία Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία. 
Κρατήσεις τηλέφωνο 99544934.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Λογιστικός  Έλεγχος (ή Ισλανδία, Ένας Μοντέρνος Μύθος)» 

ΕΚΘΕΣΗ

Isnotgallery: 
«Merry-go-round»
Η Isnotgallery διοργανώνει την 
έκθεση «Merry-go-round» από 
τις 16 ∆εκεμβρίου 2022 έως τις 
7 Ιανουαρίου 2023 και παρουσι-
άζει σύγχρονα έργα τέχνης και 
λαμβάνουν μέρος ανερχόμενοι 
και πολλά υποσχόμενοι Κύπρι-
οι, αλλά και διεθνώς καταξιωμέ-
νοι καλλιτέχνες, που συνεργά-
ζονται με την γκαλερί σε μόνιμη 
βάση. Οι καλλιτέχνες που πα-
ρουσιάζουν έργα τους στην 
έκθεση χειρίζονται διαφορετι-
κά μέσα όπως είναι η ζωγραφι-
κή, η χαρακτική, η κεραμική, η 
φωτογραφία, τα πολυμέσα και 
η γλυπτική. Την επιμέλεια της 
έκθεσης έχει ο Άντρος Ευστα-
θίου, ιδιοκτήτης της γκαλερί 
και συμμετέχουν οι: Βασίλης 
Βασιλειάδης, Γιάννος Ιωάν-
νου, Ελένη Κινδύνη, Μαρία Κο-
φτερού, Χαρούλα Νικολαΐδου, 
Μαριέλα Μπιλίτσα, ∆έσποινα 
Πετρίδου, Αντρέας Σκουφάρης 
και Κωνσταντίνος Στεφάνου. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 
την Παρασκευή 16 ∆εκεμβρί-
ου, στις 8:00 μ.μ. Το Σαββατο-
κύριακο 17 και 18 ∆εκεμβρί-
ου η γκαλερί θα είναι ανοικτή 
από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 
το απόγευμα, ώστε η επίσκεψη 
στην παλιά πόλη της Λευκωσί-
ας να μπορεί να συνδυαστεί και 
με μία καλλιτεχνική εξόρμηση. 
Isnotgallery, Οδυσσέως 11, Πα-

λιά Πόλη, Λευκωσία, τηλέφω-

νο 22343670, art@isnotgallery.

com, www.isnotgallery.com
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Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Ανάμεσα στους νικητές του βρα-
βείου βρίσκει κανείς ονόματα 
που έχουν πραγματικά προσφέ-
ρει πνευματικές υπηρεσίες στην 
Ελλάδα, όπως ο Εντμουντ Κί-
λι, ο Μαρκ Μαζάουερ, η Κάρεν 
Βαν Ντάικ, η Αν Κάρσον, η Αλις 
Οσβαλντ. Και τα μέλη της κριτι-
κής επιτροπής του θεσμού είναι 
επίσης από το «βαρύ πυροβολικό» 
των πανεπιστημίων και της δια-
νόησης: ο ειδήμων στη ζωή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξαιρε-
τικός ιστορικός Ρόμπιν Λέιν Φοξ, 
ο επίσης διακεκριμένος Βρετανός 
ιστορικός Πολ Κάρτλετζ, η ελλη-
νίστρια Τζένιφερ Γουάλας, ο κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου, Νικ Λόου κ.ά. 

Είναι αυτός ο λόγος που το 
London Hellenic Prize (LHP) όχι 
μόνον μακροημέρευσε για ένα 
τέταρτο του αιώνα αλλά και έχει 
κερδίσει τον σεβασμό του ∆ήμου 
και των Σοφιστών; Οχι. Η αλή-
θεια είναι ότι η καθιέρωσή του 
στηρίζεται και σε πολλές άλλες 
παραμέτρους.

Ιδρύθηκε το 1996 από την εφο-
πλιστική κοινότητα των Ελλήνων 
του Λονδίνου ως ένα βραβείο που 
ξεχωρίζει ετησίως τις καλύτερες 
εκδόσεις στην αγγλική γλώσσα 
που αφορούν τον ελληνικό πο-
λιτισμό από την αρχαιότητα έως 
σήμερα με αιχμή τη γλώσσα, τη 
θρησκεία, την ιστορία, τη μελέ-
τη των κλασικών, την τέχνη κ.ά. 
Επειτα από 26 ολόκληρα χρόνια 
έχει να παρουσιάσει πλουσιότατα 
πεπραγμένα για τα οποία μίλησαν 

στην «Κ» ο Μιχάλης Μόσχος, συ-
ντονιστής (και κυριολεκτικά «ψυ-
χή») του βραβείου, καθώς και ο 
Ρόμπιν Λέιν Φοξ, το αρχαιότερο 
μέλος της επιτροπής, που βρέ-
θηκαν πριν από λίγο καιρό στην 
Αθήνα για την απονομή του βρα-
βείου για το 2021. Η τελετή έγινε 
στην Ακαδημία Αθηνών καθώς 
για πρώτη φορά στην ιστορία του 
LHP, νικητές ήταν δύο Ελληνες. 
Πρόκειται για τον ακαδημαϊκό, 
πολιτικό επιστήμονα και ιστορι-
κό Πασχάλη Κιτρομηλίδη και τον 
κοινωνιολόγο και πανεπιστημιακό 
Κωνσταντίνο Τσουκαλά. 

Η συνεργασία τους είχε ως 
αποτέλεσμα το βιβλίο «The Greek 
Revolution: A Critical Dictionary», 

που εξεδόθη από το Χάρβαρντ και 
σε λίγο αναμένουμε την ελληνι-
κή έκδοση από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Eίναι ένα κριτικό λεξικό 
της Ελληνικής Επανάστασης, που 
τοποθετεί το κορυφαίο γεγονός 
της νεότερης ιστορίας μας στη 
θέση που του αξίζει ανάμεσα στις 
σύγχρονες μελέτες των επαναστά-
σεων ανά τον κόσμο. Αν και είχε 
να συναγωνιστεί το βιβλίο του 

Μαρκ Μαζάουερ για το 1821 που 
μπήκε επίσης στη βραχεία λίστα, 
«το Λεξικό κέρδισε διότι για κά-
ποιον που δεν έχει ιδέα τι έγινε 
στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γεγο-
νότων και εννοιών. Hταν, όπως 
είπαμε, ένα one stop book», λέ-
ει στην «Κ» ο Μιχάλης Μόσχος. 

Κάθεται δίπλα στον Λέιν Φοξ που 
προβάρει την ομιλία του για την 
τελετή και καθαρίζει τον λαιμό 
του για να πει με αγγλική προφο-
ρά «Exohotatoi proskeklimenoi».

«To LHP δημιούργησε η ελλη-
νική διασπορά της Βρετανίας που 
πάντα ήθελε να πετύχει τη διάχυ-
ση του ελληνικού πολιτισμού», 

λέει ο συντονιστής. «Oφείλει την 
ύπαρξή του στους φιλοπρόοδους 
και διορατικούς επιχειρηματίες 
της θάλασσας που ξεκίνησαν στις 
αρχές του 20ού αιώνα από τα νη-
σιά του Αιγαίου και του Ιονίου για 
να συναγωνιστούν τους μεγάλους 
εμπορικούς οίκους της οικουμέ-
νης. Πρώτος που έβαλε τον θε-
μέλιο λίθο του βραβείου ήταν ο 
Γιάννης Κρητικός το 1996 μαζί 
με τον τότε πρόεδρο του Greek 
Shipping Cooperation Committee 
Γιάννη Χατζηπατέρα». 

Ο ίδιος ο Μιχάλης Μόσχος 
συμμετέχει από την πρώτη χρο-
νιά στην επιτροπή δίχως δικαί-
ωμα ψήφου αλλά με πολύ ση-
μαντικό ρόλο: είναι εκείνος που 

εισηγείται, που εξισορροπεί, που 
συνθέτει τα συμπεράσματα έτσι 
ώστε να βγουν στον αφρό τα κα-
λύτερα από τα περίπου 120 βι-
βλία που υποβάλλονται ετησίως. 
Η ανάγνωσή τους αρχίζει τον Φε-
βρουάριο και τελειώνει τον Ιού-
νιο: «Γίνονται μεγάλες μάχες για 
να αποφασιστεί ποιος είναι ο νι-
κητής. Αλλά πάντα πρέπει να σε-
βόμαστε το πνεύμα των ιδρυτών. 

Ηθελαν τα βραβευμένα έργα να 
μπορούν να απευθύνονται στον 
μέσο αναγνώστη και όχι μόνον 
στους ειδικούς. Αυτό έκανε το 
βραβείο επιτυχημένο, ιδιαίτερα 
από το 2009 και μετά που διευ-
ρύναμε τη θεματολογία των υπο-
ψηφιοτήτων».

Ο Λέιν Φοξ συμπληρώνει: «Αυ-
ξάνεται η γνώση και η ακτινοβο-
λία για την τεράστια ποικιλία θε-
μάτων που αφορούν τον ελληνικό 
πολιτισμό και αναδεικνύονται μέ-
σα από το LHP. Αυτό επηρεάζει 
και τον εκδοτικό τομέα, με ξένους 
εκδοτικούς οίκους να σκέπτονται 
όταν επιλέγουν βιβλία που να 
αφορούν την Ελλάδα: “Μπορεί ο 
δικός μας συγγραφέας να κερδί-
σει αυτό το βραβείο”. Θα πω όμως 
και κάτι άλλο. Τον τελευταίο και-
ρό ακούμε φωνές ιδιαίτερα από 
τις ΗΠΑ ότι οι αρχαίοι κλασικοί 
συνδέονται με την επικράτηση 
των στερεοτύπων για τη θέαση 
της ιστορίας από την πλευρά των 
λευκών ανδρών και της αποικι-
οκρατίας. Λοιπόν, το παρελθόν 
δεν είναι μια Χρυσή Εποχή και 
αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που 
πρέπει να το μελετάμε! Ως κριτές 
διαβάζουμε πολλά βιβλία που θέ-
τουν με αρτιότητα και μαεστρία 
το ζήτημα αυτό. Θα έλεγα επίσης 
ότι –παρά τις φωνές που προανέ-
φερα– στις φετινές εγγραφές για 
κλασικές σπουδές στην Οξφόρδη 
είδαμε αύξηση 20%. Οσο για το 
μέλλον προσδοκώ τη στιγμή που 
θα κρατήσουμε στα χέρια μας ένα 
βιβλίο με τίτλο “Πώς επέστρεψαν 
επιτέλους τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα!”».

Ενα βραβείο για το ελληνικό πνεύμα
Επί 26 χρόνια το London Hellenic Prize επιβραβεύει εκδόσεις στην αγγλική γλώσσα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό

Ιδρύθηκε το 1996
από την εφοπλιστική
κοινότητα των Ελλήνων 
του Λονδίνου 
και την κριτική επιτροπή 
αποτελούν κορυφαίοι 
πανεπιστημιακοί.

Πέρυσι, για πρώτη
φορά στην ιστορία
του θεσμού, νικητές
ήταν δύο Ελληνες: 
ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης 
και ο Κωνσταντίνος 
Τσουκαλάς. 

Ο εφοπλιστής Μιχάλης Μόσχος (όρθιος), συντονιστής και «ψυχή» του βρα-
βείου και ο Ρόμπιν Λέιν Φοξ, το αρχαιότερο μέλος της επιτροπής.
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Εάν συναντηθεί με αυτό που σκέ-
φτεται ο κόσμος μπορεί να κι-
νητοποιήσει, εκφράζοντας ένα 
διακύβευμα, μια αλήθεια ή ένα 
αίτημα» απαντάει ο καλλιτέχνης 
του δρόμου Twenty Three για το 
αν street art είναι μια μορφή κι-
νητοποίησης και δίνει το παρά-
δειγμα του στένσιλ με το σύμβολο 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που 
έδειχνε το πουλί να πετά μακριά, 
με τη συνοδευτική λεζάντα «το 
πουλίν επέτασεν», «μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι εξέφραζε μια με-
γάλη αλήθεια, τη μαζική απογο-
ήτευση του κόσμου για άλλη μία 
αποτυχία των συνομιλιών στο Κυ-
πριακό. Έγινε ευρύτατα γνωστό 
και πλέον το χρησιμοποιεί αρκε-
τός κόσμος». Ο Twenty Three λέ-
ει στη συνέντευξή του πως είναι 
καλλιτέχνης του δρόμου ή visual 
artist και αυτό για να τονίζω την 
εγγύτητα, την αμεσότητα και το 
εφήμερο της τέχνης που προσπα-
θώ να δημιουργήσω.

–Τι σημαίνει street artist, εί-
ναι απλώς γκράφιτι σε τοί-
χους; Θα αποδεχόσουν τον 
τίτλο του γκραφιτά; 

–Ξεκίνησα να γράφω σε τοί-
χους από μικρός και ύστερα ξε-
κίνησα να πειραματίζομαι με νέα 
υλικά, στυλ, τεχνικές και συγκε-
κριμένες θεματικές στα έργα μου. 
Ασχολήθηκα αρκετό καιρό με την 
τεχνική του στένσιλ. Με αυτήν 
την τεχνική το σχέδιο ετοιμάζεται 
από πριν και στη συνέχεια απο-

τυπώνεται με σπρέι στον τοίχο. 
∆εν θα έλεγα σήμερα ότι είμαι 
γκραφιτάς παρότι έτσι ξεκίνησα 
και έτσι με αποκαλούν κάποιες 
φορές. ∆εν μου πολυαρέσουν οι 
αυτοπροσδιορισμοί. Είμαι καλλι-
τέχνης του δρόμου ή visual artist 
και αυτό για να τονίζω την εγγύ-
τητα, την αμεσότητα και το εφή-
μερο της τέχνης που προσπαθώ 
να δημιουργήσω.

–Ποια είναι η σχέση που εσύ 
έχεις αναπτύξει ως καλλιτέ-
χνης με τον δημόσιο χώρο και 
κατ’ επέκταση με την κοινω-
νία; 

–Όσον αφορά την τέχνη του 
δρόμου, τα θετικά είναι ότι έδω-
σε χώρο στους νέους να εκφρα-
στούν μ’ έναν τρόπο που άλλες 
μορφές τέχνης δεν μπορούσαν. 
Παράλληλα έδωσε χρώμα και ζωή 
σε πολλά σημεία της πόλης που 
ήταν άχαρα και αδιάφορα. Από 
την άλλη, το να θεωρείς κάθε δη-
μόσιο σημείο της πόλης πιθανό 
καμβά σημαίνει ότι κάποια στιγ-
μή ξεπερνάς τα όρια και πιθανόν 
να καταστρέφεις ιδιωτική ή δη-
μόσια περιουσία.

Η παράδοση ως έμπνευση
–Θεωρείς τον εαυτό σου ανε-
ξάρτητο φορέα δημόσιων μη-
νυμάτων; 

–Κανένας και καμιά δεν είναι 
εντελώς ανεξάρτητος. Συγκρο-
τηθήκαμε ως κοινωνικά όντα 
μέσα από διαδικασίες οικογε-
νειακές, ταξικές, εκπαιδευτικές 
και έμφυλες. Αλλά την ίδια ώρα, 
παρότι κανείς δεν είναι εντε-
λώς ανεξάρτητος, πιστεύω πως 
πρέπει να προσπαθούμε να εί-
μαστε κριτικοί απέναντι στους 
θεσμούς που θέλουν να μας 
εγκλωβίσουν ή μας καθιστούν 
εξαρτημένους. Προσπαθώ να 
δημιουργήσω ένα χώρο ελευ-

θερίας και δημιουργίας εντός 
αυτού του πλαισίου.

–Είναι μια μορφή κινητοποί-
ησης η street art;

–Εάν συναντηθεί με αυτό που 
σκέφτεται ο κόσμος μπορεί να κι-
νητοποιήσει, εκφράζοντας ένα δι-
ακύβευμα, μια αλήθεια ή ένα αίτη-
μα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: 
στην παλιά πόλη της Λευκωσίας 
το στένσιλ με το σύμβολο της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας που έδειχνε 
το πουλί να πετά μακριά, με τη 
συνοδευτική λεζάντα «το πουλίν 
επέτασεν». Μπορούμε να υποθέ-
σουμε ότι εξέφραζε μια μεγάλη 
αλήθεια, τη μαζική απογοήτευση 

του κόσμου για άλλη μία αποτυχία 
των συνομιλιών στο Κυπριακό. 
Έγινε ευρύτατα γνωστό και πλέον 
το χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος. 

 
–Πατάς στις δημιουργίες σου 
στην παράδοση για να φέρεις 
κάτι πιο σύγχρονο στην τέχνη 
σου; Και σε ποια παράδοση...;

–Κάποιες φορές πατώ πάνω 
στην παράδοση, αντλώ από αυ-
τήν αλλά μετά τη μετασχηματίζω 
σε κάτι άλλο, δικό μου. Οι Αλάσι-
ες μου φορούν την παραδοσιακή 
κυπριακή στολή και παίζουν σχοι-
νάκι με ένα συρματόπλεγμα σε 
μια προσπάθεια επαναδιαπραγ-
μάτευσης και αναστοχασμού της 

συνθήκης του διαχωρισμού. Ο 
χαρακτήρας Master που δημιούρ-
γησα, καθώς και ο Λουδοβίκος 
ξεκίνησαν ως μια συνομιλία των 
παραδοσιακών κυπριακών ταυτο-
τήτων με τη «Φάρμα των Ζώων» 
του Όργουελ. Στο project U-Turn 
στην Κάτω Ιταλία παρακολούθη-
σα τον γλωσσικό και γενικότερα 
πολιτισμικό μετασχηματισμό της 
κοινότητας των ελληνόφωνων 
κατοίκων της περιοχής από το 
παρελθόν στο σήμερα. Η δουλειά 
μου συχνά χρησιμοποιεί την πα-
ράδοση ως έμπνευση για να απει-
κονίσω τις μεταλλάξεις, τις τομές, 
τις ρήξεις και τις αντιφάσεις της 
σε σχέση με το σήμερα. 

Street art
Οι ρίζες της street art εντο-

πίζονται στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα αν και πλέον εξαπλώνεται 
ευρύτατα σε κάθε γειτονιά και 
περιοχή. Μετατρέπει τον δημό-
σιο χώρο σ’ ένα πεδίο για ανοιχτό 
διάλογο. Η street art είναι άμεση 
και δεν προϋποθέτει προηγούμε-
νες γνώσεις για αυτό μπορεί να 
προβληματίσει το ευρύ κοινό πιο 
εύκολα. Αμφισβητεί τις νόρμες 
της υψηλής τέχνης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πρώτη ατομική 
έκθεση του Τwenty Three «Around 
the Walls: Between Tradition and 
Globalization», Πρόζακ (Common 
Room), Μέδωντος 3Α, Λευκωσία. 
Από την Τετάρτη 21 ∆εκεμβρίου μέ-
χρι Παρασκευή 30 ∆εκεμβρίου, ώρα 
18:00 - 22:00. www. twentythreeart.
com | IG: twenty_three_artist | FB: 
twenty three artist

Ενας αδιαμεσολάβητος δημόσιος διάλογος
Η τέχνη του δρόμου προσπαθεί να σπάσει το δίπολο υψηλής και χαμηλής τέχνης, λέει στην «Κ» ο visual artist Twenty Three

«Στο project U-Turn στην Κάτω Ιταλία παρακολούθησα τον γλωσσικό και γενικότερα πολιτισμικό μετασχηματισμό της κοινότητας των ελληνόφωνων κατοίκων 
της περιοχής από το παρελθόν στο σήμερα» λέει ο street artist Twenty Three.

–Αποτελεί κάθε δημόσια επι-
φάνεια έναν μεγάλο καμβά; 
Υπάρχουν περιορισμοί;

–Είναι κρίσιμη αυτή η ερώτη-
ση. Ουσιαστικά ρωτάτε πόσο ελεύ-
θερη ή/και ανεξέλεγκτη μπορεί να 
είναι η street art και αν μπορεί να 
αναπτυχθεί υπό περιορισμούς. Ει-
δικά στις μεγάλες πόλεις ο διαθέ-
σιμος καμβάς είναι τεράστιος και 
δίνει πολλές ευκαιρίες στους καλ-
λιτέχνες του δρόμου να απλώσουν 
την τέχνη τους. Συνθήματα, πολύ-
πλοκες χρωματικά συνθέσεις, μυ-
θολογικοί χαρακτήρες, ρεαλιστικά 
πορτραίτα και πολιτικά σχόλια, 
άλλα πανέμορφα, αληθινή τέχνη 
και άλλα κακόγουστα. Προσπαθώ 
πάντα να μη σχεδιάζω ιδιωτικές 
περιουσίες, οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται. 

–Ο δημόσιος χώρος μπορεί να 
γίνει ένα μεγάλο εργαστήρι τέ-

χνης αλλά και κοινωνικού προ-
βληματισμού, έχουμε άραγε τέ-
τοιους χώρους στη χώρα μας; 

–Η τέχνη του δρόμου μπορεί 
να δημιουργήσει ένα τέτοιο χώ-
ρο ελεύθερου, αδιαμεσολάβητου 
δημόσιου διαλόγου. Αυτό τουλά-
χιστον προσπαθεί να κάνει. Στην 
Κύπρο είναι σίγουρα πιο δύσκολο 
ή τέλος πάντων διαφορετικό, αλλά 
σίγουρα κάποια έργα προκάλεσαν 
συζητήσεις ή αντιδράσεις. 

–Γύρω από ποιες θεματικές πε-
ριστρέφεται η καλλιτεχνική 
σου έκφραση ή πρέπει να μι-
λάμε για στυλ;

–∆εν ακολουθώ ένα αυστηρό 
στυλ μάλλον ασχολούμαι με θεμα-
τικές που κάνουν τους δικούς τους 
κύκλους. Τα τελευταία 10 χρόνια οι 
τοιχογραφίες μου διαπραγματεύ-
ονται το ζήτημα της κυπριακής 
ταυτότητας. Στο εξωτερικό όπως 

π.χ. στο Μεξικό ακολούθησα μια 
«bottom up» προσέγγιση και οι 
θεματικές ήταν αποτέλεσμα ερ-
γαστηρίων και ζυμώσεων με τους 
κατοίκους των κοινοτήτων που 
επισκέφθηκα και έζησα για λίγους 
μήνες μαζί τους. 

–Μπορεί να μπει η street art 
σε μία γκαλερί; Δεν είναι κό-
ντρα στην ουσία της τέχνης; 
Πώς αμφισβητεί τις νόρμες της 
υψηλής τέχνης; 

–Η τέχνη του δρόμου είναι 
προσιτή σε όλον τον κόσμο για-
τί βρίσκεται παντού γύρω μας. 
Είπαμε και παραπάνω πως έχει 
αμεσότητα, γιατί επικοινωνεί αδι-
αμεσολάβητα με το κοινό της. Αμ-
φισβητεί τις νόρμες της υψηλής 
τέχνης, επειδή ακριβώς προτείνει 
μια τέχνη δημόσια, που δεν αφο-
ρά μόνο τους φιλότεχνους και επι-
πλέον, επειδή προσπαθεί να δια-

τηρεί (δεν τα καταφέρνει πάντα 
εννοείται) μια ριζοσπαστικότητα. 
Σ’ ένα μεγάλο βαθμό η ριζοσπα-
στικότητα συνδέεται με το ότι 
δεν λογοκρίνει το μήνυμα για να 
γίνει αποδεκτό από τους φορείς 
ή τους χρηματοδότες της τέχνης. 
Να πούμε βέβαια πως πολλά έργα 
της street art θεωρούνται πλέον 
υψηλή τέχνη και έχουν μπει σε 
μουσεία. Όταν βέβαια μιλάμε για 
«υψηλή» τέχνη είναι σαν εννοού-
με ότι υπάρχει και μια «χαμηλή» 
ή «κατώτερη» τέχνη. Σε αυτό δι-
αφωνώ. Υπάρχουν αριστουργή-
ματα σε αυτό που παραδοσιακά 
θεσμοί θεωρούσαν «χαμηλή τέ-
χνη» (π.χ., κόμικ ή γκραφίτι) και 
υπάρχουν πολλά ανοσιουργήμα-
τα σε αυτό που θεωρείται «υψηλή 
τέχνη». Η τέχνη του δρόμου προ-
σπαθεί να σπάσει αυτό το δίπολο 
το οποίο στην πραγματικότητα 
είναι ένα ψευδοδίλημμα. 

Η Street art  δεν αφορά μόνο τους φιλότεχνους

«Είμαι καλλιτέχνης του δρόμου ή visual artist και αυτό για να τονίζω την εγ-
γύτητα, την αμεσότητα και το εφήμερο της τέχνης που προσπαθώ να δημι-
ουργήσω».

«Είμαι καλλιτέχνης του 
δρόμου ή visual artist 
και αυτό για να τονίζω 
την εγγύτητα, την αμε-
σότητα και το εφήμερο 
της τέχνης που προσπα-
θώ να δημιουργήσω».

Η δουλειά μου συχνά χρησιμοποιεί την παράδοση ως έμπνευση για να απεικονίσω τις μεταλλάξεις, τις τομές, τις ρή-
ξεις και τις αντιφάσεις της σε σχέση με το σήμερα.



Συνέντευξη στη 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αλέξης Πανσέληνος δεν χρειάζε-
ται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι 
ένας από τους σημαντικότερους 
εν ζωή Ελληνες συγγραφείς, ο 
οποίος συνεχίζει να ονειρεύεται 
μέσα από τις λέξεις, καταθέτει νέα 
βιβλία μέσα από το δημιουργικό, 
παραγωγικό του ασυνείδητο. Μό-
λις κυκλοφόρησε το τελευταίο 
του μυθιστόρημα με τίτλο «Λάδι 
σε καμβά» από τις εκδόσεις Με-
ταίχμιο. Μια πλατωνική ερωτική 
ιστορία στα χρόνια πριν από την 
επιβολή της δικτατορίας στην Ελ-
λάδα, ή καλύτερα η ιστορία ενός 
πίνακα ζωγραφικής και πώς αυ-
τός γεννήθηκε στην ψυχή και στο 
μυαλό του δημιουργού.

 
– Πώς ξεκίνησε η ιδέα να γρά-
ψετε το «Λάδι σε καμβά»;

– Η ιδέα ήρθε από πολλές ανα-
μνήσεις της εποχής, βιώματα προ-
σωπικά και συλλογικά φίλων μου 
από την εποχή εκείνη. Το καλοκαί-
ρι πριν από το ’67 ήταν για όλους 
μας πολύ σημαδιακό. Εκ των υστέ-
ρων βέβαια είδαμε ότι είχε χαθεί 
μια ζωή που φανταζόμασταν να 
εξελίσσεται αλλιώς – ήμασταν ει-
κοσάρηδες τότε. Για να είμαι ειλι-
κρινής η ιστορία δεν αφορά τόσο 
πολύ την εποχή και τη δικτατορία. 
Είναι μια ερωτική ιστορία και μπο-
ρώ να πω ότι είναι ακόμα περισ-
σότερο η ιστορία ενός πίνακα. Και 
εκεί παραπέμπει και ο τίτλος και 
το κλείσιμο του βιβλίου. Το λάδι 
σε καμβά είναι η επεξηγηματική 
παρένθεση στον κατάλογο μιας 
έκθεσης, που λέει πώς φτιάχτηκε 
ο πίνακας. Για αυτό και έχει μεγα-
λύτερη έκταση το καλοκαίρι του 
’66 απ’ ό,τι τα επόμενα κεφάλαια. 
Τα επόμενα έχουν γραφτεί για να 
δώσουν την εξέλιξη του ήρωα, ο 
οποίος κουβαλάει το τραύμα του 
τέλους της αθωότητας με ευθύνη 
δική του, πράγμα το οποίο τον ση-
μαδεύει πάρα πολύ.

 
– Γράψατε ένα μυθιστόρημα 
στη συγγραφική σας ωριμότη-

τα με εξαιρετικά φρέσκο τρόπο. 
Είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικί-
ωσης, σκέφτομαι ότι κάποιοι 
συγγραφείς ξεκινούν την καριέ-
ρα τους με ένα βιβλίο ενηλικί-
ωσης. Θα έχει κάποια σημασία 
για εσάς να συντάσσεστε ψυχι-
κά τόσο πολύ με έναν ήρωα στο 
πέρασμα της εφηβείας προς τη 
νεότητα.

– Σε μεγάλο βαθμό είναι οι ανα-
μνήσεις που κρατάει κανείς. Και 
οι αναμνήσεις από αυτή την πρώ-
τη νεότητα είναι έντονες, τουλά-
χιστον σαν αίσθηση. Οσο και να 
μεγαλώνουμε παραμένουμε παι-
διά, απλώς γερνάμε. Μέσα μας πα-
ραμένουμε οι ίδιοι άνθρωποι, συν 
τα τραύματά μας, τις ρυτίδες μας. 
Από εκεί και πέρα μπαίνει και η 
τέχνη της αφήγησης, η απόδοση 
των χαρακτήρων, οι φωνές των 
ηρώων. Και η τοπιογραφία είναι 
αυτή που έχουμε όλοι μέσα μας 
από τα ελληνικά νησιά όπου έχου-
με ζήσει, έχουμε κάνει διακοπές.

 
– Τι σας κινητοποιούσε να γρά-
ψετε εξαρχής; 

– Ισως το ότι αυτό που θα έγρα-
φα θα το διάβαζε ένα αντικείμενο 
του έρωτά μου, εκεί το απεύθυνα 
νοερά. Ο έρωτας είναι πολυσχιδής 
και υπάρχει παντού. Οταν είσαι 
ερωτευμένος με ένα πρόσωπο, 
ερωτικά κοιτάζεις και τους άλ-
λους ανθρώπους. 
– Πώς ερωτεύεστε; 

– Εχω ερωτευτεί γυναίκες από 
τη χροιά της φωνής τους. Συνή-
θως όμως είναι το πρόσωπο που 
ερωτεύομαι. Το πρόσωπο είναι η 

περίληψη μιας ύπαρξης και του 
σώματος. Οσον αφορά μια γυ-
ναίκα δε, το πρόσωπο είναι αυ-
τό που μου δίνει το σύνολό της. 
Ερωτεύομαι πάντα το κεφάλι, το 
βλέμμα μου στρέφεται στα μάτια, 
στο χαμόγελο, στη μύτη, στα μαλ-
λιά, παντού. 

 
– Το τελευταίο κομμάτι του βι-
βλίου σας αφορά τη χούντα. 
Ενώ θα μπορούσαμε να ζήσου-
με και εμείς τον Γαλλικό Μάη 
της απελευθέρωσης, η δικτα-
τορία ανέκοψε αυτόν τον αέρα.

– Είναι σωστό αυτό. Η χώρα 
μας ξεκίνησε με τραύματα σαν τα 
παιδιά που δεν τα αγάπησαν οι 
γονείς τους. Η Ελλάδα ξεφύτρω-
σε κάπως έτσι, από την κατάρ-
ρευση της Επανάστασης, φτιά-
χτηκε από τις Μεγάλες ∆υνάμεις. 
Είμαστε ένα γέννημα περίεργο, 
δεν καταφέραμε να το φέρουμε 
μόνοι μας εις πέρας και γίναμε 
κράτος γιατί το ήθελαν κάποιοι 
άλλοι. Πτωχεύσαμε γύρω στις 7 
φορές, η πολιτική μας ήταν πά-
ντα εξαρτημένη από εκείνη των 
Μεγάλων ∆υνάμεων, και αυτό 
έφερε πολλές στρεβλώσεις στην 
πολιτική ιστορία της χώρας. Οι 
κρίσεις που περάσαμε μπορεί να 
ανέκοψαν την πρόοδο της κοι-

νωνίας και της οικονομίας αλλά 
δεν νομίζω ότι ανέκοψαν την 
πρόοδο της τέχνης. Η τέχνη εξα-
κολούθησε να ακμάζει, παρά τις 
κρίσεις και ίσως και εξαιτίας των 
κρίσεων.

 
– Εχετε σκέψεις και όνειρα για 
επόμενα βιβλία; Σκέφτεστε τον 
θάνατο;

– Είμαι σε μια ηλικία που δεν 
μπορώ να μην τον σκέφτομαι αλ-
λά το καλό είναι ότι ο άνθρωπος 
όσο ζει πιστεύει ότι θα ζει για πά-
ντα. Η σκέψη του έρωτα ξεκινάει 
πολύ νωρίς όπως και η σκέψη του 

θανάτου. Τα σκεφτόμουν σε όλη 
μου τη ζωή. Ηδη όμως σκέφτομαι 
το επόμενο βιβλίο που θα γράψω. 
Μπορεί να μην καταφέρω να το 
ολοκληρώσω αλλά ζω με τη σκέ-
ψη ότι θα το κάνω. 

– Η ζωή σας έδωσε και της δώ-
σατε σε καλή αναλογία χαρές;

– ∆εν θα έκανα πολλά πράγ-
ματα διαφορετικά. Η σωστότερη 
επιλογή μου ήταν ότι συνειδητο-
ποίησα ότι ήμουν συγγραφέας 
από νωρίς και αυτό καθόρισε τα 
πάντα. Τις επιλογές των φίλων 
μου, των συντρόφων μου και το 

κλίμα μέσα στο οποίο ζω. Σε όλα 
τα βιβλία μου με κάποια τέχνη 
ασχολούμαι, είναι το περιβάλλον 
μου οι τέχνες. Για τις ιδέες δεν 
πολυσκοτώνομαι.

 
– Ο ήρωάς σας όμως δεν τα κα-
ταφέρνει...

– Κανείς μας δεν τα καταφέρνει 
στον βαθμό που επιθυμεί. Συμμε-
ρίζομαι τη στάση του Σπύρου γιατί 
και εγώ δεν έκανα αυτά που φα-
νταζόμουν, έκανα αυτά που μπό-
ρεσα. Η τέχνη είναι ένα άπιαστο 
ιδανικό. Η ελπίδα που έχει ο κα-
θένας είναι να γίνει ο εαυτός του.

Η τέχνη είναι 
ένα άπιαστο
ιδανικό
Ο Αλέξης Πανσέληνος μιλάει στην «Κ»

«Οσο και να 
μεγαλώνουμε 
παραμένουμε παιδιά, 
απλώς γερνάμε. Μέσα 
μας παραμένουμε
οι ίδιοι άνθρωποι, 
συν τα τραύματά μας, 
τις ρυτίδες μας».

«Εχω ερωτευτεί γυναίκες από τη χροιά της φωνής τους. Συνήθως όμως είναι το πρόσωπο που ερωτεύομαι. Το πρόσωπο είναι η περίληψη μιας ύπαρξης και 
του σώματος. Ερωτεύομαι πάντα το κεφάλι, το βλέμμα μου στρέφεται στα μάτια, στο χαμόγελο, στη μύτη, στα μαλλιά, παντού», λέει ο Αλέξης Πανσέληνος.
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– Εμφανίζετε μια 12χρονη πο-
λύ πιο ώριμη από την ηλικία. 
Ζούμε σε εποχές που θέλουμε 
να φανταζόμαστε ότι τα 12χρο-
να είναι πολύ παιδιά, παρ’ όλα 
αυτά, σαν κάτι να μας διαφεύ-
γει. Γιατί εάν σκεφτούμε τον 
εαυτό μας στα 12 ή στα 14 έτη 
μας, διαθέταμε όλες τις σκέ-
ψεις και τις επιθυμίες που εί-
χαμε και μετά ως ενήλικες ανα-
πτύξει. Φοβηθήκατε για την 
ηρωίδα σας;

– Οχι, δεν φοβήθηκα γιατί έχω 
γνωρίσει τέτοιες περιπτώσεις 
κοριτσιών και τις έχω ακούσει 
να μιλάνε. Το ωραίο είναι ότι εί-
χα την επιβεβαίωση από πολλές 
φίλες μου, συνομήλικές μου σή-
μερα, οι οποίες μου είπαν ότι σε 
αυτές τις ηλικίες ήταν ερωτευμέ-
νες με πολύ μεγαλύτερα αγόρια. 
Σε όλες κάτι είπε αυτή η ιστορία, 
όλες κάτι έχουν να θυμούνται. 
Η ωριμότητα της ηρωίδας είναι 
περισσότερο σωματική παρά 
πνευματική, η ίδια παραμένει 
ένα παιδί.

 
– Δεν φοβηθήκατε τη σημερι-
νή εποχή όμως;

– Η σημερινή εποχή είναι η 
εποχή της πολιτικής ορθότητας, 
η οποία είναι καθαρά υποκριτι-

κή κατάσταση, απλώς επιλέγου-
με να κλείνουμε τα μάτια στην 
πραγματικότητα. Οσον αφορά 
τον ερωτισμό ιδίως, πάρα πο-
λύ. Τα παιδιά είναι ερωτικά από 
τη στιγμή που γεννιούνται, από 
την κοιλιά της μάνας τους. Εγώ 
ήμουν τρελά ερωτευμένος από 

την Α΄ ∆ημοτικού, στη Β΄ άλλαξα 
αγαπημένη την οποία κράτησα 
μέχρι και την ΣΤ΄ ∆ημοτικού. Αλ-
λο είναι ο ερωτισμός και άλλο η 
ενασχόληση με τη σεξουαλικό-
τητα. Η πολιτική ορθότητα είναι 
ένας φερετζές και αναγκάζεται η 
κοινωνία να τον φορέσει επειδή 
ηθικά έχει εκπέσει πάρα πολύ. 
Υπάρχει στο μυαλό των ανθρώ-
πων πολύ πορνικό στοιχείο και 
για αυτό χρειάζονται την πολιτι-
κή ορθότητα για να καλύψει τον 
εκχυδαϊσμό της σκέψης τους.

 
– Ο έρωτας ως συνθήκη, ως 
ατμόσφαιρα τι ρόλο έπαιξε στη 
ζωή σας;

– Ο έρωτας έπαιξε στη ζωή 
μου κυριαρχικό ρόλο, ο οποί-
ος καθορίζει πάρα πολλά πράγ-
ματα. Καθορίζει τη διαμόρφω-
ση της πραγματικότητας, την 
πνευματικότητα, τη στάση μας 
απέναντι στη ζωή, την ένταση 
και την ποιότητα των αισθημά-
των μας. Ειδικά η τέχνη από τον 
έρωτα εκπηγάζει. ∆εν υπάρχει 
τέχνη χωρίς έρωτα από μέσα 
σαν κίνητρο, σαν έμπνευση, 
σαν στόχευση. Ο έρωτας είναι 
το πιο βασικό πράγμα για τη 
δημιουργία, όπως είναι για τη 
δημιουργία της ζωής.

«Η πολιτική ορθότητα είναι καθαρά
υποκριτική κατάσταση, φερετζές»

Μόλις κυκλοφόρησε το τελευταίο 
μυθιστόρημα του Αλέξη Πανσέληνου 
«Λάδι σε καμβά» από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο. Μια πλατωνική ερωτική 
ιστορία στα χρόνια πριν από την επι-
βολή της δικτατορίας στην Ελλάδα.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οι κυβιστικές στέγες
στο Παρίσι με το βλέμμα
του Φερνάν Λεζέ 

Η γλυκερή δωρικότητα του Αντζελο Μπανταλαμέντι

Οι στέγες είναι το ποιητικό τοπίο 
των πόλεων (και τι κρίμα που 
στην Ελλάδα το έχουμε ξεχά-
σει). Οι στέγες ενέπνευσαν και 
εμπνέουν, προκαλούν ευφορία 
στη θέασή τους, γεννούν διάθε-
ση να τις φωτογραφίσεις. Ανέκα-
θεν οι στέγες ήταν κομμάτι της 
ιδέας της πόλης και στη διάρκεια 
του 19ου αιώνα, με τη γιγάντωση 
των πόλεων, οι στέγες έγιναν και 
συνώνυμο της αστικοποίησης. 
Παρέμειναν όμως πάντα πηγές 
για έμπνευση. 

Η γεωμετρία της στέγης, επι-
κλινής, τα διάφορα υλικά, η πυ-
κνότητά τους, ο συνδυασμός με 
παράθυρα και καπνοδόχους συ-
νέβαλαν στην καλλιέργεια μιας 
μυθολογίας γύρω από την εικόνα 
και τη μορφή τους. Από τον ρο-
μαντισμό και τον ρεαλισμό μέχρι 
τον κυβισμό, ασχέτως τεχνοτρο-
πίας και αισθητικής σχολής, η 
κορυφογραμμή των πόλεων απο-
δόθηκε με πάθος και αποτέλεσε 
έναν τρόπο στοχασμού όχι μόνο 
πάνω στη φόρμα, αλλά και πάνω 
στο χρώμα, στο φως και στη σκιά, 
στη γεωμετρία, στην ασυμμετρία, 
στην κρυπτικότητα και στην ελ-
λειπτικότητα. 

Οι στέγες του Παρισιού όπως 
τις είδε ο κυβιστής ζωγράφος 
Φερνάν Λεζέ (1881-1955) είναι 
ένα κεφάλαιο σύνδεσης του πα-
λιού με τον νέο κόσμο στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Αυτήν την περί-

οδο παρουσιάζεται μια ιδιαιτέ-
ρως ενδιαφέρουσα και σημαντική 
έκθεση σε ένα από τα ωραιότε-
ρα μουσεία τέχνης της ∆υτικής 
Ευρώπης, το Μουσείο Kroeller-
Mueller στην Ολλανδία. H έκθε-
ση –μέσα σε ένα μοντερνιστικό 
περιβάλλον μέσα στη φύση– συ-
γκεντρώνει έργα του Λεζέ με θέμα 
το παρισινό αστικό τοπίο (ανάμε-
σά του και ένα με κρυμμένο θέ-
μα) και τα φέρνει κοντά σε έργα 
άλλων κυβιστών όπως ο Πικάσο 
και ο Μπρακ, οργανώνοντας ένα 
διάλογο αλλά και ορίζοντας ένα 
αισθητικό και ιδεολογικό τοπίο 
ρήξης και επαναπροσδιορισμού 
την περίοδο 1905-1925. 

Ολοι κυβιστές καλλιτέχνες, γα-
λουχημένοι μέσα στα καλλιτε-
χνικά ρεύματα απόσχισης από 
τον ακαδημαϊκό κανόνα (μετά 
το 1880), άρχισαν να πειραμα-
τίζονται διαρκώς όχι μόνο με τη 
φόρμα ή το μέσον, αλλά και με 
το ίδιο το βλέμμα και τις αστεί-
ρευτες δυνατότητές του. Ο Λεζέ 
άλλαξε ριζικά μετά το 1908, βρί-
σκοντας τη φύση του μέσα στον 
κυβισμό και σε όλα τα ρεύματα 
της πρωτοπορίας. Επηρεασμένος 
και αυτός (όπως τόσοι καλλιτέ-
χνες διεθνώς) από το έργο και τον 
αισθητικό κόσμο του Πολ Σεζάν, 
ο Φερνάν Λεζέ, απελευθερωμένος 
σταδιακά, ορίζει ένα συμβολικό 
τρόπο θέασης πάνω στις στέγες 
του Παρισιού.

Το προσωπικό αφιέρωμα του κυρί-
ου Γκρι στον Αντζελο Μπανταλα-
μέντι, που μας άφησε πριν από 
λίγες ημέρες: δύο τραγούδια 
και τρία ορχηστρικά κομμάτια 
του, όλα από ταινίες του Ντέι-
βιντ Λιντς. 

«Ο Μπανταλαμέντι μας απε-
νοχοποίησε: μας έκανε να απο-
δεχθούμε ότι ακόμα και ένα 
γλυκερό κομμάτι μπορεί να σε 
συνεπάρει. ∆εν τρέχει τίποτα, 
μη νιώθεις άσχημα, η μουσική 
είναι πολύ ωραία. Είναι παράξε-
νο, αλλά είχε τη δύναμη να σε 
σαγηνεύει η μουσική αυτού του 
μελίρρυτου Ιταλού». 

Και τα αγαπημένα του κομ-
μάτια; 
1. «The Mysteries of Love», από 
την ταινία «Μπλε βελούδο» 
(1986): «Νανουριστικό και την 
ίδια στιγμή ξεσηκωτικό. Μπα-
λάντα που σε σημαδεύει με έναν 

τρόπο ανελέητο. Tα “Μυστήρια 
του έρωτα” ήταν η αντικατά-
σταση από τον Μπανταλαμέντι 
του ανατριχιαστικού “Song of 
the Siren” των σπουδαίων This 
Mortal Coil. Τα δικαιώματα για 
τη χρήση του τραγουδιού απο-
δείχθηκαν πολύ ακριβά και μαζί 
με τον Λιντς (στους στίχους) ο 
Αντζελο έγραψε αυτό το κομμά-
τι, που λογικά θα πήγαινε άπατο, 
αλλά να που έγινε θρυλικό. Και 
με αυτό λάνσαρε τη φωνή της 
Τζούλι Κρουζ, που τον πρόλαβε 
στον θάνατο για λίγους μήνες». 

2. «The Nightingale», από τη σει-
ρά «Twin Peaks» (1990): «Ξανά η 
Τζούλι Κρουζ. Το σόου που έμπα-
σε την αμερικανική τηλεόραση 
στη δεκαετία του ’90, με το πιο 
σουρεαλιστικό θρίλερ που γυ-
ρίστηκε ποτέ, περιλαμβάνει σε 
ένα επεισόδιο μία ακόμα ερωτι-
κή, πιο ρυθμική όμως, μπαλάντα. 
Θυμάμαι να βλέπω το επεισόδιο 
στην Αγγλία και το κομμάτι να με 
στοιχειώνει από εκείνη τη στιγ-
μή. Είπα, συμβαίνει επειδή είμαι 
μόλις είκοσι. Και όμως: η αίσθηση 
παρέμεινε ζωντανή μέσα μου». 
3. «Dark Lolitta» από την «Ατί-
θαση καρδιά» (1990): «Αλλο-
πρόσαλλο σάουντρακ, με το 
απίθανο “Treat me like a fool” 
του Ελβις να συναγωνίζεται το 
“Wicked Game” του Κρις Αϊζακ, 
όλα υπό τη σκιά του τελευταίου 
αριστουργηματικού λιντ του Ρί-
χαρντ Στράους από τα “Τέσσερα 

τελευταία τραγούδια” του. Κά-
που εκεί, ξεχωρίζω ακόμη αυτή 
την πιο απλή, έως και απλοϊκή, 
ορχηστρική σύνθεση του Μπα-
νταλαμέντι. Εως σήμερα δεν ξέ-
ρω τι είναι αυτό που με κάνει να 
μην την ξεχνώ. Στην πραγματι-
κότητα, δεν έχω κανένα λόγο να 
θυμάμαι αυτή την υποψία κομ-
ματιού. Πώς γίνεται;».
4. «Rose’s Theme & Laurens 
Walking» από το «The Straight 
Story» (1999): «Η ταινία του Λιντς 
που αγαπώ πιο πολύ απ’ όλες. Η 
μεσοδυτική αμερικανική ατμό-
σφαιρά της αποδίδεται μοναδικά 
από τον Μπανταλαμέντι, ειδικά 
σε αυτά τα δύο δωρικά μα τόσο 
ανθρώπινα ορχηστρικά κομμά-
τια: λύπη και ειρωνεία, μνήμη 
και απολογισμός, καταστάλαγ-
μα και γαλήνη – όλα κλείνουν με 
την πιο άφατη γλυκύτητα αυτή 
τη ζωή μέσα στη μουσική».

ΝΤΑΛΑΣ
Λούκα Τζορντάνο
Το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας 
ανακοίνωσε την απόκτηση ενός 
μπαρόκ έργου τέχνης με την 
υπογραφή του Λούκα Τζορντά-
νο (1634-1705). Είναι ο «Θρίαμβος 
της Γαλάτειας» (1675), μια σύνθε-
ση ιδιαίτερης ρώμης, που επιτρέ-
πει στο μουσείο να εστιάσει με 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη 
συγκρότηση μιας συλλογής ανα-
γεννησιακών και μπαρόκ έργων 
ιταλικής σχολής, που θα έχει διε-
θνή αναγνώριση και εμβέλεια. Η 
απόκτηση του έργου έγινε δυνατή 
χάρη στην υποστήριξη ιδιωτών. 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Ιάννης Ξενάκης
Εκθεση για τον Ιάννη Ξενάκη 
(1922-2001) παρουσιάζει το Μου-
σείο Καλούστε Γκουλμπενκιάν 
στη Λισσαβώνα έως τις 27 Μαρ-
τίου. Αποτελεί μέρος των επετεια-
κών διοργανώσεων που πραγμα-
τοποιούνται φέτος διεθνώς για τα 
100 χρόνια από τη γέννηση του 
Ελληνα συνθέτη, αρχιτέκτονα και 
μαθηματικού. Η έκθεση συνδιορ-
γανώνεται με τη Φιλαρμονί των 
Παρισίων και εκτυλίσσεται μέσα 
σε μια εγκατάσταση φωτός και 
ήχου, μέσα στην οποία διερευνά-
ται το σύμπαν του Ιάννη Ξενάκη. 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Λούσιαν Φρόιντ
Τα πλήθη συρρέουν στη Νάσιο-
ναλ Γκάλερι στο Λονδίνο για να 
θαυμάσουν την έκθεση έργων 
του Λούσιαν Φρόιντ (1922-2011). 
Είναι ένα από τα εικαστικά γεγο-
νότα της εποχής και όσοι σχεδι-
άζουν ταξίδι στο Λονδίνο προλα-
βαίνουν έως τις 22 Ιανουαρίου. Η 
έκθεση, με την υποστήριξη της 
Credit Suisse, παρουσιάζει όλα 
τα στάδια ζωής του Βρετανού 
ζωγράφου, που εξελίχθηκε ως 
ένας από τους κορυφαίους της 
παραστατικής ζωγραφικής, δημι-
ουργώντας σχολή και επιγόνους. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γκέρχαρντ Ρίχτερ
Η διεθνής γκαλερί του Ντέιβιντ 
Ζβίρνερ ανακοίνωσε ότι αντι-
προσωπεύει πλέον τον μεγάλο 
Γερμανό καλλιτέχνη Γκέρχαρντ 
Ρίχτερ. Οπως έγινε γνωστό, σχε-
διάζεται έκθεση καινούργιων έρ-
γων του, η οποία θα επιστεγάσει 
τη νέα συνεργασία, στην γκαλερί 
της Νέας Υόρκης για τον Μάρτιο 
του 2023. Οπως δήλωσε ο ίδιος 
ο Ρίχτερ, «είναι ευτυχής», καθώς 
γνωρίζει την οικογένεια ήδη από 
τη δεκαετία του ’60, όταν πρω-
τοστατούσε ο πατέρας του Ντέ-
ιβιντ Ζβίρνερ, Ρούντολφ. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πινόκιο
H νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντε Τό-
ρο «Πινόκιο» προκαλεί το ενδι-
αφέρον πώς ένας ταλαντούχος 
δημιουργός προσεγγίζει μία από 
τις ιστορίες-θρύλους του δυτι-
κού πνεύματος. Στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης της Νέας 
Υόρκης μια έκθεση παρασκη-
νίων της ταινίας ξετυλίγει το 
πώς και το γιατί στη δημιουργία 
της, αλλά και στην ανθεκτικό-
τητα της αγαπημένης ιστορίας 
του Κάρλο Κολόντι, που έγρα-
ψε τις «Περιπέτειες του Πινό-
κιο» το 1881.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

«The Straight Story»: Πεθαίνοντας, ο Στρέιτ πάει να βρει τον αδελφό 
του. Η μουσική του Μπανταλαμέντι, ένα διαμάντι.

Φερνάν Λεζέ, «Η 14η Ιουλίου» 
(1912-1913). 

Ο Μπανταλαμέντι
μας απενοχοποίησε: 
μη νιώθεις άσχημα,
η μουσική 
είναι πολύ ωραία.
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«Οι μηχανές με ξαφνιάζουν με μεγάλη συχνότητα»
Άλαν Μάθισον Τούρινγκ
Ανοιχτή Βιβλιοθήκη

«Η μαθηματική λογική μπορεί να θεωρηθεί μάλλον σχηματικά ως 
άσκηση ενός συνδιασμού δυο ικανοτήτων, που μπορουμε να ονομά-
σουμε διαίσθηση και εφευρετικότητα». Άλαν Μάθισον Τούρινγκ

Ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ  γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1912  και πέ-
θανε λίγες μέρες πριν κλείσει τα 42 του χρόνια, στις 7 Ιουνίου 1954, 
από δηλητηρίαση με κυάνιο. Ήταν Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής 
της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρη-
τικός βιολόγος. Θεωρείται «πατέρας της 
επιστήμης υπολογιστών», χάρη στην πο-
λύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό 
πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά τη 
δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνιτής 
νοημοσύνης, χάρη στο λεγόμενο τέστ 
Τούρινγκ, την οποία πρότεινε το 1950: 
έναν τρόπο για να διαπιστωθεί πειραμα-
τικά αν μια μηχανή έχει αυθεντικές γνω-
στικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. 
Λόγω του ότι η εργασία του ήταν απόρ-
ρητη, οι επιστημονικές συνεισφορές του 
κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πο-
λέμου δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ δημόσια κατά τη διάρκεια της ζωής 
του. Το Βραβείο Τούρινγκ είναι η ύψιστη επιστημονική διάκριση στον 
χώρο της πληροφορικής από το 1966 κι έπειτα, ονομάστηκε έτσι προς 
τιμήν του.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο που συμπεριλαμβάνει αποφθέγματα του Άλαν 
Μάθισον Τούρινγκ, μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στην 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

Τ
ι θα είχε συμβεί αν η Πάτι 
Σμιθ δεν είχε ηχογραφήσει 
το «Horses»; Θα διαβάζαμε 

τα βιβλία της; Θα είχαμε ξεχω-
ρίσει τη φωτογραφική της δου-
λειά; Θα την ακολουθούσαμε 
στο Instagram; Εν ολίγοις, θα 
είχε γίνει η Πάτι Σμιθ που όλοι 
γνωρίζουμε; Η αλήθεια είναι πως 
ποτέ δεν κατάφερε να ξεπερά-
σει το ντεμπούτο της άλμπουμ, 
που κυκλοφόρησε πριν από περί-
που πενήντα χρόνια. Μπορεί να 
έβγαλε κάποιους ακόμη δίσκους 
–πολύ καλούς, καλούς ή κουρα-
σμένους–, αλλά δεν τόλμησε να 
φτάσει εκείνη την ηλεκτρισμένη 
απαγγελία ποιημάτων που θύ-
μιζαν τραγούδια, γραμμένα από 
έναν θηλυκό Ρεμπό που μεγάλω-
νε στη Νέα Υόρκη.

Κανείς δεν το περίμενε πως 
θα διέκοπτε την καριέρα της τη 
δεκαετία του ’80. Παντρεύτηκε, 
έκανε δύο παιδιά και έζησε με 
την οικογένειά της σ’ ένα πα-
λιό πέτρινο σπίτι στα προάστια 
του Ντιτρόιτ, δίπλα στο ποτάμι. 
Παρόλο που είχε ήδη εκδώσει 
μερικές ολιγοσέλιδες ποιητικές 
συλλογές, ήταν το φθινόπωρο 
του ’91 που στρώθηκε να γράψει 
μια σειρά από κομμάτια πρόζας, 
ακολουθώντας τη συμβουλή του 
Σαμ Σέπαρντ. Είναι δύσκολο να 
γράφεις για το τίποτα. Μα δεν 
αξίζει κάτι περισσότερο από αυ-
τό. Το «Woolgathering» ήταν το 
σκεύος από το οποίο ξεπήδησαν 
τα βιβλία που την έκαναν εξίσου 
γνωστή ως συγγραφέα. Από την 
κοινή της ιστορία με τον Ρόμπερτ 
Μέιπλθορπ και το «M Train» –
αμφότερα μεταφρασμένα στη 
γλώσσα μας– μέχρι το «Year of 
the Monkey», η Πάτι Σμιθ μά-
ζεψε ένα κουβάρι από παιδικές 
αναμνήσεις, ταξιδιωτικές σημει-
ώσεις, καθημερινές εικόνες και 
φωτογραφίες και μας το προσέ-
φερε λες και ήταν η ροκ εκδοχή 
του Μαξ Ζέμπαλντ.

Η Πάτι Σμιθ είδε τον άντρα 
της και τον μικρό της αδελφό να 
πεθαίνουν μέσα σ’ ένα μήνα, φί-
λους και συνεργάτες να σβήνουν 
πρόωρα, και αυτό τελικά την έκα-
νε να πλησιάσει τον κόσμο με 
μεγάλη τρυφερότητα. Μαλάκω-
σε ο νεανικός της θυμός κι έγινε 
γλυκιά και προσηνής, μα κυρίως 
γενναιόδωρη, με τη χαρά και την 
ενοχή του επιζώντος που οφείλει 

να ζήσει το «όνειρο της ζωής», 
όπως είχε τραγουδήσει η ίδια. 
Εδώ λοιπόν και καιρό έχει πάψει 
να είναι αγρίμι και έχει αποκτή-
σει τις ιδιότητες μιας γυναίκας 
εν ειρήνη που είναι ταυτόχρονα 
γιαγιά, μάνα, νονά: δεν παύει να 
μας τροφοδοτεί με τους μύθους 
της, είναι σαν να μας δίνει μια 
ζεστή αγκαλιά, μας επιτρέπει να 
έχουμε πρόσβαση στο εικονοστά-
σι της. Είναι γεγονός πως η Πάτι 
Σμιθ ειδικεύεται στην αγιογρα-
φία και στην προσευχή, και το 
νέο της βιβλίο το επιβεβαιώνει. 
Oμως ακόμη κι όταν υποκλίνεται 
ή θαυμάζει με αφέλεια, καταλή-
γοντας γραφική, τη συγχωρούμε. 
Επειδή μάλλον η αφέλειά της μας 
υπενθυμίζει πόσο τσιγκούνηδες 
έχουμε καταντήσει.

Το «A Book of Days» (εκδ. 
Bloomsbury Publishing, σελ. 400, 
2022) δεν είναι ακριβώς βιβλίο. 

Είναι φωτογραφικό λεύκωμα με 
λεζάντες σαν μικρά γιαπωνέζικα 
ποιήματα. Είναι αποθήκη, εργα-
λειοθήκη. Είναι ημερολόγιο, εορ-
τολόγιο, ατζέντα με σημαδεμένες 
τις ημερομηνίες θανάτου των 
αγαπημένων της. Είναι μια περί-
ληψη του λογαριασμού της στο 
Instagram. Η αναλογική εκδοχή 
του. Στις 366 φωτογραφίες που 
περιλαμβάνει, όσες οι μέρες ενός 
δίσεκτου έτους, οι συντεταγμέ-
νες του προσωπικού της άτλαντα 
υλοποιούνται μπροστά στα μά-
τια μας. Ασπρόμαυρες πολαρόιντ 
που τράβηξε με την παλιά της 
μηχανή, ψηφιακές φωτογραφίες 
από το κινητό της, φωτογραφί-
ες που σώθηκαν από την παιδι-
κή της ηλικία και οικογενειακές 
στιγμές ανακατεύονται με εικό-
νες που έχουν φωτογραφίσει φί-
λοι και αρχειακό υλικό από την 
παγκόσμια βιβλιοθήκη· το κοινό 
μας τσαλαπατημένο κτήμα. 

Φτιάχνω μια μικρή λίστα, δια-
λέγω δώδεκα φωτογραφίες για 
κάθε μήνα του χρόνου. Eνα χά-
ος από χαρτιά στο πάτωμα του 
σπιτιού της (Γενάρης), η κόρη 
της στο χιόνι κρατώντας τρια-
ντάφυλλα (Φλεβάρης), το κρεβά-
τι της στο Ρόκαγουεϊ, το ησυχα-
στήριό της (Μάρτης), η καρέκλα 
του Μπολάνιο (Απρίλης), οι μπό-

τες της (Μάης), ένας άντρας που 
κοιμάται (Ιούνης), μια κούπα κα-
φέ (Ιούλης), ένας χωμάτινος δρό-
μος με λακκούβες γεμάτες νερό 
(Αύγουστος), ένα πιλοποιείο στη 
Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβρης), ένα 
πέταλο αλόγου (Οκτώβρης), ένα 
άσπρο άλογο (Νοέμβρης), το χέρι 
της και το τετράδιο (∆εκέμβρης). 
Oσο περισσότερο προσπαθεί να 
σώσει μια καθημερινή χειρονο-
μία από τη λήθη, τόσο πιο συγκι-
νητική γίνεται. Oσο οδεύει στη 
ζώνη της υπόκλισης, τόσο συρ-
ρικνώνεται μέσα της. 

Στη φωτογραφία της 29ης Ια-
νουαρίου, είναι καθισμένη σ’ ένα 
δωμάτιο γεμάτο βιβλία και αντι-
κείμενα. Με την παλάμη στο μά-
γουλο, κοιτάζει αφηρημένα. Φο-
ράει μαύρα ρούχα, έχει γκρίζα 
μαλλιά. Η λεζάντα γράφει: «∆εν 
σκέφτομαι τίποτα. Θυμάμαι τη 
μητέρα μου να κάθεται έτσι. Κι 
εγώ να ρωτάω: “Τι είναι, μαμά;”. 
Και αυτή να λέει: “Ω, τίποτα”. Και 
τώρα ξέρω τι είναι το τίποτα». Και 
παρόλο που έχει την ηλικία της 
μητέρας μου, αναπολώ τη γιαγιά 
μου. Σπούδαζε τραγούδι μέχρι 
που παντρεύτηκε και αναγκά-
στηκε να διακόψει. Τη θυμάμαι 
να κάθεται στην κουζίνα. Ακρι-
βώς έτσι, σαν χαμένη. Μόνο που 
εγώ δεν τη ρώτησα τίποτα.

Η Ελένη Καραγιάννη είναι παιδο-
ψυχίατρος, υπαρξιακή συστημική 
ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια 
και επόπτρια ψυχοθεραπευτών, 
διευθύντρια του θεραπευτικού και 
εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «Αντί-
στιξη». Το βιβλίο της «Δικαίωμα 
στον παράδεισο» (εκδ. Αρμός) πε-
ριλαμβάνει διηγήματα όπου η ψυ-
χολογία συναντά τη λογοτεχνία. 
Πρόκειται για ανθρώπινες ιστορίες 
που θέτουν υπαρξιακά ερωτήματα, 
καθώς οι ήρωες αναμετριούνται με 
το νόημα της ζωής, τη μοναξιά, την 
ατέλεια, τις εσωτερικές συγκρού-
σεις και την επιθυμία να συναντη-
θούν αυθεντικά με τους άλλους.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το βιβλίο του Ρεκαλκάτι «Με ανοι-
χτό βιβλίο», την «Αναφορά στον 
Γκρέκο» του Καζαντζάκη και τα 
«Απαντα» του Ελύτη, που δεν λεί-
πουν ποτέ.
 
Ποιος ήρωας /ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί; 
Κάθε ηρωίδα που έβλεπε μακριά 
και δημιουργούσε ξεπερνώντας 
την εποχή της. Κάθε κορίτσι που 
ονειρευόταν, ακόμη και αν υπήρχε 
μόνο μια μικρή χαραμάδα ανοιχτή, 
ίσα ίσα για να χωράει ένα αστέρι! 
Κάθε γυναίκα που κέρδισε την αγά-
πη και τον έρωτα.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;

Τον Ουγκώ, τον Σαίξπηρ, τον Ελύ-
τη, τον Εσε, τον Ντοστογιέφσκι, την 
Μπροντέ, την Αγκαθα Κρίστι... και 
θα απολάμβανα τον τρόπο που θα 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους!
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
∆ιαβάζοντας την «Ανθρωπότητα» 
του Μπρέγκμαν, έμαθα ότι η αν-
θρωπότητα βαδίζει προς το καλύ-
τερο!
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά; 
Εκτίμησα και θαύμασα το ημερολό-
γιο του Μάρκου Αυρήλιου.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Το «Κάστρο» του Κρόνιν, αγαπημέ-
νο από τα εφηβικά χρόνια, για την 
έμπνευση που προσφέρει το πρό-
σωπο ενός ανθρωπιστή γιατρού.
 
Πώς προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου;
Μου έχει χαρίσει η εργασία μου 
το πολύτιμο δώρο, να συμπορεύο-
μαι με τους ανθρώπους στον δρόμο 
της αυτογνωσίας. Καθώς ξεδιπλώ-
νουν αυθεντικά τον εαυτό τους και 
αγωνίζονται να διασώσουν τις δια-
προσωπικές σχέσεις τους, συνει-
δητοποιώ ότι δεν υπάρχει ατομικός 
παράδεισος. Παράδεισος είναι οι 
άνθρωποι, υπό την προϋπόθεση ότι 
παραιτούμαστε από τη φαντασίω-
ση ενός παραδείσου που χαρίζεται, 
που δεν έχει κόπο, δεν έχει προ-
σωπική ευθύνη.
 
Ποια η σημασία του παραδείσου 
για εσάς;
Ο παράδεισος των διαπροσωπικών 
σχέσεων είναι πολύ σημαντικός για 
μένα.
 
Με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε 
να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον;
Να συνειδητοποιήσουμε ότι τα 
ερωτήματα που θέτουν οι άλλοι στη 
ζωή μάς αφορούν, όπως μάς αφο-
ρούν και οι απαντήσεις που δίνουν. 
Να ενδιαφερθούμε να μάθουμε 
την ιστορία τους. Να τους προσεγ-
γίσουμε με διεύρυνση του μυαλού 
και της καρδιάς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου 
εκδ. Πόλις, σελ. 48

 

Η
δη το εξώφυλλο που, όπως 
και στα δύο προηγούμενα 
βιβλία του ιδίου («Ενα ελά-

φι δακρύζει πάνω στο κρεβάτι 
μου» και «Σχεδόν βιβλικά») απει-
κονίζει το κατά λέξη και κατά κυ-
ριολεξία περιεχόμενο του τίτλου, 
κινεί την υποψία μιας απλοϊκό-
τητας, μιας αφέλειας. Ανάλογα 
κινούνται εκ πρώτης όψεως αρ-
κετά από τα ποιήματα. Το νή-
μα που τα διέπει είναι ο έρωτας 
ή, μάλλον, μια ορισμένη στάση 
απέναντί του. Πολύ σχηματικά 
θα μπορούσε να περιγραφεί ως 
εκείνη του σκύλου, στου οποίου 
το κεφάλι πάντα βρέχει· είναι λοι-
πόν ένας έρωτας με έμφαση σε 
μια μορφή αυτο-εγκατάλειψης, 
περιπλάνησης και υποταγής. Ο 
Αγγελής συνεχίζει εδώ την τά-
ση των τελευταίων συλλογών 
του, που τον θέλουν λιγότερο 
φιλοσοφικό-αφαιρετικό και πε-
ρισσότερο λυρικό-βιωματικό. Ο 
τόνος είναι ήρεμος, με υπερρεα-
λιστικές πινελιές και δόσεις μιας 
γνώριμης ελληνικής μελαγχολί-
ας. Κυριαρχούν εικόνες σχεδόν 
στερεοτυπικές μιας παλαιότερης 
εποχής, που όμως η καινούργια 
ποίηση την αφήνει πλέον πίσω 

της: «τα φορτηγά του θανάτου» 
και «όλα τα πρωινά του κόσμου 
που σηκώνομαι απ’ τον θάνα-
το», «τα μεσημέρια αυτής της 
κίτρινης ηλικίας που προσπαθεί 
να σου κλέψει δυο κρυστάλλινα 
δάκρυα», κίτρινα όνειρα, κίτρι-
νοι σκύλοι, κίτρινα φύλλα, πε-
θαμένα καναρί-
νια. Αναγνώστες 
που αισθάνονται 
ανασφαλείς με 
την καινοτόμο 
ποίηση θα νιώ-
σουν καθησυχα-
σμένοι σε αυτό 
το περιβάλλον. 
Θα νομίσουν ότι 
καταλαβαίνουν, 
θα συγκινηθούν 
εκ του ασφα-
λούς. Τα υπό συ-
ζήτηση ποιήματα 
δεν αποξενώνουν 
ούτε φαίνεται να 
κρύβουν δυσνόητες παγίδες ή 
αποσταθεροποιητικές εκπλήξεις. 
∆εν ζητούν πολλά από τους ανα-
γνώστες, δεν τους βάζουν άβολα 
καθήκοντα – τι ανακούφιση! Εί-
ναι όμως έτσι; Κάτι που θα απέ-
βαινε, με βάση όσα προαναφέρ-
θηκαν, κοινότοπο διαταράσσεται 
δημιουργικά από τον ποιητή – δι-
ακριτικά, είναι η αλήθεια, ώστε 
μόνον όποιος θέλει να το αντιλη-

φθεί (αλλά αυτές τις στρατηγικές 
τις γνωρίζει καλά η φιλόδοξη ποί-
ηση στη χώρα μας). Εκεί λοιπόν 
που ο αναγνώστης πάει να βυθι-
στεί καθησυχασμένος στην οι-
κεία συγκίνηση, βρίσκεται αντι-
μέτωπος με ποιήματα όπως τα 
«Αντιμπουκόφσκι» και «Αντιπα-

λαμάς». Με αυτά 
ανοίγει και κλεί-
νει το δεύτερο 
μέρος του υπό 
συζήτηση βιβλί-
ου («οι καθ’ ημέ-
ραν λύπες»), που 
περιλαμβάνει 
ακόμη δύο από 
τα πιο ενδιαφέ-
ροντα ποιήματα 
της συλλογής: 
«Αδάμ και Εύα», 
που πραγματεύ-
εται ένα προσφι-
λές στον ζωγρά-
φο και γλύπτη 

Μποτέρο θέμα και «Ο Καρυωτά-
κης στα Κιούρκα», που σχολιάζει 
«μια βουκολική φωτογραφία με 
τον ποιητή ανάμεσα/ στους αγα-
θούς χωριάτες». Εχουμε ήδη απο-
μακρυνθεί από ό,τι σε πρώτη μα-
τιά φάνταζε οικείο και εύπεπτο. 
Παρεμβάλλονται βεβαίως, στην 
ίδια ενότητα, ποιήματα όπως το 
«Πού κρύβουμε τα πράγματα» ή 
το «Και πάλι ήρεμα μιλώ», που 

προσφέρουν σε όποιον θέλει τον 
απαραίτητο εφησυχασμό. Ομως 
ο προσεκτικός αναγνώστης θα 
έχει, ασφαλώς, πάρει το μήνυ-
μα: ο ποιητής διεκδικεί την ηπι-
ότητα αλλά με ιπποτικό θάρρος, 
σφυρηλατεί τον συγκρατημένο 
τόνο αλλά με σφρίγος, εκτίθεται 
ως (αδέσποτος) σκύλος στη βρο-
χή αλλά έχει επίγνωση της φάρ-
σας. Ο ποιητής-σε-ρόλο-ποιητή 
και όχι απλώς ερωτευμένου και 
βρεγμένου σκύλου, και μάλιστα 
σε ρόλο σύγχρονου, παγκοσμι-
οποιημένου, θα λέγαμε άφοβα, 
ποιητή, πρωταγωνιστεί από την 
πρώτη μέχρι την τελευταία σελί-
δα. Κουβαλά τη μελαγχολία του 
ανά τον κόσμο, την εκθέτει σε 
τοπία και συναναστροφές ανά 
τον πλανήτη, κατονομάζει ένα 
σωρό αντιπάλους, καθρέφτες, 
συνομιλητές (Μπουκόφσκι και 
Παλαμάς και Καρυωτάκης και 
Μποτέρο και Ταρκόφσκι και πολ-
λοί ακόμη). ∆ιεκδικεί σθεναρά 
τον μύθο του. Θέλει να είναι –
πάντα!– αυτός που λιγάκι μελαγ-
χολεί και λιγάκι ειρωνεύεται. Το 
διαφορετικό που κομίζει ο Αγ-
γελής είναι ίσως το αίτημα για 
ένα θρόνο ή έστω ένα στασίδι, 
που να ανταποκρίνεται σε αυ-
τές ακριβώς τις προδιαγραφές. 
Υπάρχει, άραγε, τέτοια πρόβλε-
ψη στην κοινότητά μας;

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα όρια μιας κυριολεξίας

Και τώρα ξέρω τι είναι το τίποτα

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

«Δεν σκέφτομαι τίποτα. 
Θυμάμαι τη μητέρα μου 
να κάθεται έτσι. Κι εγώ 
να ρωτάω: “Τι είναι, 
μαμά;”. Και αυτή να 
λέει: “Ω, τίποτα”».

Η Πάτι Σμιθ είδε τον άντρα της και τον μικρό της αδελφό να πεθαίνουν μέσα σ’ ένα μήνα, φίλους και συνεργάτες 
να σβήνουν πρόωρα, και αυτό τελικά την έκανε να πλησιάσει τον κόσμο με μεγάλη τρυφερότητα. Μαλάκωσε ο νεα-
νικός της θυμός κι έγινε γλυκιά και προσηνής, μα κυρίως γενναιόδωρη.
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Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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Της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ

Ένα βιβλίο τυλιγμένο στο χαρτί με 
δεμένο πάνω του ένα λαμπερό 
κόκκινο φιόγκο και τοποθετημέ-
νο κάτω από το χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο δίπλα από τη φάτνη, 
δεν έχει πολλά να κρύψει. Καμιά 
αμφιβολία δεν αφήνει, είναι ξε-
κάθαρο πως πρόκειται για ένα 
βιβλίο. Ένα βιβλίο σε δέμα με το 
όνομά σου επάνω, δεν υπάρχει 
περίπτωση να σε περιπλανήσει 
πως πρόκειται για κάτι άλλο. Είναι 
ηλίου φαεινότερο πως πρόκειται 
απλά για ένα βιβλίο δώρο για σέ-
να! Αν είσαι τύπος που αγαπά τα 
βιβλία, σίγουρα θα χαρείς με τη 
διαπίστωσή σου και το μόνο που 
σου συμβαίνει μαζί με την ανυπο-
μονησία, που δίχως άλλο αισθά-
νεσαι, είναι η περιέργεια που σε 
τρώει μέχρι να ανακαλύψεις για 
τι είδους βιβλίο πρόκειται. Είναι 
άραγε ιστορικό, εγκυκλοπαιδικό, 
ποίηση, δραστηριοτήτων, με ει-
κονογράφηση ή χωρίς, έγχρωμο 

ή μαυρόασπρο, με εικόνες που ξε-
πετάγονται, ή με ήχους; Μήπως 
πρόκειται για ένα βιβλίο για ζώα 
που σίγουρα θα αγαπήσεις; Μή-
πως «Οι περιπέτειες του Τομ Σό-
γιερ» ή κάποιο άλλο βιβλίο κλα-
σικού συγγραφέα ή το νέο βιβλίο 
του αγαπημένου σου συγγραφέα 
που σε ταξιδεύει μακριά μόνο με 
τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει να μι-
λά στην ψυχή σου; Ανοίγοντάς 
το πετάς! Είναι σαν να εκρήγνυ-
ται ηφαίστειο χαράς και ευτυχί-
ας μέσα σου.

Το βιβλίο σαν δώρο θα περι-

μένει καρτερικά πάνω στο ράφι 
σου την κατάλληλη στιγμή για 
σένα, όταν θα νιώσεις πως ήρθε 
η στιγμή να το πάρεις και να το 
ανοίξεις. Γίνεται το προσωπικό 
σου καταφύγιο, η πηγή της γνώ-
σης που χρειάζεσαι, η δύναμη 
για ν’ ανοίξουν νέοι ορίζοντες 
για σένα. Γίνεται φάρος φωτει-
νός, άσβεστη δάδα, άστρο λα-
μπερό που οδηγεί και καθοδη-
γεί τον κάθε αναγνώστη, μικρό 
ή μεγάλο, να πορευτεί στη ζωή 
παρέχοντάς του εφόδια για σω-
στή αντίληψη, κατανόηση όλων 
όσων τον περιβάλλουν, άντληση 
υγιών συμπερασμάτων και όμορ-
φων συναισθημάτων. 

 Για όλα τα παραπάνω η «Κ» 
επέλεξε δέκα παιδικά βιβλία Κύ-
πριων συγγραφέων που μιλούν 
στην καρδιά μας. Κάντε μια εξόρ-
μηση σε κάποιο από τα βιβλιο-
πωλεία της πόλης και θα βρείτε 
πολλά περισσότερα. Η επίσκεψη 
σ’ ένα βιβλιοπωλείο θα σας πείσει 
για του λόγου το αληθές.

Άννα Κουππάνου
(υποψήφια της Κύπρου για το διεθνές βρα-
βείο Άντερσεν για το 2022 και για το 2024)
«Η Λένα και η μέλισσα»
εκδ. Πατάκης

Η ιστορίας της «Λένας και της μέλισσας» 
είναι μία πολύ γλυκιά ιστορία που επιβεβαι-
ώνει τη μαγική ικανότητα που έχει η συγ-
γραφέας να ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους 
με τρόπο απλό αλλά ονειρικό σε μονοπάτια 
δύσβατα. Πρόκειται για μια ιστορία που μας 
μιλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου για 
τα μικρά που μπορεί να ’ναι και μεγάλα, για 
τα ασήμαντα αλλά και τα σημαντικά, για την 
αγάπη που δεν έχει μέτρο και παντού χωρά 
ακόμα και στο πουθενά, για όσα νομίζαμε 
πως ξέραμε και γι’ αυτά που μπορούμε ακό-
μα να μάθουμε. Για το πέρασμα στην αιωνι-
ότητα και στο ταξίδι στο φως με ένα πουφ 
που γίνεται αγάπη και ζει παντοτινά. Στη μα-
γεία του βιβλίου συμβάλλει σοβαρά η εικο-
νογράφηση της Έφης Λαδά. Κατάλληλο για 
μικρά και μεγάλα παιδιά.

Χρυσόθεμις Παπακωνσταντίνου
«Ο παππούς μου είναι από ...την Κυθρέα»
(Βραβείο λογοτεχνίας για μικρά παιδιά για 
το 2021)
Εικονογράφηση: Χριστίνα Καρεκλά
εκδ. Δήμος Κυθρέας

Ένα μεγάλων διαστάσεων βιβλίο με το κεί-
μενο του να χαρακτηρίζεται από συγκινη-
τική απλότητα μέσα από την οποία αναδύ-
ονται δυνατά συναισθήματα. Απλά λόγια, 
λιτά, όπως η ζωή του παππού, εκφράζουν 
τη χαρά που δίνουν τα μικρά πράγματα σε 
μια απλοϊκή, ευτυχισμένη ζωή. Η χαρά όμως 
χάνεται, ο πόλεμος που ήρθε άλλαξε τα πά-
ντα και η χαρά έγινε θλίψη και πόνος. Μα, 
συνέχισαν να ζουν με τις αναμνήσεις της 
χαμένης Κυθρέας που τους έδιναν άσβεστη 
ελπίδα για επιστροφή. Η Κυθρέα συμβολίζει 
το κάθε κατεχόμενο χωριό, ο παππούς τον 
κάθε πρόσφυγα και η μικρή Αριάδνη το κά-
θε παιδί που δεν γνώρισε τον γενέθλιο τόπο 
του παππού και της γιαγιάς παρά μόνο μέσα 
από τις αφηγήσεις τους. Κατάλληλο για παι-
διά δημοτικού αλλά και για μικρότερα.

Δέσποινα Ηρακλέους
«Μελουζίνα»
εκδ. Καλειδοσκόπιο

Το βιβλίο «Μελουζίνα» έχει μια πολύ 
όμορφη ιστορία που είναι αποτέλεσμα που 
απορρέει από το πάντρεμα του μεσαιωνι-
κού θρύλου της νεράιδας Μελουζίνας και 
της ιστορίας του Οίκου των Λουζινιανών που 
βασίλεψε στην Κύπρο από τον 12ο μέχρι και 
τον 15ο αιώνα. Ιπποτικές ιστορίες για υπε-
ράνθρωπα κατορθώματα, μεγάλοι έρωτες, 
όρκοι που αθετούνται, πλάσματα μαγικά, φι-
λίες, προδοσίες, και μυστικά συνθέτουν αυ-
τό το γοητευτικό σαν παραμύθι μυθιστόρημα 
που πατά σε μύθους κι αλήθειες. Έχουμε 
ένα σμίξιμο πραγματικότητας και μαγικού 
ρεαλισμού, χαρακτηριστικά της κλασι-
κής μυθοπλασίας. Το κείμενο πλαισιώνουν 
ασπρόμαυρες ολοσέλιδες εικονογραφήσεις 
της Χρύσως Χαραλάμπους που προσθέτουν 
τέμπο στην ιστορία μέσα από τα παιχνιδί-
σματα της διχρωμίας του άσπρου και μαύ-
ρου. Κατάλληλο για παιδιά 11+.

Νίκος Αντωνίου
«Μια μέρα μόνο»
(Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας Κύπρου για το 
2020 για μικρά παιδιά)
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια.
εκδ. Καστανιώτη

Μια συγκινητική και γλυκιά ιστορία για 
παιδιά ηλικίας 7+ που αναδεικνύει το εφή-
μερο της ζωής, τη δύναμη της στιγμής, τη 
διαχρονική αξία να ζει κανείς την κάθε μέρα 
σαν να ’ναι η τελευταία του. Το εφημερό-
πτερο είναι το έντομο με την πιο σύντομη 
ζωή σ’ αυτόν τον κόσμο. Ζει μια μέρα μόνο. 
Εμπνευσμένος λοιπόν ο συγγραφέας από 
τη σύντομη ζωή που έχει το εφημερόπτε-
ρο, μας μιλά για τη σημασία που έχει η αξι-
οποίηση της κάθε στιγμής που περνά με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. ∆εν έχει σημασία 
ο χρόνος, αλλά η θέληση για ζωή και πόσο 
όμορφα τη ζούμε. Όση και να ’ναι. Το κείμε-
νο του Νίκου Αντωνίου πλαισιώνεται με τις 
ευφάνταστες ζωγραφιές της Ναταλίας Κα-
πατσούλια.

Δήμητρα Χαραλάμπους
«Μυστήριο στο Αιγαίο»
Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
εκδ. Τελεία

Το βιβλίο της ∆ήμητρας Χαραλάμπους τι-
μήθηκε με την εύφημη μνεία της γυναικεί-
ας λογοτεχνικής συντροφιάς. Πρόκειται για 
ένα νέο ενδιαφέρον βιβλίο περιπέτειας γε-
μάτο φρεσκάδα, για παιδιά ηλικίας 7+ που 
διαβάζουν μόνα τους. Έχει έξυπνη πλοκή 
και γοργή εξέλιξη που κρατά το ενδιαφέρον 
των μικρών αναγνωστών ζωντανό, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ανάγνωσής του, κι έτσι το 
διαβάζουν ευχάριστα. Οι σελίδες του απο-
κτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με 
την καταπληκτική εικονογράφηση της Λέλας 
Στρούτση. Η μεγάλη γραμματοσειρά βοηθά 
να διαβάζεται εύκολα από τα μικρά παιδιά 
χωρίς να τα κουράζει.

Σάντρα Ελευθερίου
«Είσαι Αστέρι»
εκδ. Μεταίχμιο

Τι κι αν τελικά αποδειχθεί πως αυτό που 
προσπάθησες δεν πήγε και τόσο καλά; Συ-
νέχισε να προσπαθείς μέχρι να λάμψεις. 
Το «Είσαι Αστέρι» είναι μια ιστορία με εντυ-
πωσιακή εικονογράφηση και με ευδιάκριτο 
χιούμορ. Στόχος της ιστορίας είναι η καλλι-
έργεια της αυτοπεποίθησης, της αισιοδοξίας 
και της επιμονής για συνεχή αγώνα για την 
επίτευξη των στόχων και σκοπών, μέχρι να 
βρει ο καθένας το δικό του αστέρι που θα 
τον κάνει λάμψει. Μια διασκεδαστική ιστο-
ρία για παιδία ηλικίας 5+ ίσως και για λίγο 
μικρότερα.

Φυτούλα Βακανά
«Πέντε ευχές και ένα αστέρι»
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
εκδ. Τελεία

Το βιβλίο «Πέντε ευχές και ένα αστέρι» εί-
ναι ένα βιβλίο που πρώτα σε σκλαβώνει με 
τις μαγικές εικόνες της Αιμιλίας Κονταίου 
και κατόπιν, αρχίζοντας την ανάγνωση της 
ιστορίας, σε ταξιδεύει στον υπέροχο κόσμο 
της αγάπης, της ελπίδας και της αισιοδοξί-
ας. Πρόκειται για μια γλυκιά ιστορία που θα 
αγαπήσουν τα μικρά παιδιά ηλικίας 5+ αλλά 
γιατί όχι και οι μεγάλοι που κοιτάνε τη ζωή 
με αισιοδοξία και πιστεύουν στα θαύματα 
που μπορεί να πετύχει κάποιος με την ελπί-
δα και την αισιοδοξία.

Αίγλη Χατζηδημητρίου
«Το χαμένο παπούτσι»
εκδ. Τελεία

Το βιβλίο αυτό είναι μια ιστορία περιπέτει-
ας κατάλληλο για παιδιά που διαβάζουν μό-
να τους ηλικίας 8+. Είναι μια ενδιαφέρου-
σα ιστορία με έξυπνη πλοκή και εξέλιξη 
που σίγουρα θα συνεπάρει τους μικρούς 
αναγνώστες και θα τους κρατήσει με αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι 
και την τελευταία του σελίδα. Θίγει ευαί-
σθητα θέματα όπως της παιδικής εκμετάλ-
λευσης, του πολέμου και της προσφυγιάς 
αλλά και της δύναμης της αγάπης, της ειλι-
κρίνειας, της συγχώρεσης, της μετάνοιας 
και της εντιμότητας.

Βάσω Παναγή
«Ουρανοσυσσωρευτής»
εκδ. Ευγνώμων

Πόσο σημαντικό είναι να βρεις τη γαλή-
νη και την αρμονία μέσα σου, ακόμα κι 
όταν όλα γύρω σου αλλάζουν! Η συγγρα-
φέας Βάσω Παναγή, με εύστοχα μέσα και 
έξυπνο τρόπο, οδηγεί τον αναγνώστη σε 
μια περιπέτεια αναζήτησης, και από την 
ανάγκη για την ευτυχία του κόσμου οδη-
γούμαστε στην προσωπική πληρότητα και 
ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα παραμύθι 
ενδοσκόπησης και προσωπικής ανάπτυξης, 
για τη γιατρειά, τη δύναμη της θέλησης, τα 
όνειρα και την αγάπη. Για παιδιά ηλικίας 7+ 
αλλά και μικρότερα.

Αλεξία Παπαχριστοφόρου
«Η ευχή της Μαρίνας»
εκδ. Τελεία

Μια όμορφη ιστορία δοσμένη με τρυφε-
ρότητα και  γλυκύτητα. Καλλιεργεί την κα-
τανόηση της ιδιαιτερότητας των παιδιών 
με αυτισμό και την αποδοχή των παιδιών 
αυτών από το περιβάλλον τους. Πρόκει-
ται για ένα βιβλίο που το χαρακτηρίζει η 
ευαισθησία και η αγάπη. Τι χρειάζεται στ’ 
αλήθεια για να πραγματοποιηθεί μια ευχή; 
Ίσως αγάπη, κατανόηση κι αποδοχή. Θα το 
λατρέψουν τα παιδιά που διαβάζουν μό-
να τους ηλικίας 6+ αλλά και τα μικρότερα 
που θα το ακούσουν από τα χείλη κάποιου 
μεγάλου. 

Το βιβλίο ως χριστουγεννιάτικο δώρο
Δέκα επιλογές παιδικών αναγνωσμάτων από Κύπριους και Κύπριες συγγραφείς, για να γεμίσει ο κόσμος των παιδιών φαντασία 

Κάντε μια εξόρμηση σε κάποιο από τα βιβλιοπωλεία της πόλης σας και θα βρείτε και άλλα που αξίζουν. Η επίσκεψη 
σ’ ένα βιβλιοπωλείο θα σας πείσει για του λόγου το αληθές.

Το βιβλίο σαν δώρο θα 
περιμένει καρτερικά πά-
νω στο ράφι σου την κα-
τάλληλη στιγμή για σέ-
να, όταν θα νιώσεις πως 
ήρθε η στιγμή να το πά-
ρεις και να το ανοίξεις.
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Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5
1097 Λευκωσία, Κύπρος, Τ. +357 22668838

leventisgallery.org
Χορηγός Επικοινωνίας Με τη ΣτήριξηΕπίσημος Χορηγός Αερομεταφορών

Έργα που θυμίζουν, απηχούν και προσδιορίζουν
αυτό που λέγεται Κύπρος: ο τόπος, ο κόσμος, το είναι της. 

Γεώργιος Πολ. Γεωργίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Ενα παράλληλο σύμπαν: τα πάντα 
θυμίζουν εποχές και τόπους οι-
κείους από διαβάσματα και ταινί-
ες, πάνω στη στροφή του δρόμου 
όμως κάτι αλλάζει δραστικά. Στο 
μυθιστόρημα «Κάποτε ένα φως» 
του Καναδού Γκάι Γαβριήλ Κέι νο-
μίζεις πως βρίσκεσαι στην Ιταλία 
του όψιμου Μεσαίωνα ή της εμ-
βρυακής Αναγέννησης, κάθε τόσο 
όμως διάφορα στοιχεία στο βιβλίο 
έρχονται να σου βάλουν τρικλο-
ποδιά: αυτός ο κόσμος είναι κάτι 
πολύ μακρινό, άπιαστο, έρχεται 
από μιαν άλλη διάσταση. Είναι ο 
κόσμος της λεγόμενης «ιστορικής 
φαντασίας», είδους λογοτεχνικού 
που ο Κέι υπηρετεί με εκπληκτική 
συνέπεια επί σειράν ετών. 

Στo ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό τον σύστησαν οι εκδόσεις 
Anubis, απ’ όπου κυκλοφορεί και 
το «Κάποτε ένα φως». Εκεί, ένας 
γηραιός άνδρας, ο Ντάνιο Τσέρα, 
αναπολεί το παρελθόν. Το πέρα-
σμά του από την αυλή του Κό-
μη Ουμπέρτο, επονομαζόμενου 
και «Κτήνους», όπου θα γνωρίσει 
την κόρη ενός δούκα, την Αντρια 
Ρίπολι, η οποία έχει φτάσει εκεί 
έχοντας ένα μυστικό σκοπό: να 
δολοφονήσει το Κτήνος, διαβόη-
το για τον σαδισμό και τις σεξου-
αλικές του διαστροφές. Ομως οι 
αρετές του Κέι δεν εξαντλούνται 
στην πλοκή και στις ανατροπές 
της. Εχει μια ικανότητα να καθι-
στά μια ιστορική εποχή ανοίκεια, 
ξένη, για να διεισδύσει ακόμη 

περισσότερο μέσα της. Επειτα, 
ειδικά στο «Φως», κομβικό ρόλο 
παίζει η μνήμη και τα παράξε-
να τερτίπια της. Ποια είναι η βα-
θύτερη φύση του Ντάνιο; Είναι 
αυτός που λέει; Συνέβησαν όλα 
όπως τα θυμάται; Στην ηλεκτρο-
νική κουβέντα που είχα με τον 
Κέι, τόνισε την εμμονή του με 
το στοιχείο της μνήμης, τη λε-
γόμενη «ψευδή μνήμη», καθώς 
επίσης «τις αντιφατικές μνήμες 
μεταξύ δύο ανθρώπων πάνω στο 
ίδιο γεγονός». Ο Τσέρα είναι ένας 
άνθρωπος «στοιχειωμένος από τη 
μνήμη» και ο συγγραφέας ταυτί-
ζεται μαζί του. 

Η έννοια του «τραύματος»
Μαζί με τη μνήμη, βέβαια, πάει 

και το τραύμα. «Νομίζω πως η έν-
νοια του “τραύματος”», λέει, «λει-
τουργεί κυρίως σε πιο προσωπικό 
επίπεδο, όχι μόνο στα λεγόμενα 
μεγάλα γεγονότα (όπως στο Ολο-
καύτωμα ή στον ελληνικό Εμφύ-
λιο ή στα Οικοτροφεία Ιθαγενών, 
εδώ στον Καναδά). Η ιστορική φα-
ντασία, έτσι όπως τη βλέπω εγώ, 
απηχεί κάτι από αυτά τα συλλο-
γικότερα τραύματα. Στο νέο μου 
βιβλίο, “Ολες οι θάλασσες του κό-
σμου”, αναφέρομαι στον διωγμό 
των Εβραίων από την Ισπανία το 
1492 παρότι “πειράζω” διάφορα 
ιστορικά στοιχεία».

Αυτό το «πείραγμα» το κάνει 
πάντοτε στα βιβλία του ο Κέι, κα-
ταφέρνοντας όμως να είναι πει-
στικός. «Για μένα, αυτή η “κα-
τά ένα τέταρτο” στροφή προς το 

φαντασιακό είναι κάτι που κάνω 
εδώ και χρόνια και που μου προ-
σφέρει πολλά πλεονεκτήματα. 
Πρώτον, με απελευθερώνει από 
το να αισθάνομαι πως περιγρά-
φω εσφαλμένα τον εσωτερικό 
κόσμο των ανθρώπων εκείνων 
των εποχών, τη στιγμή που στην 
πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς 
ακριβώς σκέφτονταν. Προτιμώ να 
επινοώ κάποιον που προφανώς 
και βασίζεται σε κάποιο αληθι-
νό πρόσωπο, όχι όμως και αυτό 
το αληθινό πρόσωπο, το οποίο 
αφήνω στην ησυχία του. Αυτό 
μου επιτρέπει να απελευθερώ-
νεται η φαντασία μου. ∆εύτερον, 
εάν ένα μυθιστόρημα σχετίζεται 
μεν αλλά δεν ταυτίζεται με πραγ-
ματικά γεγονότα, ο αναγνώστης 
δεν είναι σίγουρος προς τα πού 
θα πάει η ιστορία. Εχω δώσει το 
σήμα ότι δεν ιχνηλατώ με ακρί-
βεια το παρελθόν. Ως αφηγητής, 
θεωρώ αυτό μεγάλο πλεονέκτη-
μα – τόσο για τον συγγραφέα όσο 
και για τον αναγνώστη. Πάντοτε 
προσθέτω στο τέλος ενός βιβλίου 
μου μια σύντομη βιβλιογραφία 

που απευθύνεται σε αναγνώστες 
οι οποίοι θέλουν να μάθουν πε-
ρισσότερα για την περίοδο πά-
νω στην οποία βασίστηκα για να 
γράψω ένα βιβλίο».

Αναπόφευκτα, λοιπόν, η κου-
βέντα μας πάει στην έρευνα και 
στα βιβλία που τον διαμόρφωσαν 
ως συγγραφέα. «Ορισμένα έργα 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο όντως», 
αποφαίνεται. «Στην “Τελευταία ει-
κόνα του Ηλιου”, ήταν οι σάγκες 
του Βορρά που διαμόρφωσαν το 
ύφος του βιβλίου· στο “Κάτω απ’ 
τον ουρανό” ήταν οι μεγάλοι ποι-
ητές της δυναστείας Τανγκ του 
8ου αιώνα – αυτή ήταν τεράστια 
επιρροή. Συνήθως, όμως, είναι οι 
σοβαρές, σχολαστικές πανεπιστη-
μιακές μελέτες για μια περίοδο 
και έναν τόπο που με εμπνέουν 
γι’ αυτό και συχνά επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά με ορισμένους από 
τους ανθρώπους που έχουν επι-
δοθεί σε τέτοιες μελέτες».

Ο Κέι είχε στα νιάτα του μια 
σπάνια ευκαιρία: να μελετήσει 
ένα ανέκδοτο πεζό του Τόλκιν μαζί 
με τον γιο του τελευταίου. «Αυτό 

ήταν πολύ παλιά!» λέει με έμφα-
ση. «Ηταν εκείνη η φοβερή χρονιά 
που στην εξοχή, κοντά στην Οξ-
φόρδη, αποκρυσταλλώθηκε μέσα 
μου η επιθυμία να γίνω συγγρα-
φέας. ∆εν πίστευα ότι θα τα κατα-
φέρω, ήξερα όμως ότι αυτό ήθελα. 
Κάτι πολύ σημαντικό που πήρα 
μαζί μου δουλεύοντας με όλα τα 
σχεδιάσματα και τις σημειώσεις 
του Τόλκιν ήταν η συνειδητοποί-
ηση ότι τα έργα μιας μεγαλοφυΐας 
δεν καταφτάνουν στο μυαλό της 
διαμορφωμένα, έτοιμα. Προκύ-
πτουν μέσα από διορθώσεις και 
επεξεργασία, και ακόμη περισσό-
τερη επεξεργασία, με εσφαλμένες 
εκκινήσεις και παλινωδίες... Αυ-
τό συνέβη στον Τόλκιν και είχα 
την ευκαιρία να δω όλα αυτά τα 
στάδια. ∆ιορθώνω και ξαναγρά-
φω όλη την ώρα προσπαθώντας 
να πετύχω το “σωστό”, στο μέτρο 
που αυτό είναι εφικτό για μένα. Θα 
έλεγα πως αυτή η λεπτή, σύνθετη 
διεργασία μέσα μου, που με ακο-
λουθεί έως σήμερα, έχει τις ρίζες 
της σε εκείνη τη μακρινή σήμε-
ρα περίοδο». 

Το βιβλίο του Γκάι Γαβριήλ Κέι «Κά-
ποτε ένα φως» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Anubis.

«Δεν ιχνηλατώ με
ακρίβεια το παρελθόν»
Ο συγγραφέας Γκάι Γαβριήλ Κέι μιλάει στην «Κ»

Ο κόσμος του Γκάι Γαβριήλ Κέι είναι αυτός της λεγόμενης «ιστορικής φαντασίας», είδους λογοτεχνικού που ο Κανα-
δός συγγραφέας υπηρετεί με συνέπεια επί σειράν ετών.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
14.00 EIΔHΣEIΣ
15.00 Μoυσικό ραντεβού, ΙΙΙ 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Αγγελική Νικηφόρου.
15.30 MUNDIAL Κατάρ 2022
 Αργεντινή - Γαλλία 
 Τελικός - Pre-Game
17.00 MUNDIAL Κατάρ 2022
 Αργεντινή - Γαλλία
 Τελικός - Ο Αγώνας
19.00 MUNDIAL Κατάρ 2022
 Αργεντινή - Γαλλία
 Pοst-Game  - Απονομή
19.30 Ειδική Εκπομπή για τις  
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
22.30 Κοίτα με στα μάτια, ΙV
  Η σειρά αυτή ασχολείται 

με τη σχέση των ανθρώ-
πων με τα ζώα.

23.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
23.05 Εκείνη και Εκείνοι - (Ε)
  Εκπομπή συνεντεύξεων       
 με την Αθηνά Χάλκου.
00.00 Χρονογράφημα (Ε)
00.30 Μoυσικό ραντεβού (Ε)
01.00 EIΔHΣEIΣ (Ε)
02.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
04.45 Ειρήνη Πάσι - (Ε)
 Κωμική σειρά εποχής.
05.45 Γευστικό ταξίδι 
 Εκπομπή μαγειρικής

07.00 Ιστορίες του χωρκού - (Ε)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
08.00 Παιδική ζώνη
 α. Μini Pet Pals 
 β. Παιχνίδια στην άμμο
 γ. Όλι
 δ. Η Μπο ταξιδεύει
 ε. Tελετάμπις
 στ. Μπόμπιρας
 ζ. Η μικρή Λουλού
 η. Μπομπ ο μάστορας
 θ. Tα Στρουμφάκια
 ι. Αστυνόμος Σαΐνης
15.30 Όλα τα πλάσματα  
 μεγάλα και μικρά - (E)
 Oικογενειακή σειρά. 
16.30 The Larkins - (Ε)
 Κοινωνική σειρά με  
 κωμικά στοιχεία. 
17.15 Euromaxx Design - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ. 
17.45 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
17.55 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
18.05 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.15 A Window On  - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ. 
19.00 Μαζί/Birlikte - (Ε)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.00 Α wedding Wonderland
  Ρομαντική ταινία, με τους 

Άντρεα Μπόουεν, Νικ 
Μπέιτμαν, κ.ά.

22.30 Writing Around 
 the Christmas Tree
 Ρομαντική τηλεταινία. 
00.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.20 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

06.00   Deal - (Ε)
 Τηλεπαιχνίδι.
07.00 Μy Greece - (Ε)
  Tαξιδιωτική εκπομπή με 

τη ∆έσποινα Βανδή.
08.00   Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
09.00 Επτά θανάσιμες πεθερές
 Κωμική σειρά.
10.00 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 Aμφιβολίες - (Ε)
 Κοινωνική σειρά.
13.45 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
14.30 Τhe Λούης Νight Show
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.     
18.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
19.00 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ στον Alpha
  Εκπομπή συνεντεύξεων. 
21.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
00.00 Night Out 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τον Θεοχάρη Ιωαννίδη.
01.15 Κάρμα - (Ε)
 Κοινωνική σειρά.
02.15 Kρατάς μυστικό - (E)
 Κωμική σειρά.
03.00   Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
03.45 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Νίκο Μάνεση.
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17.00 MUNDIAL - ΤΕΛΙΚΟΣ 21.00 Α wedding Wonderland 21.00 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές

Τα στρεβλά λόγια 
του Θεού ���
ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Σκηνοθεσία: Οριόλ Πάουλο
Ερμηνείες: Μπάρμπαρα Λένι, 
Εντουαρντ Φερνάντεζ 

Ο Ισπανός δημιουργός των ατμο-
σφαιρικών θρίλερ «Το σώμα» και 
«Αόρατος επισκέπτης», Οριόλ Πά-
ουλο, υπογράφει στο Netflix ακό-
μη ένα τέτοιο, με έντονες ψυχο-
λογικές διαστάσεις και αναφορές 
στα κορυφαία πρότυπα του εί-
δους. Βρισκόμαστε στην Ισπανία 
της δεκαετίας του 1970. Πρωταγω-
νίστρια είναι η Αλις Γκουλντ, μια 
κομψή ντετέκτιβ, η οποία στήνει 
ολόκληρη πλεκτάνη προκειμένου 
να εισαχθεί ως ασθενής σε ένα 
ψυχιατρείο και εκεί να εξιχνιάσει 
τον μυστηριώδη θάνατο ενός τρο-
φίμου. Η εμπειρία του εγκλεισμού 
στο ίδρυμα, ωστόσο, σε συνδυα-
σμό με κάποιες καινούργιες εξελί-
ξεις, θα τη φέρει στα όριά της και 
θα την κάνει να αμφισβητήσει την 
ίδια της την ψυχική ισορροπία.

Η Μπάρμπαρα Λένι είναι εξαι-
ρετική στον κεντρικό ρόλο ενός 
ψυχολογικού θρίλερ σχεδιασμέ-

νου να παίξει με το μυαλό του θε-
ατή, αλλά κυρίως να αναδειχθεί 
μέσω των χαρακτήρων του. Οι 
τελευταίοι είναι, φυσικά, οι ένοι-
κοι του ψυχιατρείου (τρόφιμοι, 
γιατροί και λοιπό προσωπικό), κα-
θένας με τις ιδιαιτερότητές του, 
συνθέτοντας τελικά έναν ποικιλό-
χρωμο όσο και γοητευτικό καμβά. 
Η ψυχική υγεία, οι προκαταλή-
ψεις, η ανθρωπιά και η βαναυσό-
τητα είναι τα θέματα που αναδει-
κνύονται εδώ, σε ένα σενάριο, το 
οποίο εμπνέεται ξεκάθαρα από 
φιλμ όπως η «Φωλιά του Κούκου» 
και οι «12 Πίθηκοι», προτιμώντας 
πάντως τις ανατροπές, περισσότε-
ρο ή λιγότερο επιτυχημένες, της 
αστυνομικής του διάστασης.

 
Στην αυλή 
του σχολείου ���
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Λορά Βαντέλ
Ερμηνείες: Μάγια Βαντερμπέκ, 
Γκούντερ Ντουρέ 

Το ενδιαφέρον ντεμπούτο της Βελ-
γίδας Λορά Βαντέλ, που είδαμε 
προ λίγων μηνών στις αίθουσες, 

έρχεται και στην πλατφόρμα του 
Cinobo. Πρώτη ημέρα στο σχολείο 
για την επτάχρονη Νορά, η οποία 
είναι τρομοκρατημένη μπροστά 
στο άγνωστο. Η δική της ένταξη, 
ωστόσο, είναι σχετικά ομαλή σε 
σύγκριση με εκείνη του λίγο με-
γαλύτερου αδελφού της, Αμπέλ, ο 
οποίος πέφτει συστηματικά θύμα 
σχολικού εκφοβισμού από τους 
συμμαθητές του. Αισθητικά η ται-
νία της Βαντέλ υιοθετεί μια πολύ 
ιδιαίτερη προσέγγιση, κατεβάζο-
ντας το «μάτι» της κάμερας στο 
ύψος του παιδικού βλέμματος και 
θολώνοντας σε πολλές περιπτώ-
σεις τον περιβάλλοντα χώρο έτσι 
που η πληροφορία φτάνει σε εμάς 
μέσω φωνών, ψιθύρων ή ουρλια-
χτών –ανάλογα σε ποιο σημείο 
του σχολείου βρισκόμαστε– χω-
ρίς απαραιτήτως να βλέπουμε και 
ποιος την εκστομίζει. Η γνωστή 
σκληρότητα, με την οποία πολλές 
φορές φέρονται τα παιδιά μεταξύ 
τους, μπαίνει εδώ στο επίκεντρο 
ενός φιλμ, που αναδεικνύει πά-
ντως και άλλους παράγοντες (τη 
δασκάλα που νοιάζεται, τον γονιό 
που επεμβαίνει κ.ο.κ.) της σχολι-
κής καθημερινότητας.

Επάνω, η Μπάρμπαρα Λένι πρω-
ταγωνιστεί στο φιλμ του Netflix 
«Τα στρεβλά λόγια του Θεού». 
Κάτω, σκηνή από την ταινία «Στην 
αυλή του σχολείου», που είναι 
διαθέσιμη στο Cinobo.

Παιχνίδια του μυαλού πίσω από κλειδωμένες πόρτες

Επιστροφή
στον βυθό
με «Avatar»
και τέλεια εφέ
Σίκουελ διά χειρός Τζέιμς Κάμερον

Avatar: The Way 
of the Water ���
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον
Ερμηνείες: Σαμ Γουόρθινγκτον, 
Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Δεκατρία χρόνια μετά το πρώτο επα-
ναστατικό τεχνολογικά μέρος, ο Τζέ-
ιμς Κάμερον επιστρέφει στον μαγευ-
τικό κόσμο της Πανδώρας για μία 
ακόμη εντυπωσιακή (και πανάκρι-
βη) περιπέτεια. Οι γνωστοί μας Τζέικ 
και Νεϊτίρι έχουν πλέον να φροντί-
σουν μια πολυμελή οικογένεια, με 
δικά τους και υιοθετημένα παιδιά. 
Μια καινούργια ανθρώπινη εισβο-
λή, ωστόσο, θα τους αναγκάσει να 

μεταναστεύσουν αναζητώντας κα-
ταφύγιο στα μέρη μιας συγγενικής 
αμφίβιας φυλής, η οποία ζει σε αρμο-
νία με τα πλάσματα του ωκεανού. Οι 
διώκτες τους, όμως, δεν μένουν για 
πολύ μακριά και πλέον η μάχη θα 
μεταφερθεί στο θαλασσινό τοπίο.

Ο Κάμερον υποσχέθηκε από νω-
ρίς πως η ταινία του θα ξεπερνά οτι-
δήποτε άλλο έχουμε δει σε επίπε-
δο ειδικών εφέ και motion capture 
τεχνολογίας και τήρησε τον λόγο 
του. Ειδικά η τρισδιάστατη προ-
βολή του νέου «Avatar» είναι μια 

οπτική εμπειρία κατά πολύ ανώτε-
ρη από τις πιο ακριβές παραγωγές 
της Marvel ή οποιαδήποτε άλλη 
θα μπορούσε να τη συναγωνιστεί. 
Ο τρόπος με τον οποίο ζωντανεύει 
το θαλασσινό τοπίο της Πανδώρας 
με όλα του τα έμβια πλάσματα εί-
ναι απλά μοναδικός, σε σημείο που 
κάποιος μπορεί να μείνει και να χα-
ζεύει μόνο τα πρασινογάλαζα νερά 
σαν να είναι αληθινά. Αυτό, άλλω-
στε, είναι μάλλον και το καλύτερο 
μέρος στην τρίωρη και βάλε διάρ-
κεια της νέας ταινίας· εκεί δηλαδή 
όπου ο Τζέικ και η οικογένειά του 
–και εμείς μαζί τους– συστήνονται 
στην υδάτινη μαγεία ενός κόσμου 
τοποθετημένου κάπου ανάμεσα σε 
καρτ ποστάλ της Καραϊβικής και 
ψυχεδελικά όνειρα. Από εκεί και 
έπειτα, βέβαια, δεν υπάρχουν πά-
ρα πολλά για να σταθεί κανείς. Τα 
οικολογικά μηνύματα φυσικά είναι 
ξανά παρόντα, ακόμη πιο έντονα 
και επιτακτικά από ό,τι στο πρώ-
το μέρος, ενώ (φυσιολογικά) αφο-
ρούν περισσότερο τον κόσμο της 
θάλασσας, ο οποίος επίσης απειλεί-
ται από την ανθρώπινη δραστηρι-
ότητα. Κάπως έτσι οι πρωταγωνι-
στές μοιάζουν στους τρόπους και 
στις ιδέες περισσότερο με τη σύγ-
χρονη (αμερικανική) οικογένεια πα-
ρά με τα φιλοσοφημένα, αρμονικά 
με τη φύση πλάσματα του ορίτζι-
ναλ «Avatar». Τα εξωτικά(;) ράστα 
εξάλλου δύσκολα ισοσταθμίζουν 
τα ατελείωτα «bro» που μας βομ-
βαρδίζουν, ενώ κάπως παράξενο 
μοιάζει και το τελευταίο, εντυπω-
σιακό αναμφίβολα, κομμάτι. Εκεί, 
ελλείψει ίσως άλλου σεναρίου, πα-
ρακολουθούμε κάτι σαν τροπικό 
ριμέικ του «Τιτανικού», με σκηνές 
που παραπέμπουν απευθείας στην 
άλλη μεγάλη επιτυχία του Κάμερον. 
Στο επόμενο, λογικά θα εμφανιστεί 
και ο «Εξολοθρευτής».

Ο τρόπος με τον οποίο ζωντανεύει το θαλασσινό τοπίο της Πανδώρας με όλα του τα έμβια πλάσματα είναι απλά μοναδικός, η δε τρισδιάστατη προβολή 
του νέου «Avatar» είναι μια οπτική εμπειρία.

HOME CINEMA

Οι πρωταγωνιστές
μοιάζουν στους τρόπους 
περισσότερο με τη σύγ-
χρονη αμερικανική 
οικογένεια, παρά με 
τα φιλοσοφημένα, αρμο-
νικά με τη φύση, πλά-
σματα του πρώτου φιλμ.

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 Terminator Genisys
  Περιπέτεια επιστημονι-

κής φαντασίας, με τους 
Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, 
Τζάι Κόρτνεϊ, κ.ά.

23.30 November Christmas
  Κοινωνική ταινία, με τους 

Σαμ Έλιοτ, Τζον Κάρμπετ.
01.00 Ο γητευτής - (E)
 Κοινωνική σειρά.
01.40 Ταμάμ - (E)
02.30 Solo καριέρα - (E)  
03.20 Η εκδρομή - (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 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
14.00 Τροχός της τύχης - (E)
  Τηλεπαιχνίδι, με τον Πέ-

τρο Πολυχρονίδη
 και τη Νατάσα Κουβελά.
15.15 Eπιπλογκουρμεδιές
 Eκπομπή μαγειρικής, 
 με τον Σταυρή Γεωργίου.
16.15  Cash Or Trash
  Ψυχαγωγική 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.
22.00 Cradle 2 the Grave
 Tαινία δράσης.
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.
13.00 Ειδική Εκπομπή για τις 
 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
14.00 Καλό μεσημεράκι
 (Best Of - Συνέχεια) 
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)

07.25 Νόμος 4000
09.00 Τον βρήκαμε τον Παναή
10.20 Μια Ελληνίδα στο χαρέμι
12.10 Πολύ αργά για δάκρυα
13.45 Η νύφη το ’σκασε
15.05 Κοινωνία ώρα μηδέν
17.00 Ο τσαρλατάνος
18.30 Εκείνοι που ξέρουν
 ν’ αγαπούν
20.00 Μια τρελή οικογένεια
21.45 Ο Θόδωρος και το δίκανο
23.30 Θέμα συνειδήσεως
01.00 Κατάχρησις εξουσίας
02.50 Εμείς τα μπατιράκια

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.15 Terminator Genisys 21.00 Κόκκινο ποτάμι 21.00 Τhe voice of Greece 21.00 After Yang 

20.00 Μια τρελή οικογένεια

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

09.00 Once Upon A Main Street
11.00 Goalie
13.00  My Mom’s Letter From 

Heaven
15.00  Dr Bird’s Advice For Sad 

Poets
17.00  All Of My Heart: The 

Wedding
19.00 Wedding Daze
21.00 After Yang  
22.45  Cloudy With A Chance
 Of Christmas
00.30 That Night
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To crime δεν είναι μόνο κλέφτες 
και αστυνόμοι, γρίφοι και όπλα, 
έγκλημα-έρευνα-απόδοση δικαι-
οσύνης. Ενα σημαντικό ποσοστό 
του συνόλου δεν είναι άλλο από 
σύγχρονα κοινωνικά μυθιστορή-
ματα που συζητούν σύνθετα θέ-
ματα. Τα καλύτερα αστυνομικά 
συνδυάζουν πρωτότυπη πλοκή, 
ολοκληρωμένους χαρακτήρες και 
έντονη δράση, μαζί με «κοινωνικό 
προβληματισμό». Αιχμή του δό-
ρατος της «λογοτεχνίας είδους», 
το αστυνομικό έγινε μέινστριμ 
εδώ και δεκαετίες, αγκαλιάστη-
κε από τους πάντες (από όσους, 
πολύ λογικά, δεν θέλουν παρά να 
περάσουν μερικά συναρπαστικά 
απογεύματα, από απαιτητικούς 
αναγνώστες «λογοτεχνικής πεζο-
γραφίας», και από όλους τούς απ’ 
ανάμεσα), γέννησε θρυλικά ονό-
ματα που ασχολήθηκαν με τα δε-
κάδες υποείδη του, παντρεύεται 
διαρκώς με τον κινηματογράφο 
και την τηλεόραση, και φιγουράρει 
αδιάκοπα στην κορυφή των ανα-
γνωστικών προτιμήσεων. Αμέσως 
παρακάτω θα δούμε 11 αστυνομι-
κά που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: 
τα διαβάσαμε, μας άρεσαν, έχουν 
υψηλή βαθμολογία στο Goodreads 
και καλύπτουν μεγάλο φάσμα της 
βιβλιοπαραγωγής. Υπάρχουν, φυ-
σικά, πολύ περισσότερα – ευτυχώς, 
δεν χρειάζεται να είναι κάποιος... 
ντετέκτιβ για να τα ανακαλύψει.

 
Clare Mackintosh, «Το τελευταίο 
πάρτι» (εκδ. Μεταίχμιο, μτφρ. Μα-
ρία-Νεφέλη Ταμία). Στα χνάρια 
της Αγκαθα Κρίστι, καθώς εδώ 
έχουμε έναν κλειστό χώρο στον 
οποίο, μια παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς, διαπράττεται ένα στυγερό 
έγκλημα, το νέο θρίλερ της Κλερ 
Μάκιντος εγκαινιάζει μια σειρά 
μυθιστορημάτων με κεντρική 
ηρωίδα την αστυφύλακα Φιόν 
Μόργκαν. Πρώην αστυνομικός η 
ίδια, η βραβευμένη συγγραφέας με 
τις μεγάλες επιτυχίες ξέρει καλά 
τα θέματά της. Εξυπνο γράψιμο, 
λεπτό χιούμορ, πολυεπίπεδοι χα-
ρακτήρες, ζωντανή ατμόσφαιρα 
και ένα μυστήριο που αγκαλιάζει 
ένα ολόκληρο χωριό της βόρειας 
Ουαλλίας. Πολλά ψέματα, πολλοί 
λόγοι για να θέλει κάποιος να εκ-
δικηθεί, πολλά κρυμμένα μυστικά 
που βγαίνουν ένα ένα στο φως. 
Ωραίο βιβλίο.
 
Elizabeth Day, «Η κίσσα» (εκδ. 
Κλειδάριθμος, μτφρ. Γωγώ Αρβα-
νίτη). Ενα από τα πιο καλογραμμέ-
να, πιο «λογοτεχνικά», ψυχολογικά 
θρίλερ της χρονιάς, και πιθανόν το 
πιο «φεμινιστικό». ∆ύο γυναικεί-
οι χαρακτήρες που αναπόφευκτα 
συγκρούονται, καθώς το σκηνικό 
στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, ει-
δυλλιακό και ασφαλές στην αρχή, 
μοιάζει να τις ωθεί σελίδα με τη 
σελίδα σε μια σκληρή σύγκρου-
ση. Η Μαρίσα ζει με τον Τζέικ σε 
ένα τεράστιο σπίτι και νοικιάζουν 
ένα δωμάτιο σε μια κοπέλα, την 
Κέιτ. Ομως η Κέιτ δεν είναι απλώς 
μια άγνωστη, ήσυχη νοικάρισσα. 
Μοιάζει να κρύβει μυστικά και 
να έχει έναν πολύ συγκεκριμένο 
στόχο στο μυαλό της. Αγχωτική, 
νουάρ ατμόσφαιρα και αληθινοί 
χαρακτήρες, σε μια ιστορία γε-
μάτη ανατροπές.
 
Μπερνάρ Μινιέ, «Παγωμένος» 
(εκδ. Μίνωας, μτφρ. Χριστίνα Μα-
νιά). Ιδανικό μυθιστόρημα για την 
εποχή, καθώς εξελίσσεται στο κα-
ταχείμωνο. Μάλιστα, το χιονισμέ-
νο τοπίο αναδεικνύεται σε έναν 
από τους κεντρικούς ήρωες της 
πλοκής. Βρισκόμαστε στα γαλ-
λικά Πυρηναία, όπου ανακαλύ-
πτεται το κακοποιημένο πτώμα 
ενός αλόγου. Ομως δεν θα είναι 
το μοναδικό. Σύντομα θα βρεθούν 
και άλλα πτώματα – ανθρώπων. 
Ο επιθεωρητής που θα αναλάβει 
την υπόθεση θα βρεθεί μπρο-
στά σε ένα πελώριο μυστήριο, 
στο οποίο θα εμπλακεί ένα άσυλο 
υψηλής ασφαλείας για παρανοϊ-

κούς εγκληματίες. Πρώτο μυθι-
στόρημα του Μινιέ με ήρωα τον 
επιθεωρητή Μαρτέν Σερβάζ, και 
μια τεράστια επιτυχία: ακολού-
θησαν άλλα επτά μέχρι στιγμής 
βιβλία με τον ίδιο χαρισματικό 
ντετέκτιβ.
 
Holly Jackson, «Οδηγός φόνων 
για καλά κορίτσια» (εκδ. ∆ιόπτρα, 
μτφρ. Βαγγέλης Γιαννίσης). Ενα 
Young Adult αστυνομικό –που 
προφανώς διαβάζεται από κάθε 
φαν τού crime–, ο «Οδηγός φό-
νων» είναι ένα εξαιρετικά πρω-
τότυπο βιβλίο. Εχοντας αμφιβολί-
ες για την ενοχή ενός αυτόχειρα 
δολοφόνου, η νεαρή ηρωίδα Πιπ 
Φιτζ-Αμόμπι ξεκινά ένα πρότζεκτ 
για την εισαγωγή της στο πανεπι-
στήμιο, προφασιζόμενη ότι κάνει 
μια εργασία. ∆ιαβάζοντας τις ανα-
φορές της αστυνομίας και παίρ-
νοντας συνεντεύξεις, θα βρεθεί 

με έναν μεγάλο όγκο στοιχείων 
στα χέρια της, που θα την οδη-
γήσουν σε μια σειρά από ερωτή-
ματα και θα τη θέσουν μπροστά 
σε έναν θανάσιμο κίνδυνο. Τε-
ράστια εμπορική επιτυχία με ρε-
κόρ θετικών κριτικών, το βιβλίο 
ακολουθήθηκε από άλλα δύο, μέ-
χρι στιγμής, μυθιστορήματα στην 
ίδια σειρά.
 
Benjamin Stevenson, «Ολοι στην 
οικογένειά μου έχουν σκοτώσει 
κάποιον» (εκδ. Ψυχογιός, μτφρ. 
Αύγουστος Κορτώ). Ενα απολαυ-
στικό αστυνομικό, με έναν αφη-
γητή, τον Ερνεστ «Ερν» Κάνιγχαμ, 
που δεν μπορείς παρά να συμπα-
θήσεις έτσι όπως αγωνίζεται να 
αποκαλύψει το πρόσωπο του δο-
λοφόνου, ακολουθώντας τις κλα-
σικές μεθόδους της χρυσής επο-
χής του αστυνομικού, της οποίας 
είναι μελετητής και λάτρης. Μη 
παραβαίνοντας ποτέ τις «∆έκα 
Εντολές» της αστυνομικής λογο-
τεχνίας που μας παρέδωσε ο Ρό-
ναλντ Νοξ το 1929, ο Ερν, Σέρλοκ 
Χολμς και Γουάτσον μαζί, θα δι-
απρέψει σε αυτό το πανέξυπνο, 
γεμάτο σασπένς, χιούμορ και βι-
τριολική ειρωνεία μυθιστόρημα. 
Πέρα από την ενασχόλησή του 
με τη λογοτεχνία, ο Αυστραλός 
Μπέντζαμιν Στίβενσον έχει μα-
κρά πορεία στη stand-up κωμω-

δία. Το βιβλίο θα γίνει τηλεοπτική 
σειρά στο HBO.
 
Μισέλ Μπυσσί, «Τίποτα δε σε 
σβήνει» (εκδ. Πατάκη, μτφρ. Σταύ-
ρος Παπασταύρου). Στον Πατά-
κη επιλέγουν τα πιο λογοτεχνικά 
αστυνομικά, σχεδόν στα όρια του 
είδους, και αυτό το μυθιστόρημα 
είναι ακριβώς ένα τέτοιο. Μεγάλη 
εμπορική επιτυχία, όπως άλλωστε 
όλα τα βιβλία του Μπυσσί, ενός 
από τους πιο πολυδιαβασμένους 
Γάλλους συγγραφείς αστυνομικών, 
το «Τίποτα δε σε σβήνει» επικε-
ντρώνεται στη Μαντό, που πριν 
από δέκα χρόνια έχασε τον κόσμο 
κάτω από τα πόδια της, όταν ο γιος 
της, Εστεμπάν, εξαφανίστηκε ξαφ-
νικά και αναίτια. Ομως, να που σή-
μερα θα τον ξαναβρεί... ή έτσι θα 
αφεθεί να πιστέψει. Ο συγγραφέας 
διαχειρίζεται με μαεστρία το υλικό 
του, κάνοντάς μας να πιστέψουμε 
ό,τι θέλει ο ίδιος κάθε φορά: στα 
φαντάσματα, στη μετενσάρκωση, 
σε έναν λαβύρινθο συμπτώσεων... 
∆ιαβάζεται απνευστί, και το τέλος 
του σε αποζημιώνει.
 
Ράγκναρ Γιόνασον, «Η ομίχλη» 
(εκδ. Καστανιώτης, μτφρ. Βίκυ 
Αλυσσανδράκη). Τρίτο βιβλίο με 
πρωταγωνίστρια τη Χούλντα Χερ-
μανσντότιρ, την επιθεωρήτρια της 
αστυνομίας του Ρέικιαβικ, μετά το 

«Σκοτάδι» και το «Νησί», και πλέ-
ον πιστεύει κανείς ότι δύσκολα θα 
βρεθεί άλλος Ισλανδός να ξεπερά-
σει αυτόν τον ιδιοφυή συγγραφέα. 
Οι πλοκές του είναι τόσο καλά με-
λετημένες, η δομή τόσο αριστοτε-
χνικά πλεγμένη, και η ατμόσφαιρα 
της Hidden Iceland τόσο σαγηνευ-
τική, μυστηριακή και ανησυχαστι-
κή, που, αν και σε στοιχειώνουν, 
απλώς θέλεις να μην τελειώσουν 
ποτέ – η δε ηρωίδα του είναι από 
τις πιο ολοκληρωμένες και σύνθε-
τες που υπάρχουν. Λίγο πριν από 
τα Χριστούγεννα του 1987 κι ενώ 
μια σφοδρή χιονοθύελλα ξεσπάει 
στην Ισλανδία, η καταπτοημένη 
Χούλντα θα αναλάβει την εξιχνί-
αση μιας διπλής δολοφονίας και 
θα βρεθεί μπροστά σε ένα φρικτό 
μυστήριο.
 
B.A. Paris, «Ο ψυχοθεραπευτής» 
(εκδ. Bell, μτφρ. Βεατρίκη Κάντζο-
λα-Σαμπατάκου). Πέμπτο μυθιστό-
ρημα της Β.A. Paris από τις εκ-
δόσεις Bell, καθώς το φαν κλαμπ 
της είναι μεγάλο και στην Ελλά-
δα, και διευρύνεται ολοένα. Ενα 
domestic crime, ένα ψυχολογικό 
θρίλερ μυστηρίου, γεμάτο μυστι-
κά, ψέματα και –αναμενόμενες και 
αγαπημένες– διαρκείς ανατροπές. 
Η Αλις και ο Λίο θα μετακομίσουν 
σε ένα ιδιωτικό φυλασσόμενο συ-
γκρότημα ακριβών μονοκατοικι-

ών. Ολα κυλούν τέλεια, μέχρι τη 
στιγμή που εκείνη θα ανακαλύ-
ψει ότι στο σπίτι τους δολοφονή-
θηκε η προηγούμενη ένοικος. Η 
Αλις θα παθιαστεί με την εικόνα 
της νεκρής και θα βαλθεί να μάθει 
τι συνέβη πραγματικά. Ομως αυ-
τό δεν θα είναι καθόλου εύκολο. 
Πολλά περίεργα θα αρχίσουν να 
γίνονται στο σπίτι, οι ύποπτοι γεί-
τονες θα παραμονεύουν παντού, 
και η παραζαλισμένη πρωταγωνί-
στρια δεν θα μπορεί να εμπιστευ-
θεί κανέναν.
 
Μίνως Ευσταθιάδης, «Σχέδια 
του χάους» (εκδ. Ικαρος). Ο Μί-
νως Ευσταθιάδης είναι από τους 
πιο πολυδιαβασμένους Ελληνες 
συγγραφείς αστυνομικού και τα 
βιβλία του με πρωταγωνιστή τον 
Κρις Πάπας από τα πιο εμπορικά. 
Εδώ ο αναγνώστης θα συναντήσει 
πάλι τον Κρις, αλλά τον καιρό που 
ήταν ακόμη παιδί και ονομαζόταν 
Χρήστος Παπαδημητρακόπουλος. 
Εκεί λοιπόν, στο Αίγιο, ο μικρός 
Χρήστος θα γίνει μάρτυρας του 
πρώτου εγκλήματος στη ζωή του. 
Θύμα, ο «Μεσιέ», ένας φιλελεύθε-
ρος Γάλλος καθηγητής γαλλικών, 
φίλος των παιδιών και μαχητικός 
οικολόγος. Οταν βρεθεί νεκρός, ο 
φίλος του Νέστορας θα κλειστεί 
στη φυλακή. Τα πράγματα όμως 
δεν είναι όπως φαίνονται. Η τρα-
γωδία θα μας κοιτά διαρκώς πίσω 
από τις γωνίες και μια αχλύ με-
λαγχολίας θα καλύπτει τα πάντα, 
σε ένα πιο σκοτεινό βιβλίο από 
τα προηγούμενα του συγγραφέα, 
που κατά κάποιον τρόπο μοιάζει 
να τα ενσωματώνει.
 
C.J. Abazis (Κωνσταντίνος Αμπα-

ζής), «Οι ψηφιακοί φόνοι» (εκδ. 
Athens Bookstore Publications). 
Ο C.J. Abazis γεννήθηκε στην 
Αθήνα, σπούδασε στο ΝΥU και 
ειδικεύθηκε στην ανάπτυξη λο-
γισμικού στο πιο υψηλό επίπεδο. 
Εχει, έτσι, μακρόχρονη εμπειρία 
στον χώρο της τεχνολογίας και 
αυτό φαίνεται στο τελευταίο του 
μυθιστόρημα, με ήρωα τον Μά-
νο Μάνου, ερευνητή τεχνητής 
νοημοσύνης της Ιντερπόλ, που 
θα κληθεί να βοηθήσει την αστυ-
νομία της Μυκόνου, καλεσμένος 
καθώς είναι σε ένα γάμο εκεί, σε 
μια σειρά αποτρόπαιων δολοφονι-
ών. Ο κόσμος της παραδοσιακής 
επίλυσης εγκλημάτων και εκείνος 
του Μάνου θα συγκρουστούν σε 
αυτό το κοσμοπολίτικο μυθιστό-
ρημα, ένα θρίλερ μυστηρίου που 
συνδυάζει την τεχνολογία με τη 
δράση. Ωραίο στυλ, κοφτοί διάλο-
γοι, αφηγηματική άνεση και μο-
ντέλα μηχανικής εκμάθησης που 
μπορούν να βρουν τον δολοφόνο... 
ή και περισσότερους.
 
Richard Hull, «Ο φόνος της θεί-
ας μου» (εκδ. Αλεξάνδρεια, μτφρ. 
Μιχάλης Λαλιώτης). Το βιβλίο αυ-
τό είναι είναι το μόνο παλιό. Είναι 
ο δέκατος στη σειρά τίτλος της 
σειράς «Μαύρη Γάτα» που εκδί-
δει η Αλεξάνδρεια, μιας σειράς 
κλασικών αστυνομικών που αξί-
ζει και με το παραπάνω να διαβά-
σει κανείς και να έχει στη βιβλι-
οθήκη του: ένας κι ένας τίτλοι, 
καλά δοκιμασμένοι στον χρό-
νο. Ο Richard Hull –ψευδώνυμο 
του Βρετανού συγγραφέα Robert 
Henry Sampson– γεννήθηκε το 
1896, πολέμησε και στους δύο με-
γάλους πολέμους του 20ού αιώνα, 
δούλεψε πολλά χρόνια σαν λο-
γιστής και, παράλληλα, έγραψε 
δεκαπέντε αστυνομικά μυθιστο-
ρήματα, γεμάτα βιτριολικό χιού-
μορ και ιδιόρρυθμους χαρακτήρες. 
Πέθανε το 1973. Στον «Φόνο της 
θείας μου» (1934), το πρώτο και 
πιο γνωστό του βιβλίο, παρακο-
λουθούμε τον Εντουαρντ Πάουελ 
που βάζει στόχο να δολοφονήσει 
τη θεία του Μίλντρεντ. Καθώς εί-
ναι άνθρωπος των γραμμάτων, 
κρατάει ημερολόγιο όπου περι-
γράφει πώς ακριβώς προσπαθεί 
να το πετύχει. Πώς όμως σκοτώ-
νεις κάποιον όταν είναι φανερό 
ότι είσαι ο πιθανότερος ύποπτος;

Τα καλά αστυνομικά 
συνδυάζουν πρωτότυπη 
πλοκή, ολοκληρωμένους 
χαρακτήρες
και έντονη δράση, 
μαζί με «κοινωνικό 
προβληματισμό».

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Οι πολλαπλές όψεις του εγκλήματος
Το μυστήριο των πτωμάτων στα Πυρηναία, ο χαμένος γιος της Μαντό και ο ανιψιός που θέλει να σκοτώσει τη θεία του...



DECEMBER 21 ST,  19:00-00:00, STASIKRATOUS STR.

SUPPORTED BY

Street Food
THE GARRISON BAR & GRILL |  SERIAL GRILLER |  POR FAVOR |  STREET SINS

 
Cocktail Bars

THE OLD SOULS |  SEVEN MONKEYS THE BAR |  BARONYMOUS |  ZONKEY

CARLSBERG BEER STATION |  LEON BEER STATION 
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