
ΕΛΛΑΔΑ

Τα κομματικά σενάρια 
για την πρώτη κάλπη
Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγί-
ζουν τη μάχη των πρώτων εκλογών
οι Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρου-
λάκης «προδιαγράφει» και τις κινή-
σεις τους στο «σκάκι» των διερευνη-
τικών εντολών. Σελ. 16

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενοίκιο έναντι
δόσης τον Μάρτιο
Την τελική του μορφή παίρνει το
σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης, γνω-
στό και ως «mortgage to rent». Το
σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε
εφαρμογή από τον Μάρτιο. Ποια βα-
σικά κριτήρια πρέπει να πληροί ο
δανειολήπτης. Οικονομική, σελ. 3

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΕΒΟ

Εκεί που οι σειρήνες 
δεν φοβίζουν κανένα
Η πρόεδρος και οι μισοί επίτροποι
της Κομισιόν ταξίδεψαν στην ουκρα-
νική πρωτεύουσα. Η «Κ» ήταν εκεί
και κατέγραψε το μακρύ ταξίδι μέσα
στη «νύχτα» του πολέμου. Σελ. 20

ΔΙΕΘΝΗ

Κινητοποιήσεις σε
Γαλλία και Βρετανία
Εμανουέλ Μακρόν και Ρίσι Σούνακ
δοκιμάζονται από κύματα κοινωνι-
κής διαμαρτυρίας. Πρόκειται για τις
μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη Γαλ-
λία από το 1995 και στη Βρετανία
από το 2011. Σελ. 21
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ΕΚΘΕΣΗ

Το σύμπαν 
του Γιάννη Γαΐτη
Μια έκθεση με αφορμή τα 100 χρό-
νια από τη γέννηση του Γιάννη Γαΐτη
δίνει την ευκαιρία για απολογισμό
του σπουδαίου έργου του. Η έκθε-
ση περιλαμβάνει περίπου 100 έργα,
που καλύπτουν την πορεία της καλ-
λιτεχνικής του διαδρομής, από την
περίφημη «Αυτοπροσωπογραφία»
του 1944 έως το τέλος της δημιουρ-
γικής του δράσης. Τέχνες, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Χειρόγραφα μαθηματάρια
Η φωτογραφική έκθεση «Χειρόγραφα Παιδείας και Ελευθερίας στην Κύ-
προ, 15ος-19ος αιώνας» εγκαινιάστηκε στην Καστελιώτισσα την περασμέ-
νη Παρασκευή. Στην «Κ» μίλησε ο φιλόλογος και παλαιογράφος Αγαμέ-
μνων Τσελίκας, ο οποίος για δεκαετίες κυνηγάει ανά την Ευρώπη και όχι
μόνο κρυμμένους αρχειακούς θησαυρούς, που στο τέλος επιθυμία του εί-
ναι ό,τι έφερε στο φως να γίνει ερευνητικό πεδίο για όλους. Τέχνες, σελ. 4

Τέσσερα συν ένα μεγάλα μέτωπα θα κληθεί
να χειριστεί από την πρώτη μέρα της θη-
τείας του ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
στο πολιτικό πεδίο. Το Κυπριακό θεωρείται
πλέον «δύσκολη έως και αμφίβολη απο-
στολή», δεδομένων των προκλήσεων και
του αδιεξόδου. Χαραμάδα ελπίδας εκτιμάται
ότι ενδέχεται να υπάρξει στο ζήτημα της
περίκλειστης Αμμοχώστου, με εξαιρετικό
και πάλι βαθμό δυσκολίας. Την ίδια ώρα,
ο νέος Πρόεδρος θα πρέπει να εξασφαλίσει
συμμάχους στην Ε.Ε., οι οποίοι να ξεπερνούν
το «λεκτικό μοντέλο στήριξης», αλλά και
να δημιουργήσει συνθήκες διασύνδεσης
της επίλυσης του προβλήματος με τα ανοι-
κτά ευρωτουρκικά ντοσιέ. Παράλληλα, ο
νέος Πρόεδρος θα πρέπει να χειριστεί και
το ζήτημα του προσφυγικού/μεταναστευ-
τικού, το οποίο τείνει να καταστεί πρώτο
εθνικό πρόβλημα. Σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η προσέλευση στις κάλπες είναι πάνω από όλα υποχρέωση προς τους ίδιους τους εαυτούς μας.
Οι εκλογές είναι η ύψιστη μάχη που δίνει η Δημοκρατία έναντι οποιουδήποτε την εποφθαλμιά.

Το διακύβευμα 
H ολοκλήρωση μιας μακράς και επί-
πονης προεκλογικής διεργασίας φέρ-
νει τους πολίτες μπροστά στην κάλπη
για την ανάδειξη του 10ου Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η χώρα
και το πολιτικό της σύστημα οδεύουν
αναπόφευκτα προς μια περίοδο πο-
λιτικής ωρίμασης, με τον τελευταίο
πρόεδρο της μεταπολεμικής γενιάς
πολιτικών να αποχωρεί. Το έργο του
κ. Αναστασιάδη θα κριθεί από την
Ιστορία. Οι πολίτες στην κάλπη οφεί-
λουν να λάβουν υπόψιν τους, πριν
αποφασίσουν, το διακύβευμα: Ο επό-
μενος Πρόεδρος θα καθορίσει την
πορεία της χώρας για τις επόμενες
γενιές και πρέπει να είναι ωφέλιμος,
ικανός και με ηθικό ανάστημα. Τόσο
προς το εσωτερικό όσο και ως προς
την εικόνα μας ως χώρας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αλλά και στη διεθνή
πολιτική σκηνή γενικότερα. Αρχή
άνδρα δείκνυσι. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το ψυχογράφημα
της αποχής 
των Κυπρίων 
Τη δεκαετία από τις προεδρικές του 2008
σε αυτές του 2018 αυξήθηκε θεαματικά η
αποχή με τις εκλογές σήμερα να αποκτούν
το δικό τους ενδιαφέρον. Υπάρχει άραγε
μοτίβο αύξησης (ή και παγίωσης) ως προς
εκείνους που αποφασίζουν να μην ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα; Σελ. 5

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από τις πλατείες στα
ψηφιακά μπαλκόνια
Το επικοινωνιακό περιβάλλον στην Κύπρο,
από την ανεξαρτησία και μετά, χωρίζεται
σε τρεις περιόδους: των παραδοσιακών μέ-
σων μέχρι το 1989, της τηλεοπτικής επα-
νάστασης μέχρι το 2013 και της έκρηξης
της ψηφιακής εποχής μέχρι τώρα. Η επι-
κοινωνιακή στρατηγική σήμερα στρέφεται
σε καινοτόμα εργαλεία και αποτελεί το κύ-
κνειο άσμα της παραδοσιακής προσέγγισης
ψηφοφόρων. Σελ. 8

Τα νέα πρόσωπα
που προέκυψαν
στον προεκλογικό
Οι δεύτεροι ρόλοι των επιτελείων

Νέα πρόσωπα βγήκαν μπροστά στον προ-
εκλογικό που φαίνεται πως θα τους συζη-
τάμε σύντομα στο νέο πολιτικό σκηνικό.
Την ίδια στιγμή υπήρξαν και ηχηρές απου-
σίες που στέλνουν το δικό τους πολιτικό
μήνυμα. Σελ. 7

Η συμπεριφορά
των ψηφοφόρων
Η εικόνα και τα social media

Για τον τρόπο συμπεριφοράς των ψηφο-
φόρων αλλά και το κατά πόσο πλέον υπε-
ρισχύει των πολιτικών θέσεων η εικόνα,
σχολιάζουν στην «Κ» ο ακαδημαϊκός Πα-
ναγιώτης Σταυρινίδης και η κοινωνιολόγος
Μαρία Αγγελή. Σελ. 6

Το 1959 έγιναν οι πρώτες προεδρικές εκλογές
στην Κύπρο που ανέδειξαν τον Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο στο ανώτατο πολιτειακό
αξίωμα του τόπου. Σε κάθε εκλογική μάχη
το διακύβευμα ήταν διαφορετικό. Από την
πατρίδα και την οικογένεια, στην οικονομία
και τις προκλήσεις για το αύριο της Κύπρου.

Σταθερές αξίες, όμως, φαίνεται πως είναι
το Κυπριακό και η οικονομία. Θα περίμενε
κάποιος εν έτει 2023 η προεκλογική ατζέντα
να περιλαμβάνει και ζητήματα όπως η ενερ-
γειακή μετάβαση, η κλιματική κρίση, η ψη-
φιοποίηση του κράτους. Ωστόσο οι υπο-
ψήφιοι έμειναν στα τετριμμένα. Σελ. 9

Οι προεδρικές εκλογές από το 1959
Από τη μονοκρατορία Μακαρίου στις δεκάδες υποψηφιότητες

ONLINE ενημέρωση

Η «Κ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Συνεχής ενημέρωση
για τις εκλογές
Επιτελείο συντακτών της «Κ» θα βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της ενη-
μέρωσης για κάλυψη των προεδρι-
κών εκλογών, στην ηλεκτρονική
έκδοση της εφημερίδας, στο
www.kathimerini.com.cy. Συνεχής
ροή του εκλογικού αποτελέσματος
σε πραγματικό χρόνο και ρεπορτάζ
από τα επιτελεία των υποψηφίων, τις
αντιδράσεις και όλο το παρασκήνιο.

Νέο πολιτικό τοπίο φέρνει η κάλπη 
Τα πέντε μέτωπα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το μετεκλογικό σκηνικό
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΑΝΑΤΟΤΡΕΠΤΩΣ: Χαρακτήρα εμφυλίου σπαραγμού προσλαμβάνει
ολονέν εντονώτερον ο προεκλογικός αγών εν Γερμανία. Αιματηραί
συρράξεις γίνονται καθημερινώς εις όλα τα σημεία της χώρας με
απωλείας σοβαρωτάτας εις νεκρούς και τραυματίας. Και η αντίθεσις

των βλέψεων μεταξύ εθνικο-
σοσιαλιστών και κομμουνι-
στών, διαρκώς οξυνομένη,
τείνη να φθάση εις τα έσχατα
με την απειλουμένην συνερ-
γασίαν Σοσιαλδημοκρατών
και Κομμουνιστών, διά της
οποίας ρίπτονται εις τα δεινά
της κομμουνιστικής περιπέ-
τειας τόσα εκατομμύρια συν-
τηρητικών εργατών της Γερ-

μανίας. Εάν φθάσουν εις το αποτέλεσμα τούτο αι μέχρι τούδε διεξα-
γόμεναι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών - Κομμουνι-
στών και επιτευχθεί ο καταρτισμός ενιαίου Μετώπου, τότε ο εκλογι-
κός αγών εν Γερμανία αναποτρέπτως θα εξελιχθή εις επανάστασιν.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Η οικογένεια του αποθανόντος προ ημερών Αγγλου
συγγραφέως Τζων Γκαλουόρθυ ανεκοίνωσεν ότι ο νεκρός του μακα-
ρίτου, συμφώνως προς επιθυμίαν του ιδίου, θα αποτεφρωθή, παρι-
σταμένων εις την τελετήν αυτήν ελαχίστων μόνον οικείων του. Εις
την διαθήκην του ο αποθανών συγγραφεύς χαρίζει το απονεμηθέν
εις αυτόν τελευταίως βραβείον Νόμπελ [φωτ.], ανερχόμενον εις 6
περίπου εκατομμύρια δραχμών, εις την λέσχην Π.Ε.Ν. του Λονδίνου,
της οποίας ήτο πρόεδρος.

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι κυβερνητικοί και εργατικοί αντιπρόσω-
ποι [στη 16η σύνοδο της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας] υπεστήρι-
ξαν διά των ακολούθων επιχειρημάτων: 1) Ινα εξασφαλισθή εργασία
εις μεγαλύτερον αριθμόν εργαζομένων. 2) Ινα δοθή εργασία εις
τους νέους και τοις δοθή ούτω θέσις εν τη Κοινωνία, προς πρόληψιν
της εκ της ανεργίας ανηθικότητος. 3) Ινα μη οι υπολογισμοί των κρα-
τικών προϋπολογισμών των χωρών δεν δύνανται να ανταποκριθούν
εις τας απαραιτήτους ανάγκας. 

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
5.2.1933
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αυτή ήταν η τρίτη συνάντηση της
Ιουλίας με το μεγαλοστέλεχος του
καναλιού. «Η τρίτη και τελευταία
σας ευκαιρία, αγαπητέ» του είπε
αυστηρά. «Μα δεν ζήτησα εγώ να
σας δω, κυρία μου. Εσείς επιμένατε
για να συναντηθούμε». «Μη γίνεσαι
αναιδής, νεαρέ μου. Μια κυρία πο-
τέ δεν ζητάει και πολύ περισσότερο
δεν επιμένει. Εν πάση περιπτώσει,
ας περάσουμε στο θέμα μας». «Το
οποίο είναι;». «Να ανεβάσουμε τα
πεσμένα σας. Γιατί ανάμεσα στους
κοιλιακούς του Βασάλου και το se-
xyness του Κοντιζά, η δική σας τη-
λεθέαση χρειάζεται επειγόντως
σανίδα σωτηρίας». 

Η Ιουλία δεν ήταν η πρώτη φορά
που κατέθετε δημιουργική πρόταση
στο κανάλι. Αρχικά είχε προτείνει
ένα τηλεπαιχνίδι, το «Ομιλείτε Κυ-
πριακά;» αλλά απορρίφθηκε ως αν-
τιγραφή του πάλαι ποτέ τηλεοπτικού
σουξέ με τη Λιάνα Κανέλλη. Μεσού-
σης της προεκλογικής, επανήλθε με
ένα πρωτοποριακό concept: το πολι-
τικό reality «Nikos & Foulis» στο πρό-
τυπο του «Harry & Meghan» που σά-
ρωσε στο Netflix. Το στενόμυαλο κα-
νάλι όμως απέρριψε και αυτή την
ιδέα. Η τελευταία πρότασή της υπερ-
βαίνει οτιδήποτε εντάσσεται στην
κατηγορία του infotainment. Μια
πρωτότυπη ιδέα, βγαλμένη μέσα
από την αληθινή ζωή, με τον αβαντα-
δόρικο τίτλο: «Debate: η συνήθεια
που έγινε λατρεία».  

«Θα μπορούσα να παραθέσω σω-
ρεία επιχειρημάτων για το ότι έγι-
ναν τα debates αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής μας. Χωρίς αυτά αι-
σθάνομαι –και δεν είμαι η μόνη–
όπως η Μάρθα Βούρτση στο «Ορ-
φανή σε ξένα χέρια». Θα αφήσω
όμως τα λόγια του ποιητή να μιλή-
σουν κατευθείαν στην καρδιά σας:
«Ψάχνω τρόπο από σένα ν’ απομα-
κρυνθώ, να σε βγάλω απ’ το μυαλό
μου μέρα νύχτα προσπαθώ. Μα
έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα-
νε ζητάω, μα την αγανάκτηση γύρ-

να που σε αγαπάω. Γύρνα πίσω ή
έστω τηλεφώνα, πες μου πως
υπάρχει ελπίδα ακόμα. Μες στο αί-
μα μου σε νιώθω, σαν σκληρό ναρ-
κωτικό. Προσπαθώ να με γλιτώσω
και να μην εθιστώ». 

«Φοίβος» ψιθύρισε το μεγαλοστέ-
λεχος με τρεμάμενη φωνή. «Γιώρ-
γος Λεμπέσης» κατάνευσε η Ιουλία,
εξίσου συγκινησιακά φορτισμένη,
αποδίδοντας τα εύσημα στον ερμη-
νευτή. «Λοιπόν, αυτή τη φορά με
πείσατε, κυρία Ουίλσον. Θα έχετε
την ευκαιρία που ζητάτε. Γυρίστε
ένα πιλότο και θα μιλήσουμε ξανά».
«Τουτέστιν;». «Για τουτέστιν δεν ξέ-

ρω, αλλά κάντε ένα δοκιμαστικό και
θα τα ξαναπούμε».

Το δοκιμαστικό άνοιξε η Χορωδία
Οικιακών Βοηθών Αγίου Ανδρέα,
υπό τη διεύθυνση της Σβετλάνα
Αλεξάντροβα, η οποία ερμήνευσε
υποδειγματικά την «Εξάρτηση». Εν
συνεχεία, η Ρωσίδα, με συγκλονι-
στική σλάβικη προφορά κήρυξε την
έναρξη: «Το Debate Των Αιωνίων»
αναφώνησε. Η κάμερα εστίασε στη
συντονίστρια Νεοφύτα Νεοφύτου
Φρίντενσμπουργκ, η οποία μπορεί
να μη διαθέτει τη ζεν γοητεία του
Κημήτρη ή τον επικό λόγο του Καρε-
κλά, πλην όμως φέρει το κύρος της

επιτυχημένης ψυχολόγου. Αμέσως
μετά, έλαβαν τις θέσεις τους οι δυο
αντίπαλες: η Βίρνα Κυμβάλου, Πρό-
εδρος της Δεξαμενής Σκέψης «Τα 5
Φ: Φιλάνθρωποι – Φιλανθείς – Φιλό-
ζωοι – Φιλάσθενοι – Φιλοτελιστές»
και η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον,
Πρόεδρος της καρδιάς μας. 

Οι κυρίες των καρέ είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν μια εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα ζωηρή συζή-
τηση, με στιγμές έντασης αλλά και
σύνθεσης (sic) απόψεων. Το θέμα
που κυριάρχησε ήταν «Η πρώτη των
Πρώτων Κυριών», μια αναδρομή
στο προεδρικό μας παρελθόν με

αντίθετες, όπως ήταν αναμενόμε-
νο, απόψεις. Το εύκολο βεβαίως
ήταν να συμφωνήσουν στα αυταπό-
δεικτα: ότι η χαμηλών τόνων Λίλα
είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων,
ότι η δυναμική Ανδρούλα άλλαξε το
στερεότυπο της γυναίκας - backup
ενός επιτυχημένου άνδρα και ότι η
Άντρη στάθηκε στο ύψος της δίπλα
στον πληθωρικό, για να το θέσουμε
όσο πιο κομψά γίνεται, Νίκαρο.

Για τη Φωτεινή, μια κυρία του κύ-
κλου τους, δεν θα μπορούσαν παρά
να πουν καλά λόγια. Αλλά ακόμα και
για την Έλση δεν διαφώνησαν κα-
θώς, μετά την πρώτη λαχτάρα για

«την κατάληψη των χειμερινών
ανακτόρων από τους Μπολσεβί-
κους», κατέληξαν ότι τους ήταν ιδι-
αιτέρως συμπαθής. Εκεί που άνα-
ψαν τα αίματα, ήταν όταν η σιερο-
κουτάλα Κούταλου φώναξε «ΔΗΚΟ,
ωραία χρόνια!» και η Νεοφύτα Νεο-
φύτου Φρίντενσμπουργκ τους έρι-
ξε το γάντι: «Πλήξαμε, κυρίες μου.
Λίγη ειλικρίνεια επιτέλους δεν βλά-
πτει». Πήρε φόρα τότε η Βίρνα Κυμ-
βάλου, θυμήθηκε την ιστορία με τα
Christofle μαχαιροπήρουνα που
αγοράστηκαν για το Προεδρικό και
υπερθεμάτισε ότι η Μιμή «ξεβλάχε-
ψε της Κυπραίους». Θυμήθηκε και
η Ιουλία τον Ύμνο Και Θρήνο Για Τον
Αχιλλέα –το γνωστό τηλεοπτικό
διάγγελμα για τον απαχθέντα υιό
Κυπριανού– και άναψαν τα αίματα
στο πλατό. 

Σε πολλά δεν συμφώνησαν οι «αι-
ώνιες» αλλά όπως εύστοχα επεσή-
μανε και η συντονίστρια «αυτό, κο-
πέλες, είναι και το συναρπαστικό
με το debate». Τα ακανθώδη θέμα-
τα της εποχής μας άλλωστε φυσικό
είναι να διχάζουν: Πρόδωσε π.χ. ο
Μάριος Πρίαμος τον κολλητό του
Μπο για τα μάτια της Καρολίνας; Να
παραστούν οι Χάρι και Μέγκαν στην
τελετή στέψης του Κάρολου ή όχι;
Έχει άδικο η Εύη (Σαλταφερίδου)
που τρόμαξε όταν είδε στο Survivor
τον (Σώζων Παλαίστρο) Χάρο με τα
μάτια της;

«Αγαπητή Ιουλία, παρακαλώ για το
καταληκτικό σας σχόλιο» είπε η Νε-
οφύτα Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ, κηρύσσοντας έτσι τη λή-
ξη του πιλοτικού debate. «Δεν θα
πρωτοτυπήσω, αλλά θα ανατρέξω
στα σοφά λόγια του Αβραάμ Λίν-
κολν: “Η ψήφος είναι πιο δυνατή
από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπο-
ρεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου.
Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις
το μέλλον των παιδιών σου”. Καλό
βόλι!» 

Η συνήθεια που έγινε λατρεία

stavros.christodoulou@gmail.com

Στο «Debate των Καρέ», μια ομολογουμένως ρηξικέλευθη ιδέα της Ιουλίας Παλαιολόγου Ουίλσον, αντί του χρονομέτρου επελέγη η κλασική κλεψύδρα.

1 Στην επόμενη μέρα. Ήταν ένας
μακρύς προεκλογικός. Όχι αναί-

μακτος. Ζευγάρια χώρισαν, φίλοι
τσακώθηκαν, λεφτά χάθηκαν. Το σί-
γουρο είναι πως σοφότεροι δεν γί-
ναμε. Ας δούμε όμως τι μας έλειψε
από τη δημόσια συζήτηση. 

2 Στο Κυπριακό. Ήταν το πλέον χα-
μένο θέμα στην πολιτική διεργα-

σία. Κλισέ, τύπου Χριστόφια «εγώ θα
το λύσω σε ένα βράδυ» αλλά και τύ-
που Τάσου «με μια ευρωπαϊκή διεκ-
δικητική πολιτική», αλλά και μνημό-
συνα «ήταν λυμένο στο Κραν Μοντα-
νά» σίγουρα δεν μας έδωσαν ελπίδα
ούτε και μας έκαναν σοφότερους. 

3 Στην οικονομία. Εδώ οι συζητή-
σεις ήταν μακρές. Λέχθηκαν πολ-

λά αλλά και τίποτα επί της ουσίας.
Όταν τρεις υποψήφιοι πρόεδροι συ-
ζητούν μόνο αυτά που κάνει ο νυν
υπουργός Οικονομικών, αντιλαμβά-
νεσαι την ερημιά προτάσεων και νέ-
ων ιδεών. Ή ίσως και την επιτυχία
των προηγούμενων. 

4 Στην κλιματική αλλαγή. Το κύ-
ριο θέμα της πολιτικής συζήτη-

σης παγκοσμίως δεν πέρασε ούτε
από σπόντα. Δεν αλιεύσαμε καμία
πρόταση με αρχή μέση και τέλος, δεν
φάνηκε κανείς να γνωρίζει το θέμα,
γενικώς δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι δε
δημοσιογράφοι μοιάζουν με κοάλα. 

5 Στη διαφθορά. Πέρα από κάποι-
ες κορώνες, ο Γιάννης φοβόταν

το θεριό και το θεριό τον Γιάννη.
Υπονοήσαμε τους απέναντι διε-
φθαρμένους, αλλά μια καταγγελία
επί της ουσίας δεν κάναμε. Τζάμπα
μαγκιές. 

6 Στην εικόνα. Για τη θέση της χώ-
ρας στην Ευρώπη και τη Δύση,

και για την τραυματισμένη εικόνα
της ως κέντρο μαφιόζικων διαδρο-
μών δεν ακούσαμε να κόπτεται κα-
νείς. Έτσι κι αλλιώς δεν διαβάζουμε
τον Guardian. 

7 Στην παιδεία. Ψελλίσαμε κάτι
για ολοήμερα σχολεία και για

νηπιαγωγούς που τους «θέλουμε

να έχουν δικά τους νηπιαγωγεία»,
αλλά για τον εκσυγχρονισμό των
σχολείων ως ιδρυμάτων γνώσης
και της λειτουργίας τους σε πέραν
των συνδικαλιστικών κεκτημένων
μούγκα. Προφανώς οι υποψήφιοι
στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτι-
κά σχολεία. 

8 Στον λαϊκισμό. Αυτός έδωσε ρέ-
στα σε όλο του το μεγαλείο, σε

σημείο που έκανε την καμπάνια του
Νικόλα το 2018 που ζητούσε να
«επιστραφούν τα λεφτά των κουρε-
μένων» να φαίνεται ως σοβαρή πρό-
ταση. Μοιράσαμε cash σε κουρεμέ-
νους, μετακινήσαμε τις αργίες σε
τριήμερα, δώσαμε φοροαπαλλαγές
online. Τσοβόλα δώσ’ τα όλα. 

9 Στα κεκτημένα. Κάτι για την
ΑΗΚ δεν ακούσαμε, ούτε για τη

ΡΑΕΚ, ούτε για την απελευθέρωση
της ενέργειας. Για φορολόγηση των
υπερκερδών ακούσαμε στο πλιάτσι-
κο που γίνεται στα φωτοβολταϊκά
πάρκα αλλά δεν ακούσαμε πρόταση
για μείωση του κόστους ρεύματος
μέσω φτηνών ΑΠΕ. Είναι και κάτι χι-
λιάδες οι εργαζόμενοι με τα ωφελή-
ματά τους στην ΑΗΚ. 

1 0 Στα χρωστούμενα. Ολοκλη-
ρώνοντας τη διαδρομή του ο

αγαπούλας πρόεδρος έδωσε 2,5
εκατομμύρια στην πολεμική αερο-
πορία της Ελλάδος, και έφτιαξε και
100 σπίτια στο Μάτι. Ξοφλήσαμε
έτσι και το Αir Force One. Κύριος. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Όλα Μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα… Οδυσσέας Ελύτης

Με άριστα το1010
ΚΥ

Π
Ε





4 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΑΡΘΡΟ /  Της ΚΑΤΕΡIΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Η τουρκική αντιπολίτευση κλείνει το μάτι στη Δύση
Η τουρκική αντιπολίτευση μπορεί
να μην έχει συμφωνήσει ακόμη
στον υποψήφιο που θα ηγηθεί του
συνασπισμού της στις εκλογές,
αλλά ανακοίνωσε το πρόγραμμά
της, με το οποίο υπόσχεται να επα-
ναφέρει στο προσκήνιο την αρχή
της «ειρήνης εντός και εκτός». Κα-
θώς το προηγούμενο σύνθημα των
μηδενικών προβλημάτων με τους
γείτονες κατέρρευσε υπό την επε-
κτατική πολιτική του προέδρου
Ερντογάν, η επίκληση της ειρήνης
μπορεί να ιδωθεί ως μία υπόσχεση
σταθερότητας προς τη Δύση.

Η αντιπολίτευση προάγει αφε-
νός την ενίσχυση των σχέσεων
με την Ε.Ε. με στόχο την πλήρη
ένταξη της Τουρκίας, αφετέρου
την προσπάθεια ανοικοδόμησης
αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις

ΗΠΑ «ως ίσος προς ίσο», με πρω-
τοβουλίες για την επιστροφή στο
πρόγραμμα των F-35. Την ίδια στιγ-
μή, όμως, υπόσχεται ότι θα δια-
τηρήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία
επί ίσοις όροις, με δημιουργικό
θεσμικό διάλογο. Μπορεί να το
θέτει πιο διπλωματικά από τον
Ερντογάν, αλλά και η αντιπολί-
τευση προωθεί μία αδέσμευτη εξω-
τερική πολιτική. 

Υπόσχεται πάντως να τερμα-
τίσει «πρακτικές που βασίζονται
σε εσωτερικές πολιτικές σκοπιμό-
τητες και ιδεολογικές προσεγγί-
σεις», και να επαναφέρει τον ρόλο
του υπουργείου Εξωτερικών στις
αποφάσεις και την άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής.

Οπως σημείωσε ο διωκόμενος
στην Τουρκία δημοσιογράφος Ιλάν

Τανίρ, «το γεγονός ότι έξι κόμματα,
από ισλαμικά έως κοσμικά και από
εθνικιστικά έως φιλελεύθερα, κα-
τάφεραν να συμφωνήσουν σε μία
τέτοια λεπτομερή διακήρυξη για
το μέλλον της Τουρκίας λέει πολλά»
για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό
– αλλά τι ακριβώς σημαίνει για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Σύμφωνα με το προγραμματικό
κείμενο, το Αιγαίο πρέπει να είναι
μία περιοχή ειρήνης, συνεργασίας
και καλής γειτονίας. Ομως το δόγμα
της Γαλάζιας Πατρίδας δεν αμφι-
σβητείται, αντιθέτως σημειώνεται
ότι «δεν θα επιτρέψουμε εξελίξεις
που μπορεί να πλήξουν την κυ-
ριαρχία μας στο Αιγαίο». Οσο για
την Κύπρο, η αντιπολίτευση υπό-
σχεται να προστατέψει τα «κεκτη-
μένα δικαιώματα» του ψευδοκρά-

τους και των Τουρκοκύπριων, και
να διασφαλίσει την κυρίαρχη πο-
λιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων
ως βάση μιας δίκαιης λύσης. Είναι
σημαντικό όμως ότι δεν υιοθετεί
τη θέση του Ερντογάν περί δύο
κρατών.

Μία χαραμάδα ευκαιρίας αφήνει
εξάλλου στην Ανατολική Μεσόγειο,
καθώς προάγει διαπραγματευτικές
διαδικασίες για τη χάραξη των θα-
λασσίων ζωνών και την υπογραφή
διεθνών συνθηκών για την ανα-
κήρυξη ΑΟΖ. Ωστόσο δεν υπάρχει
κουβέντα για την ακύρωση του
τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά
μόνο η πρόθεση να εντείνει τις
τουρκικές ερευνητικές δραστη-
ριότητες.

Αυτό που λείπει τελικά είναι η
κατανόηση ότι η προσέγγιση της

Δύσης περνάει μέσα από την ομα-
λοποίηση των σχέσεων με την Ελ-
λάδα, και αυτό δεν είναι εφικτό
όσο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει
υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά.
Είναι πιθανό η αντιπολίτευση να
αποφεύγει το θέμα λόγω του εθνι-
κιστικού κλίματος της προεκλο-
γικής περιόδου, ωστόσο ακόμη
και αν επικρατήσει στις εκλογές,
ο συνασπισμός ίσως αποδειχθεί
αδύναμος να περιορίσει τις τουρ-
κικές διεκδικήσεις έναντι της Ελ-
λάδας, και άρα να εφαρμόσει το
πρόγραμμά του.

Η κ. Κατερίνα Σώκου είναι Nonresident
Senior Fellow στο Atlantic Council και
Ερευνήτρια Εξωτερικού στο ΕΛΙΑΜΕΠ,
Εδρα Θεόδωρου Κουλουμπή για τις Ελ-
ληνοαμερικανικές Σχέσεις.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Τέσσερα συν ένα μεγάλα μέτωπα
θα κληθεί να χειριστεί από την 1η
Μαρτίου, πρώτη μέρα της θητείας
του, ο νέος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, στο πολιτικό πεδίο. Το Κυ-
πριακό θεωρείται πλέον «δύσκολη
έως και αμφίβολη αποστολή», δε-
δομένων τόσο της τουρκικής στά-
σης, όσο και της αμφιλεγόμενης
προσέγγισης του γ.γ. Ηνωμένων
Εθνών που είναι έτοιμος να τετρα-
γωνίσει τον κύκλο, προσεγγίζοντας
τη θέση δύο κρατών, την οποία
επιδιώκει απαρέγκλιτα το καθεστώς
της Άγκυρας.

Χαραμάδα ελπίδας εκτιμάται
ότι ενδέχεταινα υπάρξει στο ζήτημα
της περίκλειστης Αμμοχώστου, με

εξαιρετικό και πάλι βαθμό δυσκο-
λίας, καθώς ο εποικισμός της πόλης
βρίσκεται υψηλά στην εθνικιστική
ατζέντα της Άγκυρας –ενόψει και
εκλογών στην Τουρκία– ενώ το οι-
κονομικό κομμάτι των επιχειρή-
σεων που δρομολογούνται, μόνο
ήσσονος σημασίας δεν θεωρείται
για την τουρκική πολιτειακή ηγεσία
και τους τοποτηρητές της στα Κα-
τεχόμενα.

Την ίδια ώρα, ο νέος Πρόεδρος
θα πρέπει να εξασφαλίσει συμμά-
χους στην Ε.Ε., οι οποίοι να ξεπερ-
νούν το «λεκτικό μοντέλο στήρι-
ξης», προκειμένου να είναι σε θέση
όχι μόνο να διασφαλίσει στήριξη
στο Κυπριακό, αλλά και να δημι-
ουργήσει συνθήκες διασύνδεσης
της επίλυσης του προβλήματος με
τα ανοικτά ευρωτουρκικά ντοσιέ,
κάτι που δυστυχώς έχει μείνει στις
διακηρύξεις και δεν έχει πετύχει
καμιά κυπριακή κυβέρνηση, παρά
τις προσπάθειες που έγιναν από
το 2004 μέχρι και σήμερα. Παράλ-
ληλα, ο νέος Πρόεδρος θα πρέπει

να χειριστεί και το ζήτημα του προ-
σφυγικού/μεταναστευτικού, το
οποίο τείνει να καταστεί πρώτο
εθνικό πρόβλημα, υποσκελίζοντας
ακόμη και αυτό το Κυπριακό, υπό
το φως των πρωτοφανών ροών που
σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες
ασφαλείας της Ε.Ε. στοχεύουν σε
δημογραφική αλλοίωση της Κύ-
πρου.

Το πρόβλημα καθίσταται ακόμη
μεγαλύτερο, καθώς η Κομισιόν δια-
φωνεί με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες
ασφαλείας, θεωρώντας ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία δεν υπόκειται
σε εργαλειοποίηση από την Τουρ-
κία, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη καλούν
την ελληνοκυπριακή πλευρά να
διαχειριστεί ένα ζήτημα κρατικής
αρμοδιότητας, ως «δικοινοτικό μον-
τέλο», μαζί με την τουρκοκυπριακή
πλευρά, η οποία όμως έχει καθο-
ριστική συμμετοχή στη δημιουργία
του προβλήματος, συνδράμοντας
την Άγκυρα στην προσπάθεια δη-
μογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου.
Το παζλ των μεγάλων μετώπων που

ορθώνονται μπροστά στον νέο
Πρόεδρο συμπληρώνει το ζήτημα
της ενέργειας, τόσο σε σχέση με
την πολιτική του πτυχή, όσο και
σε σχέση με την οικονομική προ-
οπτική που δημιουργούν τα κοι-
τάσματα υδρογονανθράκων της
νήσου. 

Ειδικότερα: 
Κυπριακό: Ο νέος Πρόεδρος θα

κληθεί να διαχειριστεί ένα πρωτο-
φανές σκηνικό, το οποίο δεν εξαντ-
λείται στην τουρκική ατζέντα για
λύση δύο κρατών, αλλά εκτείνεται
και στη στωικότητα με την οποία
ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει το τουρκικό
αφήγημα, επιτρέποντάς του να εξα-
σφαλίσει υπόσταση. Η επαναφορά
λοιπόν του Κυπριακού στο «συμ-
φωνημένο» πλαίσιο διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας δεν προ-
ϋποθέτει μόνο την αλλαγή της στά-
σης της Άγκυρας, αλλά κυρίως ότι
τα Ηνωμένα Έθνη, ο γενικός γραμ-
ματέας και ο ειδικός του αντιπρό-
σωπος, θα σταματήσουν να αλλη-

θωρίζουν και ότι θα υπερασπιστούν
τους όρους εντολής τους. Ο βαθμός
δυσκολίας της προσπάθειας του
νέου Προέδρου θεωρείται εξαιρε-
τικά μεγάλος. Αφενός, γιατί η Τουρ-
κία –κυβέρνηση και αντιπολίτευ-
ση– δεν αμφιταλαντεύεται σε σχέση
με τις δεδηλωμένες της επιδιώξεις
(σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα στά-
ση της Λευκωσίας). Και αφετέρου
γιατί ο ΟΗΕ τηρεί μια στάση πρω-
τοφανούς ανοχής και κινείται σε
ένα πλαίσιο που ευνοεί λύση μεταξύ
δύο γειτόνων που διαβιούν δίπλα-
δίπλα, εξαντλώντας το στις εμπο-
ρικές συναλλαγές δύο οντοτήτων
και αξιοποιώντας τις τεχνικές επι-
τροπές που τείνουν να υποκατα-
στήσουν το κυπριακό ζήτημα, αυτό
καθαυτό. Ανάλογος προβληματι-
σμός επικρατεί και για την περί-
κλειστη πόλη της Αμμοχώστου,
όπου η Τουρκία προχωρά βαθμηδόν
σε υλοποίηση των σχεδιασμών της
για εποικισμό, ενώ ο ΟΗΕ κινείται
σε ρηχά νερά, φραστικών επιση-
μάνσεων, δεδομένης αναποτελε-

σματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να λεχθεί ότι τα ΜΟΕ
της Λευκωσίας με στόχο την επι-
στροφή του Βαρωσιού δεν απέδω-
σαν, όπως βεβαίως δεν είχε απο-
δώσει η προσπάθεια επιβολής κυ-
ρώσεων, καθώς οι εταίροι της Κύ-
πρου στην Ε.Ε. δεν έχουν διάθεση
να αγγίξουν την Άγκυρα.

Ευρωτουρκική ατζέντα: Απο-
στολή του νέου Προέδρου θα πρέπει
να είναι η εξασφάλιση ουσιαστικής
στήριξης από την Ε.Ε. στο Κυπρια-
κό. Πέρα δηλαδή από τις κενού πε-
ριεχομένου διακηρύξεις, η Ε.Ε. θα
πρέπει επιτέλους να πάρει ουσια-
στική θέση επί του ζητήματος και
να ασκήσει την επιρροή της, δια-
συνδέοντας την ευρωτουρκική
ατζέντα –και κυρίως την αναβάθ-
μιση της Τελωνειακής Ένωσης της
Τουρκίας–με την επίλυση του Κυ-
πριακού. Και η αποστολή όμως αυ-
τή, δεν θα είναι εύκολη για τον νέο
Πρόεδρο, καθώς μεγάλος αριθμός
κρατών και κυρίως η Γερμανία, δεν
έχουν καμιά διάθεση να ασκήσουν

πίεση προς την Τουρκία, καθώς οι
εθνικές τους ατζέντες και τα οικο-
νομικά τους συμφέροντα υπερτε-
ρούν των επιδιώξεων της Λευκω-
σίας, όπως έχει αποδειχθεί στην
πράξη τα τελευταία 19 χρόνια. 

Μεταναστευτικό: Παρόμοια κα-
τάσταση επικρατεί και στο μέτωπο
αυτό, όπου η Κύπρος είναι πρώτη
με τεράστια διαφορά στην Ε.Ε. στις
ροές παράτυπων μεταναστών και
στις αιτήσεις ασύλου. Το πρόβλημα
και η εκπομπή σήματος κινδύνου
(επιστολές Αναστασιάδη και Νουρή
στην Ε.Ε.) δεν ενεργοποίησαν στον
βαθμό που έπρεπε τις Βρυξέλλες.
Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία συνεχίζει
το βιολί της. Προκειμένου, όπως
αναφέρει διαβαθμισμένο έγγραφο
των υπηρεσιών ασφαλείας της Ε.Ε.,
να οδηγήσει σε «δημογραφική αλ-
λοίωση» και «αποσταθεροποίηση»
της Κύπρου, κάτι όμως που ο αρ-
μόδιος Αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς δεν φαίνεται
να ενστερνίζεται και συνεπώς δεν
βλέπει εργαλειοποίηση. Υπό το φως
αυτών των δεδομένων, οι Βρυξέλλες
καθίστανται απλός παρατηρητής
της διαιώνισης του προβλήματος,
χωρίς καμιά σκέψη κυρώσεων, τις
οποίες είχαν επιβάλει σε άλλες πε-
ριπτώσεις εργαλειοποίησης προ-
σφύγων και μεταναστών, όπως η
Λευκορωσία.

Ενέργεια: Η αξιοποίηση των κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων θα
βρίσκεται αναντίλεκτα στην ατζέν-
τα και του επόμενου Προέδρου. Η
μέχρι στιγμής ωστόσο εμπειρία
έχει αποδείξει στην πράξη ότι η
δρομολόγηση συγκεκριμένων απο-
τελεσμάτων, τα οποία έχει ανάγκη
η Κύπρος, τόσο για οικονομικούς,
όσο και για πολιτικούς λόγους, εξα-
κολουθεί να είναι εξαιρετικά αμ-
φίβολη, με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα. Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύ-
σει ότι τοποθετούν ως κοινό πα-
ρονομαστή την Τουρκία (μαζί με
το Ισραήλ) σε οποιανδήποτε εξί-
σωση συνεργασιών στην Ανατολική
Μεσόγειο, κάτι που εμφανίζεται
να ακολουθεί και η Ε.Ε., η οποία
και στο επίπεδο αυτό εξαντλεί τη
στήριξη της προς τη Λευκωσία με
φραστικές υποδείξεις προς την Άγ-
κυρα για σεβασμό της κυριαρχίας
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων
των κρατών-μελών. Κι όταν η Άγ-
κυρα δεν τις σέβεται, η Ε.Ε. αρκείται
απλώς να τις επαναλαμβάνει. 

4 συν 1 μέτωπα για τον νέο Πρόεδρο
Κυπριακό, ευρωτουρκική ατζέντα, μεταναστευτικό, ενέργεια και το «στοίχημα των προσώπων» τα μεγάλα ζητήματα της επόμενης μέρας

Ένα πέμπτο εν δυνάμει μέτωπο για
τον επόμενο Πρόεδρο, αφορά στα
πρόσωπα που ηγούνται των κέν-
τρων αποφάσεων, στον ΟΗΕ και
στην Ε.Ε. Και όσο κομψά και να
το θέσουμε, οι σχέσεις της Λευ-
κωσίας με τον γενικό γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτέρες και δη με τον ειδικό του
αντιπρόσωπο Κόλιν Στιούρτ δεν
μπορούν να θεωρούνται οι καλύ-
τερες. Άλλωστε, επί των ημερών
Γκουτέρες-Στιούαρτ, η Λευκωσία
κατέγραψε μεταξύ άλλων, και την

πρωτοφανή απώλεια εδάφους της
νεκρής ζώνης, με σφραγίδα ΟΗΕ,
το οποίο ο ειδικός αντιπρόσωπος
Κόλιν Στιούαρτ «εκχώρησε» προς
την τουρκική πλευρά, καθ’ υπέρ-
βαση εξουσίας, για να κάνει προ-
πόνηση η τουρκοκυπριακή ομάδα
Τσετίν Καγιά, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις ενστάσεις του κυπριακού
κράτους. Οι διάλογοι και τα όσα
έλαβαν χώρα σε κεκλεισμένων των
θυρών συναντήσεις του Κόλιν Στι-
ούαρτ με αξιωματούχους της απερ-
χόμενης κυπριακής κυβέρνησης,

αντανακλούν ένα τεράστιο πρό-
βλημα, το οποίο θα πρέπει να τύχει
διαχείρισης από τον επόμενο Πρό-
εδρο, με τον τρόπο που θα επιλέξει. 

Κάπως καλύτερη είναι η κατά-
σταση με την Ε.Ε., όπου η Κομισιόν
και η Πρόεδρός της Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν τηρούν αν μη τι άλλο
τα προσχήματα, χωρίς ωστόσο να
στηρίζουν τη Λευκωσία ουσιαστι-
κά, πέρα από τις γνωστές φραστικές
επισημάνσεις που παπαγαλίζουν
αξιωματούχοι, επίσημοι και εκ-
πρόσωποι του Σώματος.

Σε επίπεδο ηγεσίας Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου διαπιστώνεται κενό,
το οποίο πάντως είναι γενικότερο
και σχετίζεται με το πολιτικό επί-
πεδο της προσωπικότητας του
Σαρλ Μισέλ. Σε κάθε περίπτωση,
η βελτίωση ή/και ο επαναπροσ-
διορισμός των σχέσεων Λευκω-
σίας-Βρυξελλών περνάει από το
Βερολίνο, το οποίο ακόμη και υπό
την ηγεσία Όλαφ Σολτς, εξακο-
λουθεί να κατευθύνει την ευρω-
παϊκή πολιτική και αυτούς που
έχουν ταχθεί να την υπηρετούν.  

Το «επιπλέον μέτωπο» της σημασίας των προσώπων 

Η βελτίωση ή/και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Λευκωσίας-Βρυξελ-
λών περνάει από το Βερολίνο, το οποίο ακόμη και υπό την ηγεσία Όλαφ
Σολτς, εξακολουθεί να κατευθύνει την ευρωπαϊκή πολιτική και αυτούς που
έχουν ταχθεί να την υπηρετούν.

Ο νέος Πρόεδρος θα πρέπει να εξασφαλίσει συμμάχους στην Ε.Ε., οι οποίοι να ξεπερνούν το «λεκτικό μοντέλο στήριξης», προκειμένου να είναι σε θέση όχι μό-
νο να διασφαλίσει στήριξη στο Κυπριακό, αλλά και να δημιουργήσει συνθήκες διασύνδεσης της επίλυσης του προβλήματος με τα ανοικτά ευρωτουρκικά ντοσιέ.

<<<<<<

Το Κυπριακό θεωρείται
πλέον «δύσκολη έως και
αμφίβολη αποστολή»,
δεδομένων τόσο της
τουρκικής στάσης, όσο
και της αμφιλεγόμενης
προσέγγισης του γ.γ.
Ηνωμένων Εθνών.

<<<<<<

Οσο για την Κύπρο, η
τουρκική  αντιπολίτευση
υπόσχεται να προστατέ-
ψει τα «κεκτημένα δι-
καιώματα» του ψευδο-
κράτους και των Τουρκο-
κύπριων, και να διασφα-
λίσει την κυρίαρχη
πολιτική ισότητα των
δύο κοινοτήτων ως βάση
μιας δίκαιης λύσης.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
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ΙΔΕΕΣ /  Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

«Εδώ στέκομαι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς»

Γ νωρίζουμεότι η ποιότητα των
θεσμών σε μια χώρα προσδιο-
ρίζει την ποιότητα των συλ-

λογικών αγαθών και, τελικά, την
ποιότητα ζωής των πολιτών. Ενδειξη
υψηλής ποιότητας θεσμών είναι,
μεταξύ άλλων, αφενός να ανταπο-
κρίνονται οι θεσμοί στην αποστολή
τους, αφετέρου οι πολιτικοί, ιδιαίτερα
όσοι κυβερνούν, να σέβονται εμ-
πράκτως τις αποφάσεις τους. Οταν
αυτό δεν συμβαίνει, η ποιότητα των
θεσμών υποβαθμίζεται – όλοι φτω-
χαίνουμε.

Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, οι
αποφάσεις ανεξάρτητων θεσμών
είναι αυτονόητα αποδεκτές. Τα θε-
σμικά πορίσματα, προερχόμενα από
φορείς του κράτους δικαίου, θεω-
ρούνται, καταρχήν, έγκυρη γνώση.
Στον Καναδά, το 2019, ο επίτροπος
Δεοντολογίας απέδωσε ευθύνες στον
πρωθυπουργό Τριντό για παρεμπό-
διση της Δικαιοσύνης στην έρευνα
εταιρικού σκανδάλου. Το πόρισμά
του έγινε σεβαστό. Στη Βρετανία,
πέρυσι, πόρισμα δημόσιας λειτουρ-
γού καταλόγισε ευθύνες στον τότε
πρωθυπουργό Τζόνσον για τα πα-

ράνομα κορωνοπάρτι. Ουδείς το αμ-
φισβήτησε. Και στις δύο περιπτώσεις
η αντιπολίτευση εκμεταλλεύθηκε,
ευλόγως, τα πορίσματα, αλλά η πο-
λιτική εκμετάλλευση ήταν εντός
ορίων. Η όποια πολιτική διαμάχη
δεν επέφερε την απαξίωσή τους.

Στην Κύπρο, αντιθέτως, το πό-
ρισμα Πολυβίου για τα αίτια της
έκρηξης στο Μαρί (το 2011, με 13
νεκρούς) απέδωσε «θεσμικές και
προσωπικές ευθύνες» στον τότε
Πρόεδρο Χριστόφια. Η αντίδραση
του Προέδρου; Εχει «πολιτικές φι-
λοδοξίες» ο κ. Πολυβίου! Το 2020
και το 2022 ο γενικός ελεγκτής κ.
Μιχαηλίδης αποφάνθηκε ότι πάνω
από τα μισά διαβατήρια της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας χορηγήθηκαν, με
αποφάσεις του υπουργικού συμβου-
λίου, σε αλλοδαπούς, παράνομα. Η
αντίδραση του υπουργού Εσωτερι-
κών; «Υπερβαίνει τις αρμοδιότητές
του» ο κ. Μιχαηλίδης και, επιπλέον,
εμφορείται από «πολιτικά κίνητρα».
Υπάρχουν και χειρότερα. Στη Ρου-
μανία, το 2018, η επικεφαλής της
Αρχής Κατά της Διαφθοράς κ. Κοβέσι
απολύθηκε από τον υπουργό Δικαιο-

σύνης όταν οι έρευνές της αποκά-
λυψαν τη διαφθορά υψηλών στελε-
χών του κυβερνώντος κόμματος.
«Υπερέβη τις αρμοδιότητές της»,
ήταν το σχόλιο του υπουργού.

Στα καθ’ ημάς εντυπωσιάζει η
επιθετικότητα προς την Αρχή Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ) από μια κυβέρ-
νηση που ομνύει στη φιλελεύθερη
δημοκρατία. Πλεονάζουν οι απα-
ξιωτικοί χαρακτηρισμοί από κυβερ-
νητικά στελέχη για τον επικεφαλής
της ΑΔΑΕ κ. Χρήστο Ράμμο, έναν
ανεπίληπτου ήθους πρώην ανώτατο
δικαστή: έχει «πολιτικές φιλοδοξίες»
(Οικονόμου)· είναι η «πέμπτη φά-
λαγγα του ΣΥΡΙΖΑ» (Μαρκόπουλος)·
κινείται «στα όρια της προδοσίας»
(Γεωργιάδης)! Ομολογουμένως, η
πολιτική χυδαιότητα δεν είναι αμιγώς
ελληνική υπόθεση. Στις ΗΠΑ, η τραμ-
πική Δεξιά, ενοχλημένη από θεσμικές
παρεμβάσεις στα πεπραγμένα του
Τραμπ, συστηματικά διαβάλλει το
FBI, εισαγγελείς και κρατικούς λει-
τουργούς. Είναι αξιοπρόσεκτο πόσο
αντιθεσμικοί γίνονται συντηρητικοί
πολιτικοί (συντηρητές, υποτίθεται,

της θεσμικής τάξης) όταν τα εξου-
σιαστικά σχέδιά τους συναντούν
προσκόμματα. Με τις αντιδράσεις
της η κυβέρνηση Μητσοτάκη συμ-
περιφέρεται περισσότερο σαν να
είναι κυβέρνηση πρώην κομμουνι-
στικής χώρας και λιγότερο μιας δυ-
τικής δημοκρατίας, στην οποία υπό-
κειται σε θεσμικούς ελέγχους. Φυσικά
δεν πρωτοτυπεί, κι αυτό είναι το
δράμα μας. Ετσι ενεργούν, διαχρο-
νικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν
σκοντάφτουν σε ανεξάρτητους θε-
σμούς: αν δεν καταφέρουν να τους
χειραγωγήσουν, τους απαξιώνουν
ή τους παρακάμπτουν. Ο πρωθυ-
πουργός θα προτιμούσε ο κ. Ράμμος
να συμπεριφερθεί όπως ο κ. Μπίνης,
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής
Διαφάνειας, ο οποίος αρνήθηκε, πέ-
ρυσι, με νομιμοφανή επιχειρήματα,
να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση
στοιχείων για τη διανομή δημοσίου
χρήματος σε ΜΜΕ («λίστα Πέτσα»)
(βλ. άρθρο Π. Μανδραβέλη, «Κ»,
30.10.22).

Ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, όμως,
πήρε τον ρόλο του στα σοβαρά. Η
επαγγελματική του ακεραιότητα δεν

του επέτρεψε να συμπεριφερθεί
ασπόνδυλα – ιδού η έκπληξη για τα
ελληνικά δημόσια ήθη. Θα μπορούσε
ευσχήμως να παρακάμψει τόσο τη
μηνυτήρια αναφορά του κ. Ανδρου-
λάκη για την απόπειρα παρακολού-
θησης του κινητού του από κακό-
βουλο λογισμικό, τον Ιούλιο 2022,
όσο και το μετέπειτα αίτημα του κ.
Τσίπρα να ενημερωθεί για περιπτώ-
σεις άρσης απορρήτου έξι δημοσίων
προσώπων. Δεν το έπραξε και, χάρη
στις έρευνες της ΑΔΑΕ, αποκαλύ-
φθηκε το σκοτεινό σκάνδαλο του-
λάχιστον δέκα τηλεφωνικών παρα-
κολουθήσεων. Μάθαμε κάτι για το
οποίο ο πρωθυπουργός φέρει πολι-
τική ευθύνη, αλλά δηλώνει άγνοια!
Διπλό το σκάνδαλο. Μερικοί, καλο-
προαίρετα, καταλογίζουν στον κ.
Ράμμο «πολιτική αφέλεια». Σε ένα
σύστημα που ευνοεί τον κομφορ-
μισμό, τη συμπαιγνία και την πολι-
τική κηδεμόνευση των θεσμών, θα
αναμενόταν να παίξει το παιχνίδι:
τυπολατρική αδράνεια, διευκόλυνση
κυβερνητικών σχεδίων, συναγελα-
σμός με την εξουσία. Αποδείχθηκε
ότι δεν είναι τέτοιας κοπής αξιωμα-

τούχος. Η μη ελεγχόμενη συμπερι-
φορά του αναδεικνύει το προφίλ
αξιωματούχου που χρειαζόμαστε,
αν θέλουμε οι Ανεξάρτητες Αρχές
να λειτουργούν πράγματι ως θεσμικά
αντίβαρα στην κυβερνητική εξουσία.
Οι αξιωματούχοι πάντοτε διαθέτουν,
εντός του νόμου, διακριτική ευχέρεια
στην άσκηση του ρόλου τους. Οταν
τον ασκούν ευσυνείδητα δεν είναι
δεδομένοι: σημείο αναφοράς είναι
οι αξίες που υπηρετούν, όχι ο ιδιο-
τελής κομφορμισμός, η ευτελής ρου-
τίνα ή ο πονηρός πολιτικός τακτι-
κισμός. Η δουλειά τους είναι να γί-
νονται δυσάρεστοι στην εξουσία,
όχι να την ευχαριστούν. Για να
ασκούν τον ρόλο τους με αρετή και
τόλμη πρέπει να διαθέτουν ηθικό
ανάστημα. Να έχουν, δηλαδή, ως
οδηγό συμπεριφοράς τη ρήση του
Λούθηρου: «Εδώ στέκομαι, και δεν
μπορώ να κάνω αλλιώς». Σας ευχα-
ριστούμε, κ. Ράμμο.

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

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Η συζήτηση για τη συμμετοχή στις
προεδρικές εκλογές απασχόλησε
το σύνολο των υποψηφίων, όπως
σχεδόν πάντοτε άλλωστε, που και
φέτος κάλεσαν το εκλογικό σώμα
να προσέλθει μαζικά στην κάλπη.
Ωστόσο, η αποχή ως συμπεριφορά
του εκλογικού σώματος στηνΚύπρο
ακολουθεί, όπως σχεδόν σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, αυξητική τάση
τα τελευταία χρόνια και στις προ-
εδρικές –την πιο σημαντική, λόγω
πολιτειακού συστήματος, εκλογική
διαδικασία. Τη δεκαετία από τις
προεδρικές του 2008 σε αυτές του
2018 αυξήθηκε θεαματικά η αποχή,
στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο
της διαδικασίας. Με τις εκλογές

σήμερα να αποκτούν το δικό τους
ξεχωριστό ενδιαφέρον για το αν
όντως υπάρχει μοτίβο αύξησης (ή
και παγίωσης) ως προς τους ψηφο-
φόρους εκείνους που συνειδητά (ή
για σειρά άλλων λόγων) αποφασί-
ζουν να μην προσέλθουν στην κάλ-
πη για να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα. 

Δεκαετία αύξησης
Στις εκλογές του 2008 το ποσο-

στό αποχής στο πρώτο γύρο έδειξε,
για πρώτη φορά, τα δόντια του στο
σύγχρονο πολιτικό σύστημα στην
Κύπρο σε επίπεδο προεδρικών εκλο-
γών. Το 10,38% του εκλογικού σώ-
ματος δεν προσήλθε. Το ποσοστό
αυξήθηκε σχεδόν 8 μονάδες με το
ποσοστό στον δεύτερο γύρο των
προεδρικών του 2013 να εκτοξεύε-
ται στο 18,42%. Η αυξητική τάση
της αποχής καθιερώθηκε με το πο-
σοστό αποχής στους δύο γύρους
των προεδρικών του 2018 να δια-
μορφώνεται σε 28,12% και 26,03%,
αντίστοιχα. Ενδιάμεσα στις βου-
λευτικές εκλογές (παραδοσιακά μι-
κρότερη συμμετοχή από τις προ-
εδρικές) τα ποσοστά αποχής το
2016 και το 2021 κινήθηκαν σε
33,26% και 34,28% αντίστοιχα, με
την τάση εδώ να είναι επίσης αυ-
ξανόμενη. Το πώς φτάσαμε σε επί-
πεδο προεδρικών σχεδόν 155.000
πολίτες να απέχουν (191.000 στις
βουλευτικές) δεν αποτελεί μόνο
ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνικό
φαινόμενο, αλλά και ένα εργαλείο
ανάλυσης για τις εκλογές σήμερα.
Σε σχέση με το αν θα δούμε αύξηση

σε αυτά τα ποσοστά και παγίωση,
και μαθηματικά, της αποχής σε ένα
διάστημα, από το 2008, διάρκειας
μια δεκαπενταετίας. 

Δεν ψηφίζουν οι Κύπριοι
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν ενη-

μερωμένες μελέτες ή βιβλιογραφία
που να ασχολείται, κατεξοχήν, με
μια αποδεκτή μεθοδολογία ανάλυ-
σης των λόγων αποχής του εκλο-
γικού σώματος στις εκλογές –και
δη στις προεδρικές που έχουν πάντα
αυξημένη συμμετοχή. Ωστόσο,
υπάρχουν εργαλεία ανάλυσης της
συμπεριφοράς των Κύπριων ψη-
φοφόρων που συνδέονται όχι μόνο
με κλασικούς αναλυτές αλλά και
με τη συζήτηση για την πολιτική
κουλτούρα στην Κύπρο. Χαρτο-
γραφώντας κανείς τους γενικούς
λόγους τήρησης αποχής από μέρος
του εκλογικού σώματος στηνΚύπρο
θα συμπεριλάμβανε:

• Τη γενική οικονομική και κοι-
νωνική συνθήκη, η οποία ιδίως
υπό το βάρος πολλών συστημικών
παραγόντων, τα τελευταία χρόνια,
απομακρύνει τους εκλογείς από τα
παραδοσιακά κόμματα ή τους υπο-
ψηφίους. Επιπλέον, σε αυτό το
πεδίο η ενσυναίσθηση της διαφθο-
ράς από τους πολίτες δημιουργεί
σχέσεις απάθειας, καταδίκης ή συλ-
λήβδην απόρριψης των εκλογών
–στη λογική του «όλοι είναι διε-
φθαρμένοι»

• Τη σταθερή και αυξανόμενη
απαξίωση των κομμάτων ως «κομ-
μάτων μηχανισμού» που στην Κύ-
προ έχει όχι μόνο ιστορικό συγκεί-

μενο στις τελευταίες εκλογές αλλά
και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτη-
ριστικά, μιας και πολλά κόμματα
εργοδοτούσαν τα μέλη τους σε
αυτά ή σε σχετιζόμενες επιχειρήσεις
(χαρακτηριστικό το παράδειγμα
του ΑΚΕΛ). Εδώ ρόλο διαδραματίζει
και η λεγόμενη αντιληπτή επίδραση
της ψήφου, μιας και σήμερα δοκι-
μάζονται τα όρια του δικομματισμού
στην Κύπρο (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ), που
έχει την σημασία του, γιατί στα
πολιτικά συστήματα, με αυξανό-
μενο δικομματισμό, αυξάνονται,
συνήθως, και τα ποσοστά της απο-
χής 

• Η κληρονομικότητα. Όσο πα-
ράδοξο κι αν ακούγεται, ένα ποσο-
στό ψηφοφόρων επιλέγει να απέχει,
διότι προέρχεται από οικογένειες

που διαχρονικά έπρατταν το ίδιο.
Στην Κύπρο, οι προεδρικές σήμερα
είναι οι πρώτες που διενεργούνται
μετά την πανδημία (και εν μέσω
αυτής τεχνικά) κατά τη διάρκεια
της οποίας μια νέα μερίδα ψηφο-
φόρων διαμορφώνεται και γύρω
από υποψηφιότητες που αγγίζουν
το αντιεμβολιαστικό και συνωμο-
σιολογικό κίνημα που προέκυψε
σε σχέση με τον Covid-19 παγκο-
σμίως αλλά και που στο τέλος απα-
ξιώνουν σχεδόν εκφασιστικά τις
εκλογές. 

• Το μορφωτικό επίπεδο. Η βι-
βλιογραφία καταγράφει πως δια-
χρονικά όσοι απέχουν προέρχονται
από χαμηλότερα, μορφωτικά και
βιοτικά, στρώματα της κοινωνίας,
πτυχή που αν ιδωθεί σε σχέση με

τα προβλήματα της Παιδείας στην
Κύπρο, τα επίπεδα σχολικού γραμ-
ματισμού και την ευρύτερη λουμ-
πενοποίηση της κοινωνίας αντι-
λαμβάνεται πως εδώ υπάρχει πλού-
σιο πεδίο εξερεύνησης.

• Πρακτικοί λόγοι. Από τις και-
ρικές συνθήκες την ημέρα διεξα-
γωγής μέχρι την εγγραφή στον κα-
τάλογο, τη μη υποχρεωτικότητα
της ψήφου, την απουσία ηλεκτρο-
νικής ή επιστολικής ψήφου, την
απουσία εκλογικών κέντρων σε
απομακρυσμένες περιοχές, κ.ο.κ.
Οι εν λόγω λόγοι πάντα υφίστανται
και διαμορφώνουν ένα ποσοστό
ψηφοφόρων που την ημέρα εκείνη
«κωλύονται», είτε για πρακτικούς
λόγους είτε γιατί κρυώνουν ή θέ-
λουν να πάνε για μπάνιο.

Επίσης, στο φαινόμενο της απο-
χής στην Κύπρο πρέπει να προ-
σθέσουμε και ορισμένα χαρακτη-
ριστικά όπως αυτά της χαμένης
ψήφου και της διάστασης του εν-
διαφέροντος/γνώσης για τα πολιτικά
τεκταινόμενα. Στην πρώτη περί-
πτωση, ο ψηφοφόρος που θεωρεί
πως ιδεολογικά ταιριάζει με κάποιον
υποψήφιο που ωστόσο αξιολογεί
πως δεν θα τα καταφέρει, απέχει.
Δεν ψηφίζει δηλαδή για συνειδη-
σιακούς λόγους. Στη δεύτερη πε-
ρίπτωση, απέχουν μαζικά αυτοί
που δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέ-
ρονται να μάθουν για όλες τις λε-
πτομέρειες του πολιτικού συστή-
ματος ή ενός προεκλογικού. Στις
σημερινές προεδρικές με αρκετούς
ανεξάρτητους υποψηφίους και ρε-
κόρ υποψηφίων στο σύνολό τους,

αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον να
δούμε ποιο ποσοστό της χαμένης
ψήφου θα προστεθεί τελικά σε αυτό
της αποχής για να συμπεράνουμε
και α. την πραγματική δυναμική
των ανεξάρτητων υποψηφίων και
β. αν υπάρχει ψήφος αποστολής
μηνυμάτων από μερίδα των ψηφο-
φόρων. Τέλος, σημασία έχει και το
παράδοξο της ψήφου. Αυτό θα δείξει
αν υπάρχει αλτρουιστική τελικά
εκλογική συμπεριφορά στην Κύπρο
ή η έκφραση προτίμησης ακολουθεί
αμιγώς το μονοπάτι του εγωιστικού
αλτρουισμού. Παρά το ότι στην
Κύπρο το σύστημα είναι αμιγώς
πελατειακό, με την πλειοψηφία
των ψηφοφόρων να επιλέγουν στη
βάση «ανταμοιβής» σε προσωπικό
επίπεδο, ενδέχεται αυτό να μη λει-
τουργήσει φέτος και να δούμε και
ποσοστά αποχής μεταξύ των πα-
ραδοσιακά ορθολογιστών ψηφο-
φόρων. 

Η μεγάλη εικόνα
Ασφαλώς σήμερα είναι εξαιρε-

τικά δύσκολο να προβλέψει κανείς
την αποχή ως προς τις διαστάσεις
των βασικών της ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών (επαρχίες, ηλικιακές
ομάδες, κομματική ή προεδρική
προτίμηση, κ.λπ.). Ωστόσο, ανα-
πόφευκτα, το πώς θα κινηθεί η συμ-
μετοχή ανά ηλικιακή ομάδα, επαρ-
χία και κομματική προτίμηση θα
κρίνει το τελικό ζευγάρι του δεύ-
τερου γύρου και το ποιος θα έρθει
τρίτος και αν όντως επιβεβαιώνον-
ται ή διαψεύδονται οι δημοσκοπή-
σεις ως προς τη διάσταση κατα-
γραφής της αποχής –και επί του
συνόλου, συνεπώς κατ’ επέκταση,
αν θα καταγραφούν και εκπλήξεις.
Επίσης θα κρίνει ποια θα είναι η
ίδια η έκβαση της αποχής, δεδο-
μένου ότι το μοτίβο, από το 2008,
δείχνει συνεχιζόμενη αύξησή της.
Με το μήνυμα της αύξησης να απο-
τελεί όχι ευοίωνο μήνυμα για την
πολιτική κουλτούρα των Κύπριων
ψηφοφόρων σε μια διαδικασία μά-
λιστα με 14 υποψήφιους από όλο
το ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα.

Φυσικά, ρόλο παίζει και η αποχή
μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου
(με μείωση το 2018 και αύξηση το
2013) γιατί μας δείχνει και την εκλο-
γική συμπεριφορά σημαντικής με-
ρίδας ψηφοφόρων στα τρία κυρίαρ-
χα σενάρια του β΄ γύρου που απο-
τελούν, διαχρονικά, και αντικείμενο
συναλλαγής:

• Νεοφύτου Vs Μαυρογιάννης,
για το πώς θα ψηφίσουν οι ψηφο-
φόροι του Χριστοδουλίδη.

•  Νεοφύτου Vs Χριστοδουλίδης,
για το πώς θα κινηθεί –κυρίως– το
ΑΚΕΛ.

• Χριστοδουλίδης Vs Μαυρογιάν-
νης, για το πώς θα κινηθεί –κυ-
ρίως– ο ΔΗΣΥ και αν υπάρχει τε-
ράστια κρίση εντός του τελευταίου. 

Ποιοι οι λόγοι αποχής από τις κάλπες
Αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των πολιτών που δεν συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες  - Πρακτικά και όχι μόνο ζητήματα

Το πώς φτάσαμε σε επίπεδο προεδρικών σχεδόν 155.000 πολίτες να απέχουν (191.000 στις βουλευτικές) δεν αποτελεί μόνο ενδιαφέρον πολιτικό και κοι-
νωνικό φαινόμενο, αλλά και ένα εργαλείο ανάλυσης για τις εκλογές σήμερα.

<<<<<<

Από το 2008 στο 2018
η αποχή αυξήθηκε
θεαματικά στις προεδρι-
κές, με τις εκλογές
φέτος να δείχνουν αν
υπάρχει, όντως, μοτίβο.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008

 Α΄ Γύρος 10,38%
 Β΄ Γύρος 9,16%

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2013

 Α΄ Γύρος 16,86%
 Β΄ Γύρος 18,42%

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2016 33,26%

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2018

 Α΄ Γύρος 28,12%
 Β΄ Γύρος 26,03%

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2021 34,28%

Αποχή 2008-2021

H αύξηση της 
αποχής από το 2008 
στο 2018 (δεκαετία) 
καταγράφεται με 
αύξηση, με σταθερή 
αύξηση, άνω του 
30%, της αποχής να 
καταγράφεται και 
στις βουλευτικές 
εκλογές. Η σημερινή 
διαδικασία θα μας 
δείξει το μοτίβο για 
μια περίοδο 15 ετών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
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Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Με τη συμμετοχή 14 υποψηφίων, αριθμός ρεκόρ,
περίπου 560.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι
καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα. Μεγάλο στοίχημα για τους υποψη-
φίους είναι η συσπείρωση των ψηφοφόρων
τους αλλά και η μείωση του ποσοστού της
αποχής. Χαρακτηριστικό της παρούσας
εκλογικής διαδικασίας είναι και η υπερ-
προβολή των υποψηφίων στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης. Για τον τρόπο συμ-
περιφοράς των ψηφοφόρων αλλά και κατά
πόσον υπερισχύει των πολιτικών θέσεων η
εικόνα απαντούν στην «Κ» ο αναπληρωτής
καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης και
η κοινωνιολόγος στοΜεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Κοινωνικού Φύλου Μαρία Αγγελή.

–Ποιοι παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν την απόφαση κά-
ποιου να συμμετάσχει ή όχι στην
εκλογική διαδικασία;

–Συχνά είναι η ταυτόχρονη
ύπαρξη πολλών προσωπικών, οι-
κογενειακών αλλά και κοινωνικών
παραγόντων που ωθούν το άτομο
να ασκήσει ή όχι το εκλογικό του
δικαίωμα. Για παράδειγμα το πόσο
εμπλέκεται και παρακολουθεί τα
κοινά είναι ένα σημαντικό κομμάτι,
ταυτόχρονα όμως και η οικογενει-
ακή παράδοση, η σχέση της οικο-
γένειας με ένα κόμμα ή μια γενική
πολιτική κατεύθυνση επίσης λει-
τουργούν καταλυτικά. Από την άλ-
λη, μια περίοδος κοινωνικής, οικο-
νομικής ή άλλης μεγάλης κρίσης
μπορούν να στρέψουν μακριά το
βλέμμα, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νε-
ότερα άτομα που νιώθουν ότι η χώ-
ρα τους τους απογοήτευσε και εκεί
βλέπουμε είτε απαξίωση είτε δυ-
στυχώς και την ταύτιση με ακραία
και αντιδραστικά κινήματα.

–Τι ωθεί τους πολίτες στο να
απομακρύνονται από τα κόμμα-
τα, ένα φαινόμενο που παρατη-
ρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

–Όπως έχω πει και πιο πάνω,
δυστυχώς οι κοινωνικές κρίσεις
που βιώνουμε, όπως και σε πολλά
μέρη του κόσμου, στην οικονομία,
στην υγεία, την πρόσβαση στην
αξιοπρεπή εργασία και άλλα, δη-
μιουργούν ένα αίσθημα προσωπι-
κής αδικίας στη σχέση του πολίτη
με τη χώρα του. Συνεπώς, όταν
διαρραγεί αυτός ο δεσμός πολίτη-
κράτους, αρκετοί θα οδηγηθούν
στην αποστασιοποίηση με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Από την άλλη, δεν
πρέπει να ξεχνάμε και ότι είμαστε
σε μια μεταβατική εποχή κατά την
οποία τα παραδοσιακά κόμματα
έπαψαν να είναι «ελκυστικά», καθώς
λειτουργούν ακόμα με παλαιού τύ-
που δομές, ενώ ο κόσμος γύρω τους
είναι σε όλα τα επίπεδα εντελώς
διαφορετικός.

–Είναι πλέον η επιλογή στις προ-
εδρικές εκλογές προσωποκεν-
τρική; 

–Νομίζω ποτέ δεν έπαψαν να
έχουν και αυτό το στοιχείο. Εξ ορι-
σμού στα προεδρικά συστήματα
εκλέγεται ένα άτομο με πολλές, συ-
χνά υπέρμετρα πολλές εξουσίες, για
να κυβερνήσει. Από την εποχή του

Κένεντι μέχρι τον Ομπάμα και τον
Τραμπ στις ΗΠΑ είδαμε πόσο πολύ
οι ιδιότητες (ενίοτε και περίεργες
ιδιότητες στην περίπτωση του
Τραμπ) μπορούν να αποτελέσουν
πόλο έλξης. Και στη δική μας περί-
πτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδι-
αίτερα γνωρίσματα της κοινωνίας,
μπορεί κανείς να βρει ας πούμε μια
«αρχετυπική» μορφή αυτού που
πολλοί συμπολίτες μας επιθυμούν
να είναι ο επόμενος Πρόεδρός τους.

–Επηρεάζει και το γεγονός ότι
ζούμε στην εποχή της εικόνας;

–Σίγουρα η αναλογία εικόνας
σε σχέση π.χ. με τη λεκτική πλη-
ροφορία έχει αλλάξει. Παλαιότερα,
η ρητορική δεινότητα ήταν απα-
ραίτητη ιδιότητα για ένα φιλόδοξο
πολιτικό, που έφτανε μέχρι τη δη-
μαγωγία. Σήμερα εξακολουθεί να
υπάρχει δημαγωγία και χειραγώ-
γηση, αλλά ίσως μέσα από την ει-
κόνα να γίνεται με πιο έμμεσο και
«εκλεπτυσμένο» τρόπο.

–Πόσο επηρεάζουν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης την εκλογική
συμπεριφορά των ψηφοφόρων;

–Έχω την αίσθηση ότι τα ΜΚΔ
μεγεθύνουν τις βεβαιότητες των
ατόμων και αυξάνουν τις διαφορές
μεταξύ ιδεών. Επειδή για τους πε-
ρισσότερους η διάδραση μέσα από
τα ΜΚΔ γίνεται με κόσμο που λίγο
έως πολύ μοιάζουν μεταξύ τους σε

ό,τι αφορά το ιδεολογικοπολιτικό
προφίλ, αυτό έρχεται και δρα αν-
τιπαραγωγικά σε ό,τι αφορά την
έκθεσή μας σε πλήθος διαφορετι-
κών ιδεών, απόψεων ή ακόμα και
επιλογών σε σχέση με την ψήφο
μας. Σίγουρα πάντως, φαίνεται ότι
τα ΜΚΔ έχουν κερδίσει ένα σημαν-
τικό κομμάτι από την πίτα της προ-
εκλογικής εκστρατείας που ήταν
περίοδος εσόδων για τα παραδο-
σιακά ΜΜΕ και τώρα η εξίσωση
αυτή φαίνεται να έχει αλλάξει.

–Η ανάγκη να ανήκεις σε κάποιο
σύνολο ή η απολιτίκ στάση είναι
η τάση που υπερτερεί σήμερα;

–Οι περισσότεροι από εμάς έχου-
με την ανάγκη του ανήκειν. Το ζή-
τημα είναι πού θέλει ο καθένας να
ανήκει. Παλιότερα, το να ανήκεις
σε ένα κόμμα, έναν τοπικό σύλλογο
προσέδιδε κύρος (κυρίως στους άν-
τρες της γειτονιάς), το οποίο μετέ-
φεραν ως κεφάλαιο στα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας. Η αστικοποί-
ηση ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα
της Λευκωσίας και της Λεμεσού άλ-
λαξε πολλά πράγματα. Πλέον η ψή-
φος ή η αποχή της ανώνυμης πο-
λυκατοικίας, όπως την ονομάζω,
είναι κρυφή, είναι άγνωστη και επι-
τρέπει σε πολλούς να επιλέγουν
την αποστασιοποίηση από τα κοινά
χωρίς αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε
αρνητική επίπτωση είτε στο κύρος
είτε στην κοινωνική τους θέση.

–Ποιοι παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν την απόφαση κά-
ποιου να συμμετάσχει ή όχι
στην εκλογική διαδικασία; 

–Η απόφασή μας για συμμετοχή
στην εκλογική διαδικασία καθο-
ρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από το
εάν αυτή η πράξη φέρει, κατά τη
γνώμη μας, κάποιο νόημα. Η αυ-
ξανόμενη αποχή από τις εκλογικές
διαδικασίες αντικατοπτρίζει μια
απώλεια νοήματος, λένε χαρακτη-
ριστικά πολλοί/ες: «Γιατί να πάω,
θα αλλάξει κάτι;». Γι’ αυτή την
απαξίωση της εκλογικής διαδικα-
σίας έχει μεγάλη ευθύνη ο τρόπος
άσκησης της πολιτικής εξουσίας,
που προκύπτει συχνά μέσα από
ένα παγιωμένο σύστημα πελατει-
ακών σχέσεων και διαφθοράς, που
αντί να εξυπηρετεί το κοινό καλό
εξυπηρετεί μια μικρή πολιτική και
επιχειρησιακή ελίτ.

–Τι ωθεί τους πολίτες στο να
απομακρύνονται από τα κόμ-
ματα, ένα φαινόμενο που πα-
ρατηρείται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο; 

–Οι πολίτες και οι πολίτισσες
τείνουν να απομακρύνονται από
τα κόμματα, όταν αυτά χάνουν το
κύρος και την αξιοπιστία τους. Θα
μπορούσαμε να συνοψίσουμε κά-
ποιες από τις συνήθεις πρακτικές
των κομμάτων που συντείνουν σε
αυτό. Πρώτον, τα κόμματα για
εκλογικούς λόγους, παρουσιάζουν
μη ρεαλιστικά πολιτικά προγράμ-
ματα, τα οποία μετεκλογικά, όταν
βρεθούν στην εξουσία, δεν εφαρ-
μόζουν. Έτσι, οι ψηφοφόροι χά-
νουν όχι μόνο την εμπιστοσύνη
τους στα κόμματα αλλά και το εν-
διαφέρον τους για τις προτάσεις
πολιτικής που παρουσιάζουν στις
επόμενες εκλογές. Δεύτερος λόγος
απομάκρυνσης από τα κόμματα
είναι το επίπεδο του πολιτικού
διαλόγου.

Συχνά τα κόμματα και οι εκ-
πρόσωποί τους επιδίδονται σε μία
αέναη πολιτική αντιπαράθεση που
στόχο έχει να πλήξει τα άλλα κόμ-
ματα. Αυτή η συγκρουσιακή στάση
δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ίσως
σε κάποιες εποχές να κέρδιζε κά-
ποιο έδαφος αλλά σήμερα έχουμε
προβλήματα που απαιτούν επιτα-
κτικά, πολιτικό σχεδιασμό. Η πο-
λυπλοκότητα και η επισφάλεια
των κοινωνικο-οικονομικών συν-
θηκών που ζούμε, η περιβαλλον-
τική καταστροφή, η πυρηνική
απειλή είναι συνθήκες που νιώ-
θουμε σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω
από τα κεφάλια μας. Το τελευταίο
που μας απασχολεί είναι κόμματα
και υποψήφιοι θα προσθέσω, που
συγκρούονται για μικρότητες και
για εντυπώσεις, αντί να προτείνουν
λύσεις για όσα πραγματικά μας
απασχολούν.

Ο τρίτος λόγος είναι το γεγονός
ότι τα κόμματα δεν μας αντιπρο-
σωπεύουν. Είναι ανδροκρατούμε-
να, αποτυγχάνοντας να εκπροσω-
πήσουν το άλλο μισό του πληθυ-
σμού, τις γυναίκες. Οι εκπρόσωποί
τους προέρχονται κατά πλειοψηφία
από μία κοινωνική τάξη που επίσης
δεν είναι αντιπροσωπευτική του
πληθυσμού. 

–Είναι πλέον η επιλογή στις
προεδρικές εκλογές προσωπο-
κεντρική; Επηρεάζει και το γε-
γονός ότι ζούμε στην εποχή της
εικόνας;

–Ζούμε στην εποχή της εικόνας
και αυτό αποτελεί απειλή για τη
δημοκρατία και την ενεργό πολι-
τότητα. Η επένδυση σε ένα πολι-
τικό μάρκετινγκ που έχει στο επί-
κεντρό του τη χειραγώγηση μέσω
της εικόνας ενός προσώπου και
των μαρκετινίστικων - κενών πε-
ριεχομένου συνθημάτων, επηρε-
άζει τον τρόπο που ψηφίζουμε.
Ένα «πείραμα» που κάνω συχνά
σε εκλογικές περιόδους είναι να
ρωτάω ανθρώπους τι θα ψηφίσουν
και γιατί. Παρατηρώ συχνά ότι τα
κριτήρια είναι εντελώς επιφανει-
ακά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η ικανότητα διακυβέρνησης, το
πολιτικό ταλέντο, το πολιτικό πρό-
γραμμα. Μια μελέτη που έγινε σε
μεγάλο δείγμα πολιτών στην Αγ-
γλία, υποστηρίζει ότι ο μέσος πο-
λίτης πάει στις κάλπες ψηφίζοντας
πρόσωπα ή/και κόμματα το πολι-
τικό πρόγραμμα των οποίων όχι
μόνο αγνοεί αλλά και δεν ενδια-
φέρεται να μάθει. Αυτή η στάση
των πολιτών είναι κατά τη γνώμη
μου αποτέλεσμα μια μακράς πο-
ρείας «απο-πολιτικοποίησης» των
πολιτικών θεσμών. Μια μετατροπή
της πολιτικής σε προϊόν μάρκε-
τινγκ που λειτουργεί με κανόνες
εντυπώσεων και αγοράς και όχι
με το κριτήριο του ουσιαστικού
πολιτικού σχεδιασμού.

–Πόσο επηρεάζουν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης την εκλο-
γική συμπεριφορά των ψηφο-
φόρων;

–Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ωθούν τους/τις χρήστες/τριές τους
στο να έχουν εξαιρετικά χαμηλή
διάρκεια προσοχής και έτσι η ενη-
μέρωση που λαμβάνουν για υπο-
ψηφίους και πολιτικά προγράμματα
γίνεται πιο γρήγορη, επιζητεί τη
στιγμιαία προσοχή και άρα είναι
πιο κενή, πιο συνθηματική και λι-
γότερο πολιτική. Έτσι τα μέσα αυ-
τά συντείνουν προς τη μαρκετι-
νίστικη συνθήκη των εκλογών
που λέγαμε και πιο πάνω. Ως προς
τη στρατολόγηση για συμμετοχή

στην εκλογική διαδικασία, υπάρχει
μία μελέτη που δείχνει ότι παλαι-
ότεροι τρόποι στρατολόγησης,
όπως ήταν για παράδειγμα οι συ-
ναθροίσεις ή τα τηλέφωνα, ήταν
πιο αποτελεσματικές σε σχέση με
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
όμως δίνουν τη δυνατότητα προς
τους υποψηφίους και τα κόμματα
να φτάσουν στο νεανικό κοινό,
που «υπάρχει» πια κυρίως εκεί. 

–Η ανάγκη να ανήκεις σε κάποιο
σύνολο ή η απολιτίκστάση είναι
η τάση που υπερτερεί σήμερα;

–Η απαξίωση απέναντι στα πο-
λιτικά κόμματα και η ολοένα με-
γαλύτερη αποχή από τις εκλογές,
ερμηνεύεται συχνά ως απολιτίκ
τάση. Δεν είμαι σίγουρη ότι συμ-
φωνώ με αυτή την ερμηνεία. Σί-
γουρα, το σύστημα στο οποίο ζούμε
μας σπρώχνει να αναζητούμε ατο-
μικές διεξόδους. Όμως η ανάγκη
μας για συλλογική δράση και για
πολιτική πράξη δεν πεθαίνει, αλ-
λάζει απλώς μορφή. Καθώς το πο-
λιτικό κατεστημένο αποτυγχάνει
να μας εκπροσωπήσει και να υπε-
ρασπιστεί τα συμφέροντά μας, με-
τουσιώνουμε την απογοήτευσή
μας σε εναλλακτικούς τρόπους
πολιτότητας.

Ο ακτιβισμός, οι συλλογικότητες
αλληλεγγύης, οι πορείες διαμαρ-
τυρίας, η συσπείρωση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τα ψηφί-
σματα, όλα αυτά είναι ύψιστες
μορφές πολιτικής πράξης. Το στοί-
χημα της εποχής είναι νομίζω το
πώς θα κάνουμε αυτά τα διαφο-
ρετικά πεδία άσκησης πολιτικής
πράξης να επικοινωνούν, να συ-
νυπάρχουν και να αλληλο-υπο-
στηρίζονται. Μετά λύπης μου πα-
ρατηρώ ότι τα κέντρα λήψης πο-
λιτικών αποφάσεων δεν επιδιώ-
κουν αποτελεσματικά και συστη-
ματικά τη διαβούλευση με τέτοιες
συλλογικότητες. Δεν είναι αρκετό
να τις καλούν σποραδικά στη Βου-
λή. Είναι κρίμα, επειδή υπάρχουν
πια πολλές μέθοδοι ουσιαστικής
και συστηματικής διαβούλευσης
μέσα από τεχνικές δομημένου δια-
λόγου και συλλογικής λήψης απο-
φάσεων που παραμένουν σε με-
γάλο βαθμό αναξιοποίητες.

Οι εκλογές εικόνας και social media 
Η επιρροή των παραδοσιακών κομμάτων, ο κομματικός πατριωτισμός και οι νέοι τρόποι πειθούς των ψηφοφόρων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Αν. καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

H κρυφή ψήφος επιτρέπει
την αποστασιοποίηση

ΜΑΡIΑ ΑΓΓΕΛH, Κοινωνιολόγος - Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 

Η μετατροπή της πολιτικής
σε προϊόν μάρκετινγκ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι είμαστε σε μια μεταβατική εποχή όπου τα πα-
ραδοσιακά κόμματα έπαψαν να είναι «ελκυστικά», καθώς λειτουργούν ακό-
μα με παλαιού τύπου δομές, ενώ ο κόσμος γύρω τους είναι σε όλα τα επίπε-
δα εντελώς διαφορετικός.

Η επένδυση σε ένα πολιτικό μάρκετινγκ που έχει στο επίκεντρό του τη χει-
ραγώγηση μέσω της εικόνας, επηρεάζει τον τρόπο που ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     7Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ ΗΚυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ηταν ένας προεκλογικός μακρύς
σε χρόνο, υψηλός σε ένταση και
σίγουρα προεκλογικός με συνω-
στισμό υποψηφιοτήτων. Τα διδάγ-
ματα ήταν πολλά καθόλη τη διάρ-
κεια της δύσκολης αυτής μάχης
και ενώ η επόμενη μέρα αναδια-
μορφώνει το πολιτικό σκηνικό ανε-
ξαρτήτως του αποτελέσματος, αυτό
που θα συζητηθεί παράλληλα είναι
η εμπλοκή νέων προσώπων σε όλο
αυτό το νέο τοπίο. Ποια πρόσωπα
ήταν εκείνα που έκαναν εμφάνιση
για πρώτη φορά, ποιοι ήταν εκείνοι
που ανέλαβαν ενεργό ρόλο, προ-
μηνύοντας πως θα τους ξανακου-
βεντιάζουμε σύντομα; Σε αυτό το
νέο πλέγμα που δημιουργείται
υπήρξαν και πρόσωπα που έκαναν
αισθητή την απουσία τους από όλο
τον προεκλογικό. Ο καθένας για
τους δικούς του λόγους, που δείχνει
πως πολλά αναμένεται να αλλάξουν
την επόμενη μέρα και σε θέμα προ-
σώπων ίσως και σχηματισμών. 

Ήρθαν για να μείνουν; 
Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

είχε προκαλέσει αίσθηση τον πε-
ρασμένο Αύγουστο, όταν εξήγγειλε
την παραίτησή του από το Δημο-
τικό Συμβούλιο της Πάφου και από
το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ. Η
παραίτηση συνδεόταν με την από-
φασή του να στηρίξει τον Νίκο
Χριστοδουλίδη στις επικείμενες
εκλογές. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
έκαναν αναπόφευκτα τις συγκρί-
σεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
ο οποίος όχι μόνο δεν παραιτήθηκε
από το κόμμα παρά την εξαγγελία
της υποψηφιότητάς του αλλά εξα-
κολουθεί να προτάσσει τη συνα-
γερμική του ταυτότητα.

Κάποιοι εξήραν την κίνησή του

και είδαν κοινά στο μετριοπαθές
προφίλ του με αυτό του τέως υπουρ-
γού Εξωτερικών, άλλοι εντός του
ΔΗΣΥ διέρρεαν ότι αυτή η κίνηση
ήταν αποτέλεσμα της ενόχλησής
του για το γεγονός ότι δεν εξελέγη
βουλευτής στην επαρχία Πάφου
και ότι βοηθήθηκε από την Πιν-
δάρου ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Αν
και οι πρώτες του τηλεοπτικές εμ-
φανίσεις ήταν σχετικά αμήχανες,
η βελτίωσή του ήταν αλματώδης
και όπως συζητείται στα πηγαδά-
κια, αποτελεί έναν από τους πιο
έμπιστους συνεργάτες του Νίκου
Χριστοδουλίδη. 

Η κίνηση του γνωστού δικηγό-
ρου Χαράλαμπου Προύντζου να
προτείνει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη
άνοιξε σωρεία συζητήσεων και
προκάλεσε παράλληλα χαμόγελα
ανακούφισης στην Αριστερά. Πε-
τυχημένος δικηγόρος, προερχόμε-
νος από τον χώρο του Κέντρου,
υπέρμαχος της λύσης, στήριξε τον
Νίκο Αναστασιάδη το 2013 και για
τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε
το ιδανικό πρόσωπο για να τον
προτείνει.

Όχι μόνο γιατί έστελνε το μή-
νυμα πολυσυλλεκτικότητας, αλλά
γιατί ερχόταν ως απάντηση στο
ερώτημα κυβερνητικών κύκλων
για το αν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
έχει την ικανότητα να κυβερνήσει.
Ο Χαράλαμπος Προύντζος θεωρή-
θηκε το πρόσωπο που μπορούσε
να αντικρούσει το αφήγημα του
ΔΗΣΥότι μόνο ο Αβέρωφ Νεοφύτου
ξέρει από οικονομία. Το γεγονός
ότι ο ίδιος τάχθηκε δημοσίως υπέρ
των προσπαθειών λύσης και υπέρ
του Σχεδίου Ανάν θεωρείται πως
βοηθά στο ακροατήριο εκείνο της
λύσης, που βλέπει με επιφύλαξη
τον κ. Μαυρογιάννη ως διαπραγ-
ματευτή. Πάντως, η παρουσία και
ο δημόσιος λόγος του έχουν συζη-
τηθεί εντόνως στον προοδευτικό
χώρο και θεωρείται για πολλούς η
πρώτη πολιτική πράξη του. 

Η νομικός και εκπρόσωπος Τύ-
που του επιτελείου Αβέρωφ Νεο-
φύτου Τζιώρτζια Παναγιώτου, θε-
ωρήθηκε λόγω της δυναμικότητάς
της, το κατάλληλο πρόσωπο για να
αποτελέσει την εικόνα του Συνα-
γερμικού προέδρου. Δεν παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά στο πο-
λιτικό σκηνικό, καθώς ήταν στο
γραφείο Τύπου του ΔΗΣΥ αλλά και
υποψήφια στις ευρωεκλογές του
2019. Είναι από τα λίγα πρόσωπα
του επιτελείου Αβέρωφ Νεοφύτου
που δεν ανήκουν στην πρώτη γραμ-
μή των κομματικών στελεχών που
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στον προεκλογικό με πολλούς να
σημειώνουν πως θα έχει ρόλο την
επόμενη μέρα.

Ο οικονομολόγος Πάνος Παρράς
και μέχρι πρότινος podcaster του
Pints of Politics, αρθρογραφούσε
συχνά για την πάταξη της διαπλο-

κής και της διαφθοράς αλλά και
για την ανάγκη ανανέωσης της
Αριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο είχε
ήδη δημιουργήσει το 2016, μετά
τη μεγάλη ήττα του ΑΚΕΛ, το γνω-
στό group στο facebook AKELISTEN
με στόχο να ακούσει το κόμμα την
αριστερή βάση που επέλεξε την
αποχή. Ήταν στο πλευρό του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη στο γραφείο
Τύπου και στα θέματα οικονομίας.
Ανήκει στη νέα γενιά των προοδευ-
τικών που απομακρύνθηκε εν μέρει
από το ΑΚΕΛ μετά το Σχέδιο Ανάν
και που αποζητούν πιο προοδευτικό
και λιγότερο κομμουνιστικό λόγο
στο κόμμα της Αριστεράς. 

Οι παλιοί γνώριμοι 
Η παρουσία της Αλεξάνδρας Ατ-

ταλίδου στο πλευρό του Ανδρέα
Μαυρογιάννη θεωρείται πως συ-
νέβαλε στο πολυσυλλεκτικό προφίλ

που ήθελε να κτίσει ο υποψήφιος
για την Προεδρία. Στο ενδεχόμενο
εκλογής του κ. Μαυρογιάννη η θέ-
ση της στο υπουργικό του θεωρεί-
ται δεδομένη. Η έντονη δράση της
για θέματα ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, πράσινης ανάπτυξης και
της ανάγκης πάταξης της διαφθο-
ράς, φέρεται πως φέρνει κοντά το
πιο προοδευτικό ακροατήριο που
ταλαντευόταν μεταξύ Μαυρογιάν-
νη και Αχιλλέα Δημητριάδη. Έχει
κτίσει ήδη το δικό της ακροατήριο
μέσα από τη δραστηριοποίησή της
στη Βουλή και στα κοινωνικά δρώ-
μενα χωρίς να αποκλείεται να ανοί-
γει μία νέα σελίδα συνεργασίας
της με το ΑΚΕΛ.

Το γεγονός ότι η Άννα Θεολόγου
ήταν το πρόσωπο που επιλέχθηκε
για να προλογίσει την πρώτη προ-
εκλογική συγκέντρωση του Ανδρέα
Μαυρογιάννη έθεσε το ερώτημα

για τον ρόλο της στον προεκλογικό
και πόση επιρροή έχουν οι θέσεις
της στο προεκλογικό πρόγραμμα.
Η πρώην βουλεύτρια είχε ένα έν-
τονο εν πολλοίς ριζοσπαστικό λόγο
σε ζητήματα που αφορούν την οι-
κονομία με οικονομικούς κύκλους
που έβλεπαν θετικά τον κ. Μαυ-
ρογιάννη να εκφράζουν επιφυλά-
ξεις. Βεβαίως, η ίδια επικρίνει σφό-
δρα την κυβέρνηση Αναστασιά-
δη-ΔΗΣΥ για τον Συνεργατισμό
και έδωσε έμφαση σε ζητήματα
διαφθοράς. Η ίδια πάντως κράτησε
στη συνέχεια χαμηλό προφίλ στον
προεκλογικό και το ριζοσπαστικό
μέρος των θέσεών της φέρεται να
μην υιοθετήθηκαν στο προεκλο-
γικό πρόγραμμα του κ. Μαυρογιάν-
νη. Πρόσωπο από τη νέα γενιά, η
οποία έχει ένα μεγάλο ακροατήριο,
δεν αποκλείεται να βρεθεί την επό-
μενη μέρα με το ΑΚΕΛ. Άλλωστε
το όνομά της είχε ακουστεί εντόνως
το 2021 και θεωρείται πως το κί-
νημά της είχε πλήξει εν μέρει το
ΑΚΕΛ. 

Ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ
και στέλεχος μεγάλης ελεγκτικής
εταιρείας, Γιάννης Παναγιώτου,
είχε προκαλέσει συζητήσεις, όταν
ανακοινώθηκε πως βρίσκεται στο
πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι ανήκε
στην κεντροαριστερά πτέρυγα του
ΔΗΚΟ με αρκετή επιρροή σε εκείνο
το ακροατήριο, αλλά και το γεγονός
ότι το όνομά του είχε πέσει στο
τραπέζι του ΑΚΕΛ για το ενδεχό-
μενο να είναι ο εκλεκτός του κόμ-
ματος για την προεδρία. Είχε ακου-
στεί το όνομά του και για τη διεκ-
δίκηση του Δήμου Λευκωσίας, σε
συνεργασία με το ΑΚΕΛ και το ΔΗ-
ΚΟ, προτού αναβληθούν οι εκλογές
από τη Βουλή. Η παρουσία του ενί-
σχυε την αίσθηση ότι ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης είναι πολυσυλλεκτικός
και μπορεί να ενώσει διάφορες
σχολές σκέψης. Η παρουσία του
στον προεκλογικό σηματοδοτεί

και την ενεργό πλέον εμπλοκή του
στα πολιτικά δρώμενα, εάν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης εκλεγεί. 

Οι κομματικοί... μπροστά 
Εάν ένας υποψήφιος επέλεξε να

βγάλει μπροστά καθαρά κομματικά
και έμπειρα στελέχη, αυτός δεν
ήταν άλλος από τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Μπο-
ρούσε άλλωστε να το υποστηρίξει,
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο
προεκλογικός του είχε έντονα κομ-
ματική ρητορική. Ο αναπληρωτής
πρόεδρος του ΔΗΣΥ και επικεφαλής
της προεκλογικής Χάρης Γεωργιά-
δης ήταν από τα πρώτα πρόσωπα
που στάθηκε απέναντι στον Νίκο
Χριστοδουλίδη, στηρίζοντας τις
κομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ.
Έχει στηρίξει την υποψηφιότητα
Αβέρωφ Νεοφύτου, ακολουθώντας
τον σε όλες τις συγκεντρώσεις, βελ-
τιώνοντας παράλληλα και τη δική
του επαφή με τησυναγερμικήβάση.
Αν και ο ίδιος κρατά κλειστά τα
χαρτιά του, θεωρείται εν πολλοίς
δεδομένο ότι θα διεκδικήσει την
προεδρία του ΔΗΣΥ την επόμενη
μέρα. Μπροστά στον προεκλογικό,
βγήκε από νωρίς ο υπουργός Οι-
κονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
και ήταν ένα από τα πιο ένθερμα
στελέχη της θέσης διαγραφής του
Νίκου Χριστοδουλίδη από το κα-
λοκαίρι.

Οι έντονες τοποθετήσεις του
ακόμα και η παρουσία του σε προ-
εκλογικές εκδηλώσεις είχαν κάνει
την αντιπολίτευση να αντιδράσει,
επικρίνοντάς τον ότι δεν προστα-
τεύει τον θεσμό που υπηρετεί. Ο
ίδιος πάντως φαίνεται να έχει κερ-
δίσει πλήρως την εμπιστοσύνη του
Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς ο τελευ-
ταίος τον έχει εξαγγείλει ως υπουργό
Οικονομικών του. Ο Δημήτρης Δη-
μητρίου στήριξε τον πρόεδρο του

ΔΗΣΥ, τήρησε όμως ένα πιο με-
τριοπαθές προφίλ στον προεκλο-
γικό, με το όνομά του να ακούγεται
εντόνως για την επόμενη μέρα.
Στο πλευρό του Αβέρωφ Νεοφύτου
και ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο οποίος
ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που
επέκριναν την πολιτική των κυρώ-
σεων που ακολουθούσε ο Νίκος
Χριστοδουλίδης αλλά και η Ξένια
Κωνσταντίνου. Δύο πρόσωπα που
έχουν τη δική τους επιρροή στην
πιο φιλελεύθερη τάση του ΔΗΣΥ.
Την εμφάνισή του έκανε και στον
προεκλογικό και ο υφυπουργός πα-
ρά τω Προέδρω Πέτρος Δημητρίου
ως campaign manager του πρό-
εδρου του ΔΗΣΥ. Αν και ο ίδιος
απορρίπτει τα περί πολιτικής του
εμπλοκής, η εμπλοκή του στον προ-
εκλογικό σε συνδυασμό με τη θέση
που κατέχει ενίσχυσαν τις επικρί-
σεις περί κομματικοποίησης του
κράτους. Πάντως, ανεξαρτήτως
του αποτελέσματος, ο ίδιος θα απο-
τελεί ένα σημαντικό χαρτί στην
επόμενη μέρα, είτε της κυβέρνησης,
αν εκλεγεί ο κ. Νεοφύτου, είτε του
ΔΗΣΥ.  

Στο επιτελείο του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη έχουν κρυφτεί τα κομ-
ματικά στελέχη που τον στηρίζουν,
στο επιτελείο ωστόσο του Ανδρέα
Μαυρογιάννη ενεργό ρόλο έχει ο
Λεόντιος Φιλοθέου ως campaign
manager. Ο κ. Φιλοθέου, campaign
manager και του Σταύρου Μαλά,
μπορεί να μην ανήκει στην πρώτη
και σκληρή γραμμή του κόμματος,
ωστόσο είναι μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Αν και η
γλώσσα του κάθε άλλο από σκληρά
κομματική είναι, θεωρείται πως θα
είναι στην επόμενη σύνθεση της
κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΑΚΕΛ. Ανήκει στη νέα γενιά του
κόμματος της Αριστεράς και με την
αλλαγή φρουράς –λόγω ορίου θη-
τειών– θεωρείται βέβαιο πως θα
παίξει ενεργότερο ρόλο. 

Οι δεύτεροι ρόλοι της προεκλογικής 
Τα πρόσωπα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, οι νεοεμφανιζόμενοι και οι ηχηρές απουσίες και το πολιτικό τους μέλλον

Οι ηχηρές απουσίες 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνεννοηθεί με τα κόμματα που τον
στηρίζουν να τηρήσουν χαμηλούς τόνους, καθώς είχε την αίσθηση
πως η σκληρή κομματική γραμμή του Ενδιάμεσου θα ανέτρεπε το
ανεξάρτητο προφίλ του. Καθόλου τυχαίο ότι η παρουσία των Παπα-
δόπουλου, Σιζόπουλου, Καρογιάν και Θεοχάρους ήταν ιδιαίτερα δια-
κριτική καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής μάχης. Η ηχηρότερη
απουσία, αν κριθεί από το πληθωρικό της προσωπικότητάς της, ήταν
αυτή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η ίδια βγήκε μπροστά, όταν συζη-
τείτο ανεπίσημα και στο παρασκήνιο το όνομα Παμπορίδη με το ΔΗ-
ΚΟ. Έκαψε από νωρίς το χαρτί περιφερόμενη σε τηλεοπτικά κανά-
λια και φίλα προσκείμενα Μέσα για να ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκει-
ται να τον στηρίξει. Έκτοτε δεν έχει επανεμφανιστεί στον προεκλο-
γικό. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν φαίνεται να εργάζεται για
μία άλλη υποψηφιότητα, όμως η αποχή της απ’ όλες τις προεκλογι-
κές συγκεντρώσεις δείχνει και τη διαφωνία της. Στα πρόσωπα που
έλαμψαν διά της αποχής τους ανήκει και ο πρόεδρος του Κινήματος
Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Προφανώς και το κόμμα απο-
φάσισε να μην υποστηρίξει οποιοδήποτε υποψήφιο στον α΄ γύρο
και ο ίδιος το τηρεί, ωστόσο η παντελής απουσία του σε συνδυασμό
με την, για πολλούς, επιτήδεια ουδετερότητα των Πρασίνων στην
κρισιμότερη εκλογική μάχη, εγείρει ερωτήματα για την επόμενη
μέρα του στο κόμμα και σίγουρα τους μετασεισμούς στο ίδιο το Κί-
νημα Οικολόγων.  

<<<<<<<

Νίκος Χριστοδουλίδης
αλλά κυρίως Ανδρέας
Μαυρογιάννης
προέταξαν στελέχη
που θα συζητηθούν στο
μετεκλογικό σκηνικό.

<<<<<<<

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
έχει βγάλει μπροστά τα
πρωτοκλασάτα στελέχη
του κόμματος και κάποι-
οι θα παίξουν ενεργότερο
ρόλο την επόμενη μέρα.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι προεδρικές εκλογές του 2023 θα
μείνουν στην πολιτική ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας ως η εκλο-
γική διαδικασία που αποτέλεσε το
κύκνειο άσμα, από πλευράς χαρα-
κτηριστικών, μιας εποχής που προσ-
διορίζεται από την ανεξαρτησία και
εντεύθεν. Η υποχώρηση του ασφυ-
κτικού εναγκαλισμού των πολιτών
από τα κόμματα που αποτέλεσε κυ-
ρίαρχο στοιχείο του πολιτικού βίου,
τουλάχιστον για εξήντα χρόνια,
είναι αλληλένδετο με τους τρόπους
επικοινωνίας κομμάτων και πολιτών.
Η παρούσα εκλογική διαδικασία
μπορεί να θεωρηθεί και ως η άνοιξη
μιας νέας εποχής στο κομμάτι επι-
κοινωνίας που έχει ως κύριο χαρα-
κτηριστικό τη μείωση της φυσικής
επαφής, κενό που καλύφθηκε από
το ψηφιακό περιβάλλον.Με ελάχιστα
στοιχεία από το παρελθόν οι Προ-
εδρικές του 2023 μπορούν να χα-
ρακτηριστούν και ως οι εκλογέςτου
καναπέ και της ψηφιακής, αντί της
φυσικής, επαφής με τους υποψη-
φίους. Η τηλεόραση, τα έξυπνα τη-
λέφωνα, τα δίκτυα κοινωνικής δι-
κτύωσης, έβαλαν ταφόπλακα στις
ανοικτές και περιόρισαν στο ελά-
χιστο τις κλειστές συγκεντρώσεις
υποψηφίων. Οι κομματάρχες, στη
λογική της συμπαθέστατης κινη-
ματογραφικής φιγούρας του Γκόρ-
τσου, αντικαταστάθηκαν από τις
ομάδες επικοινωνίας, οι οποίες απρό-
σωπα βομβάρδιζαν, κατά την προ-
εκλογική περίοδο, τους πολίτες με
τα μηνύματα των υποψηφίων. Η
πλατεία και το μπαλκόνι, παλαιότερα,
έδωσαν τη θέση τους στις τηλεμα-
χίες, τα γνωστά debate, τα podcast,
λίαν προσφάτως, τα κοινωνικά δί-
κτυα και πλατφόρμεςεπικοινωνίας.
Το κεφάλαιο επικοινωνίας στην Κύ-
προ και οι αλλαγές που έχουν συν-
τελεστεί χωρίζεται σε τρεις περιό-
δους : την πρώτη τριακονταετία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τηδεύτερη
μέχρι και τις προηγούμενες προ-
εδρικές εκλογές και την τρίτη που
είναι η παρούσα.

Μπαλκόνια και πλατείες
Για τους νεότερους το περιβάλ-

λον μέσα στο οποίο διεξάγονταν
οι προεκλογικές αναμετρήσεις απο-
τυπώνεται ξεκάθαρα σε φωτογρα-
φίες του Γραφείου Τύπου και Πλη-
ροφοριών και στον ημερήσιο Τύπο
της εποχής. Οι ανοιχτές συγκεν-
τρώσεις, ο όγκος και ο παλμός ήταν
η δημοσκόπηση της εποχής αλλά
και η παράσταση νίκης, ανάλογα
με την επιτυχία των συγκεντρώ-
σεων. Η μεταφορά ψηφοφόρων,
ειδικά στις μεγάλες συγκεντρώσεις
της Λευκωσίας, ήταν συστατικό
εργαλείο επηρεασμού του εκλογι-
κού σώματος. Μετά την ανεξαρ-
τησία, όπως θυμάται ο βετεράνος

φωτογράφος του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών Τάκης Ιωαννίδης,
κάθε υποψήφιος είχε τον δικό του
χώρο συγκεντρώσεων στη Λευκω-
σία. Ο Κληρίδης στην Πλατεία Ελευ-
θερίας, το ΑΚΕΛ στο άνοιγμα Κο-
λοκάση, και το ΔΗΚΟ στην Πλατεία
Ομήρου. Περιστασιακά προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις είχαν πραγ-
ματοποιηθεί και στην παλαιά ΠΑ-
ΣΥΔΥ. Οι χώροι αυτοί πλημμύριζαν
από πανό και πλακάτ με συνθήματα,
δημιουργώντας μια πανηγυρική
ατμόσφαιρα, ρομαντική σήμερα,
γιορτή της δημοκρατίας, τότε, όπως
αναφωνούσαν οι υποψήφιοι από
τις εξέδρες ή τα μπαλκόνια. Από
τα πρωτοσέλιδα της εποχής προ-
κύπτει πως ο Τύπος διαδραμάτιζε
σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας αλλά

και την ημέρα των εκλογών, λαμ-
βάνοντας ανοιχτή θέση υπέρ κά-
ποιου υποψηφίου με πηχυαίους
τίτλους. Κυρίως κατά τα πρώτα
χρόνια της ανεξαρτησίας οι δια-
φημιστικές ανάγκες των υποψη-
φίων καλύπτονταν από τις αφίσες,
τα πανό σε κεντρικά σημεία πε-
ριοχών, τα φέιγ βολάν, και τους πε-
ριφερόμενους ηλεκτρονικούς ντε-
λάληδες, αργότερα, που γνωστο-
ποιούσαν τις συγκεντρώσεις των
υποψηφίων και καλούσαν τον κό-
σμο να δώσει το «παρών» του.

Η έξαρση των παθών
Οι μαζικές συγκεντρώσεις κατά

την προεκλογική περίοδο σε κά-
ποιες περιπτώσεις είχε και αρνητικά
αποτελέσματα. Μια τέτοια γνωστή

περίπτωση ήταν οι αντεγκλήσεις
που προκλήθηκαν στις προεδρικές
του 1968, όταν οπαδοί του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου δεν επέτρεψαν
τη συγκέντρωση του υποψηφίου
Τάκη Ευδόκα στη Λευκωσία. Άλλη
περίπτωση, όπως θυμάται ο Τάκης
Ιωαννίδης, ένας ιερέας που είχε
πάει σε προεκλογική συγκέντρωση
και ενώ πανηγύριζε ξεκίνησε να
ρίχνει πυροβολισμούς. Σύμφωνα
με τον βετεράνο φωτογράφο το σύ-
νολο των υποψηφίων, τότε, στην
κυριολεξία αλώνιζαν τα χωριά,
πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις
σε καφενεία τα οποία ήταν φίλα
προσκείμενα σε κάθε παράταξη.
Και εδώ όπως θυμάται υπήρχαν
περιπτώσεις όπου οι τόνοι ανέβαι-
ναν επικίνδυνα κατά την διάρκεια
των συγκεντρώσεων.

Ρύπανση
Με εξαίρεση τις γιγαντοαφίσες,

σήμερα η αφίσα δεν αποτελεί ερ-
γαλείο διαφήμισης. Ωστόσο, την
εποχή εκείνη η αφίσα σε δρόμους,
τοίχους και ανοιχτούς χώρους ήταν
ένα από τα βασικά εργαλεία των
υποψηφίων. Όπως επίσης και τα
φέιγ βολάν, όχι μόνο κατά τις συγ-
κεντρώσεις. Την περίοδο μετά την
ανεξαρτησία η εικόνα που παρου-
σίαζαν, κυρίως τα αστικά κέντρα
κατά την προεκλογική περίοδο,
ήταν απόλυτης ρύπανσης.

Η αλλαγή
Σημείο αναφοράς για το νέο προ-

εκλογικό περιβάλλον που έχει δια-
μορφωθεί σήμερα είναι οι προεδρι-
κές εκλογές του 1988. Την περίοδο
εκείνη έκανε την εμφάνισή του το
εργαλείο της τηλεμαχίας, το γνωστό
debate, το οποίο ωστόσο ήταν προ-
σαρμοσμένο στο κυπριακά δεδο-
μένα. Διοργανωτής του debate ήταν
το κρατικό κανάλι με φιλοξενού-
μενους τους βασικούς υποψηφίους
και χώρο διεξαγωγής του το Συνε-
δριακό Κέντρο. Οι τηλεμαχίες κα-
θιερώθηκαν και πήραν την τελική
τους μορφή στις επόμενες εκλογικές
διαδικασίες. Το debate ήταν ο προ-
άγγελος της μετάλλαξης της επι-
κοινωνιακής στρατηγικής των υπο-
ψηφίων. Σύμφωνα με τον Γιώργο

Λιλλήκα «η ψηφιακή επικοινωνία
άρχισε να αξιοποιείται στις προ-
εδρικές εκλογές του 2013. Σε κάθε
νέα εκλογική διαδικασία αξιοποι-
είται όλο και πιο έντονα αλλά και
πιο μεθοδικά, αφού τα εργαλεία
που η ψηφιακή τεχνολογία προ-
σφέρει διευρύνονται διαρκώς. Επι-
πρόσθετα οι υποψήφιοι και τα κόμ-
ματα έχουν πλέον στη διάθεσή
τους πολλές επιστημονικές μελέτες
και δεδομένα που τους επιτρέπουν
να κάνουν πιο αποτελεσματική
χρήση των ψηφιακών μέσων επι-
κοινωνίας». Ωστόσο, κατά τη δεύ-
τερη περίοδο στο κομμάτι επικοι-
νωνιακής στρατηγικής το κύριο
χαρακτηριστικό ήταν ένα πάντρεμα
του παραδοσιακού τρόπου επαφής
υποψηφίων ψηφοφόρων, με ση-
μαντικότερη αλλαγή την εγκατά-
λειψη των μεγάλων προεκλογικών
συγκεντρώσεων σε ανοιχτούς χώ-
ρους και υιοθέτηση των συγκεν-
τρώσεων σε κλειστούς χώρους, μια
πρακτική που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Κατά τον κ. Λιλλήκα, παρά
τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί,
η προσωπική επαφή, η χειραψία,
ο άμεσος διάλογος στην Κύπρο δεν
μπορεί να αντικατασταθεί. «Οι άν-
θρωποι της Κύπρου θέλουν να δουν
από κοντά τους υποψηφίους, να
συνομιλήσουν μαζί τους για να
σχηματίσουν προσωπική εικόνα
και άποψη. Αυτό το χαρακτηριστικό
προσθέτει και ένα ειδικό βάρος στο
συναίσθημα όταν θα κάνει την τε-
λική του επιλογή».

Η «επανάσταση»
Η δεύτερη δεκαετία του νέου

αιώνα αποτελεί το κομβικό σημείο
της ψηφιακής έκρηξης, γενικά στο
κομμάτι επικοινωνίας. Το χθες και
το σήμερα προσδιορίζει με απόλυτη
σαφήνεια η Κατερίνα Ζορμπά σύμ-
βουλος επικοινωνίας της «Γνώρα».
«Ασφαλώς από την εποχή της ομι-
λίας στο μπαλκόνι και τις επισκέψεις
πολιτικών σε καφενεία και συλλό-
γους, μέχρι τη σημερινή με τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, τις συνεν-
τεύξεις σε Podcasts και τα Viber
Communities, έχουμε διανύσει αρ-
κετή απόσταση. Προφανώς σήμερα
είναι πολύ πιο εύκολη η προσέγγιση
των ψηφοφόρων, ενώ είναι εφικτή
η ταχύτατη διάχυση των μηνυμά-
των των υποψηφίων από πολλά
και διαφορετικά κανάλια επικοι-
νωνίας. Πέρα από τα παραδοσιακά
ΜΜΕ, μέσω των οποίων διαχέουν
τα μηνύματά τους, οι υποψήφιοι
έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης
των ψηφοφόρων απευθείας και χω-
ρίς μεσάζοντες μέσα από τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης και πλατ-
φόρμες όπως Viber και Whatsapp.
Μπορούν μέσα από τα εναλλακτικά
κανάλια επικοινωνίας να καθορί-
ζουν οι ίδιοι την ατζέντα της ημέρας,
αντί να ακολουθούν τις εξελίξεις».

Από τις πλατείες
στα ψηφιακά μπαλκόνια

Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική με στροφή σε καινοτόμα εργαλεία,
και το κύκνειο άσμα της παραδοσιακής προσέγγισης ψηφοφόρων

Το επικοινωνιακό περιβάλλον, από την ανεξαρτησία και μετά, χωρίζεται σε τρεις περιόδους: των παραδοσιακών μέσων μέχρι το 1989, της τηλεοπτικής επανάστασης μέχρι το 2013 και της έκρηξης της ψηφιακής εποχής μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί στον χώρο της επικοι-
νωνίας συμφωνούν πως και η Κύ-
προς, έστω και με σχετική καθυ-
στέρηση, γύρισε σελίδα. Ένα ερώ-
τημα που τίθεται είναι αν οι προ-
εδρικές εκλογές του 2023 σημα-
τοδοτούν το τέλος μιας εποχής και
την έναρξη μιας νέας. Ο Γιώργος
Λιλλήκας και η Κατερίνα Ζορμπά
συμφωνούν πως ο ψηφιακός κό-
σμος της επικοινωνίας έχει εισβάλει
και στις εκλογικές διαδικασίες, δια-
τηρώντας ωστόσο στοιχεία από

το χθες. Η σύμβουλος επικοινωνίας
της «Γνώρα», περιγράφοντας το
σήμερα, διαπιστώνει πως οι υπο-
ψήφιοι χρησιμοποίησαν τα παρα-
δοσιακά εργαλεία αξιοποιώντας
ταυτόχρονα τα κοινωνικά δίκτυα
και πλατφόρμες όπως το Wha-
tsApp, το Viber και το Signal. «Οι
υποψήφιοι επιστράτευσαν και βίν-
τεο στο Tik Tok με προφανή στόχο
τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες,
ενώ στα παλαιότερα ΜΚΔ, το Fa-
cebook και το Instagram, οι υπο-

ψήφιοι αξιοποίησαν ευρέως το ερ-
γαλείο των stories και των reels.
Έντονη ήταν η παρουσία των υπο-
ψηφίων και σε podcasts, ωστόσο
είναι αμφίβολο πόσο βοήθησαν
τελικά τους υποψηφίους αυτές οι
συνεντεύξεις, αφού έδωσαν αρκετή
τροφή για trolling λόγω και της
χαλαρότητας των συζητήσεων.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο
αυτής της προεκλογικής εκστρα-
τείας ήταν η μείωση της διαφημι-
στικής δαπάνης στα παραδοσιακά

ΜΜΕ, με τα επιτελεία να επενδύουν
το μεγαλύτερο μέρος του budget
τους σε Facebook, Instagram και
Google». Στα συν ο Γιώργος Λιλ-
λήκας εντοπίζει τη μεγάλη γκάμα
επικοινωνιακών εργαλείων που
διαθέτουν τα επιτελεία των υπο-
ψηφίων για να επικοινωνήσουν
με τους πολίτες. Ωστόσο, ο έμπειρος
πολιτικός υποδεικνύει το κόστος
χρήσης των ψηφιακών εργαλείων
καθώς και τους κινδύνους από τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Το ψηφιακό παρόν και μέλλον του προεκλογικού 

Γιώργος Λιλλήκας και Κατερίνα Ζορμπά, με εμπειρία στην επικοινωνία, θεω-
ρούν πως η προσωπική επαφή υποψηφίου και ψηφοφόρου θα συνεχίσει να
υπάρχει και τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο.

<<<<<<

Debate, Podcast,
πλατφόρμες επικοινω-
νίας και κοινωνικά δί-
κτυα χρησιμοποιήθηκαν
κατά κόρον στην προ-
εκλογική περίοδο,
από το σύνολο των
υποψήφιων Προέδρων
της Δημοκρατίας.

Από τα πρωτοσέλιδα της εποχής προκύπτει πως ο Τύπος διαδραμάτιζε ση-
μαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και την
ημέρα των εκλογών, λαμβάνοντας ανοιχτή θέση υπέρ κάποιου υποψηφίου.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται νεαρά,
έχει ζωή λίγο περισσότερο του μισού
αιώνα, και ακόμα παλεύει να επουλώσει
το βαθύ τραύμα του Ιουλίου – Αυγούστου
1974. Σε όλα αυτά τα χρόνια που διέρ-
ρευσαν οι εκάστοτε πρόεδροι αντιμε-
τώπισαν πολυποίκιλες προκλήσεις, με
την προεκλογική ατζέντα να μένει σχεδόν
αμετάβλητη. Σταθερές αξίες, όπως φαί-
νεται, είναι το Κυπριακό και η οικονομία.
Θα περίμενε κάποιος εν έτει 2023 η προ-
εκλογική ατζέντα να περιλαμβάνει και
ζητήματα όπως η ενεργειακή μετάβαση,
η κλιματική κρίση, η ψηφιοποίηση του
κράτους. 

13 Δεκεμβρίου 1959

Οι γονείς και η πατρίς

Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη
Προέδρου στη νεαρά Κυπριακή Δημο-
κρατία έγιναν στις 13 Δεκεμβρίου του
1959. Οι υποψήφιοι ήταν ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος και ο Ιωάννης Κληρίδης,
που στηριζόταν από τις δυνάμεις του
ΑΚΕΛ, αλλά και όσων ήταν αντίθετοι με
τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Νικη-
τής αναδείχθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος, εξασφαλίζοντας το 66,29% των
ψήφων, με τον Ιωάννη Κληρίδη να λαμ-
βάνει το 32,92%. Ο Γλαύκος Κληρίδης
δεν υποστήριξε την υποψηφιότητα του
πατέρα του και κατηγορήθηκε ότι δεν
υπάκουσε, ως όφειλε, στην εντολή «τίμα
τον πατέρα σου και τη μητέρα σου...»,
με εκείνον να απαντά: πατρός τε και μη-
τρός […] απάντων τιμιότερον εστίν η
Πατρίς […]». Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος
ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έμελλε να διαδραματίσει
εξέχοντα ρόλο στα πολιτικά πράγματα
της Κύπρου για είκοσι σχεδόν χρόνια,
έως τον θάνατό του, το 1977.

• Οι εκλογές του 1965 αναβλήθηκαν,
εξαιτίας των δικοινοτικών ταραχών του
1963/1964, και η θητείας του Προέδρου
Μακαρίου παρατάθηκε για τρία χρόνια.

25 Φεβρουαρίου 1968

Η Ζυρίχη του εφικτού και
το ευκταίο της  Ένωσης

Οι επόμενες εκλογές διενεργήθηκαν
τελικά στις 25 Φεβρουαρίου 1968 και
στην προεκλογική ατζέντα τέθηκε έντονα
το θέμα της ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα. Υποψήφιοι ήταν ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος, υποστηριζόμενος από
το Πατριωτικό Μέτωπο και το ΑΚΕΛ,
και ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκα, με τους
Ενωτικούς (ΔΕΚ) με την αντιπολίτευση
να θεωρεί την υποψηφιότητα του Τάκη
Ευδόκα ως φαιδρή. Μάλιστα, στις προ-
εκλογικές του εκδηλώσεις σημειώθηκαν
διάφορα έκτροπα. Τελικά, κατίσχυσε ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με το συντρι-
πτικό ποσοστό του 96,26%των ψήφων,
έναντι 3,74% του Τάκη Ευδόκα. Στο
πλαίσιο της πολιτικής του «εφικτού»
αντί του «ευκταίου», ο Μακάριος πάγωσε
το ζήτημα της Ένωσης.

18 Φεβρουαρίου 1973

Aναβλήθηκαν

Οι εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου
1973 αναβλήθηκαν, μιας και μοναδικός
υποψήφιος ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος, που επανεξελέγη άνευ ανθυπο-
ψηφίου για μία τρίτη συνεχή θητεία,
παραμένοντας στην προεδρία του κρά-
τους έως τον θάνατό του, στις 3 Αυγού-
στου 1977. Το καλοκαίρι του 1974 το
πραξικόπημα, η εισβολή και η συνεπα-
κόλουθη κατοχή οδήγησαν την Κύπρο
σε νέες οδυνηρές περιπέτειες. Ο θάνατος
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τον Αύ-
γουστο του 1977 οδήγησαν τη χώρα σε
αναπληρωματικές στις 10 Σεπτεμβρίου
του ίδιου έτους. Τον προεδρικό θώκο
κατέλαβε ο Σπύρος Κυπριανού τότε πρό-
εδρος της Βουλής, χωρίς ψηφοφορία,
έχοντας τη συναίνεση όλων των πολι-
τικών δυνάμεων του τόπου. Έμεινε στην
προεδρία μέχρι τον Φεβρουάριο του
1978.

5 Φεβρουαρίου 1978

Η ομοψυχία
έδωσε Πρόεδρο

Στις εκλογές της 5 Φεβρουαρίου 1978
ο Σπύρος Κυπριανού εξελέγη και πάλι
στην προεδρία της Δημοκρατίας χωρίς
ανθυποψήφιο, για μία ακόμη πενταετία
(έως το 1983). Ο Γλαύκος Κληρίδης, που

επρόκειτο να διεκδικήσει την προεδρία,
απέσυρε την υποψηφιότητά του, εξαιτίας
της απαγωγής του γιου του Σπύρου Κυ-
πριανού, Αχιλλέα, τον Δεκέμβριο του
1977 σε ένδειξη ομοψυχίας του πολιτικού
κόσμου. Η Κύπρος αγωνιά να ξεπεράσει
τα τραύματα του 1974 και να λύσει το
μέγιστο των προβλημάτων της, την κα-
τοχή του βόρειου κομματιού του νησιού. 

13 Φεβρουαρίου 1983

Οι εκλογές
των τριών δυνάμεων

Στις εκλογές του 1983 έλαβαν μέρος
ο Σπύρος Κυπριανού, ο Γλαύκος Κληρίδης
και ο Βάσος Λυσσαρίδης. Οι εκλογές του
1983 ήταν ουσιαστικά οι πρώτες, κατά
τις οποίες συμμετείχαν πέραν των δύο
υποψηφίων, ο καθένας προερχόμενος
από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ο
Σπύρος Κυπριανού επανεξελέγη, από
την πρώτη Κυριακή, υποστηριζόμενος
από το ΔΗΚΟ, το οποίο είχε ιδρύσει το
1976, αλλά και το ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας
το 56,54% των ψήφων. Ο Γλαύκος Κλη-
ρίδης υποστηρίχθηκε από τον ΔΗΣΥ,
με τελικό ποσοστό 33,93%. Ο Βάσος
Λυσσαρίδης που στηρίχθηκε από την
ΕΔΕΚ και το ΠΑ.ΜΕ. (το Παγκύπριο Αγω-
νιστικό Μέτωπο του Χρυσόστομου Σο-
φιανού,), λαμβάνοντας το 9,53% του
εκλογικού σώματος. Στην εκλογική μάχη
του 1983 έγινε πολύς λόγος για το «Μί-
νιμουμ πρόγραμμα» του ΔΗΚΟ- ΑΚΕΛ,
καθώς και το σκάνδαλο ΞΕΚΤΕ, σχετικά
με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου
Λευκωσίας – Λεμεσού. Το βράδυ της
14ης Νοεμβρίου του 1983, ο Τ/κ ηγέτης
Ραούφ Ντενκτάς ανακήρυξε τη δημι-
ουργία του ψευδοκράτους, δημιουργών-
τας νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό. 

14 / 21 Φεβρουαρίου 1988 

Οι εκλογές
των δύο γύρων

Η εκλογική διαδικασία για την ανά-
δειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας
του 1988 ήταν η πρώτη που το αποτέ-
λεσμά της κρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Οι πέντε υποψήφιοι ήταν οι Γλαύκος
Κληρίδης από τον ΔΗΣΥ, (α΄ γύρος
33,32%), Γιώργος Βασιλείου, ως ανεξάρ-
τητος με την υποστήριξη του ΑΚΕΛ (α΄
γύρος 30,11%), Σπύρος Κυπριανού από
το ΔΗΚΟ (α΄ γύρος 27,29%), Βάσος Λυσ-
σαρίδης από την ΕΔΕΚ (α΄ γύρος 9,22%)
και Θράσος Γεωργιάδης ως ανεξάρτητος
(α΄ γύρος 0,06%.). Στον β΄ γύρο τα ξίφη
τους διασταύρωσαν οι Γιώργος Βασιλείου
και Γλαύκος Κληρίδη με τον πρώτο τελικά
να επικρατεί με 51,6% έναντι 48,4% του
δεύτερου. Ο Γιώργος Βασιλείου αν και
ήταν η πρώτη του εμφάνιση στα εκλογικά
πράγματα (υποσχόμενος ανανέωση της
πολιτικής ζωής και περισσότερη δημο-
κρατία) κατάφερε να βγει κερδισμένος
και να εκλεγεί στο ύπατο πολιτειακό
αξίωμα. 

7 / 14 Φεβρουαρίου 1993

Η μη απόσυρση
και η νίκη Κληρίδη

Στις προεδρικές εκλογές του 1993 ο
προεκλογικός κινήθηκε εν πολλοίς γύρω
από τη «δέσμη ιδεών Γκάλι». Στις εκλογές
έλαβαν μέρος ο Γιώργος Βασιλείου (ΑΚΕΛ
και ΑΔΗΣΟΚ) με ποσοστό στον α΄ γύρο
44,15%, ποσοστό που του υποσχόταν
σχετικά άνετη επικράτηση στη β΄ Κυ-
ριακή, ο Γλαύκος Κληρίδης (ΔΗΣΥ) με
36,74%, Πασχάλης Πασχαλίδης (ΔΗΚΟ-
ΕΔΕΚ), με 18,64%, και δύο ανεξάρτητοι
ελάσσονες, οι Γεώργιος Μαυρογένης με
0,25% και Γιαννάκης Ταλιώτης με 0,21%.

Στη δεύτερη Κυριακή αναμετρήθηκαν
οι Γιώργος Βασιλείου και Γλαύκος Κλη-
ρίδης. Η προτροπή του Γ. Βασιλείου προς
τον Γλαύκο Κληρίδη να αποσυρθεί, λόγω
του δικού του ισχυρού προβαδίσματος,
μάλλον του γύρισε μπούμερανγκ, μιας
και ο Γλαύκος Κληρίδης, έχοντας πλέον
τη στήριξη και του ΔΗΚΟ, πέρασε οριακά
το όριο του 50%, με ποσοστό 50,31%,
έναντι του 49,69% που εξασφάλισε ο
Γιώργος Βασιλείου. Εντυπωσιακά και τα
ποσοστά προσέλευσης στις κάλπες, που
στον α΄ γύρο ανήλθε στο 92,42% και
στον δεύτερο στο 93,27%. 

8 / 15 Φεβρουαρίου 1998

Οι πύραυλοι και
η 2η θητεία του Κληρίδη

Στις προεδρικές εκλογές του 1998 κα-
τήλθαν επτά υποψήφιοι και για πρώτη
φορά δικαίωμα ψήφου είχαν οι πολίτες
της Δημοκρατίας που συμπλήρωσαν το
18ο έτος της ηλικίας τους. Συστάθηκαν
επίσης και πέντε νέα εκλογικά κέντρα
προκειμένου να ψηφίσουν οι εγκλωβι-
σμένοι. Ένα από τα κύρια ζητήματα του
προεκλογικού αγώνα ήταν οι S-300. Υπο-
ψήφιοι ήταν οι Γεώργιος Ιακώβου (ΔΗ-
ΚΟ-ΑΚΕΛ) με 40,61%, Γλαύκος Κληρίδης
(ΔΗΣΥ) με 40,06%, Βάσος Λυσσαρίδης
(ΕΔΕΚ) με 10,59%, Αλέξης Γαλανός
(πρώην στέλεχος του ΔΗΚΟ) με 4,04%,
Γιώργος Βασιλείου με 3%, Νίκος Κουτσού
με 0,91% και Νίκος Ρολάνδης με 0,78%.
Στη δεύτερη Κυριακή νικητής βγήκε ο
Γλαύκος Κληρίδης, με το 50,82%, στη-
ριζόμενος από τους Ν. Ρολάνδη, Γ. Βα-
σιλείου, Αλ. Γαλανού και Ν. Κουτσού),
ο Γιώργος Ιακώβου έλαβε το 49,18% των
ψήφων, μένοντας εκτός νυμφώνος. 

16 Φεβρουαρίου 2003

Εκλογές ενός γύρου
και το Σχέδιο Ανάν 

Οι προεδρικές του 2003 είχαν έντονο
το άρωμα του Κυπριακού, με τις ζυμώσεις
για το «Σχέδιο Ανάν» και το ενδεχόμενο
λύσης του εθνικού μας θέματος. Νικητής
αναδείχθηκε ο Τάσσος Παπαδόπουλος

από την πρώτη Κυριακή. Στην εκλογική
διαδικασία έλαβαν μέρος δέκα υποψήφιοι,
οι Τάσσος Παπαδόπουλος (ΑΚΕΛ-ΔΗ-
ΚΟ-ΚΙΣΟΣ (ΕΔΕΚ) και Οικολόγοι) με
51,51%, Γλαύκος Κληρίδης (ΔΗΣΥ-ΕΔΗ-
ΑΔΗΚ) με 38,80%, Νίκος Κουτσού (Νέοι
Ορίζοντες) με 2,12% και οι ανεξάρτητοι
ελάσσονες Αλέκος Μαρκίδης με 6,62%,
ο μόνος που έλαβε ποσοστό άνω του
3%. Οι υπόλοιποι Ανδρέας Ευστρατίου,
Χρίστος Ιωσηφίδης, Αδάμος Κατσαντώ-
νης, Κώστας Κυριάκου, Γεώργιος Μαυ-
ρογένης, Παντελής Σοφοκλή έλαβαν πο-
σοστά κάτω του 1%. Το ποσοστό προ-
σέλευσης των ψηφοφόρων ανήλθε στο
90,55%.

17 / 24 Φεβρουαρίου 2008

Πρώτη φορά
αριστερά στην Κύπρο

Οι εκλογές του 2008 είχαν έντονο δη-
μοσκοπικό άρωμα, αλλά και πολλές εκ-
πλήξεις. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
ποσοστά πολύ κοντινά και για τους τρεις
υποψήφιους και όλοι ανέμεναν με αγωνία
τον β΄ γύρο, μετά τον αποκλεισμό έκ-
πληξη του Τάσσου Παπαδόπουλου. Στην
εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος εννέα
υποψήφιοι, ο Ιωάννης Κασουλίδης από
τον ΔΗΣΥ (α΄ γύρος 33,51%), Δημήτρης
Χριστόφιας από το ΑΚΕΛ, (α΄ γύρος
33,29%) και Τάσσος Παπαδόπουλος από
ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ (α΄ γύρος 31,79%). Οι ανε-
ξάρτητοι Μάριος Ματσάκης, Κώστας
Κυριάκου, Κώστας Θεμιστοκλέους, Αν-
δρέας Ευστρατίου, Χριστόδουλος Νεο-
φύτου και Αναστάσης Μιχαήλ έλαβαν
ποσοστά κάτω του 1%. Τη δεύτερη Κυ-
ριακή 24 Φεβρουαρίου την πρωτιά έλαβε
ο μέχρι τότε γ.γ. του ΑΚΕΛ με ποσοστό
53,36%, έχοντας τη στήριξη του ΔΗΚΟ
και της ΕΔΕΚ, πέραν του ΑΚΕΛ, έναντι
46,64% που έλαβε ο Ιωάννης Κασουλίδης
(ΔΗΣΥ). Για πρώτη φορά ένας γενικός
γραμματέας του ΑΚΕΛ ανήλθε στην Προ-
εδρία της Δημοκρατίας.

17 / 24 Φεβρουαρίου 2013 

Εκλογές
προ μνημονίου

Οι εκλογές του 2013 είχαν την οικο-
νομία στο επίκεντρό τους. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση είχε αρχίσει να δείχνει
τα δόντια της και στην Κύπρο, και οι
πολιτικές δυνάμεις του τόπου έμοιαζαν
σχεδόν αμήχανες. Η οικονομική πολιτική
που ακολούθησε η προεδρία Χριστόφια,
η φονική έκρηξη στο Μαρί ενέτειναν
τη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος
που έφερε στον προεδρικό θώκο τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη,
ο οποίος είχε ως ανθυποψήφιό του τον
ανεξάρτητο Σταύρο Μαλά, υποστηρι-
ζόμενο ωστόσο από το ΑΚΕΛ. Στις εκλο-
γές του 2013 έλαβαν μέρος έντεκα υπο-
ψήφιοι με τον Νίκο Αναστασιάδη με
45,46, τον Σταύρο Μαλά με 26,91, και
τον Γιώργο Λιλλήκα με 24,93 στον α΄
γύρο (οι υπόλοιποι υποψήφιοι έλαβαν
ποσοστά κάτω του 1%). Τη δεύτερη Κυ-
ριακή προηγήθηκε ο Νίκος Αναστασιά-
δης με ποσοστό 57,48%. Ο Σταύρος Μα-
λάς συγκέντρωσε το 42.52% των ψήφων.

28 Ιανουαρίου / 4 Φεβρουαρίου 2018 

Ηπίων τόνων
προεκλογικός  

Οι προεδρικές εκλογές του 2018 επι-
κεντρώθηκαν σε Οικονομία και Κυπρια-
κό, με τη χώρα να έχει βγει από το μνη-
μόνιο, και να έχει συζητήσει πάρα πολύ
τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού
σε Μον Πελεράν και Κραν Μοντάνα. Βα-
σικοί διεκδικητές της προεδρίας της Δη-
μοκρατίας ήταν ο νυν πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης, ο οποίος είχε τη στήριξη
του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Σταύ-
ρος Μαλάς, ο οποίος ήταν για δεύτερη
φορά υποψήφιος με τη στήριξη του
ΑΚΕΛ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος που
είχε τη στήριξη ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Αλληλεγ-
γύης, και του Κινήματος Οικολόγων και
ο Γιώργος Λιλλήκας, για δεύτερη φορά,
με τη στήριξη του κόμματός του, της
Συμμαχίας Πολιτών. Στον πρώτο γύρο
ο Νίκος Αναστασιάδης έλαβε το 35,51%
των ψήφων και ο Σταύρος Μαλάς το
30,24%. Νικητής της δεύτερης Κυριακής
ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος
επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου
της Δημοκρατίας με ποσοστό 55,99%.
Ο ανθυποψήφιός του Σταύρος Μαλάς
έλαβε το 44,01% των ψήφων. Ο ηγέτης
των Τ/κ Μουσταφά Ακιντζί με ανάρτησή
του στο Twitter συνεχάρη τον Νίκο Ανα-
στασιάδη, ευχόμενος «μια πιο ρεαλιστική
και εποικοδομητική πολιτική» αναφορικά
με το Κυπριακό ζήτημα.

Οι προεδρικές εκλογές
από το 1959 ώς το 2018

Σταθερές αξίες της προεκλογικής ατζέντας σε όλες σχεδόν
τις αναμετρήσεις το άλυτο Κυπριακό και η Οικονομία

<<<<<<

Σταθερές αξίες σε όλες τις
προεκλογικές περιόδους
είναι το Κυπριακό και η οι-
κονομία. Θα περίμενε κά-
ποιος εν έτει 2023 η προ-
εκλογική ατζέντα να περι-
λαμβάνει και ζητήματα
όπως η ενεργειακή μετάβα-
ση, η κλιματική κρίση, η
ψηφιοποίηση του κράτους.

16 Φεβρουαρίου 2003. Νικητής αναδείχθηκε ο Τάσσος Παπαδόπουλος από την πρώτη Κυριακή. Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος
δέκα υποψήφιοι, οι Τάσσος Παπαδόπουλος (ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΚΙΣΟΣ (ΕΔΕΚ) και Οικολόγοι) με 51,51%.
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Tου ανταποκριτή μας
στις Βρυξέλλες ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η διαχείριση του μεταναστευτικού
είναι ένα θέμα που ορισμένες κυ-
βερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι αρκετά πρόθυμες να ανοίξουν,
όμως καμία δεν φαίνεται έτοιμη
να το κλείσει. Γι’ αυτό την ερχόμενη
Πέμπτη και Παρασκευή, στο επι-
κείμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, οι ηγέτες θα κληθούν να
συζητήσουν πώς μπορεί να αντι-
μετωπιστεί βραχυπρόθεσμα το θέ-
μα, εις βάθος, αλλά όχι απαραίτητα
με τρόπο ολοκληρωμένο και μα-
κροπρόθεσμο. Αυτή θα είναι και η
πρώτη φορά που γίνεται μια συνο-
λική συζήτηση για το θέμα εδώ και
αρκετό καιρό, και η αφορμή είναι
οι αυξημένες αφίξεις της τελευταίας

περιόδου καθώς, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Frontex, το
2022 καταγράφηκαν τα υψηλότερα
νούμερα από το 2016. Οι ηγέτες
αναμένεται να εστιάσουν σε μέτρα
για τη μείωση των ροών και στην
εξωτερική διάσταση της μετανά-
στευσης (επιστροφές, εργαλειοποί-
ηση και παράνομη διακίνηση),
ωστόσο δεν αποκλείεται η συζή-
τηση να αποτελέσει το πρώτο βήμα
για ξεκλείδωμα και της γενικότερης
συζήτησης για το Νέο Πακέτο για
τη Μετανάστευση και το Άσυλο,
το οποίο προτάθηκε από την Κο-
μισιόν τον Σεπτέμβριο του 2020
και έκτοτε παραμένει στο ψυγείο.

Η συνάντηση των ηγετών της
Πέμπτης, η οποία θα είναι και η
τελευταία στην οποία θα συμμε-
τάσχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
είναι σημαντική και για την Κύπρο.
Τα κυριότερα θέματα που αφορούν
τη χώρα είναι η συνδρομή της Ε.Ε.
στις διαδικασίες επιστροφής αν-
θρώπων των οποίων οι αιτήσεις
απορρίπτονται, αλλά και η ανά-
πτυξη ενός εξειδικευμένου σχεδίου
δράσης για την περιοχή της Ανα-

τολικής Μεσογείου, το οποίο είχε
ζητήσει τον Νοέμβριο ο απερχό-
μενος υπουργός Εσωτερικών. Στην
ατζέντα για τη Λευκωσία αναμέ-
νεται να βρίσκεται και η εργαλει-
οποίηση από τρίτα κράτη, θέμα
για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση
κανονισμού.

Εξωτερική διάσταση
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές,

η προετοιμασία των συμπερασμά-
των για τη μετανάστευση (που είναι
ένα από τα τρία θέματα στην ατζέν-
τα μαζί με την ανταγωνιστικότητα
της Ε.Ε. και την Ουκρανία) έχει ξε-
κινήσει, και αναμένεται να διαμορ-
φωθεί σε συναντήσεις των Μόνιμων
Αντιπροσώπων το Σαββατοκύριακο
ενόψει του Συμβουλίου Γενικών
Υποθέσεων της Δευτέρας, το οποίο
θα προετοιμάσει τη Σύνοδο. Μέχρι
την Παρασκευή βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη οι πρώτες ουσιαστικές συζη-
τήσεις για το θέμα της ανταγωνι-
στικότητας της Ευρώπης (με αφορ-
μή τις επιπτώσεις του νόμου κατά
του πληθωρισμού στις ΗΠΑ), καθώς
και για το δέκατο πακέτο κυρώσεων

κατά της Ρωσίας. Η συζήτηση για
τη μετανάστευση αναμένεται να
επικεντρωθεί ξανά στην εξωτερική
διάσταση του θέματος, δηλαδή στις
συμφωνίες επιστροφής και επα-
νεισδοχής με τρίτες χώρες, την αν-
τιμετώπιση της εργαλειοποίησης
και της καταπολέμησης των δι-
κτύων διακινητών.

Εις βάθος, αλλά...
Το ζήτημα της μετανάστευσης

μπήκε στην ατζέντα της συνάντη-
σης μετά από επιμονή όχι μόνο χω-
ρών που βρίσκονται στα εξωτερικά
σύνορα της Ευρώπης, αλλά και χω-
ρών όπως η Αυστρία η οποία είδε
αύξηση των αφίξεων, ή το Βέλγιο
το οποίο έχει να διαχειριστεί μεγάλο
αριθμό αιτήσεων ασύλου. Σε δη-
λώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυ-
φής της 16ης Δεκεμβρίου, ο Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ εξήγησε πως το ζήτημα
είχε απασχολήσει τους ηγέτες παρά
το γεγονός πως δεν ήταν στην
ατζέντα λόγω της αύξησης των αφί-
ξεων μέσω της Μεσογείου και των
Δυτικών Βαλκανίων. Όπως είπε,

πρόκειται για ευκαιρία να ξανανοίξει
το θέμα αυτό σε επίπεδο αρχηγών
κρατών ώστε να δοθεί η καθοδή-
γηση από τους ηγέτες, αναφορά
που παραπέμπει στην καθοδήγηση
στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών, των οποίων η επόμενη
προγραμματισμένη συνάντηση
αναμένεται στις 9 - 10 Μαρτίου.

Παρά τις προαναγγελίες για εις
βάθος συζήτηση, δεν είναι βέβαιο
σε ποιο βαθμό η σύνοδος της Πέμ-
πτης θα αγγίξει το Νέο Πακέτο για
το Άσυλο και τη Μετανάστευση,
το οποίο αποτελεί μια πρόταση για
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του
ζητήματος. Μετά από την προσπά-
θεια της Γαλλικής Προεδρίας το
πρώτο μισό του 2022 να «σπάσει»
το Πακέτο σε διάφορα κομμάτια
που θα λύνονταν διαδοχικά, ξεκι-
νώντας από τη διαχείριση των εξω-
τερικών συνόρων, η συζήτηση πέ-
ρασε ξανά σε δεύτερη μοίρα λόγω
της Ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία. 

Σήμερα η Σουηδική Προεδρία
του Συμβουλίου της Ε.Ε. επιχειρεί
να κρατήσει το θέμα χαμηλά στο

δημόσιο διάλογο και λόγω εσωτε-
ρικών πολιτικών ζητημάτων (καθώς
η σταθερότητα της κυβέρνησης
εξαρτάται από τη μη ψήφο μομφής
από την Ακροδεξιά), ενώ παράλληλα
γίνονται τεχνοκρατικές εργασίες
ώστε αυτό το πρώτο μισό του πα-
κέτου να μπορέσει να κλείσει το
δεύτερο μισό του χρόνου κατά την
Ισπανική Προεδρία, και να καταστεί
δυνατή συμφωνία πριν τις επόμενες
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο την άνοιξη του 2024.

Σίγουρα πάντως αυτή θα είναι
η πρώτη φορά που το θέμα θα βρε-
θεί επίσημα στην ατζέντα των αρ-
χηγών εδώ και αρκετό καιρό, καθώς
η τελευταία φορά που έγινε αυτό,
με έμφαση και πάλι στην εξωτερική
διάσταση, ήταν τον Δεκέμβριο του
2021.

Με μέτρα η Ούρσουλα
Σε επιστολή της (ημερομηνίας

25/1) προς τους ηγέτες ενόψει της
συνάντησης, η Πρόεδρος της Κο-
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αναγνώρισε επίσης πως αν και μια
δομική λύση για όλα τα θέματα με-

τανάστευσης είναι αναγκαία «αυτό
δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να
ενεργήσουμε τώρα».Στην επιστολή
της η κ. Φον ντερ Λάιεναναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στην εφαρμογή των
Σχεδίων Δράσης για τους διαδρόμους
των Δυτικών Βαλκανίων και της
Κεντρικής Μεσογείου, και κατέγρα-
ψε μια σειρά από επιχειρησιακά μέ-
τρα που «θα μας επιτρέψουν να αν-
τιμετωπίσουμε πρόσφατες πιέσεις,
θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο
προετοιμασμένοι για εξελίξεις φέτος
και θα θέσουν τις βάσεις για το Νέο
Πακέτο». Τα μέτρα αφορούν την
ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων,
την επίσπευση των διαδικασιών
επιστροφής, την αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών και τη διαχείριση
των μετακινήσεων μεταναστών εν-
τός της Ε.Ε.

Kυπριακές εκκρεμότητες
Κύριο ζήτημα για την Κύπρο,

βάσει των δηλώσεων του υπουργού
Εσωτερικών Νίκου Νουρή τον Νο-
έμβριο, είναι να υπάρξουν συγκε-
κριμένες ενέργειες προς τρίτες χώ-
ρες ώστε να αποτρέπονται οι με-
ταναστευτικές ροές, μέσω για πα-
ράδειγμα συμπερίληψης τέτοιων
προνοιών σε συμφωνίες της Ε.Ε.
με τρίτα κράτη. Ιδιαίτερη σημασία
δίνεται επίσης από την Κύπρο και
στην έγκριση του κανονισμού για
τη διαχείριση της εργαλειοποίησης,
πρακτική για την οποία η Λευκωσία
δείχνει την Τουρκία, αν και η ερ-
μηνεία αυτή δεν υιοθετείται από
τις Βρυξέλλες καθώς η κατάσταση
δεν είναι αντίστοιχη με τα περι-
στατικά στον Έβρο και τη Λευκο-
ρωσία.

Παράλληλα η κυπριακή πλευρά
έχει τοποθετηθεί υπέρ του Νέου
Πακέτου και των μέτρων για πρα-
κτική αλληλεγγύη (όπως τις μετεγ-
καταστάσεις αλλά και τη χρημα-
τοδότηση και στήριξη για επιστρο-
φές), θεωρώντας πως τα όποια άμε-
σα μέτρα δεν θα πρέπει να το υπο-
καταστήσουν. Τέλος, όπως είχε
αναφέρει ο κ. Νουρής, η κυπριακή
πλευρά ζητάει από την Κομισιόν
να προετοιμάσει ένα στοχευμένο
Σχέδιο Δράσης για την Ανατολική
Μεσόγειο, αντίστοιχο με αυτά για
τους διαδρόμους των Δυτικών Βαλ-
κανίων και της Κεντρικής Μεσο-
γείου.

Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Οταν η Τζασίντα Αρντερν ανακοί-
νωσε την παραίτησή της, ο οπε-
ρατέρ Χρήστος Μόντες ήταν σε
γύρισμα, οπότε έμαθε τα νέα μία
ώρα αργότερα. Το πρώτο που σκέ-
φτηκε ήταν πως η κίνησή της ήταν
απολύτως αναμενόμενη. «Πόσο να
αντέξει ένας άνθρωπος;» λέει στην
«Κ» για την πίεση όχι μόνο από τη
δουλειά, αλλά και από τις απειλές
που δεχόταν το τελευταίο διάστημα.
Η αμέσως επόμενη σκέψη που ανα-
πόφευκτα έκανε ήταν πως έχασε
την ευκαιρία να είναι παρούσα σε
έναν ακόμη σταθμό της πολιτικής
της διαδρομής. Ισως τον τελευταίο.
Από το 2017, που η Αρντερν ανα-
κηρύχθηκε αρχηγός του Εργατικού
Κόμματος, μέχρι και σήμερα, ο
Μόντες την έχει ακολουθήσει σε
κάποιες από τις σημαντικότερες
στιγμές της και αφηγήθηκε στην
«Κ» άγνωστες ιστορίες που εκτυ-
λίχθηκαν πίσω από τις κάμερες. 

Ο Μόντες μεγάλωσε στην Ελ-
λάδα και μετανάστευσε στη Νέα
Ζηλανδία, τόπο καταγωγής της μη-
τέρας του, το 2010. Αρχικά έφτιαξε
με τον αδελφό του μια εταιρεία ει-
σαγωγών ελληνικών προϊόντων,
αλλά γρήγορα (το 2014) αποφάσισε
να επιστρέψει στο παλιό του επάγ-
γελμα και ξεκίνησε να εργάζεται
ως οπερατέρ σε ένα από τα μεγάλα
κανάλια της χώρας. Ηταν εκεί και
«τραβούσε» την Αρντερν όταν
εκλέχθηκε επικεφαλής του Εργα-

τικού Κόμματος. Μπορεί η 37χρονη
τότε πολιτικός να ήταν ήδη στη
Βουλή εννέα χρόνια (και πλέον να
μην την μπέρδευαν για... γραμματέα
βουλευτών), αλλά ακόμη θεωρείτο
πολύ διαφορετική. Βασικά πολύ
νέα, χωρίς σύζυγο ή παιδιά. Δεν
ήταν όμως αυτό που είχε τραβήξει
την προσοχή του Μόντες εκείνες
τις ημέρες. «Μου είχε κάνει εντύ-
πωση ο τρόπος που μιλούσε. Παρότι
ήταν ένα φρέσκο πολιτικό πρόσω-
πο, φαινόταν να κατέχει πραγμα-
τικά τα ζητήματα για τα οποία μι-
λούσε», εξηγεί σήμερα.

Στις εκλογές, δύο μήνες μετά,
παρότι το κόμμα της βγήκε δεύτερο,
κατάφερε να κάνει συμμαχία με το
τρίτο κόμμα και να γίνει η νεότερη
πρωθυπουργός της χώρας. «Εκεί
πλέον όλοι έπαθαν Jasindamania»,
θυμάται ο Μόντες. Ηθελαν να μά-
θουν τα πάντα για εκείνη. Για την
οικογένειά της (μεγάλωσε σε μια
μικρή πόλη ως μορμόνα και ο πα-
τέρας της ήταν αστυνομικός). Για
το πώς μπήκε στην πολιτική (έγινε
εθελόντρια στο Εργατικό Κόμμα
στα 17 της). Για τον σύντροφό της
και το πώς γνωρίστηκαν (παρου-
σιαστής μιας εκπομπής για το ψά-
ρεμα, είχε απευθυνθεί στο γραφείο
της για ένα θέμα που τον απασχο-
λούσε). 

Τα επόμενα χρόνια ο Μόντες τη
συνάντησε ξανά αρκετές φορές
στο πλαίσιο συνεντεύξεων που έδι-
νε. Ηταν πάντα ευγενική μαζί του
και με τους συνεργάτες του, χαμο-

γελαστή, χαλαρή, δεν ζητούσε ποτέ
από τους δημοσιογράφους να δει
από πριν τις ερωτήσεις. Θυμάται
πως κάποια στιγμή θα ερχόταν στο
δικό τους στούντιο για μια συνέν-
τευξη και εκείνος, επειδή είχε ήδη
στήσει τα φώτα και τις κάμερες,
χάζευε από το παράθυρο. Από εκεί,
είδε ξαφνικά να φθάνει το αυτοκί-
νητό της. Βγήκαν από αυτό η ίδια,

η βοηθός της και ένα ακόμη άτομο.
Και τότε είδε την πρωθυπουργό να
μπαίνει μόνη της στο γειτονικό κα-
φέ, ενώ οι άλλοι περίμεναν στον
δρόμο μιλώντας. Λίγα λεπτά αργό-
τερα βγήκε με καφέδες για τους
συνεργάτες της και τσάι για την
ίδια. «Σε μένα, που έχω μεγαλώσει
στην Ελλάδα παρακολουθώντας
τους δικούς μας πολιτικούς, όλα

αυτά μου φαίνονταν εντυπωσιακά.
Ή μάλλον... διαστημικά», λέει γε-
λώντας. 

Τον Μάρτιο του 2019 ο Μόντες
είχε ταξιδέψει στο Κράισττσερτς
για λογαριασμό του BBC. Oι εικόνες
της Αρντερν με μαύρο μαντίλι στο
κεφάλι, ως ένδειξη σεβασμού στους
νεκρούς μουσουλμάνους που έχα-
σαν τη ζωή τους, είχαν τότε κάνει
τον γύρο του κόσμου. «Ολοι ήμα-
σταν συντετριμμένοι, αλλά νιώθαμε
περήφανοι για τον τρόπο που το
χειριζόταν. Το είχε πάρει πάνω της.
Μας είχαν ειδοποιήσει πως θα μι-
λούσε μονάχα εκείνη από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης. Με μια απί-
στευτη ανθρωπιά είχε καταφέρει
το ακατόρθωτο: να μην απομονώσει
το μουσουλμανικό στοιχείο, όπως
είχε γίνει σε άλλες χώρες όπου
είχαν γίνει αντίστοιχες επιθέσεις».
Οι εικόνες που τη δείχνουν με συγ-
γενείς των θυμάτων, να τους παίρνει
αγκαλιά, να τους κρατάει το χέρι,
να τους μιλάει, ήταν αυθόρμητες
και αληθινές. «Είχε την ίδια ακριβώς
συμπεριφορά όταν έκλεινε η κά-
μερα. Είναι απόλυτα αυθεντική»,
λέει. Τον Οκτώβριο της επόμενης
χρονιάς, εν μέσω πανδημίας, το
κόμμα –και η ίδια– σάρωσε στις
εκλογές. Ηταν η πρώτη φορά στη
Νέα Ζηλανδία που ένα κόμμα κα-
τάφερνε να σχηματίσει αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Η ίδια είχε πάρει σκλη-
ρά μέτρα –για κάποιους ήταν δρα-
κόντεια– και παρότι «η ομάδα της
των 5 εκατομμυρίων πολιτών» ζού-

σε αποκομμένη από τον έξω κόσμο,
όταν ήρθαν τα εμβόλια (και λίγο
αργότερα οι οικονομικές επιπτώσεις
της πανδημίας) άρχισε να δημι-
ουργείται μια πόλωση και να της
ασκείται αυστηρή κριτική. 

«Τον τελευταίο χρόνο η κατά-
σταση ξέφυγε και η κριτική εναν-
τίον της μετατράπηκε σε βιτριολικό
μίσος, πρωτοφανές για τη χώρα»,
εξηγεί. Δεν ήταν μόνο στα σόσιαλ
μίντια. Τουλάχιστον δύο φορές το
αυτοκίνητό της έγινε αντικείμενο
άγριας καταδίωξης. Εγιναν διαδη-
λώσεις εναντίον της που κατέληξαν
σε βίαιες συμπλοκές με την αστυ-
νομία. Η Αρντερν αναγκάστηκε να
αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για
την ίδια και την οικογένειά της. Η
ίδια μπορεί να δηλώνει πως οι απει-
λές αυτές δεν αποτελούν καθορι-
στικό παράγοντα στην παραίτησή
της, προσθέτοντας πως δεν είχε
άλλη ενέργεια για να κυβερνήσει,
αλλά ο Μόντες δεν πείθεται. «Είναι
λογικό να νιώθει εξουθενωμένη
ακριβώς λόγω αυτών των απειλών.
Δεν θα το παραδεχόταν όμως ποτέ
για να μην τους δώσει δύναμη». Ο
ίδιος θα τη θυμάται πάντα με εκτί-
μηση. Μια γυναίκα ισχυρή, με επιρ-
ροή, που κάποιοι δεν μπόρεσαν να
τη δεχθούν για αυτό που είναι. «Για
εμένα, άφησε ένα θετικό αποτύ-
πωμα και ελπίζω η παραίτησή της
να είναι ένα καμπανάκι για λίγη
αυτοκριτική για τον τοξικό τρόπο
με το οποίο πολλοί την αντιμετώ-
πισαν», καταλήγει.

Η Τζασίντα Aρντερν πίσω από την κάμερα
Ο Χρήστος Μόντες, οπερατέρ σε μεγάλο κανάλι της Νέας Ζηλανδίας, μιλάει για τη γνωριμία του με την πρωθυπουργό

Ο Χρήστος Μόντες (αριστερά) σε ένα από τα γυρίσματα με τη Νεοζηλανδή
τέως πρωθυπουργό. «Σ’ εμένα, που έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα παρακο-
λουθώντας τους δικούς μας πολιτικούς, όλα αυτά φαίνονταν εντυπωσιακά. Ή
μάλλον... διαστημικά», λέει στην «Κ».

Στο τραπέζι η εργαλειοποίηση των ροών
Στην ατζέντα των ηγετών στο επικείμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξανά η μετανάστευση λόγω της αύξησης των αφίξεων

<<<<<<

Συγκράτηση των αφίξε-
ων, πλάνο για την Ανατο-
λική Μεσόγειο και εργα-
λειοποίηση οι κυπρια-
κές προτεραιότητες.

Η συζήτηση για τη μετανάστευση αναμένεται να επικεντρωθεί ξανά στην εξωτερική διάσταση του θέματος, δηλαδή στις συμφωνίες επιστροφής και επα-
νεισδοχής με τρίτες χώρες, την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης και της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών.



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  11Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Η καθημερινή έκθεση σε τοξικό 
αέρα, νερό, έδαφος και χημικές 
ουσίες σκοτώνει 8,3 εκατ. ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο κάθε χρό-

νο, δηλαδή τρεις φορές περισ-
σότερους ανθρώπους απ’ ό,τι το 
AIDS, η φυματίωση και η ελονο-
σία μαζί. Το 90% όλων των πρό-

ωρων θανάτων αφορά χώρες χα-
μηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
Ινδία και Κίνα είναι οι δύο χώρες 
με τους περισσότερους θανάτους.

Από τα δύσκολα για την απεξάρ-
τησή μας από το πετρέλαιο: από 
ένα βαρέλι πετρελαίου παρά-
γεται βενζίνη αυτοκινήτου για 
450 χλμ., 70 kWh ηλεκτρικής 

ενέργειας, 1,8 κιλά μπρικέτες 
ξυλάνθρακα, 3,8 λίτρα πίσσας 
κ.ά. Στη συνέχεια από τα πε-
τροχημικά, ένα από τα ακόλου-
θα: 39 μπλουζάκια πολυεστέρα 

ή 65 φαράσια ή 65 πλαστικά 
ποτηράκια ή 540 οδοντόβουρ-
τσες ή 750 χτένες ή 23 πλαστι-
κά στεφάνια γυμναστικής ή 11 
συσκευές τηλεφώνου. 

Η Ε.Ε. χρειάζεται επιπλέον πε-
ρίπου 30 bcm φυσικό αέριο το 
2023 εάν σταματήσει πλήρως 
η ροή από τη Ρωσία. Τα πέντε 
σημεία-κλειδιά αναφέρονται σε 

μείωση ζήτησης αερίου μέσω 
αύξησης ενεργειακής απόδοσης, 
ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ, 
αλλαγές συμπεριφοράς, εξηλε-
κτρισμό της θέρμανσης και μεί-

ωση διαρροών αερίου. Αρκετές 
χώρες παρουσιάζουν αύξηση 
των πωλήσεων αντλιών θερμό-
τητας σημαντικά πάνω από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο (18%). 

Ο άνθρακας κατέχει την πρώτη 
θέση σε εγκατεστημένη ηλε-
κτρική ισχύ (25,6%, με μείωση 
το 2027 στο 20,9%), ακολουθεί 

το φυσικό αέριο (22,1%, με μεί-
ωση στο 19,1%), στην τρίτη θέ-
ση τα υδροηλεκτρικά (16,2%, με 
μείωση στο 14,1%). Αντιθέτως, 

αυξήσεις αναμένονται στα φωτο-
βολταϊκά (12,8%-22,2%) και στα 
αιολικά (10,8%-14,4%). Τελευταία 
η βιοενέργεια με ποσοστό 2%.

Παγκοσμίως παράγονται πάνω 
από 350 εκατ. τόνοι πλαστικών 
απορριμμάτων. Η Ινδία και η 
Κίνα παράγουν πάνω από 23 
εκατ. τόνους και οι Φιλιππίνες 

4 εκατ. τόνους. Βόρεια Αμερική, 
Ευρώπη και Ωκεανία αντιπροσω-
πεύουν το 5% των παγκόσμιων 
πλαστικών απορριμμάτων. Στην 
κατά κεφαλήν παραγωγή προ-

ηγούνται το αρχιπέλαγος των 
Κομορών και το Τρινιντάντ. Πε-
ρισσότερα από 12 δισ. τόνοι θα 
καταλήξουν σε χώρους υγειονο-
μικής ταφής έως το 2050.

Εκτενείς είναι οι αναφορές για 
το ευρωπαϊκό χάσμα προσφο-
ράς και ζήτησης για το φυσικό 
αέριο το 2023 και για τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να 

γεφυρωθεί. Ενδεικτικά, μπορεί 
να καλυφθεί από την αύξηση 
της αποδοτικότητας σε κτίρια 
και βιομηχανίες (8 bcm), την αύ-
ξηση εγκαταστάσεων ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας (8 bcm), 
την αλλαγή συμπεριφοράς (5 
bcm), τη μείωση απωλειών αε-
ρίου (4 bcm), τον εξηλεκτρισμό 
της θέρμανσης (2 bcm).

«Καμπανάκι» για τους ρύπους

Τα παράγωγα του πετρελαίου 

Τα πέντε σημεία-κλειδιά 

Στην πρώτη θέση ο άνθρακας

Στα ύψη η παραγωγή πλαστικών

Προσφορά - ζήτηση αερίου

Τι μπορεί
να παραχθεί

από ένα
βαρέλι

πετρελαίου;

ΠΗΓΗ: Chevron

170

0,95 λίτρο λαδιού
κινητήρα1,8 κιλά μπρικέτες

ξυλάνθρακα

κεράκια
γενεθλίων

Βενζίνη για οδήγηση
πάνω από

450 χλμ.

Αρκετά καύσιμα
για οδήγηση
φορτηγού
για σχεδόν

65 χλμ.

Ασφαλτος για παραγωγή περίπου

3,8 λίτρων πίσσας
για μπαλώματα
σε στέγες ή δρόμους

70 kWh

Αρκετό προπάνιο
για να γεμίσετε

12 κυλίνδρους
για οικιακή χρήση
ή κατασκήνωση

Μετά την παραγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων, υπάρχει επίσης αρκετό
υπόλοιπο πετροχημικών για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα από τα ακόλουθα

65 πλαστικά
ποτήρια

540 οδοντόβουρτσες
ηλεκτρικής
ενέργειας

πλαστικές
χτένες750

11 πλαστικές
συσκευασίες
τηλεφώνου

κοντομάνικα
μπλουζάκια
από πολυεστέρα

39

65 πλαστικά
φαράσια

πλαστικά στεφάνια
γυμναστικής23
τρελομπαλάκια135

μεζούρες195

Απορρίμματα πλαστικού σε παγκόσμια κλίμακα
Μετρικοί τόνοι, 2019

ΩκεανίαΕυρώπη
Βόρεια

Αμερική

Κακή διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων (κιλά ανά άτομο ετησίως)

0,1
εκατ.

ρ

68 52 39 37 35

2,0
εκατ.

1,2
εκατ.

Λατινική
Αμερική

ΑσίαΑφρική

4,971
εκατ.

40,138 εκατ.13,234
εκατ. Ινδία

Κίνα
Φιλιππίνες
Τουρκία
Ταϊλάνδη
Πακιστάν
Βιετνάμ
Μπανγκλαντές
Ινδονησία
Μαλαισία
Λοιπές χώρες

13
12,2

4
1,7
1,4
1,3
1,1

1
0,824
0,814

2,8

Βραζιλία
Βενεζουέλα
Λοιπές χώρες

3,3
0,671

1,0

Νιγηρία
Τανζανία
Κογκό
Αίγυπτος
Σουδάν
Αλγερία
Ν. Αφρική
Καμερούν
Λοιπές χώρες

Κομόρες Τρινιντάντ & Τομπάγκο Σουρινάμ Φιλιππίνες Ζιμπάμπουε

1,9
1,7
1,4
1,4

0,782
0,765
0,708
0,579

4

EΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ: καθ. Γιάννης Μανιάτης
Με τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: Ι. Βούλγαρη, Α. Μανώλη, Μ. Χατζηγεωργιάδη

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Τους ακούσαμε, τους είδαμε, τους εμπε-
δώσαμε. Τους παρακολουθήσαμε να πε-
ριφέρονται από ντιμπέιτ σε podcast και
από ραδιοφωνικές σε όλων των ειδών
τις τηλεοπτικές εκπομπές (εκτός από μα-
γειρικής νομίζω) επαναλαμβάνοντας ο

καθένας το δικό του «ποίημα». Ακούσαμε ξανά και
ξανά τις θέσεις και τις αντιπαραθέσεις, τις δηλώσεις
και τις αντιδηλώσεις τους και τους είδαμε σε πόλεις
και χωριά, σε γειτονιές και καφενεία, σε σαλόνια και
αλώνια να παραθέτουν τις προτάσεις τους.

Διερωτώμαι, ωστόσο, αν όλα όσα ακούσαμε από
τους υποψηφίους μας σε όλες αυτές τις εμφανίσεις
τους μας άφησαν σοφότερους σε ό,τι αφορά στο ποιος
είναι ο καθένας τους και ποια είναι η πολιτική του
κουλτούρα. Και ο λόγος που διερωτώμαι είναι για να
θέσω ένα προβληματισμό: Κατά πόσο τελικά οι ερω-
τήσεις που αφορούν μόνο στις πολιτικές τους θέσεις
και στα προγράμματά τους και στις οποίες οι πλείστοι
δημοσιογράφοι επικεντρώθηκαν στα τόσα και τόσα
ντιμπέιτ και podcast και δεν ξέρω και εγώ πού αλλού,
είναι όντως εκείνες που θα μας διαφώτιζαν σε ό,τι
αφορά την ουσία που κουβαλά ο καθένας, αλλά και
στο πώς τοποθετείται απέναντι στο παρελθόν και στο
μέλλον αυτού του τόπου.

Με άλλα λόγια το ηθικό βάρος και εύρος του κάθε
υποψηφίου. Διότι αν αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο
προκειμένου να ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αύριο
τότε ίσως και εμείς θα έπρεπε να αναζητούμε απαντήσεις
σε άλλου είδους ερωτήσεις. Ερωτήσεις που διαθέτουν
τη δυναμική να μας δώσουν περισσότερα ψήγματα
της κουλτούρας, της ενσυναίσθησης, της αίσθησης
καθήκοντος, της πολιτικής ηθικής αλλά και της ιστορικής
συνείδησης που φέρει αυτός που προσδοκάει στην
ψήφο μας.

Καλό θα ήταν λοιπόν να διερωτηθούμε ποιες θα
ήταν αυτές οι ωφέλιμες ερωτήσεις στις οποίες θα
έπρεπε να αναζητούμε απαντήσεις ώστε να μην πε-
ριορίζουμε την πολιτική μας κρίση μόνο σε θέσεις που
αφορούν στα τρέχοντα ζητήματα. Θα ήταν για παρά-
δειγμα ωφέλιμο και χρήσιμο να ρωτούσαμε τι ήταν
αυτό που καθόρισε την πολιτική τους σκέψη και την
πολιτική τους ηθική. Ποιες ανατροπές έζησαν που
τους ανάγκασαν να υπερβούν τον εαυτό τους και να
διευρύνουν το τρόπο σκέψης τους; Ποιο ήταν μέχρι
τώρα το μεγαλύτερο μάθημα που τους έδωσε η ίδια η
ζωή αλλά και η πολιτική; Ποιο θεωρούν ότι είναι το
μεγαλύτερο λάθος που διέπραξαν οι ιστορικοί μας
ηγέτες και γιατί; Ποια πιστεύουν ότι είναι η μεγαλύτερη
παθογένεια αυτού του τόπου και τι τη δημιούργησε ή
τη συντηρεί ακόμα;

Ποιες ιστορικές αλήθειες που αποσιωπήθηκαν πι-
στεύουν πως πλέον πρέπει να τις βγάλουμε στο φως
και γιατί δεν το πράξαμε μέχρι τώρα; Τι σημαίνει για
τους ίδιους ιστορική συνείδηση; Ποιους ηγέτες μας
θεωρούν πως έφτασε η ώρα να τους απομυθοποιήσουμε
προκειμένου να προχωρήσουμε; Χρήσιμο θα ήταν
επίσης να μας έλεγαν πότε ήρθαν αντιμέτωποι με την
συνείδησή τους στην πολιτική τους πορεία και τι τους
έφερε σ’ αυτή τη συνειδησιακή σύγκρουση; Πότε θε-
ωρούν πως πρέπει να παραιτείται ένας πολιτικός για
λόγους πολιτικής ευθιξίας και ποιες ήταν κατά τη
γνώμη τους αυτές οι περιπτώσεις από την πρόσφατή
μας ιστορία που θα έπρεπε να συμβεί και δεν συνέβη;

Πώς ορίζει ο καθένας τους την πολιτική ηθική και
σε ποιες περιπτώσεις θα διαχώριζαν τη θέση τους,
αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος προκειμένου να
την υπερασπιστούν; Πώς επιδιώκουν να καλλιεργούν
το πνεύμα τους και πώς προσπαθούν να κάνουν τη
ζωή τους αξιοβίωτη; Ποιες είναι κατά τη γνώμη τους
οι στιγμές που ο άνθρωπος δείχνει το μεγαλείο της
ψυχής του; Και κατά πόσο τελικά μπορεί κανείς να
κερδίσει τις εκλογές αλλά να χάσει τη συνείδησή του;
Αυτές θα έπρεπε να ήταν μερικές από τις ερωτήσεις
που θα έπρεπε να θέσουμε αλλά δεν το κάναμε. Και
δυστυχώς θα οδηγηθούμε στις κάλπες χωρίς να ξέρουμε
τις απαντήσεις παρότι είναι σε αυτές που αποκαλύπτεται
το πραγματικό βάθος πεδίου της κάθε εικόνας.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Η έννοια της «επιτυχίας»
σύμφωνα με τον Μπαμπι-
νιώτη είναι «η θετική κατά-
ληξη προσπάθειας» και σύμ-
φωνα με τη Wikipedia «η
συνθήκη ικανοποίησης ενός

καθορισμένου φάσματος προσδοκιών».
Με άλλα λόγια, η έννοια της «επιτυχίας»
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το απο-
τέλεσμα και την ικανοποίηση των στόχων
που έχουν τεθεί. Χωρίς δηλαδή θετικό
αποτέλεσμα, είναι τουλάχιστον αστείο
κάποιος, όσο υποκειμενικά κι αν λειτουρ-
γεί, να επικαλείται και να επιστρατεύει
την έννοια της «επιτυχίας». Και να βαπτίζει
ένα ναυάγιο ως «επιτυχή προσπάθεια».
Πόσω μάλλον όταν η βάπτιση επιχειρείται
στην κολυμβήθρα μιας μικροπολιτικής
προσέγγισης για την κληρονομιά που
αφήνει πίσω του ο ηγέτης ενός κράτους. 

Στο διά ταύτα λοιπόν, όταν πριν από
μερικές μέρες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ρωτήθηκε στην τελευταία συνέντευξη
του στο ΡΙΚ «τι κρατά ως υστεροφημία»,

διατύπωσε τον εξής ισχυρισμό: «Η Σύνοδος
του Κραν Μοντανά αποτελούσε ενδεχό-
μενα τη μεγαλύτερη προσπάθεια που κα-
τεβλήθη, επιτυχή μάλιστα προσπάθεια
θα μπορούσα να πω, διότι σε εκείνη τη
Σύνοδο ηγέρθησαν τα σημαντικότερα
των θεμάτων, εκατατέθησαν χάρτες επί
του εδαφικού και από την τουρκοκυπριακή
πλευρά».

Διά στόματος Αναστασιάδη, το δεδο-
μένο ναυάγιο του Κραν Μοντανά και οι
«ευχές» του Αντόνιο Γκουτέρες για «καλή
τύχη στους βόρειους και νότιους στην
Κύπρο», βαπτίστηκαν ως μια «επιτυχής
προσπάθεια», διότι απλώς συζητήθηκαν
όλα τα θέματα. Και αποτελούν το κεντρικό
σημείο της κληρονομιάς που ισχυρίζεται
ότι μας αφήνει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας. Αν και είμαι από εκείνους που θεω-
ρούν ότι η Άγκυρα ευθύνεται για το ναυά-
γιο του Κραν Μοντανά και όχι η ελληνο-
κυπριακή πλευρά, θεωρώ τουλάχιστον
ως ατυχή τον ισχυρισμό του Προέδρου
Αναστασιάδη ότι το Κραν Μοντανά ήταν

μια «επιτυχής προσπάθεια». Διότι απλού-
στατα, λύση του Κυπριακού δεν είχαμε,
ενώ το πλαίσιο της εν λόγω Συνόδου, για
το οποίο υπάρχουν αρκετές σκιές και δια-
φωνίες, υφίσταται μόνο για την ελληνο-
κυπριακή πλευρά, εν μέσω εκλογικών δια-
ξιφισμών. Ούτε για την τουρκική πλευρά
υφίσταται θέμα Κραν Μοντανά και πιθα-
νότατα ούτε για τα Ηνωμένα Έθνη, τα
οποία διά του γ.γ. παρέλαβαν την τουρκική
πρόταση για λύση δύο κρατών, προσδί-
δοντας της επίσημη υπόσταση, ενώ συ-
ζητούν με το ψευδοκράτος «πρακτικές
διευθετήσεις» για συμφωνία στρατιωτικού
καθεστώτος. Αυτή την κληρονομιά δεν
τη βλέπει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης;
Ούτε την τοποθέτηση του κ. Γκουτέρες
ότι είναι έτοιμος να τετραγωνίσει τον κύ-
κλο, υπαναχωρώντας από τους δικούς του
όρους εντολής και προσεγγίζοντας τις
τουρκικές θέσεις, για λύση δύο κρατών;
Αυτή την κληρονομιά, την οποία έχουμε
λουστεί, ποιος μας την αφήνει; 

Αν ανατρέξουμε και στην «κοινωνική

κληρονομιά» της απερχόμενης κυβέρνη-
σης, αυτή εξαντλείται στο ΓεΣΥ και το
ΕΕΕ. Πέραν αυτών, πολύ φοβάμαι ότι με
όρους τηλεόρασης, «πέφτει μαύρο». Τι
να θυμηθούμε; Το σκάνδαλο των χρυσών
διαβατηρίων και τον πλούτο που αντί να
διοχετευθεί στο κράτος, συγκεντρώθηκε
στα χέρια μερικών; Ή την υπουργό Ενέρ-
γειας Νατάσα Πηλείδου που ακόμη δεν
έχει αντιληφθεί ότι όταν η τιμή των καυ-
σίμων ανεβαίνει στην παγκόσμια αγορά,
οι αυξήσεις επιβάλλονται σε χρόνο «ντε
τε» στην Κύπρο και όταν οι τιμές πέφτουν
ανά το παγκόσμιο, ο Κύπριος καταναλωτής
είναι ο τελευταίος που το αισθάνεται; Μή-
πως τον υπουργό Μεταφορών Γιάννη Κα-
ρούσο που δεν πήρε είδηση ότι στις με-
γάλες πόλεις δεν είναι δυνατόν, το 2023,
να διακινούνται οχήματα Euro 3 και Euro
4, λόγω των ρύπων που εκπέμπουν; Ή
τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή, στη
διάρκεια της θητείας του οποίου, η ευη-
μερία των ζώων άγγιξε το δάπεδο, καθώς
οι νομοθεσίες που προωθήθηκαν να εξυ-

πηρετούν οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα
σκυλιά και τα γατιά, τις φιλοζωικές και
τους εθελοντές που δίνουν καθημερινή
μάχη; Ποιο νομικό πλαίσιο και τι γενικό-
τερα άφησε πίσω του ο κ. Καδής για την
ευημερία των ζώων; Ή τι αφήνει πίσω
της η πλειοψηφία των «αρίστων» υπουρ-
γών της απερχόμενης κυβέρνησης, ώστε
να το επικαλεστεί ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας; 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν δείχνει
πάντως να πτοείται. Και όπως κατέδειξε
η ατάκα του για το Κραν Μοντανά, μπορεί
με κάθε ευκολία, να βαπτίζει ως επιτυχία
την κάθε αποτυχία της κυβέρνησής του
και να ισχυρίζεται ότι μας την αφήνει και
ως κληρονομιά. Και εμείς θα πρέπει να
την καταπιούμε αμάσητη; Έχω την εν-
τύπωση, ότι με τέτοια κληρονομιά, το
μόνο που θα μας έσωζε είναι το κληρο-
νομικό δίκαιο και οι διατάξεις του. Για
«αποποίηση κληρονομιάς». 

Η έννοια της «επιτυχίας» και η κληρονομιά ενός Προέδρου 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Δεν συνηθίζω να γράφω τη στήλη με το καπέλο
του συγγραφέα αλλά σήμερα, λόγω του θέματος,
επιτρέψτε μου την αυτοαναφορικότητα. Όταν
έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα αναζήτησα
εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα. Ο ένας λόγος ήταν
γιατί από τη στιγμή που γράφω στα ελληνικά

λογικό είναι ν’ απευθύνομαι στο ελληνόφωνο κοινό. Ο άλλος
λόγος είναι γιατί το βιβλίο εκτίθεται σε μια μεγαλύτερη και
απαιτητικότερη αγορά. Η υποδοχή του λοιπόν, είτε από την
κριτική είτε σε επίπεδο πωλήσεων, προσθέτει στην όποια
λογοτεχνική του αξία. Με αυτή την έννοια και τα ελληνικά
λογοτεχνικά βραβεία έχουν το δικό τους ειδικό βάρος, με
κορυφαία διάκριση βεβαίως το Κρατικό. 

Η αντιστοιχία του Κρατικού Βραβείου Λογοτεχνίας της
Ελλάδας στο θέατρο, είναι η καταξίωση στο Φεστιβάλ Αθηνών
Επιδαύρου. Εκεί όπου στο παρελθόν ευτύχησαν να κατα-
χειροκροτηθούν σπουδαίοι Κύπριοι καλλιτέχνες, σε εμβλη-
ματικές παραστάσεις που έμειναν στην ιστορία. Μια από
αυτές, οι Ικέτιδες με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νίκου
Χαραλάμπους, θεωρείται σταθμός στην ιστορία του σύγχρονου
ελληνικού θεάτρου. Αναφέρω τις Ικέτιδες γιατί έχω μια βιω-
ματική σχέση με αυτή την παράσταση την οποία κατέγραψα,
υπαινικτικά έστω, στο μυθιστόρημά μου «Τρεις σκάλες
Ιστορία». Είναι μόνο μερικές αράδες, στο σημείο που ένας
άντρας αφηγείται το μακελειό που αντίκρυσε στη διαδρομή
από την Κερύνεια στη Λάπηθο κατά την εισβολή των Τούρκων.
Όταν έγραφα, είχα στο μυαλό μου την ασθματική αφήγηση
του Σπύρου Σταυρινίδη, αγγελιαφόρου στις Ικέτιδες. Τις
κοφτές του ανάσες και τον τρόμο που εμφιλοχωρούσε ανάμεσα
στις λέξεις. Εγώ τότε ήμουνα στην εφηβεία, αλλά εκείνη τη
θεατρική εμπειρία την κουβαλώ ακόμα μέσα μου. Γι’ αυτό
με ξένισε όταν έμαθα πως η επιστροφή του ΘΟΚ στην Επί-
δαυρο, το 2019, θα γινόταν με τα δεκανίκια του Εθνικού Θε-
άτρου της Ελλάδας. Είχε προηγηθεί βεβαίως η εξαιρετική
συνεργασία με τον Μπινιάρη και την Καραμπέτη (Πέρσες,
2017) αλλά, αναρωτιέμαι, τις Ικέτιδες που είναι το πετράδι
του στέμματος της θεατρικής μας κληρονομιάς γιατί τις πα-
ραδώσαμε σε ελλαδικά χέρια; 

Γιατί το Φεστιβάλ θέλει ηχηρά ονόματα στο πρόγραμμά
του ήταν η απάντηση τότε και ως συνήθως το κατάπιαμε κι
αυτό αμάσητο. Ώσπου φτάσαμε στα φετινά ρεζιλίκια. Με
δυο λόγια: Πρότεινε ο ΘΟΚ ως σκηνοθέτη τον Κύπριο Κώστα
Σιλβέστρο, τον απέρριψε η διευθύντρια του Φεστιβάλ Κατερίνα
Ευαγγελάτου, προτείνοντας έναν Ελλαδίτη, το Δ.Σ. του ΘΟΚ
το δέχτηκε, ακολούθησαν αντιδράσεις, αποσύρθηκε ο Ελ-
λαδίτης και ο ΘΟΚ έμεινε εντέλει εκτός Φεστιβάλ. Το ερώτημα
είναι απλό και το έθεσε ο Σιλβέστρος: «Με ποιον τρόπο ο
ΘΟΚ ανεβάζει το κύρος και την αξιοπιστία του ως κρατικό
θέατρο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, όταν αποδέχεται
να αντιμετωπίζεται ως κατώτερο των ελληνικών κρατικών
θεάτρων;». Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι το ερώτημα
τίθεται από ένα ταλαντούχο και βραβευμένο σκηνοθέτη,
ό,τι πιο αξιόλογο έχει να επιδείξει η χώρα μας σήμερα. Θα
θυμίσω μόνο το «Περιμένοντας τον Γκοντό», μια συγκλονιστική
παράσταση που ανέβηκε με φυσικό σκηνικό στη νεκρή ζώνη.
Το γεγονός ότι δεν άρεσε στην κυρία Ευαγγελάτου είναι
«περί ορέξεως κολοκυθόπιτα». Αλλά οι διορισμένοι στο Δ.Σ.
του ΘΟΚ, πόσο τραγικά ανεπαρκείς είναι όταν ανέχονται
να τους αντιμετωπίζουν σαν επαρχιώτες στην Ομόνοια; Το
λέω όχι με την τρυφεράδα του στίχου του Σαββόπουλου (στο
υπέροχό του «Τσάμικο») αλλά με το κόμπλεξ που δημιουργεί
η αμάθεια.

Σε αυτή τη χώρα όχι μόνο αγαπάμε το ελληνικό θέατρο
και τους Έλληνες δημιουργούς αλλά έχουμε την τιμή και τη
χαρά οι σπουδαιότερες πρωταγωνίστριές μας να είναι Ελ-
λαδίτισσες. Μιλάμε για υποκριτικά μεγαθήρια όπως η Μπεμ-
πεδέλη και η Σαντοριναίου, για να αναφέρω δύο μόνο πα-
ραδείγματα. Είναι εξαιρετικά άβολο λοιπόν –και θλιβερό συ-
νάμα– όταν ο ΘΟΚ μας αναγκάζει να υπενθυμίζουμε τα αυ-
τονόητα.

Υ.Γ. Ο λόγος που σκάλισα ξανά αυτή τη στενάχωρη ιστορία είναι
γιατί προχθές η κυρία Κατερίνα Ευαγγελάτου υποδέχτηκε τους
πολιτιστικούς συντάκτες στα νέα γραφεία του Φεστιβάλ, ανακοι-
νώνοντας μια πρωτοβουλία για εκπροσώπηση Ελλήνων δημι-
ουργών σε διεθνείς διοργανώσεις. Ιδού η Ρόδος και για τον
ΘΟΚ, αντί να ξεροσταλιάζει στην πόρτα του Φεστιβάλ Επιδαύ-
ρου ως κρατικό θέατρο δεύτερης διαλογής.     

Επαρχιώτης
στην Ομόνοια

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Θέσαμε τις σωστές
ερωτήσεις;

stavros.christodoulou@gmail.comelenixenou11@gmail.com
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«Toshiotoko» ρίχνουν φασόλια σόγιας για να διώξουν τα κακά πνεύματα στο ναό Sensoji στην Asa-
kisa, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, για να περάσει η χρονιά με καλή υγεία. Επίσης όσοι έπιασαν τα πεταμέ-
να φασόλια σόγιας θα περάσουν τη χρονιά με καλή υγεία. 

Η πολιτική θα έπρεπε να προσελ-
κύει τα καλύτερα μυαλά και τα-
λέντα. Εκείνα τα πρόσωπα που
δεν θα μπουν στην πολιτική αρένα
για να επωφεληθούν και να γαν-
τζωθούν στην καρέκλα, απομυ-

ζώντας ό,τι μπορούν, αλλά που συμμετέχουν
για να προσφέρουν στον τόπο τους. Τα πρό-
σωπα που έχουν συγκεκριμένο πλάνο για το
πώς να πάρουν τη χώρα τους μπροστά. Κυρίως
όμως θα έπρεπε να προσελκύει τα πρόσωπα
εκείνα που αντιλαμβάνονται πότε σταματούν
να είναι ωφέλιμοι και αποχωρούν. 

Το θυμήθηκα, όταν η Νεοζηλανδή πρωθυ-
πουργός Τζασίντα Άρντερν ανακοίνωνε τον
περασμένο μήνα την επιθυμία της να μην
επαναδιεκδικήσει την πρωθυπουργία. «Άν-
θρωπος είμαι. Δίνουμε όσα μπορούμε για όσο
μπορούμε και μετά είναι καιρός να φύγεις.
Και για μένα, είναι καιρός» έλεγε και εξηγούσε
πως δεν έχει την ενέργεια για ακόμη τέσσερα
χρόνια. Η θητεία της δεν ήταν ένας υγιεινός
περίπατος. Έσπασε στερεότυπα, απέδειξε
πως η πολιτική μπορεί να έχει και ανθρώπινο
πρόσωπο όμως δεν περιορίστηκε στους συμ-
βολισμούς για να κερδίσει συμπάθειες. Απέφυγε
τις βαρύγδουπες δηλώσεις, τα τσιτάτα και τις
υπερβολές, καταφέρνοντας με τη δουλειά και
την αφοσίωσή της να βγάλει τη χώρα της από
αλλεπάλληλες κρίσεις με επιτυχία. 

Με τον ίδιο τρόπο όμως που έσπαζε στερε-
ότυπα, μπαίνοντας στην πολιτική, τα έσπαζε,
αποχωρώντας. Πολλοί ήταν εκείνοι που στά-
θηκαν έκπληκτοι στην απόφασή της να διακόψει
την πολιτική της διαδρομή τόσο σύντομα, λίγοι
ήταν εκείνοι που στάθηκαν στην ουσία: την
αντίληψή της ότι δεν θα ήταν άλλο ωφέλιμη
για τον τόπο της. Η πολιτική θα έπρεπε να
προσελκύει τα καλύτερα μυαλά και ταλέντα,
άτομα όμως και με ισχυρά ηθικά αντανακλα-
στικά. Και ομολογώ πως δεν ανήκω στη σχολή
σκέψης που εξιδανικεύει το πολιτικό παρελθόν
και που θεωρεί ότι αυτά κάποτε ίσχυαν. Στον
τόπο είδαμε και πάθαμε πολλά από διάφορα
πρόσωπα που θεωρήθηκαν αυθεντίες. Πρόσωπα
που για κομματικό όφελος απέκτησαν μυθικές
διαστάσεις. Άλλοι γαντζώθηκαν στην καρέκλα
μέχρι να τους αποβάλει το ίδιο το σύστημα.
Άλλοι έβλαψαν τον τόπο σκεπτόμενοι τη δική
τους επόμενη μέρα αντί του τόπου. Και άλλοι
αντί να νιώθουν ευγνώμονες που υπηρέτησαν
τον τόπο τους, ένιωσαν πως ο ίδιος ο τόπος

τους χρωστά. Δυστυχώς, η πολιτική σήμερα
είναι γεμάτη παθογένειες και ασθένειες που
αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως γίνονται
επικίνδυνες. Και για τα πολιτικά πρόσωπα αλλά
και για την ίδια την κοινωνία που κατά τα άλλα
θέλουν να υπηρετήσουν. Το κυριότερο όλων
είναι η αλαζονεία. Εκείνη η αλαζονεία που δεν
επιτρέπει την κριτική διάθεση και οδηγεί σε
καθεστωτική συμπεριφορά. Τέτοια συμπεριφορά
που μετατρέπει τους αρχικά ωφέλιμους, σε το-
ξικούς. Όμως παρά τις προκλήσεις και τις δυ-
σκολίες, δεν μπορούμε να μην ελπίζουμε. Ούτε
μπορούμε να οδηγηθούμε στην ισοπέδωση
του «όλοι είναι ίδιοι». Γιατί δεν είναι. Σήμερα
στην Κύπρο ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο,
γιατί με την αποχώρηση του Νίκου Αναστασιάδη
αποχωρεί και ο τελευταίος της δεύτερης γενιάς
των πολιτικών. 

Ο διάδοχος του Νίκου Αναστασιάδη θα
πρέπει να απεγκλωβιστεί από τον παρωχημένο
πολιτικό λόγο άλλων εποχών. Να αποφύγει
τα συνθήματα και τα τσιτάτα, που λίγη ιστορία
αν ξέρουμε, γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο είναι
για τον τόπο. Ένα νέος «ανένδοτος αγώνας»,
οι ιδεολογικές αγκυλώσεις και η προσωπολατρία
μπορεί να φανατίζουν προσωρινά το κομματικό
κοινό, όμως αφήνουν την υπόλοιπη κοινωνία
παγερά αδιάφορη. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν
θέλει διάττοντες αστέρες που το μόνο που
νοιάζονται είναι η εικόνα τους. Επιδιώκει ένα
νέο σχέδιο για τον τόπο. Ένα rebranding της
Κύπρου όπου η εμπιστοσύνη θα επανακτηθεί,
η εικόνα θα βελτιωθεί μέσα από σοβαρές τομές
και μεταρρυθμίσεις. Μία Κύπρο που θα αποτελεί
πόλο έλξης για τους νέους μας. Κυρίως όμως
η κοινωνία επιδιώκει σε αυτή τη νέα εποχή
θάρρος από τον νέο ηγέτη της. Το θάρρος
εκείνο που δεν επιτρέπει άλλη μία θητεία με
άλυτο το Κυπριακό. Για να διασωθούν πολιτικές
καριέρες, για να διασώσουν κάποιοι το πολιτικό
τους κεφάλαιο και να μείνουν κάποιοι λίγο
ακόμα στην εξουσία. 

Επιδιώκουμε μία κυβέρνηση θεσμικά άψογη.
Και αυτό θα γίνει μόνο όταν το πολιτικό προ-
σωπικό της χώρας ξέρει πότε είναι πραγματικά
ωφέλιμο. Και όταν χάσει την ενέργειά του,
όταν αντιληφθεί ότι το σχέδιό του για να
αλλάξει την Κύπρο δεν πέτυχε, ας αποχωρήσει
γενναιόδωρα, αφήνοντας άλλους να κάνουν
ό,τι καλύτερο μπορούν.  

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι ωφέλιμοι 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Η καύση του Κορανίου είναι
μια βέβηλη πράξη απέναντι
στον δυτικό πολιτισμό. Η

Ιστορία μας έχει υποστεί πολλά
τραύματα από τα autodafé ώστε
να μπορεί να τα ανεχθεί. Είναι εγ-
κλήματα κατά της ελευθερίας της
ιερότητας της σκέψης. Το βιβλίο
είναι φορέας της, ή σύμβολό της,
ως εκ τούτου απολαμβάνει την
προστασία τού «Μη μου άπτου».
Για τον δυτικό πολιτισμό, βέβηλη
πράξη δεν είναι μόνον η απαξίωση
των βιβλίων της θρησκευτικής πί-
στης. Είναι και οι πυρές των ναζί
όπου καταστρέφονταν αντίτυπα
του Στέφαν Τσβάιχ ή και η απα-
γόρευση κυκλοφορίας των έργων
του Ντοστογιέφσκι στην ΕΣΣΔ. Η
καύση των βιβλίων χαρακτηρίζει
τους ολοκληρωτισμούς, πολιτικούς
ή θρησκευτικούς.

Για τους μουσουλμάνους το αν-
τίτυπο του Κορανίου είναι εξίσου
ιερό με το πρωτότυπο. Μια σχέση
που δυσκολεύεται να αντιληφθεί
η δυτική σκέψη, και όχι μόνον
μετά τον Γουτεμβέργιο, πολλώ δε
μάλλον στην ηλεκτρονική εποχή.
Αν αντιλαμβάνομαι καλά, κάθε αν-
τίτυπο του Κορανίου έχει την ίδια
αξία με το πρωτότυπο. Αφού όχι
μόνον οι λέξεις, αλλά και τα ίδια
τα γράμματα, ανήκουν στον Αλλάχ.

Εξ ου και η ανάπτυξη της ισλαμικής
τέχνης της καλλιγραφίας. Τη Βίβλο,
Παλαιά και Καινή Διαθήκη, την
έγραψαν άνθρωποι. Με την επι-
φοίτηση του Αγίου Πνεύματος,
όμως, χωρίς να απαλλαγούν από
την ανθρώπινη υπόστασή τους.
Είναι αυτή που απουσιάζει από το
Κοράνι.

Λυπάμαι για τη σχηματική αν-
τιμετώπιση του ζητήματος, όμως
νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει
να καταλάβουμε τι συμβαίνει σή-
μερα στην Ευρώπη. Κάποιοι, στη
Σουηδία και στη Δανία, έκαψαν
αντίτυπα του Κορανίου. Τους χα-
ρακτηρίζουν «ακροδεξιούς». Ας
πούμε ότι είναι ακροδεξιοί. Ομως
είναι κάποιοι πολίτες αυτών των
χωρών οι οποίοι αποφάσισαν να
βεβηλώσουν με αυτόν τον τρόπο
την πίστη των μουσουλμάνων συμ-
πολιτών τους. Και στο σημείο αυτό
παρεμβαίνει ο Ερντογάν, με όλο
το μεγαλείο της ολοκληρωτικής
του σκέψης. Δεν δέχεται τη Σουη-
δία στο ΝΑΤΟ, διότι στη Σουηδία
καίνε το Κοράνι. Χαρακτηριστικό
του ολοκληρωτισμού, θα μου πείτε.
Για τη συμπεριφορά κάθε πολίτη
ευθύνεται ολόκληρη η κοινότητα,
άρα το κράτος της.

Ας παραμερίσουμε τον Ερντο-
γάν και τη μεγαλομανία του. Και

ας προσπαθήσουμε να δούμε το
πρόβλημα στις κοινωνικές του δια-
στάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, απ’
όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι
σκανδιναβικές, όπως η Σουηδία,
η Δανία και η Νορβηγία, έχουν
συμφιλιωθεί με την ιδέα της πο-
λυπολιτισμικής Ευρώπης. Και όταν
λέμε «πολυπολιτισμική Ευρώπη»
εννοούμε στην πραγματικότητα
μια «διπολιτισμική Ευρώπη». Μια
Ευρώπη διχασμένη ανάμεσα στις
κατακτήσεις του δικού της πολι-
τισμού και στην ανάγκη συνύπαρ-
ξης με έναν άλλο πολιτισμό, τον
μουσουλμανικό, ο οποίος θέλει να
της επιβληθεί. Ας μην κοροϊδευό-
μαστε. Οταν αναφερόμαστε στην
πολυπολιτισμική Ευρώπη δεν έχου-
με υπόψη τους Κινέζους, τους ιν-
δουιστές ή τους Καθολικούς της
Δυτικής Αφρικής. Αναφερόμαστε
στο Ισλάμ, κι ας μας χωρίζει απ’
αυτό μόνον η Μεσόγειος. Ο Ερν-
τογάν, αν μη τι άλλο, μας βοήθησε
να αντιληφθούμε τι μπορεί να ση-
μαίνει ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυ-
τότητα.

Οπως και οι Σουηδοί, οι Δανοί
ή οι Νορβηγοί που καίνε το Κοράνι.
Το επαναλαμβάνω για να μην πα-
ρεξηγηθώ. Το θεωρώ πράξη ειδεχ-
θή. Ομως δεν μπορώ να μην ανα-
ρωτηθώ γιατί κάποιοι Ευρωπαίοι,

και μάλιστα πολίτες ανοιχτών κοι-
νωνιών, όπως οι σκανδιναβικές,
οδηγήθηκαν εκεί. Θεωρείτε ότι η
καταδίκη τους φτάνει για να κα-
θησυχάσει τη συνείδησή σας; Λυ-
πάμαι που θα το πω, αλλά εμένα
δεν μου φτάνει. Η Ευρώπη πάσχει
από διπολισμό. Από τη μια υπερα-
σπίζεται τα δικαιώματα των μου-
σουλμάνων πολιτών της, στο όνομα
της πολιτικής ορθότητας, ενώ την
ίδια στιγμή διαπιστώνει ότι αυτά
τα δικαιώματα συγκρούονται με
τους κανόνες της πολιτικής ορθό-
τητας που η ίδια έχει θεσπίσει για
τον εαυτό της. Η πολιτική ορθότητα
της επιβάλλει την αποδοχή της
μαντίλας, ενώ η ίδια πολιτική ορ-
θότητα της επιβάλλει την απάλειψη
της επίδειξης θρησκευτικών συμ-
βόλων στο όνομα της ανεξιθρη-
σκίας. Τρέχα γύρευε.

Και το αδιέξοδο δεν έχει τέλος.
Το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου
είναι πταίσμα απέναντι σε όσα οι
υπερασπιστές του Κορανίου έχουν
διαπράξει. Charlie Hebdo, Μπα-
τακλάν, Νίκαια, δολοφονίες δα-
σκάλων και ιερέων. Ε, ναι. Η Ευ-
ρώπη χρειάζεται ψυχοθεραπεία
πριν κάποιος την κλείσει στο Ιδρυ-
μα της Ιστορίας.

ttheodoropoulos@kathimerini.gr

Η Ευρώπη χρειάζεται ψυχοθεραπεία
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η άμυνα της δημοκρατίας απέ-
ναντι στους αρνητές της
δεν μπορεί να τίθεται μόνον

ως θέμα συγκυρίας, αλλά και επί
της αρχής. Oσο πολιτικά αυτονόη-
τη είναι η ομόθυμη και απερίφρα-
στη πολιτική καταδίκη της Χρυσής
Αυγής και των επιγόνων της «Ελ-
λήνων», τόσο νομικά αμφιλεγόμενη
αποδεικνύεται η απαγόρευση της
καθόδου τους στις εκλογές. Για λό-
γους τύπου και ουσίας, που ανά-
γονται στη σαφή επιλογή του συν-
τακτικού νομοθέτη το 1975 να μη
θεσπίσει διάταξη περί απαγόρευ-
σης κομμάτων –ούτε βέβαια να
αναθεωρήσει στη συνέχεια το άρ-
θρο 29 του Συντάγματος– και προσ-
διορίζουν ακόμη και σήμερα τον
συνταγματικό διάλογο, παρά τη
διαφαινόμενη συναίνεση των πο-
λιτικών δυνάμεων και τις εκλεπτυ-
σμένες θέσεις της επιστημονικής
κοινότητας.

O περιορισμός του εκλογικού
δικαιώματος στο άρθρο 51 παρ. 3
του Σ. απαιτεί αμετάκλητη ποινική
καταδίκη. Η πιθανή απαγόρευση
στους πρωτόδικα καταδικασμένους
να συμμετέχουν σε συνδυασμό
κόμματος, ως υποψήφιοι βουλευ-
τές, περιορίζει υπέρμετρα, αν όχι
ουσιαστικά τους στερεί το πολιτικό
τους δικαίωμα. Στη σύγχρονη αν-
τιπροσωπευτική δημοκρατία των
κομμάτων και με δεδομένο το όριο
του 3% για την είσοδο στη Βουλή,
η ανεξάρτητη –υποχρεωτικά– υπο-

ψηφιότητα δύσκολα μπορεί να
υποστηριχθεί ότι εκπληρώνει το
εκλέγεσθαι. Το δεύτερο σημαντικό
συνταγματικό πρόβλημα προκύπτει
από το άρθρο 29 Σ., το οποίο δεν
προβλέπει μηχανισμό απαγόρευ-
σης ή διάλυσης πολιτικού κόμμα-
τος. Δεν απομένει, συνεπώς, παρά
ο τυπικός έλεγχος νομιμότητας
που διενεργεί ο Aρειος Πάγος,
δίχως να εξετάζει κατά πόσο το
κόμμα όντως εξυπηρετεί την «ελεύ-
θερη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος». Ενδεχόμενη απα-
γόρευση κόμματος επειδή εμφα-
νίζει ως υποψήφιο πρόσωπο που
έχει καταδικαστεί είναι λογικά αν-
τιφατική: παρότι ο τελευταίος απο-
λαμβάνει ατομικά το συνταγματικό
του δικαίωμα, το κόμμα που θα
τον φιλοξενήσει στον συνδυασμό
του δεν μπορεί να λάβει μέρος, εν
είδει κύρωσης, στις εκλογές. Η

πρόταση της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης να διευρυνθεί η απαγό-
ρευση σε κόμματα των οποίων «οι
καταστατικές διατάξεις ή ιδεολο-
γικές διακηρύξεις ή η πολιτική δρά-
ση» παραβιάζουν τον αντιρατσι-
στικό νόμο, σημαίνει ότι ο Aρειος
Πάγος θα αποφανθεί –σε στενές
προθεσμίες– επί της ουσίας και το
χειρότερο στο πεδίο των ιδεών και
της ελευθερίας της έκφρασης. Από
την άλλη, η κυβερνητική τροπο-
λογία «Κασιδιάρη» εστιάζει σε κόμ-
ματα των οποίων η πραγματική
ηγεσία έχει καταδικαστεί. Ο εντο-
πισμός της, ωστόσο, αν αναλάβουν
το κόμμα «παρένθετα» πρόσωπα,
δεν νοείται χωρίς αποδεικτική δια-
δικασία και δίκη, ενώ, σε κάθε πε-
ρίπτωση, η επίμαχη ρύθμιση αφή-
νει στον δικαστή το περιθώριο της
σκοπιμότητας και της αυθαιρεσίας.
Το ίδιο ισχύει και για την κυριαρχική
δυνατότητά του να «αξιολογήσει»
αν το κόμμα υπηρετεί το δημοκρα-
τικό πολίτευμα «λαμβάνοντας υπό-
ψη» τυχόν καταδίκη σε οποιοδή-
ποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών
ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων
προέδρων του. Ο Aρειος Πάγος,
όμως, ουδέποτε έχει ασκήσει και
ούτε πρέπει να επωμιστεί αυτές
τις ουσιαστικές κρίσεις.

Το Σύνταγμα και η μακρά εφαρ-
μογή του έχουν εδραιώσει τη φι-
λελεύθερη και ανεκτική αντίληψη
της δημοκρατίας και ειδικά για τις
εκλογές –που τόσο αγαπούν οι Eλ-

ληνες– τη διονυσιακή εκδοχή τους,
μακριά από διώξεις φρονημάτων,
όπως στο παρελθόν του ΚΚΕ, ή τις
απαγορεύσεις της μαχόμενης δη-
μοκρατίας, στο πρότυπο της Γερ-
μανίας και της Τουρκίας. Ακόμα
και οι πιο απεχθείς πολιτικά ιδέες
είναι ανεκτές, όταν παραμένουν
θεωρητικά και ρητορικά σχήματα,
ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξαρ-
τά την απαγόρευση πολιτικού κόμ-
ματος από πράξεις και υλικές ενέρ-
γειες που μπορούν να οδηγήσουν
σε ανατροπή του πολιτεύματος
και των θεμελιωδών αρχών του.
Hδη, το παράδειγμα της αντιμε-
τώπισης και της απομόνωσης της
Χρυσής Αυγής μας έδειξε με τον
πιο παιδαγωγικό τρόπο τη δύναμη
της ποινικής καταστολής έναντι
της πολιτικής απαγόρευσης.

Τον φιλελευθερισμό της πολι-
τείας μας δεν τον υπαγορεύουν οι
φόβοι και τα φαντάσματα του πα-
ρελθόντος, αλλά η θεσμική εμπει-
ρία και η αυτοπεποίθηση της με-
ταπολίτευσης. Οι προβληματικές
συνταγματικά παρεμβάσεις, σε
κρίσιμο μάλιστα εκλογικό χρόνο,
αυτήν ακριβώς την παράδοσή μας
υπονομεύουν, καθώς εκπέμπουν
μοιραία το σήμα μιας βαθιάς ανα-
σφάλειας.

Ο κ. Γιώργος Καραβοκύρης είναι επί-
κουρος καθηγητής Συνταγματικού Δι-
καίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Η δημοκρατία και οι εχθροί της
Tου  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ

Μαθήματα
από την κρίση των Ιμίων

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Είκοσι επτά χρόνια
έχουν περάσει από
το επεισόδιο των
Ιμίων. Παραμένει
όμως βαθιά χαραγ-
μένο στο συλλογικό

υποσυνείδητο σαν μια ανοιχτή
πληγή από τη μία και μια αστεί-
ρευτη πηγή θεωριών συνωμοσίας
ή προφητειών για το τι θα είχε
γίνει αν... από την άλλη. Σημασία
έχει αν και τι ακριβώς μάθαμε από
εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και αν
έχουμε ενσωματώσει τα διδάγματα
στην αντιμετώπιση των συνεχών
κρίσεων με την Τουρκία.

Τα Ιμια μας έμαθαν πρώτα απ’

όλα ότι δεν πρέπει να παίζουμε
με τις Ενοπλες Δυνάμεις. Οτι, δη-
λαδή, μία ή δύο τραγικές τοποθε-
τήσεις ανεπαρκών αξιωματικών
σε καίριες θέσεις μπορεί να κο-
στίσουν ακριβά. Από τότε, είναι
η αλήθεια, είναι σπάνιες και εν-
τελώς εξόφθαλμες οι περιπτώσεις
που κάποιος μπήκε σε τέτοια θέση
για κομματικούς ή άλλους λόγους.

Ενα δεύτερο μάθημα ήταν το
πώς να κλιμακώνουμε μια κρίση
χωρίς σχέδιο, απλώς και μόνον
επειδή αρχίζουν όλα να δουλεύουν
στον αυτόματο: «έστειλαν δύο κα-
ράβια οι Τούρκοι, στέλνουμε εμείς
τρία», «έβαλαν μία σημαία Τούρκοι
δημοσιογράφοι, θα στείλουμε άγη-
μα να τη βγάλει και να βάλει μία

δική μας». Εχει πια περάσει στην
κουλτούρα των διπλωματών και
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
η αντίληψη ότι πρέπει να ζυγίζεται
η κάθε κίνηση πριν αποφασιστεί.
Εχει, για παράδειγμα, τεράστια
σημασία αν σε ένα περιστατικό
εμπλέκεται το Λιμενικό ή το Πο-
λεμικό Ναυτικό. Η κουλτούρα της
αποφυγής μιας μη σχεδιασμένης
κλιμάκωσης έχει φτάσει στο σημείο
να τοποθετούνται νεότεροι αξιω-
ματικοί (με τον κωδικό «σηματο-
παγίδες») οι οποίοι λειτουργούν
σαν φίλτρο για κάθε θερμόαιμο
πολιτικό ή αξιωματικό που μπορεί
να θελήσει μόνος του να κλιμα-
κώσει την ελληνική αντίδραση σε
μια τουρκική κίνηση. Ενα τρίτο
μάθημα είναι η ανάγκη να γνωρί-
ζουν όλοι οι βασικοί παίκτες που
θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις
τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπί-
σουν, τι σημαίνουν κανόνες εμ-
πλοκής, ποιες είναι οι δυνατότητες
της χώρας. Σε μια σοβαρή χώρα
θα κάθονταν σε ένα τραπέζι και
θα έκαναν μια σχετική προσομοί-
ωση σε τακτική βάση. Α, ναι, και
μην ξεχνάμε πόσο κρίσιμο είναι
να μιλούν την ίδια γλώσσα και να
μην υπάρχουν προσωπικές ή θε-
σμικές αντιπαλότητες οι οποίες
να θολώνουν την κρίση και να
υπονομεύουν το κλίμα εμπιστο-
σύνης που απαιτεί η λήψη ιστο-
ρικών αποφάσεων. Είδαμε τι συ-
νέβη στα Ιμια όταν εκδηλώθηκε
το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης
ανάμεσα στους βασικούς χειριστές
και δεν τηρήθηκαν οι βασικοί κα-
νόνες χειρισμού μιας εθνικής κρί-
σης. Εχουμε σίγουρα ωριμάσει από
τότε. Μπορεί οι θεσμοί μας να συ-
νεχίζουν να είναι αδύναμοι και να
μην έχουμε καταφέρει να συστή-
σουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφα-
λείας που χρειάζεται μια χώρα σαν
την Ελλάδα. Μάθαμε όμως πολλά.
Και το κυριότερο, μάθαμε τη ση-
μασία τού να προλαβαίνεις μια κρί-
ση πριν κλιμακωθεί, πριν φτάσει
στο σημείο τής μη επιστροφής.

Οταν ο κ. Μπόρις
Τζόνσον παρουσιά-
σθηκε στα Ανάκτο-
ρα Μπάκιγχαμ για
να λάβει εντολή
σχηματισμού κυ-

βερνήσεως, μετά την περιφανή
εκλογική του νίκη, τον Ιούλιο του
2019, εκείνη η μοναδική από πολ-
λές απόψεις βασίλισσα της Βρε-
τανίας, η Ελισάβετ Β΄, είπε χαμο-
γελώντας: «αναρωτιέμαι, γιατί κα-
νείς να θέλει να αναλάβει τη δου-
λειά;». Οι συζητήσεις ενός πρω-
θυπουργού με τον φορέα του Στέμ-
ματος είναι απολύτως εμπιστευ-
τικές. Αλλά ο κ. Τζόνσον είναι ιδιο-
συγκρασιακός πολιτικός. Επιστρέ-
φοντας στην πρωθυπουργική κα-
τοικία αποκάλυψε τη συνομιλία
που είχε με τη βασίλισσα. Κλίμα
ευθυμίας επικράτησε για λίγο στη
10 Downing Street. Tην επομένη
έγιναν κάποια σχόλια –ηπίως επι-
κριτικά– για την «αδιακρισία» του
κ. Τζόνσον και επέστρεψαν οι
πάντες στην εργασία τους.

Εάν ρωτούσε, όμως, κάποιος
τους ηγέτες μας, που μακελεύονται
στην κυριολεξία ενόψει των εκλο-
γών –άγνωστο ακόμη πότε θα διε-
ξαχθούν–, η απάντηση στο ίδιο
ερώτημα θα ήταν κοινή από όλους,
«μα για τη σωτηρία της πατρίδος».
Ευλογημένη όντως χώρα η Ελλάς.

Το πρώτο ιδιαίτερο στοιχείο
των επικείμενων εκλογών είναι
πως θα ισχύσει το σύστημα της
απλής αναλογικής. Η στήλη φυ-
σικά δεν πρόκειται να αξιολογήσει
εάν το εν λόγω σύστημα είναι όν-
τως το καταλληλότερο.

Απλώς δεν θα ήταν σκόπιμο
να λησμονεί κανείς ότι μετά την
οικτρή χρεοκοπία της Ελλάδος το
2010, η απαιτούμενη προσαρμογή
στα ευρωπαϊκώς ισχύοντα είχε
επιτευχθεί από δύο κυβερνήσεις
συνασπισμού. Η πρώτη από την
κυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ και
η δεύτερη από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

και ΑΝΕΛ. Η Δημοκρατική Αρι-
στερά ή στελέχη της συνεργά-
σθηκαν και με τις δύο κυβερνή-
σεις. Το δεύτερο ιδιαίτερο στοιχείο
των εκλογών είναι ότι διεξάγονται
σε μια περίοδο οξυτάτης κρίσεως
στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας.
Πολεμική ατμόσφαιρα κυριαρχεί
στο Αιγαίο. Μέγας ο ερεθισμός
των πολιτών στις δύο χώρες, με
καθεμία να επιρρίπτει τις ευθύνες
στην αντίπαλο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε
μια περίοδο που ο πόλεμος της
Δύσεως με τη Ρωσία κλιμακώνεται
επικίνδυνα. Η απόφαση ορισμέ-
νων κρατών του ΝΑΤΟ να απο-
στείλουν προηγμένα άρματα μά-
χης στην Ουκρανία και οι πιέσεις
του Κιέβου για περαιτέρω ενίσχυ-
ση των ουκρανικών ενόπλων δυ-
νάμεων με αεροσκάφη F-16 δεν
πρόκειται να μείνουν αναπάντητες
από τη Μόσχα.

Η επίσκεψη του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών Αντονι
Μπλίνκεν στην περιοχή αναμε-
νόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από
την Αθήνα. Με δεδομένο ότι η
Αγκυρα εντείνει την αντιπαρά-
θεσή της με την Ουάσιγκτον, είναι
αμφίβολο εάν ο κ. Μπλίνκεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως καταλύτης
προσεγγίσεως.

Πέραν τούτου, η κρίση μεταξύ
Παλαιστινίων και Ισραήλ μετά τα
αιματηρά γεγονότα των τελευταί-
ων ημερών του Ιανουαρίου ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε σύγκρουση
ευρύτερη. Το ίδιο ισχύει και με
τις σχέσεις Ιερουσαλήμ και Τεχε-
ράνης μετά την επίθεση σε στρα-
τιωτικό στόχο στο Ιράν.

Η διάχυση της κρίσεως διευ-
ρύνεται και πιθανόν θα έχει διάρ-
κεια. Και από μιαν άποψη το ερώ-
τημα που έθεσε η βασίλισσα Ελι-
σάβετ στον κ. Τζόνσον ισχύει απο-
λύτως και στη χώρα μας. Μόνον
που οι σωτήρες αφθονούν στα
μέρη μας. Ευτυχώς...

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η αφθονία σωτήρων

Γ Ν Ω Μ Ε ΣΚυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

<<<<<<

Το παράδειγμα της αν-
τιμετώπισης και της
απομόνωσης της Χρυ-
σής Αυγής μας έδειξε
με τον πιο παιδαγωγικό
τρόπο τη δύναμη της
ποινικής καταστολής
έναντι της πολιτικής
απαγόρευσης.

<<<<<<

Είδαμε πόσο κρίσιμο εί-
ναι όλοι οι βασικοί παί-
κτες που θα κληθούν
να πάρουν αποφάσεις
να μιλούν την ίδια
γλώσσα και να μην
υπάρχουν προσωπικές
ή θεσμικές αντιπαλότη-
τες που να θολώνουν
την κρίση τους.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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Ο εκπρόσωπος του γ.γ.
του ΟΗΕ Στεφάν Ντου-
ζαρίκ δήλωσε «ΟΗΕ τέ-
λος» από το Κυπριακό.
Η δήλωση ως εξής: «Το
Σ.Α. προτρέπει τα μέρη

να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ώστε
ο γ.γ. να μπορεί να διορίσει έναν απε-
σταλμένο για το Κυπριακό». Με άλλα
λόγια λέει πως δεν θα διορίσει απε-
σταλμένο, αν προηγουμένως τα δύο
μέρη δεν τα βρουν «σε μια συμφωνία»,
τα μέρη, ως γνωστόν, δεν συμφωνούν,
άρα, απεσταλμένος δεν υπάρχει. Έτσι
«δικαιώνεται» το μακρόσυρτο ταξίδι
στα «δύο κράτη» που προώθησε ο Ν.
Αναστασιάδης και με μαεστρία ενε-
χείρισε τη σκυτάλη του στον Ε. Τατάρ.
Το «ΟΗΕ τέλος» δεν έπεσε από τον
ουρανό. 

Εξελίχθηκε σε τρία κύρια επίπεδα: 
1) 2004. Η συμπεριφορά του Τ. Πα-

παδόπουλου ισοδυναμούσε με διάλυση
του στόχου της ΔΔΟ. Δεν άσκησε κρι-
τική σε πτυχές του τότε σχεδίου λύσης
του ΟΗΕ, επιχείρησε να το εξοντώσει,
άλλωστε αν επιθυμούσε κάποιες θε-
μελιώδεις βελτιώσεις θα τις έπαιρνε
μέσα σε 24 ώρες και θα πήγαινε σε
νέο δημοψήφισμα. Ο Σάντος στην Κο-
λομβία έχασε το δημοψήφισμα υπέρ
της ειρήνευσης με το FARC. Άλλαξε
αμέσως τον μηχανισμό επικύρωσης. 

2) Η σχολή του ΥΠΕΞ: Η διαρκής
παρέμβαση του «βαθέος κράτους» στο
ΥΠΕΞ πάνω στη γραμμή της διαρκούς
καταγγελίας. Αναζητήστε ανακοινώσεις
του ΥΠΕΞ, αναζητήστε άρθρα ή ομιλίες
της, κατά καιρούς, ηγετικής του ομάδας
(Τζιωνής, Χριστοδουλίδης, Αιμιλίου,

Μαυρογιάννης, Κορνηλίου) που να
εξηγούν στην ε/κ κοινή γνώμη τις θε-
μελιώδεις αξίες της μετάβασης σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο. Αναζητήστε κεί-
μενα κριτικής για την περίοδο της βου-
τιάς στο γκρεμό, μόνο ο αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β΄ το είπε δημόσια! Ανα-
ζητήστε κείμενα που να δείχνουν ότι
η ανώτατη γραφειοκρατία στο ΥΠΕΞ
κατανοούσε την κληρονομιά Κρανι-
διώτη, διασύνδεσης λύσης με την ευ-
ρωτουρκική σχέση. Με το «δόγμα»
Τζιωνή έκανε ακριβώς το αντίθετο,
αποσύνδεση, άρα μηδέν μοχλοί για
αξιοποίηση. Πήραν βέβαια την κλη-
ρονομιά της ένταξης, αλλά την έκαναν
καριέρες και η κατεχόμενη Κύπρος
στα αζήτητα.

3) 2017: ΟΗΕ και Ε.Ε. στήριξαν τη
διαπραγμάτευση, όταν αυτή πήρε τη
μορφή του Πλαισίου Γκουτέρες στις
30 Ιουνίου 2017. Ύστερα Αναστασιάδης
και οι στενοί του συνεργάτες πήραν
τις εξελίξεις στο χάος μέχρι να φύγει
από τη μέση ο Ακιντζί. Αδιαφορούμε
για τη γνώμη της Ε.Ε. και του ΟΗΕ,
νομίζουμε ότι αυτό είναι, έτσι, χωρίς
κόστος. Όταν ο Ε/κ ηγέτης εμφανίζεται
στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια ως «διαβα-
τηριάκιας», τι νομίζουμε ότι τρέχει;
Κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλο ότι αυτό
ή εκείνο το κράτος «τηρεί θέσεις αρ-
χών». Αλλά στην παγκόσμια ιστορία
της διπλωματίας δεν υπάρχει κάτι τέ-
τοιο, υπάρχει μόνο η σύμπτωση συμ-
φερόντων, τα αμοιβαία οφέλη, μόνο
αυτά κινούν εξελίξεις 

Έτσι φτάσαμε από το «παρά πέντε
της λύσης» ( Ν. Χριστοδουλίδης) ή από
το «παρά τρίχα της λύσης» (Α. Μαυ-

ρογιάννης) στο «ΟΗΕ τέλος», «τα μέρη
(πρώτα) να καταλήξουν σε μια συμ-
φωνία» και μετά να πάρουν τηλέφωνο
τον γ.γ. Από το «παρά πέντε» και το
«παρά τρίχα», φτάσαμε στην απόσυρση
του Κυπριακού από την ατζέντα Μπο-
ρέλ, τα μέρη πρώτα να τα βρουν και
ύστερα να πάρουν τηλέφωνο τον ευ-
ρωπαίο ΥΠΕΞ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίνω ως
εντυπωσιακή, από κάθε άποψη, τη
φράση που χρησιμοποίησε ο τέως Επί-
τροπος Χ. Στυλιανίδης για τον ΥΠΕΞ
Ι. Κασουλίδη: «Στα Συμβούλια Υπουρ-
γών Εξωτερικών, στα οποία ο ίδιος πα-
ρευρισκόταν ως Επίτροπος, ήταν εμ-
φανής ο σεβασμός των ομολόγων του
κ. Κασουλίδη προς το πρόσωπό του.
Σας ομολογώ, ήμουν περήφανος, γιατί
ο κ. Κασουλίδης ήταν Υπουργός Εξω-
τερικών της ιδιαίτερης μου πατρίδας
και τύγχανε τέτοιου σεβασμού, σε βαθ-
μό που οι συνάδελφοί του και εκείνη
την περίοδο η κ. Μογκερίνι, έλεγαν
«ελάτε πίσω, βάλτε τα ακουστικά, γιατί
θα μιλήσει ο Κασουλίδης τώρα». 

Σε εξομολογήσεις που αφορούν αυ-
τόν τον τόνο, οι ίδιοι ήταν παρόντες
και γνωρίζουν από πρώτο χέρι/ακου-
στικό κ.λπ. Ωστόσο, είναι άξια ιδιαί-
τερου σχολιασμού η φράση Στυλιανίδη
«η κάθε συνάντηση με τον Κασουλίδη
είναι ένα μάθημα». Εδώ η φράση δεν
έχει κάτι από εσωτερικές συναντήσεις,
αφορά όλους εμάς και σε αυτό το θέμα
γνωρίζουμε θέματα από «πρώτο» χέρι.
Μόλις πρόσφατα ο ειδικός αντιπρό-
σωπος του γ.γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο
Κόλιν Στιούαρτ είπε δημόσια πως η
«ε/κ ηγεσία μόνο διαμαρτύρεται, κα-

ταδικάζει, κατηγορεί». Δεν πρόσεξα
ο Κ. Στιούαρτ να εξαιρεί τον Ι. Κασου-
λίδη. Με εντολή του ο εκπρόσωπος
του ΥΠΕΞ Δ. Δημητρίου είπε πως «το
δημοσίευμα της Yeni Duzen αποδίδει
στον κ. Στιούαρτ πρωτοφανείς και σο-
βαρότατες αναφορές σε βάρος της
πλευράς μας». Στις 31/12 ο ίδιος ο Ι.
Κασουλίδης δήλωσε για το γήπεδο της
Τσιετίνκαγια πως «είναι ένα σοβαρό
θέμα για τις σχέσεις εμπιστοσύνης
μας με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ». Απάντησε ο
εκπρόσωπος του γ.γ. των Η.Ε. Στεφάν
Ντουζάρικ σε όλους: «Ο κ. Στιούαρτ
έχει την πλήρη υποστήριξη και εμπι-
στοσύνη του γ.γ. στη δουλειά του».
Τα πιο ουσιώδη: ο Ι. Κασουλίδης γνώ-
ριζε από πρώτο χέρι όλες τις μανούβρες
Αναστασιάδη για εκτροχιασμό των
συνομιλιών και δύο κράτη. Δοκίμασε
να τον μεταπείσει μαζί με τον Σ. Χάσικο.
Η δοκιμή απέτυχε. Τι έκανε ο Ι. Κα-
σουλίδης στη συνέχεια; Ανέλαβε ως
ξανά ΥΠΕΞ να «στρώσει» τις στραβο-
τιμονιές του! Πρότεινε «Βαρώσι έναντι
Τύμπου», γνώριζε όμως πως ό,τι προ-
ερχόταν από τον Αναστασιάδη ήταν
από πριν καμένο. Είπε και το αμίμητο
«ο Τύπος της Κύπρου πρέπει να διαλέξει
ποιους πρέπει να πιστεύει, εμάς ή την
τουρκική προπαγάνδα;» (17-11-22).

Λοιπόν, ο Ν. Αναστασιάδης φέρει
ιστορική ευθύνη. Επί πενταετία έστρω-
νε τον δρόμο στα «δύο κράτη». Αλλά
ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι
συνεργάτες του που γνώριζαν, σιω-
πούσαν και συγκάλυπταν την πορεία
προς τη μακρόσυρτη διχοτόμηση...

Ο ταχυδρόμος τέλος!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε 27 επαρχίες, που ισοδυναμεί με το 13,8% της εθνικής επικράτειας. Σύμφωνα με μια τελευταία έκθεση οι κινητοποι-
ήσεις συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας, σε περιοχές όπως το Κούσκο, το Πούνο, η Αρεκίπα και το Μαντρέ ντε Ντίος. 

www.larkoslarkou.org.cy

Όσο γραφικός, ρομαντικός ή ιδεαλιστής
φανεί κάποιος, το να παραμένει σταθερά
υπέρ της συμμετοχής –διά της ψήφου–
σε κάθε εκλογική διαδικασία και δη
στην πιο σημαντική όπως οι προεδρικές,
αποτελεί την εντιμότερη στάση. Στις

δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και το να ασκεί
κάποιος το δικαίωμα του εκλέγειν αποτελεί την πεμ-
πτουσία της συμμετοχικότητας, εκ των βασικών πυ-
λώνων στα δημοκρατικά πολιτεύματα. 

Μπορεί η πολιτική να έχει απαξιωθεί, τα κόμματα
και το πολιτικό προσωπικό στον τόπο μας να είναι
συχνά κατώτερα των περιστάσεων και η διαφθορά,
όπως και η αποκοπή από την πραγματικότητα, να
έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η
αποχή –διά της αδιαφορίας ή μιας συλλήβδην απα-
ξίωσης– δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν ποτέ
εναλλακτική επιλογή. Ακριβώς γιατί έτσι γιγαντώνονται
πολιτικά όχι μόνο οι χειρότεροι ιδεολογικοί εκφραστές
ακραίων απόψεων αλλά και γιατί αν ο κόσμος σκέ-
φτονταν έτσι θα έπρεπε να είχαμε καταργήσει εδώ
και καιρό τις εκλογές. Και κατ’ επέκταση και τη Δη-
μοκρατία. 

Στην Κύπρο, η ψήφος ως «όπλο» επιλογής είναι
ενίοτε πολλά και αρνητικά πράγματα ταυτόχρονα:
Μπορεί να είναι τιμωρητική, διαμαρτυρίας, ψήφος
για την ψήφο ή απλά random έκφραση. Συχνότερα
όμως είναι ψήφος για διασφάλιση μικροσυμφερόντων,
πελατειακή έκφραση ή ιδεοληψία. Ή και ταυτοτική
έκφραση στη λογική της ψήφου «στο κόμμα της οι-
κογένειας», στην ενεργό συμμετοχή με την ιδιότητα
του μέλους κόμματος.

Μπορεί να είναι και απολίτικη γιατί κάποιοι ψη-
φίζουν επειδή κάποιος τους… αρέσει ή γιατί θέλουν
να κάνουν ένα point πάνω στον χαβαλέ, επιλέγοντας
κάποιον με κριτήρια φαιδρότητας. Ό,τι κι αν είναι,
η ψήφος είναι ισχυρότερη από την μη-ψήφο. Ιδίως
όταν η τελευταία ακολουθείται από εκφασιστικές
λογικές τύπου «είναι όλοι το ίδιο». Η υψηλή συμμετοχή
όχι μόνο δίνει ποιότητα στη δημοκρατική έκφανση
της ίδιας της εκλογικής διαδικασίας αλλά επιφέρει
και το καλύτερο αποτέλεσμα, ιδίως αν η επιλογή απο-
τύχει πολιτικά. Διαφορετικά θα διορίζαμε τον εκάστοτε
Πρόεδρο και δεν θα τον ελέγχαμε ως προς τους όρους
της εντολής του. 

Στην Κύπρο, επίσης, πριν συζητήσουμε για την
υπευθυνότητα του εκλογικού σώματος πρέπει να ξε-
καθαρίσουμε τη συζήτηση για την ευρεία και μαζική
συμμετοχή των εκλογέων ώστε να κερδίσουμε το
«hearts & minds» έναντι όσων, μαζικά, επιλέγουν
τις Κυριακές των εκλογών να μην προσέρχονται. Και
εδώ οφείλουμε να αντιληφθούμε πως όλοι, πολιτικοί,
κόμματα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, η ίδια η κοι-
νωνία των πολιτών, πρέπει να προτάξουμε τον εκλογικό
γραμματισμό. Να πείσουμε δηλαδή τους συμπολίτες
μας πως πριν ψηφίσουν με υπεύθυνο τρόπο πρέπει,
πρώτα, να κατανοήσουν τη σημασία της συμμετο-
χικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας έναντι
της αδιαφορίας και της αποχής. Και γιατί το δικαίωμα
στο εκλέγειν έχει σημασία για την ποιότητα της Δη-
μοκρατίας σε μια χώρα.

Στην Κύπρο, τέλος, η συζήτηση για τις υπερεξουσίες
του εκάστοτε Προέδρου πρέπει κάποια στιγμή να
ανοίξει. Κι αυτό διότι παρά το προεδρικό σύστημα
το πεδίο των checks & balances δείχνει να «υποφέρει»
επί της ουσίας με τα τελευταία χρόνια να γίνεται
όντως πιο έντονη η αίσθηση του «γιατί να ψηφίσω,
αφού έχουμε εκλεγμένο δικτάτορα». Η αλήθεια είναι
πως κι αυτή η διάσταση, πέραν του πολιτικού γραμ-
ματισμού λειτουργεί απωθητικά για τον μέσο ψηφο-
φόρο ακριβώς διότι είδαμε ουκ ολίγες φορές Προέδρους
της Δημοκρατίας να ταυτίζονται, στα μάτια του μέσου
συμπολίτη μας, με σκάνδαλα διαφθοράς και απουσία
λογοδοσίας. 

Σήμερα είναι Κυριακή. Έχει εκλογές. Υπάρχουν
πάρα πολλές επιλογές για να επιλέξει κανείς το ζευγάρι
του δεύτερου γύρου και κατ’ επέκταση τον επόμενο
Πρόεδρο της Κύπρου για την προσεχή πενταετία.
Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, προσέλθετε και ασκήστε
το εκλογικό σας δικαίωμα. Ας μην έχουμε αποτελέ-
σματα με ποσοστά αποχής που θα δημιουργήσουν
ρεκόρ. Καλό θα ήταν. 

Η συμμετοχή
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

Την ώρα που στη Λευ-
κωσία ο υποψήφιος
που θα αποκλειστεί
σήμερα από τη δια-
δικασία θα δηλώνει
με σθένος πως δεν

συμμετέχει σε παζάρια για τον δεύ-
τερο γύρο, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης θα κατευθύνεται για μία τε-
λευταία φορά στις Βρυξέλλες. Όχι
για να εγκαινιάσει κάποιο έργο στη
βελγική πρωτεύουσα (αν και σε αυ-
τή τη φάση δεν αποκλείουμε πραγ-
ματικά τίποτα) αλλά για να συμμε-
τάσχει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της 9ης και 10ης Φε-
βρουαρίου. Η έκτακτη Σύνοδος
αποτελεί αφορμή τόσο για τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη όσο και για εμάς
τους υπόλοιπους να αναλογιστούμε
τι αφήνει, τώρα, στον επόμενο.
Love him or hate him, ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης ήταν σταθερός θα-
μώνας των Ευρωπαϊκών Συμβου-
λίων των τελευταίων δέκα χρόνων,
ενώ πρωθυπουργοί ανεβοκατέβαι-
ναν και η σύνθεση της πολιτικής
ηγεσίας της Ε.Ε. άλλαζε συνεχώς. 

Ο εκάστοτε Κύπριος Πρόεδρος,
βρέξει χιονίσει, είτε εκραγεί μια
ναυτική βάση, είτε χαντακώσει τις
διαπραγματεύσεις, είτε στήσει ένα
επενδυτικό πρόγραμμα, που κατα-
λήγει ξεπούλημα διαβατηρίων σε
εγκληματίες, ολοκληρώνει πάντα
τη θητεία του, και κάποτε μάλιστα
κλείνει δεκαετία, καθορίζοντας μια
ολόκληρη εποχή. Είναι ένα από τα
γνωρίσματα της ιδιαίτερης πολι-
τικής μας κουλτούρας, όπου ο Πρό-
εδρος γίνεται άβαταρ της ιδιοσυγ-
κρασίας μας, με τα καλά της και τα
κακά της. Τι αφήνει πίσω του ο Νί-
κος Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες;

Μετά από δέκα χρόνια σίγουρα
αφήνει πίσω του καλές προσωπικές
σχέσεις, καθώς, αν γνωρίζει κάτι
καλά είναι πώς να γίνεται συμπαθής.
Τις αξιοποίησε την περίοδο μετά
το κούρεμα για να θεωρηθεί ένας
εκ των σταθερών ηγετών σε θέματα
οικονομίας, αξιοποιώντας τις δια-
συνδέσεις που είχε να του δώσει
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και
μαζί του και η σχέση με την Άγκελα
Μέρκελ. Ταυτόχρονα όμως αφήνει
πίσω του και ψιθύρους και ανοικτές
κατηγορίες για τις σχέσεις της χώ-
ρας με τη Ρωσία, σχέσεις που πή-
γαιναν πέρα από τη γνωστή ανάγκη
στήριξης στο Κυπριακό από μία
χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Σχέσεις που αφορούσαν
τα συμφέροντα ολιγαρχών, τους
πύργους στη Λεμεσό, τις ύποπτες
διασυνδέσεις, οι οποίες έδειχναν,

χωρίς ποτέ να καταλήγουν με τρόπο
νομικά τελεσίδικο, στον ίδιο τον
Πρόεδρο. Στον απολογισμό δέκα
χρόνων Αναστασιάδη συνδυάζονται
θετικές εξελίξεις σε κάποια ζητή-
ματα που αφορούν την οικονομία,
τις μεταρρυθμίσεις, με αρνητικές
που αφορούν τη διαφθορά και τη
διαπλοκή. Και μαζί τους, η πραγ-
ματική, ουσιαστική πρόοδος που
πέτυχε στο Κυπριακό στις αρχές
της θητείας του μπλέκεται με τα
λάθη, τα πισωγυρίσματα και την
εξοργιστική απραξία που ακολού-
θησαν.  Όλα αυτά μπορούμε να τα
δούμε και μόνοι μας, ως Κύπριοι
πολίτες, όμως είναι πάντα χρήσιμο
να τα βλέπουμε και από έξω. Όχι
από τη μακρινή διεθνή κοινότητα
που ασχολείται αραιά και πού με
το Κυπριακό, αλλά από την οπτική
των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, με τις οποίες ζυμωνόμαστε
καθημερινά.

Γι’ αυτό έχει ενδιαφέρον και η
οπτική των άλλων ηγετών, ως εκ-
προσώπων αυτών των χωρών που
είχαν διάδραση με τον εκπρόσωπο
της δικής μας. Είκοσι χρόνια μετά
την ένταξή μας στην Ε.Ε., ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης ενσάρκωσε
δύο αντιφατικά πρόσωπα της Κύ-
πρου. Από τη μία, μετά την οικο-
νομική κρίση του 2013, όταν όλη
η Ευρώπη περίμενε την Κύπρο να
καταρρεύσει σαν μια άλλη Ελλάδα,
βάσει των στερεοτύπων, της ταύ-
τισης στα μυαλά πολλών των δύο
χωρών, έγινε το πρόσωπο μιας χώ-
ρας που μπορεί να είναι αξιόπιστη
στην οικονομία, και μπορεί να τα
φέρει πέρα στα δύσκολα, χωρίς πα-
ράπονα, χωρίς ακρότητες, κλάματα
και μιζέριες.

Από την άλλη, το 2017 επιβε-
βαίωσε το δαιμονοποιημένο στε-
ρεότυπο που μας έμεινε το 2004,
των Ελληνοκυπρίων που δεν ξέρουν
τι θέλουν στο Κυπριακό, που κλω-
τσούν τις ευκαιρίες να πιέσουν την
Τουρκία, να μας αφήσει ήσυχους,
που προδίδουν συνεχώς τους Τουρ-
κοκύπριους. Και το έκανε λίγο πριν
γίνει το πρόσωπο, δικαίως ή αδίκως,
που όλοι πλέον συσχετίζουν με τα
χρυσά διαβατήρια και τη μικρομε-
γαλίστικη, κυπριακή μας μπαγα-
ποντιά.

Ο επόμενος Πρόεδρος μπορεί
να διαλέξει ποιον Αναστασιάδη θα
διαδεχθεί. Και ποια από τις δύο Κύ-
πρους θα δουν οι εταίροι του, όταν
θα μπαίνει στην αίθουσα του Συμ-
βουλίου στις 23 Μαρτίου.

Τι αφήνει, τώρα, στον επόμενο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com
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Η αστική τάξη,
έλεγε ο Walter Ben-
jamin, είναι η «ονει-
ρευόμενη συλλογικό-
τητα». Ο μύθος της
προόδου, υλικής και

ηθικής, καθοδηγούσε τα όνειρά της.
Πίστευε ακλόνητα ότι μπορούσε να
επιτύχει τα πάντα: να αστικοποιήσει
τη φύση, να απαλλάξει τον άνθρωπο
από τα ζωώδη του ένστικτα και τις
άλογες ορμές του και να αλλάξει ρι-
ζικά την ανθρώπινη κοινωνία. Σκο-
πός της αστικής τάξης ήταν να εξα-
λείψει τη φτώχεια και την ανέχεια
μέσα από την πρόοδο της επιστήμης
και την εφαρμογή της πάνω στην
φυσική πρώτη ύλη, την τεχνολογία.
Ήταν ακλόνητα φιλελεύθερη, πί-
στευε στην ελευθερία της έκφρασης
και της επιχειρηματικότητας. Δη-
μιούργησε χρηματοοικονομικούς
θεσμούς, όπως τις τράπεζες και τα
χρηματιστήρια, όπου το συλλογικό
χρήμα τροφοδοτούσε τη μηχανή
των ονείρων. Δημιούργησε τις πρώ-
τες βιομηχανικές μητροπόλεις της
Ευρώπης, όπως το Λονδίνο και το
Παρίσι, όπου γεννήθηκαν πάρκα
και στοές, μουσεία και εκθεσιακοί

χώροι, επιβλητικά κτίρια, πλατείες,
μνημεία και λεωφόροι. Δημιούργησε
ανθρώπινες ροές σε διαρκή εικοσι-
τετράωρη κίνηση, όπου τα πάντα
αποκτούσαν την αίγλη και το δέος
που προκαλούσε ο σύγχρονος Προ-
μηθέας της θερμοδυναμικής. Αλλά
η μηχανική της αστικής τάξης δεν
σταμάτησε εκεί. Η μεγάλη μηχανική
που ανέπτυξε η επαναστατική αυτή
τάξη ήταν πρωτίστως κοινωνική
και πολιτική. Κατάφερε να ενώσει
κάτω από μια ενιαία κεντρική διοί-
κηση δεκάδες χιλιάδες πόλεις, κω-
μοπόλεις και χωριά με πληθυσμούς
δεκάδων εκατομμυρίων. Εξελίσσον-
τας δε το μεσαιωνικό σύστημα της
αντιπροσώπευσης, οι αστοί κατα-
σκεύασαν το νεότερο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής φιλελεύθερης δη-
μοκρατίας. Με άλλα λόγια, δημιούρ-
γησαν τις συνθήκες ώστε οι λαοί
να είναι κύριοι του εαυτού τους, να
ψηφίζουν τους κοινούς νόμους και
να κυβερνώνται αποκλειστικά με
βάση τους νόμους τους οποίους οι
ίδιοι ψήφιζαν μέσω της αντιπρο-
σωπευτικής διαδικασίας. Οι ελεύ-
θερες εκλογές και η εκλογική κάλπη
έγιναν το σύμβολο της λαϊκής κυ-

ριαρχίας και η έκφραση της λαϊκής
αξιοπρέπειας. Αν και στην αρχή οι
αστοί είχαν περιορίσει το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε έναν
περιορισμένο αριθμό πολιτών, απο-
κλείοντας από τη διαδικασία μεγάλα
τμήματα του πληθυσμού, σύντομα
το αίτημα για καθολική ψήφο έλαβε
επαναστατικό χαρακτήρα. Το αστικό
πολίτευμα άλλαξε μορφή, απέκτησε
διαλογικό χαρακτήρα με όλες οι τά-
ξεις να έχουν δημόσιο και κοινο-
βουλευτικό λόγο. Τα εργατικά και
φεμινιστικά κινήματα του δέκατου-
ένατου αιώνα είχαν την ορμή και
την οργή των απεργουσών εργα-
τριών των βιομηχανιών του Λονδί-
νου. Σε όλα δε τα επίπεδα, τόσο της
εργατικής βάσης όσο και των ερ-
γατικών συνδικάτων και κομμάτων,
ο αγώνας ήταν διπλός. Ήταν αγώνας
απεργιακός κοινωνικο-οικονομικός
ενάντια στα «μεγάλα αφεντικά» και
τους πολιτικούς προστάτες τους,
αλλά και αγώνας πολιτικός για συμ-
μετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.
Μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα
αστικής πολιτικής κυριαρχίας, η ερ-
γατική τάξη, μέσω της συμμετοχής
της στις εθνικές εκλογές, κατάφερε

να αναγνωρισθεί και αυτή ως κοι-
νωνικός εταίρος. Μοιράστηκε έτσι
και αυτή το συλλογικό αστικό όνειρο.
Αν και ελαφρώς διαφοροποιημένο
στην περίπτωση των ριζοσπαστών
σοσιαλιστών του τέλους του δέκα-
του-ένατου αιώνα, το σοσιαλιστικό
όνειρο το τροφοδοτούσε και αυτό
ο αστικός μύθος της αδιάκοπης ηθι-
κής και υλικής προόδου των κοινω-
νιών. Η υπόσχεση για ένα καλύτερο
αύριο γινόταν πραγματικότητα μέσα
από τη διαρκή βελτίωση των συν-
θηκών ζωής, την οποία εξασφάλιζε
το νεότερο βιοπολιτικό σύστημα
διαχείρισης των πληθυσμών. Το
όνειρο έπαιρνε σάρκα και οστά κάτω
από τα μάτια των γενεών που δια-
δέχονταν η μία την άλλη. Ακόμη
και μέσα σε σαράντα ή πενήντα
χρόνια, μέσα στη ζωή ενός και μόνου
ατόμου, η επαναστατικοποίηση των
μέσων παραγωγής που επετύγχανε
ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής
και η προηγμένη χρηματο-οικονομία
ήταν ορατή και αδιαμφισβήτητη.
Αποδείχθηκε δε με τον πλέον τρο-
μαχτικό τρόπο ότι οποτεδήποτε οι
ευρωπαϊκές Δημοκρατίες απομα-
κρύνθηκαν από το γενικότερο πλαί-

σιο του αστικού ονείρου, αναβιώ-
νοντας μορφές συνύπαρξης προ-
αστικές και προ-επαναστατικές,
όπως η φυλή, το έθνος ή η κολεκτίβα,
κατέληγαν στους πλέον δεινούς
ολοκληρωτισμούς. Η ιεροτελεστία
της κάλπης ήταν ακριβώς μέρος του
ονείρου αυτού. Άραγε είναι ακόμη
εφικτό το αστικό όνειρο ώστε να
κινητοποιεί και σήμερα αυτή την
ιεροτελεστία;

Στις μέρες μας παρατηρούμε μια
σημαντική μετάλλαξη του αστικού
ονείρου. Μέχρι και πριν από δύο
δεκαετίες οι κοινωνικές δυνάμεις
που συγκροτούσαν το πολιτικό τοπίο
διακατέχονταν ακόμη από την πίστη
ότι το όνειρο δεν θα γινόταν πραγ-
ματικότητα χωρίς την ενεργή συμ-
μετοχή τους. Ωστόσο, ιδιαίτερα με
την αλλαγή του αιώνα, με ελάχιστες
εξαιρέσεις είναι αλήθεια, οι ευρω-
παϊκοί λαοί φαίνεται να πιστεύουν
ότι οι διαδικασίες είναι πλέον αυ-
τοματοποιημένες, όπως άλλωστε
και το μεγαλύτερο κομμάτι της άμε-
σης εμπειρίας τους. Μήπως το αστικό
όνειρο έγινε τόσο ισχυρό ώστε οι
πολίτες να πιστεύουν ότι αυτοπραγ-
ματώνεται; Μήπως δηλαδή η αστική

δημοκρατία είναι τόσο ισχυρή που
δύσκολα μπορεί κάποιος να την κα-
ταλύσει, χωρίς όμως και να χρειάζε-
ται υποστηριχτές στο εκλογικό παι-
χνίδι; Ή μήπως η κατάρρευση του
αστικού ονείρου, η απομάγευση
του αστού, συμπαρέσυρε και το βα-
σικότερο σύμβολό του, την κάλπη;
Όποια κι αν είναι η απάντηση στο
ερώτημα αυτό, η κάλπη πλέον είναι
μάλλον σύμβολο των δημοσκόπων
παρά των λαών. Κόμματα, υποψήφιοι
και ψηφοφόροι δεν κινούνται από
το όνειρο μιας καλύτερης κοινωνίας,
αλλά από τα στατιστικά δεδομένα
που δημοσιεύουν επαΐοντες κάθε
μέρα στον τύπο και τα κοινωνικά
δίκτυα. Φτάνουν δε στο σημείο να
θεωρούν τις στατιστικές ως τη μόνη
λαϊκή και κοινωνική πραγματικό-
τητα. Ίσως εδώ να ελλοχεύει ο μέ-
γιστος κίνδυνος. Όπως έλεγε και ο
«Καραγκιόζης» του Διονύση Σαβ-
βόπουλου, «μέσα από την κάλπη τη
στατιστική μας κοιτάει ο χάρος και
του τρέχουνε τα σάλια». 

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Σχεδόν 50 χρόνια
Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

«Χαιρετίσματα λοιπόν
στην εξουσία, εγώ
κρατάω την ουσία κι
ονειρεύομαι…» τρα-
γουδάει ο σπουδαίος
Βασίλης Παπακων-

σταντίνου και υποδεικνύει ότι «εγώ
δεν θέλω να με κάνετε σατράπη,
ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά».
Μπορεί «τον πλούτο πολλοί να εμί-
σησαν τη δόξα ουδείς», αλλά την
ομορφιά της ησυχίας και την από-
λαυση της ηρεμίας οι «όμορφοι»
του κόσμου τούτου δεν την αλλάζουν
με τα πλούτη όλου του κόσμου. Η
χαρά βρίσκεται στις όμορφες στιγ-
μούλες, στις ταπεινές και αγνές συ-
ναναστροφές και σίγουρα όχι στις
πολύβουες αλάνες της εξουσίας.
Ωστόσο, όταν η εξουσία καθίσταται
προσφορά και όχι τυραννία, όταν
αποκτά χρώμα αυτοθυσίας και όχι
μυρωδιά εγωιστικής αυτοπροβολής,
τότε προσφέρει και μεγάλη χαρά
και καταξιώνει τον άνθρωπο, ως
«μέγα» άνθρωπο. «Αρχή άνδρα δεί-
κνυσι» έλεγε ο αιώνιος τραγωδός
Σοφοκλής στην «Αντιγόνη», βάζον-
τας τον Κρέοντα να λέει ότι η εξουσία
αποκαλύπτει τον πραγματικό χα-
ρακτήρα του άνδρα. Πιο απλά, οι
άξιοι αποκαλύπτονται στα δύσκολα
και φανερώνονται αν είναι ηγέτες
ή απλώς τζάμπα μάγκες. Η εξουσία
αποτελεί το ισχυρότερο αφροδισιακό
και για χάρη της κάποιοι πατούν
επί πτωμάτων, για να ανέλθουν,
πριν καταστούν και οι ίδιοι πτώματα.
Η εξουσία δεν είναι μόνο η πολιτική.
Είναι και οικονομική και κοινωνική
και ψυχολογική, ακόμη και θρη-
σκευτική εξουσία. Τα παραδείγματα
ανθρώπων οι οποίοι θυσίασαν τη
ζωή, το σώμα, την περιουσία τους,
ακόμη και την ψυχή τους για την
εξουσία, δεν είναι σπάνια. Με κα-
λύτερο παράδειγμα τον τραγικό φι-
λοχρήματο Μίδα, ο οποίος ό,τι άγγιζε
γινόταν χρυσάφι, ακόμη και την
αγαπημένη του κορούλα. Βεβαίως,
τίποτα στη ζωή, δεν είναι άσπρο ή
μαύρο, ούτε καλό ή κακό, αλλά όλα
κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Έτσι και η άσκηση της εξουσίας κι-
νείται πάντοτε μεταξύ της τυραννίας
και της διακονίας. Στο παιχνίδι της
εξουσίας, τους τελευταίους αιώνες
στον δυτικό κόσμο, βασιλεύει ο «σα-
τανικός» Μακιαβέλι (1469-1527) πα-
τέρας της σύγχρονης πολιτικής επι-
στήμης και της πολιτικής επικοι-
νωνίας. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν
και ως πατέρα του σύγχρονου τρό-
που νόμιμης καταπάτησης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Με τις πε-
ρίφημες «ατάκες» του, πρεσβεύει
μια νέα αμοραλιστική ηθική, η οποία
δικαιολογεί τα πάντα, ηθικές και μη
ηθικές ενέργειες, φτάνει να ικανο-
ποιηθεί ο ύψιστος στόχος, που είναι
η προστασία του κράτους και του
ηγεμόνα. Ο Μακιαβέλι προτείνει
δύο τρόπους δράσης, αυτόν που
ταιριάζει στους ανθρώπους και αυτόν

που ταιριάζει στα ζώα και υποδει-
κνύει ότι όπου δεν αρκεί ο πρώτος,
τότε πρέπει να χρησιμοποιείται και
ο δεύτερος. Μια άλλη προσέγγιση,
ουτοπική σε πολλές περιπτώσεις,
πρότεινε πολλούς αιώνες προηγου-
μένως ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως (810-893). Σε
επιστολή του, προς τον ηγεμόνα
της Βουλγαρίας Βόγορη, ο οποίος
βαπτίστηκε χριστιανός και ονομά-
στηκε Μιχαήλ, υποδείκνυε τον τρό-
πο άσκησης εξουσίας από τους δί-
καιους ηγέτες. Μεταξύ άλλων, ση-
μειώνει ότι:

• Κύριοι υπεύθυνοι για τη φαυ-
λότητα ή τη σπουδαιότητα μιας χώ-
ρας είναι οι άρχοντες, αφού φαύλοι
άρχοντες διαπλάθουν φαύλους πο-
λίτες.

• Πολλοί άρχοντες, οι οποίοι νί-
κησαν τους εχθρούς, καταστράφη-
καν απ’ τους δικούς τους ανθρώπους,
λόγω της κακότητά τους, ενώ πολλοί
που παρά λίγο να νικηθούν απ’ τους
εχθρούς, σώθηκαν απ’ τους συμπα-
τριώτες τους, που θυσίασαν ακόμα
και τη ζωή τους για τον άρχοντα.

• Μη ζητάς από τους φίλους, να
ακούς ό,τι σε ευχαριστεί, αλλά την
αλήθεια. Διαφέρουν πάρα πολύ οι
φίλοι από τους κόλακες, διότι οι κό-
λακες επαινώντας σε κατά πρόσωπο,
δεν σε αφήνουν να συνειδητοποι-
ήσεις τα λάθη σου και τα μεγαλο-
ποιούν στα μάτια των άλλων με τις
συκοφαντίες τους.

Στη μακαρία γη της Κύπρου φαί-
νεται ότι όλα ακόμη κινούνται στα
κουτουρού και στο περίπου, όπως
έγραψε σοφά πριν από πολλά χρόνια
ο δυσνόητος καθηγητής πολιτει-
ολογίας σπουδαίος Κώστας Ζουρά-
ρης, αναλύοντας το περίφημο «συ-
ναμφότερον». Έλεγε ότι στην καθ’
ημάς Ανατολή, στον Ελληνισμό, δεν
λειτουργούν οι κανόνες της Δύσης,
το διαλεκτικό σχήμα θέση-αντίθε-
ση-σύνθεση. Όλα χωρούν στο «συ-
ναμφότερον», όλα συνυπάρχουν
ταυτόχρονα στο όλο. Στην πολιτική
δεν υπάρχει πρόοδος. Συμβαίνει
στάσις αεικίνητος και στάσιμος ταυ-
τοκινησία των συμπαιχτών. Και ο
νόμος της πολιτικής είναι το «περί-
που». Οι Ελληνορωμηοί, ως έχοντες
εκ της εμπειρίας όμμα, ένιωσαν ότι
η επιδίωξη επιστημονικής ακρίβειας
στα πολιτικά πράγματα, οδηγεί στην
Τυραννία και τη σφαγή. Με άλλα
λόγια, η Δημοκρατία στηρίζεται
στην κλήρωση ανάμεσα τους άρι-
στους, όπως πολύ σοφά επινόησαν
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Πέρα
από όλα αυτά, στα κουτουρού ή στα
μουλωχτά, στα φανερά ή στα κρυφά,
σημασία έχει οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται να στηρίζονται στη λογική
και στο συμφέρον των πολλών και
όχι των λίγων. Γιατί υπάρχει και η
Θεία Δίκη, η οποία ακόμη λειτουργεί
στην καθ’ ημάς Ανατολή.

Χαιρετίσματα λοιπόν
στην εξουσία

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Μέσα από την κάλπη τη στατιστική

Κ αθώς πλησιάζουμε στη συμ-
πλήρωση μισού αιώνα από
το δίδυμο έγκλημα του 1974

και την επιβολή τουρκικής κατο-
χής στο 37% των εδαφών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, προβάλλει
η ανάγκη, παραδόξως, να επανα-
τοποθετηθεί το Κυπριακό στις
διάφορες ορθές διαστάσεις και
παραμέτρους του. Και είναι πράγ-
ματι παράδοξη αυτή η ανάγκη,
πλην όμως υπαρκτή και επιβαλ-
λόμενη, δεδομένης της παταγώ-
δους αποτυχίας να χαραχθεί και
να ακολουθηθεί ένας ενιαίος εθνι-
κός σχεδιασμός, με συνέπεια και
συνέχεια. Όσο προβλέψιμη ήταν
η τουρκική αδιαλλαξία, άλλο τόσο
θα έπρεπε να υπάρχει μια συντε-
ταγμένη πορεία Κύπρου – Ελλάδας
που να θωρακίζει τις προοπτικές
μιας λύσης που θα τερματίζει τα
δεινά του λαού μας και θα αποτελεί
αφετηρία ενός νέου ιστορικού
κύκλου προοπτικής και ελπίδας
για το μέλλον.

Το τελευταίο «επεισόδιο» με
τη διαδικαστική και ουσιαστική
εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις
είναι εξόχως χαρακτηριστικό της
απουσίας προνοητικότητας, στα-
θερότητας και συνεπούς τακτικής
και στρατηγικής. Όπως και της
μόνιμης απουσίας εναλλακτικών
στρατηγικών ή των περίφημων
Σχεδίων Β΄. Κάτι που πληρώσαμε
ακριβά στη Νέα Υόρκη και στη
συνέχεια με την επιδιαιτησία και
τα Δημοψηφίσματα του Απριλίου
του 2004. Όταν, ενώ υπήρχε από-
φαση του Εθνικού Συμβουλίου
ότι δεν θα αποδεχόμασταν χρο-
νοδιαγράμματα, επιδιαιτησία και
δημοψηφίσματα, χωρίς να υπάρχει
προηγούμενη συμφωνία των δύο

πλευρών, συρθήκαμε «εκόντες,
άκοντες» με πλήρη αμηχανία,
στην αποδοχή τους. Να υπενθυ-
μίσουμε ακόμα ότι ενώ η συμφωνία
της 8ης Ιουλίου 2006 και η συμ-
φωνημένη επιστολή Γκαμπάρι,
προέβλεπαν επαρκή διαπραγμα-
τευτική βάση και γεφύρωση επί
των ουσιωδών πτυχών του Κυ-
πριακού, προ της έναρξης των δια-
πραγματεύσεων προχωρήσαμε,
σε συμμετοχή σε διαπραγματεύ-
σεις με αμφίσημου και ατελούς
περιεχομένου συμφωνίες με την
τουρκική πλευρά. Χωρίς καμιά γε-
φύρωση επί των ουσιωδών πτυχών
του Κυπριακού. Αποτέλεσμα, όχι
μόνο η αποτυχία κατάληξης σε
λύση, αλλά να επιχειρείται ο κίν-
δυνος επίρριψης ευθυνών στην
ελληνική κυπριακή πλευρά για το
αδιέξοδο. Οι παλινδρομήσεις, η
ασυνέπεια στη διαπραγματευτική
τακτική και οι αμήχανες και ερα-
σιτεχνικές κινήσεις και πρωτο-
βουλίες, οδηγούν σε εκφυλισμό
τις προσπάθειες λύσης και ναρ-

κοθετούν την πολιτική αξιοπιστία
της πλευράς μας. Απορίας άξιο
είναι επίσης, σε ό,τι αφορά τις τε-
λευταίες διαπραγματεύσεις, ότι
δεν απαιτήσαμε την άμεση και
ταυτόχρονη συζήτηση και των άλ-
λων ζωτικών πτυχών του Κυπρια-
κού, δηλαδή της ασφάλειας και
των εγγυήσεων, παρά το γεγονός
ότι αυτό προνοούσε η συμφωνία
της 11ης Φεβρουαρίου του 2014.
Είναι παντελώς αδιανόητο η ημε-
ρήσια διάταξη των διαπραγματεύ-
σεων να καθορίζεται από τη μια
πλευρά, δηλαδή την τουρκική. Η
διεθνής πτυχή του Κυπριακού θα
έπρεπε να είχε συζητηθεί προτού
τα κεφάλαια της ασφάλειας και
των εγγυήσεων συζητηθούν στην
παρουσία των εγγυητριών δυνά-
μεων. Κυρίως της Τουρκίας, η
οποία, ως η αδικοπραγούσα, θα
πρέπει να αποδεχθεί την αποχώ-
ρηση των στρατευμάτων και τον
τερματισμό του αναχρονισμού
των εγγυήσεων. Ως εκ τούτου, κα-
θόλου παράδοξη η έγερση των
εξωφρενικών αξιώσεων Τουρκίας
και ψευδοκράτους για «κυριαρχική
ισότητα» και «λύση δύο κρατών».

Και κάτι τελευταίο. Είναι δυ-
νατόν 49 χρόνια μετά τη δημι-
ουργία του κυπριακού προβλή-
ματος να συνεχίζεται ο τραγέλα-
φος των συζητήσεων και των αν-
τιπαραθέσεων στην ε/κ πλευρά
για τη μορφή της λύσης που επι-
διώκουμε; Και δεν είναι αυτό το
φαινόμενο ευθεία υπονόμευση
της διαπραγματευτικής μας ικα-
νότητας και της πολιτικής μας
φερεγγυότητας;

Και όμως το πλαίσιο θα έπρεπε
να ήταν δεδομένο και καθολικώς
αποδεκτό. Βάση διαπραγμάτευσης

πρέπει να αποτελούν τα περί Κύ-
πρου ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου στις ατομικές και δια-
κρατικές προσφυγές εναντίον της
Τουρκίας και οι συμφωνίες υψηλού
επιπέδου του 1977 και του 1979.
Χωρίς βέβαια τις αυθαίρετες ερ-
μηνείες αυτών των συμφωνιών
ως δήθεν προνοούσες εθνοτικό
διαχωρισμό. Κάτι που αντίκειται
στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και
τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό,
που υπερέχει κάθε άλλης συμφω-
νίας ή ερμηνείας συμφωνίας, μετά
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.

Η αποτίμηση των 49 χρόνων
που πέρασαν από το 1974, με την
τουρκική κατοχή να ακρωτηριάζει
το σώμα της πατρίδας μας, με πα-
ραδοχή λαθών, ασυνέπειας, δο-
λιχοδρομήσεων και παλινδρομή-
σεων μπορεί και πρέπει να απο-
τελέσει την ευκαιρία για ανασύν-
ταξη δυνάμεων και υπέρβαση των
αδυναμιών μας. Μπορούμε με
πρόγραμμα, σχέδιο και σκληρή
δουλειά να ανοίξουμε ένα και-
νούργιο και σωτήριο δρόμο προ-
οπτικής και ελπίδας για το μέλλον.
Φτάνει να παραδεχτούμε με αυ-
τοκριτική διάθεση λάθη, παρα-
λείψεις και έλλειψη προνοητικό-
τητας και συνέπειας.

Η σημερινή ψηφοφορία για
εκλογή νέου Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ας ελπί-
σουμε να αποτελέσει την αφετη-
ρία μιας νέας ελπιδοφόρας εποχής
για το Κυπριακό.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι πρώην
πρόεδρος της Βουλής.
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Οι παλινδρομήσεις, η
ασυνέπεια στη δια-
πραγματευτική τακτική
και οι αμήχανες και
ερασιτεχνικές κινήσεις
και πρωτοβουλίες, οδη-
γούν σε εκφυλισμό τις
προσπάθειες λύσης και
ναρκοθετούν την πολι-
τική αξιοπιστία της
πλευράς μας.
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Με διαφορετικά προτάγματα 
ενόψει της πρώτης κάλπης της 
απλής αναλογικής, αλλά και 
εναλλακτικές στρατηγικές για 
τον τρόπο διαχείρισης της διε-
ρευνητικής εντολής που θα λά-
βουν την «επόμενη ημέρα» της 
κάλπης από την Πρόεδρο της 
∆ημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου εισέρχονται στην 
τελική ευθεία της προεκλογικής 
περιόδου οι κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης, Αλέξης Τσίπρας και Νί-
κος Ανδρουλάκης.  

Επί της ουσίας, μάλιστα, ο 
τρόπος με τον οποίο προσεγγί-
ζουν τη μάχη των πρώτων εκλο-
γών οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί 
«προδιαγράφει» και τις κινή-
σεις τους στο «σκάκι» των δι-
ερευνητικών εντολών, προτού 
η χώρα οδηγηθεί –με σχετική 
βεβαιότητα–, περίπου ένα μήνα 
αργότερα, στις δεύτερες εκλο-
γές με τον εκλογικό νόμο που 
ψήφισε η Ν.∆.:  
• Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει 
λόγο για «ενιαία» εκλογική ανα-
μέτρηση με στόχο την αυτο-
δυναμία, με τις πρώτες κάλπες 
να αποτελούν ουσιαστικά ερ-
γαλείο απενεργοποίησης της 
νάρκης της απλής αναλογικής, 
που όπως τονίζει αποτελεί πηγή 
αστάθειας για τη χώρα.  
• Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται σε 
«κυβέρνηση των νικητών», θέ-
ση η οποία ερμηνεύεται ως μή-
νυμα ότι θα αξιοποιήσει τη δι-
ερευνητική εντολή του στην 
περίπτωση κατά την οποία ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.  
• Ο κ. Ανδρουλάκης φωτογραφί-
ζει σχηματισμό κυβέρνησης από 
τις πρώτες κάλπες της απλής 
αναλογικής βάσει προγραμμα-
τικής συμφωνίας.  

Ομως, οι ανωτέρω «αφετηρια-
κές» θέσεις των πολιτικών αρχη-
γών δεν προδιαγράφουν πλήρως 
τον τρόπο με τον οποίο θα κι-
νηθούν όταν λάβουν τις τριήμε-
ρες διερευνητικές εντολές από 
την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. 
Πόσο μάλλον που οι χειρισμοί 
τους θα αξιολογηθούν σοβαρά 
από το σώμα των ψηφοφόρων 
ενόψει της δεύτερης εκλογικής 
αναμέτρησης.    

Ν.Δ. και συσχετισμοί

Από το Μέγαρο Μαξίμου με-
ταδίδεται πως είναι πρώιμη κά-
θε συζήτηση για την «επόμε-
νη ημέρα» της κάλπης και ότι 
ο κ. Μητσοτάκης δεν ανοίγει τα 
χαρτιά του επί του συγκεκριμέ-
νου ζητήματος. Oμως, κυβερ-
νητικά στελέχη εκτιμούν πως 
στο πλαίσιο της διερευνητικής 
εντολής που θα λάβει πρώτος 
–εάν όπως προκύπτει απ’ όλες 
τις δημοσκοπήσεις η Ν.∆. είναι 
πρώτο κόμμα– δεν πρόκειται 
να συναντηθεί με αρχηγούς με 
τους οποίους δεν υπάρχει περι-

θώριο συνεργασίας, ακόμη και 
μετά τις δεύτερες εκλογές: δη-
λαδή με τους κ. Τσίπρα, Κου-
τσούμπα, Βελόπουλο και Βα-
ρουφάκη. Oπως προσθέτουν, 
μόνο ανοικτό ζήτημα μπορεί να 
αποτελέσει η πιθανότητα συζή-
τησης με τον κ. Ανδρουλάκη. 
Αυτή, δε, θα κριθεί εν πολλοίς 
από τη «σύνθεση» του εκλογι-
κού αποτελέσματος. Εάν η Ν.∆. 
κινηθεί σε ποσοστά πέριξ του 
36%, όπως δείχνουν αρκετές 

έρευνες της κοινής γνώμης, τυ-
χόν συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
δεν θα έχει πρακτική πολιτική 
σημασία, καθώς το κυβερνών 
κόμμα θα βρίσκεται μια ανάσα 
από την αυτοδυναμία στις δεύ-
τερες κάλπες.     

Αντιθέτως, εάν η Ν.∆. κινηθεί 
χαμηλότερα, τα δεδομένα μπο-
ρεί να αλλάξουν: εκεί θα αξιο-
λογηθεί όχι μόνο το ποσοστό 
της Ν.∆. αλλά και η δύναμη των 
λοιπών κομμάτων – εάν και από 
πού δηλαδή το κυβερνών κόμμα 
μπορεί να αντλήσει πρόσθετους 
ψηφοφόρους κατά τη δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση. Οπότε 
μια συνάντηση με τον κ. Αν-
δρουλάκη δεν θα μπορούσε να 
αποκλειστεί ακόμη και με ορί-
ζοντα την επαύριον των δεύτε-
ρων εκλογών.        

ΣΥΡΙΖΑ και «νικητές»

Εναλλακτικά σενάρια δια-
χείρισης της δικής του διερευ-
νητικής εντολής διαθέτει όμως 

και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται 
σε «προοδευτική διακυβέρνη-
ση» των «νικητών», καθώς ευ-
λόγως επιδιώκει να εκφράσει 
όλο το «αντι-Ν.∆. μέτωπο»: θέση 
που ερμηνεύεται ως πρόσκλη-
ση προς το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, 
ακόμη και το ΚΚΕ για τον σχη-
ματισμό κυβέρνησης, εάν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.     

Ομως, πολλοί θεωρούν πως ο 
κ. Τσίπρας μπορεί να παίξει το 
χαρτί της προσπάθειας σχημα-
τισμού κυβέρνησης ακόμη και 
εάν η Ν.∆. έχει μικρό προβάδι-
σμα της τάξης του 1,5%-2,5% 
στην κάλπη της απλής αναλο-
γικής. «Οταν οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν τη Ν.∆. να προηγείται 
με 6 ή 7 ποσοστιαίες μονάδες 
και η διαφορά μειωθεί δραμα-
τικά, ποιος θα είναι ο πραγμα-
τικός νικητής;», αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά, υπονοώντας πως 
εάν η αριθμητική των εκλογών 
το επιτρέπει, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εξαντλή-

σει τα περιθώρια σχηματισμού 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της δι-
κής του διερευνητικής εντολής. 
Στον αντίποδα, άλλοι υποστηρί-
ζουν πως εάν η διαφορά μετα-
ξύ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί 
ουσιαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας 
θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυ-
ναμική του και να επιδιώξει μέ-
σω δεύτερης αναμέτρησης την 
εκλογική πρωτιά.     

Θα πρέπει να επισημανθεί, 
τέλος, ότι ο κ. Τσίπρας έχει 

απορρίψει εισηγήσεις να επι-
χειρήσει τον σχηματισμό κυβέρ-
νησης μειοψηφίας – δηλαδή με 
την ψήφο εμπιστοσύνης τουλά-
χιστον 120 βουλευτών. Σύμφω-
να με τη συγκεκριμένη πρόταση 
θα μπορούσε να επιδιωχθεί ένα 
κυβερνητικό σχήμα περιορισμέ-
νου χρονικού ορίζοντα που θα 
ψήφιζε μια σειρά από φιλολαϊκά 
νομοσχέδια και θα άλλαζε τον 
εκλογικό νόμο της ενισχυμένης 
αναλογικής της Ν.∆. και στη συ-
νέχεια θα οδηγούσε τη χώρα σε 
νέες εκλογές.      

ΠΑΣΟΚ και «Δεκάλογος»

Τέλος, τη δική της στρατη-
γική χαράσσει η Χαριλάου Τρι-
κούπη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι 
αποφασισμένος να αξιοποιήσει 
πλήρως τη δική του διερευνη-
τική εντολή, υπό την προϋπό-
θεση ότι το εκλογικό αποτέλε-
σμα θα του δίνει τη δυνατότητα 
να διαπραγματευθεί από θέση 
ισχύος. Τι σημαίνει αυτό πρακτι-
κά; Οτι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
έχει ένα «καθαρό» διψήφιο πο-
σοστό, της τάξης τουλάχιστον 
του 12%-13%, το οποίο φαίνε-
ται να συγκεντρώνει με βάση 
τις αναγωγές στις τρέχουσες 
δημοσκοπήσεις. Σε μια τέτοια 
περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης 
φέρεται διατεθειμένος να συζη-
τήσει «με όλους», δηλαδή τόσο 
με τον κ. Μητσοτάκη όσο και 
με τον κ. Τσίπρα, με βάση την 
προγραμματική πρόταση των 10 
σημείων που έχει παρουσιάσει –
και θα συγκεκριμενοποιήσει πε-
ραιτέρω– το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, 
η πρόταση θα είναι διαμορφω-
μένη κατά τρόπο που θα δίνει 
στον κ. Ανδρουλάκη περιθώρια 
χειρισμών, ώστε να σταθμίσει 
ευρύτερα εάν και υπό ποιες προ-
ϋποθέσεις θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ 
να μετάσχει σε μια κυβέρνηση 
συνεργασίας.     

Η κ. Σακελλαροπούλου 

Μια μεταβλητή που σχετίζε-
ται με την τροπολογία-μπλόκο 
στο κόμμα Κασιδιάρη και στη 
Χρυσή Αυγή αποτελεί και η προ-
βλεπόμενη από το Σύνταγμα δι-
αδικασία, εάν οι διερευνητικές 
εντολές που θα λάβουν οι αρχη-
γοί των τριών πρώτων κομμάτων 
αποβούν άκαρπες. Σύμφωνα με 
το άρθρο 37, πριν από τον σχη-
ματισμό υπηρεσιακής κυβέρ-
νησης, η Πρόεδρος της ∆ημο-
κρατίας «καλεί τους αρχηγούς 
των κομμάτων προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχη-
ματισμού κυβέρνησης που να 
έχει την εμπιστοσύνη της Βου-
λής». Είναι προφανώς ένα κρί-
σιμο ερώτημα πώς η σύσκεψη 
αυτή θα πραγματοποιηθεί, εάν η 
προωθούμενη νομοθετική ρύθ-
μιση «παρακαμφθεί» και κάποιο 
από τα νεοναζιστικά μορφώμα-
τα επιτύχει να εκπροσωπείται 
στην επόμενη Βουλή.

Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκο-
πήσεων που φτάνουν το τελευ-
ταίο διάστημα στο Μέγαρο Μα-
ξίμου δείχνουν πως ένα μεγάλο 
ποσοστό Ελλήνων πολιτών δεν 
αποδέχεται τους παραδοσιακούς 
όρους «Αριστερά, Κέντρο και ∆ε-
ξιά», που αποτελούν διαιρετικές 
τομές στο πολιτικό σύστημα εδώ 
και δεκαετίες, και ακολουθεί τε-
λείως διαφορετικά κριτήρια στην 
εκλογική συμπεριφορά του.  

Τα αναλυτικά στοιχεία είναι 
αποκαλυπτικά: Στις ηλικίες 17-
24 το 27,7% είναι αυτό που δεν 
πιστεύει στους παραδοσιακούς 
διαχωρισμούς. Ο πληθυσμός της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
είναι 1.111.350. Συνεπώς, στα-
τιστικά περίπου 307.000 πολί-
τες δεν αυτοπροσδιορίζονται με 
τους παραδοσιακούς όρους. Στις 
ηλικίες 25-39, όπου ο πληθυσμός 
είναι 1.843.818, το 20,5% δεν πι-
στεύει στους παραδοσιακούς δι-
αχωρισμούς, δηλαδή 378.000 πο-

λίτες. Στις ηλικίες 40-54, όπου 
ο πληθυσμός είναι 2.397.014, 
το 25,8% είναι αυτό που δηλώ-
νει πως δεν πιστεύει στον άξο-
να «Αριστερά, Κέντρο, ∆εξιά», 
ήτοι περίπου 618.000 πολίτες. 
Αυτά τα ποσοστά πέφτουν στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και 
εδώ είναι υπαρκτά. Συγκεκριμέ-
να, στις ηλικίες 55-64, που είναι 
2.214.915, το 17,6% δεν τοπο-

θετείται στον άξονα Αριστερά - 
∆εξιά, δηλαδή περίπου 390.000 
πολίτες, και τέλος στους 65 και 
άνω το ποσοστό αυτό πέφτει στο 
14,1%, δηλαδή αφορά 339.000 
από τους 2.407.856. Από τα πα-
ραπάνω στοιχεία προκύπτει πως 
συνολικά περίπου 2.033.000 πο-

λίτες είναι εκείνοι που επιλέγουν 
τι θα ψηφίσουν χωρίς τα στε-
ρεοτυπικά ιδεολογικά κριτήρια.    

Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα με-
γάλος αν αναλογιστεί κανείς πως 
στις τελευταίες εκλογές η Νέα 
∆ημοκρατία κέρδισε την αυτο-
δυναμία με 2.251.618 ψήφους 
και ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε συνολικά 
1.781.057 ψήφους. Ουσιαστικά 
πρόκειται για ένα «μεγάλο κόμ-
μα» που πιθανότατα ένα κομ-
μάτι του να μην πηγαίνει καν 
να ψηφίσει, καθώς στις τελευ-
ταίες εκλογές πήγε στις κάλπες 
το 57,7%. 

Αυτή η πραγματικότητα είναι 
ακόμη εντονότερη στις ηλικίες 
17-54, όπου μεσοσταθμικά το 
25% δεν επιλέγει κόμμα με βάση 
τις παλιές πολιτικές ταυτότητες. 
Αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου 
ποσοστού είναι να βλέπουμε στις 
δημοσκοπήσεις μετακινήσεις 
που τις περασμένες δεκαετίες 
θα ήταν απίθανες. Ψηφοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται προς 
τη Ν.∆. και το αντίστροφο, ενώ 

βλέπουμε ακόμη και διαρροές 
από το ένα άκρο του πολιτικού 
φάσματος στο άλλο. Χαρακτηρι-
στική περίπτωση το κόμμα Κασι-
διάρη, το οποίο βρίσκεται στην 
επικαιρότητα λόγω της επικείμε-
νης διάταξης που θα απαγορεύ-
ει την κάθοδό του στις εκλογές. 
Εμπειροι δημοσκόποι λένε στην 
«Κ» πως ένα μεγάλο κομμάτι των 
ψηφοφόρων αυτού του κόμμα-
τος το επιλέγει με αντισυστημι-
κά ελατήρια· με την ίδια ευκολία 
που ψηφίζει το πρώην στέλεχος 
της Χρυσής Αυγής θα ψήφιζε και 
κάποιο αντισυστημικό κόμμα 
στο άλλο άκρο.    

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρί-
ζουν αυτή τη νέα τάση που δια-
μορφώνεται τα τελευταία χρόνια. 
«Οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί 
μιλούν σε όλο και λιγότερο κό-
σμο», λέει στην «Κ» κυβερνη-
τικό στέλεχος, εξηγώντας έτσι 
πολλές από τις τοποθετήσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη κατά το 
παρελθόν. 

Ηταν Απρίλιος του 2022 όταν 

ο πρωθυπουργός, μιλώντας μά-
λιστα σε κομματική εκδήλωση, 
είχε πει πως «το σχήμα Αριστε-
ρά ή ∆εξιά μοιάζει να μη χωρά 
στην εποχή μας» και «δίνει τη 
θέση του στο δίλημμα πρόοδος 
ή οπισθοδρόμηση». Ο πρωθυ-
πουργός τότε είχε αναφερθεί στα 
επιτεύγματα της κυβέρνησης, 
μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του κράτους, 
λέγοντας πως «όλα αυτά τα ωραία 
πράγματα δεν είναι ούτε δεξιά, 
ούτε κεντρώα, ούτε αριστερά. 
Είναι σωστά και προοδευτικά».   

Στο Μέγαρο Μαξίμου κοιτάνε 
διαρκώς προς αυτή την κατηγο-
ρία πολιτών που δεν κινείται στις 
παλιές διαχωριστικές γραμμές 
και προσέχει μόνο την ποιότη-
τα της ζωής του. «Λάβαμε μέτρα 
που σέβονται τον πολίτη και απο-
δεικνύουν ότι αυτή η παράταξη 
βάζει πάντα τον πολίτη στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντός της», 
λέει στην «Κ» κυβερνητική πηγή, 
προσθέτοντας πως προφανώς και 
υπάρχουν «νέες διαχωριστικές 

γραμμές» που «θα διαμορφώσουν 
το πολιτικό τοπίο και καθώς θα 
πηγαίνουμε και προς τις επόμε-
νες εθνικές εκλογές». Στο Μαξί-
μου θεωρούν πως αυτή η προ-
σέγγιση είναι ένα έξτρα πολιτικό 
όπλο ενόψει εκλογών, καθώς την 
ίδια ώρα «ο Αλέξης Τσίπρας πο-
λιτεύεται με τα παλιά συνθήμα-
τα». Το τελευταίο δίλημμα που 
έθεσε στην κεντρική ομιλία του 
στο Περιστέρι ήταν «∆ημοκρα-
τία ή Μητσοτάκης», ένα σύνθη-
μα που παραπέμπει σε διαχωρι-
σμούς που ανάγονται στις αρχές 
του περασμένου αιώνα, όπου η 
«δημοκρατική παράταξη» είχε 
αντίπαλο τη «συντηρητική». Η 
συγκεκριμένη τακτική, εκτιμούν 
στο Μαξίμου, σαφώς και μιλάει 
σε έναν κόσμο πολιτικοποιημέ-
νο και ήδη αποφασισμένο, αλλά 
δεν σπάει τα στεγανά του κόμ-
ματος όπως έχουν διαμορφωθεί. 
Η σύγκρουση αυτών των εκ δια-
μέτρου αντίθετων προσεγγίσεων 
θα κλιμακωθεί όσο προχωρούμε 
προς τις εκλογές.   

Το «σκάκι» με τις διερευνητικές  

Στο μικροσκόπιο τα 2 εκατ. ψηφοφόρων χωρίς ιδεολογική ταυτότητα        

Ποια σενάρια μελετούν στο παρασκήνιο για τις εντολές της πρώτης κάλπης Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης   

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης 
δεν πρόκειται να 
συναντηθεί με αρχηγούς 
με τους οποίους δεν 
υπάρχει περιθώριο 
συνεργασίας, ακόμη 
και μετά τις δεύτερες 
εκλογές.   

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
διατυπώνονται 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις για το τι 
πρέπει να κάνουν στο 
ενδεχόμενο να έχει 
η Ν.Δ. πολύ μικρό 
προβάδισμα, χάνοντας 
τις εντυπώσεις.  

Ιδίως οι νέες ηλικίες δεν 
τοποθετούνται, σύμφωνα 
με τις μετρήσεις, στον 
άξονα Αριστερά - Δεξιά.  

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ   

Μαθητές καλλιτεχνικών σχολείων σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την προηγούμενη ∆ευτέρα. Την ώρα που η πολιτική πόλωση εντείνεται 
ενόψει εκλογών, οι ποιοτικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι νέοι δεν πιστεύουν στους παραδοσιακούς διαχωρισμούς και έχουν διαφορετικά εκλογικά κριτήρια. 
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ   
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Η απόφαση του προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ για αποχή από κάθε 
ψηφοφορία στη Βουλή είναι 
προβληματική απ’ όπου κι αν 
την πιάσεις: Ο αρχηγός ενός 
κόμματος λαμβάνει μια τόσο 
σημαντική απόφαση χωρίς να 
θέσει το θέμα σε κάποιου εί-
δους διαβούλευση και σε ψη-
φοφορία στην κοινοβουλευτι-
κή του ομάδα. Οι εκλεγμένοι 
βουλευτές, όμως, οφείλουν 
πρωτίστως να σεβαστούν την 
εντολή του ελληνικού λαού και 
όχι του αρχηγού τους. ∆εν εί-
ναι (δυστυχώς) η πρώτη φορά 
που κόμμα της αντιπολίτευσης 
ακολουθεί μια παρόμοια στρα-
τηγική. Αλλά ποτέ δεν έγινε 
σε τέτοια κλίμακα και χωρίς 
καμία ένδειξη προφανούς δυ-
σαρμονίας της Βουλής προς το 
λαϊκό αίσθημα.
 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε 
για «κακοποίηση του κράτους 
δικαίου», για «σκάνδαλα δια-
σπάθισης του δημόσιου χρή-
ματος», για «διαπλοκή τομέων 
του κράτους με το οργανωμέ-
νο έγκλημα», για «χειραγώγη-
ση της ∆ικαιοσύνης». Αυτές οι 
βαριές κατηγορίες ξεφεύγουν 
από τα συνήθη όρια των κα-
ταγγελιών που εκτοξεύει μο-
νότονα κάθε αντιπολίτευση 
κατά της κυβέρνησης. ∆εν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
υπάρχουν πολλά σοβαρά ζη-
τήματα ανοικτά, πως η κυβέρ-
νηση έχει εκτεθεί σε αρκετές 
περιπτώσεις και δεν έχει δώσει 
πειστικές απαντήσεις, πως η 
αντιπολίτευση δικαίως ασκεί 
αυστηρότατη κριτική, ιδιαίτερα 
στο ζήτημα των παρακολουθή-
σεων. Και ενώ η παρουσία της 
είναι ακριβώς αυτή τη χρονική 
στιγμή χρήσιμη και απαραίτη-
τη στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ την 
εγκαταλείπει. Προφανώς διότι 
το κόμμα αυτό, ακόμη και σή-
μερα, δεν έχει κατανοήσει ή δεν 
αποδέχεται πλήρως τους κα-
νόνες του κοινοβουλευτισμού. 
∆εν μπορεί να αντιληφθεί ποιος 
είναι ο θεσμικός ρόλος του σ’ 
αυτή τη συγκυρία και η ευθύ-
νη του απέναντι στον ελληνι-
κό λαό, όπως την καθορίζει το 
Σύνταγμα μιας φιλελεύθερης 
δημοκρατίας. Και το κυριότερο: 
δεν αντιλαμβάνεται τι νομιμο-
ποιεί και τι απονομιμοποιεί αυ-
τό το πολίτευμα στη συνείδηση 
των πολιτών. Με κερδισμένη 
πάντα, στη δεύτερη περίπτω-
ση, την Ακροδεξιά.

Φοβάμαι πως η απόφαση αυτή 
αποδεικνύει, για μία ακόμη φο-
ρά, τα όρια βελτίωσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Είναι, φαίνεται, αδύνατον να 
μετεξελιχθεί σε κάτι διαφορετι-
κό από αυτό που γνωρίσαμε την 
περίοδο 2010-2015. ∆εν εννοώ, 
βέβαια, τη μετεξέλιξή του σε σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα. Αυτό 
μόνο ως επιτυχημένο ανέκδο-
το ηχεί πλέον σε κάποιον που 
παρακολουθεί τη σταθερά και-
ροσκοπική και ακραία δημαγω-
γική συμπεριφορά της ηγεσίας 
του αλλά και τη χυδαιότητα της 
αντιπολίτευσης των «ατάκτων» 
στρατευμάτων του στα κοινω-
νικά δίκτυα. Υπήρχε, πάντως, η 
αμυδρή ελπίδα μετεξέλιξης σε 
ένα κόμμα της ριζοσπαστικής 
ευρωπαϊκής Αριστεράς που θα 
εσωτερικοποιούσε τους κανόνες 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε, για μια 
ακόμη φορά, ένα ανώριμο θε-
σμικά αλλά και πολιτικά κόμμα, 
με αντισυστημικά χαρακτηρι-
στικά που θυμίζουν τα χειρό-
τερα διεθνή παραδείγματα των 
τελευταίων ετών, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται το ελληνικό καλο-
καίρι του 2015. ∆ικαιώνει όλους 
αυτούς που είναι διατεθειμένοι 

να ανεχθούν οτιδήποτε από την 
κυβέρνηση της Ν.∆., φτάνει να 
μην επιστρέψει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία.
 
Την απόφαση του κ. Τσίπρα χει-
ροκρότησαν πολλοί οπαδοί και 
φίλοι του κόμματος. Αλλά και 
αρκετοί άλλοι την αντιμετώπι-
σαν με σκεπτικισμό ή και με 
έντονα κριτική διάθεση. Αυτή 
είναι και η μοναδική ωφέλεια 
που θα προκύψει για τον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ: θα ξέρει, από 
εδώ και μπρος, ποιους θα πρέ-
πει και ποιους δεν θα πρέπει να 
εμπιστεύεται.

 

Ο κ. Αριστείδης Χατζής είναι 
καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και 
Θεωρίας Θεσμών στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ενας «ανένδοτος αγώνας» για να 
είναι βιώσιμος οφείλει να προ-
σαρμοστεί στις κοινωνικές απαι-
τήσεις και στην πολιτική δυνα-
μική της εποχής. Αυτό είναι το 
δυσκολότερο στοίχημα για τον 
Αλέξη Τσίπρα, καθώς η μεθοδο-
λογία που έχει επιστρατεύσει δεν 
είναι καινοφανής. Η Ενωση Κέ-
ντρου, θυμίζουν τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο 1962-1963 
είχε προχωρήσει στην κατάθεση 
προτάσεων δυσπιστίας και απεί-
χε από ψηφοφορίες στη Βουλή. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάψει στο φουλ 
τις μηχανές, λειτουργεί σαν να 
έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές 
και προχωρώντας πολύ γρήγο-
ρα με μια σειρά προεκλογικών 
συγκεντρώσεων επιχειρεί να δώ-
σει υπόσταση στο σύνθημα για 
«πορεία προς τον λαό».

Η απόφαση για τη «λευκή 
απεργία» ελήφθη στη συνεδρί-
αση του προεδρείου της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας λίγο πριν 
από τη συνέντευξη Τύπου στο 
Ζάππειο. Είχε ξαναμπεί στο τρα-
πέζι σε παλαιότερες συσκέψεις. 
Ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε με 
τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
την περαιτέρω κλιμάκωση των 
ενεργειών στη Βουλή, που θα 
σηματοδοτούν την απονομιμο-
ποίηση της πλειοψηφίας. Στη σύ-
ντομη σύσκεψη εκτιμήθηκε και η 
στάση των υπόλοιπων κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. Κανείς δεν 
ήλπιζε σε στήριξη, και μάλιστα 
η κριτική που ακολούθησε από 
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και 
ΜέΡΑ25 είχε προεξοφληθεί. «Για-
τί μέχρι τώρα πηγαίναμε όλοι μα-
ζί; Μόνο στις παρακολουθήσεις 
έγινε αυτό», σχολίασε μέλος του 
προεδρείου, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ». Ο ρόλος της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης είναι 
να «σβήνει τα φώτα» στην Ολο-
μέλεια, αφού διασφαλίσει πως η 
κυβέρνηση ελέγχθηκε στο έπα-
κρο. Ωστόσο, όλοι συμφώνησαν 
πως οι συνθήκες είναι ειδικές 
μετά τη συνεχιζόμενη προσπά-
θεια υποβάθμισης της υπόθεσης 
των υποκλοπών. Η σκληρή και 
απαιτητική προεκλογική περίο-
δος και η δημοσκοπική ψαλίδα 
που καλείται να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
επιβάλλουν γρήγορες αποφάσεις. 
Οι συνεδριάσεις της Πολιτικής 
Γραμματείας έχουν ατονήσει και 
μαζί και τα εσωκομματικά «πα-

ράπονα» μπροστά στην ανάγκη 
συσπείρωσης και επικράτησης 
απέναντι στη Νέα ∆ημοκρατία.

Πρωτοβουλίες υψηλού συμβο-
λισμού και κινδύνου παράγουν 
αυτομάτως αποτελέσματα. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πήρε και το ρίσκο της σύ-
γκρουσης με το ΠΑΣΟΚ. Το αφή-
γημα περί πιθανού «εκβιασμού», 
στην περίπτωση που αποφασίσει 
να συμπορευτεί μετεκλογικά με 

τη Νέα ∆ημοκρατία, ενεργοποί-
ησε τα αντανακλαστικά της Χα-
ριλάου Τρικούπη, που βρήκε την 
ευκαιρία να απαντήσει σε όσους 
υποστηρίζουν πως έχει γίνει «πα-
ρακολούθημα» της Κουμουνδού-
ρου. Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύ-
μισε στο Ζάππειο πως ο Νίκος 
Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι 
παρακολουθείτο για να είναι το 
κόμμα του σε ομηρία, συμπληρώ-
νοντας πως «είναι προφανές ότι 
υπάρχει απόπειρα εκβιασμού».

Συνέφερε τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ να «δη-
λητηριάσει» τη σχέση του με το 
ΠΑΣΟΚ; Το γκρέμισμα κάθε γέ-
φυρας με το Μαξίμου και η άσκη-
ση πίεσης στον Ανδρουλάκη εί-
ναι το ζητούμενο. Η αφύπνιση 
της δεξιάς πτέρυγας της Χαρι-
λάου Τρικούπη, που επενδύει σε 
έναν διμέτωπο με την αξιωμα-

τική αντιπολίτευση αφήνοντας 
εκτός κάδρου τη Νέα ∆ημοκρα-
τία, είναι η αρνητική εξέλιξη. 
Αν το timing δεν ήταν το πλέον 
κατάλληλο θα φανεί το επόμενο 
διάστημα, με στελέχη της Κου-
μουνδούρου να επιχειρούν να το 
υποβαθμίσουν ως ένα επεισόδιο 
χαμηλής έντασης. Ενδεχομένως 
να ήταν ένα «καμπανάκι» προς 
το ΠΑΣΟΚ πως το κεντροαριστε-
ρό κοινό που επιθυμεί να δει τη 
«γαλάζια» παράταξη εκτός Μα-
ξίμου είναι πιο απλό να διαλέξει 
τον «συντομότερο δρόμο» της 
ενίσχυσης του μεγάλου κόμμα-
τος. Οι ίσες αποστάσεις της Χα-
ριλάου Τρικούπη έτσι κι αλλιώς 
ποτέ δεν βόλευαν τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνηθίζει 
να επιτίθεται στον Νίκο Ανδρου-
λάκη. Την εβδομάδα που πέρασε 
τον κατηγόρησε για «επαμφοτε-
ρίζουσα» στάση και μίλησε για 
ηγεσίες δυνάμεων που επιλέγουν 
«ένα ανιστόρητο διμέτωπο που 
διευκολύνει το καθεστώς Μητσο-
τάκη». Είναι σαφές πάντως πως 
μετά την «κορύφωση» από τον 
ίδιο τον πρόεδρο θα επιχειρη-
θεί η επιστροφή στις περιόδους 
νηνεμίας. Η πλειοψηφία στην 
Κουμουνδούρου δεν επιθυμεί τη 
σύγκρουση. Εχουν εκδηλωθεί άλ-
λωστε και στο παρελθόν εντάσεις 
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά 
τα πράγματα πάντα επέστρεφαν 
σε μια «κανονικότητα».

To ντιμπέιτ

Με οδηγό την κλιμάκωση της 
πίεσης προς το Μαξίμου, απο-
φάσισαν από πολύ νωρίς να θέ-
σουν και το ζήτημα του ντιμπέιτ. 
Εκτός από το 2019, που τηλεμα-
χία δεν πραγματοποιήθηκε, ένα 
από τα στοιχεία που συνεκτιμή-
θηκαν σε κομματική σύσκεψη 
είναι η άρνηση του πρωθυπουρ-
γού να απαντήσει στις συνεχείς 
ερωτήσεις του Αλέξη Τσίπρα στη 
Βουλή για το θέμα των παρακο-
λουθήσεων με αφορμή δημοσι-
εύματα του Τύπου. «Η ζωντανή 
και μη προστατευμένη από τους 
κοινοβουλευτικούς κανόνες αντι-
παράθεση δεν είναι το δυνατό 
σημείο του Κυριάκου Μητσο-
τάκη», εκτιμούν στην αξιωμα-
τική αντιπολίτευση. Για αυτόν 
τον λόγο δεν θα σταματήσουν 
να προκαλούν από εδώ και στο 
εξής τον πρωθυπουργό να ανα-
μετρηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα 
σε εθνικό δίκτυο.

Το παρασκήνιο της «απεργίας»
και της επίθεσης στο ΠΑΣΟΚ
Πού στοχεύει η κλιμάκωση του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις κάλπες

Τα περί εκβιασμού 
του Ανδρουλάκη 
περιγράφονται ως 
«επεισόδιο χαμηλής 
έντασης» και λέγεται ότι 
δεν υπάρχει πρόθεση 
να δοθεί συνέχεια.

Η απόφαση του Αλέξη 
Τσίπρα για αποχή 
από κάθε ψηφοφορία 
στη Βουλή αποδεικνύει, 
για μία ακόμη φορά, 
τα όρια βελτίωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Το ζήτημα των τηλεφωνικών πα-
ρακολουθήσεων ήρθε στην επι-
φάνεια τον περασμένο Αύγου-
στο. Eξι μήνες μετά, οι πάντες 
γνωρίζουν πως κάτι επιλήψιμο 
έχει συμβεί. Η μεγάλη πλειο-
ψηφία έχει ενοχληθεί από το 
γεγονός. Αρκετοί (και ψηφοφό-
ροι της Ν.∆.) δεν έχουν πειστεί 
από τους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς. Πολύ λιγότεροι όμως 
φαίνεται να αλλάζουν στάση 
λόγω του συγκεκριμένου γε-
γονότος. Οι διαφοροποιήσεις 
στις δημοσκοπικές τάσεις αυ-
τού του εξαμήνου είναι περι-
ορισμένες, ενώ η όποια φθο-
ρά της κυβέρνησης μοιάζει να 
οφείλεται περισσότερο στην 
πληθωριστική - ενεργειακή 
κρίση και λιγότερο στο ζήτη-
μα αυτό. 
 
Το ότι η υπόθεση των παρακολου-
θήσεων δεν έχει αποδειχθεί κα-
ταλύτης πολιτικών εξελίξεων δεν 
οφείλεται στην έλλειψη συζητή-
σεων γύρω από αυτή, αλλά στις 
διαφορετικές ιεραρχήσεις της 
πλειοψηφίας των ψηφοφόρων 
ως προς τα κριτήρια διαμόρφω-
σης ψήφου. ∆εν είναι όμως ένα 

ζήτημα αδιάφορο, καθώς η δια-
χείρισή του (το ύφος, οι τόνοι, η 
συνολική προσέγγισή του) μπο-
ρεί να προκαλέσει μεγαλύτερες 
παρενέργειες από ό,τι το ίδιο το 
ζήτημα. 

Μια προσέγγιση που θα εξέπεμπε 
κυνισμό και αλαζονεία θα επη-

ρέαζε τους δείκτες αξιοπιστίας, 
συμπάθειας, ψυχικών ταυτίσε-
ων κ.ά., που αποτελούν καθο-
ριστικά κριτήρια ψήφου. Οπως, 
αντίστροφα, μια προσέγγιση με 
όρους ακραίας πολιτικής έντα-
σης προκαλεί αντισυσπειρώσεις, 
ακόμη και μεταξύ εκείνων των 
(φιλοκυβερνητικών) ψηφοφό-
ρων που έχουν ενοχληθεί από 

όσα έχουν συμβεί, οι οποίοι σε 
ένα λιγότερο τοξικό περιβάλ-
λον ίσως είχαν κλονιστεί περισ-
σότερο.
 
Η πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας, 
η ανακοίνωση για αποχώρηση 
από τις ψηφοφορίες της Βουλής, 
αλλά και η συνολική όξυνση της 
ρητορικής του, δείχνουν ότι είναι 
στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ 
να κλιμακώσει την αντιπαράθεση 
με την κυβέρνηση με επίκεντρο 
ζητήματα διαφάνειας και θεσμι-
κής λειτουργίας του κράτους. 

Σε κάποιο βαθμό η στρατηγική 
αυτή μοιάζει αυτονόητη. Ο κ. 
Τσίπρας, βάσει όλων των έως 
σήμερα δημοσιευμένων δημο-
σκοπήσεων, υστερεί έναντι του 
κ. Μητσοτάκη σε όλους τους 
«σκληρούς» δείκτες κυβερνη-
σιμότητας. Καταλληλότητα για 
πρωθυπουργός, ικανότητα δι-
αχείρισης κρίσεων, ζητήματα 
οικονομίας και ανάπτυξης, ζη-
τήματα εξωτερικής πολιτικής, 
άμυνας και εκπροσώπησης της 
χώρας. Επιχειρεί συνεπώς να 
φέρει την αντιπαράθεση, από 
το «ποιος μπορεί να χειριστεί 
καλύτερα τα ζητήματα» (όπου 
φαίνεται να υστερεί), στο «ποιος 

μπορεί να προστατεύσει την ποι-
ότητα της δημοκρατίας μας» 
(όπου τα δύο κόμματα είναι στα 
ίδια περίπου –χαμηλά– επίπεδα). 
Ενώ παράλληλα μέσω της πόλω-
σης προσδοκά να διεμβολίσει 
τους όμορους χώρους, αλλά και 
να αξιοποιήσει τις ικανότητες 
του τέως πρωθυπουργού να κά-
νει εκλογικές καμπάνιες σε τα-
ραγμένο πολιτικό τοπίο. 
 
Είναι ωστόσο μια στρατηγική και 
με προφανείς αδυναμίες. Κατ’ αρ-
χάς, το σημερινό πολιτικό, κοινω-
νικό και οικονομικό περιβάλλον 
δεν έχει σχέση με αυτό των αρ-
χών της προηγούμενης δεκαετί-
ας. Οι διαψεύσεις που μεσολάβη-
σαν και η τωρινή κατάσταση της 
χώρας καθιστούν ξεπερασμένες 
τις ρητορικές και μεθόδους της 
περιόδου εκείνης. 
 
Καθαρά εκλογικά, το μείζον πρό-
βλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η συ-
σπείρωσή του –όπως ενδεχομέ-
νως πιστεύουν κάποιοι–, αλλά η 
δυσκολία προσέλκυσης καινούρ-
γιων ψηφοφόρων. Οι εισροές σε 
αυτόν από άλλα κόμματα, και ιδί-
ως οι απευθείας μετακινήσεις από 
τη Ν.∆., είναι ελάχιστες. Πόσο 
επωφελής είναι μια στρατηγική 

όξυνσης, με επίκεντρο ένα συγκε-
κριμένο ζήτημα, η οποία αυξάνει 
μεν τη συσπείρωση ενός δεδομέ-
νου κοινού, αλλά –όπως έχει ήδη 
αποδειχθεί αυτούς τους 6 μήνες– 
δεν έχει ανάλογο αντίκτυπο στα 
κρίσιμα εκλογικά κοινά; 
 
Κυρίως, όμως, η στρατηγική της 
έντασης συνοδεύεται από κά-
ποιες ενέργειες που μπορεί να 
παραπέμπουν στις εκλογικά έν-
δοξες ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, σή-
μερα ωστόσο παράγουν περισ-
σότερο αντισυσπειρώσεις παρά 
οφέλη. 
 
Οι ρίζες του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύ-
ματος» (που στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
παραδεχθεί ότι είχαν υποτιμή-
σει και είναι αμφίβολο αν έχουν 
επαρκώς αναλύσει) δεν εντοπίζο-
νται στην πολιτική του μετά τον 
Σεπτέμβριο 2015, αλλά στα όσα 
είχαν προηγηθεί πριν από την 
άνοδό του στην κυβέρνηση και 
στο πρώτο εξάμηνο του 2015. 
Οταν η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
μιλάει για «εκβιαζόμενο ΠΑΣΟΚ» 
αν τολμήσει να συνεργαστεί με 
τη Ν.∆., όχι μόνο δεν βοηθάει την 
προσέγγιση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά θυμίζει τον τότε ισχυρισμό 
του ΣΥΡΙΖΑ ότι ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. 

υπέγραφαν τα μνημόνια όχι επει-
δή δεν υπήρχε εναλλακτική για 
τη χώρα, αλλά επειδή «οι δανει-
στές τούς εκβίαζαν με τα σκάν-
δαλα της Siemens και τη λίστα 
Λαγκάρντ». Και όταν ο πρόεδρός 
του ανακοινώνει την αποχώρηση 
από τις ψηφοφορίες της Βουλής, 
θυμίζει τον ακτιβισμό των πλα-
τειών και των δημοψηφισμάτων, 
αλλά και των διαψεύσεων που 
ακολούθησαν. Αντισυσπειρώνει 
έτσι όσους κάποτε συγκρότησαν 
το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» –σε 
μια περίοδο μάλιστα που αυτό 
έμοιαζε να ατονεί–, περιορίζο-
ντας έτσι ουσιαστικά τη φθορά 
που θα μπορούσε να έχει η Ν.∆. 
Καθώς μάλιστα προκαλούνται 
αντανακλαστικά κάποιοι συνειρ-
μοί, υπενθυμίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ 
παλαιότερες διαψεύσεις ουσια-
στικά υπονομεύει και τις σημε-
ρινές του υποσχέσεις. 
 
Μιλάμε, συνεπώς, για μια στρατη-
γική που ταιριάζει περισσότερο 
στην πολιτική ψυχοσύνθεση του 
ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο στις πολιτι-
κές του ανάγκες.

 
Ο κ. Ευτύχης Βαρδουλάκης είναι 
σύμβουλος Στρατηγικής και 
Επικοινωνίας.

Ο Τσίπρας επιχειρεί να 
φέρει την αντιπαράθεση, 
από το «ποιος μπορεί να 
χειριστεί καλύτερα τα 
ζητήματα», στο «ποιος 
μπορεί να προστατεύσει 
την ποιότητα 
της δημοκρατίας μας».

Α Π Ο Ψ Η

Α Π Ο Ψ Η

Ωφελεί τον ΣΥΡΙΖΑ η στρατηγική της έντασης;
Του ΕΥΤΥΧΗ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως
Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΤΖΗ

O Αλέξης Τσίπρας προσέρχεται στο ∆ημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου, την 
προηγούμενη Τετάρτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει, παραδοσιακά, στις συγκεντρώσεις 
προκειμένου να δώσει υπόσταση στο σύνθημα για «πορεία προς τον λαό».
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Σε επιχείρηση να εξασφαλιστεί η 
νηνεμία στην Ανατολική Μεσό-
γειο τους επόμενους δύσκολους 
εκλογικούς μήνες στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία έχει αποδυθεί 
η αμερικανική διπλωματία, γεγο-
νός το οποίο θα αποτυπωθεί στην 
επίσκεψη που θα πραγματοποιή-
σει στις 21 Φεβρουαρίου ο υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ Aντονι 
Μπλίνκεν τόσο στην Αθήνα όσο 
και στην Αγκυρα, εν μέσω μάλι-
στα πυρετώδους προεκλογικής 
ατμόσφαιρας στη γειτονική χώρα. 
Λίγες ημέρες πριν από την άφιξη 
του κ. Μπλίνκεν στην Αθήνα, ένα 
άλλο στέλεχος της κυβέρνησης 
του Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός 
Αμυνας Λόιντ Οστιν θα διευκολύ-
νει μια συνάντηση των ομολόγων 
του Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκου 
Παναγιωτόπουλου και Χουλουσί 
Ακάρ. Σύμφωνα με άριστα πληρο-
φορημένες πηγές, η συνάντηση 
προγραμματίζεται να γίνει στο 
περιθώριο της υπουργικής συνό-
δου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 
14-15 Φεβρουαρίου. 

Ο κ. Οστιν θεωρεί, σε γενικές 
γραμμές, ότι ο δίαυλος Παναγιω-
τόπουλου - Ακάρ είναι δυνητικά 
αποτελεσματικός όχι μόνο λόγω 
της καλής χημείας των δύο αν-
δρών, αλλά και διότι προΐστα-
νται πολιτικά των Ενόπλων ∆υ-
νάμεων των χωρών τους. Για την 
Αθήνα αυτές είναι πολύ λογικές, 
αλλά μάλλον γενικές αντιλήψεις, 
καθώς σε Ελλάδα και Τουρκία η 
λειτουργία των Ενόπλων ∆υνά-
μεων διέπεται από πολύ διαφο-
ρετικό τρόπο πολιτικού ελέγ-
χου. Σε κάθε περίπτωση, στο 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ φαίνεται να 
είναι εδραιωμένη η εντύπωση 
ότι ο κ. Ακάρ αποτελεί έναν πο-
λύ ισχυρό παράγοντα μέσα στο 
σύστημα Ερντογάν, ως εκ τού-
του είναι πρόσωπο που μπορεί 
να δεσμευτεί για λογαριασμό 
της Αγκυρας. 

Αν και η –διαμεσολαβημένη 
από το Βερολίνο– συνάντηση 
του εκπροσώπου της τουρκικής 
προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν με τη 
διπλωματική σύμβουλο του πρω-
θυπουργού Αννα-Μαρία Μπού-
ρα δεν επεκτάθηκε σε ζητήμα-
τα που αφορούν την ανάγκη να 
υπάρξουν περισσότεροι δίαυλοι. 
Η εκκρεμότητα της επανάληψης 
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης (ΜΟΕ) σε επίπεδο στρα-
τιωτικό –εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου– θα παραταθεί. Οπως 
είναι γνωστό, η Αγκυρα κατηγο-
ρεί την Αθήνα ότι έχει απορρί-
ψει την πρόσκληση για επανά-
ληψη των ΜΟΕ δύο φορές. Από 

την ελληνική πλευρά έχει επανει-
λημμένως τονιστεί ότι ΜΟΕ δεν 
μπορεί να συζητηθούν ενώ πε-
τούν τουρκικά F-16 και UAV πά-
νω από ελληνικό έδαφος. Αν και 
τα ΜΟΕ δεν φαίνεται ότι μπορεί 
να επαναληφθούν προτού ολο-
κληρωθούν οι εκλογές και στις 
δύο χώρες, έχουν πραγματοποι-
ηθεί τους προηγούμενους μήνες 
κάποιες συναντήσεις σε χαμηλό 
επίπεδο για τεχνικά ζητήματα, 
όπως, για παράδειγμα, η χρήση 
των πεδίων βολών στο Αιγαίο. ∆ί-
χως, ωστόσο, αναφορές στα ση-
μαντικά ζητήματα, όπως εκείνα 
που είχαν τεθεί με το περίφημο 
μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ. 

Το γεγονός ότι για πρώτη φο-
ρά έπειτα από δεκαετίες οι ΗΠΑ 
καλούνται να διαχειριστούν έναν 
πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέ-
λιξη στην Ουκρανία με το ΝΑΤΟ 
σε ρόλο συντονιστή, προμηθευτή 
εξοπλισμού και παρόχου πληρο-
φοριών στο Κίεβο, με την Αγκυ-
ρα να συνεργάζεται ανοιχτά με 
τη Μόσχα –και με την Ελλάδα να 
έχει αναβαθμιστεί ως στρατηγι-
κός εταίρος με τρόπο πρακτικό 
(Αλεξανδρούπολη, Σούδα)– φαί-
νεται να οδηγεί την Ουάσιγκτον 
στην επιλογή να παρακολουθήσει 
από πολύ κοντά την κατάσταση 

στο Αιγαίο. Για το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ η άμεση προτεραιότητα 
είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και η διατήρηση της συνοχής (αλ-
λά και η διεύρυνση με Σουηδία 
και Φινλανδία) του ΝΑΤΟ, ως εκ 
τούτου η Τουρκία δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ως μια συμβατι-
κή χώρα. 

Παρά τις ενστάσεις που εκφρά-
ζονται από μέλη του Κογκρέσου 
σχετικά με τον ρυθμό που πρέπει 
να ακολουθήσει η εξομάλυνση με 
την Αγκυρα, στο εσωτερικό της 
κυβέρνησης Μπάιντεν και δη στο 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ η απόφαση για 
πάση θυσία διατήρηση της Τουρ-
κίας στο δυτικό σύστημα είναι 
δεδομένη. Σε καίριες θέσεις του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκονται σε 
σημαντικό βαθμό πρόσωπα που 
εκφράζουν μια εξωτερική πολιτι-
κή της εποχής Ομπάμα, στη βά-
ση της οποίας η Τουρκία ήταν 
ακρογωνιαίος λίθος του συστή-
ματος ασφαλείας στην περιοχή. 
Για τον λόγο αυτό η Ουάσιγκτον 
επιθυμεί τη δημιουργία περισσό-
τερων δεσμών με τη ∆ύση, όπως 
προκύπτει από πιέσεις που ασκεί 
στις σημαντικές χώρες του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) για 
χρησιμοποίηση της Τουρκίας σε 

καίρια πόστα. Σύμφωνα με πηγές 
της «Κ», οι Αμερικανοί πιέζουν 
προκειμένου η Τουρκία να ανα-
λάβει το φθινόπωρο τη Νατοϊκή 
∆ύναμη Κοσόβου (KFOR), παρά 
τις ενστάσεις που υπάρχουν σχε-
τικά με το ενδεχόμενο ανάληψης 
ρόλου σε μια περιοχή την οποία η 
Αγκυρα φιλοδοξεί να μετατρέψει 
σε ζώνη επιρροής. Η πολύ στενή 
συνεργασία Αγκυρας και Βελιγρα-
δίου αντιμετωπίζεται, επίσης, από 
την Ουάσιγκτον ως ένας τρόπος 
παρέμβασης και πίεσης προς τη 
Σερβία, η οποία –όπως είναι γνω-
στό– αποτελεί χώρα που δεν επη-
ρεάζεται από τη ∆ύση. Ανάλογες 
πιέσεις φαίνεται ότι ασκούνται 
προκειμένου η Ε.Ε. να συνεργα-
στεί με την Τουρκία πιο ενεργά σε 
στρατηγικής σημασίας ζητήματα. 

Τα μηνύματα

Το ενδεχόμενο παράλληλων 
εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία 
προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ, 
όπως άλλωστε και στην Αθήνα. 
Στην ελληνική πλευρά έχουν δο-
θεί διαβεβαιώσεις από την Ουά-
σιγκτον ότι η κατάσταση είναι 
υπό έλεγχο και πως η Τουρκία 
δεν πρόκειται να οδηγήσει τα 
πράγματα στα άκρα κατά τους 
επόμενους μήνες, αν και η ρη-

τορική θα παραμείνει εμπρηστι-
κή. Στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας της Ουάσιγκτον να μη δώσει 
«επιχειρήματα» στον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, ο οποίος αναδεύει 
αγρίως τον παραδοσιακά ισχυρό 
αντιαμερικανισμό της τουρκι-
κής κοινωνίας, εντάσσεται και 
η αυστηρή «διμεροποίηση» της 
επίσκεψης Μπλίνκεν στην Αθή-
να. Η ελληνική πλευρά επιθυ-
μούσε να πραγματοποιηθεί μια 
διά ζώσης και σε υπουργικό επί-
πεδο συνάντηση του σχήματος 
3+1 (Ελλάδα, Ισραήλ, Κυπριακή 
∆ημοκρατία και ΗΠΑ), ωστόσο 
κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα. 

Το Ισραήλ

Αν και η σύνδεση με την αμε-
ρικανική διπλωματική δραστηρι-
οποίηση στην περιοχή δεν είναι 
άμεση, αξίζει να αναφερθεί και η 
προσπάθεια μείωσης των σημα-
ντικών στρατιωτικών γυμνασί-
ων για τους επόμενους μήνες. Η 
πιθανότητα φέτος το Ισραήλ να 
μη στείλει αεροσκάφη στη μεγά-
λης κλίμακας άσκηση «Ηνίοχος 
2023» παραμένει ανοιχτή αν και, 
σύμφωνα με καλά πληροφορημέ-
νες πηγές, κάτι τέτοιο συνδέεται 
με τον σχεδιασμό σε τακτικό επί-
πεδο των ισραηλινών ενόπλων 
δυνάμεων. 

Στην πρόσφατη επίσκεψή του 
στο Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος ∆ένδιας έγινε, πάντως, 
δεκτός με ενθουσιασμό από τον 
ομόλογό του Ελι Κοέν, αλλά και 
τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο 
οποίος νωρίτερα είχε συναντη-
θεί και με τον κ. Μπλίνκεν. Αν 
και δεν έγιναν γνωστές λεπτο-
μέρειες των συνομιλιών του κ. 
∆ένδια με τον κ. Νετανιάχου και 
τον υπουργό Στρατηγικού Σχε-
διασμού Ρον Ντάρμερ, πρόσωπα 
με γνώση των εξελίξεων στην Ιε-
ρουσαλήμ αυτή την περίοδο ανέ-
φεραν ότι ο πρωθυπουργός του 
Ισραήλ μπορεί να συνεχίζει την 
πολιτική εξομάλυνσης των σχέ-
σεων με την Τουρκία, δεν έχει 
όμως αλλάξει γνώμη για τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Η Αθήνα αναμένει, πάντως, 
με ενδιαφέρον την επίσκεψη 
Μπλίνκεν ως προς τα ζητήματα 
που αφορούν την Ουκρανία, που 
θα είναι και το πεδίο στο οποίο 
ο επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματίας αναμένεται να ανα-
φερθεί κατά κύριο λόγο. Ο ίδιος 
ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το 
ενδεχόμενο παράδοσης κυρίων 
αρμάτων μάχης τύπου Leopard 
στην Ουκρανία, ωστόσο θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο ότι οι 
πιέσεις θα επανέλθουν. 

«Ηρεμιστικά» στις αποσκευές Μπλίνκεν
Εργαλεία κατευνασμού της Αγκυρας και διατήρησης προεκλογικής νηνεμίας στο Αιγαίο κομίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι Μπέ-
ικερ και Γκλάσερ είναι οι συγγρα-
φείς ενός διεισδυτικού βιβλίου για 
τον Τζέιμς Μπέικερ. Κατά Μπέι-
κερ, «όταν οι τεκτονικές πλάκες 
της ιστορίας μετακινούνται πρέ-
πει κι εσύ να μετακινηθείς μαζί 
τους». Μετά τη ρωσική εισβολή, 
οι πλάκες μετατοπίζονται, οι με-
γάλοι παίκτες βγάζουν τα τεφτέ-
ρια τους και λογαριάζουν αναλό-
γως. Από μια μεγάλη καταστροφή 
(Ουκρανία) είναι εφικτό να προ-
κύψει ένας νέος θρίαμβος για την 
υπονομευμένη φιλελεύθερη ∆ύ-
ση. Με πρώτη την Ε.Ε. που θα πι-
εστεί να διορθώσει τις αμαρτίες 
της. Ανήκω σε εκείνους που θεω-
ρούν πως το υπερεθνικό πείραμα 
δεν θα «περπατούσε» αν η Ευρώ-
πη δεν είχε κεραυνοβοληθεί από 
δύο παγκοσμίους πολέμους που 
η ίδια ξεκίνησε. 
 
Στα καθ’ ημάς, η καθαρή θέση της 
Ελλάδας πολλαπλασιάζει την αξι-
οπιστία της και ταυτόχρονα ανα-
βαθμίζεται στη διατλαντική ιε-
ραρχία. ∆ίπλα της, ο μαχητικός 
πλην αναξιόπιστος ηγέτης της 

νέας Τουρκίας (όχι της έκδοσης 
του ’90 που το πολιτικό σύστη-
μα δείχνει να μην έχει ουσιωδώς 
αξιολογήσει διότι το ξεβολεύει), 
συνεχίζει να επενδύει στην πό-
λωση και στον διχασμό. Εκβιάζο-
ντας για περισσότερα ανταλλάγ-
ματα και χώρο αυτονόμησης. Στο 
πλαίσιο μιας κατά τον ίδιο επι-

ταχυνόμενης υποχώρησης της 
∆ύσης. ∆ιαπραγματευόμενος με 
την προκατάληψη που διακρίνει 
την αλλοιωμένη εκτίμηση περί 
ηγέτη περιφερειακής υπερ-δύ-
ναμης. Οσο δεν προσγειώνεται 
στην πραγματικότητα και δεν δι-
ορθώνει τους περιττούς κινδύ-
νους που αναλαμβάνει (τα δημο-
σιεύματα σε έγκριτα διεθνή μέσα 

εκεί στοχεύουν, αυτή τη φορά να 
το «πάρει αλλιώς»), συνεχίζει να 
εκτελεί μια ανορθολογική πολι-
τική που του στερεί τα ασφαλή 
πλεονεκτήματα από μια αλλαγή 
πορείας σχετικής και α λα καρτ 
σύμπλευσης με τη ∆ύση. Με απο-
τέλεσμα, να μακραίνουν τα μαστί-
για και να κονταίνουν τα καρότα. 
Το ερώτημα τέθηκε από σημαί-
νοντα δυτικό αξιωματούχο: «Για-
τί υπήρξαμε αδύναμοι έναντι της 
Τουρκίας;». Αρκετά όμως με τη 
γείτονα εξαιτίας της άνω τελείας 
έως την επομένη των εκλογών. 
 
Τι συνεπάγονται τα παραπάνω για 
την Ελλάδα; Το σκληρό εθνικό 
συμφέρον επιβάλλει τον συγχρο-
νισμό της με τη μεγάλη εικόνα 
και τις προδήλως ευνοϊκές για 
την ίδια εξελίξεις. Μεριμνώντας 
για ούτε μια χαμένη ίντσα (δα-
νειζόμενος τον χαρακτηρισμό 
από το βιβλίο του Μάικ Πομπέο) 
από τη γεωπολιτική σύμπλεξη 
εθνικών με διατλαντικά συμφέ-
ροντα. Οσοι εκ των πρωταγωνι-
στών διατηρούν εναλλακτικές 
στρατηγικού προσανατολισμού 
και κρατούν κρυφά χαρτιά δια-
πραγμάτευσης, ας τα παρουσιά-

σουν πριν από τις εκλογές. Χωρίς 
τη μάσκα μεθοδολογικά διάτρη-
των ιδεολογικών αφηγημάτων. 
Είναι καιρός να σπάσουμε τα δε-
σμά και να λυτρωθούμε από το 
βαθιά ριζωμένο γκέτο των περι-
ορισμένων εθνικών μας αντιλή-
ψεων. Αποβάλλοντας τις υπονο-
μευτικές αντιφάσεις αμφιθυμίας 
και καχυποψίας. Συναισθανόμε-
νοι τα μετρήσιμα και επ’ ωφελεία 
της κοινωνίας κέρδη. Σε μια σει-
ρά κριτικού χαρακτήρα τομεα-
κών πολιτικών που συνοδεύουν 
την επιστροφή της Ελλάδας στον 
χάρτη. Αυτή τη φορά, ως κεντρικό 
υποκείμενο και βασικό παράγο-
ντα της περιφερειακής ισορρο-
πίας δυνάμεων. Για να δρέψει τα 
οφέλη, απαιτείται να παραμείνει 
ενεργητική, οικονομικά εύρωστη 
και τέλος αταλάντευτα αξιόπιστη. 
Ετσι ώστε, διαρκώς να διεκδικεί 
το κάτι παραπάνω από τη ∆ύση. 
 
Ας μη λησμονούμε πως αν η νέα 
Τουρκία είχε δικαίωμα ψήφου, 
θα επέλεγε την Ελλάδα «Ψωρο-
κώσταινα». Εκείνης που χρεο-
κόπησε, απαξιώθηκε και εν τέ-
λει διαπομπεύθηκε. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η αποδοχή της 

δορυφοριοποίησής της ως χώρα 
μειωμένης και ελεγχόμενης κυρι-
αρχίας. Εξαιρετικά φιλόδοξο πρό-
τζεκτ για ένα πολιτικό σύστημα 
που όταν «έσκασε» η δημοσιονο-
μική κρίση αρνήθηκε την ιδιοκτη-
σία των μεταρρυθμίσεων και πα-
ρέδωσε τη συνταγογράφηση της 
θεραπείας στους δανειστές του. 
Γι’ αυτό και μέχρι η Τουρκία να 
αλλάξει μυαλά και να αποκηρύξει 
τον ευφάνταστο μεγαλοϊδεατισμό 
της, επιλέγοντας την απαιτητι-
κή και χρονοβόρα πολιτισμική 
μετάβαση σε μια δυτική πορεία 
η οποία σήμερα είναι λιγότερο 
εφικτή από ποτέ, ο φάκελός της 
θα παραμένει δυσβάσταχτος για 
τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Σαν 
τη θέση του προσωπάρχη στον 
Λευκό Οίκο. Ο Μπέικερ τη χαρα-
κτήρισε ως την πιο σκληρή, τη 
χειρότερη δουλειά στην Ουάσι-
γκτον. Κι όμως, πέτυχε να απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση. 
Οχι εξαιτίας του ιδεολογικού του 
ζήλου αλλά διότι κατάφερνε να 
συνάπτει συμφωνίες μέσω του 
κατάλληλου χειρισμού των μο-
χλών της εξουσίας. 
 
Στην άναρχη διεθνή αρένα, δεν 

μπορεί η Ελλάδα να μοχλεύσει 
ασκώντας κριτική από την εξέ-
δρα. Πρέπει να σου επιτραπεί να 
συμμετέχεις στο παιχνίδι προτού 
καταφέρεις να το κερδίσεις. Αυ-
τή είναι η ευκαιρία που η ∆ύση 
μας προσφέρει. Να εισέλθουμε 
στο παιχνίδι. ∆εν είμαι καθόλου 
βέβαιος πόσο το έχουμε αντιλη-
φθεί. Από εδώ και πέρα, είναι και 
στο χέρι μας να μετουσιωθεί σε 
άσκηση πολιτικής. 
 
Τέλος, για κάθε ενάρετο εγχείρη-
μα, υπάρχει ένα φυλακτό ως πηγή 
έμπνευσης και ανατροφοδότησης. 
Ούτως ώστε να διατηρείται ζωντα-
νή η ομολογία πίστης. Απέναντι 
στην αξιοπρέπεια ενός έθνους 
που όχι μόνο τιμά την ιστορία του 
αλλά και συλλαμβάνει το παρόν 
για να ελευθερώσει το μέλλον του. 
Μια έννοια αυθεντικά ελληνική 
που δεν μπορεί να αποδοθεί μο-
νολεκτικά σε άλλη γλώσσα εξαι-
τίας του πλούτου της. Φιλότιμο. 

 
Ο κ. Σωτήριος Κ. Σέρμπος είναι αναπλη-
ρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτι-
κής στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.

Αυτή είναι η ευκαιρία 
που η Δύση 
μας προσφέρει. 
Να εισέλθουμε 
στο παιχνίδι. Δεν είμαι 
καθόλου βέβαιος πόσο 
το έχουμε αντιληφθεί.

Α Π Ο Ψ Η

Η Τουρκία ως απειλή αλλά και ως ευκαιρία
Του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κ. ΣΕΡΜΠΟΥ

Οι Αμερικανοί 
πιέζουν προκειμένου 
η Τουρκία να αναλάβει 
το φθινόπωρο 
τη Νατοϊκή Δύναμη 
Κοσόβου (KFOR) 
παρά τις ενστάσεις για 
τον ρόλο που παίζει 
η Αγκυρα στην περιοχή.

Σέλφι στον Φαληρικό Ορμο με φόντο το «USS George W. Bush», που «έδεσε» στην περιοχή το πρωί της Παρασκευής. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του 
αμερικανικού ναυτικού θα παραμείνει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου.

O Aντονι Μπλίνκεν κάνει δηλώ-
σεις στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουρι-
όν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του 
στο Ισραήλ. Στις 21 Φεβρουαρίου θα 
επισκεφθεί Αθήνα και Αγκυρα.
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«Ενας κόμπος στο στομάχι». Στο 
άκουσμα της είδησης της πτώσης 
του αεροσκάφους F-4 Phantom 
της Πολεμικής Αεροπορίας και 
του θανάτου των δύο χειριστών, 
ο Αναστάσιος Κατσίμπρας λέει 
ότι ένιωσε σαν να έχασε δύο μέ-
λη της οικογένειάς του. Πριν από 
χρόνια είχε πετάξει και εκείνος με 
το ίδιο μαχητικό, ενώ ως εκπαι-
δευτής είχε γλιτώσει στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, όταν ένα 
αεροσκάφος ίδιου τύπου πήρε 
φωτιά στον αέρα και χρειάστη-
κε να το εγκαταλείψει. «Αυτά τα 
παιδιά ξεκίνησαν με τα ίδια όνει-
ρα που κάναμε και εμείς», λέει. 
«Οταν μπαίνεις σε αυτό το αερο-
πλάνο ξεχνάς όλα τα άλλα. Είναι 
στα όρια και ο άνθρωπος και το 
μηχάνημα».    

Ο 68χρονος αντιπτέραρχος (Ι) 
ε.α. Αναστάσιος Κατσίμπρας πέ-
ρασε τα περισσότερα χρόνια της 
καριέρας του ως πιλότος μαχητι-
κού στην 117 Πτέρυγα Μάχης, 
στην Ανδραβίδα. Στο γραφείο 
του σπιτιού του, πλάι σε μακέτες 
αεροσκαφών Phantom, παλιές 
φωτογραφίες και άλλα κειμήλια, 
φυλάει ως αναμνηστικό και την 
αριστερή δέστρα που του έσωσε 
το πόδι προτού εκτιναχθεί πάνω 
από τη θάλασσα. Για τις συνθή-
κες του πρόσφατου δυστυχήμα-
τος και της απώλειας του 31 ετών 
σμηναγού Ευσταθίου Τσιτλακίδη 
και του 29 ετών υποσμηναγού 
Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα δεν 
μπορούν ακόμη να ειπωθούν πολ-
λά. Είναι τόσο νωπό το συμβάν, 
οι έρευνες αναμένεται να κρατή-
σουν καιρό, οποιαδήποτε εικασία 
για τι συνέβη ίσως θα ήταν πα-
ρακινδυνευμένη. «Είναι πολύ δύ-
σκολο το έργο της επιτροπής διε-

ρεύνησης. ∆εν υπάρχουν πολλά 
συντρίμμια, θα ήταν διαφορετικό 
εάν το αεροπλάνο είχε πέσει στο 
έδαφος», λέει ο κ. Κατσίμπρας.    

Η έκρηξη

Ηταν Σεπτέμβριος του 1991 
όταν ο ίδιος κινδύνεψε σε ατύχη-
μα που είχε κατά τη διάρκεια πτή-
σης με Phantom. Καθόταν στο πί-
σω κάθισμα, αλλά είχε τον ρόλο 
του εκπαιδευτή και όλο το βάρος 
των αποφάσεων κατά την κρίσι-
μη στιγμή θα έπεφτε σε εκείνον. 
Οπως διηγείται, μια έκρηξη στον 
θάλαμο καύσεως τρύπησε τις δε-
ξαμενές καυσίμου της ατράκτου. 

«Εφευγε το καύσιμο όλο, χείμαρ-
ρος προς τα πίσω και καιγόταν», 
λέει. «∆εν είναι εύκολη απόφαση 
να εγκαταλείψεις, πρέπει να πει-
στείς ότι το αεροπλάνο έχει κα-
ταδικαστεί, ότι δεν υπάρχει σω-
τηρία. Θα εφαρμόσεις όλες τις 
διαδικασίες που προβλέπονται, 
κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες 
που τις κάνεις από μνήμης, χωρίς 
να ανοίξεις check list».    

Εσβησε τον αριστερό κινητή-
ρα, αλλά η φωτιά δεν περιορίστη-
κε. Εσβησε και τον δεξιό κινητή-
ρα, μάταια. «Σκεφτόμουν ότι άμα 
σβήσει με τον δεξιό κινητήρα η 

φωτιά θα κάνω επανεκκίνηση 
στον αριστερό για να πάω για 
προσγείωση, ο πνιγμένος από 
τα μαλλιά του πιάνεται», λέει. Η 
φωτιά επέμεινε, δεν είχαν άλλη 
επιλογή. Ο κ. Κατσίμπρας και ο 
εκπαιδευόμενος κυβερνήτης πή-
ραν θέσεις εγκατάλειψης, έπια-
σαν τη χειρολαβή και άκουσαν το 
μπαμ του καταπέλτη. Στιγμιαία 
θυμάται ότι έχασε τις αισθήσεις 
του με την εκτίναξη. Ξύπνησε 
έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, 
καθώς έπεφτε στο κενό. «Τώρα ο 
Θεός και το κάθισμα», σκέφθηκε.     

Τα αλεξίπτωτα άνοιξαν και 

έπεσαν στη θάλασσα, περίπου 
40 μίλια πιο δυτικά σε σχέση με 
το πρόσφατο δυστύχημα. Ηταν 
αγνοούμενοι για περίπου τρεις 
ώρες και πάλευαν με τα κύμα-
τα. Θυμάται ότι με μια «σοφή 
απόφαση» ο διοικητής της πτέ-
ρυγας ζήτησε να απογειωθούν 
και άλλα Phantom, πέρασαν από 
πάνω τους και τους εντόπισαν. 
∆ύο εβδομάδες μετά βρέθηκε και 
πάλι στον αέρα. «Είχα 20 εκπαι-
δευόμενους, ήμουν αξιωματικός 
επιχειρήσεων. ∆εν θα συνέχιζα 
τις πτήσεις; ∆εν υπήρχε περί-
πτωση», λέει.    

Τα πρώτα αεροσκάφη Phan-
tom παραγγέλθηκαν από την 
Πολεμική Αεροπορία το 1972 
και προσγειώθηκαν στην 117 
Πτέρυγα Μάχης στην Ανδρα-
βίδα στις 5 Απριλίου 1974. Ακο-
λούθησαν και άλλες παραλαβές, 
ενώ το 1990 παραχωρήθηκαν 
στην Ελλάδα 28 αεροσκάφη F-
4E από τις ΗΠΑ. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 έγινε δομική 
ενίσχυση των αεροσκαφών κα-
θώς και αναβάθμιση των ηλε-
κτρονικών τους. «Είναι μια δυ-
νατή πολεμική πλατφόρμα», λέει 
ο κ. Κατσίμπρας. «Είναι διθέ-
σιο, δικινητήριο και είναι μεγά-
λη υπόθεση στον αέρα να έχεις 
και έναν συγκυβερνήτη με τον 
οποίο υπάρχει συνεργασία. Εί-
ναι ένα σκληροτράχηλο μαχητι-
κό που πολέμησε στο Βιετνάμ, 
στη Μέση Ανατολή, στον Πό-
λεμο του Κόλπου και το πήραν 
πάνω από 52 χώρες. Εχει διπλό 
ρόλο, αναχαίτιση και βομβαρδι-
σμό, δεν συμφέρει όμως τώρα να 
μπει σε κλειστή αερομαχία, το 
F-16 είναι πιο ευέλικτο».   

Ο αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ανα-
στάσιος Κατσίμπρας πραγματο-
ποίησε την τελευταία του πτή-
ση στις 15 Ιουνίου 2007, στην 
Ανδραβίδα. Αργότερα διετέλε-
σε διοικητής της ∆ιοίκησης Αε-
ροπορίας της Εθνικής Φρουράς 

Κύπρου και αποστρατεύθηκε το 
2011. Εξηγεί ότι οι απαιτήσεις 
του πόστου παραμένουν ίδιες, 
όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες 
γενιές κι αν εναλλάσσονται στα 
χειριστήρια, όσες αναβαθμίσεις 
κι αν γίνονται στα συστήματα. 
«Σε μια αερομαχία το βάρος αυ-
ξάνεται ραγδαία από τα G, τα 
μάγουλα κατεβαίνουν, το χέρι 
δεν μπορεί να σηκωθεί με κα-
μία κυβέρνηση, γι’ αυτό και ο 
κατασκευαστής έχει προβλέψει 
να βρίσκονται όλα στο στικ και 
στις μανέτες», λέει. Γι’ αυτό και 
η εκπαίδευση και η εκγύμνα-
ση είναι διαρκείς, οι ιπτάμενοι, 
όπως λέει, πρέπει να είναι «πρω-
ταθλητές», να αποφεύγουν τις 
καταχρήσεις. «Υπάρχουν συγκε-
κριμένα όρια, ένα πρόγραμμα εκ-
παίδευσης εξαμηνιαίο, που πε-
ριλαμβάνει πόσες βολές, πόσες 
αναχαιτίσεις, πόσες πυροασκή-
σεις και προσβολές σε ναυτικούς 
στόχους θα πραγματοποιήσει 
κάποιος σε αυτό το διάστημα», 
προσθέτει.   

Στο παρελθόν έχει θρηνήσει 
και ο ίδιος φίλους του σε άλλα 
δυστυχήματα. Τι είναι αυτό που 
κρατάει ανθρώπους σαν κι αυτόν 
στα μαχητικά αεροσκάφη, παρά 
τους κινδύνους; «Είναι άνθρωποι 
που έχουν την αγάπη της πατρί-
δας και του αέρα», λέει.    

«Δεν είναι 
εύκολη
απόφαση να
εγκαταλείψεις»  
Ο βετεράνος εκπαιδευτής σε Phantom  

Είχε αναγκαστεί 
να αφήσει 
το αεροσκάφος όταν 
έπιασε φωτιά. «Τώρα 
ο Θεός και το κάθισμα», 
σκέφθηκε ο Αθανάσιος 
Κατσίμπρας όταν 
εκτινάχθηκε στον αέρα.    

Ο (68χρονος σήμερα αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.) Αναστάσιος Κατσίμπρας ενώ ετοιμάζεται να μπει στο κόκπιτ ενός F-4 Phantom την εποχή που υπηρετούσε. «Εί-
ναι ένα σκληροτράχηλο μαχητικό που πολέμησε στο Βιετνάμ, στη Μέση Ανατολή, στον Πόλεμο του Κόλπου και το πήραν πάνω από 52 χώρες», λέει.   

Για τις συνθήκες του πρόσφατου δυστυχήματος και της απώλειας του 
31χρονου σμηναγού Ευσταθίου Τσιτλακίδη και του 29χρονου υποσμηναγού 
Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, ο κ. Κατσίμπρας τονίζει ότι είναι νωρίς για συ-
μπεράσματα και θεωρεί τις εικασίες παρακινδυνευμένες.   
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Σε σκληρό ανταγωνισμό με τον 
δήμαρχο της Κωνσταντινούπο-
λης Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. O αντα-
γωνισμός του προέδρου της Τουρ-
κίας με τον δήμαρχο της Κωνστα-
ντινούπολης έχει μάλιστα αφήσει 
ήδη το αποτύπωμά του μέχρι και 
στο μετρό της πόλης!    

Πολιτικοί αναλυτές τονίζουν 
πως ο δήμαρχος της Κωνσταντι-
νούπολης είναι ο μόνος πολιτικός 
που έχει καταφέρει να νικήσει σε 
εκλογές τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας. Μέχρι και την εκλογή του 
Ιμάμογλου, το μετρό της πόλης 
των 18 εκατομμυρίων κατοίκων 
λειτουργούσε υπό την επίβλεψη 
του δήμου της Κωνσταντινού-
πολης και είχε ενιαίο σήμα, το 
«Μ». Η κατασκευή των έργων 
του μετρό και του προαστιακού 
πραγματοποιούνταν είτε από τον 
δήμο είτε από κεντρική διοίκηση 
(υπουργείο Μεταφορών), αλλά 
όλο το σύστημα λειτουργούσε 
υπό το ένα και μοναδικό σήμα, 
το «Μ». Μετά την εκλογή του 
Ιμάμογλου, το τουρκικό δημόσιο 
ανέλαβε την ευθύνη της λειτουρ-
γίας σε όσες γραμμές κατασκευ-
άζει και έβαλε το σήμα U. Στόχος 
αυτής της αλλαγής είναι για να 
ξέρουν οι Τούρκοι πολίτες ποια 
έργα κάνει ο Ιμάμογλου και ποια 
ο Ερντογάν.  

Πριν από 10 ημέρες έγιναν τα 

εγκαίνια της νέας γραμμής με-
τρό για το αεροδρόμιο της Κων-
σταντινούπολης. Πήγαμε στην 
περιοχή Καγιτχανέ που σήμερα 
είναι η αφετηρία και διαπιστώ-
σαμε πως για να ξέρουν οι πολί-
τες ποιος κατασκεύασε το έργο 
τοποθετήθηκαν παντού αφίσες 
και φωτογραφίες του προέδρου 
της Τουρκίας σε όλα τα σημεία 
του μετρό που έχουν το σήμα U. 
H εφημερίδα Sozcu αποκάλυψε 
πως μέχρι και στα χερούλια του 
μετρό είχαν τοποθετηθεί φωτο-

γραφίες του κ. Ερντογάν. Υστε-
ρα όμως από τις αντιδράσεις του 
Τύπου, όταν πήγαμε εκεί, οι φω-
τογραφίες είχαν αποσυρθεί από 
τα χερούλια.  

Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον 
σταθμό του... ερντογανικού με-
τρό, πάλι στην περιοχή του Κα-
γιτχανέ, είναι το μετρό με το σή-
μα Μ του κ. Ιμάμογλου, το οποίο 
οδηγεί στο κέντρο της πόλης. 
Εκεί είδαμε παντού τις φωτογρα-
φίες του δημάρχου της Kωνστα-
ντινούπολης και τα έργα του δή-
μου στις οθόνες των συρμών.    

Στο πολιτικό πεδίο, τελευταίες 
πληροφορίες αναφέρουν πως τα 
έξι κόμματα της αντιπολίτευσης 
σκοπεύουν να ανακοινώσουν τον 
υποψήφιό τους στις 13 Φεβρου-
αρίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν 
έχει οριστικοποιηθεί το όνομα, 
αν και το επικρατέστερο είναι 
αυτό του προέδρου του Ρεπου-
μπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Κυκλο-
φορούν όμως και σενάρια της 
ανεξάρτητης υποψηφιότητας του 
κ. Ιμάμογλου. Πάντως, η δυστο-

κία της αντιπολίτευσης να βρει 
τον αντίπαλο του κ. Ερντογάν εί-
ναι το μεγάλο πλεονέκτημα του 
προέδρου της Τουρκίας.   

Η σημαντική εξέλιξη στη συμ-
μαχία των έξι κομμάτων ήταν 
η δημοσιοποίηση του «Κειμέ-
νου Συμφωνίας Κοινής Πολιτι-
κής» και οι λεπτομέρειες σχε-
τικά με την εξωτερική πολιτική 
της Τουρκίας, καθώς τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης ξεκάθαρα 
τονίζουν πως επιθυμούν την επι-
στροφή στις δυτικές αξίες, στρέ-

φουν την προσοχή τους σε ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε., ενώ δείχνουν ξεκάθαρα 
πως θέλουν να λάβουν αποστά-
σεις με τη Ρωσία. Στο πρόγραμ-
μά τους τονίζουν ότι οι σχέσεις 
με τη Ρωσία θα ενισχυθούν, αλ-
λά η διαδικασία λήψης αποφά-
σεων θα λειτουργήσει «σε θε-
σμικό επίπεδο». Με αυτό μπορεί 
να ειπωθεί ότι στοχεύουν σε ένα 
πιο θεσμικό πλαίσιο αντί να κα-
θορίζονται οι διμερείς σχέσεις 
απευθείας μεταξύ των ηγετών, 
όπως συμβαίνει σήμερα μεταξύ 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
του Βλαντιμίρ Πούτιν.   

Εντύπωση προκαλεί πως στο 
κείμενό τους τα έξι κόμματα ανα-
φέρουν πως στον τομέα της ενέρ-
γειας στόχος είναι «η μείωση του 
κινδύνου εξάρτησης από ορισμέ-
νες χώρες/εταιρείες στις εισαγω-
γές φυσικού αερίου, η σύναψη 
συμφωνιών με νέες χώρες για τη 
μείωση του κόστους των εισαγω-
γών φυσικού αερίου και η επα-
ναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων 
συμφωνιών φυσικού αερίου σε 
υψηλές τιμές». Αυτό που εννοεί-
ται είναι η μείωση της εξάρτη-
σης της Τουρκίας από τη Ρωσία.    

Τα F-35

Τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης εκφράζουν την επιθυμία 
τους για επιστροφή της χώρας 
στο πρόγραμμα των F-35. Ομως 
για να μπορέσει να συμβεί αυ-
τό θα πρέπει η Αγκυρα να κάνει 
κάποια συγκεκριμένα βήματα με 
τους S-400, τα οποία όμως δεν 

αναφέρονται στο κείμενο.   
Η «συμμαχία των 6» επίσης 

αναφέρει πως «στόχος είναι η 
πλήρης ένταξη της Τουρκίας 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ως ιδρυ-
τικό μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και βάσει της επιταγής 
του Συντάγματός μας, η Τουρ-
κία θα συμμορφωθεί με την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων και άλλα νομικά 
κείμενα του Συμβουλίου και θα 
εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του 
Ε∆Α∆». Παράλληλα αναφέρουν 
πως «το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά 
σημαντικό όσον αφορά την απο-
τροπή και τη συμβολή του στην 
εθνική μας ασφάλεια».   

Τα ελληνοτουρκικά

Τα έξι τουρκικά κόμματα ειδι-
κά για τα ελληνοτουρκικά ανα-
φέρουν ότι θα επιλυθούν άλυτα 
ζητήματα μεταξύ των δύο χω-
ρών «με διπλωματία, διάλογο 
και διαπραγματεύσεις προσα-
νατολισμένες στο αποτέλεσμα, 
με βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και 
την ευθυδικία, χωρίς να διακυ-
βεύονται τα εθνικά συμφέρο-
ντα της Τουρκίας». Οσο για το 
Αιγαίο, σύμφωνα με τα έξι κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, «θα 
πρέπει να θεωρείται χώρος ει-
ρήνης, συνεργασίας και καλής 
γειτονίας», αλλά τονίζουν ότι 
«θα εργαστούμε για την επίτευ-
ξη αυτού του στόχου και δεν θα 
επιτρέψουμε καμία εξέλιξη που 
μπορεί να βλάψει τα πεδία κυρι-
αρχίας μας στο Αιγαίο».    

Εχουν αλλάξει μέχρι 
και τη σήμανση για να 
φαίνεται ποιες γραμμές 
έχει κατασκευάσει 
ο δήμος και ποιες 
η κυβέρνηση.   

Πόλεμος Ερντογάν - Ιμάμογλου και στο μετρό της Κωνσταντινούπολης   

Tου ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ  

Η αντιπολίτευση δεν έχει επιλέξει υποψήφιο, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει αναγνωρίσει τον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του   

Μέχρι και στις χειρολαβές του μετρό είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες του 
Ερντογάν για να ξέρουν οι επιβάτες ποιον να ευγνωμονούν. Μετά τα αρνητι-
κά δημοσιεύματα αποσύρθηκαν – τουλάχιστον από το εσωτερικό των συρμών.  
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Το πρωί της Παρασκευής, φεύγο-
ντας από την πλατεία Μαϊντάν, 
ήχησαν οι σειρήνες που προει-
δοποιούν για πιθανή πυραυλική 
επίθεση. Η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και ο ύπατος εκπρόσωπος 
της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πο-
λιτική Ζοσέπ Μπορέλ οδηγήθη-
καν σε καταφύγιο σε κεντρικό 
σημείο της ουκρανικής πρωτεύ-
ουσας για μισή και πλέον ώρα, 
αλλά το λεωφορείο με τους διαπι-
στευμένους δημοσιογράφους συ-
νέχισε κανονικά την πορεία του. 
Στο σχετικό κανάλι στο Telegram, 
η ανακοίνωση προκάλεσε ποικί-
λες αντιδράσεις, από δακρυσμένα 
emojis έως (λιγότερο συχνά) χα-
ρούμενα προσωπάκια με καρδού-
λες. Η αντίδραση στους δρόμους 
ήταν ανύπαρκτη. Στέλεχος του 
ουκρανικού γραφείου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής που συνόδευε 
την ομάδα δημοσιογράφων μάς 
έλεγε ότι οι σειρήνες ήχησαν 41 
φορές τον Ιανουάριο. «Είναι πρα-
κτικά αδύνατον να πηγαίνει κάθε 
φορά ο κόσμος στα καταφύγια», 
μας εξήγησε. 

Ηταν ένα διήμερο πλούσιο 
σε συμβολισμούς. Η επιλογή 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
να συνταξιδέψει στο Κίεβο με 15 
μέλη του Κολεγίου των Επιτρό-
πων έδωσε στην επίσκεψη τον 
αέρα ενός ταξιδιού προεδρίας – 
των πολυήμερων εκδηλώσεων 
που διοργανώνουν τα κράτη-μέ-
λη που αναλαμβάνουν την ηγε-
σία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
κατά την έναρξη της εξάμηνης 
θητείας τους. Επρόκειτο για έναν 
από τους πολλούς τρόπους με 
τους οποίους η ευρωπαϊκή πλευ-
ρά, σχεδόν ένα χρόνο μετά την 
έναρξη της ρωσικής εισβολής, 
θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι 
θεωρεί την Ουκρανία μέρος της 
ευρωπαϊκής οικογένειας και ότι 
θα τη στηρίξει μέχρις εσχάτων 
στη μάχη για επιβίωση που δίνει 
απέναντι στην ανελέητη ρωσική 
εισβολή.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση 
των Ουκρανών και τις τεράστι-
ες απώλειες του ρωσικού στρα-
τού, στις Βρυξέλλες έχουν πλήρη 
συναίσθηση του γεγονότος ότι η 
στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν 
έχει αλλάξει: ο στόχος του παρα-
μένει να σβήσει την Ουκρανία 
από τον χάρτη. Η Φον ντερ Λά-
ιεν, σε κοινές δηλώσεις της την 
Πέμπτη με τον Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, χαιρέτισε την «εντυπωσιακή 
ενότητα της παγκόσμιας κοινότη-
τας» απέναντι στη ρωσική επιθε-
τικότητα. Η αναφορά της παρα-
γνωρίζει όχι μόνο το γεγονός ότι 
μεγάλο μέρος του «Παγκόσμιου 
Νότου» τηρεί (τουλάχιστον) ίσες 
αποστάσεις μεταξύ Ουκρανίας 
και Ρωσίας, αλλά και τις διαφορε-
τικές προσεγγίσεις απέναντι σε 
αυτή τη γεωπολιτική κρίση διαρ-
κείας που εξακολουθούν να υφί-
στανται στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Οι διαφορές αυτές αναδύθη-
καν ξανά την περασμένη εβδο-
μάδα με αφορμή τη διαδικασία 
ένταξης της Ουκρανίας στην 
Ενωση. Παραμονή της επίσκε-
ψης του Κολεγίου, διέρρευσε 
στους Financial Times η δυσα-
ρέσκεια Ευρωπαίων διπλωματών 
(μετάφραση: εκπροσώπων των 
κρατών-μελών στις Βρυξέλλες) 
για την καλλιέργεια υπερβολικών 
προσδοκιών στο Κίεβο σχετικά 
με την ταχύτητα με την οποία 
μπορεί να γίνει μέλος. Στη συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε 
μαζί με την πρόεδρο της Κομι-
σιόν το απόγευμα της Πέμπτης, 
ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας 
Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ότι η χώ-
ρα του θα είναι έτοιμη για ένταξη 
σε δύο χρόνια, αν και αναγνώρι-
σε ότι η ομόφωνη αποδοχή του 
γεγονότος αυτού εκ μέρους των 
27 κρατών-μελών ενδεχομένως 
να χρειαστεί περισσότερο χρό-
νο. Στην κοινή συνέντευξη Τύ-
που την Παρασκευή με τη Φον 
ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ 
Μισέλ, ο Ζελένσκι έθεσε ως στό-
χο να ξεκινήσουν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις πριν από το 
τέλος του έτους. Η πρόεδρος της 
Κομισιόν επαίνεσε επανειλημ-
μένως την αποφασιστικότητα 
και την ταχύτητα με την οποία 
το Κίεβο διεκδικεί μια θέση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φροντίζο-
ντας ωστόσο να υπενθυμίσει ότι 
η ένταξη είναι μια «αξιοκρατική 

διαδικασία» που δεν μπορεί να 
παρακαμφθεί. Ο κ. Μισέλ άφη-
σε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μετά 
τη δημοσίευση της έκθεσης της 
Κομισιόν για τη διεύρυνση τον 
Οκτώβριο, οι «27» να αποφασί-
σουν την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο 
Κορυφής του ∆εκεμβρίου.

VIP κατά λάθος

Για τους δεκαοκτώ δημοσιο-
γράφους που είχαν την τύχη να 
καλύψουν την επίσκεψη, το τα-
ξίδι ξεκίνησε από τις εγκαταστά-
σεις της ExecuJet, μιας εταιρείας 
που παρέχει αεροπορικές υπηρε-
σίες σε VIP. Τα εν λόγω υψηλά 
πρόσωπα τα οποία θα πετούσαν 
από τη βελγική πρωτεύουσα στο 
αεροδρόμιο του Ζέσουφ στη νο-
τιοανατολική Πολωνία –το επι-
χειρησιακό κέντρο της γιγαντι-
αίας εκστρατείας στρατιωτικής 
βοήθειας της ∆ύσης προς την 
Ουκρανία– ήταν η κ. Φον ντερ 
Λάιεν και οι 15 επίτροποι. Στην 
ίδια πτήση, στο πίσω μέρος του 
αεροσκάφους, βρέθηκαν και οι 
εκπρόσωποι του Τύπου. ∆ύο μέ-
ρες νωρίτερα, η ομάδα των δημο-
σιογράφων συμμετείχε σε ενημέ-
ρωση για θέματα ασφαλείας. Θα 
πρέπει να υποθέτουμε, μας είπαν, 
ότι καθετί που λέμε ακούγεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μας 
εξήγησαν ότι οι Ουκρανοί απαγο-
ρεύουν τις ζωντανές μεταδόσεις 
για λόγους ασφαλείας, ενώ έγινε 
αναφορά σε αλεξίσφαιρα γιλέκα 
και κράνη, αλλά και στο γεγονός 
ότι, σε περίπτωση πλήγματος με 
πυραύλους, αυτός ο εξοπλισμός 
θα βοηθούσε ελάχιστα. Ενας συ-

νάδελφος ρώτησε αν, σε περίπτω-
ση που ηχήσουν οι σειρήνες και 
κλειστούμε στο καταφύγιο του 
ξενοδοχείου, θα υπάρχει ασύρ-
ματο δίκτυο για να στέλνουμε 
το ρεπορτάζ.

Πριν απογειωθεί το αεροπλά-
νο, μας επισκέφθηκε στα μετό-
πισθεν η πρόεδρος της Επιτρο-
πής και είχαμε μια πρώτη επαφή. 
Ηταν πιο χαλαρή από ό,τι συνηθί-
ζει στις συναντήσεις της με δημο-
σιογράφους, με στοιχεία μαύρου 
χιούμορ. Μας υποσχέθηκε ότι θα 
είναι μαζί μας στο λεωφορείο από 
το αεροδρόμιο του Ζέσουφ στον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Πε-
ζέμισιλ, αλλά οι πολωνικές αρ-
χές ασφαλείας άσκησαν βέτο, 
καθώς θα ήταν πιο δύσκολη η 
αποτελεσματική προστασία της 
στο λεωφορείο. Στην πίστα του 
πολωνικού αεροδρομίου περίμε-
ναν τους αξιωματούχους μαύρα 
βαν, συνοδευόμενα από περιπο-
λικά. Στον δρόμο προς την έξοδο, 
με τα μπλε φώτα των φάρων να 
φωτίζουν ρυθμικά το βρεγμένο 
παρμπρίζ του λεωφορείου, είδα-
με μεγάλο αριθμό μεταγωγικών 
αεροσκαφών, με τα διακριτικά 
διαφόρων μελών του ΝΑΤΟ, και 
στρατιώτες να περπατούν στο ψι-
λόβροχο. «Είναι που δεν συμμε-

τέχουμε στον πόλεμο», παρατή-
ρησε δηκτικά ένας συνάδελφος.

Εκταμιεύσεις και επιδρομές

Η Ε.Ε. έρχεται δεύτερη στην 
παροχή στρατιωτικής βοήθει-
ας προς την Ουκρανία μετά τις 
ΗΠΑ, αν και την Πέμπτη εγκρί-
θηκε η έβδομη δόση της παρο-
χής στρατιωτικής βοήθειας μέσω 
του κοινοτικού προϋπολογισμού 
(European Peace Facility), που 
έχει ξεπεράσει πλέον τα 3,5 δισ. 
ευρώ. Ο ύπατος εκπρόσωπος της 
Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική 
Ζοσέπ Μπορέλ ανακοίνωσε επί-
σης ότι η εκπαιδευτική αποστο-
λή της Ε.Ε. θα διπλασιάσει τον 
αριθμό των Ουκρανών που εκ-
παιδεύει, φτάνοντας τους 30.000 
στρατιώτες. Από αυτόν τον μήνα, 
πρόσθεσε, η εκπαίδευση αυτή 
θα περιλαμβάνει και τον χειρι-
σμό των γερμανικών τανκς τύ-
που Leopard.

Εκεί που πρωτοστατεί η «Ομά-
δα Ευρώπη» (η Ε.Ε. και τα κρά-
τη-μέλη) είναι στην παροχή οικο-
νομικής βοήθειας. Προ ημερών 
εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 3 δισ. 
ευρώ από τα 18 δισ. με τα οποία 
η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει φέτος 
το ουκρανικό κράτος. Οι μελλο-
ντικές δόσεις των εξαιρετικά χα-

μηλότοκων αυτών δανείων –1,5 
δισ. τον μήνα– θα συνεισφέρουν 
στην κάλυψη των δαπανών για 
μισθούς, συντάξεις, τη λειτουρ-
γία νοσοκομείων κ.ο.κ. Οι άμεσοι 
όροι που θα πρέπει να τηρούνται 
θα είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Η 
παροχή της βοήθειας, ωστόσο, 
ενισχύει τη δυνατότητα άσκησης 
επιρροής για θέματα όπως η δια-
φθορά – ζήτημα για το οποίο και 
η Ουάσιγκτον από το περασμένο 
καλοκαίρι ασκεί έντονες πιέσεις. 
∆εν είναι τυχαίο ότι την περασμέ-
νη Τετάρτη υπήρξαν σημαντικές 
εξελίξεις στο μέτωπο αυτό, με κα-
θαίρεση αξιωματούχων και επι-
δρομές στα σπίτια, μεταξύ άλλων, 
της επικεφαλής της φορολογικής 
διοίκησης του Κιέβου, που κατη-
γορείται για μεγάλης κλίμακας 
απάτη, και του ολιγάρχη Ιγκόρ 
Κολομόισκι, πρώην υποστηρικτή 
του προέδρου (ερευνάται για την 
αποφυγή τελωνειακών δασμών). 
Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε στο Κί-
εβο «καθησυχασμένη» από την 
«επαγρύπνηση» που επιδεικνύ-
ουν οι ουκρανικές αρχές κατα-
πολέμησης της διαφθοράς και 
από την πολιτική βούληση για 
κάθαρση της κυβέρνησης.

Το Κολέγιο στις κουκέτες

Στο Πεζέμισιλ, επιβιβαστήκα-
με, βρήκαμε τις κουκέτες μας και 
ύστερα οδηγηθήκαμε στην πο-
λυτελή καμπίνα της προέδρου 
για την πρώτη ανεπίσημη ενη-
μέρωση του ταξιδιού. Η ζέστη 
ήταν ανυπόφορη και οι ερωτή-
σεις μας βροχή. Ο επικεφαλής του 
γραφείου της, Μπιόρν Ζάιμπερτ, 
επενέβαινε ενίοτε επεξηγηματι-

κά. Στο τραπέζι υπήρχαν κουτιά 
πολωνικής μπίρας, που η κ. Φον 
ντερ Λάιεν πρόσφερε αφειδώς 
στους «ανακριτές» της. Οι πε-
ρισσότεροι τις άνοιξαν μετά το 
τέλος της συνομιλίας.

Στο βαγόνι των επιτρόπων, κά-
θε κουκέτα αφηγείτο τη δική της 
ιστορία. Η Βέρα Γιούροβα έμοιαζε 
ανήσυχη. Οι Βάλντις Ντομπρόβ-
σκις και Μαργκρέτε Βεστάγκερ 
έτρωγαν μαζί σνακ και κοιτού-
σαν το υπερπέραν. Ο Μαργαρί-
της Σχοινάς εξηγούσε τον ρόλο 
της Ε.Ε. στην Ουκρανία σε άπται-
στα γαλλικά στην ανταποκρίτρια 
της Le Monde. Μετά έστρεφε την 
προσοχή του στο iPad του, όπου 
παρακολουθούσε τους Θεσσαλο-
νικείς τού «Ράδιο Αρβύλα». Οι 
σωματοφύλακες περνούσαν από 
όλες τις καμπίνες, εξηγώντας μας 
πώς να φορέσουμε τα γιλέκα. Το 
ουκρανικό τρένο, υπό το πέπλο 
του σκότους, πέρασε τα σύνορα.

Η διαχωριστική γραμμή

Η κοινή συνεδρίαση του Κολε-
γίου και του ουκρανικού υπουρ-
γικού συμβουλίου, πέρα από το 
ενδυματολογικό κοντράστ (κο-
στούμια από τη μια, τζιν και 
σκουρόχρωμα φλις από την άλ-
λη), ήταν μάλλον ανιαρό θέαμα 
– κατά τη διάρκεια του οποίου, 
για λόγους ασφαλείας, βρεθήκα-
με εγκλωβισμένοι για ώρες στο 
κέντρο Τύπου, χωρίς καν πρό-
σβαση σε ένα ταπεινό μηχάνη-
μα πώλησης σνακ. Νωρίτερα, για 
να εισέλθουμε στον χώρο όπου 
έγιναν οι κοινές δηλώσεις Ζελέν-
σκι - Φον ντερ Λάιεν έπρεπε να 
αφήσουμε κινητά και λάπτοπ στο 
λεωφορείο. Ο Ουκρανός πρόε-
δρος, στη σύντομη αυτή εμφά-
νιση, ήταν λιτός στις εκφράσεις 
του. Το προσωπείο του πολεμικού 
ηγέτη ράγισε μόνο όταν η πρό-
εδρος της Κομισιόν ανέφερε δι-
στακτικά το όνομα μιας ουκρανι-
κής πόλης, για την προφορά της 
οποίας δεν ήταν σίγουρη. «Καλά 
το πρόφερες!» της είπε ο παλιός 
κωμικός του εαυτός ξεπροβάλ-
λοντας στιγμιαία πίσω από την 
κουρτίνα.

Εν αναμονή της πολυπόθη-
της ένταξης, η Ε.Ε. θα συνεχί-
σει να παρέχει στήριξη σε όλα 
τα επίπεδα. Στην επίσκεψη ανα-
κοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, νέες 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
των διαδρόμων αλληλεγγύης, που 
διευκολύνουν τις εξαγωγές της 
Ουκρανίας προς την Ευρώπη, η 
αύξηση σε 35 εκατομμύρια της 
προμήθειας λαμπτήρων LED για 
εξοικονόμηση ενέργειας και η 
παροχή 2.400 επιπλέον γεννη-
τριών. Η κ. Φον ντερ Λάιεν έθεσε 
επίσης ως στόχο την υιοθέτηση 
του δέκατου πακέτου κυρώσεων 
εγκαίρως για τη μαύρη πρώτη 
επέτειο της εισβολής. Κρίσιμη εί-
ναι η συμβολή και στην Παιδεία: 
η Ε.Ε. χρηματοδοτεί την ανοι-
κοδόμηση 100 σχολείων, ενώ, 
όπως ανέφερε στην παρέμβα-
σή του στην κοινή συνεδρίαση 
ο Μαργαρίτης Σχοινάς, 740.000 
εκτοπισμένα παιδιά φοιτούν σε 
ευρωπαϊκά σχολεία. Η Κομισιόν 
χρηματοδοτεί μάλιστα την έκδο-
ση 500.000 ουκρανικών εγχειρι-
δίων για μαθητές 5ης ∆ημοτικού.

«Η επίσκεψη ήταν μια ιστορι-
κή στιγμή, που σημαίνει ότι η πο-
ρεία της Ουκρανίας προς την Ε.Ε. 
είναι δεδομένη», δήλωσε στην 
«Κ» ο κ. Σχοινάς. «Χτίζουμε μια 
βαθιά, ακατάλυτη εταιρική σχέση 
που όσο διαρκεί αυτός ο παρά-
νομος πόλεμος κάνει την Ουκρα-
νία ισχυρή. Μετά τον πόλεμο και 
την ολοκλήρωση των αναγκαίων 
προσαρμογών, θα την καταστή-
σει πλήρες και ισότιμο μέλος της 
Ενωμένης Ευρώπης».

Στο υψηλών προδιαγραφών κε-
ντρικό ξενοδοχείο όπου κατέλυσε 
η αποστολή, με ρεύμα, θέρμανση 
και ζεστό νερό, είχαμε την πολυ-
τέλεια να αναλογιστούμε τις πολ-
λαπλές πτυχές της σχέσης αυτής 
και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Το 
βράδυ της Πέμπτης η «Κ» συνά-
ντησε εκεί τον Ελληνα πρέσβη –
και ήρωα της Μαριούπολης– Μα-
νώλη Ανδρουλάκη. Στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου έτυχε να γευματί-
ζει και ο Παντελής Μπούμπουρας, 
μεγιστάνας του κατασκευαστικού 
τομέα με έντονη δραστηριότητα 
στην Ουκρανία. Σε λίγες ώρες θα 
περνούσαμε ξανά τα σύνορα της 
Ε.Ε. και θα αφήναμε τους Ουκρα-
νούς πίσω, να συνεχίσουν να πο-
λεμούν για τη χώρα τους – και για 
την Ευρώπη.

Η πρόεδρος και οι μισοί επίτροποι της Κομισιόν ταξίδεψαν 

στην ουκρανική πρωτεύουσα – Η «Κ» ήταν εκεί και κατέγραψε 

το μακρύ ταξίδι της Ευρώπης μέσα στη «νύχτα» του πολέμου 

Εκεί που κανείς πια 
δεν αντιδρά στις σειρήνες

Η παρουσία 
της Φον ντερ Λάιεν 
στην ουκρανική 
πρωτεύουσα συνέπεσε 
με τη διαρροή 
των ενστάσεων μελών 
της Ε.Ε. εναντίον 
μιας ένταξης εξπρές 
της Ουκρανίας.

Στέλεχος του ουκρανι-
κού γραφείου της Επι-
τροπής μάς έλεγε ότι οι 
σειρήνες ήχησαν 41 φο-
ρές τον Ιανουάριο. «Εί-
ναι πρακτικά αδύνατον 
να πηγαίνει κάθε φορά ο 
κόσμος στα καταφύγια», 
μας εξήγησε. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής μεγάλης αποστολής Ευ-
ρωπαίων αξιωματούχων, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο την 
περασμένη Πέμπτη.

Του απεσταλμένου μας στο ΚΙΕΒΟ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Τα σημάδια του πολέμου είναι παντού έκδηλα στο χιονισμένο Κίεβο. Για τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας ο πόλεμος είναι πια ρουτίνα.
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Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρίσι Σού-
νακ είναι δύο πολύ διαφορετικοί 
ηγέτες, πολύ διαφορετικών χω-
ρών, αν και μοιράζονται ουκ ολί-
γες ομοιότητες. Γόνοι πλούσιων 
οικογενειών, σπούδασαν σε σχο-
λεία των ελίτ, έκαναν καριέρα ως 
στελέχη του χρηματοπιστωτικού 
τομέα (στον όμιλο Ρότσιλντ ο 
πρώτος, στην Goldman Sachs ο 
δεύτερος), χρημάτισαν υπουρ-
γοί Οικονομικών και ανέβηκαν 
στην εξουσία αφού μαχαίρωσαν 
πισώπλατα τους ηγέτες που τους 
ανέδειξαν – Φρανσουά Ολάντ 
και Μπόρις Τζόνσον αντίστοιχα. 
Στη μετεωρική τους άνοδο, είχαν 
την αμέριστη υποστήριξη των 
οικονομικών και εκδοτικών με-
γαθηρίων: ο Μακρόν ως η μόνη 
εναλλακτική στην Ακροδεξιά της 
Μαρίν Λεπέν και τη ριζοσπαστι-
κή Αριστερά του Ζαν-Λικ Μελαν-
σόν και ο Σούνακ ως η λύτρωση 
απέναντι στο χάος που προκά-
λεσε η τραγική ανεπάρκεια της 
Λιζ Τρας, φέρνοντας τη Βρετα-
νία στα πρόθυρα του ∆ιεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου. 

Αυτές τις μέρες, και οι δύο 
ηγέτες δοκιμάζονται σκληρά 
από παλιρροϊκά κύματα κοινω-
νικής διαμαρτυρίας που μαίνο-
νται εκατέρωθεν της Μάγχης. 
Την περασμένη Τετάρτη, ενώ η 
κυβέρνηση Σούνακ συμπλήρω-
νε τις πρώτες 100 ημέρες της, 
η Βρετανία γνώρισε τη μεγαλύ-
τερη απεργιακή κινητοποίηση 
από το 2011. ∆άσκαλοι και καθη-
γητές, πανεπιστημιακοί, νοσο-
κόμες και γιατροί, εργαζόμενοι 
στα ασθενοφόρα, σιδηροδρο-
μικοί, υπάλληλοι υπουργείων 
και μουσείων, αλλά και το προ-
σωπικό της ακτοφυλακής, της 
χωροφυλακής συνόρων και των 
αεροδρομίων, συνολικά πάνω 
από μισό εκατομμύριο άνθρω-
ποι, κατέβηκαν στην απεργία 
με κεντρικό αίτημα αυξήσεις 
μισθών για την αποκατάσταση 
της αγοραστικής δύναμης που 
ακρωτηριάζεται διαρκώς από 
την αχαλίνωτη ακρίβεια. Ενώ ο 
πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει 
στο 10,4%, η κυβέρνηση προ-
σφέρει στους δημοσίους υπαλ-
λήλους αυξήσεις της τάξης μό-
λις του 4%-5%, παρότι ο μέσος 
μισθός τους έχει υποχωρήσει 
κατά 203 λίρες (227 ευρώ) από 
το 2010 και τα νοίκια οδεύουν 
προς τα ουράνια. 

Τα απεργιακά κύματα ξεκί-
νησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
τον περασμένο Αύγουστο, αλλά 

οι διαδοχικές κυβερνήσεις των 
Συντηρητικών είχαν πιστέψει 
ότι επρόκειτο για κάτι παροδικό. 
Ενας λόγος που έτρεφε την υπο-
τίμηση της κοινωνικής δυναμι-
κής ήταν ο θάνατος της βασίλισ-
σας, που επέβαλε αναγκαστικό 
μορατόριουμ στα συνδικάτα. 
∆εύτερος παράγοντας ήταν η 
πυροσβεστική στάση του ηγέ-
τη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. 
Μπλερικής κοπής, ο διάδοχος 
του αριστερού Τζέρεμι Κόρμπιν 
στην ηγεσία της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κάλεσε τα κο-
ρυφαία στελέχη του κόμματος 
να απέχουν από τις απεργιακές 
συγκεντρώσεις για να μην κατη-
γορηθούν οι Εργατικοί ότι ευθύ-
νονται για την αναπόφευκτη, λό-
γω των απεργιών, αναστάτωση 
στην καθημερινότητα των εργα-
ζομένων που δεν βρίσκουν τρέ-

νο ή των γονιών που δεν έχουν 
πού να αφήσουν το παιδί τους 
τις ώρες που δεν λειτουργεί το 
σχολείο του. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι σε τηλεοπτική εκπο-
μπή του BBC η Σάρον Γκράχαμ, 
επικεφαλής της UNION, του δεύ-
τερου μεγαλύτερου συνδικάτου 
της χώρας, κάλεσε τον Στάρμερ 
«να βρει επιτέλους σπονδυλι-
κή στήλη» και να υπερασπιστεί 
τα συμφέροντα της τάξης της. 
Κατά κάποιο τρόπο η Γκράχαμ 
είναι εργοδότης του Στάρμερ, 
μια και το συνδικάτο της είναι 
ο νούμερο ένα χρηματοδότης 
των Εργατικών. 

∆ιαψεύδοντας τις κυβερνη-
τικές εκτιμήσεις, τα απεργια-
κά κύματα γίνονται, από την 
αρχή του καινούργιου χρόνου, 
πιο πυκνά, πιο ογκώδη και πιο 
συντονισμένα. Τα χειρότερα για 
τον Σούνακ έπονται. Παρότι η 
απειλή της χρεοκοπίας δείχνει 
να έχει απομακρυνθεί, η Βρετα-
νία είναι η μόνη χώρα του G7 
για την οποία το ∆ΝΤ προβλέπει 
ύφεση το 2023, δηλαδή θα έχει 
χειρότερη πορεία από την εμπό-
λεμη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι ο 
Βρετανός πρωθυπουργός, η δη-
μοτικότητα του οποίου έχει ήδη 
κατρακυλήσει στο 23%, θα βρε-
θεί ανάμεσα στις Συμπληγάδες 

της κοινωνικής δυσφορίας και 
των διεθνών αγορών, τις οποίες 
κατάφερε προσωρινά να καθη-
συχάσει παίρνοντας σκληρά μέ-
τρα λιτότητας. Εμπρός γκρεμός 
και πίσω ρέμα.

Τα όρια για σύνταξη

Στο μεταξύ, πολύ απειλητικό-
τερη για τους κυβερνώντες δια-
γράφεται η κοινωνική δυναμική 
στη Γαλλία. Στις 12 Ιανουαρί-
ου, η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ 
Μπορν παρουσίασε σχέδιο για 
αύξηση του ορίου συνταξιοδό-
τησης από τα 62 στα 64 χρόνια 
και επιμήκυνση της απαιτούμε-
νης περιόδου ασφαλιστικών ει-
σφορών. Η κυβέρνησή της περί-
μενε ότι οι αντιδράσεις θα ήταν 
περιορισμένες, αφενός μεν γιατί 
επί πεντέμισι χρόνια ο Εμανουέλ 
Μακρόν προετοίμαζε την κοινή 
γνώμη για την «αναγκαιότητα» 
των δυσάρεστων μέτρων, αφετέ-
ρου γιατί είχε εξασφαλίσει στή-
ριξη από τον Ερίκ Σιοτί, ηγέτη 
του κεντροδεξιού κόμματος «Οι 
Ρεπουμπλικανοί». Με δεδομένο 
ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει 
πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευ-
ση και ότι τόσο η Αριστερά όσο 
και η Ακροδεξιά αντιτίθενται 
στη μεταρρύθμιση, η κυβέρνη-
ση χρειάζεται οπωσδήποτε τις 

ψήφους της Κεντροδεξιάς για να 
περάσει το επίμαχο νομοσχέδιο.

Ωστόσο, όπως ο Σούνακ έτσι 
και ο Μακρόν αποδείχθηκε ότι 
υποτίμησε τον κοινωνικό παρά-
γοντα. Η πρώτη ημέρα απεργια-
κής δράσης, στις 19 Ιανουαρίου, 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η 
απεργία είχε μεγάλη επιτυχία σε 
σχολεία, διυλιστήρια, εταιρείες 
ηλεκτρισμού, μετρό, τρένα, ακό-
μη και πυρηνικά εργοστάσια, 
ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο 
πολίτες κατέβηκαν στους δρό-
μους. Για πρώτη φορά εδώ και 
πολλά χρόνια, όλες οι μεγάλες 
συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, 
από τις πιο μετριοπαθείς μέχρι 
την πιο ριζοσπαστική, τη CGT, 
εμφανίστηκαν σε ενιαίο μέτω-
πο. Οσοι περίμεναν ο χρόνος 
και οι απώλειες ημερομισθίων 
να κάμψουν το λαϊκό φρόνημα, 

διαψεύστηκαν τραγικά. Τη δεύ-
τερη ημέρα απεργιακής δράσης, 
την περασμένη Τρίτη, ακόμη πε-
ρισσότεροι Γάλλοι κατέκλυσαν 
τους δρόμους (για «κοσμοπλημ-
μύρες» μίλησε η φιλική προς τον 
Μακρόν Le Monde). Το υπουρ-
γείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 
1,3 εκατομμύριο διαδηλωτές, τα 
συνδικάτα το ανέβασαν στα 2,5 
εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτω-
ση ήταν οι μεγαλύτερες διαδη-
λώσεις από το 1995, που είχαν 
υποχρεώσει τον τότε πρόεδρο 
Ζακ Σιράκ να αποσύρει ανάλο-
γο σχέδιο για το ασφαλιστικό 
που έφερε την υπογραφή του 
πρωθυπουργού του, Αλέν Ζιπέ.

Οι δημοσκοπήσεις

Ακόμη χειρότερα, ο Μακρόν 
έχει χάσει κατά κράτος τη μάχη 
της κοινής γνώμης. Οι τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι 
το 72% των Γάλλων απορρίπτει 
τη μεταρρύθμιση, ενώ πριν από 
δύο εβδομάδες το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 59%. Στο ερώ-
τημα «ποιος θα φταίει για την 
ταλαιπωρία των πολιτών αν συ-
νεχιστούν οι απεργίες;», το 64% 
απαντά «η κυβέρνηση» και μόλις 
το 35% «τα συνδικάτα». Η πίεση 
των δρόμων φτάνει στους δια-
δρόμους της Εθνοσυνέλευσης. 
Την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραμμές, η κυβέρνηση δεν 
είχε σιγουρέψει πλειοψηφία για 
την έγκριση του νομοσχεδίου, 
καθώς τουλάχιστον 15 βουλευ-
τές των Ρεπουμπλικανών εμφα-
νίζονταν αρνητικοί, ενώ υπήρ-
χαν και αρκετοί κυβερνητικοί 
βουλευτές που προσανατολίζο-
νταν προς την αποχή (η συζήτη-
ση αρχίζει αυτή την εβδομάδα). 

Βέβαια, στη χειρότερη των 
περιπτώσεων υπάρχει πάντα 
το άρθρο 49.3 του συντάγμα-
τος, που δίνει τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση να περάσει το 
νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία, 
αλλά κάτι τέτοιο θα έχει πολύ 
μεγάλο πολιτικό κόστος. Οπως 
υπάρχει και η λύση της διάλυ-
σης της Εθνοσυνέλευσης και 
της προκήρυξης πρόωρων εκλο-
γών, αν και σε αυτή την περί-
πτωση το φάντασμα του Σιράκ 
θα πλανιέται πάνω από το Ελιζέ: 
όταν ο κεντροδεξιός πρόεδρος 
προχώρησε σε πρόωρες εκλογές 
το 1997, ελπίζοντας να αιφνιδι-
άσει την αντιπολίτευση, αυτό 
που εισέπραξε ήταν η νίκη της 
Αριστεράς, με την οποία έγινε 
ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος από 
το 1877 που έχασε εκλογική μά-
χη την οποία ο ίδιος προκάλεσε. 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ένοπλος 
αναβάτης μοτοσικλέτας σκότω-
σε τον Σινάν Ατές, ηγέτη της 
παραστρατιωτικής οργάνωσης 
των Γκρίζων Λύκων. Ο θάνατος 
του 38χρονου Ατές οδήγησε ορι-
σμένους αναλυτές να προειδο-
ποιήσουν για νέα ταραγμένη πε-
ρίοδο στην τουρκική πολιτική. 
Οι αναλυτές αυτοί εκτιμούν ότι 
η δολοφονία ενδέχεται να έχει 
απρόβλεπτες συνέπειες για τις 
επερχόμενες εκλογές στην Τουρ-
κία, ενώ ο πολιτικός κόσμος της 
χώρας, συμπεριλαμβανομένου 
και του προέδρου Ταγίπ Ερντο-
γάν, παρακολουθεί από κοντά τις 
εξελίξεις της έρευνας, σύμφωνα 
με δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
intelnews.org.

Οι Γκρίζοι Λύκοι –ή αλλιώς το 
Ιδεαλιστικό Ιδρυμα Παιδείας και 
Πολιτισμού, όπως είναι επίσημα 
γνωστή η οργάνωση– αποτελεί 
το παραστρατιωτικό σκέλος του 
Κινήματος Εθνικιστικής ∆ράσης 
(MHP), της κυρίαρχης ακροδεξιάς 
πολιτικής δύναμης στην Τουρκία. 
Το MHP ασπάζεται αυταρχικές, 
αντιδυτικές θέσεις και αντιτίθε-
ται βίαια σε κάθε συνδιαλλαγή 
του τουρκικού κράτους με τις 
μειονότητες της χώρας, όπως οι 

Κούρδοι. Προσελκύει υπερσυ-
ντηρητικούς ψηφοφόρους, στην 
πλειονότητά τους άνδρες άνω 
των 35 ετών. Οι Γκρίζοι Λύκοι 
λειτουργούν ως δύναμη κρούσης 
του MHP, εμπλεκόμενοι συχνά 
σε αιματηρές ταραχές εναντίον 
Κούρδων, αριστερών και άλλων 
κοινωνικών δυνάμεων που αντι-
στέκονται στην τουρκική άκρα 
∆εξιά. Γνωστοί για τις φαλλοκρα-
τικές αντιλήψεις τους και τη βί-
αιη συμπεριφορά τους, οι Γκρίζοι 
Λύκοι στρατολογούν κυρίως άν-
δρες, μέλη της εργατικής τάξης, 
ηλικίας 20 με 30 ετών. MHP και 
Γκρίζοι Λύκοι αποτελούν στην 
πραγματικότητα δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος.

Το 2015, το MHP πέτυχε εκλο-
γική συμφωνία με το κόμμα ∆ι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) 
του Ερντογάν. Ο κοινοβουλευ-
τικός συνασπισμός, γνωστός ως 
Λαϊκή Συμμαχία, σηματοδότησε 
την επισημοποίηση μακροχρόνι-
ας άτυπης συνεργασίας μεταξύ 
των δύο κομμάτων, που χρονο-
λογείται από το 2007. Η Λαϊκή 
Συμμαχία έπαιξε καίριο ρόλο στη 
διατήρηση της κυριαρχίας του 
AKP στην πολιτική ζωή και αυ-
τό παρά την υποχώρηση της δη-

μοτικότητας του προέδρου Ερ-
ντογάν τα τελευταία χρόνια. Το 
AKP εξαρτάται ευθέως σήμερα 
από την κοινοβουλευτική στήρι-
ξη του MHP, καθώς το προεδρικό 
κόμμα δεν διαθέτει πλειοψηφία 
στην Εθνοσυνέλευση. Οι Γκρίζοι 
Λύκοι, από τη μεριά τους, τείνουν 
να είναι πιο ακραίοι από το μητρι-
κό τους πολιτικό σχήμα και στη-
ρίζουν κατ’ όνομα τον Ερντογάν, 
παρότι τον θεωρούν υπερβολικά 
ήπιο και φιλελεύθερο.

Η πολυδιάσπαση

Το MHP, παρά τις φαντασιώ-
σεις του, υπήρξε ανέκαθεν προ-
ϊόν αμήχανης συμμαχίας μεταξύ 
διαφορετικών ακροδεξιών οργα-
νώσεων. Οι οπαδοί του μπορεί να 
είναι κοινωνικά συντηρητικοί ή 

ακραίοι εθνικιστές, αλλά και οπα-
δοί του πουριτανικού σουνιτικού 
Ισλάμ ή νεοφασίστες. Οταν το 
MHP αποδέχθηκε την πρόταση 
του Ερντογάν για τη σύσταση 
της Λαϊκής Συμμαχίας το 2017, 
πολλές φράξιες εντός του MHP 
εξέφρασαν σοβαρές διαφωνίες 
για τη σύμπλευση με τον πρόε-
δρο. Οι διαφωνούντες ίδρυσαν 
το κόμμα Ιγί (Καλό Κόμμα), με 
μεταρρυθμιστικό συντηρητικό 
ιδεολογικό πρόσημο. Το Ιγί έχει 
αναδειχθεί σε επίφοβο αντίπαλο 
του MHP, προσελκύοντας σημα-
ντική στήριξη. Οπως αναμενό-
ταν, η διένεξη μεταξύ MHP και Ιγί 
μεταφέρθηκε και στους Γκρίζους 
Λύκους, με δεκάδες μέλη να εγκα-
ταλείπουν την οργάνωση. Την 
ίδια ώρα, ο χαρισματικός Ατές, 
που είχε διορισθεί επικεφαλής 
της οργάνωσης το 2019, παρέ-
μενε σιωπηλός.

Το 2020, όμως, φήμες άρχισαν 
να κυκλοφορούν ότι ο Ατές ετοι-
μαζόταν να παραιτηθεί από το 
MHP, για να προσχωρήσει στο 
Ιγί. Αν συνέβαινε αυτό, ο βετε-
ράνος ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, θα βρισκόταν σε ιδι-
αίτερα δυσχερή θέση. Οι φήμες 
για αποχώρηση του Ατές ενισχύ-

θηκαν τον Απρίλιο του 2020, με-
τά την ανακοίνωσή του ότι πα-
ραιτείται από την προεδρία των 
Γκρίζων Λύκων.

Ο Ατές, όμως, διατήρησε την 
κομματική του ταυτότητα στο 
MHP και δεν παραιτήθηκε από 
τους Λύκους. Πολλοί πίστεψαν, 
όμως, ότι η αποχώρησή του από 
την αρχηγία των Γκρίζων Λύκων 
δεν ήταν παρά το πρώτο βήμα 
προς την προσχώρησή του στο 
Ιγί. Ολοι συμφωνούν ότι ο Ατές 
θα είχε μεταπηδήσει στο Ιγί εάν 
δεν είχε δολοφονηθεί. Μετά τον 
θάνατό του, ορισμένοι από τους 
στενότερους συμβούλους του 
αποκάλυψαν ότι βρισκόταν ήδη 
σε διαπραγματεύσεις με το Ιγί. 
Μέχρι στιγμής, η αστυνομία της 
Αγκυρας έχει συλλάβει 15 άτομα 
για την υπόθεση. Ολοι τους δια-
θέτουν ισχυρούς δεσμούς με το 
MHP ή τους Γκρίζους Λύκους. 
Την ίδια ώρα, κανένα στέλεχος 
του κόμματος δεν εξέδωσε συλ-
λυπητήρια ανακοίνωση για τον 
θάνατο του Ατές, παρότι ο νεκρός 
υπήρξε «αγαπημένο παιδί» του 
Μπαχτσελί.

Επρόκειτο, όμως, για πολιτι-
κή δολοφονία; Οι Γκρίζοι Λύκοι 
δεν είναι αποκλειστικά πολιτι-

κή οργάνωση, έχοντας αποκτή-
σει μεγάλη οικονομική ισχύ σε 
νόμιμους, αλλά και παράνομους 
τομείς της οικονομίας. Κάποιες 
από τις παράνομες δραστηριότη-
τές τους αφορούν τη διακίνηση 
ναρκωτικών, τους εκβιασμούς, 
την πορνεία και το τράφικινγκ 
ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα.

Η δολοφονία Ατές μπορεί να 
έχει τεράστιες πολιτικές επιπτώ-
σεις ενόψει των εκλογών του Μα-
ΐου στην Τουρκία. Πολλοί πιστεύ-
ουν ότι η διάσπαση του MHP, η 
δημιουργία του Ιγί και η βεντέ-
τα που προκλήθηκε, έχουν οδη-
γήσει την πρόθεση ψήφου για 
το κόμμα του Μπαχτσελί κάτω 
από το 4%. Το κόμμα είχε εξα-
σφαλίσει 14% στις εκλογές του 
2015. Ενα εξασθενημένο MHP 
δεν εξυπηρετεί τα σχέδια του 
προέδρου Ερντογάν για παρα-
μονή του στην εξουσία. Εδώ και 
χρόνια, το MHP αντιμετώπισε 
επικρίσεις και ειρωνείες για τον 
ρόλο του ως «πολιτική ένεση ζω-
ής για τον Ερντογάν». Η τονωτι-
κή αυτή ένεση, όμως, δεν μοιά-
ζει πια αποτελεσματική, ενώ ο 
θάνατος του Ατές μπορεί να κα-
ταφέρει το τελειωτικό χτύπημα 
στο ακροδεξιό κόμμα. 

Απεργιακή τρικυμία στη Μάγχη

Η μυστηριώδης δολοφονία ενός Γκρίζου Λύκου και οι παρενέργειες
Ποιος ήταν ο Σινάν Ατές και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ο θάνατός του στην εκλογική επίδοση των εθνικιστών

Μακρόν στη Γαλλία και Σούνακ στη Βρετανία κλυδωνίζονται από μεγάλες κινητοποιήσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές τους

Ενώ ο πληθωρισμός έχει 
σκαρφαλώσει στο 10,4%, 
η αγγλική κυβέρνηση 
προσφέρει στους 
δημοσίους υπαλλήλους 
αυξήσεις της τάξης 
μόλις του 4%-5%.

Κανένα στέλεχος 
του κόμματος ΜΗΡ δεν 
εξέδωσε συλλυπητήρια 
ανακοίνωση για τον 
θάνατό του παρότι 
υπήρξε «αγαπημένο 
παιδί» του Μπαχτσελί.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στη Γαλλία, όσοι περίμεναν ο χρόνος και οι απώλειες ημερομισθίων να κάμψουν τους διαδηλωτές διαψεύστηκαν. Στην απεργία της περασμένης Τρίτης, πλή-
θος Γάλλων κατέκλυσε τους δρόμους· για «κοσμοπλημμύρες» μίλησε η φιλική προς τον Μακρόν Le Monde.

Πρόκειται για τις με-
γαλύτερες διαδηλώσεις 
στη Γαλλία από το 1995. 
Τότε ο Ζακ Σιράκ ανα-
γκάστηκε να αποσύρει 
ανάλογο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο.
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Τι κάνει ένας νευρολόγος όταν 
ακούει την ασθενή του, που δι-
αγνώστηκε με άνοια, να του ζη-
τά να τη βοηθήσει να φύγει από 
τη ζωή όταν η ασθένεια προχω-
ρήσει, γιατί είναι μόνη; Τι κάνει 
μια κόρη ή ένας γιος που δυσκο-
λεύεται οικονομικά και πρέπει να 
στηρίξει τον πατέρα ή τη μητέρα 
του που δεν τον αναγνωρίζει πια; 

∆εν είναι η Ρίτα Χέιγουορθ 
που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα 
λόγια της στο τελευταίο γύρισμα 
και όλοι νόμιζαν ότι έφταιγε το 
αλκοόλ. Ούτε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς 
που τελικά αυτοκτόνησε. Και όχι 
βέβαια η Θάτσερ που στα βαθιά 
γεράματα μπέρδευε τον πόλεμο 
στα Φώκλαντ με τον πόλεμο της 
Γιουγκοσλαβίας. ∆εν είναι τόσο 
ξένοι και μακριά. Είναι οι γονείς 
μας, οι γείτονες, ο ηλικιωμένος 
που ψάχνουν με το Amber Alert, 
η κυρία που περπατά μόνη πα-
ραμιλώντας. 

Μητρώο ανοϊκών στη χώρα 
μας δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ειδικών, ανέρχο-
νται στις 200.000. Και αφού δεν 
είναι πουθενά καταγεγραμμένοι, 

το κράτος δεν τους ξέρει και δεν 
φτάνει σ’ αυτούς. 

Γίνονται κατά καιρούς καμπά-
νιες ευαισθητοποίησης και ενη-
μέρωσης, ενθουσιώδη δημοσιεύ-
ματα και αναρτήσεις κάθε φορά 
που βγαίνει σε κυκλοφορία ένα 
νέο φάρμακο, αλλά μόνο όσοι 
ζουν δίπλα σε έναν άνθρωπο 
που έχει χάσει το μυαλό του ξέ-
ρουν πόσο δύσκολη μπορεί να 
γίνει μέσα σε ένα δαιδαλώδες 
και ανορθολογικό κράτος πρό-
νοιας η έτσι κι αλλιώς δύσκολη 
ζωή τους. 

«Η μητέρα μου διαγνώστηκε 
πριν από περίπου 7 χρόνια. Είναι 
87 ετών σήμερα. Παίρνει σύντα-
ξη 700 ευρώ. Τα έξοδά της είναι 
περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα 
χωρίς τα έκτακτα που μπορεί να 
προκύψουν ανά πάσα στιγμή».  

Η Aννα είναι καθηγήτρια, χω-
ρισμένη, μητέρα δύο ανήλικων 
παιδιών και μοιράζεται τη φρο-
ντίδα της μητέρας της με μια Γε-
ωργιανή χωρίς χαρτιά. Μιλάει 
ακατάπαυστα, όταν της ζητάς 
να σου περιγράψει το βίωμά της 
δίπλα στη μητέρα της, χωρίς να 
πρέπει να της κάνεις ερωτήσεις. 

«Αν χρειασθεί αυτοί οι άνθρω-

ποι να νοσηλευτούν για άλλη αι-
τία, όπως συνέβη με τη μητέρα 
μου έπειτα από καρδιακό επεισό-
διο, είναι κόλαση γιατί δεν υπάρ-
χουν ειδικευμένοι νοσηλευτές 
που να ξέρουν πώς να χειριστούν 
ασθενείς με άνοια. Για την κάρ-
τα αναπηρίας δεν το είχα ακού-
σει ποτέ ξανά. Κανένας νευρο-
λόγος από όσους έχουν δει τη 
μαμά δεν μου είπε πως υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα. Μπορεί και 
αυτοί να μην το ξέρουν. Ούτε 
ειδικά επιδόματα υπάρχουν για 
βοήθεια στο σπίτι ή για φυσικο-
θεραπείες που μπορούν να απο-
βούν εξαιρετικά ωφέλιμες, αν το 
σώμα ανταποκρίνεται. ∆υσκολίες 
υπάρχουν σε όλα, ακόμα και στο 
να μπορώ να πάρω εγώ τις εξε-
τάσεις της. Ακόμα και για τη με-
ταφορά της, για να την εξετάσει 
ο νευρολόγος. Και η διαδικασία 
η δικαστική για να πάρεις την 
επιμέλεια ενός ενήλικα κοστίζει 
και παίρνει πολύ χρόνο. 

Γενικά η πιο συνηθισμένη 
πρακτική, αν δεν έχεις τα χρή-
ματα να διαθέσεις, είναι να βά-
ζουν αυτούς τους ανθρώπους σε 
κλινικές του ΕΟΠΥΥ. Πήγα και 
έφυγα κλαίγοντας από μία στην 

Κυψέλη, σε κατάσταση σοκ. Τους 
είχαν μόνιμα σε κρεβάτια, σε κα-
τατονική κατάσταση, με μόνη 
προσφερόμενη υπηρεσία το πλύ-
σιμο και το τάισμα.

Η φροντίδα τους στο σπίτι εί-
ναι, έπειτα από κάποια στιγμή, 
σχεδόν αδύνατη, γιατί χρειάζο-
νται 24ωρη επίβλεψη. Και όχι, 
για τους φροντιστές δεν υπάρ-
χει φροντίδα ή, τουλάχιστον, δεν 
έχω ακούσει κάτι, παρόλο που 
το ’χω ψάξει πολύ. Προφανώς 
χρειάζομαι ψυχολογική στήρι-
ξη, κάποιον να με ακούει, αλλά 
δεν αντέχουν τα οικονομικά μου 
να πληρώσω και ψυχοθεραπεία 
για μένα». 

Η κάρτα αναπηρίας

Αν μιλήσει κανείς με τους αρ-
μόδιους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες, θα ακούσει ότι το καλοκαίρι 
θεσμοθετήθηκε η εθνική πύλη 
αναπηρίας και η κάρτα αναπη-
ρίας, γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε 
ούτε πόσα άτομα με αναπηρία 
ζουν στη χώρα μας. Στο υπουρ-
γείο που εμπλέκεται (Εργασίας 
και Κοινωνικής Προστασίας) μι-
λούν για μια μεγάλη μεταρρύθμι-
ση που θα επιτρέψει στα άτομα 
που έχουν πιστοποιημένη ανα-
πηρία να μαθαίνουν τι δικαιού-
νται με ένα «κλικ». Για τους ανο-
ϊκούς ασθενείς, όταν με το καλό 
έρθει αυτή η ώρα, θα μεριμνή-
σουν οι δικαστικοί συμπαραστά-
τες τους, που είναι, συνήθως, τα 
παιδιά τους. 

«Σήμερα πρήστηκε το χέρι 
της μητέρας μου. Τηλεφώνησα 
στη γιατρό, η οποία μου είπε ότι 
μπορεί να είναι θρόμβωση και 
χρειάζεται τρίπλεξ άνω άκρων. 
Η μητέρα μου δεν κινείται, ώστε 
να την πήγαινα σε κάποιο κέ-
ντρο. Αυτό θα κόστιζε μόλις 5 
ευρώ, όσο η συμμετοχή. Εψαξα 
και τελικά βρήκα φορητό μηχά-
νημα που κάνει τρίπλεξ για να 
έρθει γιατρός σπίτι να κάνει τη 
εξέταση. Πλήρωσα 200 ευρώ». 

Η Μαργαρίτα, όταν διαπίστω-
σε ότι η μητέρα της τα χάνει, 
κατέφυγε στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για 
να καταλάβει πού οδηγεί αυτό το 
σκοτεινό ταξίδι. Εκείνο που με τί-
ποτα δεν μπορούσε να προβλέψει 
ήταν ότι θα χρειαστεί να κάνει 
δυο δουλειές για να εξασφαλίσει 
στοιχειώδη αξιοπρέπεια στη μη-
τέρα της που έχει 80% αναπηρία. 

«Εκανα αίτηση στον ΕΦΚΑ 
για το επίδομα, που μου το είπε 
ένας φίλος δικηγόρος που δου-
λεύει στο υπουργείο. Αυτό έγινε 
μέσα Οκτώβρη πια. Και ακόμα 
περιμένω, ούτε φωνή ούτε ακρό-
αση. Στο μεταξύ, η αναπηρία εί-
ναι ήδη μεγαλύτερη καθώς με-
σολάβησε εγκεφαλικό και πλέον 
δεν περπατάει». 

Ούτε η Μαργαρίτα σταματάει 
να μιλάει: «Με πρόχειρους υπο-
λογισμούς, έχω πληρώσει 70.000 
ευρώ τα τελευταία 4,5 χρόνια. 
Παίρνει 550 ευρώ σύνταξη. Τα 
μηνιαία έξοδα είναι 1.700 ευρώ 
περίπου: Ο μισθός της κοπέλας 
1.000 γιατί είναι εξαήμερο, σού-
περ μάρκετ 350, η συμμετοχή 
στα φάρμακα 50, συχνά γιατροί 
και εξετάσεις για διάφορα, έξοδα 
σπιτιού (λογαριασμοί, κοινόχρη-
στα κ.λπ.) 150-250». 

Η έρευνα

Η μοναδική, μέχρι σήμερα, 
δημοσιευμένη μελέτη για την 
οικονομική επιβάρυνση από την 
άνοια τύπου Alzheimer είναι η 
έρευνα που είχε συνταχθεί υπό 
τον καθηγητή Οικονομικών της 
Υγείας, Γιάννη Κυριόπουλο, το 
2005. Οι ερευνητές είχαν κατα-
λήξει ότι το μηνιαίο κόστος για 
ένα άτομο με άνοια στο στάδιο 
αυτονομίας ήταν 341 ευρώ, στο 
στάδιο εξάρτησης στο σπίτι 957 
ευρώ και στο στάδιο εξάρτησης 
σε ίδρυμα 1.267. Από τότε έχουν 
περάσει πολλά χρόνια και το κό-
στος ζωής έχει ανέβει. 

Με βάση υπολογισμούς 
της  Alzheimer’s Disease 
International, στις μέρες μας 44 
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 
άνοια παγκοσμίως, με κυρίαρχη 
μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο 
αριθμός θα διπλασιαστεί μέχρι 
το 2030 και θα υπερτριπλασια-
στεί μέχρι το 2050.

Η ηλικία είναι ο πρώτος πα-
ράγοντας που συνδέεται με τον 
εκφυλισμό νευρώνων του εγκε-
φάλου. Το 2% του πληθυσμού 
ηλικίας 65-74 έχει άνοια, πο-
σοστό που ανεβαίνει στο 19% 

για τις ηλικίες 75-84 και στο 42% 
για τους μεγαλύτερους των 85 
ετών. 

Για τους φροντιστές η δοκι-
μασία είναι κάποιες φορές ανυ-
πόφορη. Στην καλύτερη περί-
πτωση έχουν να αντιμετωπίσουν 
συμπτώματα όπως η επιθετικό-
τητα, η κατάθλιψη, η απάθεια, η 
αυξημένη κινητική δραστηριότη-
τα, η ψύχωση (παραλήρημα και 
ψευδαισθήσεις), η άρση αναστο-
λών. Στη χειρότερη, δεν είναι σε 
θέση να πληρώσουν για βοήθεια 
στο σπίτι και δεν ξέρουν πώς να 
περάσουν μέσα από τις ρωγμές 
μιας αδίστακτης γραφειοκρατίας. 

Τα ταμεία κοινωνικής ασφά-
λισης καλύπτουν μέρος των δα-
πανών για συγκεκριμένες υπη-
ρεσίες που σχετίζονται με τη 
θεραπεία, την κινητική και νοη-
τική αποκατάσταση των ατόμων 
με άνοια (φυσικοθεραπεία και λο-
γοθεραπεία) και για περιορισμέ-
νο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν 
διάφορα προνόμια, από κοινωνι-
κό τιμολόγιο ∆ΕΗ υπό προϋπο-
θέσεις μέχρι φοροελαφρύνσεις, 
αλλά χρειάζεται να ψάξει κανείς 
πολύ για να βγάλει άκρη. 

Είναι ένα κομμάτι της παθο-
γένειας που χαρακτηρίζει στο 
σύνολό του το δημόσιο σύστημα 
υγείας: Κατακερματισμένες υπη-
ρεσίες, έλλειψη συνέχειας, νοσο-
κομειοκεντρική προσέγγιση, μη 
εξατομικευμένη, προσχηματική 
συμμετοχή των πασχόντων και 
των οικογενειών τους στη δια-
μόρφωση των αποφάσεων που 
τους αφορούν, πελατειασμός και 
κυριαρχία του σχήματος «ο γνω-
στός του γνωστού». 

Ο καθηγητής Νευρολογίας Νί-
κος Σκαρμέας στο ΕΚΠΑ, με πολ-
λές διεθνείς δημοσιεύσεις για 
την άνοια, σημειώνει: «Η ανάγκη 
κέντρων ημέρας, αλλά και άλ-
λων δομών σχετιζόμενων με την 
άνοια όπως π.χ. ιατρείων μνήμης 
και νοητικών διαταραχών, είναι 
εξαιρετικά μεγάλη. ∆ομές όπως 
τα κέντρα ημέρας υπάρχουν σε 

ελάχιστους δήμους. Ταυτόχρονα, 
όπως δείχνει και η εμπειρία μας 
από το Αιγινήτειο, οι αναμονές 
για εξέταση στα ιατρεία μνήμης 
είναι πολλοί μήνες. Πολύ δύσκο-
λα ένας πάσχων μπορεί να έχει 
την αναγκαία φροντίδα εάν δεν 
τύχει να ζει κοντά σε ανάλογες 
δομές και εάν δεν έχει την οικο-
νομική και κοινωνική δυνατό-
τητα. Το πλάνο για δημιουργία 
τέτοιων δομών έχει συμπεριλη-
φθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ανοια. ∆υστυχώς όμως υφίσταται 
μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα 
στις ανάγκες όπως περιγράφο-
νται στο εθνικό σχέδιο από τη 
μία πλευρά και στον ρυθμό πραγ-
μάτωσης - υλοποίησης τέτοιων 
δομών από την άλλη».  

Τι πρέπει να γίνει; 

«Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, 
η Πολιτεία να δρομολογήσει την 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 
για την Ανοια όχι με ad hoc κινή-
σεις και παρεμβάσεις –που όντως 
γίνονται– αλλά με ένα τεχνοκρα-
τικά και διοικητικά οργανωμένο, 
δομημένο και συστηματικό τρό-
πο συμπεριλαμβανομένων της 
αναβάθμισης της λειτουργίας του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 
Ανοια καθώς και της ανάθεσης 
“ιδιοκτησίας-ευθύνης” επιμέρους 
αξόνων και δράσεων του Εθνι-
κού Σχεδίου σε συγκεκριμένες 
ομάδες ικανών λειτουργών της 
διοίκησης, της δημιουργίας και 
εκτέλεσης συγκεκριμένων χρο-
νοδιαγραμμάτων και παραδοτέ-
ων από τις ομάδες αυτές κ.λπ.». 
Ο καθηγητής νευρολογίας του 
ΕΚΠΑ Σωτήρης Γιαννόπουλος 
έχει βρει τον τρόπο στο «Αττι-
κόν» να ανακουφίζει τους ασθε-
νείς σε σχέση με τις διαδικασίες 
που μερικές φορές είναι από μό-
νες τους μεγάλη επιβάρυνση για 
την ασθένειά τους. 

«Οι νευρολογικοί ασθενείς εί-
ναι σε μεγάλο ποσοστό χρόνιοι, 
με συνεπακόλουθη δυσθυμία, ή 
μη συμμόρφωση και θυμό προς 
το σύστημα υγείας. Η προσωπική 
μου προσέγγιση είναι ασθενοκε-
ντρική. Εκμεταλλεύομαι και τη 
δεινότητα της νέας γενιάς για-
τρών στον χειρισμό της όποιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι 
διαθέσιμη για τον ασθενή. Ετσι 
εξοικονομείται χρόνος και συγ-
χρόνως γίνεται φιλικότερη, αρ-
τιότερη η διαχείριση του όποιου 
προβλήματος υγείας και απαλύνε-
ται στοιχειωδώς η δυσαρέσκεια 
των ασθενών αυτών».

Ο Θέμης ∆αρδιώτης είναι αν. 
καθηγητής Νευρολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας και επικε-
φαλής του Κέντρου Ημέρας για το 
Αλτσχάιμερ στη Λάρισα (ΕΠΑΨΥ). 
Εχουν περίπου χίλιους ωφελούμε-
νους, οι περισσότεροι πάνω από 
65 χρόνων. Στο αρχικό στάδιο 
τους ενδιαφέρει η έγκαιρη και 
αξιόπιστη διάγνωση, στη συνέ-
χεια η γνωστική και λογοθερα-
πευτική αποκατάσταση, οι δρα-
στηριότητες ελεύθερου χρόνου, 
η γυμναστική και άλλες ομαδικές 
απασχολήσεις. 

«Φυλακισμένες»

Η Αννα και η Μαργαρίτα δεν 
ήξεραν καν ότι υπάρχουν κέντρα 
ημέρας και σίγουρα δεν υπάρ-
χουν στην περιοχή τους. Συνα-
ντήθηκαν με αφορμή αυτή τη 
συζήτηση και αντάλλαξαν τη-
λέφωνα και e-mails για να μετα-
φέρουν πληροφορίες η μία στην 
άλλη, ό,τι ακούν και ό,τι μαθαί-
νουν, ακόμη και για να ξεσπάνε 
ελεύθερα, αφού μεταξύ τους συ-
νεννοούνται. 

Ενα συναίσθημα που βιώνουν 
έντονα, όπως λένε, είναι η μο-
ναξιά. Σαν να είναι στο περιθώ-
ριο της κανονικότητας, σαν να 
μην τις έχουν καλέσει στη γιορτή 
των άλλων, σαν φυλακισμένες σε 
έναν μικρόκοσμο χωρίς νόημα, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Εχουμε δει τον «Πατέρα» με 
τον Αντονι Χόπκινς, το «Still 
Alice» με την Τζουλιάν Μουρ, 
αλλά καμία ταινία δεν μπορεί να 
αποδώσει την οδύνη του ανθρώ-
που που χάνει τον εαυτό του γερ-
νώντας, ούτε την ψυχική εξου-
θένωση των δικών του που δεν 
αντέχουν να βρίσκονται κοντά 
του αλλά και τις ενοχές της εγκα-
τάλειψης. 

Ισως η ταινία «Amour» του 
Χάνεκε να είναι πιο κοντά. Στο 
τέλος ο Ζορζ πνίγει με το μαξιλά-
ρι την Αν σε ένα αριστοκρατικό 
διαμέρισμα στο Παρίσι.

«Η μητέρα μου δια-
γνώστηκε πριν από 
περίπου 7 χρόνια. 
Είναι 87 ετών σήμε-
ρα. Παίρνει σύντα-
ξη 700 ευρώ. 
Τα έξοδά της είναι 
περίπου 1.600 ευρώ 
τον μήνα».

Οικογένειες 
παγιδευμένες 

στον βυθό της άνοιας
Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα. Οι υπηρεσίες δαιδαλώδεις. Οσοι 

φροντίζουν ασθενείς που έχουν χάσει τον εαυτό τους δηλώνουν 

ότι αισθάνονται μοναξιά – μεταφορικά και κυριολεκτικά

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥ

«Προφανώς χρειά-
ζομαι ψυχολογική 
στήριξη, κάποιον να 
με ακούει, αλλά δεν 
αντέχουν τα οικονο-
μικά μου να πληρώ-
σω και ψυχοθερα-
πεία για μένα». 

Αννα, καθηγήτρια, 
χωρισμένη, μητέρα 
δύο ανήλικων παιδιών
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Στο φιλμ «Αγάπη» (Amour) του Μίχαελ Χάνεκε, ο Ζορζ (Ζαν Λουί Τρεντινιάν) δίνει αγώνα για να φροντίσει 
με αξιοπρέπεια και τρυφερότητα τη σύζυγό του Αν (Εμανουέλ Ριβά) η οποία πάσχει από άνοια. Μολονότι 
αρκετές οι αξιόλογες προσεγγίσεις του σινεμά, καμία ταινία δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς την οδύνη 
του ανθρώπου που χάνει τον εαυτό του γερνώντας, αλλά και την ψυχική εξουθένωση των δικών του.

200.000 
είναι οι πάσχοντες στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των ειδικών.

44 
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
με άνοια παγκοσμίως. Ο αριθ-
μός θα διπλασιαστεί μέχρι το 
2030 και θα υπερτριπλασια-
στεί μέχρι το 2050.
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Μεγάλα μάτια, ροδοκόκκινα μά-
γουλα και χείλη που έχουν σχή-
μα καρδιάς. Αυτά είναι παραδο-
σιακά τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου μιας ξύλινης κούκλας 
ματριόσκα (ή μπαμπούσκα, όπως 
έχει επικρατήσει να λέγεται στη 
∆ύση), όπου έχει τις ρίζες της 
και η μεγαλύτερη τάση στον χώ-
ρο της πλαστικής χειρουργικής 
παγκοσμίως: τα russian lips. Το 
duckface είναι παρελθόν. Αντί 
για την πρόσθεση έντονου όγκου 
σε σημεία, πλέον η έμφαση δί-
νεται στο περίγραμμα: το άνω 
χείλος ανασηκώνεται σχηματί-
ζοντας μια καρδιά.   

Χαμός στο Instagram και στο 
TikTok από τα πριν και τα με-
τά – ιδίως τα μετά, με τα ζουμε-
ρά, glossy, μονίμως μισάνοιχτα 
χείλη. «Να, αυτό θέλω», λένε οι 
followers στους ειδικούς. «Εί-
ναι εξαιρετικά συχνό φαινόμε-
νο να έρχονται στην κλινική γυ-
ναίκες 25-40 ετών δείχνοντάς 
μας συγκεκριμένες εικόνες 
από influencers, επιθυμώντας 
να αποκτήσουν παρόμοια εικό-
να», λέει στην «Κ» η δερματολό-
γος-αφροδισιολόγος Αναστασία 
Π. Τζούμα. Μπορεί να ζητήσουν 
από russian lips και μπότοξ μέ-
χρι ponytail lift (λίφτινγκ μετώ-
που, φρυδιών και μέσου προσώ-
που, που παίρνει το όνομά του 
από το εφέ που δημιουργεί μια 
σφιχτή αλογοουρά) και cheek lift 
(ανόρθωση του μέσου τριτημορί-
ου του προσώπου). Οι μεγαλύτε-
ρες ζητούν κυρίως εμφυτεύματα 
υαλουρονικού οξέος στα χείλη 
και μπότοξ, και οι πιο νέες αύ-
ξηση του όγκου των χειλιών και 
γλυπτική προσώπου στην περι-
οχή των ζυγωματικών.   

Πληθωρικά χείλη

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα 
τελευταία τρία χρόνια η ζήτηση 
για πιο πληθωρικά χείλη έχει 
εκτοξευθεί. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η αισθητική της προηγού-
μενης περιόδου που ήθελε το 
άνω και το κάτω χείλος με βάση 
την αναλογία της χρυσής τομής, 
δηλαδή 1 προς 1,618, σήμερα 
έχει γίνει 1 προς 1. «Η χρήση μά-
σκας διευκολύνει τα άτομα που 
επιθυμούν μια τέτοια επέμβαση 
να συνεχίσουν κανονικά την 
καθημερινότητά τους χωρίς να 
ανησυχούν για το ήπιο οίδημα 
που ακολουθεί μετά τη θεραπεία 
για 1-2 ημέρες», λέει η κ. Τζού-
μα, εξηγώντας την αύξηση των 
αιτημάτων την περίοδο της παν-
δημίας. Η γιατρός εξηγεί ότι μια 
αισθητική επέμβαση μας ωφελεί 
μόνο όταν σχεδιάζεται με βάση 

τα δικά μας φυσικά χαρακτηρι-
στικά και λαμβάνει υπόψη την 
αρμονία μεταξύ τους, ωστόσο 
συχνά οι γυναίκες θέλουν να 
προχωρήσουν ούτως ή άλλως 
στην επέμβαση. «Είναι ένα πά-
ρα πολύ συχνό φαινόμενο, σχε-
δόν καθημερινό, να αρνούμαστε 
να προβούμε σε μια αισθητική 
επέμβαση αν δεν είναι απαραί-
τητη ή μπορεί να οδηγήσει σε 
αποτέλεσμα που δεν φαίνεται 

φυσικό. Υπάρχουν περιπτώσεις 
ανθρώπων που έχουν φύγει δυ-
σαρεστημένοι από την κλινική 
μας λόγω αυτής της άρνησης 
και έχουν αναζητήσει κάποια 
συγκεκριμένη επέμβαση αλλού».     

Σύμφωνα με την πλαστική 
χειρουργό Βίλλυ Ροδοπούλου, 
πρόκειται συχνά για παθολογι-
κό πρόβλημα. «Είναι μεταδοτικό. 
Λέγεται snap chat dysmorphia. 
Οι γυναίκες προσπαθούν να μι-
μηθούν τα φίλτρα των εφαρμο-
γών καταλήγοντας σε υπερβο-
λές». Οπως τα άτομα με νευρική 
ανορεξία που δεν βλέπουν στον 
καθρέφτη κάτι αφύσικο, έτσι και 
σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθε-
νής δεν αντιλαμβάνεται την πα-
ραμόρφωση. Το μάτι συνηθίζει 
το πιο έντονο χείλος και την επό-
μενη φορά ο ασθενής ζητάει πα-
ραπάνω υλικό. «∆εν τα κάνουν 
όμως μόνες τους, κάποιος τους 

τα κάνει. Υπάρχουν συνάδελφοι 
που έχουν παρεισφρήσει στον 
κλάδο χωρίς αισθητικό κριτήριο, 
οι οποίοι το κάνουν όχι γιατί κά-
νει καλό στον ασθενή, αλλά για-
τί κάνει καλό στην τσέπη τους, 
ενώ επεμβάσεις με υαλουρονικό 
γίνονται ακόμα και από άσχετες 
ειδικότητες, με τραγικά αποτε-
λέσματα».   

Κλωνοποίηση

Οπως λέει, αντί για βελτίωση 
γίνεται κλωνοποίηση. «Ο άνθρω-
πος χάνει την ταυτότητά του. 
Σταματάει να είναι αυτός που 
γεννήθηκε να είναι. Ο σκοπός 
είναι να βελτιώσεις την εικόνα 
σου, όχι να μοιάζουν όλοι ίδιοι, 
με τα ίδια ζυγωματικά. ∆εν είναι 
αυτό για το οποίο ορκίστηκα. 
Εγώ κάθε μέρα, μα κάθε μέρα 
εδώ και 3-4 χρόνια έχω και κά-
ποια ασθενή που έχει κακοποιη-

θεί χρόνια με υαλουρονικό. Γιατί 
το υαλουρονικό ούτε αποδομεί-
ται ούτε απορροφιέται γρήγορα, 
όπως λένε. Λένε στις κυρίες να 
βάλουν υαλουρονικό στα ζυγω-
ματικά για να σηκωθεί το πρό-
σωπο. Μέγα λάθος. Οι ασθενείς 
βλέπουν ότι δεν έχει αποτέλε-
σμα και οι “ειδικοί” απαντούν 
ότι δεν ήταν αρκετό το υλικό. 
Αυτή η δουλειά γίνεται. Κι έτσι 
φαίνονται και πιο μεγάλες και 

πιο πειραγμένες». Πότε είναι η 
πλαστική χειρουργική μέρος της 
προσωπικής φροντίδας και πό-
τε κρύβει κάποια ψυχική διατα-
ραχή; «Η βιομηχανία της σύγ-
χρονης πλαστικής χειρουργικής 
συχνά ανοίγεται μπροστά μας 
σαν όαση που μας απομακρύνει 
από τις εσωτερικές συγκρούσεις, 
τον ψυχικό πόνο, τις προσωπι-
κές μας αγωνίες, και μας δίνει 
προσωρινά την ψευδαίσθηση 
ότι μπορούμε να αποκτήσουμε 
μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
μας», λέει στην «Κ» η κ. Ασπα 
Πασπάλη, ψυχαναλυτική ψυ-
χοθεραπεύτρια, επιστημονική 
διευθύντρια ∆ΙΚΕΨΥ. «Να τον 
ξαναγεννήσουμε πιο κοντά στο 
ιδεατό.  Αναμφίβολα υπάρχουν 
περιπτώσεις που η πλαστική χει-
ρουργική βοηθάει τον ασθενή να 
βελτιώσει τον τρόπο ζωής του. 
∆εν υπάρχει τίποτα το ανησυ-
χητικό σε αυτό». Σύμφωνα με 
την ίδια, όμως, στην υπερβολή 
του μπορεί να κρύβει κατάθλιψη, 
διατροφικές διαταραχές, διατα-
ραχές προσωπικότητας (οιστρι-
ονική ή οριακή προσωπικότη-
τα). «Εχει βρεθεί ότι το 7%-15% 
των ατόμων που επισκέπτονται 
τους πλαστικούς πάσχουν από 
BDD, σωματική δυσμορφική δι-
αταραχή, η οποία περιγράφεται 
ως παθολογική - εμμονική ενα-
σχόληση του ατόμου με κάποιο 
μέρος της εμφάνισής του».     

Στη δίνη των influencers

Τα social media και η διαρ-
κής έκθεση σε φιλτραρισμένο, 
αψεγάδιαστο περιεχόμενο έχουν 
λειτουργήσει καταλυτικά στο 
φαινόμενο. «Τα τελευταία χρό-
νια βλέπουμε δραματική αύξη-
ση αισθητικών επεμβάσεων, σε 
όλο και νεαρότερες ηλικίες, τόσο 
σε χειρουργικές όσο και σε λιγό-
τερο επεμβατικές παρεμβάσεις. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύ-
ξηση έχει παίξει η εύκολη και συ-
χνή πρόσβαση σε λογαριασμούς 
των λεγόμενων influencers που 
έχουν υποβληθεί σε πλαστικές 
επεμβάσεις και η ακούσια εξοι-
κείωση με αυτή τη μη φυσική 
εικόνα, καθώς και η γρήγορη 
“κατανάλωση” φιλτραρισμέ-
νων, αψεγάδιαστων φωτογραφι-
ών που κάνουν τα νεαρά άτομα 
στη σύγκρισή τους να μοιάζουν 
λιγότερο ελκυστικά –άρα και λι-
γότερο δημοφιλή–, με απόλυτα 
νούμερα ακολούθων και likes. 
Συχνά παγιδεύονται στο ατέρ-
μονο κυνήγι να ανταποκριθούν 
σε μη ρεαλιστικά ιδανικά πρότυ-
πα. Αλλωστε, περισσότερα χρή-
ματα ξοδεύονται στη βιομηχα-
νία της ομορφιάς απ’ ό,τι στην 
εκπαίδευση». 

Σε ένα από τα διεισδυτικότερα 
και πλέον προφητικά άρθρα για 
τη σχέση των σόσιαλ μίντια και 
των πλαστικών εγχειρήσεων, η 
Τζία Τολεντίνο έγραφε το 2019 
στο New Yorker για το «Πρόσω-
πο του Instagram»: «Μια ολόκλη-
ρη φουρνιά διάσημων πλαστι-
κών χειρουργών έχει εμφανιστεί 
στο Instagram και ποστάρει βί-
ντεο σε αργή κίνηση για ενέσι-
μες επεμβάσεις με φωτογραφίες 
“πριν και μετά”. Οι αναρτήσεις 
αυτές εξασφαλίζουν εκατοντάδες 
χιλιάδες views και likes. Σύμφω-
να με την Αμερικανική Ενωση 
Πλαστικών Χειρουργών, 7 εκατ. 
ενέσεις νευροτοξίνης (botox) χο-
ρηγήθηκαν σε Αμερικανούς το 
2018 και πάνω από 2,5 εκατ. ενέ-
σιμα fillers. Την ίδια χρονιά, οι 
Αμερικανοί δαπάνησαν πάνω 
από 16,5 δισ. δολάρια για τέτοιου 
είδους επεμβάσεις και το 92% εξ 
αυτών έγιναν σε γυναίκες. Πλέ-
ον, οι αισθητικές αυτές διαδι-
κασίες δεν απευθύνονται μόνο 
σε ανθρώπους που θέλουν δρα-
ματικές αλλαγές ή δίνουν σκλη-
ρή μάχη με τη γήρανση. Συχνά 
έχουν αποδέκτες μιλένιαλ ή ακό-
μη σε σπάνιες περιπτώσεις και 
μέλη της Gen Z. Για παράδειγμα 
η Κάιλι Τζένερ, που γεννήθηκε 

το 1997, εξήγησε κάποτε στο ρι-
άλιτι σόου της με τίτλο “Η ζωή 
της Κάιλι” ότι ήθελε να φουσκώ-
σει τα χείλη της από τότε που 
ήταν 15 ετών κι ένα αγόρι σχο-
λίασε πόσο λεπτά ήταν». Eνας 
από αυτούς τους διάσημους πλα-
στικούς χειρουργούς με έδρα το 
Λος Αντζελες εξηγεί στην Τολε-
ντίνο ότι «το 30% των πελατών 
του καταφτάνει στο γραφείο του 

με μια φωτογραφία της Κιμ (σ.σ. 
Καρντάσιαν) ή κάποιας σαν την 
Κιμ. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώ-
πων, αλλά εκείνη βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας και είναι λογι-
κό. Είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζω, 
να εκπαιδεύσω τον πελάτη κατά 
πόσον είναι συνετό να ακολου-
θήσει το μονοπάτι προς το πρό-

σωπο της Κιμ ή κάποιας άλλης». 
Αν στις αρχές του 2000 δεν 

μπορούσε κανείς να πειράξει ιδι-
αίτερα τις φωτογραφίες πέρα από 
τη διόρθωση των «κόκκινων μα-
τιών» με ένα ειδικό στυλό, σήμε-
ρα τα smartphones προσφέρουν 
μια ευρεία γκάμα από φίλτρα και 
άλλα εργαλεία photoshop που 
επιτρέπουν τη δημιουργία ιδα-
νικών σέλφι. Η διαδικασία αυ-

τή δεν είναι βλαβερή. Ωστόσο 
η διαρκής έκθεση σε εξιδανικευ-
μένες φωτογραφίες μπορεί να 
οδηγήσει σε μια διάρρηξη της 
σχέσης με την πραγματικότητα, 
ειδικά στους νέους ανθρώπους. 
Οταν τα παιδιά αυτά έρχονται σε 
επαφή με φωτογραφίες από τις 
οποίες απουσιάζουν «τα λάθη», 
είναι δύσκολο έπειτα από ένα 

διάστημα να θυμηθούν ότι όλοι 
έχουν ατέλειες στο πρόσωπο και 
στο σώμα τους. 

Οι ψυχίατροι έχουν βαφτίσει 
το σύνδρομο «δυσμορφία του 
Snapchat», η οποία εγκαθιδρύε-
ται όταν ένα άτομο συγκρίνει δι-
αρκώς τις σέλφι του με την αλη-
θινή του εμφάνιση. Ταυτόχρονα 
όλο και συχνότερα πλαστικοί χει-
ρουργοί αναφέρουν πως οι χρή-
στες των σόσιαλ μίντια τους επι-
σκέπτονται με τις εξωραϊσμένες 
εκδοχές του εαυτού τους, ζητώ-
ντας τους αλλαγές που είναι αδύ-
νατον να υλοποιηθούν. 

Σύμφωνα με ειδικούς, η ανα-
ντιστοιχία αυτή προκαλεί εμ-
μονές, διαρκή αίσθηση ανι-
κανοποίητου, δυσκολίες στην 
καθημερινότητα, αντικοινωνι-
κότητα, πτώση της ποιότητας 
ζωής και σε ακραίες περιπτώσεις 
τάσεις αυτοκτονίας. Αν και το 
σύνδρομο δεν έχει καταχωρισθεί 
επίσημα ως ψυχιατρική νόσος, το 
βέβαιο είναι πως πλήττει όλο και 
περισσότερους ανθρώπους που 
περνούν όλο και περισσότερο 
χρόνο στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και ειδικά νέους που 
είναι ευάλωτοι και ανασφαλείς 
όσον αφορά την εξωτερική τους 
εμφάνιση. 

Οι μεγαλύτερες 
ζητούν εμφυτεύματα 
υαλουρονικού οξέος 
στα χείλη και μπότοξ 
και οι πιο νέες αύξηση 
του όγκου χειλιών και 
γλυπτική προσώπου.  

Ο άνθρωπος χάνει 
την ταυτότητά του. 
Ο σκοπός της επέμβα-
σης είναι να βελτιώσεις 
την εικόνα σου, όχι 
να μοιάζουν όλοι ίδιοι, 
με τα ίδια ζυγωματικά.    

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 

Η κυριαρχία των προσώπων του Instagram βλάπτει την ψυχική υγεία

Mεγάλη αύξηση αισθητικών επεμβάσεων σε όλο και νεαρότερες ηλικίες, με μίμηση των φίλτρων των δημοφιλών εφαρμογών   

Η γιατρός εξηγεί ότι μια αισθητική επέμβαση μας ωφελεί μόνο όταν σχεδιάζεται με βάση τα δικά μας φυσικά χαρακτηριστικά και λαμβάνει υπ’ όψιν την αρ-
μονία μεταξύ τους, ωστόσο συχνά οι γυναίκες θέλουν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως στην επέμβαση.

Οι νέοι, επηρεασμένοι από τις εξιδανικευμένες εικόνες στα social media, 
δεν ικανοποιούνται από την πραγματικότητα και επισκέπτονται πλαστικούς 
χειρουργούς με τις εξωραϊσμένες εκδοχές του εαυτού τους, ζητώντας τους 
αλλαγές που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν. 

Σε ένα χρόνο 
7 εκατομμύρια ενέσεις 
νευροτοξίνης (botox) 
χορηγήθηκαν 
σε Αμερικανούς και 
πάνω από 2,5 εκατ. 
ενέσιμα fillers.

Το σύνδρομο 
«δυσμορφία 
του Snapchat» 
εγκαθιδρύεται όταν ένα 
άτομο συγκρίνει διαρκώς 
τις σέλφι του με την 
αληθινή του εμφάνιση.

Στον πλαστικό με φωτογραφία από το TikTok 
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Νομιμότητα (αστείο, 
σουρεάλ, μεταφυσικό) 

Δεν συνάδει καθόλου με τα «ήθη «και τα «έθι-
μα» του χώρου, κανείς ποτέ δεν αιτήθηκε
κάτι παρόμοιο, συνεπώς η έκκληση του προ-
έδρου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ για να διαφυλάξει
την νομιμότητα, ελέγχοντας την πηγή των
εσόδων για ομάδες που διοικούνται από
ξένους επενδυτές θεωρείται τουλάχιστον
πρωτόγνωρη για τον κόσμο του κυπριακού
ποδοσφαίρου. 

Ενδεχομένως να ηχεί και ως αστείο στ’
αυτιά πολλών, αφού σε μια χώρα που καθιε-

ρώθηκε ως ένα από τα ξακουστά πλυντήρια χρήματος ανά
το παγκόσμιο, μοιάζει δύσκολο να κυνηγήσουν οι διωκτικές
αρχές το όποιο μαύρο χρήμα ρέει από τη δύση ή την ανατολή. 

Πόσο μάλλον δε, όταν σχετίζεται με το χώρο του ποδο-
σφαίρου που λειτουργεί σαν άβατο ελέω του αυτοδιοίκητου
που παρέχει η ΦΙΦΑ . Επί τούτου το κωμικό στοιχείο παύει
να υφίσταται παραχωρώντας τη θέση του στο σουρεαλιστικό.
Γιατί ως τέτοιο μοιάζει. 

Σ’ ένα από τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα του κόσμου
παρακαλώ και όχι της Ευρώπης, να ζητεί ο οποιοσδήποτε
την επιβολή της νομιμότητας μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό. 

Σ’ ένα χώρο που εδώ και χρόνια έχει εισχωρήσει κάθε «κα-
ρυδιάς καρύδι» της κυπριακής κοινωνίας, από επιχειρηματίες
άνευ αντικειμένου μέχρι μέλη του υπόκοσμου, κομματικοί
και wanna be πολιτικοί κάθε παράταξης, η νομιμότητα μοιάζει
πολύ απομακρυσμένη. 

Μοιάζει απομακρυσμένη γιατί στο ατελείωτο πάρτι που
στήθηκε γύρω από το άθλημα, κλήθηκαν να λογοδοτήσουν
άτομα όχι περισσότερα από τα δάχτυλα ενός χεριού και
μάλιστα χωρίς να είναι στην πρώτη γραμμή. 

Άσε κιόλας που να περιμένεις από την ΚΟΠ και την ηγεσία
της να επιφέρει την κάθαρση, εγκαταλείπουμε και το σου-
ρεαλιστικό επίπεδο μεταβαίνοντας στο μεταφυσικό. 

Μεταξύ μας δεν έχει δημιουργήσει και την καλύτερη
φήμη ως προς τις τακτικές της σε σχέση με τα οικονομικά..
Δεν μπορεί κάπου θα έχετε ακούσει ότι η Ομοσπονδία ανά
καιρούς προστατεύει ομάδες από την διαδικασία των κρι-
τηρίων, δανείζει ή προπληρώνει λεφτά, εμπλέκεται με τα
τηλεοπτικά συμβόλαια και γενικώς λειτουργεί σαν τράπεζα
των ομάδων, στέκοντας αρωγός στις οικονομικές τους τσα-
πατσουλιές. 

Ανεξαρτήτως της ορθότητας του αιτήματος εκ μέρους του
προέδρου του ΑΠΟΕΛ και της αναγκαίας ομολογουμένως
προσπάθειας για να επιβληθεί η οικονομική κάθαρση στο
χώρο του αθλήματος, τα δεδομένα ως έχουν γύρω από το
χώρο δεν συνάδουν με μια τέτοια επιδίωξη. Αντιθέτως στην
σκέψη και μόνο δεν έχουμε παρά να γελάσουμε ή να μετα-
φερθούμε σε διαστάσεις σουρεαλιστικές γιατί όχι και στην
σφαίρα του μεταφυσικού. 

Περί επενδυτών...
Ότι ο ποδοσφαιρικός χάρτης της Κύπρου έχει
αλλάξει, λογικά όλοι θα έπρεπε να το είχαν
συνειδητοποιήσει, πολύ πριν η Πάφος FC
αποκτήσει – αγοράσει την ποιοτικότερη επι-
λογή ποδοσφαιριστή από το ρόστερ της Ομό-
νοιας. Η μεταγραφή Μπρούνο Φελίπε στην
ουσία ήταν μία ακόμη επιβεβαίωση και με
επιβλητικό μάλιστα τρόπο, πως τα δεδομένα
έχουν αλλάξει, ήδη σε σημαντικό βαθμό και
κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει, γιατί ολο-

ένα και περισσότεροι ξένοι επενδυτές έχουν ήδη συμμετοχή
στα διοικητικά κάποιων ομάδων και ξένους επενδυτές
ψάχνουν σχεδόν όλοι… 

Περί επενδυτών λοιπόν ο λόγος. Για όσους επωφελούνται
ήδη από την παρουσία τους ή προσβλέπουν σε κάτι τέτοιο,
κανένα πρόβλημα. Για όσους βλέπουν το ισοζύγιο δυνάμεων
να αλλάζει σε βάρος τους, φυσιολογικά τίθεται θέμα. Στο
επίκεντρο η οικονομική δυνατότητα ενός ξένου επενδυτή.
Πιο απλά, από πού προέρχονται τα λεφτά, αν δικαιολογούνται
προϋπολογισμοί εκατομμυρίων, αν μπορεί να υπάρξει ισο-
λογισμός εσόδων και εξόδων, αν υπάρχει ο κατάλληλος
έλεγχος, από την αρμόδια και διοργανώτρια αρχή, την ΚΟΠ. 

Οι πλείστοι, αν όχι όλοι θα απαντήσουν, σ’ ένα σχετικό
ερώτημα, πως κανένας έλεγχος δεν γίνεται ή δεν γίνεται
με τον κατάλληλο τρόπο και τα απαιτούμενα αυστηρά κρι-
τήρια. Αρνητική, ωστόσο, θα πρέπει να είναι και η απάντηση
σε ανάλογο ερώτημα, αν ο κατάλληλος έλεγχος υπάρχει
(εδώ και χρόνια) στην οικονομική πολιτική ομάδων με
καθαρά κυπριακή διοίκηση. Γιατί αν υπήρχε τέτοιος, λογικά
δεν θα υπήρχαν ελλειμματικοί προϋπολογισμοί, σε όλες
σχεδόν τις ομάδες. Άλλοθι για ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη πα-
ρουσία ξένων επενδυτών – κεφαλαίων, δεν θα πρέπει να
αποτελούν οι οικονομικές τρύπες, τα τεράστια χρέη και η
διαχρονική ανάγκη πολλών διοικήσεων να πετυχαίνουν
διακανονισμούς, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη σχετική
αδειοδότηση στον έλεγχο κριτηρίων. Την ίδια ώρα όμως,
ούτε πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών δεν θα πρέπει
να γίνεται αποδεκτή και πολύ περισσότερο να απαιτείται
από κάποιους.

Ιδανικό θα ήταν η ΚΟΠ να είχε από καιρό οριοθετήσει τις
γραμμές, πλήρως εναρμονισμένες με τις γραμμές ΟΥΕΦΑ και
ΦΙΦΑ, σε ότι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική των
σωματείων. Ποτέ, ωστόσο, δεν το έχει πράξει και περισσότερο
σε μια προσπάθεια στήριξης ή και συγκάλυψης αποδίδεται,
βοηθώντας πολλά σωματεία της να βρίσκουν προσωρινές
λύσεις. Με το… αζημίωτο βέβαια, το οποίο μεταφράζεται σε
στήριξη – συναίνεση, σε ότι έχει να κάνει με θέσεις, καίρια
πόστα και θητείες σε αυτά…
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Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου του 2022
η Γενική Συνέλευση του Σωματείου
Αλκής Ορόκλινης αποφάσισε την
αναστολή του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το
ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει,
σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα,
στο αγροτικό. Μία είδηση που πραγ-
ματικά συγκλόνισε το κυπριακό πο-
δοσφαιρικό κοινό, καθώς για δεύτερη
φορά, η ιστορική «Αθάνατη» αναγ-
κάζεται να κλείσει το ποδοσφαιρικό
της τμήμα. 

Η πρώτη φορά ήταν τον Μάιο του
2014, όταν η Αλκή Λάρνακας έβαλε
οριστικό «λουκέτο» λόγω των μεγά-
λων οικονομικών προβλημάτων. Πα-
ρά το γεγονός ότι το 2014 η ιδέα της
Αλκής «αναγεννήθηκε» μέσα από
την Ομόνοια Ορόκλινης, εννέα χρόνια
μετά βάζει ξανά «λουκέτο» αφού
όπως εκ των πραγμάτων φαίνεται,
οι διοικούντες της δεν έμαθαν από
τα λάθη τους. 

Η «χρυσή» δεκαετία ’70
Οι Κύπριοι φίλαθλοι στενοχωρή-

θηκαν πολύ με αυτή την άσχημη
εξέλιξη στον χώρο του ποδοσφαίρου

μας. Η ιστορία της «Αθάνατης» έχει
αρκετές επιτυχίες και ποτέ δεν θα
ξεχαστεί. Η Αλκή Λάρνακας ιδρύθηκε
στις 10 Απριλίου του 1948 και σε διά-
στημα έντεκα χρόνων κατάφερε να
ανέβει στην Α’ Κατηγορία, καθώς τη
χρονιά 1959-60 κατέκτησε το πρω-
τάθλημα στη Β’ Κατηγορία. Η «χρυ-
σή» δεκαετία της ομάδας ήταν την
περίοδο 1970-79, καθώς έφτασε τρεις
φορές στον τελικό του κυπέλλου,
αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει
τον τίτλο. Επίσης, την περίοδο 1978-
79 κατέκτησε την τρίτη θέση στο
πρωτάθλημα, που ήταν η υψηλότερη
στην ιστορία της και την περίοδο
1974-75 τερμάτισε στην τέταρτη θέ-
ση, τη δεύτερη ψηλότερη θέση στην
ιστορία της. Στη συγκεκριμένη χρονιά
πέτυχε 16 νίκες που ήταν οι περισ-
σότερες σε μία σεζόν στην ιστορία
της, συνάμα πέτυχε 57 γκολ, που
ήταν επίσης τα περισσότερα που
σκόραρε ποτέ σε μία χρονιά. Επι-
πλέον, τη σεζόν 1978-79, τερμάτισε
στην 3η θέση και εξασφάλισε συμ-
μετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση,
για πρώτη και μοναδική φορά στην
ιστορία της.

Στην Ευρώπη 
Η Αλκή στην ένδοξη ιστορία της

κατάφερε να εξασφαλίσει και ευρω-
παϊκό εισιτήριο. Συγκεκριμένα την
σεζόν 1978-79 η ομάδα της Λάρνακας
τερμάτισε στην 3η θέση, η οποία

την τότε εποχή δεν εξασφάλιζε συμ-
μετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Ωστόσο, στη 2η θέση είχε τερματίσει
ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κατέκτησε και
το κύπελλο και ως εκ τούτου θα συμ-
μετείχε στο Κύπελλο Κυπελλούχων.
Έτσι, η 3η ομάδα της βαθμολογίας
του πρωταθλήματος, η Αλκή, εξα-
σφάλιζε συμμετοχή στον πρώτο γύρο
του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1979-80. Αν-
τίπαλος της «Αθάνατης» ήταν η Ντι-
ναμό Βουκουρεστίου. Ο πρώτος αγώ-
νας έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 1979
στο Βουκουρέστι, με την Αλκή να
χάνει με 3-0. Ο επαναληπτικός πραγ-
ματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1979
στο Παλιό ΓΣΖ παρουσία 3.000 θεα-
τών, όμως το αποτέλεσμα ήταν εφιαλ-
τικό για την Λαρνακιώτικη ομάδα,
καθώς έχασε με το βαρύ σκορ 9-0.

Τα υπόλοιπα χρόνια που ακολού-
θησαν δεν ήταν καλά όσον αφορά
το κομμάτι επιτυχιών και τίτλων, κα-

θώς η Αλκή ποτέ δεν κατόρθωσε να
σηκώσει ένα μεγάλο τρόπαιο, παρά
το γεγονός ότι έφτασε πέντε φορές
σε τελικό Κυπέλλου. Οι επόμενες σε-
ζόν βρήκαν την Αλκή να παλεύει για
τη διαβάθμιση, κάποτε να οδηγείται
στη Β’ Κατηγορία και άλλοτε ξανά
να ανεβαίνει στα μεγάλα «σαλόνια». 

Η αρχή του (πρώτου) τέλους 
Η τετραετία 2010-14 ήταν και η

τελευταία της Αλκής Λάρνακας. Την
περίοδο 2009-10 η Αλκή κατέκτησε
για τέταρτη και τελευταία φορά το
πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας, ενώ
εκείνη τη χρονιά για πρώτη και μο-
ναδική φορά οι ομάδες της πόλης
της Λάρνακας αγωνίστηκαν μαζί στη
Β΄ κατηγορία, με την ΑΕΚ Λάρνακας
να τερματίζει στη δεύτερη θέση,
πίσω από την Αλκή. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν τέσ-
σερις σερί χρονιές στην Α’ Κατηγορία

στην ανώτατη κατηγορία. Τις πρώτες
τρεις περιόδους τερμάτισε κατά σειρά
στη 10η, 8η και 9η θέση, χωρίς να
κινδυνέψει με υποβιβασμό. Μάλιστα,
τη σεζόν 2012-13, για πρώτη φορά
ένας ποδοσφαιριστής της Αλκής ανα-
δείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρω-
ταθλήματος. Ο λόγος για τον Μπερ-
νάρντο Βασκονσέλος.

Η «ιδέα» γεννήθηκε ξανά
Μετά τη διάλυση της Αλκής Λάρ-

νακας, το 2014 παράγοντες αυτής
της ομάδας πλησίασαν την Ομόνοια
Ορόκλινης και τότε με μπροστάρη
τον Άντη Λόππα έγινε η ενοποίηση
και δημιουργήθηκε η Αλκή Ορόκλι-
νης. Μία ομάδα η οποία αγκαλιάστηκε
αρκετά από τον κόσμο της Αλκής
αλλά και από το χωριό της Ορόκλινης
και μέσα σε τρεις σεζόν από το 2015
μέχρι το 2017 κατάφερε να ανέβει
στην Α’ Κατηγορία και να ακουστεί
στα μεγάλα σαλόνια το ένδοξο το
όνομα της «Αθάνατης». Ο Άντης Λόπ-
πας για πολλούς Αλκαίους τότε ήταν
ο «Θεός» της Αλκής, ο άνθρωπος που
αναγέννησε την μεγάλη τους αγάπη
και τους έκανε ξανά να ζήσουν το
όνειρο της Α’ Κατηγορίας. 

Τη σεζόν 2017-18 η Αλκή βρέθηκε
στην μεγάλη κατηγορία, γεγονός
που ώθησε πολλούς Αλκαίους να επι-
στρέψουν στο γήπεδο. Η ομάδα κα-
τάφερε να παραμείνει στα σαλόνια
και την επόμενη χρονιά. 

Η αρχή του τέλους 
Η επόμενη σεζόν για πολλούς χα-

ρακτηρίζεται η αρχή του τέλους, κα-
θώς η ομάδα στο τέλος δεν κατάφερε
να μείνει στην κατηγορία. Η χρονιά
κρίθηκε στο παιχνίδι με την ΕΝΠ,
το οποίο χάθηκε, με την Αλκή στο
τέλος να υποβιβάζεται στη β’ Κατη-
γορία, ήταν και η αρχή του τέλους
για την «Αθάνατη». 

Το τέλος της ιστορικής Αλκής
Πώς η «Αθάνατη» αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Premier League: Η Premier Lea-
gue απέχει έτη φωτός οικονομικά
από τα άλλα πρωταθλήματα. Τα χρή-
ματα που ξοδεύτηκαν για αγορές παι-
κτών τον Ιανουάριο είναι τουλάχι-
στον έξι φορές περισσότερα από το
πλησιέστερο πρωτάθλημα! Συγκε-
κριμένα, οι ομάδες της Premier Lea-
gue έκαναν 92 μεταγραφές, με συνο-
λικό κόστος 829,8 εκατ. ευρώ. Το πιο
λαμπερό πρωτάθλημα στον κόσμο.

Επεξήγηση φάσεων: Μετά τις
πρώτες εκτιμήσεις, τις πρώτες εντυ-
πώσεις και τις αρχικές ανησυχίες, η
πλήρης επιβεβαίωση. Σαν κείμενο
copy – paste κατάντησε η δημοσιο-
ποίηση της επεξήγησης φάσεων από
το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ. Επεξή-
γηση η οποία… βρέξει χιονίσει, δι-

καιώνει στην κατάληξη και τις απο-
φάσεις διαιτητών στον αγωνιστικό
χώρο και την όποια αντίδραση ή μη
αντίδραση διαιτητών στο VAR. Και
αφού κάθε άλλο παρά πιο σοφοί
βγαίνουμε ως προς την ερμηνεία κά-
ποιων κανονισμών, ας σταματήσει η
ΚΟΠ και το αρμόδιο της τμήμα να μας
επεξηγούν - δικαιολογούν την πα-
ρουσία των διαιτητών. 

Επεξήγηση φάσεων 2: «Ο επιτι-
θέμενος ποδοσφαιριστής κλωτσά
την μπάλα στο χέρι το αμυνόμενου το
οποίο βρισκόταν σε φυσική θέση,
κοντά στο σώμα. Ο διαιτητής είδε ξε-
κάθαρα τη φάση και σωστά είπε να
συνεχιστεί το παιχνίδι. Έγινε έλεγχος
της φάσης από το VAR το οποίο διαπί-
στωσε πως δεν υπήρξε παράβαση

και σωστά δεν έκανε παρέμβαση».
Ανακοίνωση του Τμήματος Διαιτησίας
της ΚΟΠ για την ανάλυση και επεξή-
γηση φάσεων της περασμένης αγω-
νιστικής και η τοποθέτηση αφορά της
αναμέτρηση Ομόνοια-Πάφος FC για
τη φάση που η Ομόνοια ζήτησε πέ-
ναλτι (χέρι του Μπάιριτς σε σέντρα
του Μπεζούς). Όντως η ανακοίνωση
αυτή... συμβάλλει στην καλύτερη κα-
τανόηση των αποφάσεων των διαιτη-
τών και του VAR, της εφαρμογής των
κανονισμών διαιτησίας και του πρω-
τοκόλλου του VAR.

Μεταγραφή Μπρούνο: Στο σύγ-
χρονο ποδόσφαιρο, δύσκολα μια
συμφέρουσα οικονομική πρόταση
δεν γίνεται αποδεκτή, ακόμη και αν
αφορά στην ποιοτικότερη επιλογή

ενός ρόστερ. Κάπως έτσι δικαιολόγη-
σε η διοίκηση της Ομόνοιας την πα-
ραχώρηση Μπρούνο Φελίπε. Ακόμη
όμως και αποδεκτή να γίνει η συγκε-
κριμένη θέση, από το γεγονός ότι για
μέρες η πλευρά της Ομόνοιας γνώρι-
ζε για το σοβαρό ενδεχόμενο αποχώ-
ρησης του ποδοσφαιριστή και, όπως
αποδείχθηκε, εναλλακτική επιλογή
δεν φρόντισε να έχει, εκτεθειμένη
μένει και δικαιολογημένα τ’ ακούει
από τους δικούς της οπαδούς. 

Μη ενίσχυση: Και τι δεν άκουσαν οι
υπεύθυνοι της ομάδας σχεδιασμού
της Ομόνοιας από τον κόσμο για το
πώς χειρίστηκαν την πτυχή της ενί-
σχυσης της ομάδας. Της μη ενίσχυ-
σης για την ακρίβεια. Έχει πάντως δί-
κιο ο κόσμος. 

Η κακή διαχείριση και οι επενδυτές 
Μετά την διαβάθμιση της ομάδας στην Β’ κατηγορία είδαμε να έρχονται
δύο επενδυτές που είχαν στόχο να την επαναφέρουν προς τη δόξα και να
την ανεβάσουν στην μεγάλη κατηγορία. Πρώτος ο Γιώργος Κουτούκης, ο
οποίος υποσχέθηκε πολλά πράγματα στον κόσμο, όμως τίποτα από αυτά
δεν έγιναν πράξεις και στα μέσα της χρονιάς 2020-21 αποχώρησε από την
ομάδα.  Δεύτερος ήταν ο Άντι Μέντγουΐκ, ο οποίος προσπάθησε να ανε-
βάσει ξανά την Αλκή στην Α’ Κατηγορία, κάνοντας ένα μεγάλο και ηχηρό
μπάτζετ για τα δεδομένα της Β’ Κατηγορίας, όμως στο τέλος η ομάδα έμει-
νε από χρήμα. Πράγμα που την οδήγησε σε ένα μεγάλο οικονομικό αδιέ-
ξοδο. Η Αλκή πλήγηκε οικονομικά και στο περασμένο καλοκαίρι δεν βρέ-
θηκε κανείς να την αναλάβει εξ ολοκλήρου για να γίνει μία σωστή δου-
λειά, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο που βρέθηκε σήμερα, δηλαδή
τη διάλυση. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια γιατί κανείς δεν μπορεί να φαν-
ταστεί την ιστορική Αλκή να αγωνίζεται στο Αγροτικό πρωτάθλημα. Γιατί η
Αλκή δεν είναι ομάδα Αγροτικού. Όμως εκεί την κατάντησαν οι λανθασμέ-
νοι και επιπόλαιοι χειρισμοί αυτών που την διοίκησαν. Ακόμη και αν η
«Αθάνατη» δεν επιστρέψει ποτέ ξανά, η ιστορία της πάντα θα υπάρχει για
τον κόσμο της, για τους λίγους αλλά πολύ πιστούς οπαδούς της που δεν
την άφησαν ποτέ μόνη. 

<<<<<<<

Παρά το γεγονός ότι το
2014 η ιδέα της Αλκής
«αναγεννήθηκε» μέσα
από την Ομόνοια Ορόκλι-
νης, εννέα χρόνια μετά
βάζει ξανά «λουκέτο».

Ακόμη και αν η «Αθάνατη» δεν επιστρέψει ποτέ ξανά, η ιστορία της πάντα θα υπάρχει για τον κόσμο της, για τους λίγους
αλλά πολύ πιστούς οπαδούς της που δεν την άφησαν ποτέ μόνη. 
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Τι κληρονομεί
ο νέος Πρόεδρος
στην οικονομία
Τα αριθμητικά δεδομένα 
Οι αριθμοί που θα βρει ενώπιόν
του ο νέος Πρόεδρος για να συ-
νεχίσει την οικονομική του πο-
λιτική, είναι διαμορφωμένοι.
Θα βρει 448,4 εκατ. ευρώ από
το πλεόνασμα της Γενικής Κυ-
βέρνησης και πληθωρισμό 7,1%.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου
ήταν 16.758 πρόσωπα. Το δη-
μόσιο χρέος αναμένεται να μει-
ωθεί στο 87,2% του ΑΕΠ το
2022. Σελ. 5

Εξαγωγές
πατατών αξίας
250 εκατ. ευρώ
Μέσα σε έξι χρόνια
Στα 250,5 εκατ. ευρώ ανήλθε η
αξία των εξαγωγών πατάτας από
το 2017 μέχρι και τον Οκτώβριο
του 2022. Εκτιμάται ότι οι εξα-
γωγές θα αυξηθούν με την πι-
στοποίηση του προϊόντος στο
σύστημα Ποιότητας Γεωγραφι-
κής Ένδειξης. Βασικότερες αγο-
ρές εξαγωγής είναι η Ελλάδα, η
Βρετανία, το Βέλγιο και η Πο-
λωνία. Σελ. 4

REAL  ESTATE

Αύξηση ενοικίων 35% 
σε έξι χρόνια στην Αττική
Από το 2017 έως τα τέλη του 2022 τα
ενοίκια στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά
35%. Συγκριτικά με το 2009, οι σημερι-
νές τιμές υπολείπονται μόλις κατά
5,5%, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις,
ιδίως στο κέντρο της Αθήνας και τα νό-
τια προάστια, όπου η απόσταση έχει εκ-
μηδενιστεί. Σελ. 12

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

Οι αυξήσεις
επιτοκίων
εκτοξεύουν
τις δόσεις

Σελ. 6

Ενοίκιο έναντι δόσης από τον Μάρτιο
Την τελική του μορφή παίρνει το σχέδιο – Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δανειολήπτης

Κύπρος 3,82% -0,05%

Γερμανία 2,07% -0,17%

Γαλλία 2,64% -0,07%

Ιταλία 3,89% -0,17%

Ισπανία 2,98% -0,23%

Ιρλανδία 2,61% -0,07%

Ελλάδα 3,99% -0,22%

Ην. Βασίλειο 3,00% -0,31%

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

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η κλιματική αλλαγή
πιέζει τις επιχειρήσεις
H κλιματική αλλαγή είναι η πιο σημαντική
προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Όταν,
στο πλαίσιο έρευνας, ζητήθηκε από στε-
λέχη να κατατάξουν τα θέματα που πιέ-
ζουν περισσότερο τις εταιρείες τους, όρι-
σαν την κλιματική αλλαγή ως ένα «από τα
τρία πιο πιεστικά ζητήματα». Σελ. 9

ΕΛΛΑΔΑ

Αρνητική πρωτιά 
σε δαπάνες στέγασης
Η Ελλάδα διατηρεί την αρνητική πρωτιά
αναφορικά με την επιβάρυνση των νοι-
κοκυριών σε δαπάνες στέγασης. Σύμφω-
να με την Eurostat, το ποσοστό του πλη-
θυσμού που καταβάλλει άνω του 40%
του εισοδήματος για τη στέγασή του αγγί-
ζει το 32,4%, έναντι 10,4% του μέσου
όρου της Ε.Ε. Σελ. 8

Εντονες αντιδράσεις για το πετρέλαιο Αλάσκας

Μέσα στον επόμενο μήνα ανα-
μένεται η εφαρμογή του Σχεδίου
Ενοικίου έναντι Δόσης, γνωστού
και ως «mortgage to rent». Η δια-
βούλευση μεταξύ του κυπριακού
κράτους και της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής έχει ενταθεί τον τελευταίο
καιρό και το Σχέδιο έχει λάβει
την τελική του μορφή. Εκτιμάται
ότι το σχέδιο αποτελεί ένα από
τα εργαλεία που θα βελτιώσει τα
μέγιστα την κατάσταση με το

πλαίσιο των εκποιήσεων στην
Κύπρο. Το πλαίσιο των εκποιήσε-
ων στην ολότητά του θα συζη-
τηθεί στην πρώτη συνεδρία της
Επιτροπής Οικονομικών με το
που θ΄ανοίξει η Βουλή των Αντι-

προσώπων μετά τις εκλογές, στις
20 Φεβρουαρίου. Για να μπει ένας
δανειολήπτης στο Σχέδιο Ενοικίου
Έναντι Δόσης θα πρέπει να πλη-
ροί τρεις προϋποθέσεις. Να είχε
μη εξυπηρετούμενο δάνειο μέχρι

στο τέλος του 2021, το ακίνητο
για το οποίο έχει λάβει το δανει-
σμό που δεν πληρώνει να μην ξε-
περνά τις 250 χιλιάδες ευρώ και
τέλος, να λαμβάνει κάποιο επί-
δομα του κράτους. Σελ. 3

Εχει χαρακτηριστεί «βόμβα άνθρακα» και δολοφόνος των ταράνδων, αλλά για πολλούς πρόκειται για πολλά υποσχόμενο σχέδιο που μπορεί να
τονώσει την τοπική οικονομία στην Αλάσκα και να προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια στις ΗΠΑ. Ο λόγος για το σχέδιο ύψους 8 δισ. δολ. που έχει
προτείνει η ConocoPhillips για την εκμετάλλευση του πετρελαίου στην περιοχή Γουίλοου της Αλάσκας. Το εν λόγω σχέδιο έχει προκαλέσει τις
αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και έχει ενσπείρει διχογνωμία στον ντόπιο πληθυσμό. Υπολογίζεται πως στην περιοχή υπάρχουν
614 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Σελ. 11

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Η δημοσιονομική πολιτική παρα-
δοσιακά επικεντρώνεται στην
ικανοποίηση κάποιων ονομαστι-
κών στόχων, κυρίως σε ό,τι αφορά
το δημοσιονομικό έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος. Στην παρούσα
φάση, διεξάγεται μια ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο για αναμόρφωση του δη-
μοσιονομικού πλαισίου, με στό-
χους: (α) την αναβάθμιση της ανα-
πτυξιακής, κοινωνικής και περι-
βαλλοντικής διάστασης, (β) με-
γαλύτερη ευελιξία, ώστε σε δύ-
σκολες περιόδους να στηρίζονται
οι οικονομίες, (γ) απλοποίηση,
και (δ) μετατόπιση της ευθύνης
σε εθνικό επίπεδο, με τα Ευρω-
παϊκά θεσμικά όργανα να διατη-
ρούν ένα εποπτικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημείο
που χρήζει προσοχής είναι το θέ-
μα της αξιοποίησης της κρατικής
περιουσίας, που περιλαμβάνει

κρατικές επιχειρήσεις, ακίνητη
περιουσία και επενδύσεις σε χρη-
ματοοικονομικά μέσα. 

Για την Κύπρο, η ακίνητη πε-
ριουσία, που υπολογίστηκε στα
€15 δισ., έχει μεγάλη σημασία.
Μια αξιοποίηση (π.χ. δημιουργία
κέντρων αριστείας, φωτοβολταϊ-
κών πάρκων) με βάση τα πιο κάτω
κριτήρια, θα μπορούσε να απο-
φέρει πιθανά έσοδα της τάξης
των €450 εκ. ετησίως. Πολλαπλά
οφέλη αναμένονται και από βελ-
τίωση του πλαισίου διακυβέρνη-
σης των οργανισμών δημοσίας
ωφελείας.

Ομολογουμένως, λίγες μόνο
χώρες έχουν διαμορφώσει μια
ολοκληρωμένη πολιτική για αξιο-
ποίηση της κρατικής περιουσίας.
Σε αυτές περιλαμβάνονται χώρες
της Ασίας (π.χ. Σιγκαπούρη) και
οι Σκανδιναβικές χώρες. 

Οι επιδιώξεις μιας τέτοιας

στρατηγικής είναι: (i) η ενίσχυση
των δημοσίων εσόδων – το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
εκτιμά ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία
είναι διπλάσια του ΑΕΠ - και (ii)
η συνεισφορά στην επίτευξη των
αναπτυξιακών περιβαλλοντικών
και κοινωνικών στόχων ενός κρά-
τους.

Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής
περιλαμβάνουν, αφενός, την πλή-
ρη καταγραφή της κρατικής πε-
ριουσίας και την επεξεργασία
ενός κρατικού ισολογισμού, για
σκοπούς καλύτερης απεικόνισης
της δημοσιονομικής κατάστασης,
και, αφετέρου, μέτρα θεσμικού
χαρακτήρα, περιλαμβανομένου
και της δημιουργίας ξεχωριστής
εξειδικευμένης οντότητας για
σκοπούς καλύτερης διαχείρισης
της κρατικής περιουσίας. Επι-
πρόσθετα, απαιτείται νομοθετική

ρύθμιση που να διασφαλίζει υψη-
λά επίπεδα διακυβέρνησης, δια-
φάνεια, ανεξαρτησία από πολι-
τικές παρεμβάσεις, λογοδοσία
και αξιοκρατία. Ιδιαίτερα σημαν-
τική είναι η αντιμετώπιση του
θέματος της σύγκρουσης συμφε-
ρόντων καθώς και της διαφθοράς,
που αποτελούν εγγενείς κινδύνους
των κρατικών οντοτήτων. 

Το προτεινόμενο εγχείρημα
δεν είναι εύκολο αλλά μπορεί να
αποφέρει ουσιαστικά οφέλη. Προ-
ϋποθέσεις περιλαμβάνουν τη διε-
νέργεια μελέτης σκοπιμότητας
από ανεξάρτητο φορέα, με όρους
εντολής την υιοθέτηση επιτυχη-
μένων διεθνών πρακτικών και τη
δημιουργία μηχανισμού ανεξάρ-
τητης αξιολόγησης σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα, ούτως ώστε να
εντοπίζονται και να διορθώνονται
έγκαιρα τυχόν αδυναμίες. 

Η βασικότερη όμως προϋπό-

θεση είναι η ορθή στελέχωση και
η επαγγελματική διαχείριση, τόσο
της οντότητας που θα διαχειρί-
ζεται την κρατική περιουσία, όσο
και των δημόσιων οργανισμών.

Στην Κύπρο, έχουν γίνει κάποια
βήματα προς το σκοπό αυτό, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά την κατα-
γραφή της κρατικής ακίνητης και
κινητής περιουσίας, υιοθετώντας
διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ωστό-
σο, απομένουν να γίνουν πολλά,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα
της αξιοποίησης της κρατικής
ακίνητης περιουσίας και της βελ-
τίωσης της διαχείρισης οργανι-
σμών δημοσίας ωφελείας.

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

Η σημασία αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΝΙΚΟΥ ΑΥΛΩΝΑ

Οι επενδύσεις με κριτήρια ESG, οι
κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής
και η πορεία προς την επίτευξη του
στόχου Net-Zero διαμορφώνουν
ήδη από το 2022, πέρα από τη σχε-
τική ρητορική και μια σειρά από
σημαντικές τάσεις και νομοθεσίες
που θα επηρεάσουν τους οργανι-
σμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
μέσα στο 2023. Επιπλέον, στις τά-
σεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη τα
πρόσφατα ευρήματα της εξειδικευ-
μένης έρευνας που υλοποίησε το
Κέντρο Αειφορίας-CSE στην Ευρώ-
πη και Βόρεια Αμερική και η οποία
διερεύνησε τους λόγους για τους
οποίους το «επιχειρείν ως συνήθως»,
δεν αποτελεί πλέον έγκυρη επιλογή
και η στροφή προς έναν «βιώσιμο
τρόπο του επιχειρείν» αποτελεί μο-
νόδρομο.

Οι σημαντικότερες τάσεις για
το 2023 για οργανισμούς του ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα είναι:
1. Οδικοί χάρτες Net-Zero και ενεργειακός
μετασχηματισμός. Σύμφωνα με το
Net-Zero Tracker, το 91% της παγ-
κόσμιας οικονομίας και σχεδόν οι
μισές από τις 2.000 μεγαλύτερες
εταιρείες έχουν δεσμευτεί για την
επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύ-
πων (Net-Zero). Ωστόσο, οι εμπει-
ρογνώμονες του ΟΗΕ στην COP27
παρουσίασαν μια μάλλον απογοη-
τευτική έκθεση, καθώς ένας μεγάλος
αριθμός αυτών των δεσμεύσεων
φαίνεται να στερείται επιστημονικής
αυστηρότητας και δεν έχει επιτευχ-
θεί πραγματική πρόοδος. Μέσα στο
2023 περισσότεροι επενδυτές θα
ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα
που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδη-
γίας SFDR – κεφάλαια που έχουν
στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις ή
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Από την άλλη πλευρά,
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλ-
λάξει δραματικά το ευρωπαϊκό ενερ-
γειακό σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει
σε αύξηση της χρήσης των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας, του πρά-
σινου υδρογόνου μέσω νέων και
υφιστάμενων πηγών και σε επιτά-
χυνση για την εύρεση λύσεων ενερ-
γειακής απόδοσης. Ο μετασχημα-
τισμός του ενεργειακού συστήματος
της Ε.Ε. θα αποτελέσει προτεραι-
ότητα για το 2023.
2. Πίεση για πιο απαιτητικά πρότυπα και
δημοσιοποίηση στοιχείων ESG – Μείωσης
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Το
2023 οι εταιρείες θα επικεντρωθούν
περισσότερο από ποτέ στην αξιο-
λόγηση του τι θα πρέπει να αναφέ-
ρουν στις ετήσιες εκθέσεις τους,
με σημείο αναφοράς τον κανονισμό
SFDR της Ε.Ε. που τέθηκε σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2023 και

του κανονισμού CSRD που θα ακο-
λουθήσει στη συνέχεια (2024).
3.  ESG και χρηματοδότηση επιχειρήσεων
θα γίνουν περισσότερο αλληλένδετες.
Το 83% των θεσμικών επενδυτών
στην Ευρώπη σχεδιάζει να αυξήσει
την επένδυση σε προϊόντα ESG.
Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές
είναι αποφασισμένες να ξεκαθαρί-
σουν κάθε υπάρχουσα σύγχυση γύ-
ρω από τα επενδεδυμένα κεφάλαια
ESG, ενώ οι τράπεζες θα είναι πιο
απαιτητικές στη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων που πληρούν τα κρι-
τήρια ESG.
4. Λιγότερη εστίαση στα Ratings ESG.
Η εξοικείωση με τα πρότυπα και
τις αξιολογήσεις έχει αυξηθεί, μαζί
με τις γνώσεις των εταιρειών σχετικά
με αυτά. Οι αξιολογήσεις ESG θα
χάσουν την πρωτοκαθεδρία μέσα
στο 2023, διότι θα πάρουν τα ηνία
άλλες απαιτήσεις και νομοθετικές
ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα
κριτήρια ESG και το κλίμα.
5.  Θα αυξηθεί ο έλεγχος για Greenwa-
shing (Πράσινη Παραπλάνηση) και η
απαίτηση για διαφάνεια. Οι αυξημένες
γνωστοποιήσεις εκ μέρους των εται-
ρειών μέσω των απολογισμών (εκ-
θέσεων βιώσιμης ανάπτυξης) τους
και κάθε άλλη μορφή εταιρικής επι-
κοινωνίας, ενδέχεται να οδηγήσουν
σε περισσότερες κατηγορίες για
ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώ-
σεις. Η Οδηγία για την Αναφορά
της Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD)
και άλλες σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση
αυτών των ελλείψεων. Επιπλέον,
το αργότερο μέχρι το 2024 όλες οι
χώρες που έχουν επικυρώσει τη
Συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει
να ακολουθούν μια ενιαία, καθολική
διαδικασία για την εξασφάλιση της
διαφάνειας.
6.  Κυκλική οικονομία και μηδενικά
απόβλητα. Η μείωση των αποβλήτων
συσκευασίας αποτελεί μια σημαν-
τική τάση για το 2023, η οποία πρό-
κειται να εισαγάγει στην αγορά μια
σειρά νέων υλικών. Σχεδόν τα δύο
τρίτα (59%) των καταναλωτών κά-
νουν συνειδητή επιλογή, αγορά-
ζοντας προϊόντα που υιοθετούν
πιο πράσινες πρακτικές. Η τεχνο-
λογία θα βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή αυτής της αλλαγής, παρέ-
χοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη
βιοπλαστικών, υλικών βιολογικής
προέλευσης ή υδατοδιαλυτών συ-
σκευασιών.

Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι πρόεδρος
του Κέντρου Αειφορίας (CSE), 
επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Aθηνών (IMBA) και 
στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι - Σικάγο.

Επιφυλακτικότητα παντού 
Την αυστηροποίηση του πλαισίου παραχώ-
ρησης δανείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
καταγράφει έρευνα που πραγματοποίησε η
ΕΚΤ για το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι λόγοι
που αναφέρονται είναι το υψηλό κόστος χρη-
ματοδότησης, η αύξηση του περιθωρίου κιν-
δύνου και η επιφυλακτικότητα των τραπεζών
να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο. Η έρευνα
αφορά σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων
και νοικοκυριών. Από την πλευρά της ζήτη-
σης τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου
ευοίωνα καθώς οι επιχειρήσεις περιορίζουν
τα επενδυτικά τους προγράμματα λόγω οικο-
νομικής αβεβαιότητας και τα νοικοκυριά τη-
ρούν επιφυλακτική στάση για τις προοπτικές
της αγοράς κατοικίας. Η έρευνα «ακούμπη-
σε» και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των
ίδιων των τραπεζών, τομέας όπου παρατηρεί-
ται μείωση της δυνατότητας προσέλκυσης
καταθέσεων ιδιωτών αφού η ακρίβεια περιο-
ρίζει το εισόδημα.  

••••
Νωρίς για πανηγύρια 
Η μείωση στον ρυθμό αύξησης του πληθωρι-
σμού δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς,
σημείωσε ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης
ο οποίος προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση
των επιτοκίων στο δολάριο κατά 0,25%. Ο Je-
remy Powell, αφού σημείωσε την πτωτική πο-
ρεία του πληθωρισμού, ξεκαθάρισε πως δεν
θα πρέπει να αναμένεται εντός του 2023 μεί-
ωση των επιτοκίων. Για την συνέχεια ο κεντρι-
κός τραπεζίτης υπονόησε ότι για την συνέχεια
θα πρέπει να αναμένεται άλλη μια αύξηση
ύψους 0,25% πριν η FED τηρήσει στάση ανα-
μονής. 

••••
«Πολεμικά» κέρδη
Νέο ρεκόρ κερδοφορίας (υψηλό 115 ετών)
σημείωσε η Shell για το 2022 ανεβάζοντας το
«κοντέρ» στα 39,9 δισ. δολάρια. Το προηγού-
μενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2008 με 28,4
δισ. δολάρια ενώ για την χρονιά που προηγή-
θηκε του νέου ρεκόρ τα κέρδη ήταν στο μισό,
δηλαδή 19,3 δισ. δολάρια. Μέρος των κερδών
(10%) η εταιρεία θα το αξιοποιήσει για επανα-
γορά ιδίων μετοχών ενώ ένα άλλο κομμάτι θα
διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους (15%).
Τα κέρδη ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης
των τιμών της ενέργειας και της αυξημένης
ζήτησης που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρεία
λόγω του αποκλεισμού της Ρωσίας από την
αγορά ορυκτών καυσίμων. 

••••
Ακραία σενάρια 
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων σεναρίων
για το 2023 θα γίνει σε 99 ευρωπαϊκές τράπε-
ζες από τις οποίες 57 μεγάλες (75% του συνό-
λου των στοιχείων ενεργητικού) και 42 συστη-
μικές. Το δεύτερο δείγμα δεν αποτελεί μέρος
της πανευρωπαϊκής άσκησης αλλά θα διενερ-
γηθεί απευθείας από την ΕΚΤ. Τα αποτελέσμα-
τα θα γίνουν γνωστά στο τέλος Ιουλίου ενώ η

φετινή άσκηση επιφυλάσσει καινοτομίες κα-
θώς για πρώτη φορά οι παράμετροι για το ει-
σόδημα θα είναι προκαθορισμένες. 

••••
Oπως με την φορολογία 
Ξεκίνησαν οι εκποιήσεις στις αρχές του μήνα
και μαζί οι αντιδράσεις από τα κόμματα που
διαφωνούν και επιχειρηματολογούν πως θα
έπρεπε  να διευκρινιστεί το πρόγραμμα «ενοί-
κιο έναντι δόσης» πριν την ενεργοποίηση των
εκποιήσεων. Από την άλλη, διεθνείς παρατη-

ρητές σημειώνουν την ανάγκη διατήρησης
ενός σταθερού πλαισίου εκποιήσεων, αυτό
δηλαδή που πετύχαμε για το φορολογικό μας
καθεστώς. Αν το ζήτημα των εκποιήσεων δεν
επιλυθεί ριζικά και κυρίως δεν αποδεσμευτεί
από την πολιτική διαδικασία σύντομα οι χαμέ-
νοι θα είναι όλοι πλην αυτών που το ζήτημα
τους αφορά άμεσα. 

••••
Ψηφιακή ιατρική 
Η πανδημία αναμφίβολα άλλαξε τον κόσμο.
Μεταξύ αυτών και την τηλεϊατρική η οποία
πριν το 2019 αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία.
Έκτοτε η συγκεκριμένη πρακτική εκτοξεύθηκε
κυρίως λόγω της αλλαγής που προήλθε στις
αμοιβές των παρόχων της υπηρεσίας μετά από
κυβερνητικές ρυθμίσεις. Πρωταθλητές την λί-
στα του ΟΟΣΑ είναι οι Δανία, Εσθονία, Ισραήλ
και Λιθουανία. 

••••
Βάρη δανειοληπτών 
Σε μα ακόμη αύξηση των επιτοκίων ύψους
0,5% προχώρησε η ΕΚΤ προλειαίνοντας το
έδαφος για συνέχιση τον ερχόμενο μήνα. Στο
μακροοικονομικό πεδίο η ΕΚΤ εξέφρασε την
άποψη ότι η οικονομία είναι πιο αναθετική από
ό,τι αναμενόταν. Την ίδια μέρα σε αντίστοιχη
κίνηση προχώρησε και η τράπεζα της Αγγλίας.

Χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της οικονομίας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες χι-
λιάδες συμπολίτες μας στο πρώτο μέρος μιας διπλής διαδικασίας ανάδειξης του νέου προέδρου. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Επιτόκιο Επανεπένδυσης
Επιτόκιο επανεπένδυ-
σης καλείται το επιτόκιο
με το οποίο θα επανατο-
κιστεί μια επένδυση με-
τά την πρώτη λήξη της.
Το επιτόκιο αυτό χρησι-
μοποιείται για σκοπούς

σύγκρισης επενδύσεων με διαφορετι-
κή ημερομηνία λήξης.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Οι έξι σημαντικότερες τάσεις 
για το ESG και το κλίμα

Φορέστε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ διάσημων ζωγράφων
Του ΜΠΛΕΪΚ ΓΚΟΠΝΙΚ 

Το μουσείο Πικάσο στο Παρίσι προ-
σφέρει στο κατάστημά του ριγέ
μπλούζα, όμοια με εκείνη που φο-
ρούσε ο ιδιοφυής ζωγράφος, για
περίπου 60 ευρώ. Στην ιστοσελίδα
του μουσείου Σμιθσόνιαν Χίρσχορν
της Ουάσιγκτον, μπορεί κανείς να
αγοράσει ζευγάρι αθλητικών πα-
πουτσιών σε σχέδιο της 93χρονης
εικαστικού Γιαγόι Κουσάμα, έναντι
360 δολαρίων. Το κατάστημα του
μουσείου έχει ήδη πουλήσει 44
ζευγάρια.

Το κατάστημα του Μουσείου
Τέχνης Ουίτνι διαθέτει καπέλο σαν
και αυτό του ζωγράφου Εντουαρντ
Χόπερ, έναντι 118 δολαρίων, όμοιο
με αυτό που φοράει ο ζωγράφος
στην αυτοπροσωπογραφία του,
φιλοξενούμενη σε αίθουσα του
πρώτου ορόφου.

Οι επισκέπτες μουσείων είναι
πρόθυμοι να δαπανήσουν τέτοια
ποσά για να ντυθούν σαν τον αγα-
πημένο τους καλλιτέχνη, αποδει-
κνύοντας ότι οι φιλότεχνοι εμπνέ-
ονται εξίσου από το έργο των δη-
μιουργών όσο και από τις προσω-
πικότητές τους. Η Τζένιφερ Εσλιν,
επικεφαλής λιανικών πωλήσεων
στο Ουίτνι, λέει ότι στα 25 χρόνια
της στο επάγγελμα είδε ότι οι επι-
σκέπτες ενδιαφέρονται ολοένα και
περισσότερο για τα προϊόντα που
τους «συνδέουν με τη δημιουργική

διαδικασία» των καλλιτε-
χνών. Στον δρόμο αυτό έβα-
λε την τέχνη –για καλό ή για
κακό– ο Αντι Ουόρχολ πριν από
60 χρόνια, τοποθετώντας την προ-
σωπικότητά του στο επίκεντρο
του έργου του. Ο Ουόρχολ μετα-
μορφώθηκε έτσι σε ζωντανό γλυ-

πτό, πάντα έτοιμο να ανανεωθεί
προκειμένου να συμβαδίζει με την
εποχή του. Ο Ουόρχολ δεν υπήρξε,
όμως, πρωτοπόρος σε αυτό, με το
κοινό να εμφανίζει εξίσου μεγάλο

ενδιαφέρον για το ζωγραφικό έργο
του Βαν Γκογκ, όσο και για τον πο-
λυτάραχο βίο του. Σειρά σπουδαίων
γυναικών καλλιτεχνών, όπως η

Φρίντα Κάλο, φρόντισαν να
καλλιεργήσουν μια εικόνα
που τους επέτρεψε να
αποστασιοποιηθούν από

τα ανδρικά πρότυπα. Πριν
από μερικά χρόνια, το Μου-

σείο του Μπρούκλιν φιλοξένησε
έκθεση για τη ζωγράφο Τζόρτζια
Ο’ Κιφ, δίνοντας ξεχωριστή θέση
σε φορέματα τα οποία σχεδίαζε
και έραβε για να φωτογραφηθεί
με αυτά. Εκθεση στο Μουσείο Τέ-
χνης της Φιλαδέλφειας συγκέν-
τρωσε το σύνολο του εντυπωσια-

κού προσωπικού φωτογραφικού
υλικού της Φρίντα Κάλο, ενός από
τους παράγοντες που εδραίωσαν
τη διεθνή φήμη της.

Η Γιαγόι Κουσάμα δεν οφείλει
τη φήμη της μόνο στο ταλέντο της,
αλλά και στη λαμπερή της προσω-
πικότητα και στην ικανότητά της
να ψυχαγωγεί τον θεατή με την
επαναληπτική, αλλά τολμηρή της
σύνθεση. Η διαρκής επανάληψη
γεωμετρικού σχήματος, όπως οι
βούλες της Κουσάμα, δεν μειώνουν
το εικαστικό της μήνυμα, λειτουρ-
γώντας σαν υπενθύμιση της ομοι-
ομορφίας, αλλά και της λάμψης,
της καταναλωτικής κοινωνίας. Αυ-
τές τις ημέρες, το έργο της Κουσάμα

προσελκύει τα πλήθη στην 5η λε-
ωφόρο της Νέας Υόρκης. Στη βι-
τρίνα της αλυσίδας Vuitton, ρομπότ
με τη μορφή της ζωγραφίζει τις
βούλες της Κουσάμα στον τοίχο.

Λίγα τετράγωνα από το μουσείο
Γκουγκενχάιμ στη Νέα Υόρκη, η
Νόιε Γκαλερί προσφέρει «ακριβές
αντίγραφο της ποδιάς ζωγραφικής
του Γκούσταβ Κλιμτ από το 1903».
Για 395 δολάρια, μπορεί κάποιος
να μοιάσει με τον σπουδαίο Αυ-
στριακό δημιουργό και να ενταχθεί
στον πρωτότυπο αυτό συρμό, που
αποδίδει τέτοια αξία στην εικόνα
του ίδιου του ζωγράφου όσο και
στο έργο του.

THE NEW YORK TIMES

<<<<<<<

Πιστές απομιμήσεις 
εμβληματικών ενδυμά-
των μεγάλων δημιουρ-
γών πωλούν τα κατα-
στήματα των μουσείων.

Οι επισκέπτες μουσείων είναι
πλέον πρόθυμοι να δαπανήσουν
σημαντικά ποσά για να ντυθούν σαν
τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη,
όπως αγοράζοντας παπούτσια του
στυλ του Νικ Κέιβ. Αυτές τις ημέρες,
το έργο της Γιαγόι Κουσάμα
προσελκύει τα πλήθη στην 5η
λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Στη
βιτρίνα της Vuitton, ρομπότ με τη
μορφή της ζωγραφίζει τις βούλες
της Κουσάμα στον τοίχο. Στο
μουσείο Ουίτνι διατίθεται έναντι 118
δολαρίων καπέλο σαν και αυτό του
Εντουαρντ Χόπερ, που φοράει στην
αυτοπροσωπογραφία του.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο
η έγκριση του Σχεδίου του Ενοικίου
έναντι Δόσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, γνωστό και ως «mortgage
to rent», ώστε μέσα στο Μάρτιο
να αρχίζει να εφαρμόζεται. Η δια-
βούλευση μεταξύ του κυπριακού
κράτους και του ευρωπαϊκού θε-
σμού έχει ενταθεί τον τελευταίο
καιρό και το Σχέδιο έχει λάβει την
τελική του μορφή, Σχέδιο το οποίο
και οι τρεις κύριοι υποψήφιοι για
την Προεδρία της Δημοκρατίας
αναμένουν με «ανοιχτές αγκάλες».
Εκτιμούν ότι είναι ένα από τα ερ-
γαλεία που θα βελτιστοποιήσει την
όλη κατάσταση με το πλαίσιο των
εκποιήσεων στην Κύπρο. Τώρα αν
θα μπορεί ένας δανειολήπτης να
υποβάλει αίτηση μέσα στο Μάρτιο,
ή το πολύ τον Απρίλιο, δεν είναι
ξεκάθαρο. Οι ρυθμοί στην Κύπρο
εξάλλου είναι γνωστοί και η παρα-
πάνω πρόταση όπως γίνεται αντι-

ληπτό έχει αρνητική χροιά. Όπως
και να έχει, το Σχέδιο μέσα στο
Μάρτιο θα μπει σε εφαρμογή. Το
Σχέδιο Ενοικίου έναντι δόσης αξίζει
να σημειωθεί πως σχεδιαζόταν από
τον Ιανουάριο του 2020, και τρία
χρόνια μετά συζητάμε για το μήνα
τον οποίο θα εφαρμοστεί. Κάπως
έτσι βέβαια έγινε και με το Σχέδιο
Εστία, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή
δύο χρόνια μετά την εξαγγελία του.

Το Σχέδιο Ενοικίου Έναντι Δό-
σης θα αποτελέσει ένα από τα δύο
καίρια σημεία που οι βουλευτές
αναφέρουν ότι θα βοηθήσει στο

πλαίσιο των εκποιήσεων. Το άλλο
είναι η δημιουργία του ειδικού δι-
καστηρίου στην Κύπρο, με το οποίο
οι δανειολήπτες θα μπορούν να
προσφεύγουν για να επιλύσουν
διαφορές που έχουν είτε με τρά-
πεζες, είτε με εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων. Το πλαίσιο των εκποι-
ήσεων στην ολότητά του θα συζη-
τηθεί στην πρώτη συνεδρία της
Επιτροπής Οικονομικών με το που
θ’ ανοίξει η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων μετά τις εκλογές, στις 20
Φεβρουαρίου.

Για να μπει ένας δανειολήπτης

στο Σχέδιο Ενοικίου Έναντι Δόσης
θα πρέπει να πληροί τρεις συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις. Ο δανει-
ολήπτης του «mortgagetorent» θα
πρέπει να είχε μη εξυπηρετούμενο
δάνειο μέχρι στο τέλος του 2021,
θα πρέπει εκείνο το ακίνητο για το
οποίο έχει λάβει το δανεισμό που
δεν πληρώνει να μην ξεπερνά τις
250 χιλιάδες ευρώ και τέλος, να λαμ-
βάνει κάποιο επίδομα του κράτους.

Το ρόλο του υπευθύνου
Το ρόλο του υπευθύνου σε όλο

αυτό το πρότζεκτ θα έχει η Κυ-

πριακή Εταιρεία Διαχείρισης Πε-
ριουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).
Μέσα στο Σχέδιο σκοπό έχει να
διευρυνθούν οι εργασίες της, ώστε
να αγοράζει ο οργανισμός τα ακί-
νητα των ευάλωτων δανειοληπτών
από τις τράπεζες και εν συνεχεία
να τα «νοικιάζει». Το «ενοίκιο» βε-
βαίως θα είναι μηδενικό, καθώς
το κράτος θα πληρώνει το νοίκι
των ευάλωτων δανειοληπτών για
να μένουν μέσα στο ακίνητο που
οι ίδιοι χρωστούν. Μοναδική υπο-
χρέωση αυτών, να παραχωρήσουν
το ακίνητο στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Η ΚΕ-

ΔΙΠΕΣ επί της ουσίας θα αγοράζει
από την τράπεζα ή τις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων (όπου είναι
το μη εξυπηρετούμενο δάνειο) το
60% της αγοραίας αξίας της εξα-
σφάλισης του ακινήτου που έχουν
υποβάλει για το δανεισμό που πα-
ραχώρησαν. Στα 5 χρόνια ο δα-
νειολήπτης θα μπορεί εάν ανα-
κάμψει οικονομικά να αγοράσει
το εν λόγω ακίνητο που ποτέ δεν
βγήκε εκτός και συνέχισε να πα-
ραμένει δωρεάν όταν μπει στο
πρόγραμμα του ενοικίου έναντι
δόσης. Αν όχι, τότε θα συνεχίσει

να μένει εντός, δίχως όμως να έχει
την κυριότητα.

Πόσοι θα μπουν;
Τα δεδομένα δεν είναι σε τελική

μορφή, αλλά και να ήταν, ενδεχο-
μένως να πέσουν έξω οι στατιστι-
κές. Το Σχέδιο Ενοικίου Έναντι
Δόσης θα έχει ένα μεγάλο αντίπαλο.
Και αυτό θα είναι η κουλτούρα του
κύπριου δανειολήπτη, ο οποίος
δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα δεχ-
θεί να παραδώσει στο κράτος το
ακίνητο το οποίο μένει και στην
παρούσα φάση –έστω και να μην
πληρώνει δόσεις- είναι στο όνομά
του. Σύμφωνα με παλαιότερους
υπολογισμούς, στο Σχέδιο θα μπο-
ρούν να μπουν περίπου 2.000 κα-
τοικίες, με το προσυπολογιζόμενο
κόστος να είναι 400 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ακόμα 800 δανειολή-
πτες αναμένεται περίπου να μπουν
στο Σχέδιο, με τους 800 αυτούς να
είναι δανειολήπτες οι οποίοι κρί-
θηκαν ως «μη βιώσιμοι» για να
συμμετάσχουν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
Αυτοί θα μπουν αυτομάτως και
έτσι όμως δημιουργείται ένα πα-
ράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι
αυτοί οι 800 κρίθηκαν για ακίνητα
αγοραίας αξίας 350 χιλιάδων ευρώ,
ενώ αυτοί του Σχεδίου Έναντι Δό-
σης κρίθηκαν για ακίνητο αγοραίας
αξίας 250 χιλιάδων ευρώ.

Υπήρξε ντιμπέιτ
Μεγάλο ντιμπέιτ υπήρξε ανα-

φορικά με την τιμή που θα αγοράζει
η ΚΕΔΙΠΕΣ τα ακίνητα των ευά-
λωτων δανειοληπτών από τις τρά-
πεζες και τις εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων. Το 60% τους φαινόταν
μικρό ποσοστό, ωστόσο η τελική
μορφή του Σχεδίου έχει παραμείνει
με αυτό το ποσοστό. Τράπεζες και
περισσότερο τώρα εταιρείες εξα-
γοράς πιστώσεων έχουν τεράστιο
απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων που είναι συνδεδεμένα με
ακίνητα. Θα είναι μία μεγάλη ανάσα
και γι’ αυτές, εκτός από τους δα-
νειολήπτες που αν τελικά συμφω-
νήσουν να μπουν στο Σχέδιο θα
σταματήσουν να έχουν βαρίδια
από προβληματικούς δανεισμούς.

Τον Μάρτιο το mortgage to rent στην Κύπρο
Ο δικαιούχος πρέπει να έχει ΜΕΔ μέχρι τέλος του 2021, το ακίνητό του όχι πάνω από 250 χιλ. και να λαμβάνει επίδομα

Οι 800 δανειολήπτες του ΕΣΤΙΑ αξιολογήθηκαν για ακίνητα αγοραίας αξίας 350 χιλιάδων ευρώ, ενώ αυτοί του Σχεδίου Ενοικίου Έναντι Δόσης θα αξιολογη-
θούν για ακίνητο αγοραίας αξίας 250 χιλιάδων ευρώ.

<<<<<<<

Το πλαίσιο των εκποι-
ήσεων στην ολότητά
του θα συζητηθεί στην
πρώτη συνεδρία της
Επιτροπής Οικονομικών
με το που θ’ ανοίξει η
Βουλή μετά τις εκλογές,
στις 20 Φεβρουαρίου. 

Eρχονται νέα 
στατιστικά 
δεδομένα
στον τουρισμό
Περί τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται
να ανακοινωθεί ολιστικό πακέτο στοιχείων 

Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Ενισχύονται τα στατιστικά δεδομένα
στον τουρισμό. Πρόκειται για ένα
διαχρονικό κενό στις διαθέσιμες
πληροφορίες που έχουν ενώπιόν
τους οι φορείς του τουρισμού και
το ίδιο το Υφυπουργείο, το οποίο
αναμένεται ότι πλέον θα καλυφθεί-
ως ένα βαθμό- από τις αλλαγές που
έχουν προωθηθεί. Αν και το πλαίσιο
των εισηγήσεων ήταν πολύ πιο φι-
λόδοξο από το τι θα παρουσιαστεί
τελικά, εντούτοις, πρόκειται για
σημαντική αναβάθμιση στην ανά-
λυση του προφίλ των τουριστών
της Κύπρου.  Πλέον, πέραν του
αριθμού των αφίξεων και των χω-
ρών προέλευσης των τουριστών,
να δίνεται η πληροφορία με περισ-
σότερη λεπτομέρεια για τις τουρι-
στικές δαπάνες, για τα καταλύματα
που προτιμούν, κατά πόσο είναι
πεντάστερα, τετράστερα ή τύπου
Airbnb και, καθώς επίσης και ποιες
περιοχές επιλέγουν. Εφόσον αυτές
οι πληροφορίες αξιοποιηθούν κα-
τάλληλα, τότε τόσο το Υφυπουργείο,
όσο και οι ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες κ.ο.κ, θα έχουν την δυ-
νατότητα να αφουγκράζονται έγ-
καιρα τις τάσεις των τουριστών και

να κάνουν πιο στοχευμένους και
αποτελεσματικούς προγραμματι-
σμούς. Όπως ανέφερε στην «Κ» ο
υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος, περί τα μέσα Φεβρουαρίου,
αναμένεται ότι θα είναι σε θέση
να ανακοινώσουν (σε  συνεννόηση
με την Στατιστική Υπηρεσία) ένα
ολιστικό πακέτο στατιστικών στοι-
χείων για τον τουρισμό. 

Οι αλλαγές
Μέσα στο πακέτο των στοιχείων

που θα δημοσιευτεί τις επόμενες
μέρες, θα περιλαμβάνονται οι εθνι-
κότητες που έρχονται στην Κύπρο,
η ημερήσια δαπάνη, οι περιοχές
που επιλέγουν ανά εθνικότητα, κα-
θώς και τα είδη καταλύματος που
προτιμούν. Στα διαθέσιμα στοιχεία
αναμένεται ότι θα περιλαμβάνεται
και το επίπεδο ικανοποίησης του
επισκέπτη για την Κύπρο ως προ-
ορισμό, αλλά και ξεχωριστά για τις
τουριστικές περιοχές. Η πληροφό-
ρηση, σύμφωνα με τον Σ. Περδίο,
δεν θα επικεντρώνεται στις πέντε
βασικές αγορές, αλλά θα επεκτεί-
νεται σε τριάντα τουριστικές αγορές.
Στόχος είναι τα στατιστικά στοιχεία
να δίνονται αρχές κάθε νέου έτους.
Ο λόγος είναι αφενός για να υπάρχει

ολοκληρωμένη εικόνα της χρονιάς
που κλείνει και αφετέρου, για να
μπορέσουν να αξιοποιηθούν κα-
τάλληλα από τους ξενοδόχους και
τις υπόλοιπες τουριστικές επιχει-
ρήσεις, κατά την διαδικασία οργά-
νωσης του μάρκετινγκ τους για την
επικείμενη σεζόν μιας και κλείνει
η προηγούμενη χρονιά και ο Φε-
βρουάριος είναι μήνας αποφάσεων
για τις επιχειρήσεις. «Είναι πολύ

σημαντικό για εμάς αυτά τα στοιχεία
να βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας σε μια περίοδο αποφάσεων
για τους φορείς του τουρισμού. Δεν
θα έχει σημασία να δοθούν μέσα
στον Ιούνη, θα τα δώσουμε τώρα
για να μπορούν να κάνουν τις κι-
νήσεις τους οι φορείς του τουρι-
σμού», ανέφερε ο κ. Σ. Περδίος.

Τι δεν αλλάζει
Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση

για τις αναγκαίες αλλαγές στα στα-
τιστικά δεδομένα στον τουρισμό,
ξεκίνησε από τις αρχές του 2022,
με στόχο την ολοκλήρωση των δια-
βουλεύσεων για το θέμα, μέχρι
τέλος του έτους. Κατά τις διαβου-
λεύσεις είχαν τεθεί εισηγήσεις όπως
το να δίνεται από τους ξενοδόχους,
η ποσοστιαία κατανομή αφίξεων

στα καταλύματα ανά χώρα και μέση
διάρκεια παραμονής ανά χώρα, κα-
θώς και η καλύτερη αξιοποίηση
της τεχνολογίας, ώστε να βελτιωθεί
ο τρόπος συλλογής των δεδομένων.
Το Υφυπουργείο είχε εισηγηθεί πα-
ράλληλα, αντί προσωπικών συνεν-
τεύξεων κατά τις αναχωρήσεις επι-
βατών, το ερωτηματολόγιο να είναι
προσβάσιμο για συμπλήρωση στο
κινητό τηλέφωνο, μέσω QR code
που θα είναι διαθέσιμος σε περίοπτα
σημεία στον χώρο αναχωρήσεων
του αεροδρομίου.  Ωστόσο αυτό
δεν έχει προχωρήσει. Όπως ανέ-
φερε ο Υφυπουργός, επί της δια-
δικασίας δεν έχει αλλάξει κάτι.
Πέρα από μικρές αλλαγές στα ερω-
τηματολόγια, η διαδικασία συλλο-
γής δεδομένων γίνεται με τον ίδιο
τρόπο. «Απλώς τώρα, ερχόμαστε

και παντρεύουμε τα στοιχεία που
συλλέγει η στατιστική υπηρεσία,
με τα στοιχεία του Υφυπουργείου
και τα στοιχεία των ξενοδόχων».
Σε μεταγενέστερο στάδιο, αναμέ-
νεται να μπουν στο μικροσκόπιο
και οι αγοραστικές συνήθειες των
τουριστών στην Κύπρο, ώστε να
εξετάζεται το πού θα κινείται το
πλαστικό χρήμα των τουριστών
στην Κύπρο. Φυσικά για να προ-
χωρήσει το εν λόγω εγχείρημα θα
πρέπει προηγουμένως να προκη-
ρυχθούν προσφορές και να γίνουν
συνεργασίες με αρμόδιους φορείς,
έτσι είναι κάτι που αναμένεται σε
πιο μακροπρόθεσμο στάδιο. Επι-
πλέον, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο
προσαρμογής των ερωτήσεων ού-
τως ώστε να συλλέγονται ερωτήσεις
για τις ειδικές μορφές τουρισμού.

<<<<<<<

Τα στοιχεία θα καταγρά-
φουν τις προτιμήσεις 
σε περιοχή και κατάλυ-
μα των επισκεπτών 
ανά εθνικότητα.

Τα νέα στατιστικά, δεν θα επικεντρώνονται στις πέντε βασικές αγορές, αλλά θα δίνουν την εικόνα σχεδόν για όλες τις τουριστικές αγορές της Κύπρου.
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Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Ως το δεύτερο σημαντικότερο αγρο-
τικό προϊόν της χώρας, θεωρείται
η κυπριακή πατάτα, η οποία κα-
τέγραψε από το 2017 μέχρι και τον
Οκτώβριο του 2022, εξαγωγές αξίας
€250,5 εκατ. Πλέον, μετά την ανα-
κοίνωση ότι καταχωρήθηκε η αί-
τηση για πιστοποίηση του προ-
ϊόντος στο σύστημα Ποιότητας Γε-
ωγραφικής Ένδειξης, εκτιμάται
ότι μπαίνουν οι βάσεις για ενίσχυση
των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια.
Στις 30 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε
στην επίσημη εφημερίδα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας η αίτηση
για προστασία της και γεωγραφικής
ένδειξης του προϊόντος. Ακολού-

θως, θα δοθεί περίοδος ενός μήνα
για την διαδικασία των ενστάσεων
και ακολούθως η αίτηση θα υπο-
βληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Κα-
δής εξέφρασε την εκτίμηση ότι
δεν αποκλείεται η όλη διαδικασία
να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του
χρόνου, εφόσον φυσικά δεν προ-
κύψουν ενστάσεις. Κάτι τέτοιο δεν
αναμένεται, αναφέρει από την
πλευρά του ο πρόεδρος της οργά-
νωσης πατατοπαραγωγών Κύπρου,
Νίκος Βάσιλας. Μιλώντας στην «Κ»
σχολίασε ότι πρόκειται για μια ιδι-
αίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη, αφού
με μια επικείμενη κατοχύρωση του
προϊόντος ως Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης, αυτόματα
η κυπριακή πατάτα προστατεύεται
στο εξωτερικό από περιστατικά

οικειοποίησης του ονόματος της
και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα
ενισχυθούν και οι εξαγωγές της.
Ανέφερε επίσης ότι η ένδειξη ΠΓΕ,
ανοίγει το δρόμο και για καλύτερες
τιμές στην αγορά. 

Το 1/3 στην Ελλάδα
Διαχρονικά η βασικότερη αγορά

εξαγωγών για το προϊόν είναι η
Ελλάδα, η οποία απορροφά περί-
που το 1/3 των εξαγωγών του προ-
ϊόντος. Στην περίοδο από το 2017
μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, η
αξία των εξαγωγών στην γειτονική
χώρα έφτασε τα €90 εκατ. Στην
πρώτη πεντάδα φιγουράρει η Βρε-
τανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και
η Πολωνία. Βάσει των στατιστικών
στοιχείων που συγκέντρωσε η «Κ»,
προκύπτει ότι καλύτερη χρονιά
εξαγωγών για την κυπριακή πα-
τάτα σε τζίρο, ήταν το 2019, με
€47,7 εκατ. Την περίοδο της παν-
δημίας οι ποσότητες των εξαγωγών
αυξήθηκαν μεν, ωστόσο την ίδια
πορεία δεν σημείωσαν ανάλογη
αύξηση τα έσοδα, τα οποία έπεσαν
στα €36,6 εκατ. το 2020 και στα
€42 εκατ. το 2021. Σύγκριση με
το 2022 δεν μπορεί να γίνει επί
του παρόντος, εφόσον τα διαθέ-
σιμα στατιστικά στοιχεία αφορούν
την περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρί-
ου. Εκφράζεται ωστόσο η αισιο-
δοξία ότι τους επόμενους μήνες,
οι εξαγωγές του προϊόντος θα αυ-
ξηθούν, πολύ περισσότερο δε,
μετά την πιστοποίησή του ως Προ-
ϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ).

Οι προδιαγραφές
Στην αίτηση καταχώρησης της

ονομασίας «Κυπριακή πατάτα κοκ-
κινογής/Kypriaki patata kokki-
noyis/Cyprus red soil potato», πε-
ριλαμβάνονται οι προδιαγραφές
του προϊόντος που αφορούν τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που θα πρέπει να φέρει το προϊόν
προκειμένου να λαμβάνει την πι-
στοποίηση ποιότητας. Συγκεκρι-
μένα, η ονομασία «Κυπριακή πα-
τάτα κοκκινογής «αναφέρεται σε
νωπές πατάτες, δηλαδή τους υπό-
γειους βρώσιμους κονδύλους του

φυτού Solanum tuberosum, ανε-
ξαρτήτως ποικιλίας, οι οποίοι χα-
ρακτηρίζονται από το ελαφρώς
καστανοκόκκινο τους χρώμα, απο-
τέλεσμα των υπολειμμάτων κόκ-
κινου χώματος πάνω στην εξωτε-
ρική φλούδα, στοιχείο το οποίο

αποκτάται ως αποτέλεσμα της καλ-
λιέργειας τους σε εδάφη κοκκινο-
γής. Σημειώνεται επίσης ότι όλα
τα στάδια της καλλιέργειας, από
την φύτευση μέχρι την συγκομιδή,
πρέπει να εκτελούνται εντός της
οριοθετημένης γεωγραφικής πε-

ριοχής, όπως και η συσκευασία
και η επανασυσκευασία του προ-
ϊόντος. Επιπλέον, το σύστημα ποι-
ότητας ΠΓΕ, αφορά τις πατάτες οι
οποίες δεν έχουν τύχει πλυσίματος
κατά το στάδιο της μετασυλλεκτι-
κής διαχείρισης και συσκευασίας.
Κατά τη μετασυλλεκτική διαχεί-
ριση επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο, ο καθαρισμός της επι-
φάνειας της φλούδας από χώματα
με απλό βούρτσισμα. Η σήμανση
του προϊόντος θα πρέπει να περι-
λαμβάνει, το όνομα ή/και τον κω-
δικό παραγωγού ως καταχωρείται
στο Σύστημα Ελέγχου, την περίοδο
συγκομιδής (εαρινή ή χειμωνιά-
τικη), την επωνυμία και τη διεύ-
θυνση της επιχείρησης συσκευα-
σίας, το λογότυπο της καταχωρι-
σμένης ονομασίας προέλευσης.

Στην αίτηση, οριοθετείται και
η γεωγραφική περιοχή, η οποία
αποτελείται από καλλιεργητικά
τεμάχια των οποίων το χώμα χα-
ρακτηρίζεται και αναγνωρίζεται
ως κοκκινογής, εντός των διοικη-
τικών ορίων των πιο κάτω περιο-
χών:

-Άχνα, Λιοπέτρι, Αυγόρου, Σω-
τήρα, Φρέναρος, Δερύνεια, Παρα-
λίμνι, Αγία Νάπα (Επαρχία Αμμο-
χώστου).

-Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορ-
μήδεια, Κίτι, Περβόλια, Μενεού,
Πύλα (Επαρχία Λάρνακας).

- Ευρύχου, Λινού, Φλάσου, Κου-
τραφάς, Νικητάρι, Βυζακιά, Ποτάμι,
Αστρομερίτης, Περιστερώνα,
Ορούντα, Ακάκι, Μένοικο, Κοκκι-
νοτριμιθιά, Παλιομέτοχο, Αγίοι

Τρεμιθιάς, Αγιά Βαρβάρα (Επαρχίας
Λευκωσίας).

- Κούκλια, Μανδριά, Τίμη, Ανα-
ρίτα, Αχέλια, Γεροσκήπου, Έμπα,
Κισσόνεργα, Αργάκα, Μακούντα,
Πόλη Χρυσοχούς, Χρυσοχού, Πέ-
γεια (Επαρχία Πάφου).

Και άλλα προϊόντα
Η πατάτα κοκκινογής είναι το

επόμενο προϊόν που θα λάβει πι-
στοποίηση ποιότητας, μετά το
Χαλλούμι (ΠΟΠ) αλλά και τα μα-
καρόνια της Σμίλας (ΠΓΕ). Στον
κατάλογο των κυπριακών προϊόν-
των και τροφίμων που έχουν κα-
ταχωρισθεί ως ΠΟΠ και ΠΓΕ, βρί-
σκονται συνολικά δέκα προϊόντα.
Στην κατηγορία ΠΟΠ, εντάσσεται
το Χαλλούμι/Hellim και το κολο-
κάσι- πούλλες Σωτήρας. Στην κα-
τηγορία ΠΓΕ, έχει ήδη καταχωρη-
θεί το λουκούμι Γεροσκήπου, τα
κουφέτα αμυγδάλου Γεροσκήπου,
το Παφίτικο Λουκάνικο, το γλυκό
τριαντάφυλλο Αγρού, το χοιρομέρι,
το λουκάνικο και η λούντζα  Πι-
τσιλιάς και το πιο πρόσφατο, τα
μακαρόνια της Σμίλας/ Μακαρόνια
του Σκλινιτζιού. Στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή βρίσκεται επίσης η αί-
τηση από τον σύλλογο γυναικών
υπαίθρου για τα Τερτζιελλούθκια.
Υπό εξέταση βρίσκονται σε εθνικό
επίπεδο οι αιτήσεις για το ροδό-
σταγμα Αγρού (από την Συνεργα-
τική Εταιρεία Τριανταφυλλοπα-
ραγωγών Αγρού), τα Χαλίτζια Τηλ-
λυρίας και η πατάτα κοκκινογής,
για την οποία έχουν ανακοινωθεί
οι πρόσφατες εξελίξεις.

Ενισχύονται
οι εξαγωγές
κυπριακής
πατάτας
Πέραν των 250 εκατ. ευρώ τα τελευταία
έξι χρόνια και έπονται νέες αυξήσεις

<<<<<<<

Hδη η αίτηση έχει 
δημοσιευτεί στην 
επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Θα δοθεί ένας
μήνας για υποβολή 
τυχόν ενστάσεων και
στη συνέχεια θα προ-
ωθηθεί στην Κομισιόν. 

Δεν χρειάζεται λιτότητα στην Ευρωζώνη
Τα τελευταία δύο χρόνια οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις άνοιξαν τις
δημοσιονομικές στρόφιγγες, πλημ-
μυρίζοντας την Eυρωζώνη με πε-
ρίπου 530 δισ. ευρώ για την κα-
ταπολέμηση των επιπτώσεων της
πανδημίας και της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα τις
κλείνουν. Αυτό το ξέσπασμα λι-
τότητας μοιάζει κοντόφθαλμο. Οι
κρατικοί προϋπολογισμοί και τα
χρέη είναι διαχειρίσιμα. Οι υπουρ-
γοί Οικονομικών των χωρών-μελών
της Ευρωζώνης θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσουν τα επιπλέον κον-
δύλια για να ενισχύσουν την ανά-
πτυξη, να βοηθήσουν τις ομάδες
με χαμηλότερο εισόδημα και να
θεσπίσουν διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Εάν δεν το παρακάνουν,
οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης
να αμβλύνουν το πλήγμα των προ-
σπαθειών της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας να τιθασεύσει
τον πληθωρισμό. Πολλοί Ευρω-
παίοι πολίτες εξακολουθούν να
αγωνιούν για το πώς θα πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς οργανι-
σμών κοινής ωφελείας. Ωστόσο,
οι ηγέτες της Ευρωζώνης, όπως ο
Γερμανός Ολαφ Σολτς, ο Γάλλος

Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα
Τζόρτζια Μελόνι, αντιμετωπίζουν
πιέσεις από τους υπευθύνους χά-
ραξης οικονομικής πολιτικής να
περιορίσουν τις παροχές. Το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της
ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, προειδοποίησε
στα τέλη του 2022 ότι η διεύρυνση
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων
θα οδηγούσε σε υψηλότερα επι-
τόκια. Οι περισσότεροι πρόεδροι
και διοικητές κεντρικών τραπεζών
αναγνωρίζουν ότι η επιβράδυνση

της ανάπτυξης και η άνοδος του
κόστους διαβίωσης απαιτούν δη-
μόσια παρέμβαση. Ωστόσο, όπως
θέλει να λέει η πρόεδρος της ΕΚΤ,
Κριστίν Λαγκάρντ, τα δημόσια κον-
δύλια οφείλουν να υπόκεινται σε
έναν σαφή κανόνα με τρεις όρους,
ήτοι θα πρέπει να είναι προσωρινά,
να στοχεύουν σε συγκεκριμένο εί-
δος οικονομικού κραδασμού και

να είναι προσαρμοσμένα στις πιο
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
Χωρίς αυτούς τους περιορισμούς,
οι κρατικές δαπάνες θα ανέβαζαν
τις τιμές καταναλωτή ή ακόμη και
θα οδηγούσαν σε κατάρρευση των
κρατικών ομολόγων, όπως αυτή
που υπέστη το Ηνωμένο Βασίλειο
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να τηρούν

αυτή τη δέσμευση. Μετά την αύ-
ξηση κατά 3,75% του ΑΕΠ μεταξύ
2020 και 2022, η συνολική «δημο-
σιονομική στάση» της Ευρωζώνης
–ένα μέτρο του κόστους των μέτρων
που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις–
θα επιστρέψει σε ουδέτερη κατά-
σταση φέτος, σύμφωνα με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, μια
τέτοια λιτότητα δείχνει άστοχη,
όταν εξετάσουμε τα κρατικά ελ-
λείμματα. Η διαφορά μεταξύ κρα-
τικών εσόδων και δαπανών μει-
ώνεται. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το
συνολικό έλλειμμα της Ευρωζώνης
θα είναι 3,7% του ΑΕΠ το 2023.
Αυτό πλησιάζει στο επίπεδο του
3,5% πριν από την πανδημία και
πολύ κάτω από το 7%, που έφτασε
το 2020. Εν τω μεταξύ, το δημόσιο
χρέος γίνεται πιο διαχειρίσιμο.

Ο συνολικός δανεισμός των
κρατών-μελών της Ευρωζώνης ως
ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί στο
92% το 2023 από το 99% τρία χρό-
νια νωρίτερα, βοηθούμενος από
τον πληθωρισμό που έχει ωθήσει
προς τα πάνω την ονομαστική
αξία της οικονομικής παραγωγής.
Είναι αλήθεια ότι έξι χώρες –το
Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιτα-

λία, η Γαλλία και η Πορτογαλία–
θα εξακολουθούν να έχουν χρέος
άνω του ενός έτους οικονομικής
παραγωγής. Αλλά από αυτά μόνο
το Βέλγιο θα δει τη μόχλευσή του
να αυξάνεται. Για να διατηρήσει
τα δημόσια οικονομικά υγιή, το
κόστος δανεισμού μιας κυβέρνη-
σης θα πρέπει να είναι χαμηλότερο
από την αύξηση των διαθέσιμων
πόρων για την εξυπηρέτηση αυτού
του χρέους, όπως μετράται με την
αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.
Βάσει του κριτηρίου αυτού, η Γερ-
μανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η
Ιταλία βρίσκονται στην καλύτερη
θέση τουλάχιστον από το 2001,
σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση
ιστολογίου από το προσωπικό της
ΕΚΤ. Ακόμη και η Ιταλία γνώρισε
μερικές από τις καλύτερες συνθή-
κες χρηματοδότησης σε δύο δε-
καετίες, το 2021 και το 2022.

Ομολογουμένως, αυτό το ευ-
νοϊκό περιβάλλον θα επιδεινωθεί
το 2023 καθώς ο πληθωρισμός
υποχωρεί και οι αυξήσεις των επι-
τοκίων της ΕΚΤ ανεβάζουν τις απο-
δόσεις των ομολόγων. Ωστόσο,
τέλος, οι συνθήκες χρηματοδότη-
σης θα παραμείνουν ευνοϊκές.

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

101,2

47,7

43,9

47,8

36,7

42,1

36,7

84,5

72,6
67,9

86,5

56,9

*Δεκέμβριος- Οκτώβριος

Στα €250 εκατ. 
οι εξαγωγές πατάτας

Όγκος (εκατ. κιλά) Αξία (εκατ. ευρώ)

Η ονομασία «Κυπριακή πατάτα κοκκινογής «αναφέρεται σε νωπές πατάτες, δηλαδή τους υπόγειους βρώσιμους κονδύλους του φυτού Solanum
tuberosum, ανεξαρτήτως ποικιλίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το ελαφρώς καστανοκόκκινο τους χρώμα.

Κυριότερες 
εξαγωγές
(εκατ. ευρώ)

90,6

Ελλάδα

49,3

Hν. Βασίλειο

14,5

18

47

Γερμανία

Βέλγιο

Πολωνία

<<<<<<<

Οι υπουργοί Οικονομι-
κών θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσουν τα επι-
πλέον κονδύλια για να
ενισχύσουν την ανά-
πτυξη, να βοηθήσουν
τις ομάδες με χαμηλό-
τερο εισόδημα και να
θεσπίσουν διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις.

Εάν δεν το παρακάνουν, οι κυβερνήσεις μπορούν να αμβλύνουν το πλήγμα
των προσπαθειών της ΕKT να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
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Τα οικονομικά δεδομένα που θα βρει ο Πρόεδρος
Στα ταμεία θα υπάρχουν 448,4 εκατομμύρια ευρώ από το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης (1,7% στο ΑΕΠ)

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά τη 12ηΦεβρουαρίου θα έχουμε
νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Δέκα χρόνια πριν για το νέο τότε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε
επίπεδο δημοσιευμάτων και σε επί-
πεδο ψιθύρων αναφερόταν ότι θα
κληθεί να διαχειριστεί πιθανό κλεί-
σιμο τραπεζών, τα δεδομένα ενός
μνημονίου από τους διεθνείς δα-
νειστές, ελλείμματα, μεγάλα ποσο-
στά ανεργίας και αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις. Ασχέτως όποιας διακυ-
βέρνησης και όσο καλά ή κακά τα
πήγε η απερχόμενη στην τελευταία
10ετία (δεν εξετάζει αυτή την πτυχή
το άρθρο), οι αριθμοί που θα βρει
ενώπιόν του ο νέος Πρόεδρος για
να συνεχίσει την οικονομική του
πολιτική, είναι διαμορφωμένοι. Το
2023 όπως εξηγούν οι οικονομολόγοι
θα είναι δύσκολο, άρα ό,τι οικονο-
μικά στοιχεία και να βρει ενώπιόν
του ο νέος Πρόεδρος, θα πρέπει να
τα διαχειριστεί ορθά. Το 2023 θα
είναι μία δύσκολη χρονιά και μία
μεταβατική χρονιά –ας μας επιτρα-
πεί η έκφραση- έχοντας να αντιμε-
τωπίσει πληθωρισμό, ακρίβεια, επι-
τοκιακό κίνδυνο και ενεργειακή
κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο η κυπρια-
κή οικονομία έχει κάποια βασικά
δεδομένα. Ποια είναι αυτά;

Ο νέος Πρόεδρος θα βρει πλεο-
νάσματα κοντά στα 450 εκατ. ευρώ.
Στα προκαταρκτικά δημοσιονομικά
αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν
από τη Στατιστική Υπηρεσία για
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα
της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης
των 448,4 εκατ. ευρώ (1,7% στο
ΑΕΠ). Όσον αφορά στο ρυθμό ανά-
πτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και
υπολογίζεται σε 5,5% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς
τις εποχικές διακυμάνσεις και τις

εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης υπολογίζεται στο 5,4%. Παράλ-
ληλλα, κατά το πρώτο εννιάμηνο
του 2022, ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης ανήλθε στο 6%, σε σύγ-
κριση με 6,6% την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2021.

Πέφτει ο πληθωρισμός
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

τον Ιανουάριο 2023 μειώθηκε κατά
1,42 μονάδες και έφτασε στις 112,01
μονάδες σε σύγκριση με 113,43 μο-
νάδες τον Δεκέμβριο 2022. Ο πλη-
θωρισμός τον Ιανουάριο 2023 αυ-
ξήθηκε με ρυθμό 7,1%. Σύμφωνα
με την Στατιστική Υπηρεσία Κύ-
πρου, οι μεγαλύτερες μεταβολές
στις οικονομικές κατηγορίες συγ-
κριτικά με τον Ιανουάριο του 2022
καταγράφηκαν στον ηλεκτρισμό
με ποσοστό 35,6% και στα βιομη-
χανικά προϊόντα (εκτός πετρελαι-
οειδών) με ποσοστό 8,3%. Σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα, η με-

γαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε
στα πετρελαιοειδή (-5,5%).

Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος,
αναμένεται μείωση δημόσιου χρέ-
ους στο 87,2% του ΑΕΠ το 2022
(εκτίμηση) από 101% το 2021.

Άνεργοι και εργαζόμενοι
Με βάση τα στοιχεία που τη-

ρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων στο τέλος Ιανουα-
ρίου 2023, έφτασε τα 16.758 πρό-

σωπα. Με βάση τα στοιχεία διορ-
θωμένα για εποχικές διακυμάνσεις,
τα οποία δείχνουν την τάση της
ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων τον Ιανουάριο 2023
αυξήθηκε στα 14.121 πρόσωπα σε
σύγκριση με 14.068 τον Δεκέμβρη
του 2022.

Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 3ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό
δυναμικό ανήλθε σε 486.492 άτομα
ή 65,4% του πληθυσμού (άνδρες

71,3%, γυναίκες 60,0%) σε σύγκριση
με 472.314 άτομα (64,6%) το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2021. Το εργα-
τικό δυναμικό ανήλθε σε 486.492
άτομα ή 65,4% του πληθυσμού (άν-
δρες 71,3%, γυναίκες 60,0%) σε
σύγκριση με 472.314 άτομα (64,6%)
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Το σύνολο των εργαζομένων στον
Ευρύ Δημόσιο Τομέα στο ίδιο διά-
στημα ήταν 70.429. Στη Γενική Κυ-
βέρνηση η απασχόληση ανήλθε
στα 64.726 άτομα και στις Εταιρείες

και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχό-
μενες από την Κυβέρνηση στα 5.703.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της Έρευνας της Κοινωνικής Προ-
στασίας, η οποία βασίζεται στους
κανόνες που καθορίζει το Ευρω-
παϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής Προστα-
σίας (ΕΣΣΚΟΠ), οι συνολικές δαπά-
νες της Κοινωνικής Προστασίας
στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ
ανήλθαν σε 24,1% το 2020 σε σύγ-
κριση με 18,0% το 2019, που αντι-
στοιχούν σε 5.283,4 εκατ. το 2020
σε σύγκριση με 4.168,0 εκατ. το
2019. Στην Κύπρο, το ποσοστό του
πληθυσμού που ήταν σε Κίνδυνο
Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλει-
σμό, δηλαδή ζούσε σε νοικοκυριά
με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από
το όριο της φτώχιας (10.011 ευρώ
ανά ισοδύναμο άτομο) ή ζούσε σε
νοικοκυριά με σοβαρή υλική και
κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοι-
κοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έν-
τασης εργασίας, έφτασε στο 17,3%
το 2021 σε σχέση με 17,6% το 2020.
Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε πε-
ρίπου 2.000 άτομα λιγότερα σε Κίν-
δυνο Φτώχιας ή Κοινωνικό Απο-
κλεισμό το 2021 (154 χιλ.) σε σχέση
με το 2020 (156 χιλ.).

Τα της υγείας
Κατά το 2020, 59.533 ασθενείς

νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν
από τα γενικά νοσοκομεία του Ορ-
γανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενώ 1.045 ασθενείς
νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν
από τα Αγροτικά Νοσοκομεία Κυ-
περούντας και Πόλης. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα δε-
δομένα για τα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια δεν είναι διαθέσιμα δεδομένου
ότι συμβλήθηκαν με το Γενικό Σχέ-
διο Υγείας (ΓεΣΥ) το 2ο εξάμηνο
του 2020. Το 2020, το ποσοστό κα-
ταλήψεως κλινών για τα γενικά νο-
σοκομεία του ΟΚΥπΥ ήταν 64,1%.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγρο-
τικά νοσοκομεία κατά το 2020 ήταν
34,0%. 

Μορφωμένοι οι κύπριοι
Στην Κύπρο, το ποσοστό των

νέων 25-34 ετών με ανώτατο μορ-
φωτικό επίπεδο κάτω του Λυκείου
ήταν 9,9%, με επίπεδο Λυκείου
31,8% και επίπεδο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 58,3%. Η Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Νομικά, οι Τέχνες
και Ανθρωπιστικές Σπουδές και οι
Κοινωνικές Επιστήμες, Δημοσιο-
γραφία και Βιβλιοθηκονομία, ήταν
τα τρία δημοφιλέστερα θέματα
σπουδών, στο σύνολο των αποφοί-
των Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
αυτών των ηλικιών. Με βάση τα
αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2018/2019, ο συνολικός αριθμός
των μαθητών και φοιτητών σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης, ανήλθε
στις 197.309 και σημείωσε αύξηση
(2,9%), σε σχέση με το σχολικό έτος
2017/2018 όπου ο συνολικός αριθμός
των μαθητών και φοιτητών ήταν
191.787.

Ο πληθυσμός της Κύπρου
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά

αποτελέσματα, ο πληθυσμός στις
ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές
της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου
2021 ανήλθε στις 918.100, παρου-
σιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση
με τα αποτελέσματα της Απογραφής
Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό
48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες
και 51,4% ήταν γυναίκες. 

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε
στην επαρχία Λευκωσίας ήταν
351.600 άτομα και αποτελούσε πο-
σοστό 38% στον συνολικό πληθυ-
σμό, στην επαρχία Λεμεσού 258.900
(28%), στην επαρχία Λάρνακας
154.200 (17%), στην επαρχία Πάφου
101.900 (11%) και στην επαρχία
Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

Ολοι οι υποψήφιοι έχουν παρου-
σιάσει τα εκλογικά τους προγράμ-
ματα, συμμετείχαν σε συζητήσεις
και διέσχισαν απ’ άκρου εις άκρον
τη χώρα για να πείσουν τους πολίτες
ότι είναι οι πιο κατάλληλοι. Πολλοί
τομείς πολιτικής υπήρξαν αντικεί-
μενα εκτενών διακηρύξεων και
ωρών τηλεοπτικών συζητήσεων.
Ωστόσο, ένας τομέας που έχει λάβει
ελάχιστη κάλυψη, αν και επηρεάζει
καθημερινά τη ζωή όλων, είναι αυ-
τός της κινητικότητας. Είτε οι υπο-
ψήφιοι έχουν περιορισμένη τεχνο-
γνωσία στην κινητικότητα στις
ομάδες στήριξης τους, είτε για κά-
ποιο λόγο πιστεύουν ότι δεν είναι
ένα ζήτημα που κερδίζει ψήφους.

Στην πραγματικότητα, η κινη-
τικότητα στην Κύπρο αντιμετω-
πίζει μια σειρά από προκλήσεις,
όπως η συμφόρηση, η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση και η έλλειψη βιώ-
σιμων μέσων μεταφοράς. Προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν αυτές
οι προκλήσεις και να δημιουργηθεί
ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσμα-
τικό σύστημα μεταφορών, ο νέος
πρόεδρος πρέπει να υιοθετήσει
μια συνολική και καινοτόμο προ-
σέγγιση. Θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα ακόλουθα:

Το υφιστάμενο σύστημα μετα-
φορών πρέπει να αναθεωρηθεί με
έμφαση στην οικονομική, περιβαλ-
λοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
Αυτό θα μπορούσε να περιλάβει
την εισαγωγή νέων πολιτικών και
στρατηγικών, όπως η προτεραι-
οποίηση των μέσων μαζικής μετα-
φοράς και των ενεργών μέσων κυ-
κλοφορίας (περπάτημα, ποδήλατο,
μικροκινητικότητα), η εφαρμογή
αστικών διοδίων (congestion ch-
arging) σε περιοχές με κυκλοφο-
ριακή συμφόρηση και η σωστή δια-
χείριση στάθμευσης για τη μείωση
της συμφόρησης και την ενθάρ-
ρυνση της χρήσης βιώσιμων μέσων
μεταφοράς. Επιπλέον, ο πρόεδρος

θα πρέπει να επιδιώξει να προωθή-
σει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και υποδομών, όπως τα ηλεκτρικά
και αυτόνομα οχήματα, για να συμ-
βάλει στη δημιουργία ενός πιο απο-
τελεσματικού και βιώσιμου συστή-
ματος μεταφορών.

Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει
να αποτελεί τη βάση όλων των το-
μεακών πολιτικών, με τον νέο πρό-
εδρο να δίνει το παράδειγμα. Αυτό
θα μπορούσε να περιλάβει επεν-
δύσεις σε πράσινες υποδομές και
συστήματα μεταφορών, καθώς και
προώθηση βιώσιμων μεταφορών,
όπως το ποδήλατο και το περπά-
τημα. Ο πρόεδρος ενδείκνυται να
δώσει το παράδειγμα χρησιμοποι-
ώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς
και μη μηχανοκίνητα μέσα για προ-
σωπική κινητικότητα και προωθών-
τας το ποδήλατο και το περπάτημα
μέσω εκστρατειών ανάπτυξης υπο-
δομών και ευαισθητοποίησης. Ο
πρόεδρος θα πρέπει επίσης να ερ-
γαστεί για να ευαισθητοποιήσει το
κοινό ως προς τη σημασία των βιώ-
σιμων μεταφορών και να ενθαρ-
ρύνει τον ιδιωτικό τομέα να επεν-
δύσει σε βιώσιμαμέσαμετακίνησης.
Οι δράσεις στον τομέα των μετα-
φορών πρέπει να είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με αντίστοιχες δρά-
σεις στους τομείς της χρήσης γης,
ενέργειας, περιβάλλοντος, οικονο-
μίας, τουρισμού και υγείας.

Το υφιστάμενο επενδυτικό μον-
τέλο στις μεταφορές, το οποίο δίνει
προτεραιότητα στην κυκλοφορία
οχημάτων, πρέπει να μεταρρυθμι-
στεί ώστε να διοχετεύονται περισ-
σότεροι πόροι στην ανάπτυξη των
δημόσιων μεταφορών και των μη
μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς.
Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές
επενδύσεις και ο πρόεδρος θα πρέ-
πει να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό
τομέα για να διασφαλίσει ότι αυτές
οι επενδύσεις γίνονται με στρατη-
γικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Το ποσό της απαιτούμενης επέν-
δυσης θα εξαρτηθεί από τους συγ-

κεκριμένους στόχους και τις στρα-
τηγικές του σχεδίου, αλλά θα πρέπει
να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να
οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές
και βελτιώσεις στο υφιστάμενο σύ-
στημα μεταφορών. Μια πρόχειρη
εκτίμηση θα μπορούσε να είναι
τουλάχιστον 1-2% του ΑΕΠ της χώ-
ρας, δηλαδή μερικές εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ.  Σημαντικό
ρόλο θα διαδραματίσουν προς τον
σκοπό αυτό πιστώσεις από κοινο-
τικούς πόρους.

Θα πρέπει να εξεταστεί η ανά-
πτυξη ενός σιδηροδρομικού συ-
στήματος που θα συνδέει μεγάλα
αστικά κέντρα μεταξύ τους και με
τις πύλες εισόδου στην Κύπρο.
Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει
στη μείωση της συμφόρησης, στη
συρρίκνωση των εκπομπών ρύπων,
στην προώθηση της βιώσιμης κι-
νητικότητας και στην παροχή πιο
αποτελεσματικών και βολικών επι-
λογών μεταφοράς τόσο για τους
κατοίκους όσο και για τους επισκέ-
πτες. Μια μελέτη για την αξιολό-
γηση όλων των πτυχών ενός νέου
σιδηροδρομικού συστήματος θα
πρέπει να ανατεθεί στις πρώτες
ημέρες της νέας Προεδρίας. Θα
πρέπει επίσης να εξεταστεί η ει-
σαγωγή συστημάτων τραμ τουλά-
χιστον στη Λευκωσία και τη Λεμε-
σό. Η μελέτη σκοπιμότητας που
ήδη εκπονήθηκε για τραμ στη Λευ-
κωσία το 2015, η οποία κατέδειξε

τη βιωσιμότητά του, παρέχει στέ-
ρεες βάσεις για την υλοποίηση ενός
συστήματος τραμ στην πόλη.

Πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση
ενός πράσινου ταμείου, με στόχο
την απανθρακοποίηση της χώρας.
Αυτό το ταμείο θα μπορούσε να το
διαχειρίζεται μια κρατική υπηρεσία,
με εισροές από διάφορες πηγές. Οι
πόροι του ταμείου θα πρέπει να δια-
τίθενται σε διάφορους τομείς, συμ-
περιλαμβανομένων των μεταφορών,
για την υποστήριξη της ανάπτυξης
βιώσιμων υποδομών, υπηρεσιών
και τεχνολογιών. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να προηγηθεί η ανάπτυξη
ενός συγκεκριμένου πλαισίου πο-
λιτικής για το ταμείο, συμπεριλαμ-
βανομένων των στρατηγικών, των
στόχων και του πεδίου εφαρμογής
του, καθώς και προσδιορισμός των
διαφόρων πηγών εισροών, όπως οι
φόροι άνθρακα και οι επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα.

Η πολεοδομική ανάπτυξη και ο
σχεδιασμός κινητικότητας πρέπει
να ενοποιηθούν. Επί του παρόντος,
οι δύο τομείς λειτουργούν ανεξάρ-
τητα, με αποτέλεσμα την άναρχη
αστική εξάπλωση σε όλες τις πόλεις.
Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να ει-
σαγάγει έναν μηχανισμό και δια-
δικασίες ώστε οι δύο τομείς να ανα-
πτύσσονται με ολοκληρωμένο και
συνεκτικό τρόπο. Απαιτείται πρώ-
τιστα η ανάπτυξη ξεκάθαρου ορά-
ματος συνδυαστικά για βιώσιμες
μεταφορές και πολεοδομικό σχε-
διασμό και στη συνέχεια η σύσταση
διυπουργικής ομάδας εργασίας ή
διυπηρεσιακής επιτροπής για τον
συντονισμό και την ενσωμάτωση
των πολιτικών και πρωτοβουλιών
κινητικότητας και πολεοδομικού
σχεδιασμού καθώς και η συνεργα-
σία και ο συντονισμός των υπουρ-
γείων μεταφορών, εσωτερικών και
περιβάλλοντος.  Θα πρέπει επίσης
να επανεξεταστεί η χρησιμότητα
και ο ρόλος του Πολεοδομικού Συμ-
βουλίου και να ενισχυθεί σημαντικά
η δημόσια συμμετοχή και διαβού-

λευση σχετικά με δράσεις μεταφο-
ρών και κινητικότητας για να δια-
σφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη
οι ανάγκες και οι προοπτικές των
τοπικών κοινοτήτων.

Θα πρέπει να συσταθεί εθνική
αρχή μεταφορών για αποτελεσμα-
τικότερη και ολοκληρωμένη δια-
χείριση του συστήματος μεταφο-
ρών. Αυτή η αρχή θα είναι υπεύ-
θυνη για το συντονισμό και τη δια-
χείριση των πολιτικών και των δρά-
σεων μεταφορών σε ολόκληρη τη
χώρα. Τα οφέλη μιας τέτοιας αρχής
είναι:

l Συντονισμός πολιτικών, προ-
γραμμάτων και δράσεων μεταφο-
ρών σε διάφορα επίπεδα κυβέρνη-
σης και φορέων.

l Εξορθολογισμός της διαδικα-
σίας λήψης αποφάσεων και μείωση
των γραφειοκρατικών φραγμών
στην εφαρμογή των δράσεων στον
τομέα των μεταφορών.

l Παροχή ενός ενιαίου σημείου
επαφής για τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών
μεταφορών, οι επιχειρήσεις και
το κοινό.

l Βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών μεταφορών μέσω κα-
λύτερου σχεδιασμού, διαχείρισης
και επενδύσεων.

l Διασφάλιση της ευθυγράμμισης
των δράσεων στον τομέα των με-
ταφορών με ευρύτερες εθνικές
στρατηγικές και στόχους.

Η συγκεκριμένη δομή, οι λει-
τουργίες και οι αρμοδιότητες μιας
εθνικής αρχής μεταφορών θα εξαρ-
τώνται από τις συγκεκριμένες ανάγ-
κες της Κύπρου, αλλά παραδείγματα
από άλλες χώρες, όπως η Μάλτα,
η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Εσθονία,
η Σκωτία, η Νέα Ζηλανδία και η
Δανία μπορούν να παρέχουν πο-
λύτιμη καθοδήγηση.

O Μιχάλης Λαμπρινός είναι συγκοινω-
νιολόγος, σύμβουλος Μεταφορών και
Κινητικότητας.

Οι προκλήσεις στον τομέα της κινητικότητας
Κυκλοφοριακό, ατμοσφαιρική ρύπανση και έλλειψη βιώσιμων μέσων μεταφοράς χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

<<<<<<<

Θα πρέπει να συσταθεί
εθνική αρχή μεταφο-
ρών για αποτελεσματι-
κότερη και ολοκληρω-
μένη διαχείριση του συ-
στήματος μεταφορών.

Το υφιστάμενο σύστημα μεταφορών πρέπει να αναθεωρηθεί με έμφαση
στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

<<<<<<<

Oσον αφορά στο δημό-
σιο χρέος, αναμένεται
μείωση δημόσιου χρέ-
ους στο 87,2% του ΑΕΠ
το 2022 (εκτίμηση) από
101% το 2021.

Το 2023 θα είναι δύσκολο, άρα ό,τι οικονομικά στοιχεία και να βρει ενώπιόν
του ο νέος Πρόεδρος, θα πρέπει να τα διαχειριστεί ορθά.
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Σε αύξηση της δόσης ενός στε-
γαστικού δανείου 100.000 ευρώ 
από 160 έως και 240 ευρώ τον 
μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια 
του δανείου και το περιθώριο 
που εφαρμόζει κάθε τράπεζα, 
έχει οδηγήσει η άνοδος του βα-
σικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζα, που έχει συ-
μπαρασύρει στην εκτίναξη το 
euribor στα επίπεδα του 2,5% 

τους τελευταίους επτά μήνες.
Οι αυξήσεις συνιστούν σημαντι-
κή επιβάρυνση για τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς αλλά 
και το κόστος των επιχειρήσεων, 
και με δεδομένο ότι όλες οι εκτι-
μήσεις συγκλίνουν σε νέα άνοδο 
κατά 50 ακόμη μονάδες βάσης 
στην επόμενη συνεδρίαση της 
ΕΚΤ, στις αρχές Μαρτίου, αυτό 
θα αποτυπώνεται καθημερινά 
στο euribor, συμπαρασύροντας 
σε διαδοχικές αυξήσεις και τους 
επόμενους μήνες. 

Το euribor 3μήνου
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 

το euribor 3μήνου, που αποτε-
λεί τη βάση υπολογισμού για τα 
δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, 
θα παραμείνει σε υψηλά επίπε-
δα και συγκεκριμένα κοντά στο 

3,5% καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2023, παγιώνοντας τις αυξημέ-
νες δόσεις σε όλες τις κατηγο-
ρίες υφιστάμενων δανείων. Με 
βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, οι πρώ-
τες μειώσεις θα ξεκινήσουν το 
2024 και συγκεκριμένα από το 
τέλος του α΄ τριμήνου και μετά, 
αλλά θα είναι συγκρατημένες και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις το 
euribor θα διαμορφωθεί κοντά 
στο 2,7% στα τέλη του 2024 και 
στο 2,5% το 2025.

Με βάση αυτές τις προβλέ-
ψεις, η συνολική επιβάρυνση 
για ένα στεγαστικό δάνειο θα 
διαμορφωθεί περίπου από 200 
έως και 300 ευρώ για ένα υφι-
στάμενο δάνειο 100.000 ευρώ 
με διάρκεια 20 ή 30 χρόνια και 
spread 2,5% ή 3,5% αντίστοιχα. 
Πρόκειται για δάνεια που δόθη-

καν την προηγούμενη δεκαε-
τία με κυμαινόμενο επιτόκιο και 
όχι αυτά που είχαν δοθεί πριν 
από το 2008 και τα οποία εφό-
σον εξυπηρετούνται κανονικά, 
έχουν αποπληρώσει σε μεγάλο 
βαθμό τους τόκους και πλέον 
αποπληρώνουν μόνο κεφάλαιο. 
Αντίστοιχα, για ένα μικρό επι-
χειρηματικό δάνειο, π.χ. 200.000 
ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής 
τα 10 χρόνια και spread 5,5% 
(τελικό επιτόκιο 8% σήμερα) η 
συνολική επιβάρυνση σε σχέση 
με τον περασμένο Ιούλιο είναι 
ήδη περίπου 300 ευρώ τον μή-
να και έπεται συνέχεια.

Την αυξητική πορεία σε όλες 
τις κατηγορίες νέων δανείων με 
έμφαση –εκτός από τα στεγα-
στικά– και στα επιχειρηματικά 
δάνεια, που επίσης συνδέονται 

ευθέως με το euribor, επιβεβαιώ-
νουν τα στοιχεία που δημοσίευ-
σε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος 
για την εξέλιξη των επιτοκίων 
τον ∆εκέμβριο. 

Επιχειρήσεις
Οπως προκύπτει από τα σχε-

τικά στοιχεία, το μέσο επιτόκιο 
για δάνειο έως 250.000 ευρώ 
έχει εκτιναχθεί από 5,76% τον 
Οκτώβριο του 2022 σε 6,14% τον 
∆εκέμβριο, ενώ για ποσά έως 1 
εκατ. ευρώ το μέσο επιτόκιο έχει 
αυξηθεί από 4,64% τον Οκτώ-
βριο σε 5,14% τον ∆εκέμβριο. 
Σε υψηλά επίπεδα και συγκεκρι-
μένα στο 4,49% έχει αυξηθεί το 
μέσο κόστος δανεισμού για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και για δά-
νεια άνω του 1 εκατ. ευρώ, παρά 
την ενεργοποίηση του Ταμείου 

Ανάκαμψης και τη συγκράτηση 
των spreads από την πλευρά των 
τραπεζών, προκειμένου να επιτα-
χύνουν τις νέες εκταμιεύσεις δα-
νείων. Τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος ανεβάζουν το μέσο 
κόστος δανεισμού για δάνεια τα-
κτής λήξης προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις τον ∆εκέμβριο στο 
4,83% από 4,42% τον Οκτώβριο, 
ενώ το μέσο κόστος για ανακυ-
κλούμενες πιστώσεις έχει αναρ-
ριχηθεί από 4,79% τον Οκτώβριο 
σε 5,21% στο τέλος του χρόνου.

Μείωση νέων στεγαστικών
Οι τράπεζες έχουν συγκρατή-

σει τα σταθερά επιτόκια για νέα 
στεγαστικά δάνεια που εξακο-
λουθούν να είναι ελκυστικά και 
σε αρκετές περιπτώσεις έχουν 
μειώσει τα spreads στα κυμαι-
νόμενα, προκειμένου να συντη-
ρήσουν τη ζήτηση. Οπως όμως 
δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ, 
η αβεβαιότητα στο μέτωπο των 
επιτοκίων και του πληθωρισμού 
έχει ήδη επηρεάσει τη ζήτηση, η 
οποία υπέστη σημαντική μείω-
ση τα δύο τελευταία τρίμηνα του 
2022, ανακόπτοντας τον αυξητι-
κό ρυθμό των προηγούμενων τρι-
μήνων. Συγκεκριμένα στοιχεία 
από τις τράπεζες αναφέρουν ότι 
το β΄ εξάμηνο του 2022, δηλαδή 
μετά την πρώτη αύξηση του επι-
τοκίου της ΕΚΤ στις αρχές Ιουλί-
ου, ο αριθμός των αιτήσεων για 
νέα στεγαστικά δάνεια μειώθη-
κε κατά 12,4% σε σχέση με το 
α΄ εξάμηνο του 2022 και κατά 
6,4% σε σχέση με το β΄ εξάμη-
νο του 2021. 

Η μείωση στη ζήτηση στε-
γαστικών δανείων είναι ακόμη 
πιο έντονη το τελευταίο τρίμη-
νο του 2022, καθώς ο αριθμός 
αιτήσεων της αγοράς μειώθηκε 
κατά 20,4% συγκριτικά με το τε-
λευταίο τρίμηνο 2021 και κατά 
5,7% σε σύγκριση με το γ΄ τρί-
μηνο του 2022.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ερχεται νέα αύξηση 
επιτοκίων τον Μάρτιο 
– Οι πρώτες μειώσεις 
αναμένεται
να ξεκινήσουν
από το τέλος
του α΄ τριμήνου
του 2024, αλλά θα 
είναι συγκρατημένες.

Υπό συνεχή πίεση οι δανειολήπτες
Για ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ, η δόση έχει επιβαρυνθεί από 160 έως 240 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου 

Τον Μάρτιο έθεσε ως το σημείο 
αναφοράς για την κατεύθυνση 
της νομισματικής πολιτικής της 
μετά το α΄ τρίμηνο η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, όταν και 
θα έχει στα χέρια της τις νέες 
προβλέψεις για την ανάπτυξη 
και τον πληθωρισμό.  

Ετσι, αν και προχώρησε σε 
νέα αύξηση των επιτοκίων 
κατά 50 μονάδες βάσης στη 
χθεσινή συνεδρίαση, όπως και 
αναμενόταν, και δήλωσε πως 
προτίθεται (δεν δεσμεύεται) 
να τα αυξήσει περαιτέρω κατά 
50 μ.β. στις 16 Μαρτίου, τόνι-
σε ότι δεν είναι ακόμη σαφές 
πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, 
ανοίγοντας έτσι την πόρτα για 
έναν πιο αργό ρυθμό στον κύ-
κλο σύσφιγξης, κάτι που κά-
νουν ήδη ή έχουν διαμηνύσει 
ότι θα κάνουν και άλλες μεγά-
λες κεντρικές τράπεζες.   

Η ΕΚΤ αύξησε και τα τρία 
βασικά της επιτόκια κατά 50 
μ.β. Κατά συνέπεια, τα επιτόκια 
της διευκόλυνσης αποδοχής κα-
ταθέσεων, των πράξεων κύρι-
ας αναχρηματοδότησης καθώς 
και της διευκόλυνσης οριακής 
χρηματοδότησης αυξήθηκαν 
σε 2,5%, 3,00% και 3,25% αντι-
στοίχως.  

«Λόγω των πιέσεων σε σχέ-
ση με τον υποκείμενο πληθω-
ρισμό, το ∆ιοικητικό Συμβού-
λιο προτίθεται να αυξήσει τα 
επιτόκια κατά 50 μ.β. ακόμη 
στην επόμενη συνεδρίασή του 
τον Μάρτιο και στη συνέχεια 
θα αξιολογήσει την πορεία που 
θα ακολουθήσει η νομισματι-
κή πολιτική του», σημειώθηκε 
στην ανακοίνωσή της ΕΚΤ, δι-
αμηνύοντας έτσι για τουλάχι-
στον άλλη μία σημαντική αύ-
ξηση, σχετικά με το μέγεθος 
της οποίας ωστόσο δεν υπάρχει 
ομοφωνία στο ∆.Σ. «Ο συμβι-
βασμός μεταξύ μελών του ∆.Σ. 
στις αποφάσεις είναι ο κανό-

νας του παιχνιδιού», σχολίασε 
η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ σε σχετική ερώτηση 
των δημοσιογράφων κατά τη 
συνέντευξη Τύπου, ενώ πρό-
σθεσε πως «η πρόθεση δεν εί-
ναι 100% δέσμευση», εξηγώ-
ντας πως οι επόμενες αυξήσεις 
(μετά τον Μάρτιο) είναι βέβαι-
ες, αλλά μπορεί να είναι 50 μ.β. 

ή 25 μ.β., όσο χρειαστεί προ-
κειμένου να διατηρηθούν τα 
επιτόκια σε επίπεδα που είναι 
επαρκώς περιοριστικά και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη επα-
ναφορά του πληθωρισμού στον 
μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. 
«Είναι πολύ αισιόδοξο ότι το 
τοπίο της ανάπτυξης έχει βελ-
τιωθεί και ότι ο ονομαστικός 
πληθωρισμός υποχωρεί, ωστό-
σο οι υποκείμενες πιέσεις πα-
ραμένουν υψηλές», τόνισε η 
κ. Λαγκάρντ, ξεκαθαρίζοντας 
πως η ΕΚΤ δεν έχει σε καμία 
περίπτωση ολοκληρώσει τη 
δουλειά της και το τέλος των 
αυξήσεων επιτοκίων δεν είναι 
ακόμη κοντά. Αυτό μεταφράζε-
ται, επίσης, από την αγορά στο 
ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια 

σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Η απόφαση της ΕΚΤ ήρθε 
μία ημέρα αφότου η Fed επι-
βράδυνε περαιτέρω τον ρυθ-
μό των αυξήσεων, προχωρώ-
ντας σε μια αύξηση κατά 25 
μ.β., φέρνοντας έτσι το επιτό-
κιο 4,50%-4,75%, αν και προ-
ειδοποίησε ότι θα χρειαστούν 
και νέες αυξήσεις. Παράλληλα 
ήρθε λίγες ώρες μετά την από-
φαση της Τράπεζας της Αγγλίας 
να αυξήσει τα επιτόκια για 10η 
συνεχή φορά, κατά 50 μ.β. και 
στο υψηλότερο επίπεδο από το 
2008 (4%), με τους αναλυτές 
ωστόσο να εκτιμούν ότι είναι 
απολύτως σαφές τόσο από το 
δελτίο Τύπου όσο και από τις 
νέες προβλέψεις ότι θέτει σιγά 
σιγά τις βάσεις για το τέλος του 
τρέχοντος κύκλου σύσφιγξης, 
με μια περαιτέρω αύξηση, αλ-
λά κατά 25 μ.β., να αναμένεται 
τον Μάρτιο. 

Ομόλογα
Η πιθανότητα μιας λιγότερο 

επιθετικής ΕΚΤ μετά τον Μάρτιο 
οδήγησε σε ράλι τα ομόλογα της 
Ευρωζώνης, με τις αποδόσεις 
των 10ετών γερμανικών ομολό-
γων να σημειώνουν βουτιά κατά 
9% και 2,095%, ενώ σημαντική 
ήταν και η βελτίωση στην περι-
φέρεια με την απόδοση του νέ-
ου ελληνικού 10ετούς να υπο-
χωρεί κατά 6% στο 4,05%, ενώ 
κάτω από το 4% υποχώρησε το 
ιταλικό 10ετές.  

«Επειτα από άλλη μία αύξη-
ση των επιτοκίων κατά 50 μ.β. 
τον Μάρτιο, αναμένουμε ότι η 
εικόνα του πληθωρισμού θα έχει 
αλλάξει αρκετά ώστε να πείσει 
την ΕΚΤ να στραφεί σε μικρότε-
ρες αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 
μ.β. το β΄ τρίμηνο, έτσι ώστε τα 
επιτόκια καταθέσεων να κορυ-
φωθούν στο 3,50% τον Ιούνιο», 
σημειώνει η Μέλανι Ντεμπόνο, 
επικεφαλής οικονομολόγος της 
Pantheon Macroeconomics.  

Ανοιχτό
το ενδεχόμενο
να προχωρήσει
σε μικρότερες 
αυξήσεις επιτοκίων 
μετά τον Μάρτιο.   

Ισχυρές «αντιστάσεις» στη συ-
νεχιζόμενη ανοδική πορεία των 
επιτοκίων προβλέπει για την ελ-
ληνική αγορά κατοικίας ο πρόε-
δρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκί-
κας Χαρδούβελης. Μιλώντας στο 
πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΜΙ-
∆Α, ο κ. Χαρδούβελης σημείω-
σε ότι «η ελληνική αγορά έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώ-
πη. Αυτοί που αγοράζουν, δεν το 
πράττουν με δάνειο. Αντιθέτως, 
το 80% των αγορών κατοικίας 
πραγματοποιείται αποκλειστικά 
με ίδια κεφάλαια. Εχει μεν αυξη-
θεί ο δανεισμός, αλλά παραμένει 
πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με τη 
δεκαετία του 2000, όταν και κο-
ρυφώθηκε».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδού-
βελη, το παραπάνω στοιχείο 
καταδεικνύει και το ότι η αγο-
ρά ακινήτων συγκεντρώνει τις 
προοπτικές μιας ακόμη μεγα-
λύτερης ανάπτυξης, δεδομέ-
νης της χαμηλής μόχλευσης. 
Παράλληλα, η ελληνική αγορά 
συγκεντρώνει τεράστια ζήτηση 
από το εξωτερικό. «Μόνο τα τε-
λευταία χρόνια είχαμε εισροές 
ξένων κεφαλαίων ύψους 8 δισ. 
ευρώ για την απόκτηση ακινή-
των, με αποτέλεσμα το 40% των 
άμεσων ξένων επενδύσεων να 
αφορά αποκλειστικά ακίνητα», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Χαρδούβελης. 

Ταυτόχρονα, η ελληνική οι-
κονομία διαφέρει σε σχέση με 
την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς 
βρίσκεται σε διαφορετική φάση 
από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. 
«Η ελληνική οικονομία παραμέ-
νει σε ανοδική πορεία και περι-
μένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. 
Οι προβλέψεις του υπ. Οικονομι-
κών κάνουν λόγο για ανάπτυξη 
του ΑΕΠ πέριξ του 2% φέτος, τη 
στιγμή που οι οικονομίες στην 
υπόλοιπη Ε.Ε. ίσως εμφανίσουν 
ακόμη και ύφεση, ή εκεί πέριξ 

του 0%», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, κατά τον ίδιο, αναμέ-
νεται και η αναβάθμιση της αξιο-
λόγησης της χώρας, καθώς είναι 
πιθανή η είσοδος της Ελλάδας 
στην επενδυτική βαθμίδα. Αυ-
τή η προοπτική έχει προσφέρει 
ώθηση στις επενδύσεις και συ-
νεπώς και στην αγορά ακινήτων, 
η οποία επιπρόσθετα έχει ωφε-
ληθεί τα τελευταία χρόνια από 
την υποχώρηση της φορολογίας 
(π.χ. αναστολή ΦΠΑ 24% στα νέα 
ακίνητα, αθροιστική μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 35% κ.τ.λ.). 

Από την άλλη πλευρά, ο κ. 
Χαρδούβελης στάθηκε και στην 
ανάγκη η ανάκαμψη των τιμών 
πώλησης των κατοικιών να μην 
είναι τόσο απότομη, όσο παρα-
τηρείται. Μετά την αύξηση της 
τελευταίας πενταετίας, «οι τιμές 
απέχουν περίπου 20% από το 
προηγούμενο υψηλό.

Το διεθνές περιβάλλον όμως 
που διαμορφώνεται σημαίνει ότι 
οι τιμές δεν θα ανεβαίνουν με 
την ίδια ταχύτητα. Βέβαια, όσο 
οι τιμές στην Ελλάδα υποχωρού-
σαν, στις άλλες χώρες αυξάνο-
νταν, ενώ σήμερα συμβαίνει και 
πάλι το αντίθετο, δηλαδή οι τι-
μές αυξάνονται στην Ελλάδα και 
υποχωρούν στις περισσότερες 
χώρες λόγω της περιοριστικής 
νομισματικής πολιτικής».  

Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Θωρακισμένη είναι
η ελληνική αγορά κατοικίας

ΕΚΤ: Η άνοδος των επιτοκίων θα συνεχισθεί

Μικρό ποσοστό
των αγορών γίνεται 
με στεγαστικό δάνειο, 
τονίζει ο πρόεδρος
της ΕΤΕ. Το 80% 
πραγματοποιείται 
αποκλειστικά
με ίδια κεφάλαια. 

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ   

Είναι αισιόδοξο ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί, ωστόσο οι υποκείμενες πιέ-
σεις παραμένουν υψηλές, τόνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, 
ξεκαθαρίζοντας πως η ΕΚΤ δεν έχει σε καμία περίπτωση ολοκληρώσει τη 
δουλειά της και το τέλος των αυξήσεων επιτοκίων δεν είναι ακόμη κοντά.    

Χλιαρή άνοδο των επιτοκί-
ων στις καταθέσεις προθε-
σμίας δείχνουν τα στοιχεία 
της ΤτΕ, που όπως προ-
κύπτει αυξήθηκαν οριακά 
στο 0,33% τον ∆εκέμβριο, 
ενώ μεγαλύτερη είναι η 
αύξηση στα υφιστάμενα 
υπόλοιπα των επιχειρήσε-
ων, το μέσο επιτόκιο των 
οποίων ανήλθε στο 0,73%. 
Στην πραγματικότητα οι αυ-
ξήσεις είναι υψηλότερες 
στον βαθμό που οι αποδό-
σεις των προθεσμιακών 
καταθέσεων στις περισσό-
τερες περιπτώσεις είναι 
διαπραγματεύσιμες μεταξύ 
τράπεζας και καταθέτη και 
δεν αποτυπώνονται πάντα 
στους επίσημους τιμοκα-
ταλόγους. Σύμφωνα με τις 
τράπεζες, οι αποδόσεις 
των προθεσμιακών καταθέ-
σεων διάρκειας ίσης ή με-
γαλύτερης των έξι μηνών 
έχουν αυξητική τάση κατά 
τους τελευταίους μήνες, με 
τις αποδόσεις για περίοδο 
12 μηνών και άνω να δια-
μορφώνονται σε επίπεδα 
πάνω από 1%, ανάλογα με 
την τράπεζα και το ποσό 
της προθεσμιακής κατά-
θεσης. Οι τράπεζες έχουν 
λανσάρει επίσης και κα-
ταθετικά  προϊόντα τύπου 
step-up, που φτάνουν έως 
και τους 24 μήνες, μεγιστο-
ποιώντας την απόδοση ανά 
τρίμηνο με επιτόκιο έως 
1,80%-2%, όμως στο τέλος 
της περιόδου. Σε ετησιο-
ποιημένη βάση οι αποδό-
σεις κινούνται λίγο πάνω 
από το 1,20%.

Επιτόκια
καταθέσεων  
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Eπιτόκιο σταθερό 0,35% για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις και 1% για τις μεσαί-
ες και μεγάλες, καθώς και fast 
track ηλεκτρονική διαδικασία 
υπογραφής δανειακής σύμβα-
σης σε 1,5-2 μήνες συγκατα-
λέγονται στα χαρακτηριστικά 
του δανειακού προγράμματος 
του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως 
τα ανέπτυξε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Θόδω-
ρος Σκυλακάκης στην Κοζάνη, 
σε ενημερωτική εκδήλωση για 
το «Ελλάδα 2.0».

Ο κ. Σκυλακάκης κάλεσε τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις που έχουν ή μπορούν να 
αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ 
να αξιοποιήσουν το εργαλείο 
αυτό των δανείων, χαρακτη-
ρίζοντάς το ως το μεγαλύτερο 
επενδυτικό εργαλείο που είχε 
ποτέ η Ελλάδα.

Τα στοιχεία των τραπεζών 
και του υπουργείου Οικονο-
μικών δείχνουν ότι πράγματι 
υπάρχει ενδιαφέρον για τα δά-
νεια του Ταμείου, αφού έως το 
τέλος του 2022 είχαν υπογρα-
φεί 68 δανειακές συμβάσεις, 
προϋπολογισμού επενδυτικών 
σχεδίων 3,22 δισ. ευρώ, ενώ οι 
τέσσερις συστημικές τράπε-
ζες ανακοίνωσαν προχθές ότι 
έχουν αξιολογήσει και υποβάλει 
για λογαριασμό των πελατών 
τους προτάσεις 10,5 δισ. ευρώ. 
Αλλωστε και ο κ. Σκυλακάκης 
είπε πρόσφατα ότι οι συμβα-
σιοποιήσεις θα φτάσουν τα 10 
δισ. ευρώ συνολικά το προσε-

χές διάστημα. Απαριθμώντας 
τα πλεονεκτήματα των δανείων 
αυτών, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός είπε επίσης ότι καλύπτεται 
ο ΦΠΑ του επενδυτικού σχεδί-
ου, ενώ παράλληλα το κεφάλαιο 
κίνησης και οι δαπάνες προώ-

θησης και επικοινωνίας (μάρ-
κετινγκ) μπορούν να αφορούν, 
αθροιστικά, έως 30% των επιλέ-
ξιμων δαπανών του. Αναφέρθη-
κε επίσης στη δυνατότητα συν-
δυασμού του συγκεκριμένου 
εργαλείου με τον αναπτυξιακό 
νόμο, αλλά και με οποιοδήπο-
τε άλλο επενδυτικό εργαλείο, 
από το ΕΣΠΑ, το ΠΑΑ, ακόμη 
και με άλλο εργαλείο του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. «Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να 
μην έχετε ξεκινήσει την επέν-
δυση πριν υποβάλετε αίτηση 
σε όποια επενδυτικά εργαλεία 
επιλέξετε», είπε.

∆ιευκρίνισε ακόμη ότι «κα-

νένας δημόσιος λειτουργός ή 
πολιτικός δεν υπογράφει σε 
κάποιο στάδιο της διαδικασί-
ας, από την υποβολή της αίτη-
σης έως την τελική απόφαση. 
Η βιωσιμότητα του επενδυτι-
κού σχεδίου κρίνεται από το 
τραπεζικό σύστημα και η επι-
λεξιμότητα από τους ορκωτούς 
λογιστές».

Εκτός από τα δάνεια, υπάρ-
χουν βεβαίως και οι επιδοτή-
σεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 
οι οποίες εν μέρει αφορούν και 
αυτές ιδιωτικές επενδύσεις. Ο 
κ. Σκυλακάκης είπε ότι σύντο-
μα θα «τρέξουν» τα εξής προ-
γράμματα που αφορούν μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις: το 
«Εξοικονομώ - Επιχειρώ», δρά-
σεις αγροδιατροφής, εξειδικευ-
μένο εργαλείο του REPower EU 
το οποίο θα δημιουργήσει χώρο 
για επενδύσεις παραγωγής και 
εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.

Συνολικά, από τα 60 δισ. ευ-
ρώ που είχε εκτιμηθεί ότι θα 
κινητοποιήσει το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, ο κ. Σκυλακάκης εί-
πε ότι περίπου 45 δισ. ευρώ θα 
αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις. 
Αναφερόμενος δε ειδικά στη 
∆υτική Μακεδονία υποστήρι-
ξε πως έχει τη δυνατότητα και 
τα κίνητρα να φιλοξενήσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο από αυτές 
τις ιδιωτικές επενδύσεις, ως πο-
σοστό του ΑΕΠ της. Οπως είπε, 
το ενδιαφέρον για την περιοχή 
είναι μεγάλο, όχι μόνο για επεν-
δύσεις φωτοβολταϊκών, αλλά 
και για βαριές βιομηχανικές και 
παραγωγικές επενδύσεις.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η διαδικασία 
για την υπογραφή 
της σύμβασης 
ολοκληρώνεται 
ηλεκτρονικά 
σε 1,5-2 μήνες.

Φθηνός και γρήγορος δανεισμός
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Στο 0,35% το επιτόκιο για τις μικρές και στο 1% για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Τα στοιχεία των τραπεζών και του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι 
πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για τα δάνεια του Ταμείου Aνάκαμψης. Εως 
το τέλος του 2022 είχαν υπογραφεί 68 δανειακές συμβάσεις, προϋπολογι-
σμού επενδυτικών σχεδίων 3,22 δισ. ευρώ.

Ενα νέο ψηφιακό εργαλείο, που 
συνδέει ανθρώπους με υψηλά 
προσόντα και εξειδίκευση με 
βιομηχανίες και επιχειρήσεις 
τεχνολογίας που αναζητούν το 
αντίστοιχο προσωπικό, εγκαινί-
ασε ο ΣΕΒ. Η νέα ψηφιακή πλατ-
φόρμα IG@work σχεδιάζεται και 
υλοποιείται από την Επιτροπή 
Καινοτομίας του ΣΕΒ σε συνερ-
γασία με τη Workable, στο πλαί-
σιο της πρωτοβουλίας Innovative 
Greeks. Απευθύνεται αποκλειστι-
κά στις επιχειρήσεις-μέλη του 
Συνδέσμου, αλλά και σε νεοφυ-
είς επιχειρήσεις που είναι εγγε-
γραμμένες στο Elevate Greece. 
Μάλιστα, ήδη 88 επιχειρήσεις 
έχουν ανεβάσει πάνω από 400 
σχετικές αγγελίες.

Το IG@work, που βρίσκεται 
στη διεύθυνση https://www.
igwork.gr/, συγκεντρώνει σε μια 
εύχρηστη πλατφόρμα διαθέσιμες, 
ποιοτικές θέσεις εργασίας σε βι-
ομηχανίες και ταχέα αναπτυσσό-
μενες τεχνολογικές επιχειρήσεις 
και startups, και τις συνδέει με 
ανθρώπους που θέλουν να επα-
ναπατριστούν ή ψάχνουν το επό-
μενο βήμα της καριέρας τους. 
Στην πράξη, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν πλέον να αναζητούν 
επαγγελματικές ευκαιρίες ανά-
μεσα στις εκατοντάδες θέσεις 
που αναρτώνται στη νέα ψηφι-
ακή πλατφόρμα.

Στόχος της πρωτοβουλίας εί-
ναι η ενίσχυση στην πράξη της 
δυνατότητας των επιχειρήσεων 
να βρίσκουν τους ανθρώπους 
που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, 
διευρύνει τις ευκαιρίες απασχό-
λησης για το υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό, δίνο-
ντας τη δυνατότητα αναζήτησης 

ανάμεσα σε εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας σε μερικές από τις με-
γαλύτερες βιομηχανίες και δυνα-
μικότερες τεχνολογικές startups 
της Ελλάδας.   

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρό-
εδρο της Επιτροπής Καινοτομί-
ας του ΣΕΒ, Μάρκο Βερέμη, η 
επιτυχημένη πρωτοβουλία των 
Innovative Greeks που ξεκίνησε 
το 2020, αξιοποιώντας το δίκτυο 
των Ελλήνων του εξωτερικού, 
έδωσε την ευκαιρία στους εφευ-
ρετικούς Ελληνες να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να συνεργα-
στούν, και σήμερα εμπλουτίζε-
ται με ένα νέο εργαλείο, το IG@

work. «Βάζουμε ένα σημαντικό 
λιθαράκι για να φέρουμε πίσω 
στη χώρα νέους και ικανούς Ελ-
ληνες, οι οποίοι τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης έφυγαν σε 
αναζήτηση καλύτερης εργασι-
ακής προοπτικής», δήλωσε ο κ. 
Βερέμης και συμπλήρωσε πως οι 
νέοι αυτοί προέρχονταν από το 
πιο παραγωγικό κομμάτι της ελ-
ληνικής κοινωνίας και η μεγάλη 
πλειονότητά τους ήταν απόφοι-
τοι ανώτατης εκπαίδευσης. «Η 
επιχειρηματική κοινότητα αγκα-
λιάζει τη νέα αυτή πρωτοβουλία 
και πιστεύουμε ότι θα επιστρέ-
ψει αξία σε όλους και ιδιαίτερα 
στους καινοτόμους Ελληνες», 
κατέληξε.

Πλατφόρμα αναζήτησης
προσωπικού υψηλής
εξειδίκευσης από τον ΣΕΒ

Απευθύνεται αποκλει-
στικά στις επιχειρή-
σεις-μέλη του Συν-
δέσμου, αλλά και σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Α.
P.
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Διατηρεί και μάλιστα με χαρα-
κτηριστική... άνεση, την αρνη-
τική πρωτιά η χώρα μας, ανα-
φορικά με την επιβάρυνση των 
νοικοκυριών με δαπάνες στέ-
γασης. Σύμφωνα με την τελευ-
ταία έρευνα της Eurostat για 
το 2021, το ποσοστό του πλη-
θυσμού στην Ελλάδα, που επι-
βαρύνεται υπερβολικά με δαπά-
νες που αφορούν τη στέγασή 
του, αγγίζει το 32,4%, έναντι 
21,9% στη ∆ανία και 15,3% 
στην Ολλανδία.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν 
ανθρώπους που μένουν σε 
αστικές περιοχές και υποχρε-
ώνονται να δαπανούν πάνω 
από το 40% του διαθέσιμου ει-
σοδήματός τους για το ακίνη-
το στο οποίο μένουν. Οι δαπά-
νες αυτές αφορούν π.χ. ενοίκιο, 
κοινόχρηστα, θέρμανση και 
ύδρευση. Επίσης, αν πρόκει-
ται για ιδιοκτήτες, υπολογίζε-
ται και τυχόν επιβάρυνση από 
την εξυπηρέτηση στεγαστικού 
δανείου. «Πρωτιά» εξασφαλί-
ζει η Ελλάδα και όσον αφορά 
την αντίστοιχη επιβάρυνση σε 
αγροτικές περιοχές, όπου το 
σχετικό ποσοστό του πληθυ-
σμού διαμορφώνεται σε 22%, 
έναντι 13,3% της Βουλγαρίας 
και 10,8% της Ρουμανίας.

Το αντίστοιχο ποσοστό στη 
σχετική έρευνα του 2020 ήταν 
ελαφρώς υψηλότερο με 33,3%, 
ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. δεν 
ξεπερνούσε το 7,8%. Το 2021, 
το μέγεθος αυτό αυξήθηκε σε 
10,4% του πληθυσμού.

Ακόμα χειρότερη είναι 
ασφαλώς η εικόνα μεταξύ εκεί-
νων που νοικιάζουν. Σύμφω-
να με τα σχετικά στοιχεία, το 
74,2% των ενοικιαστών στην 
Ελλάδα δαπανά πάνω από το 
40% του εισοδήματός του για 
την κάλυψη των αναγκών στέ-
γης του. Το θετικό είναι ότι το 

σχετικό ποσοστό βαίνει μειού-
μενο τα τελευταία χρόνια, κα-
θώς το 2020 ήταν στο 79,2% και 
το 2014, όταν είχε κορυφωθεί 
η κρίση και οικονομική ύφεση, 
άγγιζε το 87,5%. 

Μεταξύ των ιδιοκτητών που 
εξυπηρετούν δόση στεγαστι-
κού δανείου, το σχετικό πο-
σοστό του πληθυσμού αγγίζει 
το 18,5% από 19,9% το 2020 
και 31,5% το 2015. Η διαφορά 
που παρατηρείται μεταξύ όσων 
νοικιάζουν και όσων εξυπηρε-
τούν στεγαστικό δάνειο, έγκει-
ται στο ότι, κατά κανόνα, οι δα-
νειολήπτες έχουν υψηλότερο 

εισόδημα, σε σχέση με όσους 
διαμένουν σε ενοίκιο.

Ασφαλώς, η οικονομική δυ-
σπραγία για πολλά νοικοκυριά 
μεταφράζεται και σε αντίστοι-
χες καθυστερήσεις στην απο-
πληρωμή οφειλών. Σύμφωνα με 
τη Eurostat, το 2021, το 36,4% 
του πληθυσμού στην Ελλάδα 
εμφάνιζε καθυστέρηση στην 
εξυπηρέτηση των οφειλών του, 
είτε για το ενοίκιο είτε για τους 
λογαριασμούς ∆ΕΚΟ, είτε για 
τη δόση του στεγαστικού του 
δανείου. Στη δεύτερη θέση 
της Ε.Ε. με 20,4% ακολουθεί 
η Βουλγαρία και έπονται χώ-
ρες όπως η Κύπρος με 17,3%, 
η Κροατία με 16,6% και η Ιρ-
λανδία με 13,6%. Με δεδομένο 
ότι το 2022 προστέθηκε και ο 
παράγοντας της ενεργειακής 
κρίσης, που εκτόξευσε το κό-
στος της ηλεκτρικής ενέργειας 
και της θέρμανσης, αναμένεται 
σημαντική αύξηση των παρα-
πάνω ποσοστών στην επόμενη 
έρευνα της Eurostat.

Εν τω μεταξύ, την ανοδική 
τους πορεία συνεχίζουν και οι 
τιμές των ενοικίων. Σύμφω-
να με έρευνα της Potamianos 
Real Estate Group,  που αφο-
ρά πραγματικές συμφωνίες μί-
σθωσης κατοικιών και όχι ζη-
τούμενες τιμές που αφορούν 
αγγελίες, σήμερα, η μέση ζη-
τούμενη τιμή στην Αττική αγ-
γίζει τα 7,9 ευρώ/τ.μ., έχοντας 
αυξηθεί κατά σχεδόν 35% από 
το 2017. Σε ορισμένες περιο-
χές του κέντρου, όπως το Πα-
γκράτι και η Κυψέλη, ή στον 
Πειραιά, τα ενοίκια έχουν αυ-
ξηθεί σε ποσοστό μεγαλύτε-
ρο του 50% από το 2017 μέχρι 
και το τέλος του 2022. Ως εκ 
τούτου, στελέχη της αγοράς 
ακινήτων σημειώνουν ότι θα 
πρέπει να αυξηθεί η προσφο-
ρά κατοικιών που διατίθενται 
προς ενοικίαση, αλλά και να 
τονωθούν τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών, προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στο αυξημένο 
κόστος ζωής.

Tίτλοι τέλους έπεσαν σ’ ένα ακό-
μη μεταμνημονιακό κεφάλαιο, 
καθώς το διοικητικό συμβού-
λιο του ESM άναψε το πράσι-
νο φως για την εκταμίευση της 
8ης και τελευταίας δόσης της 
επιστροφής κερδών των ευρω-
παϊκών κεντρικών τραπεζών 
από ελληνικά ομόλογα (SMPs 
και ANFAs) ύψους 603 εκατ. 
ευρώ, καθώς και για τον μη-
δενισμό του επιτοκιακού κέρ-
δους ομολόγων που είχαν εκ-
δοθεί το 2012 από τον EFSF 
και θα επιβάρυνε το χρέος 
έως το 2049, συνολικού ύψους 
5,2 δισ. ευρώ.

Η εκταμίευση συνοδεύτηκε 
από προτροπές του επικεφα-

λής του ESM Πιερ Γκραμενιά 
να συνεχίσει η Ελλάδα τη δη-
μοσιονομική πειθαρχία και τις 
μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους 
εξής 4 τομείς: ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, πρωτοβάθμια υγεία και 
εργατική νομοθεσία.

Αφού αναγνώρισε την πρόο-
δο που έχει συντελεσθεί στην 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
και την ικανότητα που επέ-
δειξε η χώρα στον χειρισμό 
της κρίσης λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, ο κ. Γκραμε-
νιά, που βρισκόταν την περα-
σμένη εβδομάδα στην Αθήνα, 
είπε: «Η υπεύθυνη και βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική πρέ-

πει να παραμείνει προτεραι-
ότητα και οι προσπάθειες να 
συνεχιστούν, ειδικά όσον αφο-
ρά τη μείωση και την αναδιάρ-
θρωση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, την εκκαθάριση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
τη μεταρρύθμιση της πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης και την 
εργατική νομοθεσία.

Τόσο η κατάργηση του 
επιτοκιακού κέρδους όσο 
και η επιστροφή των SMPs 
και ANFAS εντάσσονταν στα 
μεσοπρόθεσμα μέτρα ελά-
φρυνσης του χρέους που εί-
χαν αποφασιστεί το 2018. Ο 
κ. Γκραμενιά είπε χθες ότι «η 
συνολική αξία των μεσοπρόθε-

σμων μέτρων ελάφρυνσης του 
χρέους ανέρχεται σε 11,5 δισ. 
ευρώ». Το επιτοκιακό κέρδος 
ήταν 2% επί δανείου 11,3 δισ. 
ευρώ του EFSF, που χρησιμο-
ποιήθηκε για επαναγορά χρέ-
ους και θα πληρωνόταν από 
το 2017 και μετά. Στο πλαίσιο 
όμως των μέτρων ελάφρυν-
σης του χρέους, αποφασίστη-
κε η σταδιακή κατάργησή του, 
κάθε φορά που η Ελλάδα είχε 
θετική αξιολόγηση, στο πλαί-
σιο της εποπτείας. Αντίστοι-
χα, συνδεδεμένη με τη θετι-
κή αξιολόγηση ήταν και η ανά 
εξάμηνο επιστροφή των SMPs 
και ΑΝFAs.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε ρυθμίσεις και διευθετήσεις δα-
νείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ στο-
χεύουν οι εταιρείες διαχείρισης 
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
για το α΄ εξάμηνο του 2023, επι-
διώκοντας αύξηση των ρυθμίσε-
ων πάνω από 30% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περυσινή περί-
οδο. Αυτό επισημαίνει σε ανα-
κοίνωσή της η Ενωση Εταιρειών 
∆ιαχείρισης (ΕΕ∆Α∆Π), τονίζο-
ντας τη συμβολή των εταιρειών 
«στην οικονομική εξυγίανση 
των νοικοκυριών, την ανταγω-
νιστική ανάπτυξη επιχειρήσε-
ων και ολόκληρων κλάδων της 
αγοράς, αλλά και την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα σε χιλιά-
δες νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
να αποπληρώσουν τις οφειλές 
τους και να ανακτήσουν πρό-

σβαση στο τραπεζικό σύστημα, 
μέσα από ρεαλιστικές και συ-
ναινετικές ρυθμίσεις, που στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους 
περιλαμβάνουν και σημαντική 
άφεση χρέους και ένα αποτελε-
σματικό πλαίσιο προστασίας για 
τους ευάλωτους δανειολήπτες».

Με βάση τα απολογιστικά 
στοιχεία του προηγούμενου 
έτους, έως τα τέλη του 2022, 
οι εταιρείες διαχείρισης έχουν 
επαναφέρει σε υγιή οικονομι-

κό κύκλο περισσότερους από 
700.000 δανειολήπτες, ιδιώτες 
και επιχειρήσεις, με δάνεια άνω 
των 35 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 

με βάση τα απολογιστικά στοι-
χεία του προηγούμενου έτους:
• Συνολικά, έως τα τέλη του 
2022, οι εταιρείες διαχείρισης 
δανείων έχουν επαναφέρει σε 
υγιή οικονομικό κύκλο πάνω 
από 700.000 δανειολήπτες, ιδιώ-
τες και επιχειρήσεις, με δάνεια 
άνω των 35 δισ. ευρώ, στηρίζο-
ντας την ανταγωνιστική ανά-
πτυξη και τις θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα.
• Εχουν προσφέρει ρυθμίσεις 
και τις εξειδικευμένες λύσεις, 
με αποτέλεσμα το συνολικό υπό 
διαχείριση ρυθμισμένο χαρτο-
φυλάκιο δανείων και απαιτήσε-
ων υπό διαχείριση να ξεπερνά 
τα 27 δισ. ευρώ, ποσό που αντι-
στοιχεί σε περισσότερους από 
590.000 δανειολήπτες.
• Εχουν επιστρέψει ρυθμισμέ-
να δάνεια συνολικού ύψους άνω 
των 8 δισ. ευρώ στο τραπεζικό 

σύστημα την τελευταία τριε-
τία, επαναφέροντας στην τρα-
πεζική κανονικότητα πάνω από 
115.000 δανειολήπτες.
• Εχουν επιτύχει άνω του 83% 
των ανακτήσεων μέσα από δι-
μερείς και συναινετικές λύσεις 
και μόνο το 17% από πλειστη-
ριασμούς (στοιχεία 2020-2022).
• Αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
και εντατικοποιώντας τις ρυθ-
μίσεις μέσω του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, 
προς όφελος όλων των μερών, 
η εγκρισιμότητα των αιτήσεων 
βρίσκεται κατά μέσον όρο στο 
70% με αυξητική τάση. Ειδικότε-
ρα, σε υποθέσεις οφειλών κάτω 
των 200.000 ευρώ, που αφορούν 
πρωτίστως ιδιώτες, η εγκρισιμό-
τητα είναι άνω του 75%.

Οπως σημειώνουν στην ανα-
κοίνωσή τους, στις επιχειρήσεις 
προσφέρουν μια πραγματικά 

δεύτερη ευκαιρία για βιώσιμη 
ανάπτυξη με αναδιαρθρώσεις 
που δεν εξαντλούν την κερδο-
φορία (EBITDA) για αποπληρω-
μή των δανείων, αλλά επιτρέ-
πουν την αξιοποίησή της ως 
κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, πα-
ρέχουν συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για την ένταξη αυτών 
των επιχειρήσεων σε όλα τα δι-
αθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα επιδοτήσεων και 
χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο 
Ανάκαμψης κ.ά.). Σε ό,τι αφορά 
τους ευάλωτους δανειολήπτες, 
οι εταιρείες διαχείρισης δανεί-
ων υλοποιούν ειδικές πολιτι-
κές που επεκτείνονται –πέραν 
όσων έχουν ενταχθεί σε καθε-
στώς προστασίας– και σε άλλες 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
όπως είναι όσοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, οι ηλικιω-
μένοι και οι άνεργοι.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στην Ελλάδα, 
το 74,2%
των ενοικιαστών 
δαπανά άνω του 40% 
του εισοδήματος 
για την κατοικία του.

Eως τα τέλη
του 2022 επανέφεραν 
σε υγιή οικονομικό 
κύκλο πάνω
από 700.000 
δανειολήπτες.

Μεταξύ της διαγνωσμένης ανά-
γκης ενίσχυσης των χαμηλόμι-
σθων έναντι της πορείας του 
πληθωρισμού και της εξίσου δι-
απιστωμένης ανάγκης για ελά-
φρυνση των επιχειρήσεων από 
το συνεχώς αυξανόμενο κόστος 
λειτουργίας, κυρίως εξαιτίας της 
ενεργειακής κρίσης, κινούνται οι 
προτάσεις των κοινωνικών εταί-
ρων για το ύψος του κατώτατου 
μισθού. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν 
και ήδη απομένουν λιγότερες από 
25 ημέρες μέχρι το Κέντρο Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) να συντάξει, 
έπειτα από εξέταση των θέσεων 
όλων των κοινωνικών εταίρων 
και των επιστημονικών φορέων, 
την τελική του πρόταση προς το 
υπουργείο Εργασίας, ώστε στη 
συνέχεια, έως τα μέσα Μαρτίου, 
να υπογραφεί η σχετική υπουρ-
γική απόφαση που θα καθορίζει 
αυξήσεις σε μισθούς και ημερομί-
σθια τουλάχιστον 650.000 εργα-
ζόμενων. Σήμερα, βάσει του νέου 
ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, 
θα πρέπει ινστιτούτα και φορείς 
να υποβάλουν τις μελέτες τους, 
οι οποίες θα αποτελέσουν και τη 
βάση για την περαιτέρω, ακόμη 
και προφορική, διαπραγμάτευση. 
Ηδη, χθες, η ΓΣΕΕ παρουσίασε τη 
δική της, διεκδικώντας «ξεπάγω-
μα» των τριετιών και κατώτατο 
μισθό 826 ευρώ, δηλαδή αύξηση 
15,8% σε σχέση με τα 713 ευρώ 
που είναι σήμερα. Αυτό το ποσό 
κρίθηκε από το Ινστιτούτο Εργα-
σίας (ΙΝΕ) της Συνομοσπονδίας ότι 
καλύπτει τουλάχιστον το 60% του 
διάμεσου μισθού πλήρους απα-
σχόλησης, που αποτελεί το «κα-
τώφλι» της φτώχειας και βρίσκε-
ται στην Ελλάδα στα 780 ευρώ. 
Ταυτόχρονα, όμως, καλύπτει και 
τον πληθωρισμό 6% που εκτιμά 
το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι θα επικρατήσει 
στη χώρα κατά το τρέχον έτος.        

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, η ρα-
γδαία αύξηση του τιμαρίθμου και 
του κόστους ζωής στη χώρα μας 
από τον Ιούνιο του 2021 και μετά, 
για πρώτη φορά μάλιστα ύστερα 
από τουλάχιστον 24 χρόνια συ-
νεχούς μεσοσταθμικής αποκλι-
μάκωσής του, επέδρασε αρνη-
τικά στις συνθήκες διαβίωσης 
μεγάλου μέρους των νοικοκυ-

ριών. Οπως μάλιστα επισημαί-
νεται στη μελέτη του ινστιτού-
του, το ποσοστό των μισθωτών 
που διαβιούν σε συνθήκες σο-
βαρής υλικής στέρησης, ύστερα 
και από την αύξηση του κατώτα-
του μισθού κατά 9,7% το 2022, 
αυξήθηκε κατά 0,2 μονάδες. Η 
προτεινόμενη από τη ΓΣΕΕ αύξη-
ση του κατώτατου μισθού για το 
2023 εκτιμάται ότι θα μειώσει το 
ποσοστό υλικής στέρησης κατά 
2,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 
του επιπέδου του 2022.    

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρι-
σμός το 2023 θα κινηθεί στο 5%, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
προϋπολογισμού, ενώ σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ θα πέσει στο 3,7%, 
ενώ αναιμικοί, της τάξης ακόμη 
και του 1,8%, προβλέπονται οι 
ρυθμοί ανάπτυξης.     

Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισ-
σότεροι εκπρόσωποι των κοινω-
νικών εταίρων στις εκθέσεις τους 
«φωτογραφίζουν» αυξήσεις κοντά 

στο 5% με 7%, με τους αναλυτές 
να εκτιμούν ότι η κυβερνητική 
πρόθεση (η έκθεση του ΚΕΠΕ 
δεν δεσμεύει τον υπουργό Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη) είναι πιο 
κοντά στο 7% - 7,75% που αντι-
στοιχεί στις αυξήσεις που δόθη-
καν στις συντάξεις, ή ακόμη και 
υψηλότερα, κοντά στο 9%, ώστε 
ο κατώτατος μισθός να προσεγ-
γίσει τα 770 με 780 ευρώ.      

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι 
κυρίως των εργοδοτικών φορέ-
ων αναμένεται να επαναδιατυ-
πώσουν προτάσεις για περαιτέ-
ρω μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών αλλά και «αντισταθμι-
στικά» μέτρα, όπως η κατάργηση 
του τέλους επιτηδεύματος ή της 
προκαταβολής φόρου.      

Η τελική απόφαση θα ληφθεί 
από τον υπουργό Εργασίας το 
αργότερο έως τις 10 Μαρτίου, 
ώστε ο νέος μισθός να εφαρμο-
στεί από την 1η Απριλίου 2023.   

Αύξηση κατώτατου
μισθού 15,8%
προτείνει η ΓΣΕΕ   

Τις υψηλότερες δαπάνες στέγασης
στην Ε.Ε. πληρώνουν οι Ελληνες

Ρυθμίσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. επιδιώκουν οι servicers το πρώτο εξάμηνο

Ελάφρυνση χρέους κατά 5,8 δισ. ενέκρινε ο ESM

Ανω του 40% του εισοδήματος καταβάλλει το 32,4%, έναντι 10,4% στην Ευρώπη

Οι περισσότεροι κοινω-
νικοί εταίροι στις εκθέ-
σεις τους «φωτογρα-
φίζουν» αυξήσεις 
κοντά στο 5% με 7%.     

Το συνολικό υπό διαχείριση ρυθ-
μισμένο χαρτοφυλάκιο δανείων και 
απαιτήσεων υπό διαχείριση ξεπερνά 
τα 27 δισ. ευρώ.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ   

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

A.
P.



Δ Ι Ε Θ Ν ΗΚυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 9  

Σε όλη τη διάρκεια του περα-
σμένου έτους η τουρκική λίρα 
εμφάνιζε τη χειρότερη πορεία 
ανάμεσα στα νομίσματα των 
αναδυόμενων αγορών. Παρέμει-
νε, ωστόσο, σε γενικές γραμμές 
σταθερή στα χαμηλά της επίπε-
δα στο σύνολο των τελευταίων 
12 μηνών, αν και έχει χάσει το 
28% της αξίας της έναντι του δο-
λαρίου. Ενόψει των εκλογών στη 
γειτονική χώρα οι αγορές εκτι-
μούν πως ανεξαρτήτως αποτελέ-
σματος το τουρκικό νόμισμα θα 
δεχθεί νέες πιέσεις. Προς επίρ-
ρωσιν των προβλέψεών τους, ο 
Νουρεντίν Νεμπατί, υπουργός 
Οικονομίας της γείτονος, δηλώ-
νει κατηγορηματικά ότι δεν πρό-
κειται να αλλάξει η νομισματική 
πολιτική που τηρεί η Τράπεζα 
της Τουρκίας και το κόστος δα-
νεισμού θα παραμείνει σε χαμη-
λά επίπεδα. 

Τα στοιχήματα στην αγορά δί-
νουν τώρα πιθανότητα σχεδόν 
50% σε νέα πτώση της τουρκικής 
λίρας, που θα φέρει την ισοτιμία 
της στο ιστορικό χαμηλό των 25 
λιρών προς ένα δολάριο μέχρι τα 
τέλη του έτους. Οπως επισημαί-
νει ο Κριστιάν Μάτζο, επικεφα-
λής του τομέα επενδύσεων χαρ-
τοφυλακίου στην TD Securities, 
«είναι πολυάριθμα τα διαρθρωτι-

κά προβλήματα που παραμένουν 
άλυτα» στην τουρκική οικονομία 
και αναπόφευκτα θα οδηγήσουν 
σε περαιτέρω αποδυνάμωση της 
λίρας. Ο ίδιος προεξοφλεί πως «αν 
παραμείνει στην εξουσία ο Ερ-
ντογάν, τότε είναι βέβαιον ότι 
θα επιδεινωθούν τα θεμελιώδη 
μεγέθη της τουρκικής οικονομί-
ας και «τελικά θα οδηγήσουν σε 
χρηματοπιστωτική αστάθεια». 
Η ανορθόδοξη νομισματική πο-
λιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν 
διατηρώντας τα επιτόκια σε χα-
μηλά επίπεδα αναπόφευκτα τρο-
φοδοτεί τον πληθωρισμό που βρί-
σκεται στα ύψη. Η Τράπεζα της 
Τουρκίας έχει μειώσει τα επιτό-
κια κατά 500 μονάδες βάσης στη 
διάρκεια του περασμένου έτους 
και τα έχει φθάσει στο 9%, όταν 
ο πληθωρισμός στη χώρα κυμαί-
νεται σε επίπεδα γύρω στο 86%. 
Προκειμένου, έτσι, να στηρίξει το 
νόμισμα, η Τράπεζα της Τουρκί-
ας εξακολουθεί να καταφεύγει σε 
πλάγιες μεθόδους, όπως οι συνε-
χείς παρεμβάσεις στην αγορά συ-
ναλλάγματος, με τις οποίες έχει 
δαπανήσει 108 δισ. δολ. στη διάρ-
κεια μόνο του περασμένου έτους.  

Η αντιπολίτευση
Τα κόμματα της αντιπολίτευ-

σης έχουν υποσχεθεί πως αν ανα-

δειχθεί νικητής των εκλογών ο 
κοινός τους υποψήφιος θα δια-
σφαλίσουν την ανεξαρτησία της 
κεντρικής τράπεζας. Βασιζόμενος 
σε αυτή την προεκλογική υπόσχε-
ση, ο Γκόρντον Μπάουερς, αναλυ-
τής της Columbia Threadneedle 
Investments, προβλέπει πως αν 
νικήσει η αντιπολίτευση, τα επι-
τόκια θα αυξηθούν και θα χαρα-
χθεί ένας οδικός χάρτης για την 
αναπλήρωση των συναλλαγματι-
κών διαθεσίμων της χώρας. Ευ-
ελπιστεί, έτσι, πως θα ενισχυθεί 
και η εμπιστοσύνη των επενδυ-
τών που έχουν σε μεγάλο ποσο-

στό εγκαταλείψει τους τουρκι-
κούς τίτλους, αντιδρώντας στην 
αλλοπρόσαλλη πολιτική του Ερ-
ντογάν και στον ιλιγγιώδη πλη-
θωρισμό στη χώρα. Σημειωτέον 
ότι το τουρκικό χρέος στα χέρια 
ξένων επενδυτών ανέρχεται μόλις 
σε 1,3 δισ. δολ., που είναι ιστορι-
κό χαμηλό.

Σύμφωνα με τον Εμρε Πεκέρ, 
διευθυντή τομέα Ευρώπης στον 
όμιλο Eurasia, ο Ερντογάν μάλ-
λον θα παραμείνει στην εξουσία, 
αλλά ακόμη και σε αυτή την πε-
ρίπτωση οι τραπεζικοί κολοσσοί 
της Wall Street εκτιμούν πως με-
τά τις εκλογές θα επιτρέψει την 
αύξηση των επιτοκίων. Ανάμεσά 
τους η JPMorgan Chase & Co και η 
Goldman Sachs που προέβλεψαν 
προσφάτως πως μετά τις εκλογές 
θα αυξηθούν τα επιτόκια. 

Εξέφρασαν μάλιστα την εκτί-
μηση πως θα φτάσουν στο 30% 
μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 
έτους, δηλαδή θα τριπλασια-

στούν σε σύγκριση με τα υφι-
στάμενα επίπεδα. Οπως τόνισαν, 
η Τουρκία δεν έχει άλλη εναλλα-
κτική γιατί διαφορετικά θα ανα-
γκαστεί να προσφύγει σε εξω-
τερική χρηματοδότηση για να 
καλύψει το έλλειμμά της στο ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονο-
μίας αντικρούει τις προβλέψεις 
και τις προσδοκίες πως μετά τις 
εκλογές ο Ερντογάν θα επιτρέ-
ψει την αύξηση των επιτοκίων. 
«Η ιδέα ότι ο πρόεδρος θα αυ-
ξήσει τα επιτόκια δεν ευσταθεί 
πλέον τουλάχιστον», δήλωσε ο 
Νουρεντίν Νεμπατί σε ομιλία του 
στην Αγκυρα και προσέθεσε πως 
«ο πρόεδρός μας δεν πρόκειται 
να συμβιβαστεί με κάτι τέτοιο». 
Εξηγώντας τη θέση του τόνισε 
πως «μετά τις εκλογές θα εισέλ-
θουμε σε μια πολύ ευκολότερη 
περίοδο, θα αυξάνονται τα έσο-
δα από τον τουρισμό και θα απο-
κλιμακωθεί ο πληθωρισμός των 

τιμών των τροφίμων καθώς θα 
πλησιάζει το καλοκαίρι».   

Σύμφωνα με τον Νεμπατί, η 
επανεκλογή Ερντογάν θα προ-
σφέρει στους επενδυτές ένα προ-
βλέψιμο πολιτικό περιβάλλον και 
θα τους προσελκύσει έτσι και πά-
λι στους τουρκικούς τίτλους. Και 
κατέληξε λέγοντας ότι «μετά τις 
εκλογές οι επενδυτές θα πουν πως 
είναι καιρός να πάμε στην Τουρ-
κία». Αλλα στελέχη της τουρκι-
κής κυβέρνησης υποστηρίζουν, 
άλλωστε, πως ο πληθωρισμός θα 
αποκλιμακωθεί από τα ιστορι-
κά υψηλά του επίπεδα και η λί-
ρα θα σταθεροποιηθεί, προσφέ-
ροντάς τους έτσι τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. 
Οπως επισημαίνουν αναλυτές, οι 
κατηγορηματικές δηλώσεις του 
Νεμπατί σκιαγραφούν το χάσμα 
που χωρίζει τις προσδοκίες των 
επενδυτών από την πολιτική της 
κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν.   

BLOOMBERG

Τα στοιχήματα
στην αγορά δίνουν 
τώρα πιθανότητα σχε-
δόν 50% σε νέα πτώση 
της τουρκικής λίρας.  

Αποδυνάμωση
λίρας και μετά
τις τουρκικές
εκλογές  
Αλυτα παραμένουν τα διαρθρωτικά

προβλήματα της οικονομίας, λένε αναλυτές  

Η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν διατηρώντας τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα αναπόφευκτα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό που 
βρίσκεται στα ύψη. Η Τράπεζα της Τουρκίας έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 500 μονάδες βάσης στη διάρκεια του περασμένου έτους και τα έχει φθάσει στο 
9%, όταν ο πληθωρισμός στη χώρα κυμαίνεται σε επίπεδα γύρω στο 86%. 

Την Κυριακή, δύο μήνες μετά την 
απόφασή της να απαγορεύσει τις 
εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου 
από τη Ρωσία, η Ε.Ε. επεκτείνει 
το εμπάργκο και στο ρωσικό ντί-
ζελ και στη βενζίνη, στα καύσιμα 
που είναι αναγκαία για τις μετα-
κινήσεις.   

Η κλιμάκωση των κυρώσε-
ων από την Ε.Ε. στοχεύει στο 
να καταφέρει μεγαλύτερα πλήγ-
ματα στον ρωσικό ενεργειακό 
κλάδο, αποκόπτοντάς τον από 
τη σημαντικότερη αγορά του. 
Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών 
είναι αναγκαίες στη Ρωσία για 
τη χρηματοδότηση του προϋ-
πολογισμού της και τελικά και 
για τη χρηματοδότηση του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Εν ολίγοις, 
η ∆ύση ευελπιστεί να περιορίσει 
τις ροές χρημάτων που καταφθά-
νουν στο Κρεμλίνο.  

«Η Ρωσία έχει χάσει τον ση-
μαντικότερο πελάτη της», σχο-

λίασε σχετικά ο Φατίχ Μπιρόλ, 
γενικός διευθυντής της ∆ιεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας. Ωστόσο, ο 
αποκλεισμός των ρωσικών καυ-
σίμων κίνησης εγκυμονεί κινδύ-
νους για τους αυτοκινητιστές και 
τους οδηγούς φορτηγών στην Ευ-
ρώπη, καθώς ενδέχεται να προ-
καλέσει ελλείψεις αλλά και άνοδο 
των τιμών του ντίζελ. Η Ευρώπη 
έως τώρα έχει αντιμετωπίσει απο-
τελεσματικά τον αποκλεισμό του 
ρωσικού πετρελαίου, αλλά η απα-
γόρευση στα πετρελαιοειδή ενδέ-
χεται να μη γίνει τόσο ομαλά. Οι 
τιμές των προθεσμιακών συμβο-
λαίων ντίζελ έχουν ήδη αρχίσει 

να σημειώνουν άνοδο. Οπως τόνι-
σε και ο κ. Μπιρόλ, «η εφαρμογή 
αυτής της απαγόρευσης ίσως εί-
ναι πιο δύσκολη». Το ντίζελ είναι 
κρίσιμο για την ευρωπαϊκή οικο-
νομία, καθώς με αυτό κινούνται 
τα φορτηγά που μεταφέρουν τα 

προϊόντα αλλά και πάνω από το 
40% των αυτοκινήτων στην Ε.Ε. 
Το περασμένο έτος περίπου το 
50% των εισαγωγών ντίζελ στην 
Ευρώπη προήλθε από τη Ρωσία 
και ήταν περίπου 700.000 βαρέ-
λια την ημέρα. Αυτή η ποσότη-

τα καυσίμων δεν είναι εύκολο να 
υποκατασταθεί και τα ευρωπαϊ-
κά διυλιστήρια προετοιμάζονται 
τις τελευταίες εβδομάδες συγκε-
ντρώνοντας αποθέματα.     

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας και η αντίδραση 
της ∆ύσης σε αυτόν έχουν επι-
φέρει σαρωτικές αλλαγές στις 
παγκόσμιες γραμμές εφοδιασμού 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 
Η επικείμενη απαγόρευση στις 
εισαγωγές ρωσικών πετρελαιο-
ειδών αναμένεται τώρα να προ-
καλέσει νέα σειρά στρεβλώσεων 
στον ενεργειακό κλάδο. Σύμφω-
να με τον Εντί Γκρατί, διευθυ-
ντικό στέλεχος της S&P Global, 
αυτό που θα συμβεί θα είναι μια 
αλλαγή φρουράς ανάμεσα στους 
γίγαντες. Ο ίδιος προβλέπει πως 
η Ευρώπη θα αναγκαστεί να ει-
σαγάγει περισσότερο ντίζελ και 
άλλα πετρελαιοειδή από τη Σα-
ουδική Αραβία, το Κουβέιτ και 
τα Αραβικά Εμιράτα, όπως και 
από την Ινδία, την Κίνα και τις 
ΗΠΑ. Τις χώρες εν ολίγοις που 

έχουν ισχυρή βιομηχανία στον 
τομέα της διύλισης. Υπάρχουν 
ενδείξεις πως αυτή η διαδικασία 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς 
χώρες όπως η Γαλλία και η Γερ-
μανία μειώνουν τις εισαγωγές 
ρωσικού ντίζελ και ετοιμάζονται 
για το «διαζύγιο». Αναλυτές της 
αγοράς επισημαίνουν πως αυτή 
η αναδιάρθρωση θα προκαλέσει 
σίγουρα αυξήσεις τιμών. Εκείνο 
που είναι σίγουρο όμως είναι πως 
όταν το ντίζελ, μετά τη φόρτω-
σή του, πρέπει να διανύσει με-
γαλύτερες αποστάσεις, θα χρει-
άζονται μεγαλύτερα πλοία για 
να το μεταφέρουν στην Ευρώπη 
και ο περισσότερος χρόνος με-
ταφοράς θα αυξήσει το κόστος. 
Εξάλλου, τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσει η Ρωσία ίσως την 
εμποδίσουν να προωθήσει τα 
καύσιμά της. Και αυτό σημαί-
νει πως θα υπάρχει λιγότερο ντί-
ζελ στην παγκόσμια αγορά και 
θα περιορίζεται η προσφορά, η 
οποία ήταν, άλλωστε, μειωμένη 
εδώ και μήνες.

H κλιματική αλλαγή είναι η πιο ση-
μαντική προτεραιότητα για τις 
επιχειρήσεις εν μέσω παγκόσμι-
ας αβεβαιότητας. Αυτό προκύ-
πτει από έρευνα που διεξήγαγε 
η Deloitte  ανάμεσα σε περισσό-
τερα από 2.000 στελέχη επιχει-
ρήσεων και σε 24 χώρες με θέμα 
«Βιωσιμότητα και επιτάχυνση της 
πράσινης μετάβασης». Οταν τους 
ζητήθηκε να κατατάξουν τα θέ-
ματα που πιέζουν περισσότερο 
τις εταιρείες τους, πολλά στελέ-
χη όρισαν την κλιματική αλλαγή 
ως ένα «από τα τρία πιο πιεστι-
κά ζητήματα», πιο ψηλά από άλ-
λα επτά, τα οποία περιλαμβάνουν 
την καινοτομία, τον ανταγωνισμό 
για την προσέλκυση ταλέντων, αλ-
λά και τις προκλήσεις σχετικά με 
την εφοδιαστική αλυσίδα. Μόνον 
οι οικονομικές προοπτικές κατα-
τάσσονται λίγο υψηλότερα από 

την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, 
το 75% των ερωτηθέντων δήλω-
σε ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν 
αυξήσει τις επενδύσεις τους στη 
βιωσιμότητα τον τελευταίο χρόνο, 
ενώ περίπου ένα 20% είπε ότι τις 
έχει αυξήσει «σημαντικά».

Στη σχετική έκθεση διατυπώ-
νονται ενδεικτικές προτάσεις που 
μπορούν να βοηθήσουν τις επιχει-

ρήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα 
μεταξύ των προσδοκιών από την 
πράσινη μετάβαση και του πραγ-
ματικού αντίκτυπου από όλη αυτή 
τη διαδικασία. Στόχος των προτά-
σεων αυτών είναι να επιταχύνουν 
την πορεία προς μια οικονομία με 
χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

«Το ολοένα αυξανόμενο ενδια-
φέρον των στελεχών για τη βιω-
σιμότητα κατά το τελευταίο έτος 
αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής έχουν πλέον 
μόνιμη θέση στην επιχειρηματι-
κή ατζέντα.

Σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν 
στην έρευνα σημείωσαν ότι οι 
επιχειρήσεις τους έχουν επηρε-
αστεί από την κλιματική αλλαγή 
τον τελευταίο χρόνο. Ανέφεραν σε 
ποσοστό 46% την έλλειψη πόρων 
ή το υψηλό κόστος ως το πιο σο-
βαρό πρόβλημα που ήδη επηρε-

άζει τις επιχειρήσεις τους, ενώ το 
45% των ερωτηθέντων υπογράμ-
μισε «τα μεταβαλλόμενα πρότυ-
πα κατανάλωσης ή προτιμήσεων 
που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή». Τέλος, το 43% ανέφερε 
«τη ρύθμιση των εκπομπών καυ-
σαερίων» ως ένα ακόμη πολύ ση-
μαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις 
επιχειρήσεις τους. Επίσης, γύρω 
στο 1/3 των στελεχών είπε ότι η 
κλιματική αλλαγή επιδρά αρνη-
τικά στη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων. 

Εκτός από τον αντίκτυπο στις 
επιχειρήσεις και στα ενδιαφερόμε-
να μέρη τους, 82% των στελεχών 
ανέφεραν ότι έχουν επηρεαστεί 
προσωπικά από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής τον τελευταίο 
χρόνο, με τις ακραία υψηλές θερ-
μοκρασίες να σημειώνονται ως το 
πιο συχνό πρόβλημα. 

Από την Κυριακή τίθεται σε ισχύ το εμπάργκο στο ρωσικό ντίζελ   

Η κλιματική αλλαγή πιέζει τις επιχειρήσεις

Αποτελεί ένα από 
τα τρία πιο πιεστικά 
ζητήματα, σύμφωνα
με έρευνα της Deloitte 
με συμμετοχή 
2.000 στελεχών 
από 24 χώρες.

Η ποσότητα ντίζελ που εισάγει η Ευρώπη από τη Ρωσία δεν είναι εύκολο να 
υποκατασταθεί και τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια προετοιμάζονται τις τελευταίες 
εβδομάδες συγκεντρώνοντας αποθέματα.   

Tο 43% ανέφερε «τη ρύθμιση των εκπομπών καυσαερίων» ως ένα πολύ ση-
μαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους.

Του ΣΤΑΝΛΕΪ ΡΙΝΤ 
THE NEW YORK TIMES  

A.
P.

A.
P.

Το ντίζελ είναι κρίσιμο 
για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, καθώς 
χρησιμοποιείται 
ευρέως από φορτηγά 
και επιβατικά Ι.Χ.    
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Eξακολουθεί να εντυπωσιάζει με 
τα τεράστια κέρδη του ο κλάδος 
των πετρελαιοειδών, ο οποίος 
ευνοήθηκε από την εκτίναξη 
των τιμών του φυσικού αερίου 
κυρίως λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Μετά την αμερικα-
νική ExxonMobil και το ιστο-
ρικό ρεκόρ για την ίδια και όλο 
τον κλάδο με τα 56 δισ. δολάρια 
πέρυσι, ήρθε χθες η βρετανι-
κή Shell με τον υπερδιπλασια-
σμό στα καθαρά της έσοδα για 
να συνεχίσει την ίδια πορεία 
(υπερδιπλάσια κέρδη παρουσί-
ασε χθες και η ConocoPhilips). 
Οπως ανέφερε, εμφάνισε κέρδη-
ρεκόρ της τάξεως των σχεδόν 40 
δισ. δολαρίων το 2022, κλείνο-
ντας ένα ταραχώδες έτος κατά 
το οποίο η αύξηση των τιμών 
της ενέργειας μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
τής επέτρεψε να εξασφαλίσει 
πρωτόγνωρες αποδόσεις στους 
μετόχους. Τα κέρδη-ρεκόρ της 

βρετανικής εταιρείας, τα οποία 
υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση 
με ένα χρόνο νωρίτερα, είναι 
ανάλογα με της Εxxon στις ΗΠΑ 
και με εκείνα που πρόκειται να 
δημοσιοποιηθούν τις αμέσως 
επόμενες ημέρες. Και ακριβώς 
λόγω της κλίμακας αυτής ανα-

μένεται να προκαλέσουν ακόμη 
εντονότερες πιέσεις προς τις δυ-
τικές κυβερνήσεις για περαιτέρω 
αύξηση των φόρων στον κλάδο. 
«Σκοπεύουμε να παραμείνουμε 
πειθαρχημένοι, ενώ παρέχουμε 
συναρπαστικές αποδόσεις για 
τους μετόχους», δήλωσε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Shell, 

Γουέλ Σόαν. Επιπλέον, η εταιρεία 
σημείωσε κέρδη ρεκόρ 9,8 δισ. 
δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο, 
λόγω της ισχυρής ανάκαμψης 
των κερδών από τη διαπραγμά-
τευση υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG), ξεπερνώντας τις 
προβλέψεις των αναλυτών για 
κέρδη 8 δισ. δολαρίων.

Η ετήσια κερδοφορία των 39,9 
δισ. δολαρίων του 2022 υπερέ-
βη κατά πολύ το προηγούμε-
νο ρεκόρ των 31 δισ. δολαρίων 
του 2008. Τα θεαματικά περυσι-
νά αποτελέσματα αποδίδονται, 
όπως και για όλο τον κλάδο, στις 
υψηλότερες τιμές του πετρελαί-
ου και του φυσικού αερίου, στα 
δυναμικά περιθώρια διύλισης 
και στις ισχυρές συναλλαγές των 
εμπορευμάτων. Τα κέρδη από το 
τμήμα του υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου, ειδικά, έφθασαν τα 
6 δισ. δολάρια, ήτοι σε επίπεδα 
ρεκόρ. Ευνοήθηκαν από τα ισχυ-
ρά συνολικά κέρδη από τις συ-

ναλλαγές λόγω της αστάθειας 
της τιμής του φυσικού αερίου 
και ανεξαρτήτως του ότι κατέ-
γραψε απώλεια το τρίτο τρίμηνο 
και απότομη πτώση του όγκου 
υγροποίησης λόγω διακοπών στις 
εγκαταστάσεις.

Οι κυβερνήσεις, που αγωνίζο-
νται να αμβλύνουν τις σοβαρές 
επιπτώσεις από τα αυξημένα τι-
μολόγια ενέργειας, έχουν αντα-
ποκριθεί επιβάλλοντας εφάπαξ 
φορολογία κερδών στον ενερ-
γειακό τομέα, αλλά το Εργατικό 
Κόμμα της βρετανικής αντιπο-
λίτευσης εκτιμά πως ο πρωθυ-
πουργός Ρίσι Σούνακ δεν έκανε 
αρκετά. «Η κυβέρνηση αφήνει 
τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων 
να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, 
διότι αρνείται να προβλέψει 
έναν σωστό φόρο, που θα απο-
δώσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
της κλιματικής πολιτικής των 
Εργατικών, Εντ Μίλιμπαντ.

REUTERS

Τα κέρδη-ρεκόρ της βρετανικής εταιρείας, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, είναι ανάλογα με της Εxxon στις ΗΠΑ.
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Καθώς οι σχέσεις μεταξύ Βερολί-
νου και Πεκίνου επιδεινώνονται, 
στη γερμανική πόλη Ντούιζ-
μπουργκ πλέον έχει περιοριστεί 
η κίνηση εμπορευματικών τρέ-
νων από την Κίνα, όπως αναφέ-
ρει σε σχετικό δημοσίευμά της 
η Nikkei Asia και αναδημοσιεύ-
ει η βρετανική εφημερίδα των 
Financial Times. Μία χαρακτηρι-
στική περίπτωση είναι αυτή του 
Ζουάντ Ντουρακόβιτς, ιδιοκτήτη 
σχολής οδήγησης φορτηγών στα 
περίχωρα της γερμανικής πόλης 
Ντούιζμπουργκ, ο οποίος εμφα-
νίστηκε στις κινεζικές εφημερί-
δες το 2019, δηλώνοντας ότι η 
πρωτοβουλία του «∆ρόμου του 
Μεταξιού» του Πεκίνου είχε πυ-
ροδοτήσει μια άνθηση της το-
πικής βιομηχανίας διαχείρισης 
συστημάτων τροφοδοτικής αλυ-
σίδας. Σήμερα, η επιχείρησή του 
επωφελείται από την έλλειψη ει-
δικευμένων οδηγών φορτηγών, 
αλλά όχι λόγω της παγκόσμιας 
στρατηγικής ανάπτυξης υποδο-
μών της Κίνας. 

«Ο “∆ρόμος του Μεταξιού” δεν 
έχει αναπτυχθεί για εμάς», είπε 
ο Ντουράκοβιτς στο Nikkei Asia. 
«Πρώτα ήταν η πανδημία του κο-
ρωνοϊού, μετά ήταν ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, οπότε η έκρηξη 
δεν αφορά πλέον τα συστήματα 
τροφοδοσίας του “∆ρόμου του 
Μεταξιού”». Το Ντούιζμπουργκ, 
μια πόλη μισού εκατομμυρίου 
κατοίκων, βρίσκεται στη βιο-
μηχανική καρδιά της Γερμανί-
ας στη συμβολή των ποταμών 
Ρήνου και Ρουρ. Μια ύφεση στις 
βιομηχανίες χάλυβα και άνθρα-
κα της χώρας τη δεκαετία του 
1990 και στις αρχές της δεκαετί-
ας του 2000 έπληξε την οικονο-
μία της. Εντούτοις, η πόλη βρή-
κε τη σωτηρία στο πρόσωπο του 
Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, 
ο οποίος την επισκέφθηκε το 
2014 για να αναδείξει το λιμάνι 
της επισήμως ως τον βασικό κόμ-
βο του «∆ρόμου» στην Ευρώπη.

Κι ενώ αυτό τροφοδότησε την 
προσμονή μιας νέας περιόδου 
ακμής, τα πρόσφατα γεγονότα 
υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές 
εξασθενούν. Σε ένα βαθμό έχουν 
να κάνουν με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, καθώς και με την αμή-
χανη σχέση της Γερμανίας με 
την Κίνα. Ο καγκελάριος Ολαφ 
Σολτς ήταν ο πρώτος Ευρωπαί-
ος ηγέτης που επισκέφθηκε το 
Πεκίνο, αφού ο Σι εξασφάλισε 
τρίτη θητεία ως πρόεδρος στο 
συνέδριο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος τον Οκτώβριο. Αλλά η 
γερμανική προσέγγιση έχει κλο-
νιστεί προσφάτως εξαιτίας της 

φιλικής σχέσης που διατηρεί η 
Κίνα με τη Ρωσία, του θέματος 
της Ταϊβάν και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και του δι-
ογκούμενου εμπορικού ελλείμ-
ματος με την πρώτη. Η Γερμα-
νία αναθεωρεί επί του παρόντος 
τη σχέση της με το Πεκίνο, ενώ 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες 
αναμένεται να δημοσιοποιηθούν 
οι νέες κατευθυντήριες γραμμές 
του Βερολίνου.

Βάσει των προσχεδίων, φαίνε-
ται πως τα μέλη της Βουλής επι-
διώκουν να διαμορφωθεί μια σα-
φώς σκληρότερη πολιτική στάση 
ως προς την Κίνα, ενώ παράλλη-
λα θέλουν να μειωθεί και η οικο-
νομική εξάρτηση από τη χώρα. 
Οι πιο σκληροπυρηνικοί προ-
τείνουν περιορισμό των επεν-
δύσεων στην Κίνα, καθώς και 
αυστηρότερη παρακολούθηση 
των εταιρειών που εξαρτώνται 
υπερβολικά από αυτήν.

Ο κινεζικός «Δρόμος
του Μεταξιού» δεν περνάει 
πλέον από τη Γερμανία

Κέρδη-ρεκόρ καταγράφουν
οι πετρελαϊκές εταιρείες
Η κερδοφορία της Shell εκτινάχθηκε στα 40 δισ. δολάρια το 2022

Η επιδείνωση 
των διμερών σχέσεων 
οδηγεί σε περιορισμό 
της οικονομικής εξάρ-
τησης από το Πεκίνο.

Η ExxonMobil 
είχε ανακοινώσει 
πρόσφατα κέρδη 
56 δισ. δολαρίων.

Στα 4,5 τρισ. δολ. μπαίνει για 
το 2023 ο πήχυς των παγκό-
σμιων δαπανών για τεχνολο-
γία. Οι σχετικές δαπάνες θα 
είναι φέτος αυξημένες κατά 
2,4% σε σχέση με ένα χρόνο 
νωρίτερα, καθώς οι προϋπο-
λογισμοί γι’ αυτόν τον κλάδο 
παραμένουν ανθεκτικοί στην 
ύφεση. Οπως επισημαίνει και 
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνι-
ών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), μπορεί ο 
πληθωρισμός να συνεχίζει να 
διαβρώνει την αγοραστική δύ-
ναμη των καταναλωτών και να 
μειώνει τις δαπάνες τους για 
συσκευές, ωστόσο οι δαπάνες 
των επιχειρήσεων για την τε-
χνολογία παραμένουν ισχυρές, 
ωθώντας συνολικά την αγο-
ρά προς τα πάνω κατά το τρέ-
χον έτος. Πάντως, η πρόβλεψη 
για ανάπτυξη της αγοράς κα-
τά 2,4% φέτος, η οποία ανήκει 
στην Gartner, Inc, υπολείπε-
ται από την αρχική εκτίμηση 
για ρυθμό 5,1% στην αγορά 
κατά το τρέχον έτος. «Οι κα-
ταναλωτές και οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν πολύ διαφορε-
τικές οικονομικές πραγματι-
κότητες. Ενώ ο πληθωρισμός 
καταστρέφει τις καταναλωτι-
κές αγορές, συμβάλλοντας σε 
απολύσεις σε εταιρείες B2C, 
οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να 
αυξάνουν τις δαπάνες για ψη-
φιακές επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες, παρά την παγκόσμια 
οικονομική επιβράδυνση», 
σχολιάζει η Gartner, όπως 
αναφέρει ο ΣΕΠΕ.  

Οπως εξηγούν οι αναλυτές, 
η ταραγμένη οικονομία έχει 
αλλάξει το πλαίσιο των επι-
χειρηματικών αποφάσεων και 
μπορεί να αναγκάσει τους CIO 

(Chief Information Officer – 
επικεφαλής τμήματος πληρο-
φορικής) να γίνουν πιο διστα-
κτικοί, να καθυστερήσουν τις 
επενδυτικές αποφάσεις τους ή 
να αναδιατάξουν τις προτεραι-

ότητές τους. Ωστόσο, οι προ-
ϋπολογισμοί πληροφορικής 
παραμένουν ανθεκτικοί στην 
ύφεση. Οι τομείς λογισμικού 
και υπηρεσιών πληροφορικής 
προβλέπεται να αυξηθούν κα-
τά 9,3% και 5,5% το 2023 αντί-
στοιχα έναντι του 2022, με τις 
σχετικές δαπάνες να προσεγ-
γίζουν τα 860 δισ. δολ. και το 
1,3 τρισ. δολ. αντίστοιχα το 
τρέχον έτος. Στον αντίποδα, 
στις πωλήσεις συσκευών προ-
βλέπεται μείωση της αξίας των 
πωλήσεων κατά 5,1% φέτος, 
καθώς τόσο οι καταναλωτές 

όσο και οι επιχειρήσεις επιμη-
κύνουν τους κύκλους ανανέω-
σης των συσκευών τους. Αυτή 
η τακτική θα φέρει τις δαπά-
νες για αγορά συσκευών στα 
685 δισ. δολ., από 722 δισ. δολ. 
το 2022. Κατά τη διάρκεια της 
κορύφωσης της πανδημίας οι 
εργαζόμενοι και οι καταναλω-
τές προέβησαν σε μαζικές ανα-
νεώσεις των συσκευών τους, 
όπως tablets, φορητοί υπολο-
γιστές και κινητά τηλέφωνα, 
λόγω της εξ αποστάσεως ερ-
γασίας και εκπαίδευσης. Πλέ-
ον, χωρίς επιτακτικό λόγο για 
αναβάθμιση και με δεδομένη 
την οικονομική στενότητα, οι 
συσκευές χρησιμοποιούνται 
για περισσότερο χρονικό δι-
άστημα, με αυτή την τάση να 
πλήττει σαφέστατα τις πωλή-
σεις. Τα ποσοστά των κενών 
θέσεων εργασίας αυξάνονται 
κάθε τρίμηνο, με τον υψηλό 
ανταγωνισμό για ταλέντα να 
αναγκάζει τους CIO σε προ-
σλήψεις εξειδικευμένου προ-
σωπικού πληροφορικής. Ταυ-
τόχρονα, καθώς οι δαπάνες 
λογισμικού συνεχίζουν να αυ-
ξάνονται, η αγορά υπηρεσιών 
πληροφορικής αυξάνεται δι-
ότι οι εταιρείες προσπαθούν 
να φέρουν εξωτερικό προσω-
πικό πληροφορικής για υλο-
ποίηση και υποστήριξη. Για 
παράδειγμα, οι δαπάνες για 
παροχή συμβουλών αναμένε-
ται να φθάσουν στα 264,9 δισ. 
δολ. το 2023, μια αύξηση 6,7% 
από το 2022. «Οι CIO χάνουν 
τον ανταγωνισμό για τα ταλέ-
ντα. Οι δαπάνες για υπηρεσί-
ες πληροφορικής αυξάνονται 
πιο γρήγορα από τις εσωτερι-
κές υπηρεσίες σε κάθε κλάδο», 
σχολιάζει η Gartner.  

Θα φθάσουν 
στα 4,5 τρισ. δολ. 
φέτος και θα είναι ενι-
σχυμένες κατά 2,4% 
σε σχέση με το 2022.  

Μεγάλες απώλειες καταγράφο-
νται τα τελευταία χρόνια στις 
περιουσίες των πάμπλουτων 
της Κίνας και ως επί το πλεί-
στον όσων δραστηριοποιούνται 
στην άλλοτε ακμάζουσα αγορά 
κατοικίας, όπως αναφέρει το 
CNN και το moneyreview.gr. 
Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 
του Χούι Κα Γιαν, προέδρου της 
Evergrande, του κινεζικού κο-
λοσσού διαχείρισης και ανάπτυ-
ξης ακινήτων που κατέρρευσε 
μετά την επέλαση της πανδη-
μίας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με 
τη λίστα δισεκατομμυριούχων 
του Bloomberg, η περιουσία του 
έχει συρρικνωθεί σε περίπου 3 
δισ. δολάρια από την εκτίναξή 
της στα 52 δισ. δολάρια το 2017, 
άρα πρόκειται για μια δραστική 
μείωση της τάξεως σχεδόν του 
93%. Η τεράστια πτώση οφείλε-
ται στο γεγονός ότι μεγάλο μέ-
ρος της προσωπικής περιουσίας 
του Χούι Κα Γιαν συνδέεται με 
την Evergrande, η οποία πλέον 
είναι μια κτηματομεσιτική και 
κατασκευαστική εταιρεία με το 
μεγαλύτερο χρέος στην Κίνα, 
στα 300 δισ. δολάρια, ενώ από 
το 2021 αντιμετωπίζει τεράστια 
οικονομικά προβλήματα. Ο με-
γιστάνας υποχρεώθηκε να πω-
λήσει σπίτια και ιδιωτικά τζετ 
που είχε στο όνομά του προκει-
μένου να καλύψει ένα μέρος των 
χρεών της Evergrande. Ωστό-
σο, αυτό σε καμία περίπτωση 
δεν ήταν αρκετό, και η εταιρεία 
τον ∆εκέμβριο του 2021 έφτασε 
σε σημείο να αδυνατεί να απο-
πληρώσει τα ομόλογά της σε 
δολάρια, παρά τις πολύμηνες 
προσπάθειες να συγκεντρώσει 
το απαραίτητο ποσό. Πέρυσι η 
Evergrande δεν κατάφερε να 
καταλήξει σε σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης χρέους, με αποτέλεσμα 
να γεννιούνται περαιτέρω ερω-
τήματα για το μέλλον της.

Σύμφωνα με το CNN, η 
Evergrande είναι κολοσσιαία. 
Απασχολεί περίπου 200.000 
υπαλλήλους, κατέγραψε πωλή-
σεις τουλάχιστον 110 δισ. δολα-
ρίων το 2020 και έχει στο ιστο-
ρικό της τουλάχιστον 1.300 έργα 
σε περίπου 280 πόλεις της Κίνας. 
Εξ ου και παράγοντες της αγο-
ράς έχουν προειδοποιήσει επα-
νειλημμένως ότι η κατάρρευσή 
της θα μπορούσε να προκαλέ-
σει τόσο ισχυρούς κραδασμούς 

στην αγορά κατοικιών της Κί-
νας, ώστε θα έβλαπτε όχι μόνο 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά 
και ολόκληρη την οικονομία. Ση-
μειώνεται ότι η αγορά ακινήτων 
και οι συνδεόμενες βιομηχανίες 
αποτελούν έως και το 30% του 
κινεζικού ΑΕΠ. Αξίζει βέβαια να 
σημειωθεί ότι ο Χούι δεν είναι ο 
μοναδικός δισεκατομμυριούχος 
που μετρά τεράστιες απώλειες το 
2022. Ο Ελον Μασκ, παραδείγμα-
τος χάριν, κατέστη ο πρώτος άν-
θρωπος στην Ιστορία που έχασε 
200 δισ. δολάρια μέσα σε ένα χρό-
νο. Αντιστοίχως, η περιουσία του 
Μασκ συνδεόταν άμεσα με τη με-
τοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας 
που ίδρυσε, της Tesla, η οποία 
διολίσθησε κατά 65% το 2022.

Βαθύπλουτοι έχασαν
δισεκατομμύρια 
τα τελευταία χρόνιαΑυξάνονται παγκοσμίως οι δαπάνες για τεχνολογία  

Η περιουσία του 
Κινέζου Χούι Κα 
Γιαν, προέδρου της 
Evergrande, μειώθηκε 
στα 3 δισ. δολ.,
από 52 δισ. το 2017.

Στον τομέα των συσκευών προβλέπεται μείωση της αξίας των πωλήσεων 
κατά 5,1% φέτος, καθώς τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις επι-
μηκύνουν τους κύκλους ανανέωσης των συσκευών τους.  
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Το υψηλότατο κόστος ζωής σε πολ-
λές δυτικές χώρες κάνει τους ερ-
γαζομένους να διαμαρτύρονται για 
την ανεπαρκή μισθολογική αύξη-
ση που λαμβάνουν, η οποία μετά 
δυσκολίας ακολουθεί τον πληθω-
ρισμό ή απλώς απέχει παρασάγ-
γας από αυτόν. Οπερ σημαίνει ότι 
η αγοραστική τους δύναμη βαίνει 
συρρικνούμενη. Στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και σε ορισμένους κλάδους 
η αύξηση συνδέεται με την αυτο-
πρόσωπη παρουσία στον χώρο ερ-
γασίας. Οπως επισημαίνουν ειδικοί 

στη διαχείριση ανθρωπίνων πό-
ρων, η εργοδοσία οφείλει να προ-
σφέρει πιο υψηλές αποδοχές σε 
όσους είναι παρόντες στον εργα-
σιακό χώρο επί πενθήμερο εξαιτί-
ας των μεγάλων ελλείψεων δυνα-
μικού. Χαρακτηριστικά είναι όσα 
είπε στο Bloomberg και αναφέρει 
σε δημοσίευμα το moneyreview.gr, 
o Τζέιμς Ριντ, πρόεδρος της εταιρεί-
ας στελέχωσης Reed. Οι εργοδότες 
υποχρεώνονται να αυξήσουν τους 
μισθούς σε κλάδους όπου υπάρχει 
μικρή ευελιξία, ώστε να υπάρξει 

καθεστώς τηλεργασίας, όπως για 
παράδειγμα στη φιλοξενία, στη 
μεταποίηση και την υγεία. «Οι μι-
σθοί εργαζομένων, από τους οποί-
ους απαιτείται φυσική παρουσία 
για πέντε ή περισσότερες ημέρες 
έχουν ανέλθει σημαντικά», δήλω-
σε ο Ριντ και συμπλήρωσε: «Οι ερ-
γοδότες οφείλουν να πληρώνουν 
περισσότερα για να τους πείσουν 
να το κάνουν».

Πρόκειται για ένδειξη της δυ-
σκολίας εύρεσης, αλλά και διατή-
ρησης των εργαζομένων, αφότου 

τουλάχιστον 600.000 άτομα τέθη-
καν εκτός παραγωγικής διαδικα-
σίας (ή αποχώρησαν αυτοβούλως) 
κατά την περίοδο της πανδημίας 
στη Βρετανία. Παράλληλα, αφε-
νός επειδή η βρετανική οικονομία 
οδεύει προς ύφεση, αφετέρου λό-
γω της έλλειψης εργαζομένων, οι 
μισθοί στη χώρα ανεβαίνουν με 
ρυθμό τέτοιο ο οποίος πλησιάζει 
ιστορικά επίπεδα ρεκόρ. Πρόκει-
ται εν μέρει για αποτέλεσμα της 
εξόδου της χώρας από την Ευρω-
παϊκή Ενωση, διαδικασία που πε-

ριέστειλε τις εισροές ξένων ερ-
γαζομένων, οι οποίοι, σύμφωνα 
με το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Bloomberg, κάλυπταν θέσεις 
χαμηλής εξειδίκευσης. Επίσης, η 
πανδημία έδωσε ώθηση στην τη-
λεργασία. Οξύτερο είναι το πρό-
βλημα στο εθνικό σύστημα υγεί-
ας, στον τομέα της φιλοξενίας και 
της τροφοδοσίας, όπου οι μισθοί 
ανέκαθεν ανέρχονταν με χαμηλό-
τερο ρυθμό σε σχέση με άλλους 
τομείς, ενώ είναι αδύνατη η επι-
λογή της τηλεργασίας. Παρότι οι 

μισθοί έχουν ανέβει 6,8% κατά 
μέσον όρο στις διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας, οι προτεινόμενοι μισθοί 
στον κλάδο της υγείας και της ια-
τρικής έχουν αυξηθεί κατά 12,9%, 
κατά 10,6% στη φιλοξενία και την 
τροφοδοσία και κατά 14,6% στη 
βιομηχανία.

Η μείωση του εργατικού δυνα-
μικού στη Βρετανία σημαίνει ότι 
όσοι αναζητούν δουλειά ενδέχε-
ται να επιλέξουν θέσεις οι οποίες 
προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία 
και περισσότερα προνόμια.

Με ρυθμούς ρεκόρ αυξάνονται οι μισθοί στη Μεγάλη Βρετανία

Εχει χαρακτηριστεί «βόμβα άν-
θρακα» και δολοφόνος των τα-
ράνδων, αλλά για πολλούς πρό-
κειται για πολλά υποσχόμενο 
σχέδιο που μπορεί να τονώ-
σει την τοπική οικονομία στην 
Αλάσκα και να προσφέρει ενερ-
γειακή ασφάλεια στις ΗΠΑ. Ο 
λόγος για το σχέδιο ύψους 8 
δισ. δολ. που έχει προτείνει η 
ConocoPhillips για την εκμετάλ-
λευση του πετρελαίου στην πε-
ριοχή Γουίλοου της Αλάσκας. Το 
εν λόγω σχέδιο έχει προκαλέσει 
τις αντιδράσεις των περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων και έχει εν-
σπείρει διχογνωμία στον ντόπιο 
πληθυσμό.

Υπολογίζεται πως στην πε-
ριοχή Γουίλοου υπάρχουν 614 
εκατομμύρια βαρέλια αργού 
πετρελαίου και σε περίπτω-
ση έγκρισης του σχεδίου της 
ConocoPhillips το κοίτασμα μπο-
ρεί να παράγει έως και 160.000 
βαρέλια την ημέρα, ποσό που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 
1,3% της τρέχουσας παραγω-
γής των ΗΠΑ. Οι πολέμιοι του 
σχεδίου επισημαίνουν, ωστό-
σο, ότι η εξόρυξή τους θα απε-
λευθερώσει στο περιβάλλον 254 
εκατομμύρια μετρικούς τόνους 
καυσαερίων. Το αμερικανικό 
υπουργείο Εσωτερικών έχει, άλ-
λωστε, καταστήσει σαφές πως 
η κυβέρνηση διατηρεί επιφυ-
λάξεις για τον «μεγάλο περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο του σχεδίου 
και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 
του στους γηγενείς πληθυσμούς 
της Αλάσκας, που εξαρτώνται 
από το κυνήγι για την επιβίωσή 
τους». Ομάδες γηγενών προειδο-
ποιούν, επίσης, πως το σχέδιο 
της ConocoPhillips θα θέσει σε 
κίνδυνο τους καναδικούς τα-
ράνδους της Αλάσκας από τους 
οποίους εξαρτάται η επιβίωση 
του πληθυσμού της περιοχής, 
αλλά και οι παραδόσεις και ο 
τρόπος ζωής τους.

Οι πιέσεις
Την ίδια στιγμή, τοπικοί αξι-

ωματούχοι και τοπικές αρχές 
όπως και εργατικά συνδικάτα 
και οργανώσεις γηγενών της 
Αλάσκας υποστηρίζουν πως το 
σχέδιο μπορεί να δημιουργή-
σει σημαντικό αριθμό από κα-
λοπληρωμένες θέσεις εργασίας, 
να προσφέρει στην υπερδύνα-
μη μεγάλο όγκο πετρελαίου και 

να της εξασφαλίσει ενεργειακή 
αυτάρκεια και ασφάλεια. Και κά-
ποιοι σύμμαχοι της βιομηχανί-
ας εντείνουν αδιάκοπα τις πιέ-
σεις στην κυβέρνηση Μπάιντεν 
για να εγκρίνει τελικά το επίμα-
χο σχέδιο. Οι αντιπαραθέσεις 
και οι εντάσεις για το κοίτασμα 
του Γουίλοου έχουν οξύνει εις 
το έπακρον τα διλήμματα του 
Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Αμερι-
κανός πρόεδρος έχει προωθήσει 

μια δυναμική ατζέντα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά παράλληλα ασκεί 
πιέσεις στις πετρελαϊκές ζητώ-
ντας τους να αυξήσουν την πα-
ραγωγή τους ώστε να αποκλιμα-
κωθούν οι τιμές των καυσίμων 
για τους καταναλωτές.

Η ConocoPhillips έχει υπο-
βάλει εδώ και χρόνια τη σχετι-
κή πρόταση την οποία ενέκρινε 
αρχικά η κυβέρνηση Ντόναλντ 
Τραμπ. Την ακύρωσε, όμως, το 
2021 ομοσπονδιακό δικαστήριο 
διότι έκρινε ανεπαρκείς τις έρευ-
νες για τον αντίκτυπό της στο 
περιβάλλον. Στη συνέχεια, την 
υπερασπίστηκε στο δικαστήριο 
η κυβέρνηση Μπάιντεν για να 
αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις 
των περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων. Η τελική απόφαση για το 
σχέδιο αναμένεται να ληφθεί 
μέσα στον επόμενο μήνα. Στο 
μεταξύ, βέβαια, οι πολέμιοί του 

έχουν αντιπροτείνει μια αρκετά 
ηπιότερη εκδοχή του, την εξόρυ-
ξη σε μόνον ένα πολύ μικρό τμή-
μα. Το σχέδιο προβλέπει εξορύ-
ξεις σε τρία με τέσσερα σημεία 
του κοιτάσματος του Γουίλοου 
και οι πολέμιοί του προτείνουν 
να γίνει εξόρυξη μόνο σε ένα 
από τα σημεία του. Στην περί-
πτωση αυτή, η ConocoPhillips 
θα πρέπει να περιοριστεί στο 
48% του πετρελαίου της περι-
οχής και να ελαχιστοποιήσει 
τα αναγκαία οδικά έργα και τις 
εργασίες που μπορούν να πα-
ρεμβληθούν στις κινήσεις των 
ταράνδων της περιοχής δη-
μιουργώντας πρόβλημα στην 
εποχιακή τους μετανάστευση. 
Η εταιρεία επιμένει, όμως, ότι 
στην περίπτωση αυτή το σχέ-
διο δεν θα είναι κερδοφόρο και 
παύει να είναι οικονομικά βιώ-
σιμο. Και η μάχη συνεχίζεται.

BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

Το επίμαχο σχέδιο της ConocoPhillips στην περιοχή Γουίλοου της Αλάσκας προβλέπει την παραγωγή έως και 
160.000 βαρελιών την ημέρα, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 1,3% της τρέχουσας παραγωγής των ΗΠΑ.

Οι πολέμιοι 
υποστηρίζουν
ότι θα κινδυνεύσουν
οι καναδικοί τάρανδοι, 
από τους οποίους 
εξαρτάται η επιβίωση 
των ντόπιων.

Η μάχη για τα 614 εκατομμύρια
βαρέλια πετρελαίου της Αλάσκας
Το σχέδιο των 8 δισ. δολ. και οι αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η Κίνα υπήρξε η χρυσοτόκος όρ-
νις για τις δυτικές αυτοκινητοβιο-
μηχανίες, όπως για τις γερμανικές 
Volkswagen και BMW. Αλλά όλο 
και περισσότερο πλέον τείνει να 
καταστεί απειλή, μιας και κινεζι-
κοί όμιλοι, όπως ο ηγέτης των ηλε-
κτρικών οχημάτων BYD, στοχεύ-
ουν σε ξένες αγορές. Η Ευρώπη 
φαίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη. Το 
2022 τα ηλεκτρικά οχήματα που 
κατασκευάστηκαν από κινεζικές 
αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη 
μερίδιο αγοράς 9% στην Ευρώπη, 
σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με 
προβλέψεις της εταιρείας συμ-
βούλων Inovev. Αλλά ο ρυθμός 
αυξάνεται. Εκτός από την BYD, 
ανάμεσα σε όσους επιδιώκουν 
επέκταση συμπεριλαμβάνεται η 
MG, που ανήκει στο κρατικό μεγα-
θήριο SAIC, η ειδική σε ηλεκτρικά 
οχήματα Xpeng και η ιδιοκτήτρια 
της Volvo, Geely, η οποία προ ημε-
ρών ανέφερε λεπτομερώς τα σχέ-
διά της να αναπτύξει τις μάρκες 
Zeekr και London Electric Vehicle 
στην Ευρώπη. Οι κινεζικές αυτο-

κινητοβιομηχανίες έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα. Τα τελευταία χρό-
νια οι δυτικές εταιρείες του κλά-
δου έχουν χάσει μερίδιο αγοράς 
στην Κίνα, προσφέροντας στους 
εγχώριους παίκτες μεγαλύτερες 
οικονομίες κλίμακας και αποτε-
λεσματικότητα σε τομείς όπως το 
κόστος της έρευνας. Επωφελού-
νται από μια τεράστια εγχώρια 
αλυσίδα εφοδιασμού, συμπερι-
λαμβανομένου του μεγαλύτερου 
κατασκευαστή μπαταριών στον 
κόσμο, της CATL.

Ορισμένοι όμιλοι, όπως αυτός 
της Xpeng, στοχεύουν να αντα-
γωνιστούν τις κορυφαίες δυτικές 
εταιρείες σε ποιότητα, διαφημίζο-
ντας την αυτάρκεια καυσίμου για 
μεγάλες αποστάσεις ή το έξυπνο 
λογισμικό ψυχαγωγίας. Για πολ-
λούς καταναλωτές το δέλεαρ θα 
είναι οι χαμηλότερες τιμές. Ενώ 
οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανί-

ες έχουν αυξήσει το κόστος της 
μπαταρίας, οι ανταγωνίστριες κι-
νεζικές μείωσαν κατά το ήμισυ τη 
μέση τιμή ενός ηλεκτρικού οχήμα-
τος στην Κίνα μεταξύ του 2015 και 
του πρώτου εξαμήνου του 2022 
σε μόλις 32.000 ευρώ, σύμφωνα 
με την εταιρεία συμβούλων JATO 
Dynamics. Η μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητά τους και το υψη-
λότερο κόστος διάρκειας της μπα-
ταρίας στην Ευρώπη σημαίνει ότι 
οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να 
εξάγουν και να ανταγωνίζονται 
επιθετικά. Κατά μέσον όρο, οι κι-
νεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες 
μπορούν να κατασκευάσουν ένα 
ηλεκτρικό όχημα με 10.000 ευρώ 
λιγότερο από τους δυτικούς αντι-
πάλους τους.

Ο νέος ανταγωνισμός θα επι-
δεινώσει έναν επικείμενο πόλεμο 
τιμών στα ηλεκτρικά οχήματα, ο 
οποίος έχει ήδη ξεκινήσει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, και τον τό-
νο εκεί δίνουν οι Τesla και Ford 
Motor. Η Ευρώπη, ωστόσο, φαί-
νεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ 
επωφελούνται από την αγάπη των 
οδηγών για μεγαλύτερα αυτοκί-
νητα και τις κρατικές επιδοτή-
σεις για την εγχώρια παραγωγή 
βάσει του νόμου για τη μείωση 
του πληθωρισμού του προέδρου 
Τζο Μπάιντεν. Με την ευρωπαϊ-
κή μεταποίηση να απειλείται, η 
Γηραιά Ηπειρος θα μπορούσε να 
προσπαθήσει να αποτρέψει τις 
εισαγωγές με επιπλέον δασμούς 
ή περισσότερες επιδοτήσεις για 
τους τοπικούς ομίλους στον κλά-
δο του αυτοκινήτου.

Εάν η Ευρώπη θέλει να καταρ-
γήσει σταδιακά τα οχήματα με κι-
νητήρες εσωτερικής καύσης έως 
το 2035, θα χρειαστεί μεγάλη προ-
σφορά φθηνότερων ηλεκτρικών 
οχημάτων. Αν μια μέση τιμή, κατά 
την JATO, είναι στην Ευρώπη οι 
56.000 ευρώ, τότε εξακολουθεί να 
είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, ένας 
εμπορικός πόλεμος θα ήταν απρό-
βλεπτος. Το χαμηλότερο κόστος 
κατασκευής στην Κίνα μπορεί να 
βοηθήσει τις κινεζικές αυτοκινη-
τοβιομηχανίες να απορροφήσουν 
πιθανούς δασμούς, ενώ οι δυτι-
κοί όμιλοι θα μπορούσαν να υπο-
φέρουν από αντίποινα. Η χώρα 
αντιπροσώπευε σχεδόν το 40% 
των πωλήσεων της Volkswagen 
το 2022, για παράδειγμα, ενώ όμι-
λοι όπως η Renault ή η BMW κα-
τασκευάζουν στην Κίνα και εξά-
γουν στο εξωτερικό.

Το μερίδιο
των ηλεκτρικών 
κινεζικών οχημάτων 
στην Ευρώπη έφτασε 
το 9% το 2022, 
σχεδόν διπλάσιο
σε σχέση με το 2021.

Η «ηλεκτροκίνητη»
κινεζική απειλή 
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«Απογειώθηκαν»
τα ενοίκια 
την τελευταία
6ετία στην Αττική
Αυξήθηκαν κατά 35% και είναι πλέον
κοντά στα υψηλά επίπεδα του 2009

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ελάχιστα απέχουν οι τιμές ενοικία-
σης κατοικιών στην Αττική από το
απόγειο της αγοράς το 2009, έχον-
τας πραγματοποιήσει ένα σημαν-
τικό «ράλι» από το 2017 και μέχρι
το τέλος του 2022. Σε σχετική έρευ-
να της Potamianos Real Estate Gro-
up, που αφορά πραγματικές συμ-
φωνίες μίσθωσης κατοικιών και
όχι ζητούμενες τιμές που αφορούν
αγγελίες, σήμερα, η μέση ζητούμενη
τιμή στην Αττική αγγίζει τα 7,9 ευ-
ρώ/τ.μ., έχοντας αυξηθεί κατά σχε-
δόν 35% από το 2017.

Συγκριτικά με το 2009, οι ση-
μερινές τιμές υπολείπονται μόλις
κατά 5,5% κατά μέσον όρο, ενώ
υπάρχουν και περιπτώσεις συνοι-
κιών, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας
και στα νότια προάστια, όπου η
απόσταση αυτή έχει πλέον εκμη-
δενιστεί. Μάλιστα σε περιοχές
όπως τα Εξάρχεια και το Παγκράτι,
παρατηρούνται πλέον και αυξήσεις
έναντι του 2009 (5,8% και 13,9%
αντίστοιχα). Στην πράξη βέβαια,
οι σημερινές τιμές ενοικίασης είναι
πολύ πιο επιβαρυντικές για το
μέσο νοικοκυριό, συγκριτικά με
το 2009, καθώς έχει μεσολαβήσει
μια σημαντική οικονομική κρίση,
που συνοδεύτηκε και από σημαν-
τική μείωση των εισοδημάτων και
της αγοραστικής δύναμης των νοι-
κοκυριών. Σύμφωνα με τον κ. Λευ-
τέρη Ποταμιάνο, επικεφαλής της
Potamianos Real Estate Group και
πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών
Αθηνών - Αττικής, «ναι μεν τα
ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά
μετά την οικονομική κρίση και
πλησιάζουν σε αρκετές περιπτώ-
σεις τις τιμές του 2009, αλλά τα
εισοδήματα των νοικοκυριών δεν
έχουν καταγράψει ανάλογη αύξη-
ση. Κατά την οικονομική κρίση
υποχώρησαν σημαντικά κι έκτοτε,
επί της ουσίας δεν έχουν αυξηθεί

εκ νέου. Αυτό είναι το πρόβλημα
στην αγορά ενοικίων σήμερα»,
σημειώνει ο κ. Ποταμιάνος.

Την περίοδο 2010-2016 το ΑΕΠ
της χώρας συρρικνώθηκε κατά
σχεδόν 25%, ή 56 δισ. ευρώ. Ακόμα
μεγαλύτερη ήταν η πτώση των κα-
ταθέσεων, καθώς υπολογίζεται ότι
από τα υψηλά του 2009, στο τέλος
του 2016 είχαν απολεσθεί συνολικά
116 δισ. ευρώ, ποσό που συνιστά
κάμψη της τάξεως του 50%. Το με-
γαλύτερο μέρος του ποσού αυτού,
ή περίπου 76 δισ. ευρώ, χάθηκε
κατά τα πρώτα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης και κυρίως έως το

2012. Τα παραπάνω είχαν ως απο-
τέλεσμα ο συνολικός πλούτος ανά
ενήλικα στη χώρα να υποχωρήσει
από τα περίπου 170.000 ευρώ το
2009, σε 108.000 ευρώ το 2021. Ο
δείκτης αυτός υπολογίζεται με
βάση το άθροισμα της αξίας των
ακινήτων και των καταθέσεων και
αφαιρώντας το ιδιωτικό χρέος. 

Οι αιτίες
Ωστόσο, η αγορά ακινήτων δεν

ακολουθεί τα θεμελιώδη δεδομένα
της οικονομίας. Οπως φαίνεται, οι
τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί
έως και 55% σε ορισμένες περιοχές
από το 2017 μέχρι και το τέλος του
2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε
μια σειρά από παράγοντες, αρχής
γενομένης από το γεγονός ότι ει-

σέρρευσαν σημαντικά κεφάλαια
από το εξωτερικό για αγορές ακι-
νήτων, αυξάνοντας με τον τρόπο
αυτό τη ρευστότητα στην οικονομία
και την κτηματαγορά. Παράλληλα,
δεδομένου ότι τα ενοίκια είχαν
υποχωρήσει κατά πολύ σημαντικό
ποσοστό έως και το 2016, πολλά
νοικοκυριά θέλησαν να επωφελη-
θούν και επέλεξαν την ενοικίαση.
Αλλωστε, η επιλογή της αγοράς
ακινήτου ήταν πλέον αδιέξοδη, λό-
γω της αδυναμίας ή και της απρο-
θυμίας πρόσβασης σε τραπεζικό
δανεισμό.

Η τάση αυτή παγίωσε στην αγο-
ρά την υψηλή ζήτηση για ενοικιά-
σεις. Την ίδια στιγμή όμως η προ-
σφορά κατοικιών όχι μόνο δεν αυ-
ξήθηκε, αλλά βαίνει σταθερά μει-

ούμενη τα τελευταία χρόνια. Ο λό-
γος είναι διττός. Κατ’ αρχάς, υπο-
λογίζεται ότι έχουν εξέλθει της
αγοράς κατοικίας περί τα 40.000
- 50.000 ακίνητα που έχουν κατα-
σχεθεί λόγω μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Αυτό φαίνεται και από
τις αγγελίες, όπου είναι εξαιρετικά
λίγα τα διαθέσιμα ακίνητα που
έχουν κατασκευαστεί την περίοδο
1995-2010, δηλαδή όσα αποκτή-
θηκαν κατά την περίοδο άνθησης
της αγοράς και του αθρόου τρα-
πεζικού δανεισμού. Ο άλλος λόγος
έγκειται στο σημαντικό ποσοστό
των διαμερισμάτων τα οποία οι
ιδιοκτήτες προτιμούν να κρατούν
κενά, λόγω των σημαντικών φθο-
ρών που έχουν υποστεί από ενοι-
κιαστές στο παρελθόν, ενώ αρκετές

είναι και οι περιπτώσεις μη απο-
δοχής κληρονομιάς.

Ο συνδυασμός της αυξημένης
ζήτησης και της περιορισμένης
προσφοράς είναι που έχει προκα-
λέσει την «έκρηξη» στις τιμές ενοι-
κίασης. Παράλληλα, πολλοί ιδιο-
κτήτες θέλουν να αποσβέσουν αφε-
νός τις σημαντικές απώλειες εσόδων
των προηγούμενων ετών, π.χ. από
κακοπληρωτές ενοικιαστές, αφε-
τέρου τις δαπάνες που έχουν πραγ-
ματοποιήσει για την ανακαίνιση
των ακινήτων τους, ενδεχομένως
και τις εργασίες ενεργειακής ανα-
βάθμισής τους. Ως εκ τούτου, οι τι-
μές διατηρούνται σε αισθητά υψη-
λότερο επίπεδο, σε σχέση με την
οικονομική κρίση.

Το πρόβλημα προκύπτει λόγω

του ότι τα εισοδήματα των νοικο-
κυριών δεν έχουν αναπροσαρμο-
στεί στα δεδομένα αυτά με τον
ίδιο ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το 1998, ο ελάχιστος ονομα-
στικός μισθός διαμορφωνόταν σε
772 ευρώ, ενώ σήμερα 24 χρόνια
μετά δεν ξεπερνάει τα 831 ευρώ
και αυτό συνέβη μόλις πριν από
μερικούς μήνες, μετά μάλιστα τη
σημαντική αύξηση που αποφασί-
στηκε πέρυσι. 

Δεδομένου ότι το κόστος ενοι-
κίασης ενός διαμερίσματος κατάλ-
ληλου για οικογένεια (80-100 τ.μ.)
κινείται πέριξ των 500-800 ευρώ
και σε αρκετές περιοχές ξεπερνάει
και τα 1.000 ευρώ, είναι σαφές ότι
πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν.

Αν κάνουμε μια στατική φωτογρά-
φιση του πληθωρισμού, η Κυπρια-
κή οικονομία τρέχει με ένα ετήσιο
ρυθμό πληθωρισμού της τάξης
του 8,6%. Την ίδια στιγμή η Ευ-
ρωζώνη τρέχει με ένα ετήσιο ρυθμό
της τάξης του 10,6% και η ΕΕ με
ένα μέσο ετήσιο ρυθμό 11,5%. Οι
χώρες που βρίσκονται σε καλύτερη
θέση από την χώρα μας είναι η
Γαλλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η
Φινλανδία με διακύμανση από
7,1% μέχρι 8,4%, ενώ την ίδια στιγ-
μή η Γερμανία είναι στο 11,6%, η
Ολλανδία βρίσκεται στο 16,8% και
η Ουγγαρία στο 21,9%, για να ανα-
φέρουμε ενδεικτικά μόνο μερικές.

Αυτά τα επίπεδα πληθωρισμού
είναι πολλαπλάσια από τον στόχο
του 2% που θεωρείται επιθυμητός
πληθωρισμός. Και παρόλο που ο
πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι
πολύ διαφορετικός από τον πλη-
θωρισμό στις ΗΠΑ, εντούτοις η
τακτική αντιμετώπισής του είναι
παρόμοια. Στις ΗΠΑ ο πληθωρι-
σμός πηγάζει από πλευράς ζήτη-
σης, ενώ στην Ευρώπη πηγάζει
κυρίως από την πλευρά της προ-
σφοράς. Το εργαλείο αντιμετώπι-
σής του είναι η αύξηση στα επι-
τόκια σαν τρόπος να μειωθεί η οι-
κονομική θερμοκρασία και να ξε-
φουσκώσουν τα επίπεδα τιμών,
ρίχνοντας έτσι τον πληθωρισμό.

Στις ΗΠΑ κάτι τέτοιο είναι πιο εύ-
κολο να γίνει αντιληπτό. Στην Ευ-
ρώπη αν και όχι τόσο, εντούτοις
μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η
προσπάθεια στοχεύει στην απο-
φυγή παγίωσης του ψηλού πλη-
θωρισμού μέσω της δημιουργίας
των ανάλογων προσδοκιών μεταξύ
όλων των οικονομικών φορέων
και παραγόντων. Σε κάθε περί-
πτωση περνά το μήνυμα ότι τα
μέτρα είναι προσωρινά μέχρι να
αντιστραφεί η ανοδική πορεία του
πληθωρισμού και να επανέλθει σε
τροχιά γύρω στο 2%.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που
πρεσβεύει ο πληθωρισμός είναι η
απώλεια της αγοραστικής δύναμης
των χρημάτων μας. Αυτοί που το
νιώθουν πολύ περισσότερο είναι
οι χαμηλόμισθοι και η μεσαία τάξη
επειδή στην πλειοψηφία τους
έχουν σταθερούς ονομαστικούς
μισθούς και επομένως ο πληθω-
ρισμός τους ροκανίζει την πραγ-
ματική αγοραστική τους δύναμη.
Αυτοί που επίσης πλήττονται με
τον ίδιο τρόπο είναι εκείνοι που
έχουν καταθέσεις ή ρευστό. Άρα
είναι σημαντικό να μειωθεί ο πλη-
θωρισμός τάχιστα και να μην πα-
γιωθεί αυτή η χασούρα.

Την ίδια στιγμή φυσικά υπάρχει
και η άλλη όψη του νομίσματος η
οποία δεν προβάλλεται επαρκώς.

Πιο συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός
ευνοεί τους δανειζόμενους επειδή
η οφειλή προς τους δανειστές είναι
ονομαστική, γεγονός που σημαίνει
πως σε πραγματικούς όρους απο-
πληρώνονται πιο λίγα.

Λέμε για τις αυξήσεις στα επι-
τόκια και για το πόσο δυσχεραί-
νουν, τόσο τους δανειζόμενους
όσο και τους μισθωτούς. Και είναι
αλήθεια και κανένας δεν πρέπει
να το αμφισβητεί. Είναι όμως ένα
αναγκαίο κακό το οποίο είναι συ-
νάμα και προσωρινό εφόσον σκο-
πός του είναι να αναχαιτίσει όσο
πιο γρήγορα γίνεται τον πληθω-
ρισμό. Από την άλλη, είναι εξίσου
σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως
η αύξηση στα επιτόκια δεν είναι

σε καμία περίπτωση ίση με την
αύξηση στον πληθωρισμό · απλά
ανακτά κάποιο ποσοστό του και
σίγουρα τα σημερινά επίπεδα επι-
τοκίων εξακολουθούν να είναι
πολύ πιο χαμηλά από αυτά που εί-
χαμε στο πιο μακρινό παρελθόν.

Μιας και διάγουμε περίοδο εκλο-
γών και ο πληθωρισμός και η ακρί-
βεια έπαιξαν κατά τη διάρκεια του
προεκλογικού, καλό είναι να πούμε
πως οι πλείστες πολιτικές που προ-
βλήθηκαν ως αντιστάθμισμα του
πληθωρισμού – βλέπε αύξηση και
επέκταση ΑΤΑ – αν εφαρμοστούν
εξυπηρετούν ακριβώς το αντίθετο
αποτέλεσμα εφόσον θα καταλή-
ξουν χωρίς καμία αμφιβολία σε
ανατροφοδότηση του πληθωρι-
σμού μέσω της αύξησης του κό-
στους.

Οι μόνες πολιτικές που μπορούν
να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα
είναι αυτές που αυξάνουν το δια-
θέσιμο εισόδημα της μεγαλύτερης
μάζας των μισθωτών και των μι-
κρομεσαίων επαγγελματιών. Και
αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ελά-
φρυνση του φορολογικού τους βά-
ρους. Δηλαδή το χάσιμο της αγο-
ραστικής δύναμης του μισθού τους
να αντισταθμιστεί με αύξηση στο
διαθέσιμό τους εισόδημα. Αυτό
δεν επιβαρύνει το κόστος και διο-
χετεύει το επιπλέον εισόδημα στη

διατήρηση ενός πιο επιθυμητού
επιπέδου διαβίωσης. Άρα υπάρχει
ανάγκη κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί
άμεσα.

Πώς αναμένουμε να επηρεαστεί
η αγορά των ακινήτων από τις αυ-
ξήσεις των επιτοκίων:

Αν παρ’ ελπίδα ο πληθωρισμός
και η αύξηση στα επιτόκια παγιω-
θούν τότε θα αναμένουμε συρρί-
κνωση της αγοράς των ακινήτων
στο μερίδιο της αγοράς που κινείται
με δανεισμό. Ψηλότερα επιτόκια
σημαίνει μικρότερη ζήτηση για
δάνεια και άρα μικρότερη ζήτηση
για αγορά ακινήτων. Παράλληλα,
ψηλότερα επιτόκια σημαίνει και
συρρίκνωση της προσφοράς καθώς
λιγότεροι θα έχουν τη δυνατότητα
να κτίζουν. Αυτή δεν είναι όμως
όλη η ιστορία. Υπάρχει και εκείνο
το μερίδιο αγοράς το οποίο κινείται
με ίδια κεφάλαια. Αυτή η κατηγορία
θα αυξάνει τη ζήτησή της για αγο-
ρά ακινήτων ως μέτρο προστασίας
έναντι του πληθωρισμού. Το φαι-
νόμενο ήταν μια από τις κύριες
κινητήριες δυνάμεις της αγοράς
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Άρα το τελικό αποτέλεσμα της
συρρίκνωσης ή επέκτασης της
αγοράς ακινήτων θα είναι η δια-
φορά των δύο αντίθετων τάσεων.

Προσωπική μου άποψη είναι
πως η πολιτική της αύξησης των

επιτοκίων είναι προσωρινή και
παροδική. Η αύξηση στον πληθω-
ρισμό θα αντιστραφεί και άρα δεν
θα υπάρχει ανάγκη διατήρησης
των ψηλότερων επιτοκίων. Φυσικά
αυτό δεν θα συμβεί άμεσα αλλά
μάλλον θα αρχίσουμε να το βλέ-
πουμε στο δεύτερο μισό του έτους.
Συνεπώς αναμένω να δω ελαφριά
μείωση σε νέο δανεισμό με μικρή
αντανάκλαση τόσο στην προσφο-
ρά όσο και στη ζήτηση, αλλά ανα-
μένω να δω και συνέχιση της ροής
ιδίων κεφαλαίων προς επενδύσεις
σε ακίνητη ιδιοκτησία στο μοτίβο
του 2022.

Φυσικά όλα θα κριθούν και από
το ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος της
Δημοκρατίας επειδή οι πολιτικές
του θα καθορίσουν άμεσα τις πραγ-
ματικές δυνατότητες της οικονο-
μίας τόσο σε μικροοικονομικό όσο
και σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτη-
σία δεν είναι πρόσκαιρες, ούτε και
έχουν βραχύ ορίζοντα. Άρα αν δεν
υπάρξει το απαιτούμενο σταθερό
και φιλικό προς τις επενδύσεις πε-
ριβάλλον θα υπάρξει φυγή κεφα-
λαίων προς άλλες κατευθύνσεις
εκτός Κύπρου.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

Αύξηση επιτοκίων, πληθωρισμός και ακίνητα
<<<<<<<

Οι μόνες πολιτικές 
που μπορούν να έχουν
ουσιαστικό αποτέλεσμα
είναι αυτές που αυξά-
νουν το διαθέσιμο εισό-
δημα της μεγαλύτερης
μάζας των μισθωτών
και των μικρομεσαίων
επαγγελματιών. 

<<<<<<<

Το κόστος ενοικίασης
ενός διαμερίσματος 
για οικογένεια (80-100
τ.μ.) κινείται στα 500-
800 ευρώ και σε αρκε-
τές περιοχές ξεπερνάει
και τα 1.000 ευρώ.
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Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Το πρώτο Ανθρωπάκι του Γιάννη 
Γαΐτη εμφανίστηκε περίπου το 
1967, εκεί κοντά στο στρατιωτικό 
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. 
Το Ανθρωπάκι δεν είναι χαριτω-
μένο, ούτε διασκεδαστικό. Είναι 
ένα ομοίωμα που κουβαλάει τις 
νευρώσεις μας, έχει άλλοτε τέσσε-
ρα μάτια και άλλοτε τρεις μύτες, 
παρακολουθεί και παρακολουθεί-
ται από ένα πλήθος ομοίων του 
– μορφές σαρκαστικές, φιγούρες 
ανησυχητικές. Το Ανθρωπάκι μάς 
κοροϊδεύει ή μας τρομάζει; Ο ίδιος 
ο ζωγράφος είχε πει: «Ο κό σμος 
δεν θέ λει να βλέ πει τον εαυτό  του 
Ανθρωπά κι. Προτιμά ει δηλαδή  
έ να βό τσαλο, έ να λουλού δι ή  κά τι 
ά λλο, αλλά  ποτέ  Ανθρωπά κι! Για-
τί , σου λέ ει, εγώ  δεν εί μαι αυτό ς. 
Και ό μως, εί ναι!».

Ομως το Ανθρωπάκι είχε έρθει 
στη ζωή του για να μείνει. Αυ-
τός ο καλλιτέχνης, που ανδρώ-
θηκε στην Αθήνα της δεκαετίας 
του 1940 μέσα στα μετεμφυλιακά 
χρόνια με τις μεγάλες κοινωνικές 
και οικονομικές δυσκολίες, που 
σπούδασε στην ΑΣΚΤ ζωγραφική 
με δάσκαλο τον Παρθένη, βρήκε 
στο Ανθρωπάκι τον απόλυτο πρω-
ταγωνιστή του εικαστικού του 
σύμπαντος. Κι αυτό δεν συνέβη 
στην Αθήνα, αλλά στο Παρίσι, 
όπου ο Γαΐτης έφτασε με υπο-
τροφία για σπουδές. Στο Παρίσι, 
από όπου νωρίτερα είχαν περά-
σει ο Κωνσταντίνος Παρθένης, 
ο Σπύρος Παπαλουκάς, ο Φώτης 
Κόντογλου. Στο Παρίσι, όπου ο 
ελληνικής καταγωγής εκδότης 
Κριστιάν Ζερβός με το μακροβι-
ότατο μοντερνιστικό περιοδικό 
Cahiers d’Art ξανασύστηνε στη 
σύγχρονη Ευρώπη την αρχαιο-
ελληνική τέχνη, ενώ ο Μυτιλη-
νιός τεχνοκριτικός και συλλέκτης 
Στρατής Ελευθεριάδης-Τεριάντ 
εξέδιδε το σουρεαλιστικό περιο-
δικό Minotaure. 

Σε αυτή την πόλη που, τη δε-
καετία του 1950, βρισκόταν στο 
επίκεντρο των εκφραστικών ανα-
ζητήσεων, οι οποίες διαμόρφω-
ναν την πρωτοπορία στην ευρω-
παϊκή τέχνη, εγκαταστάθηκαν 
πολλοί από τους Ελληνες της ει-

καστικής γενιάς του ’60. Ο ρό λος 
τους στο Παρί σι ήταν σημαντι-
κό ς, αφού  μεταξύ άλλων ο ∆η-
μήτρης Τσί γκος, ο Γεράσιμος 
Σκλά βος, ο Takis, ο Τζον Χριστο-
φό ρου, ο Γιά ννης Τσαρού χης, ο 
Αλέ κος Φασιανό ς, ο Παύ λος, ο 
Κώστας Τσό κλης, ο Νίκος Κεσ-
σανλή ς, ο Βλάσης Κανιά ρης, ο 
Γιάννης Μαλτέ ζος, ο ∆ανιή λ έ δω-

σαν μια διαφορετική  ώ θηση στην 
πορεία της νεοελληνικής τέ χνης. 
Επίσης συνεργά στηκαν εποικοδο-
μητικά  με μουσεί α, πινακοθή κες, 
γκαλερί , διεθνεί ς καλλιτέ χνες, 
εξέχοντες θεωρητικού ς και κρι-
τικού ς της τέ χνης εδραιώνοντας 
μια νέ α εικό να της ελληνική ς ει-
καστική ς πραγματικό τητας στο 
εξωτερικό. 

Ανάμεσά τους ήταν και ο Γιάν-
νης Γαΐτης. Βρέθηκε εκεί όπως κι 
εκείνοι, χωρίς γνωριμίες, με οικο-
νομικά προβλήματα, αλλά ήταν 
–όπως κι εκείνοι– νέος, ενθου-
σιώδης κι έτοιμος να ζήσει μια 
πραγματικά δημιουργική εποχή. 
Στα 31 του χρό νια εγκαταστάθηκε 
στη γαλλική πρωτεύουσα, ό που 
εντέλει έ μεινε επί δύο δεκαετί-
ες. Στο πλευρό  του στά θηκε η 
γλύ πτρια Γαβριέ λλα Σί μωσι. Πα-
ντρεύ τηκαν τη χρονιά  της άφι-
ξής τους στην πόλη, το 1954, κι 
απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους 
Λορέττα.

Ο Κώστας Τσόκλης έχει εξο-
μολογηθεί στον κριτικό και επι-
μελητή Τάκη Μαυρωτά: «Ημουν 
πολύ  φί λος με τον Γιά ννη. Ο Γα-
ΐ της για πολλά  χρό νια κοί ταζε τη 
δουλειά  των ά λλων, κατό ρθωσε 
ό μως να καταλή ξει σε μια δου-
λειά  ά κρως προσωπική , που δεν 

έ χει κανεί ς ά λλος. Σε αυτό  εί ναι 
αξιέ παινος. Αξιαγά πητος. Τα Αν-
θρωπά κια του εί ναι η ά κρως προ-
σωπική  του δουλειά , σε αντί θεση 
με τη Γαβριέ λλα, η οποί α ή ταν 

εσωστρεφή ς και δεν κοί ταγε τι 
κά νουν οι ά λλοι, αλλά  τον εαυ-
τό  της. Εκεί νος ή ταν έ ξω καρ-
διά , ή θελε την ευτυχί α και τη 
ζωή . Η τέ χνη της Γαβριέ λλας εκ-

φρά ζει μια εσωτερική  δουλειά , 
που δεν ταυτιζό ταν με την επο-
χή  της. Ηταν έ να περί εργο ζευ-
γά ρι. Ο έ νας εξωστρεφή ς και η 
ά λλη εσωστρεφή ς, ο έ νας τυχε-
ρό ς, η ά λλη ά τυχη. Τον γνώ ριζα 
από  τη Σχολή  Καλώ ν Τεχνώ ν, αν 
και ή ταν μεγαλύ τερό ς μου. Ηθελε 
πά ντα να κά νει μοντέ ρνα πρά γμα-
τα. Στο Παρί σι πή γαν με υποτρο-

φί ες. Πνευματικό ς πατέ ρας και 
των δύ ο ή ταν ο Τσί γκος, σπου-
δαί ος ά νθρωπος, αρχιτέ κτονας... 
Στο Παρί σι βλεπό μασταν σχε-
δό ν κά θε μέ ρα, εί χα έ να ατελιε-
δά κι στη Cité des Arts και εκεί νος 
έ μενε rue de Sèvres. Κά θε πρωί  
πέ ρναγα από  το ατελιέ  του για να 
πιού με καφέ  και να παί ξουμε με 
το μηχανά κι...».

Το 1959 ο Γαΐ της  συμμετεί χε 
ενεργά , μαζί  με τους Κανιά ρη, 
Τσό κλη, Κοντό  και Κεσσαν-
λή  –την Ομά δα Σί γμα–, σε δύ ο 
εκθέ σεις στις γκαλερί  Cancello 
στην Μπολόνια και San Carlo στη 
Νά πολη παρουσιά ζοντας ομαδι-
κά  το έ ργο τους. Το 1964 ήταν η 
χρονιά της ιστορικής έκθεσης 
«Mythologies Quotidiennes» (Κα-
θημερινέ ς Μυθολογί ες). Μεταξύ 
των 37 Ευρωπαίων καλλιτεχνών 
που πήραν μέρος –«Νέοι Ρεαλι-
στές» όπως η Σεν-Φαλ και ο Βος, 
θεωρητικοί και ανατροπείς σαν 
τον Πιστολέτο, αλλά και δάσκαλοι 
όπως ο Κρεμονίνι– σχολιάζοντας 
με χιούμορ, προκλητικότητα και 
τόλμη την πολιτική και κοινω-
νική πραγματικότητα της επο-
χής, ήταν και ο Γαΐ της. Παρου-
σίασε έργα με εμφανή  επιρροή 
από την αρχαί α ελληνική  τέ χνη 
και μυθολογί α. 

Και πάλι μιλώντας με τον Τά-
κη Μαυρωτά ο Λεονάρντο Κρεμο-
νίνι είχε εκμυστηρευθεί, με την 
αφορμή  της τελευταί ας αναδρομι-
κή ς του έ κθεσης στην Αθήνα, που 
εκείνος επιμελή θηκε το 2010: «Πι-
στεύ ω ό τι το μή νυμα ενό ς έ ργου 
τέ χνης μπορεί  να αποκαλυφθεί  
μό νο σε εκεί νον που το αναζητά ει. 
Η αρχαί α ελληνική  τέ χνη επηρέ α-
σε αποφασιστικά  τη ζωγραφική  
μου. Ηταν μεγά λα τα ερεθί σματα 
που αισθά νθηκα ό ταν νέ ος επι-
σκέ φθηκα την Πομπηί α. Η αρ-
χαί α ελληνική  γλυπτική  με βο-
ή θησε στη διαμό ρφωση της δική ς 
μου τέ χνης. Ολα τα μνημεί α της 
αρχαί ας Ελλά δας με επηρέ ασαν, 
γιατί  αποτελού ν εστί ες γνώ σης 
και μά θησης. Στην εποχή  μας, 
δυστυχώ ς, δεν έ χουμε αντί στοιχα 
μνημεί α. Η αρχαί α ελληνική  τέ χνη 
μάς ά φησε αιώ νια παραδεί γματα 
έ μπνευσης και γνώ σης».

Η έκθεση που έρχεται
Η έκθεση «Γιάννης Γαΐτης. Η 

ουσία του απρόσωπου» εγκαινι-
άζεται την προσεχή Τετάρτη στο 
Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 
Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, 
με την ευκαιρία των 100 χρόνων 
από τη γέννηση του ζωγράφου, 
σε συνεργασία με την κόρη του 
Λορέττα Γαΐτη και επιμέλεια του 
Τάκη Μαυρωτά. Η έκθεση περι-
λαμβάνει περίπου 100 έργα, που 
καλύπτουν την πορεία της καλλι-
τεχνικής του διαδρομής, από την 
περίφημη «Αυτοπροσωπογραφία» 
του 1944 έως το τέλος της δημι-
ουργικής του δράσης. Ξεκινάει 
με τις αυτοπροσωπογραφίες του 
ζωγράφου, τα πορτρέτα της οικο-
γένειάς του και της συζύγου του, 
της γλύπτριας Γαβριέλλας Σίμωσι, 
ενώ συνεκτίθενται έργα της από 
γύψο, πολυεστέρα και ορείχαλκο 
μαζί με τα αινιγματικά κολάζ της. 
Τα εκθέματα προέρχονται από 
την Εθνική Πινακοθήκη, δημόσιες 
συλλογές ιδρυμάτων, μεγάλες και 
μικρότερες ιδιωτικές συλλογές. Η 
παρουσίαση θα συνοδεύεται από 
πολυσέλιδο ομότιτλο κατάλογο, με 
όλα τα εκτιθέμενα έργα. Το εισα-
γωγικό κείμενο του κ. Μαυρωτά 
προσέφερε στην «Κ» πολύτιμο 
υλικό για τη σύνταξη του άρθρου.

Το σύμπαν του Γιάννη Γαΐτη
Μια έκθεση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του δίνει την ευκαιρία για απολογισμό του σπουδαίου έργου του

H ελληνικής καταγωγής γκαλερίστα και επιμελήτρια Ιρις Κλερτ, ιδιοκτήτρια της αβάν-γκαρντ Galerie Iris Clert, μαζί με τη Γαβριέλλα Σίμωσι περικυκλωμένες από Ανθρωπάκια, στο Café de Flore. Παρίσι, 1981.

Γιάννης Γαΐτης, «Μοτοσικλετιστής», περ. 1967. Συλλογή Εθνικής Τράπεζας.

Ο Γιάννης Γαΐτης στο Παρίσι το 1967.

«Ο κό σμος δεν θέ λει να 
βλέ πει τον εαυτό  του Αν-
θρωπά κι. Προτιμά ει έ να 
βό τσαλο, έ να λουλού δι ή  
κά τι ά λλο, αλλά  ποτέ  Αν-
θρωπά κι! Γιατί , σου λέ ει, 
εγώ  δεν εί μαι αυτό ς. 
Και ό μως, εί ναι!».

«Ο Γαΐ της για πολλά  
χρό νια κοί ταζε τη 
δουλειά  των ά λλων, 
κατό ρθωσε ό μως να 
καταλή ξει σε μια δουλειά  
ά κρως προσωπική , που 
δεν έ χει κανεί ς ά λλος. Σε 
αυτό  εί ναι αξιέ παινος».
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Το Θέατρο ∆έντρο ανεβάζει το έργο της 
Μάρτα Μπαρσελό «Mama», σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Μουαΐμη, με την Αννίτα Σαντορι-
ναίου και την Κατερίνα Λούρα επί σκηνής. 
Οικογένεια: Παράδεισος ή Κόλαση; Μια 
μοναχική άτεκνη γυναίκα βάζει αγγελία 
στις εφημερίδες ότι μπορεί να προσφέ-
ρει έναντι αμοιβής μητρική φροντίδα σε 
μια «θετή με όρους συμβολαίου» κόρη. 
Και βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο 

μιας νεαρής γυναίκας που δεν ευτύχησε 
να γνωρίσει οικογένεια. Θέατρο ∆έντρο, 
Ενότητας 45, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία. 
Παραστάσεις 10, 11, 18, 19, 26, Φεβρουα-
ρίου και 4, 5 Μαρτίου, Σάββατο ώρα 8:30 
μ.μ. και Κυριακή ώρα 6:30 μ.μ. Περιοδεί-
ες ∆ερύνεια: 24 Φεβρουαρίου, ώρα 8:30 
μ.μ. (Κέντρο Ενηλίκων ∆ήμου ∆ερύνειας), 
Λεμεσός: 3 Μαρτίου, ώρα 8:30 μ.μ. (Παλιό 
Ξυδάδικο) 

ΘΕΑΤΡΟ

«Mama» της Μάρτα Μπαρσελό
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Σε μια τρύπα
στο κέντρο
της πόλης

Υπάρχουν δυστοπίες και δυστοπίες. Αλ-
λες παίρνουν τη μορφή ενός θεατρι-
κού έργου και έτσι, ίσως, είναι ευκο-

λότερο να τις διαχειριστεί κανείς γιατί, 
αφού τις επεξεργαστεί με όρους καλλιτε-
χνικού αποτελέσματος, τις αποθηκεύει για 
μελλοντική χρήση. Αλλες πάλι είναι πα-
ρούσες διαρκώς στην πόλη· ορατές σε κά-
ποιους λίγους, υποκριτικά αόρατες στους 
περισσότερους. Πρόσφατα, η Πρόεδρος 
της ∆ημοκρατίας πήγε, με κλιμάκιο του 
ΟΚΑΝΑ, στις πιάτσες των ναρκωτικών, 
στις γειτονιές όπου συχνάζουν τοξικοε-
ξαρτημένοι, και συνομίλησε μαζί τους.

Για τους αθέατους μιλάει και η 
«Pomona», το σουρεαλιστικό θρίλερ του 
Αλιστερ Μακ Ντάουαλ, που παρουσιάζε-
ται στο θέατρο «Πόρτα», σκηνοθετημένο, 
αριστοτεχνικά, από τον Θωμά Μοσχό-
πουλο και τον Sigurdur F3. Ο 35χρονος 
Βρετανός συγγραφέας (το έργο του αυ-
τό είναι του 2014) περιγράφει με τρόπο 
ελλειπτικό μια αλληλουχία συμβάντων 
στο Μάντσεστερ. Επτά πρόσωπα, νέοι 
άνθρωποι ως επί το πλείστον, διασταυ-
ρώνονται σε έναν μετα-κόσμο· τον κόσμο 
μας. ∆εν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
αν το έργο αφορά την εμπορία βρεφών, 
την οργανωμένη μαστροπεία, το εμπόριο 
οργάνων, τη μαφία ή όλες τις θεωρίες συ-
νωμοσίας που γνωρίζουμε ταυτόχρονα. 
Ή ίσως να είναι ένα παιχνίδι RPG (Role 
Playing Game) –από τα μακροβιότερα 
και εξαιρετικά δημοφιλή– όπου οι χαρα-
κτήρες είναι απλώς παίκτες που συμμε-
τέχουν εκουσίως, υπό τις οδηγίες ενός 
σκηνοθέτη παρόντα/απόντα.

Οσο για τον τίτλο, αναφέρεται σε μια 
περιοχή, πραγματική, στο κέντρο του 
Μάντσεστερ, νησιωτική, εγκαταλελειμ-
μένη, την Πομόνα, την οποία οι ντόπιοι 
χαρακτηρίζουν ως «μια τρύπα στο κέντρο 
της πόλης». Οι αδιευκρίνιστες, εφιαλτικές, 
πολύ σκοτεινές δραστηριότητες που περι-
γράφει το έργο, θα μπορούσαν κάλλιστα 
να συμβαίνουν εκεί. Οι βασανισμένες και 
βασανιστικές ζωές της Ολι, της Φαίη, του 
Τσάρλι, του Μόου μπορεί να είναι μέρος 
ενός διεστραμμένου παιχνιδιού ή μιας 
ιστορίας με τέρατα, τα οποία, όμως, κυ-
κλοφορούν ανάμεσά μας, παρασύροντας 
τα θύματά τους σε μια «τρύπα στο κέντρο 
της πόλης». Ανθρωποι μοναχικοί ή μόνοι, 
που, πιθανότατα, δεν θα αναζητήσει κα-
νείς αν εξαφανιστούν από τη μια στιγμή 
στην άλλη. Η απώλειά τους δύσκολα θα 
καταγραφεί ή θα απασχολήσει τα ΜΜΕ.

Η Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, την πε-
ρασμένη εβδομάδα, είδε από κοντά χρή-
στες να σχηματίζουν ουρά για να παρα-
λάβουν το κιτ ασφαλούς χρήσης (σύριγγα 
ινσουλίνης και φίλτρο, μικρό βραστηρά-
κι, κιτρικό οξύ και νερό για τη διάλυση 
της ουσίας, τσιρότο και αντισηπτικό μα-
ντιλάκι) από το βαν του ΟΚΑΝΑ. Η Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου τους άκουσε 
να εξιστορούν γραφειοκρατικά εμπόδια 
που δυσκολεύονται να προσπελάσουν, 
μπλεξίματα με την αστυνομία χωρίς τέ-
λος, τον φαύλο κύκλο στον οποίο είναι 
εγκλωβισμένοι. Θα υπάρξει συνέχεια; 
Θα βοηθήσει η επίσκεψη της Προέδρου 
ώστε να γίνει ένα πολύ μικρό βήμα στη 
φροντίδα αυτού του πληθυσμού; Οσων 
επιθυμούν, τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν 
και οι περίπλοκες περιπτώσεις εκείνων 
που επιλέγουν να παραμένουν άστεγοι 
και αβοήθητοι.

Η δυστοπία των πόλεων, στον πυρήνα 
της, μακριά από συγκινησιακά φορτία και 
ζοφερές, στον λυρισμό τους, αφηγήσεις, 
έχει κοινά χαρακτηριστικά. Η τέχνη δια-
θέτει την ελευθερία της έμπνευσης, της 
σύνθεσης, της διαρκώς ανοιχτής πόρτας 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και στα 
παιχνίδια του μυαλού και της τεχνολο-
γίας. «Πομόνες» υπάρχουν σε όλον τον 
κόσμο. Ενας κόσμος σκιών, με σάρκα, 
όμως, και οστά, για τον οποίο γνωρίζου-
με έως εκεί που αντέχουμε.

Το έργο του Αλιστερ Μακ Ντάουαλ 
μεταφέρει την απειλή σε ένα μετα-σύ-
μπαν. Και λοιπόν; Την ξορκίζει; Κάθε 
άλλο. Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει δια-
φυγή γιατί και η μετα-πραγματικότητα, 
πραγματικότητα είναι και αυτή. «Επαυ-
ξημένη» μάλιστα. Αλληλεπιδρούμε ψηφι-
ακά ή παρακολουθούμε ως θεατές μιας 
παράστασης, σε απόσταση ασφαλείας. 
Ομως τίποτα δεν διαλύεται στην αχλύ 
του επινοημένου. Τα γεγονότα όσο και 
να παραλλάσσονται, δεν μεταλλάσσο-
νται. Είναι μέρος της ζωής μας, τη συν-
διαμορφώνουν. Η πόρτα ανάμεσα στο 
ορατό και στο αόρατο είναι, πλέον, ορ-
θάνοιχτη.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Orchestra4All 2
O μαέστρος και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς, επεν-
δύει με επιλεγμένα αποσπάσματα κλασικών έργων 
τα διηγήματα «Ζωή εν ταξί» και «Ο σαξοφωνίστας» 
από τη συλλογή διηγημάτων του Κώστα Λυμπου-
ρή Των ημετέρων άλλων (Κρατικό Βραβείο ∆ιηγή-
ματος-νουβέλας, 2015). Άλκης Μπαλτάς: Των ημε-
τέρων άλλων: Ζωή εν ταξί & Ο σαξοφωνίστας. Νίκος 
Ιωάννου κοντραμπάσο, Γιάννης Μυράλης σαξόφω-
νο, Ηρόδοτος Μιλτιάδους αφηγητής, Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου Άλκης Μπαλτάς. Η ζωή ανθρώ-
πων από ξένα μέρη οι οποίοι ζούνε κοντά μας, πε-
ριγράφεται στη συλλογή του Κώστα Λυμπουρή με 
εξαιρετικά συναρπαστικό λογοτεχνικό τρόπο. Στη 
συναυλία, ο γνωστός ηθοποιός Ηρόδοτος Μιλτιά-

δους θα αποδώσει τα διηγήματα με τη συνοδεία της 
ορχήστρας, και σολίστ τους διακεκριμένους Νίκο 
Ιωάννου στο κοντραμπάσο και Γιάννη Μυράλη στο 
σαξόφωνο, υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά. 
Λευκωσία: Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 - Θέατρο 
Παλλάς, Πύλη Πάφου, 8:30 μ.μ. Λεμεσός: Παρα-
σκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 - Θέατρο Ριάλτο, 8:30 
μ.μ. Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

ΣΤΕΓΗ ΧΟΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

«Τζαι μετά;»
Το «τζαι μετά;» πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο φιλοξενίας και καλλιτεχνικής ανάπτυξης 
More than Dancing που διοργανώνει η Στέ-
γη Χορού Λευκωσίας. Σε συνεργασία με το 
∆ίκτυο Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών, 
το Τμήμα Σπουδών Φύλου του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Μονογονεϊκών Οικογενειών & Φίλων. Με 
τη στήριξη του προγράμματος Πρωτοβουλί-
ες Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 
Το «τζαι μετά» είναι ένα πρότζεκτ που έχει 
στόχο να ασχοληθεί με το θέμα της γυναι-
κείας κακοποίησης καλλιτεχνικά έχοντας ως 
αφετηρία συγκεκριμένες κατευθυντήριες 
ερωτήσεις. Από την Τετάρτη 8 Φεβρουαρί-
ου, και κάθε Τετάρτη στις 18:00-20:00 στη 
Στέγη Χορού Λευκωσίας για 7 συναντήσεις. 
Πληροφορίες: info@dancehouselefkosia.
com, τηλέφωνο: 22780960.

ΕΚΘΕΣΗ

Ομαδική έκθεση με τίτλο «FemiNest»
Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ∆ιάτοπος πα-
ρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο 
«FemiNest» σε επιμέλεια της ∆άφνης Νική-
τα. Πρόκειται για μια έκθεση γύρω από την 
ιδέα και την έννοια της φωλιάς τόσο σε κυ-
ριολεκτικό όσο και σε μεταφορικό επίπε-
δο. Επτά σύγχρονες γυναίκες δημιουργοί 
εξερευνούν διάφορα και διαφορετικά πε-
δία που αφορούν τη σύγχρονη γυναίκα και 
εστιάζουν στη δημιουργικότητα, την πνευ-
ματικότητα, τον εσωτερικό αλλά και εξωτε-
ρικό χώρο, τις κοινωνικές συμπεριφορές, 

αντιδράσεις, αντιστάσεις, ιδέες, αγωνίες, 
προσδοκίες, όνειρα και εφιάλτες σ’ ένα κό-
σμο απρόβλεπτο και ενίοτε εχθρικό που αλ-
λάζει συνεχώς. Λαμβάνουν μέρος οι Κάκια 
Κατσελλή, Έλενα Κούμα, Ευδοκία Κύρκου, 
Miriam McConnon, Μαριάννα Κωνσταντή & 
Zohar Barak και Κατερίνα Σταύρου. Εγκαίνια 
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ώρα 7 μ.μ. ∆ιάρκεια 
έως 17 Φεβρουαρίου.
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ, οδός 
Κρήτης 11, τηλ. 22-766117, email: info@
diatopos.com, website: www.diatopos.com

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράμας ταξι-
δεύει για άλλη μία φορά στο 
νησί μας με προβολές βραβευ-
μένων ταινιών, προσφέροντας 
στους σινεφίλ την ευκαιρία να 
απολαύσουν αξιόλογες ταινί-
ες μικρού μήκους με ελεύθε-
ρη είσοδο. Όπως κάθε χρόνο, 
εκπρόσωποι του Φεστιβάλ 
και συντελεστές των βραβευ-
μένων ταινιών θα βρίσκονται 
στην Κύπρο, στο πλαίσιο των 
προβολών για συζήτηση με 
το κοινό. Ανάμεσα στις ταινίες 
που θα προβληθούν συμπερι-
λαμβάνεται η πολυβραβευμένη 
κυπριακή ταινία ∆άφνη της Τώ-
νιας Μισιαλή, με πρωταγωνί-
στρια τη Νιόβη Χαραλάμπους, 
η οποία απέσπασε το Βραβείο 
Γυναικείας Ερμηνείας του Φε-
στιβάλ ∆ράμας. Χώροι/ Ημερο-
μηνίες/ Πληροφορίες Προβο-
λών: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 
6 & 7/2, 8:30 μ.μ. Λευκωσία, 
Κινηματογράφος Πάνθεον 7 & 
8/2, 8:30 μ.μ. Πάφος, Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών 6 & 7/2, 
8:00 μ.μ. Λάρνακα, ∆ημοτικό 
Θέατρο «Σκάλα» 6/2, 8:30 μ.μ. 
Είσοδος ελεύθερη.
 

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Εμείς ποια Κυπριακή Βιβλιοθήκη θέ-
λουμε να έχουμε σε μερικά χρόνια; 
Ποια Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχουμε 

σήμερα; Θέλουμε άραγε να έχουμε μία 
Βιβλιοθήκη που να είναι κόσμημα, όπως 
το νέο Κυπριακό Μουσείο; Κρίμα που ο 
πρόεδρος της ∆ημοκρατίας δεν έκοψε 
και εκεί κάποια κορδέλα. Αισθάνομαι 
πολλές φορές ότι μάλλον δεν θέλουμε να 
φτιάξουμε μία Βιβλιοθήκη, που να είναι 
ένας χώρος έρευνας, μελέτης, φιλόξε-
νος. Που θα προωθεί τη φιλαναγνωσία, 
που θα είναι εφαλτήριο νέων ιδεών για 
το βιβλίο. Αν θέλαμε θα το είχαμε κάνει, 
ή τουλάχιστον θα είχαμε προσπαθήσει 
να είχαμε ξεκινήσει ότι ο Φίλιππος Τσι-
μπόγλου, γενικός διευθυντής της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, και τέως 
διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου που έφυγε από τη ζωή 
την περασμένη εβδομάδα. 

Οι αρμόδιοι άφησαν σε κάποιο συρτά-
ρι εκείνη τη μελέτη, και τίποτε δεν προ-
χώρησε και ακόμα ψάχνουμε να δούμε 
πού θα τη χτίσουμε... Βέβαια, σε επικοι-
νωνία που είχα πριν από χρόνια με κυ-
βερνητικό στέλεχος μού είχε ειπωθεί ότι 
τι τη χρειαζόμαστε μία ακόμη βιβλιοθή-
κη, αφού έχουμε αυτή του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου... Και ακόμα δεν μπορώ να 
το καταλάβω. 

Όπως και να ’χει, έγιναν εξαγγελίες 
από τον υφυπουργό Πολιτισμού κο Γιάν-
νη Τουμαζή για τη νέα Κυπριακή Βιβλι-

οθήκη, αλλά με τους ρυθμούς που προ-
χωράνε τα πράγματα για τέτοια έργα, θα 
χρειαστούμε πολλά-πολλά χρόνια ακόμα 
για να πούμε ότι θα έχουμε μία Κυπρια-
κή Βιβλιοθήκη που θα είμαστε υπερήφα-
νοι ως Πολιτεία. ∆εν ξέρω ποιο όργανο, 
ποιος φορέας, ποια πρόσωπα, μπορούν 
να ασκήσουν πίεση για ένα τέτοιο έργο. 
Εμείς οι δημοσιογράφοι; Οι λογοτεχνικές 
ενώσεις, οι λογοτέχνες; Ένας υπουργός 
Παιδείας με όραμα; Ένας υφυπουργός 
Πολιτισμού με πείσμα; Ένας Πρόεδρος 
της ∆ημοκρατίας με ευαισθησίες; Ποιος 
έθεσε επιτακτικά το θέμα; Η μακαρίτισ-
σα η Ρήνα Κατσελλή είχε έγνοια, έφυγε 
και αυτή από τη ζωή χωρίς να καταφέ-
ρει να χτιστεί μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. 

Πού είναι ο Σύνδεσμος Φίλων της Κρα-
τικής Βιβλιοθήκης; Πού είναι η Κυπρια-

κή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστη-
μόνων Πληροφόρηση; Σε ποιες ενέργειες 
προέβησαν; Ξέρω ότι έχουν έγνοια και 
αυτοί, αλλά είναι αρκετό; ∆υστυχώς, δεν 
είναι και περιμένουμε και εγώ δεν ξέρω 
τι περιμένουμε να γίνει. Είναι κρίμα να 
είχαν έγνοια να υπάρχει Κυπριακή Βιβλι-
οθήκη οι Βρετανοί και οι αρμόδιοι φορείς 
του βιβλίου, το υπουργείο Παιδείας, να 
πετάνε χαρταετό. Εκτός και όλες μας τις 
ελπίδες και για αυτό τις έχουμε εναποθέ-
σει στο υφυπουργείο Πολιτισμού, όπως 
όλα. Πόσα γράψαμε για την απώλεια και 
την καταστροφή της ∆ημοτικής Βιβλιο-
θήκης Αμμοχώστου; Χιλιάδες λέξεις, αλ-
λά μάλλον πρέπει να χάσουμε κάτι για 
να αρθρώσουμε λέξεις, να έχουμε έναν 
φταίχτη, διότι εμείς όλα καλώς τα κάνα-
με, απλώς οι συγκυρίες δεν μας βοηθούν 
να επιτελέσουμε το έργο μας. Πόσα γρά-
ψαμε για την όντως εντυπωσιακή βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου... πάρα 
πολλά, αλλά εκείνο ήταν έργο διεθνούς 
εμβέλειας αρχιτέκτονα, μετά σιωπή. Το 
ίδιο για την ανακαινισμένη βιβλιοθήκη 
του ΤΕΠΑΚ, θαυμάσαμε την ανακαίνιση 
και την ιστορία του κτηρίου και της οικο-
γένειας, αλλά για την Κυπριακή Βιβλιο-
θήκη δεν έχουν βρεθεί πολλοί να θαυμά-
σουν κάτι ή να κακίσουν κάτι... Το 1925 
έγραφε ο Τύπος της εποχής: «Μέ πολλή 
ευχαρίστησιν ηκούσαμεν από το στόμα 
του Κυβερνήτου την επιθυμίαν προς ίδρυ-
σιν δημοσίας εν Κύπρω βιβλιοθήκης».

Αργότερα, το 1927: «Η επιτροπή της 
∆ημοσίας Κυπριακής Βιβλιοθήκης επι-
θυμούσα να συλλέξη , όλα τα ανά την 
νήσον διεσκορπισμένα χειρόγραφα και 
έγγραφα, τα σχετιζόμενα με την ιστορί-
αν της και τον πολιτικόν, οικονομικόν 
και κοινωνικόν της βίον, παρακαλεί τους 
κατόχους τοιούτων έγγραφων και χειρο-
γράφων να καταστήσωσι τούτο γνωστόν 
εις την Έφορον της Βιβλιοθήκης, [...] Η 
συλλογή των θα ήνε διά τον ιστορικόν 
μεγίστης αξίας, διότι αποτελούσιν ακρι-
βές κριτήριον της εποχής εις την οποίαν 
αναφέρονται. Ως εκ τούτου θεωρούμεν 
καθήκον μας απέναντι της ιστορικής 
ταύτης νήσου, να πράξωμεν παν το δυ-
νατόν όπως προφυλάξωμεν τα κειμήλια 
ταύτα από τελείας καταστροφής. [...] Η 
επιτροπή της ∆ημοσίας Κυπριακής Βιβλι-
οθήκης ποιούμενη την εκκλησιν ταύτην, 
ελπίζει ότι θα τύχη της εμπράκτου βοη-
θείας παντός Κυπρίου ενδιαφερομένου 
διά την χώραν του.

Τότε γινόντουσαν εκκλήσεις, σήμερα 
τι κάνουμε; Είναι καιρός πια η νέα δια-
κυβέρνηση του τόπου να εγκύψει στην 
αναγέννηση της Κυπριακής Βιβλιοθή-
κης και επαναλμβάνω την καταληκτική 
φράση του προ σχεδόν εκατονταετίας 
συναδέλφου: «Ελπίζω ότι θα τύχη της 
εμπράκτου βοηθείας παντός Κυπρίου 
ενδιαφερομένου διά την χώραν του».

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου 
Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου και για τον Φεβρουάριο προγραμματί-
ζει προβολές επιλεγμένων ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ελεύθερη είσοδο. Την Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου θα προβληθεί η ταινία «Οι Γείτονες Από Πάνω», του 
Ισπανού Σεσκ Γκέι. Τη ∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου θα προβληθεί η ταινία «Ο 
Φύλακας» του Ιρανού Nima Javidi. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έχει 
προγραμματιστεί για προβολή η πολωνική ταινία «Τα Ίχνη της Βίας» του 
Γιαν Ματουζίνσκι. Για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η 
κινεζική ταινία «Η χαμένη σκηνή» σε σκηνοθεσία Yimou Zhang. Την Πα-
ρασκευή 24 Φεβρουαρίου θα προβληθεί η ταινία «Η κόρη» του Manuel 
Martin Cuenca. Τελευταία προβολή για τον Φεβρουάριο με την ταινία 
«Θα Έρθει η Φωτιά» του Oliver Laxe, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Όλες 
οι προβολές αρχίζουν στις 8:30 μ.μ. με είσοδο ελεύθερη. Πληροφορίες 
www.ofk.org.cy

Προς ώρας θα πρέπει να βρούμε λύση στο 
ακανθώδες ζήτημα της μετακίνησης των κά-
δων απορριμμάτων του ∆ήμου Λευκωσίας.  
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ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Νυχτωδίες
μτφρ.: Αργυρώ Μαντόγλου
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 246

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΗ

Πρόκειται για μια συλλογή πέντε 
διηγημάτων του νομπελίστα Κα-
ζούο Ισιγκούρο (1954 - ). Τα γνω-
ρίσαμε πρώτη φορά στη γλώσσα 
μας από τις εκδόσεις Καστανιώτη 
το 2009. Θυμίζω τον τίτλο και τον 
υπότιτλο του εν λόγω κουιντέ-
του: «Νυχτερινά. Πέντε ιστορί-
ες της μουσικής και της νύχτας». 
Επαναπροσεγγίζοντας σήμερα τα 
κομμάτια αυτά, με τη μεσολάβη-
ση της έμπειρης Αργυρώς Μα-
ντόγλου, επαληθεύουμε άλλη μία 
φορά τις κειμενικές τους αρετές. 
Η ώσμωση διαφόρων μουσικών 
ιδιωμάτων με την πεζογραφία 
υψηλών αποστάξεων κρίνεται 
πρόσφορη από κάθε άποψη. Οι 
καθ’ όλα πειστικοί χαρακτήρες 
μπαινοβγαίνουν με άνεση από το 
ένα μικροαφήγημα στο άλλο. ∆εν 
ενδίδουν, το τονίζω αυτό, στις 
όποιες ευκολίες του μοντερνι-
σμού. Ούτε πέφτουν στις παγίδες 
μιας συμβατικής, δήθεν ρεαλι-
στικά ορθής ανάπλασης ορισμέ-
νων κρίσιμων περιπετειών που 
χαρακτηρίζουν τη διαβίωση των 
αυθεντικών καλλιτεχνών. Η αυ-
στηρή δομή συνιστά, άλλωστε, 
την απαραίτητη δικλίδα ασφαλεί-
ας. Οι ενδοψυχικές τριβές προ-
βάλλονται με τη σαφήνεια, την 
αβρότητα και τη νηφαλιότητα, 
οι οποίες, ως γνωστόν, διακρί-
νουν τον δόκιμο παρατηρητή 
των ανθρωπίνων. Ετσι, το κειμε-

νικό κύρος διατηρείται πράγματι 
αλώβητο από την πρώτη έως την 
τελευταία σελίδα του βιβλίου. 

Σημειώνω ότι ο διάκοσμος πα-
ραλλάσσεται εντατικά. Από τη 
Βενετία και συγκεκριμένα από 
την εμβληματική πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, κοινό τοπόση-
μο πολλών λογοτεχνικών εμπε-
δώσεων, μεταφερόμαστε τόσο 
στην «καθησυχαστική» ύπαιθρο 
του Ηνωμένου Βασιλείου όσο 
και στα ενδότερα ενός τυπικού 

διαμερίσματος της πολυφωνικής 
πρωτεύουσάς του. Ο συγγραφέ-
ας δεν θα παραλείψει, επίσης, να 
μας ξεναγήσει στη συνέχεια, με 
την ίδια πάντα άνεση και λεκτι-
κή εγρήγορση, σε σημαίνουσες 
εστίες του Χόλιγουντ.

Η εντατική δραματουργία εί-
ναι ευφυώς ενταγμένη στον δε-
δομένο χωροχρόνο της. Κατά συ-
νέπεια, οι αληθινές ιστορίες των 
μουσικών, οι οποίες άρδευσαν τις 
«Νυχτωδίες» έχουν μεταμορφω-
θεί σε επικράτειες αναγνωστι-
κής απόλαυσης. Κατά τα άλλα, ο 
εγνωσμένος διηγητικός «πραγ-

ματισμός» του όμαιμου Κόμπο 
Αμπέ (1924-1993), η καθοριστι-
κή οικονομία της αμφισημίας 
του Αντον Τσέχοφ (1860-1904), 
η ρηματική εντελέχεια του Ρέι-
μοντ Κάρβερ (1938-1988), αλλά 
και η αδιάπτωτη αμεσότητα των 
εκφάνσεων, την οποία υιοθετεί 
ένας άλλος νομπελίστας, ο Κεν-
ζαμπούρο Οε (1935 - ) φαίνεται 
ότι συναποτελούν ευδιάκριτους 
συγγενικούς δείκτες των ειδικό-
τερων υφολογικών προαιρέσεων 
των «Νυχτωδιών». Ο Καζούο Ισι-
γκούρο διαχειρίζεται το πρωτογε-
νές υλικό του, ήτοι τον βίο και την 

πολιτεία διασήμων ή και παντε-
λώς ασήμων, συνήθως απέλπιδων 
μουσικών, κατά τρόπο διεισδυτι-
κό, συστηματικά αποδεικτικό και 
ταυτοχρόνως υποδειγματικά δι-
αυγή. Μένει, εννοώ, πιστός στην 
παράδοση εκείνη, η οποία προ-
γραμματικά επιμένει όχι μόνο 
να αντιλαμβάνεται πλήρως την 
εξ αντικειμένου πραγματικότη-
τα, αλλά και να την αξιοποιεί σε 
απόλυτο βαθμό. Μέσα από τις 
διεξοδικές αναφορές των αιτίων 
και των αιτιατών των πολλαπλών 
ψυχοπνευματικών διακυμάνσε-
ων της αισθητικής ύπαρξης, η 

γραφή αναζητεί στην προκειμέ-
νη περίπτωση μια μη δογματική 
επεξήγηση της ιλαροτραγωδίας, 
η οποία χαρακτηρίζει στο σύνο-
λό της τη συμπεριφορά των φο-
ρέων ενός αναντίρρητου, ισό-
βιου μουσικού πάθους. Ο,τι, εν 
ολίγοις, οδηγεί συναινετικά τις 
επιλεγμένες αρχετυπικές περσό-
νες των «Νυχτωδιών» στην όποια 
καλλιτεχνική απαρτίωσή τους. 

Η τύχη και η ανάγκη, κοντολο-
γίς οι δημοκρίτειες συνισταμένες 
της ζωής, διαμορφώνουν ακόμη 
μία φορά το πλαίσιο της σκηνι-
κής δράσης. Η δε άνοδος και η 

αναπόφευκτη πτώση των ηρώων 
που κυκλοφορούν στις «Νυχτωδί-
ες» συναρτάται ασφαλώς και από 
τις όποιες εμπεδώσεις τους στον 
αμιγώς ερωτικό τομέα. Συγκρατώ 
ότι η ανέφικτη εντέλει συνταύτι-
σή τους παραμένει ευκρινής σε 
όλο το εύρος των αφηγήσεων. 
Επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο στην πράξη την κατά τα 
φαινόμενα παράδοξη εκείνη λα-
κανική ετυμηγορία, ότι δηλαδή 
«αγάπη σημαίνει να δίνεις αυτό 
που δεν έχεις σε κάποιον που δεν 
το θέλει». Κοντολογίς, η μουσική 
ή τα τραγούδια που ακούγονται 
πάντα στη διάρκεια της σημα-
διακής νύχτας δεν συνιστούν 
τίποτε άλλο παρά αποσπάσματα 
μιας πολυδαίδαλης ωδής στην 
ανέφικτη εντέλει συνταύτιση 
των εραστών.

Πεζογραφία υψηλών αποστάξεων
Ο βίος και η πολιτεία διασήμων ή και παντελώς ασήμων, συνήθως απέλπιδων μουσικών, διά χειρός Καζούο Ισιγκούρο

Οι καθ’ όλα πειστικοί 
χαρακτήρες 
μπαινοβγαίνουν
με άνεση από το ένα 
μικροαφήγημα
στο άλλο. Δεν ενδίδουν 
στις όποιες ευκολίες
του μοντερνισμού. O διάκοσμος αλλάζει διαρκώς. Από τη Βενετία και την πλατεία του Αγίου Μάρκου (φωτογραφία), κοινό τοπόσημο 

πολλών λογοτεχνικών εμπεδώσεων, μεταφερόμαστε στην «καθησυχαστική» ύπαιθρο του Ηνωμένου Βασιλείου...

SH
U
TT
ER
ST
O
CK

Οι κειμενικές αρετές του Καζούο 
Ισιγκούρο είναι ευδιάκριτες και σε 
αυτό το βιβλίο.
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η φωτογραφική έκθεση «Χειρό-
γραφα Παιδείας και Ελευθερίας 
στην Κύπρο, 15ος-19ος αιώνας» 
εγκαινιάστηκε στην Καστελιώτισ-
σα την περασμένη Παρασκευή 
και στην «Κ» μίλησε ο φιλόλογος 
και παλαιογράφος Αγαμέμνων 
Τσελίκας. Την έκθεση διοργανώ-
νουν η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για τη ∆ημιουργία Αρχείου Εκπαι-
δευτικής Ιστορίας στην Κύπρο, 
σε συνεργασία με το υπουργείο 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαί-
ας και το Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών. Ο Αγαμέμνων Τσελίκας 
για δεκαετίες κυνηγάει ανά την 
Ευρώπη και όχι μόνο κρυμμένους 
αρχειακούς θησαυρούς, που στο 
τέλος επιθυμία του είναι ό,τι έφε-
ρε στο φως να γίνει ερευνητικό 
πεδίο για όλους.

Κατ’ αρχάς η σχέση του Αγα-
μέμνονα Τσελίκα με την Κύπρο 
αρχίζει το 1981, όταν οργάνωσε 
την πρώτη αποστολή, μέσω του 
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνι-
κής Τραπέζης και του Ιστορικού 
και Παλαιογραφικού Αρχείου για 
τη μικροφωτογράφηση όλων των 
χειρογράφων που βρίσκονται στο 
νησί. «Είχα τότε την ευκαιρία σε 
μία συνέχεια αποστολών από το 
1981 έως το 1985 να εντοπίσω 
και να περιγράψω πολλά άγνω-
στα χειρόγραφα. Για παράδειγ-
μα κατά τις αποστολές αυτές εμ-
φανίστηκαν και προς χρήση του 
επιστημονικού κοινού χειρόγρα-
φα και αρχειακό υλικό, όπως το 
παλαιότερο ιστορικό αρχείο που 
υπάρχει στο νησί, αυτό της Ιε-
ράς Μονής Κύκκου, στη συνέ-
χεια εμφανίστηκε και το αρχείο 
της Μητρόπολης Κιτίου. Αυτό το 
γεγονός έδωσε ώθηση σε πολλούς 
ερευνητές να αρυσθούν από την 
πηγή αυτή πάρα πολλά πρωτότυ-
πα ιστορικά στοιχεία και ταυτό-
χρονα να συμπληρωθούν πολλές 
άγνωστες πτυχές της κυπριακής 
ιστορίας». Η ανακάλυψη μάλι-
στα του Αρχείου της Ιεράς Μονής 
Κύκκου, όπως λέει ο κ. Τσελίκας, 
ήταν η αφορμή για τη δημιουρ-
γία της ίδρυσης του Κέντρου Επι-
στημονικών Ερευνών της Ιεράς 
Μονής Κύκκου. «Προσωπικά εί-
μαι πάρα πολύ ευτυχής που συ-

νέβαλα, κατά το μέτρο των δυ-
νάμεών μου, στην ενίσχυση της 
ιστορικής έρευνας στο νησί και 
χαίρομαι που οργανώθηκε αυ-
τή η έκθεση, γιατί κατά κάποιο 
τρόπο, ύστερα από τόσα χρόνια, 
βλέπω ότι οι έρευνες αυτές και η 
εμφάνιση των αρχείων απέδω-
σε καρπούς, για όλους, όχι μόνο 
σε εμένα, αλλά και σε αρκετούς 
μαθητές μου, που είχα στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο [σ.σ. μεταξύ αυ-
τών και ο γράφων], και στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, αλλά και στο 
Παλαιογραφικό Σεμινάριο του ΜΙ-
ΕΤ». Ο κ. Τσελίκας μού λέει πως 
στην έκθεση περιλαμβάνονται 
φωτογραφίες από επιλεγμένες σε-
λίδες μεταβυζαντινών χειρογρά-
φων που βρίσκονται στην Κύπρο, 
«από χειρόγραφα τα οποία χρη-
σιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία 
των ελληνικών, όχι μονάχα της 
γλώσσας, αλλά και της φιλοσοφί-
ας, και άλλων μαθημάτων κατά 
την περίοδο της Ενετοκρατίας 
και της Τουρκοκρατίας». 

Τα χειρόγραφα που παρουσιά-
ζονται σε αυτή την έκθεση προ-
έρχονται από τη Βιβλιοθήκη της 
Αρχιεπισκοπής και από τη Βιβλι-
οθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κιτίου. «Θα μπορούσαν να πα-
ρουσιαστούν και άλλα χειρόγρα-
φα, όπως από τη Μονή Κύκκου, 
τη Μονή του Αγίου Νεοφύτου, 
τον Μαχαιρά, τη Χρυσορρογιά-
τισσα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η 
έκθεση θα εμπλουτισθεί και θα 
είναι πλήρης στο τέλος» λέει ο 
κ. Τσελίκας.

Όσο για την επιλογή των χει-
ρογράφων, αυτή, όπως μου λέ-
ει ο κ. Τσελίκας, έγινε με κριτή-
ριο τη χρησιμότητά τους και τη 
χρήση τους κατά τη διδασκαλική 
εμπειρία. «Εκείνο που προέκυψε 
στο τέλος, ύστερα από τη λεπτο-
μερή μελέτη των κειμένων και 
των ονομάτων των γραφέων, των 
κτητόρων, είναι πως ό,τι αγώνας 
γινόταν στον υπόλοιπο ελληνικό 
χώρο για την παιδεία –φυσικά δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε ότι παι-
δεία και ελευθερία συμβαδίζουν, 
ακριβώς το ίδιο πράγμα γινόταν 
και εδώ και έχουμε ανθρώπους 
και χειρόγραφα τα οποία μετακι-
νούνται μεταξύ Κύπρου και κυ-
ρίως Ελλάδος, και αυτό είναι ένα 
δείγμα της ενότητας του πνεύ-

ματος και της ομοθυμίας του ελ-
ληνικού έθνους στον αγώνα για 
την ελευθερία και την παιδεία». 

Λεξιλογικός θησαυρός
Τα χειρόγραφα αυτά ως επί 

το πλείστον, όπως μου εξηγεί, 
περιέχουν μια κατηγορία κειμέ-
νων, που ονομάζονται μαθημα-
τάρια. «Αυτά είναι χειρόγραφα 
με αρχαία ελληνικά κείμενα και 
με κείμενα της πατερικής φιλο-
λογίας, δηλαδή των Πατέρων της 
Εκκλησίας, και των παλαιότερων 
και των νεότερων, όπου το αρ-
χαίο κείμενο είναι γραμμένο με 

μεγάλα και παχιά γράμματα και 
πάνω από κάθε λέξη υπάρχει μία 
σειρά εξηγήσεων με συνώνυμες 
λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι ο διδά-
σκαλος, ή ο μαθητής, ή ο μελετη-
τής του κειμένου, για να κατανο-
ήσει το κείμενο, δεν χρειαζόταν 
μετάφραση, αλλά μία σειρά των 
συνωνύμων ερμηνευτικών λέ-
ξεων για την πλήρη κατανόηση 
του κειμένου. Αυτό λειτουργούσε 
παράλληλα, δηλαδή ανάγνωση 
αρχαίου κειμένου και νεότερων 
λέξεων, με αποτέλεσμα ο μελετη-
τής, ο αναγνώστης, ο μαθητής, 
να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του 
είτε της αρχαίας γλώσσας είτε 
και της νεότερης. Συνέβαινε δε 
και το εξής παράδοξο, να εξη-
γούνται αρχαίες λέξεις με άλλες 
λέξεις, αρχαιότερες από την εξη-
γούμενη...». Αυτά τα χειρόγραφα 
αποτελούν έναν τεράστιο λεξιλο-
γικό θησαυρό, για την ελληνική 
γλώσσα, μού εξηγεί ο κ. Τσελίκας. 

«Αυτή η κατηγορία χειρογρά-
φων παραμελήθηκε και από εμάς 
ακόμα τους παλαιογράφους και 
τους φιλολόγους, διότι τάχα δεν 
έδιναν κείμενο που θα μπορούσε 
να βελτιώσει την κατάσταση του 
κειμένου, με κριτήριο τις λεγόμε-
νες κριτικές εκδόσεις.

Όμως, αποτελούν μαρτυρίες 
του αγώνα για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και του ελληνικού ήθους 
και πνεύματος, γιατί οι παλαιο-
γραφικές έρευνες έχουν αποδεί-
ξει ότι τέτοια χειρόγραφα είναι 
γύρω στις 2.000 σε βιβλιοθήκες 
από τις Ακαδημίες της Μολδο-
βλαχίας, μέχρι την Αλεξάνδρεια, 
τα Ιεροσόλυμα, φυσικά στην Κύ-
προ, στη Μικρά Ασία, τον Πόντο, 
φανταστείτε τι διασπορά τέτοιων 
χειρογράφων έχουμε που χρο-
νολογούνται από το τέλος του 
16ου αιώνα, και φτάνουν μέχρι 
τα πρώτα χρόνια της Επανάστα-
σης του 1821» μου λέει ο Αγαμέ-
μνων Τσελίκας, για τη σημασία 
τέτοιων κειμένων.

Γενικά, για την Κύπρο, σε όλες 
τις μονές της, με τον μετριότερο 
υπολογισμό, μπορεί να υπάρχουν 
γύρω στα τετρακόσια χειρόγρα-
φα, όλα αυτά που έχουν φωτο-
γραφηθεί από το ΜΙΕΤ περιέχουν 
παντός είδους κείμενα, και αρ-
χαιοελληνικά και βυζαντινά και 
μεταγενέστερα. Πέντε με έξι χει-

ρόγραφα με σχόλια πάνω στην 
αριστοτελική φιλοσοφία, μάλι-
στα το ένα είναι και πάρα πολύ 
ωραία διακοσμημένο.

Παράλληλες αναγνώσεις
Ρωτάω τον κ. Τσελίκα αν 

συνδυαζόταν η κοσμική με την 
εκκλησιαστική βιβλιογραφία: 
«Βεβαίως. Η σχολική και η εκ-
παιδευτική διαδικασία φυσιολο-
γικά, αν λάβουμε υπόψη μας τις 
συνθήκες της εποχής, γινόταν 
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της 
Εκκλησίας και αυτό γιατί είχε ιδι-
αίτερα προνόμια σε σχέση με άλ-
λους ιδιώτες. Όχι βέβαια ότι δεν 
υπήρχαν και ιδιωτικές πρωτο-
βουλίες διδασκαλίας, κάθε άλλο, 
αλλά σε ευρύτερη έκταση ήταν 
η Εκκλησία που αναλάμβανε την 
πρωτοβουλία της εκπαίδευσης. Σε 
ένα μοναστήρι μπορούμε να δού-
με ή ένας ιερωμένος διδάσκαλος 
διδάσκει και Ευριπίδη και Ιωάννη 
∆αμασκηνό και Κοσμά Μελωδό, 
και δίπλα στον ∆ημοσθένη τον 
Ναζιανζηνό. Αυτό ήταν κάτι αυ-
τονόητο για την ελληνική παι-
δεία και την ελληνική γλώσσα. 
∆ίπλα π.χ. στον Λόγο του Μεγά-
λου Βασιλείου για το πώς οι νέ-
οι μπορούν να διδαχθούν από 
τα αρχαία γράμματα, δίπλα τους 
έχουν άλλα κείμενα που συνηγο-
ρούν στις απόψεις του Βασιλείου. 
Ο κ. Τσελίκας μου τονίζει ένα εν-
διαφέρον σημείο που έχουν αυτά 
τα χειρόγραφα, αφού αποτελούν 
δείγμα του αγώνα του ελληνικού 
έθνους για διατήρηση της παι-
δείας και του αρχαίου πνεύμα-
τος. «Βλέπουμε κείμενα τόσο της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, 
δίπλα στα χειρόγραφα των Πατέ-
ρων της Εκκλησίας, στο ίδιο χει-
ρόγραφο πολλές φορές, βλέπουμε 
Όμηρο και Ιωάννη ∆αμασκηνό, 
Γρηγόριο Ναζιανζηνό και ∆ημο-
σθένη, κωμωδίες του Αριστοφάνη 
και τραγωδίες του Ευριπίδη. Όλα 
αυτά τα κείμενα εκ παραλλήλου 
και αδελφωμένα, και αλληλοσυ-
μπληρωμένα δημιούργησαν αυ-
τό το πνεύμα το αγωνιστικό της 
επιμονής και της διατήρησης του 
ελληνικού πνεύματος στον ελλη-
νικό χώρο». Είναι κατιτί το αυτο-
νόητο και μπορώ να πω ότι πε-
ριττεύει να γίνεται οποιαδήποτε 
άλλη συζήτηση. 

 Αγώνας κοινός για παιδεία και ελευθερία
Ο παλαιογράφος και φιλόλογος Αγαμέμνων Τσελίκας μιλάει στην «Κ» για την αξία των χειρογράφων και τη σημασία μελέτης τους

Δεν υπήρχε
σκοτάδι
Μπορούν αυτά τα χειρόγραφα 
να μας δώσουν στοιχεία για 
το επίπεδο των δασκάλων και 
των μαθητών; ρωτάω: «Αυ-
τά τα χειρόγραφα δεν απευ-
θύνονται σε στοιχειώδη εκ-
παίδευση, διότι είναι κείμενα 
που χρησιμοποιούνται σε κά-
ποιο ανώτερο επίπεδο και σε 
αυτό το επίπεδο μπορούσαν 
να σχολιάσουν περισσότε-
ροι μαθητές, ανάλογα με την 
περιοχή πάντα, με την οικο-
νομική τους δυνατότητα, με 
την ύπαρξη των δασκάλων. 
∆εν πρέπει να βλέπουμε τα 
πράγματα με τα κριτήρια των 
καταστάσεων της δικής μας 
εποχής. Έχουμε περιπτώσεις 
περιφερόμενων διδασκάλων, 
έχουμε εχθρικές συνθήκες... 
πάντα υπήρχε ένας αγώνας, 
και δεν σταματούσε ποτέ η 
διάθεση για την παιδεία. Αν 
δει κάποιος για παράδειγμα 
το έργο του Κωνσταντίνου 
Σάθα, “Βιογραφίαι των εν τοις 
γράμμασι διαλαμψάντων Ελ-
λήνων” κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας θα βρείτε πά-
νω από τεσσερισήμισι, πέντε 
χιλιάδες ονόματα ανά τον ελ-
ληνικό χώρο. Αυτοί όλοι σε 
ποια γλώσσα έγραψαν, πώς 
εμφανίστηκαν αυτοί λόγιοι; 
Αυτόν τον θησαυρό και τον 
πλούτο θέλουμε να αναδείξου-
με και κυρίως να αποδείξουμε 
ότι στην περίοδο της Τουρκο-
κρατίας δεν υπήρχε σκοτάδι, 
ήταν πραγματικά ένας αγώνας 
για το φως, με αυτό το πνεύμα 
προσωπικά βλέπω την Τουρ-
κοκρατία, βλέπω μέσα στην 
Τουρκοκρατία το θαύμα της 
επιβίωσης του ελληνισμού και 
του αγώνα του».

Στην ερώτησή μου αν σε 
αυτά τα χειρόγραφα υπάρ-
χουν στοιχεία κυπριακής 
γλωσσικής εντοπιότητας η 
απάντηση είναι καταφατική: 
«Βεβαίως υπάρχουν και για 
παράδειγμα, σε ένα χειρό-
γραφο που δεν παρουσιάζε-
ται σε αυτή την έκθεση, είναι 
ένα χειρόγραφο με αριθμη-
τική, στο οποίο υπάρχει ένα 
ποίημα αρκετά εκτενές στην 
κυπριακή διάλεκτο και χρο-
νολογείται πολύ πίσω, στο 
1632, και είναι και επώνυμο. 
Υπάρχουν και άλλα βέβαια». 

Ένα αξιοπερίεργο που πα-
ρουσιάζεται σε αυτή την έκ-
θεση είναι ένα χειρόγραφο 
με τα «Φυσικά» του Αριστο-
τέλη, το οποίο έχει και σχόλια 
στα λατινικά, και είναι γραμ-
μένο από άνθρωπο ο οποίος 
έμαθε την ελληνική γραφή 
εκτός σχολείου, και αυτό εί-
ναι αξιοσημείωτο. Όπως επί-
σης έχουμε και χειρόγραφα 
που γράφτηκαν εκτός κυπρι-
ακού χώρου και ήλθαν στο 
νησί, όπως έχουμε και Κύπρι-
ους που έχουν εργαστεί εκτός. 
Αυτή η επικοινωνία και σύν-
δεση ήταν άρρηκτη και συ-
νεχής με τον ελληνικό χώρο. 
Το σημαντικότερο στοιχείο 
μιας τέτοιας έκθεσης είναι ο 
κόσμος που θα βρεθεί απένα-
ντι σε σελίδες γραμμένες με 
έναν ιδιότυπο τρόπο, να κα-
ταλάβει από πού προέρχονται 
αυτά τα κείμενα και μου λέ-
ει: «Πηγαίνετε στο βιβλιοπω-
λείο να αγοράσετε έναν αρ-
χαίο συγγραφέα... μπορείτε 
να φανταστείτε πώς αυτό το 
βιβλίο έφτασε στο ράφι του 
βιβλιοπώλη, για να το διαβά-
σετε εσείς; Ε! αυτή εδώ είναι 
η πηγή. Να καταλάβει λοιπόν 
ο μη ειδικός επισκέπτης μιας 
τέτοιας έκθεσης πώς φτάσαμε 
σήμερα να έχουμε ένα αρχαίο 
ελληνικό κείμενο στην οθόνη 
του υπολογιστή μας και πώς 
ξεκίνησαν τα κείμενα από την 
αρχαιότητα να έρθουν μέχρι 
το ράφι του βιβλιοπώλη». 

«Η ανάγνωση αρχαίου 
κειμένου και νεότερων 
λέξεων, με αποτέλεσμα ο 
μελετητής, ο αναγνώστης, 
ο μαθητής, να εμπλουτί-
ζει το λεξιλόγιό του είτε 
της αρχαίας γλώσσας είτε 
και της νεότερης».

Βιβλ. Αρχιεπ. Κύπρου, χειρ. αρ. 20. Αριστοτέλους Περί Φυσικής 
Ακροάσεως βιβλίο α΄. 16ος αι. αρχές. Ο γραφέας ελληνομαθής 
Φράγγος.

Βιβλ. Μητροπ. Κιτίου χειρ. αρ. 62. Ερμογένους εγχειρίδιο ρητο-
ρικής τέχνης. 18ος αι.

Βιβλ. Μητροπ. Κιτίου χειρ. αρ. 25. Υμνογραφία. Η αρχή της ακο-
λουθίας του Αγίου Θύρσου επισκόπου Καρπασέων. Έτος 1805.

Βιβλ. Αρχιεπ. Κύπρου, χειρ. αρ. 52. Μαθηματάριο. Η αρχή της 
τραγωδίας του Ευριπίδη «Εκάβη» με διάστιχη ερμηνεία και πα-
ρασελίδια σχόλια. 18ος αι.
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CORMAC McCARTHY
Ο επιβάτης
μτφρ. Γιώργος Κυριαζής 
εκδ. Gutneberg, 2022, σελ. 591

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

Τάιζε για δεκαέξι χρόνια τη φήμη 
ότι το επόμενο μυθιστόρημά του 
είναι στα σκαριά, θα κυκλοφορή-
σει, εκδίδεται όπου να ’ναι, και 
όλοι περίμεναν έως απελπισίας, 
λόγω της σιωπής, λόγω της προχω-
ρημένης ηλικίας του συγγραφέα 
(είναι 89 ετών). Ωσπου πράγμα-
τι, ο Κόρμακ Μακ Κάρθι, εκείνος 
που θεωρείται ίσως ο μεγαλύτερος 
εν ζωή Αμερικανός συγγραφέας, 
άφησε τα βιβλία του «Ο επιβάτης» 
και «Stella Maris» να κυκλοφορή-
σουν. Στο πρώτο πρωταγωνιστεί ο 
Μπόμπι Γουέστερν, στο δεύτερο η 
αδελφή του Αλίσια· δύο αγαπημέ-
να αδέλφια, δύο εραστές. 

«Κράτα την όρεξή σου, καλή 
μου. – Γιατί είναι γκέι; – Oχι, εί-
ναι ερωτευμένος. – Κρίμα. – Είναι 
ακόμα χειρότερο. – ∆ηλαδή; – Εί-
ναι ερωτευμένος με την αδελφή 
του». Είναι ο Μπόμπι Γουέστερν, 
δύτης διάσωσης, που βουτάει στα 
κρύα νερά μέσα στη νύχτα για 
να βρεθεί στον βυθό, εκεί όπου 
ήσυχα κάθεται ένα αεροπλάνο, 
με τους επιβάτες του ακόμη δεμέ-
νους στις θέσεις τους. Oχι όλους. 
Eνας λείπει, χωρίς να υπάρχει εμ-
φανής οδός διαφυγής, χωρίς να 
έχει μπει ήδη κάποιος άλλος στα 
συντρίμμια και όμως, λείπουν 
ένας επιβάτης, το μαύρο κουτί και 
το τσαντάκι του πιλότου, το σχέ-

διο πτήσης του. Σχέδιο πτήσης 
δεν έχει και η ζωή του Μπόμπι, ο 
οποίος ζει περιθωριακά, απαρνού-
μενος τις εξαιρετικές σπουδές του 
στη Φυσική, ανέστιος, παρίας χω-
ρίς ίχνος παρανομίας επάνω του, 
σκεπτόμενος ηθικός άνδρας, Ιπ-
πότης, όπως τον αποκαλούν στο 
βιβλίο. Γύρω του υπάρχει ένας κύ-
κλος αντίστοιχων φίλων, που δεν 
εντάσσονται στην κοινωνία, που 
είναι εξαρτημένοι με διάφορους 
τρόπους και από διάφορα πάθη, 
άνθρωποι αφοπλιστικής, βαθιάς 
κι εντατικής εσωτερικής ζωής, σε 
απόλυτη αναντιστοιχία με τα εξω-
τερικά χαρακτηριστικά της ζωής 
που ζουν. Η εξαθλίωση θα περί-

μενε κανείς ότι θα τους οδηγούσε 
μονάχα στην αναζήτηση τρόπων 
επιβίωσης. Και όμως, έχουν ξεφύ-
γει όλοι τους από το καθημερινό 
κυνήγι του πιάτου και μοιάζει να 
τρέφονται από τις συζητήσεις. 

Σε αυτές ο Μακ Κάρθι θα απο-
καλύψει όσα ταλανίζουν την αν-
θρώπινη φύση, όλα τα καίρια 
ερωτήματα νοηματοδότησης του 
βίου· ο έρωτας, ο θάνατος, η με-
τά θάνατον ζωή, η αρρώστια, το 
ήθος, η στάση ζωής που επιλέγει 
ο καθένας. Και ακόμη η σχέση 
με το σύστημα, το κράτος, την 
εξουσία. Η εκφορά των σκέψεων, 
των απόψεων, των βιωμάτων θα 
αγγίζει τα όρια του παραλόγου, 
του παραληρήματος, κάποτε θα 
μοιάζει ασύνδετη, αποκομμένη, 
αυτονομημένη από οποιαδήποτε 
λογική. Σε αυτούς τους διαλόγους, 
πέρα από τη φιλοσοφική προσέγ-
γιση της ζωής, ο συγγραφέας θα 
εντάξει, θα παρουσιάσει και θα 
αναλύσει τα μεγάλα, ανοιχτά ακό-
μη όπως φαίνεται, τραύματα της 
Αμερικής. Το Βιετνάμ ως ήττα και 
τη δολοφονία του Κένεντι ως συ-
νωμοσία. Μα και το αμερικανικό 
όνειρο, ο ανοιχτός αυτοκινητό-
δρομος της διαφυγής, η ταχύτη-
τα, το απέραντο της φύσης, του 
ταξιδιού γι’ αυτό το ίδιο, όχι για 
τον προορισμό.

Το Βιετνάμ είναι για τον Μπό-
μπι η καταραμένη ενοχή. Οι γο-
νείς του υπήρξαν μέλη του προ-
γράμματος Μανχάταν, με το 
οποίο αναπτύχθηκε η παραγω-
γή πυρηνικών όπλων που οδή-
γησε στην κατασκευή της ατο-

μικής βόμβας – ο πατέρας του 
ιδίως, λαμπρός επιστήμονας, είχε 
σημαντική συμβολή. Οι σάρκες 
των ανθρώπων της Χιροσίμα και 
του Ναγκασάκι που τρέχουν από 
πάνω τους λιώνοντας, κυνηγάνε 
τον Μπόμπι σαν άλλες Ερινύες. 
∆εν ευθύνεται, δεν φταίει για τον 
γονιό του, μα κουβαλά το τερά-
στιο άχθος, το άλγος της επιστη-
μονικής πορείας του πατέρα του.

Κουβαλάει επίσης την απαγο-
ρευμένη αγάπη για την αδελφή 
του που δεν υπάρχει πια. Μαθη-
ματική ιδιοφυΐα, πλάσμα αέρινο, 
εξωτικό, σχιζοφρενές. Οι διάλο-
γοι που καταγράφονται ανάμε-
σα στην Αλίσια και στο Παιδί, 
αποκύημα της ψυχικής της αρ-
ρώστιας με τη μορφή πλάσματος 
της θαλιδομίδης, είναι ένα συγκι-
νητικό, ανατριχιαστικό βλέμμα 
στο ταραγμένο μυαλό της σχι-
ζοφρενούς, μια ματιά κατανόη-
σης, λύπης, αντοχής. Η Αλίσια θα 
αυτοκτονήσει και θα τον αφήσει 
μόνο, να βιώνει την απουσία της 
ως παρουσία, μόνο με την ανά-
μνηση. Ούτε ένα βήμα μπροστά, 

ούτε μια σπιθαμή συναισθηματι-
κά δεν θα μετακινηθεί ο Μπόμπι 
μετά τον θάνατό της. Θα μείνει να 
την ονειρεύεται, να την αναζητά, 
να αναπολεί τις στιγμές που έζη-
σαν αποκομμένοι από όλο τον κό-
σμο, υπάρχοντας μονάχα ο ένας 
για τον άλλο, απόλυτα, ανόσια, 
για πάντα. Θα τον συντροφεύ-
ουν τα γράμματά της, όσα του 
εκμυστηρεύτηκε τον καιρό της 
αγάπης, θα τον στοιχειώνουν οι 
λίγοι φάκελοι με τη γραφή της. Η 
μόνη αγωνία του πια θα είναι μή-
πως ξεθωριάσει και η ανάμνηση 
σιγά σιγά κι απομείνει ολότελα 
ξένος του εαυτού του. 

Φίλοι του απρόοπτα και ξαφ-
νικά πεθαίνουν, ο ίδιος γίνεται 
στόχος παρακολούθησης, οι λο-
γαριασμοί του δεσμεύονται, η 
σπάνια Μαζεράτι του κατάσχε-
ται, ο Ιππότης χάνει τη μοναδική 
σταθερά του: την ελευθερία. Για 
να την κρατήσει θα μπει σε διαρ-
κή κίνηση, θα μείνει σε ερείπια, 
θα ζήσει κακουχία, κρύο, πείνα, 
εξαθλίωση. Θα καταλήξει στην 
Ισπανία, απομονωμένος να μέ-

νει σ’ έναν ανεμόμυλο, παραιτη-
μένος από τη ζωή, χωρίς και να 
την τερματίζει, ίσως γιατί «ήξε-
ρε πως τη μέρα του θανάτου του 
θα έβλεπε το πρόσωπό της και 
θα έλπιζε να πάρει εκείνη την 
ομορφιά μαζί του στο σκότος, ο 
τελευταίος παγανιστής στη γη, 
τραγουδώντας απαλά πάνω στο 
αχυρόστρωμά του σε μια γλώσ-
σα άγνωστη».

Η μετάφραση
Ο επιβάτης που έλειπε, δεν 

θα βρεθεί ποτέ. Θα αναγνωρί-
σει ο καθένας μας ποιος ή τι λεί-
πει πραγματικά απ’ τη ζωή του 
σε αυτές τις σελίδες, που όσο 
παράξενο κι αν ακούγεται, ξε-
χειλίζουν η τρυφερότητα και η 
αγάπη. Ανόθευτη, θεραπευτική, 
άγρια, λυτρωτική. Για τούτο το 
βιβλίο αξίζει να ειπωθεί ότι όλες 
αυτές οι λεπτές αποχρώσεις και 
οι ιριδισμοί στα κύματα των λέ-
ξεων, θα μας ήταν απρόσιτα χω-
ρίς την, αντάξια του μυθιστορή-
ματος, μετάφραση του Γιώργου 
Κυριαζή. 

Ο Μπόμπι Γουέστερν, ο ήρωας του «Επιβάτη», μοιάζει στοιχειωμένος από το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν φυ-
σικός, μέλος του προγράμματος Μανχάταν, που έριξε την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. 

Το «μαύρο κουτί»
της ύπαρξης
Η ιστορία μιας περιθωριακής ζωής, χωρίς «σχέδιο πτήσης»

Οι λεπτές αποχρώσεις και οι ιρι-
δισμοί στα κύματα των λέξεων θα 
ήταν απρόσιτα χωρίς την, αντάξια 
του μυθιστορήματος, μετάφραση 
του Γιώργου Κυριαζή. 
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Υπό το βλέμμα της Βίβιαν Λι, 
το άνοιγμα μιας Πινακοθήκης

«Τουλάχιστον να προσπαθώ κάθε μέρα να πράττω το καθήκον μου»

Το πολυαναμενόμενο άνοιγμα της 
Νάσιοναλ Πόρτρετ Γκάλερι στο 
Λονδίνο θα γίνει στις 22 Ιουνί-
ου, έπειτα από σημαντικά έργα 
αποκατάστασης, επέκτασης και 
ανανέωσης. Η νέα λειτουργία του 
εξαιρετικού μουσείου συνιστά 
πολιτιστικό γεγονός διεθνούς 
ακτινοβολίας και ήδη έχει ανα-
κοινωθεί εκθεσιακό πρόγραμμα 
με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκ-
θέσεις. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχει 
μια έκθεση στο πρόγραμμα που 
θα προκαλέσει πολλά δημοσιεύ-
ματα σε όλον τον κόσμο και αυτή 
δεν είναι άλλη από την έκθεση με 
φωτογραφίες του Πολ Μακάρτνεϊ. 
Εγκαινιάζεται στις 28 Ιουνίου και 
διαφημίζεται ήδη ως μια έκθεση 
στην οποία θα δούμε φωτογρα-
φίες που δεν έχουν παρουσιαστεί 
ποτέ έως τώρα. 

Η προσωπικότητα του Πολ Μα-
κάρτνεϊ και η πολυετής παρου-
σία του στην επικαιρότητα, ως 
του μόνου από τους Beatles που 
προχώρησε σε ηλικία, προσδί-
δουν στην έκθεση αυτή υπερα-
ξία. Αλλά είναι και μια άλλη έκθε-
ση, με την οποία εγκαινιάζει την 
επαναλειτουργία της η Νάσιοναλ 
Πόρτρετ Γκάλερι, που προκαλεί 
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η 
έκθεση φωτογραφιών της Μα-
ντάμ Γεβόντ (1893-1975), όπως 
αυτοαπεκαλείτο η Αγγλίδα φω-
τογράφος Γεβόντ Μίντλετον, που 
έμεινε στην Ιστορία για τα εξαι-
ρετικά ατμοσφαιρικά πορτρέτα. 
Το πορτρέτο της Βίβιαν Λι, που 

δημοσιεύουμε, προέρχεται από 
το αρχείο της Μαντάμ Γεβόντ και 
συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση 
που θα εγκαινιαστεί τον Ιούνιο. 

Η Μαντάμ Γεβόντ, ενταγμέ-
νη στο φεμινιστικό κίνημα από 
το 1910 στα 17 της χρόνια, ήταν 
πρωτοπόρος στη χρήση του έγ-
χρωμου φιλμ ήδη από τη δεκαετία 
του 1930 και με την καινοτομία 
αυτή λάνσαρε η ίδια μια ορισμένη 
ατμόσφαιρα συνδεδεμένη με τον 
κόσμο του κινηματογράφου, της 
τέχνης και της μόδας. Το πορτρέτο 
της Βίβιαν Λι είναι έργο του 1936, 
εποχή ακμής της Βρετανίδας σταρ 
με τη λαμπρή πορεία και στο Χό-
λιγουντ. Είχε ήδη κάνει σημαντι-
κά βήματα στον κινηματογράφο, 
αλλά απογειώθηκε το 1939 με το 
«Οσα παίρνει ο άνεμος». 

Τα χρωματιστά πορτρέτα της 
Γεβόντ είναι γεμάτα δύναμη και 
αυτοπεποίθηση. Το έντονο, μο-
νοχρωματικό, φόντο θυμίζει τα 
εξώφυλλα των κινηματογραφι-
κών περιοδικών της εποχής, που 
υπογράμμιζαν το πρόσωπο των 
αστέρων της οθόνης. Η Γεβόντ 
γεννούσε εικόνες και κόσμους. Τα 
πορτρέτα της ήταν συχνά συνθέ-
σεις στο ύφος της αρ ντεκό ή ακό-
μη και του σουρεαλισμού. Ολα, 
όμως, είχαν δύναμη και φανέρω-
ναν την ισχυρή προσωπικότητα 
της δημιουργού τους. 

Η εναρκτήρια σεζόν της Νά-
σιοναλ Πόρτρετ Γκάλερι θα κο-
ρυφωθεί με έκθεση Ντέιβιντ Χό-
κνεϊ το φθινόπωρο. 

Στα τέλη του 1908, ο Γάλλος συνθέ-
της Κλοντ Ντεμπισί αρρώστησε 
σοβαρά. Πήρε έξι χρόνια στους 
γιατρούς για να διαγνώσουν καρ-
κίνο του παχέος εντέρου. 

Πώς αντιμετώπιζε τότε η ια-
τρική μια τόσο σοβαρή νόσο; 
Με δίαιτα, σωματική άσκηση, 
ακτινοθεραπείες, αλλά και με 
σειρά επώδυνων θεραπειών που 
έφεραν τον μεγάλο μουσικό στα 
όρια της τρέλας. Οπως έγραφε 
σε επιστολές του, μονάχα η μορ-
φίνη, η κοκαΐνη και «μια ποικι-
λία από άλλα τέτοια θαυμάσια 
ναρκωτικά» τον ανακούφιζαν 
– με τίμημα όμως την προσω-
ρινή απώλεια της διαύγειας. «Σε 
διαβεβαιώ», έγραφε σε φίλο του, 
«ότι τρεις ενέσεις μορφίνης την 
ημέρα σε μετατρέπουν σε όρ-
θιο πτώμα και εκμηδενίζουν 
τη θέλησή σου» (δανειζόμαστε 
πολύτιμες πληροφορίες από το 

εξαιρετικό μουσικοφιλικό σάιτ 
interlude.hk).

Ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα, 
καθώς και η εκτίναξη των τιμών 
εξαιτίας του πολέμου, κατέστη-
σαν τη ζωή της οικογένειάς του 
πολύ δύσκολη. «∆εν είμαι», έγρα-
φε, «παρά ένα μικρό έρημο άτομο 
που συντρίβεται εξαιτίας αυτού 
του τρομακτικού κατακλυσμού». 

Ο Ντεμπισί μπήκε το 1916 στο 
χειρουργείο για να υποστεί μια 
ιδιαιτέρως επώδυνη επέμβαση. 
Κι ωστόσο, μόλις ανέλαβε άρχισε 
πάλι να γράφει. «Εχω πάρει την 

απόφαση να αγνοώ την υγεία μου 
και να πάψω να είμαι σκλάβος 
αυτής της καθ’ όλα τυραννικής 
νόσου. Θα δούμε. Εάν είμαι κα-
ταδικασμένος να χαθώ σύντομα, 
τουλάχιστον να προσπαθώ κάθε 
μέρα να πράττω το καθήκον μου». 

Τότε έγραψε τη Σονάτα υπ’ 
αριθμ. 3 για βιολί και πιάνο, η 
πρεμιέρα της οποίας έγινε στις 
5 Μαΐου του 1917, με τον ίδιο 
στο πιάνο(!). «Το έργο αυτό δεν 
δημιουργήθηκε τόσο για μένα 
όσο για να προσφέρω έστω και 
μια μικρή, ελάχιστη απόδειξη 
ότι η γαλλική σκέψη δεν θα κα-
ταστραφεί... σκέφτομαι τη νεο-
λαία της Γαλλίας να σφαγιάζεται 
τόσο παράλογα... αυτό που γρά-
φω είναι μια μυστική αφιέρωση 
σε εκείνη». 

Ο Ντεμπισί πέθανε στις 25 
Μαρτίου του 1918. Το γερμανικό 
πυροβολικό έβαλε κατά του Πα-

ρισιού. Σύμφωνα με το interlude.
hk, κηδεύτηκε ταπεινά, σχεδόν 
μυστικά, εξαιτίας των συνθηκών. 
Η πομπή των μόλις 20 ατόμων 
διέσχισε προσεκτικά τους έρη-
μους δρόμους του Παρισιού. 

Ο κύριος Γκρι κρατάει στα χέ-
ρια του το cd που κυκλοφόρησε 
τον περασμένο Νοέμβριο με δύο 
ορχηστρικά έργα του Ντεμπισί. 
Την περίφημη «Θάλασσα» και 
τη Σουίτα υπ’ αριθμ. 1 για ορ-
χήστρα, έργο χαμένο επί σχε-
δόν έναν αιώνα. Ανακαλύφθηκε 
το 2013 και εδώ το ερμηνεύει η 
εκπληκτική Les Siecles υπό τη 
στιβαρή διεύθυνση του Φραν-
σουά-Χαβιέ Ροτ. 

Ο υποβλητικός, αισθαντικός 
Ντεμπισί, ο πρώτος, όπως λένε, 
ambient συνθέτης, βρίσκει εδώ 
την ιδανική γέφυρα για να φτά-
σουν ώς εμάς οι αξεπέραστες 
μουσικές του ατμόσφαιρες.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Η τέχνη των σλάιντ
Ο Φριτς Μπλοκ φωτογράφιζε συ-
στηματικά το Λος Αντζελες από το 
1934 έως το 1954. Η παραγωγή του 
ήταν εκατοντάδες Kodachrome 
σλάιντ, που αποτελούν πλέον το 
σώμα δωρεάς προς το Ερευνητικό 
Κέντρο Γκετί. Η δωρεά που αφο-
ρά 27 πλήρη σετ φωτογραφιών 
προέρχεται από το Manfred He-
iting Trust και συμβάλλει στην 
κατανόηση της καινοτομίας που 
είχε επιφέρει η προβολή διαφα-
νειών στα μέσα του 20ού αιώνα 
για εκπαιδευτική χρήση. 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ελ Γκρέκο
Το μεγάλο γεγονός της έκθεσης 
με έργα του Ελ Γκρέκο στο Μου-
σείο Καλών Τεχνών της Βουδα-
πέστης, που είχαμε παρουσιάσει 
με μεγάλη κεντρική φωτογρα-
φία, μένει ως μια έκθεση που 
εγγράφεται στην Ιστορία. Η φω-
τογραφία του κεντρικού πρόπυ-
λου του μουσείου με τα μπάνερ 
έργων του ∆ομήνικου Θεοτοκό-
πουλου θα μνημονεύει αυτήν τη 
συνεργασία με τα ισπανικά μου-
σεία. Η έκθεση ολοκληρώνεται 
στις 19 Φεβρουαρίου. 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Αμάρνα
Με ένα ελκυστικό άνοιγμα στον 
πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου, 
εγκαινίασε το εκθεσιακό της πρό-
γραμμα για το 2023 η Γλυπτοθήκη 
της Κοπεγχάγης. Είναι ένα ταξίδι 
στην Αίγυπτο, που παρακολου-
θεί την άνοδο και την πτώση της 
πόλης Αμάρνα. Η έκθεση, με εκ-
θέματα από μεγάλα μουσεία του 
κόσμου, παρακολουθεί τον ρυθ-
μό μιας απόλυτης μοναρχίας και 
ενός απόλυτου μονάρχη, αλλά 
παράλληλα μας οδηγεί και στα 
μονοπάτια της καθημερινής ζωής. 

ΝΤΑΛΑΣ
Μαρκ Τουέιν
Ο Μαρκ Τουέιν αντιπαθούσε αρχικά 
τις γραφομηχανές. Τον δυσκόλευ-
αν, τον καθυστερούσαν. Σταδιακά 
τις αγάπησε και έγιναν, όπως ήταν 
αναμενόμενο, το καθιερωμένο μέ-
σον γραφής. Ο Μαρκ Τουέιν απέ-
κτησε την πρώτη γραφομηχανή 
του το 1874. Τώρα δημοπρατείται 
από τη Heritage Auctions, στις 22 
Φεβρουαρίου, η σωζόμενη μηχα-
νή που είχε αποκτήσει το 1908 
και την οποία κράτησε έως τον 
θάνατό του, το 1910. Είναι μια 
κομψή Williams No 6.

ΜΟΝΑΧΟ
Παλιά Πινακοθήκη
Εως τις 25 Ιουνίου θα διαρκέσει 
μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
εκθέσεις για τη ζωγραφική του 
18ου αιώνα. Στην Παλιά Πινα-
κοθήκη του Μονάχου, η έκθεση 
«Κομψότητα, θεάματα και φύση» 
παρουσιάζει έργα κορυφαίων ζω-
γράφων της συλλογής του μου-
σείου, όπως ο Καναλέτο, ο Τιέ-
πολο, ο Φρανσουά Μπουσέ. Ολα 
συγκλίνουν στην ατμόσφαιρα της 
εποχής και στην αφήγηση της 
ιστορίας των νοοτροπιών (έργο 
της Μαρί-Γκαμπριέλ Καπέ, 1808).

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το άλμπουμ από την εταιρεία Harmonia Mundi κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο 
του 2022, με τον Φρανσουά-Χαβιέ Ροτ να διευθύνει την ορχήστρα Les Siecles.

Η Βίβιαν Λι, φωτογραφημένη 
από τη Γεβόντ, το 1936.

Μονάχα η μορφίνη, 
η κοκαΐνη και «μια ποι-
κιλία από άλλα τέτοια 
θαυμάσια ναρκωτικά» 
τον ανακούφιζαν.
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ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ
«Εφηβεία είναι και μου πάει: 
Οδηγός για παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία» 
εκδ. Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2021

Το εικονογραφημένο βιβλίο «Εφηβεία είναι και μου πάει: Οδηγός για 
παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία» της Ειρήνης Ευριπίδου και Μαρίας 
Συμεού, που εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας της Κύπρου το 2021, 
απευθύνεται σε παιδιά προεφηβικής / εφηβικής ηλικίας και περιέχει 
«χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και 
στην ψυχολογία των παιδιών που μπαίνουν στην εφηβεία. Στόχο έχει να 
απαντήσει στις βασικότερες απορίες τους και να τα βοηθήσει να είναι 
πιο προετοιμασμένα και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την νέα 
αυτή περίοδο της ζωής τους». Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 
«Η εφηβεία από το Α ως το Ω…», «Σε ρυθμούς εφηβικούς…», «Είναι 
ωραίο να μεγαλώνεις!», «Κορίτσια, Μεγαλώνω και μ’ αρέσει!», «Αγόρια, 
Μα τι μου συμβαίνει;», «Λέμε «ναι» σ’ έναν υγιεινό τρόπο ζωής», «Νέες 
εμπειρίες: Οι πρώτες μου επιλογές, οι πρώτες μου ευθύνες» .

Βρείτε δωρεάν το ηλεκτρονικό βιβλίο στη Read Library.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο read-library.com για πληροφορίες και πε-
ρισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Στις αρχές ∆εκεμβρίου της πε-
ρασμένης χρονιάς έγινε στην 
Αθήνα διήμερο συνέδριο (2-

3.12.2022) με θέμα ένα και μόνο 
άγαλμα, τον Ηνίοχο των ∆ελφών, 
με σκοπό να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα μιας επιστημο-
νικής έρευνας για το έργο, που 
πραγματοποιήθηκε από το 2017 
έως τον Νοέμβριο του 2021, και 
υπήρξε καρπός της συνεργασίας 
τεσσάρων κυρίως φορέων: του 
Λούβρου, του Κέντρου Ερευνας 
και Συντήρησης των Μουσείων 
της Γαλλίας (Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées 
de France), της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών (EFA) και της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φωκίδος. Στο συ-
νέδριο αυτό η Monde αφιέρωσε 
ολόκληρη σελίδα (3.12.2022), λό-
γω προφανώς του ειδικού γαλ-
λικού ενδιαφέροντος, ενώ η 
Γαλλική Σχολή γύρισε και ντο-
κιμαντέρ («L’ Aurige de Delphes. 
À la redécouverte d’ un bronze 
exceptionnel»), όπου παρουσιά-
ζεται διεξοδικά η έρευνα και οι 
συντελεστές της. 

Ο Ηνίοχος και το σύμπλεγμά 
του ήταν ανάθημα του Πολύζα-
λου, τυράννου της Γέλας (Σικε-
λία). Θεωρείται πως ο αναθέτης 
νίκησε στην αρματοδρομία με τέ-
θριππο άρμα στα Πύθια του 478 ή 
του 474 π.Χ., υπάρχει όμως και η 
άποψη ότι το ανάθημα τιμά νίκη 
του αδερφού του Ιέρωνα στα 470 
π.Χ. Είναι έργο του λεγόμενου 
«αυστηρού ρυθμού», δημιουρ-
γήθηκε τον 5ο αιώνα (πιθανόν 
μεταξύ 470 και 466 π.Χ.), κατα-
χώθηκε στη γη από την κατολί-
σθηση που προκάλεσε ο σεισμός 
του 373 π.Χ. και ήρθε ξανά στο 
φως τον Απρίλιο του 1896 κατά 
τη διάρκεια της λεγόμενης «Με-
γάλης ανασκαφής» των ∆ελφών, 
που είχε ξεκινήσει από το 1892 
υπό την αιγίδα της Γαλλικής Σχο-
λής. Είναι ένα από τα πέντε, όλα 
κι όλα, χάλκινα αγάλματα του 5ου 
αιώνα που σώθηκαν ολόκληρα. 
Υπήρχαν χιλιάδες, αλλά οι πρό-
γονοι τα έλιωναν για να φτιάξουν 
όπλα και οικιακά σκεύη. Εχουν 
γραφτεί αμέτρητες σελίδες για το 
αριστούργημα αυτό. Σημειώνω 
μόνο μια φράση του μεγάλου αρ-
χαιολόγου μας Χρήστου Καρού-
ζου: «∆εν παρασταίνεται όμως 
σε μια ορισμένη στιγμή της δρά-
σης του, αλλά στην εικόνα του 

–στάση και έκφραση μαζί– έχει 
συνενωθή και η συγκεντρωμέ-
νη προσπάθεια και προσοχή της 
ώρας του αγώνα και το σίγουρο 
καμάρι του νικητή» («∆ελφοί», 
Ερμής, 1974, σ. 137). Ο Ηνίοχος 
είναι ψηλό άγαλμα (1,80 μ.) και 
όταν μελετάμε, ως απλοί επισκέ-
πτες του μουσείου, τις αναλογίες 
του, πρέπει να προσπαθούμε να 
φανταστούμε το έργο στο σύνολό 
του, γιατί «είναι φανερό ότι εδώ, 
στο μεγάλο οριζόντιο πλάτος της 
όλης σύνθεσης (άρμα, άλογα), 
χρειαζότανε για αντίρροπο μια 
έντονη κατακόρυφη, που ο καλ-
λιτέχνης ήξερε πόση έπρεπε να 
είναι» («∆ελφοί», σ. 140). 

Η ανάλυση του αγάλματος με 
τις πιο σύγχρονες τεχνικές μεθό-
δους, που παρουσιάστηκε στο 
συνέδριο, φώτισε με πρωτοφανή 
ακρίβεια τον τρόπο κατασκευής 
του: αποτελείται από δεκαπέντε 
περίπου μεγάλα κομμάτια που χυ-
τεύτηκαν το καθένα χωριστά, κά-
τι που έδινε μεγάλες δυνατότητες 
στον γλύπτη, και τα οποία συναρ-

μολογήθηκαν τόσο καλά ώστε να 
μη διακρίνονται πάντα οι ραφές 
τους. Η ανάλυση αυτή μας έμαθε 
επίσης πολλά για τη σύνθεση του 
κράματος, για τα ένθετα υλικά, 
για τον χωμάτινο πυρήνα του, η 
πετρογραφική μελέτη του οποίου 
θα συμβάλει καθοριστικά στον 
εντοπισμό του εργαστηρίου κα-
τασκευής του. Ολα αυτά και άλ-
λα πολλά αφορούν κυρίως τους 
αρχαιολόγους. Υπάρχει όμως και 
κάτι άλλο, που μαζί με τους αρ-
χαιολόγους ενδιαφέρει και εμάς 
τους υπόλοιπους, που δεν ανή-
κουμε στον αρχαιολογικό κλήρο: 
αποκαλύπτεται τώρα με πολύ συ-
γκεκριμένο τρόπο η πολυχρωμία 
του αγάλματος, την οποία δημι-
ουργούσαν τα χρησιμοποιούμενα 
μέταλλα, η σύνθεση του κράμα-
τος και τα ένθετα υλικά. Η πολυ-
χρωμία των αρχαίων αγαλμάτων 
και ναών μάς είναι βεβαίως πολύ 
γνωστή, τώρα όμως, σε τούτο το 
διάσημο άγαλμα, συγκεκριμενο-
ποιείται με μεγάλη ακρίβεια. Τα 
χείλη του Ηνίοχου ήταν κόκκινα 
(γιατί ήταν φτιαγμένα μόνο από 
χαλκό), τα δόντια ασημένια, τα 
ηνία και η ζώνη κοκκινωπά (επει-
δή το κράμα περιείχε λιγότερο 
κασσίτερο), ο χιτώνας χρυσαφής 
(λόγω του γυαλισμένου ορείχαλ-
κου). Το άγαλμα που βλέπουμε 
σήμερα και μας μαγνητίζει δεν 
είναι το ίδιο με εκείνο που έβλε-

παν πριν από 2.500 χρόνια, και 
όχι μόνο επειδή εκείνοι το έβλε-
παν ολόκληρο, αρματηλάτη και 
άρμα σε ενιαία σύνθεση. Ο Ηνί-
οχος που βλέπουμε εμείς (όπως 
και τα άλλα μπρούντζινα αγάλ-
ματα) είναι διαβρωμένος και γι’ 
αυτό δεν λαμποκοπάει, μα έχει 
πάρει αυτό το σκουροπράσινο 
χρώμα. ∆όξα τω πανδαμάτορι! 
∆εν θα ήθελα καθόλου να δω το 
συγκλονιστικό άγαλμα στην αρχι-
κή του μορφή. Το ίδιο δεν θα ήθε-
λα να περπατήσω στους ∆ελφούς 
όπως ήταν τότε. Αν εμπιστευτώ 
τις αρχαιολογικές πληροφορίες 
για τα εκατοντάδες κτίσματα που 
ήταν συσσωρευμένα εκεί, δεν 
έχω καμιά αμφιβολία ότι ο ιερός 
τόπος θα παρουσίαζε αφόρητη 
εικόνα. Ο χρόνος έκανε και εδώ 
καλή δουλειά!

Η τέχνη της γλυπτικής ολο-
κλήρωσε την ανάπτυξή της 
και έφτασε στην κορύφωσή 
της στην αρχαία Ελλάδα. Ο,τι 
σπουδαίο έκαναν έκτοτε μεγά-
λοι γλύπτες, όπως ο Μιχαήλ Αγ-
γελος ή ακόμη ο Ροντέν (όπως 
και οι διάδοχοί του Μπουρντέλ 
και Μαγιόλ), προϋποθέτει την 
ελληνική γλυπτική και πορεύε-
ται στον δρόμο της. Επρεπε να 
περιμένουμε τους γλύπτες του 
μοντερνισμού (Μπρανκούζι, Τζι-
ακομέτι, Μουρ, Ζάντκιν και πολ-
λούς άλλους), που απελευθερώ-
νουν τη γλυπτική φόρμα από τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
του φυσικού αντικειμένου, για 
να δούμε τη γλυπτική να κάνει 
το επόμενο βήμα της. Η μοντέρ-
να γλυπτική μάλιστα άσκησε το 
βλέμμα μας ώστε να εκτιμήσου-
με την αισθητική –δεν λέω την 
αρχαιολογική– αξία της προκλα-
σικής ελληνικής γλυπτικής, αλλά 
και της γλυπτικής άλλων πολιτι-
σμών. Ενας από τους συντελε-
στές όχι του κάλλους της αρχαίας 
γλυπτικής αλλά της συγκίνησης 
που μας προξενεί είναι μάλλον 
και ο χρόνος, που την απάλλαξε 
από τα κακόγουστα, για το σύγ-
χρονο αισθητήριο, στοιχεία και 
κράτησε μόνο την τέλεια φόρ-
μα και τις αρμονικές αναλογί-
ες. Τα περικαλλή αγάλματα που 
βλέπουμε όλοι, γλύπτες και μη 
γλύπτες, επί αιώνες, και κόβεται 
μπροστά σε ορισμένα από αυτά 
η ανάσα μας, είναι τα θεσπεσί-
ως διαβρωθέντα από τον χρόνο.

Ο ψυχίατρος Χρίστος Χ. Λιάπης, MD, 
MSc, PhD, πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, 
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων Δημόσιας Υγείας, έχασε τον 
πατέρα του από τη νόσο του Πάρ-
κινσον όταν σπούδαζε στο ΑΠΘ. 
Δέκα χρόνια μετά αναγορεύτηκε 
αριστούχος διδάκτωρ του ΕΚΠΑ. 
Συμπλήρωσε την εκπαίδευσή του 
στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια Tufts 
και Michigan. Εχει δύο μεταπτυχια-
κά στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
και στη Διεθνή Ιατρική και Διαχεί-
ριση Κρίσεων, ενώ έχει πάει στην 
Αφρική με τους «Γιατρούς του Κό-
σμου». Πρόσφατα κυκλοφόρησε η 
πρώτη του ποιητική συλλογή, «Λα-
βωμένος ίαμβος» (εκδ. Ιωλκός).
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
«Ψυχιατρική» των Λιάππα - Λύκου-
ρα - Παπαδημητρίου γιατί πρέπει να 
ετοιμάσω τα θέματα της εξεταστικής 
του ομώνυμου μαθήματος που δι-
δάσκω στο πανεπιστήμιο, «Lincoln’s 
Melancholy» του J.W. Shenk και «Γρί-
φος, μυστήριο και αίνιγμα» του Λόρ-
δου Οουεν, με τον οποίο έχουμε δη-
μοσιεύσει σχετικά, καθώς η πολιτική 
ψυχιατρική αποτελεί ενδιαφέρον 
διεπιστημονικό πεδίο.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
«Να ασχολείστε με τον χαρακτή-
ρα παρά με τη φήμη σας, γιατί ο 
χαρακτήρας αποτελεί αυτό που 
πραγματικά είστε, ενώ η φήμη αυ-
τό που οι άλλοι νομίζουν ότι είστε», 
στο «Sailing true North» του Τζέιμς 
Σταυρίδη.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά;
«Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασι-
λιάς». Γιατί, υπό αυτόν τον κιπλιν-
γκικό τίτλο, εμπλουτισμένο ως «...
και άλλες αθλητικές ιστορίες. Από 
την “κοινωνία των ομοιωμάτων” 
στην κοινωνία της ανθεκτικής δη-
μοκρατίας», προγραμματίζω μία 
από τις επόμενες εκδοτικές 
μου προσπάθειες.
 
Περιγράψτε την ιδανική ανα-
γνωστική συνθήκη.

∆εν υπάρχει ιδανική συνθήκη, 
αλλιώς δεν θα ονομαζόταν «συν-
θήκη». Μια αναγνωστική συνθήκη 
μπορεί να είναι ικανή να σε μαθαίνει 
πράγματα για τον εαυτό σου και ανα-
γκαία όταν αυτά είναι απαραίτητα 
για να φέρεις ουσιαστικές αλλαγές 
στη ζωή σου.
 
Υπάρχουν βιβλία για τα οποία να 
νιώθετε ενοχές που σας άρεσαν;
«17 στιγμές της άνοιξης» του Γιου-
λιάν Σεμιόνοφ και «Στο κόκκινο σα-
κίδιο» του Ευκλείδη Τσακαλώτου.
 
Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που 
θα διαβάσετε;
Ελπίζω τα «Επιβλέμματ@ - Ενας φοι-
τητής Ιατρικής έγραφε...». Το βιβλίο 
που ετοιμάζω αυτόν τον καιρό.
 
Πώς μπορούν να «θεραπεύσουν» 
οι στίχοι τον χρόνιο πόνο, τη φθο-
ρά και την απώλεια; 
∆εν μπορούν, ούτε τα βλέμματα 
αλλάζουν την πραγματικότητα. 
Μπορούν, όμως, να την περι-γρά-
ψουν «αλλιώς», μέσα από την επι-
κοινωνία, μέσα από την «κοινωνία 
του “επί”».
 
«Απόπτωση του επιθηλίου των ανα-
μνήσεων, έτσι ορίζεται κυτταρικά 
ο θάνατος της μνήμης». Σχολιάστε 
μας τον στίχο. 
Με έναν άλλο στίχο μου: «Κόρη 
του χρόνου η λησμονιά και αποπαίδι 
η μνήμη».

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Το αλάτι του Bad Ischl 
εκδ. Κίχλη, σελ. 225

 

Από τη στιγμή που ο Κώστας 
Μαυρουδής πετυχαίνει να 
δημιουργήσει ένα βλέμμα 

που στοχαστικά και ρεμβαστι-
κά αντικρίζει τον κόσμο, ο ανα-
γνώστης του παραδίδεται. ∆ιό-
τι τον κάνει να δει τη ζωή μέσα 
από τα μάτια ενός αισθητιστή 
ο οποίος μεταβολίζει το βίωμα 
του τετριμμένου σε καλλιτεχνι-
κή στάση. Oπως και οι προηγού-
μενοι τόμοι πεζών του, «Το αλά-
τι του Bad Ischl» ενσωματώνει 
ετερογενή είδη λόγου (δοκίμιο, 
αφορισμό, χρονικό, ταξιδιωτι-
κές εντυπώσεις). Και η ευφυΐα 
του συνίσταται στο ότι με τη βο-
ήθεια ταυτίσεων και συναφει-
ών μετατρέπει παρατηρήσεις, 
αναμνήσεις, διαπιστώσεις και 
αντιλήψεις σε έντονα ποιητικές 
διαθέσεις. Τα κείμενα στα παλαι-
ότερα έργα του υπήρξαν συντο-
μότερα, και η έκφραση πιο απο-
φθεγματική. Στο παρόν βιβλίο, 
πιο πολυσέλιδο και πιο πυκνά 
τυπωμένο, ο συγγραφέας αφήνε-
ται πιο ελεύθερα στην αλυσίδα 
των συνειρμών. Τα προηγούμενα 
έμοιαζαν πως ήταν έργα του Κώ-
στα Μαυρουδή, ποιητή της γε-
νιάς του ’70 που κάποιες στιγμές 

έκλινε προς το πεζό. «Το αλάτι 
του Bad Ischl» αποτελεί κείμενο 
ενός συγγραφέα που με αυτοπε-
ποίθηση περιλαμβάνει τον εαυτό 
του στις πεζογραφικές δυνάμεις 
της γλώσσας μας. Μορφή και πε-
ριεχόμενο αλληλοστηρίζονται, η 
τεχνική του συνειρμού εξυπηρε-
τεί τις «άσκοπες» 
περιηγήσεις του 
αφηγητή στην 
τέχνη και στην 
ευρωπαϊκή πόλη. 

Καλειδοσκο-
πικές συνθέσεις 
που  αντλούν 
από πολυάριθ-
μες λογοτεχνι-
κές παραδόσεις, 
τα κείμενα αυ-
τά συνέχουν σε 
σύνολο την τέ-
χνη με τη ζωή, 
το έργο με τον 
συγγραφέα του, 
τον αφηγητή με το ατομικό του 
παρελθόν. Και η άρση των δια-
χωρισμών, η άνετη επικοινωνία 
των μερών, η αποκατάσταση της 
ενότητας προσφέρει απόλαυση. 
Η εμπειρική παρατήρηση της κα-
θημερινότητας, οι αναμνήσεις, 
τα ταξίδια και οι καλλιτεχνικές 
ενασχολήσεις αποτελούν προνο-
μιακά εναύσματα που οδηγούν 
στα κείμενα. Και απ’ τα βιβλία 

οι εγγραφές σε πρώτο πρόσωπο 
–αυτοβιογραφίες, οδοιπορικά και 
ημερολόγια– κατέχουν ξεχωρι-
στή θέση καθώς εκείνο που κυ-
ρίως ενδιαφέρει είναι η έκφραση 
της εντύπωσης, η διατύπωση της 
ατομικής στάσης. Κατά τα άλ-
λα, βιβλία, θέατρο, κινηματογρά-

φος, μουσειακές 
εκθέσεις, αρχιτε-
κτονική και μου-
σική αποτελούν 
το υλικό του ευ-
αίσθητου αφηγη-
τή που σχολιάζο-
ντας φαίνεται να 
συγκεντρώνει τη 
γύρη από το άν-
θος της ζωής. Με 
επινοητικότητα, 
βαθιά καλλιέρ-
γεια και ευφάντα-
στες συνάψεις, 
επιτυγχάνει μιαν 
πνευματώδη επι-

σκόπηση και έναν λεπταίσθητο 
σχολιασμό πάνω στην καθημερι-
νότητα, σε πρόσωπα και συμπε-
ριφορές, σε καλλιτεχνικά προβλή-
ματα και σε κοινωνικές στάσεις. 
Κι εδώ ας προσθέσουμε και την 
ειρωνική φόδρα που αδιόρατα 
«ντύνει» όλα τα κείμενά του. 

«Γιατί δεν μάς διαβάζουν στο 
εξωτερικό;» έθεσε πρόσφατα το 
ερώτημα άξιος μυθιστοριογρά-

φος. Και ανάμεσα στους λόγους 
που προέβαλε, ανέφερε το πλή-
θος των πεζογραφημάτων που 
επιμένουν σε μια ποιητική/κρυ-
πτική πρόζα ή και στον μοντερ-
νιστικό φορμαλισμό πριμοδοτώ-
ντας απολύτως το ύφος και το 
στυλ. Ο Κώστας Μαυρουδής θα 
μπορούσε να ανήκει σε μια τέ-
τοια ομάδα μαζί με άλλους άξιους 
εκπροσώπους του είδους όπως ο 
Κώστας Π. Παπαγεωργίου και ο 
Αργύρης Χιόνης. Αν πρωταρχι-
κό μέλημα αποτελεί η παραγωγή 
λογοτεχνίας· αν θεωρήσουμε δε-
δομένο ότι προκειμένου να μας 
διαβάσουν οι ξένοι θα πρέπει να 
παράγουμε πεζά με ελκυστικές 
πλοκές – περιπέτειες με συναπα-
ντήματα, συμπτώσεις, ανατρο-
πές κι εκπλήξεις· και αν, τέλος, 
θεωρήσουμε πως κάθε καλλιτέ-
χνης χρησιμοποιεί τα εκφραστι-
κά εργαλεία που του επιτρέπει η 
ψυχοσύνθεση, η «φτιαξιά» του, 
και όχι αυτά που του υπαγορεύ-
ουν η βούληση και οι εξωτερικές 
σκοπιμότητες, τότε το ερώτη-
μα αυτομάτως εκπίπτει. Η αξία 
των πεζών του Κώστα Μαυρου-
δή ακυρώνει το ερώτημα, μας 
κάνει να επιλέξουμε τυφλά το 
«less is more», μας μετατρέπει σε 
ικανοποιημένους αναγνώστες, 
χωρίς να μας καθιστά λιγότερο 
κοσμοπολίτες.

Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Γύρη από το άνθος της ζωής

Ο Ηνίοχος τότε και τώρα

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Το άγαλμα που βλέπου-
με σήμερα και μας μα-
γνητίζει δεν είναι το ίδιο 
με εκείνο που έβλεπαν 
πριν από 2.500 χρόνια.

Τα χείλη του Ηνίοχου ήταν κόκκινα (γιατί ήταν φτιαγμένα μόνο από χαλ-
κό), τα δόντια ασημένια, τα ηνία και η ζώνη κοκκινωπά (επειδή το κράμα 
περιείχε λιγότερο κασσίτερο), ο χιτώνας χρυσαφής (λόγω του γυαλισμένου 
ορείχαλκου).

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Χ. ΛΙΑΠΗ

Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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Της ΞΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Το πιο τρομερό από όλα τα θηρία 
της ξηράς και της θάλασσας είναι 
η γυναίκα, πρέσβευε ο Αθηναίος 
κωμωδιογράφος Μένανδρος. Τα 
είχε πει νωρίτερα και ο Αριστοφά-
νης, όμως ο πρώτος φαίνεται πως 
ήταν εκείνος που έδωσε «πάσα» 
στους νεότερους να «κλείσουν» 
μέσα σε ένα χιλιοειπωμένο τσιτά-
το μια μειωτική αντίληψη για τις 
γυναίκες. Ποιες όμως; Ολες; Ποιες 
«φωτογραφίζει» το «πυρ, γυνή και 
θάλασσα», αν όχι τις εκθαμβωτικά 
όμορφες, αδίστακτες, δυναμικές, 
θελκτικές, χωρίς ηθικές αναστο-
λές, πανούργες γυναίκες; 

Ο όρος femme fatale δεν είχε 
επινοηθεί στην αρχαιότητα, όμως 
το είδος απαντά ήδη στη βιβλική 
εποχή. Η Λίλιθ, η πρώτη γυναίκα 
της ∆ημιουργίας, το σύμβολο της 
αδάμαστης σεξουαλικότητας, τι-
μωρήθηκε και εκδιώχθηκε από τον 
Παράδεισο. Η Εύα, αν και πιο υπο-
τακτική, χρεώθηκε τον ίδιο χαρα-
κτηρισμό, αφού ήταν εκείνη που 
πρόσφερε τον αμαρτωλό καρπό 
στον Αδάμ. Στη διάρκεια των αιώ-
νων, ο κατάλογος εμπλουτίστηκε 
με πολλές νέες «εγγραφές»: Ιουδίθ, 
Σαλώμη, ∆αλιδά, τα σαγηνευτικά 
θηλυκά της μυθολογίας, όπως η 
Σφίγγα, η Μέδουσα, οι υβριδικές 
Σειρήνες, η μάγισσα Κίρκη, αλλά 
και η Ωραία Ελένη, η σατανική 
Μήδεια, η Κλυταιμνήστρα, η δε-
σποτική Κλεοπάτρα, η Ζηνοβία. 
Κάποιες αποκλήθηκαν «μοιραί-
ες» για την ακαταμάχητη γοητεία 
τους, άλλες για την αποφασιστικό-
τητα που επιδείκνυαν σε κρίσιμες 
καταστάσεις και άλλες για τα θα-
νάσιμα ένστικτά τους. Ακόμη και 
οι «χάρτινες» των μεταγενέστερων 
χρόνων, Λαίδη Μακμπέθ, Κάρμεν, 
Νανά, Μπλανς Ντιμπουά, Μπρετ 
Ασλεϊ «ταίριαξαν» στον ορισμό, 
ικανοποιώντας έστω ένα από τα 
κριτήρια. Ανεξάρτητα, ωστόσο, 
από το στοιχείο που τις έκρινε 
ικανές για μια τέτοια φήμη, αυ-
τό που τις ενώνει όλες, από την 
εποχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης έως 
και τον 20ό αιώνα, είναι η πρόθε-
ση και η ικανότητά τους να «βλά-
ψουν» τους άντρες. 

Η έκθεση «Femme Fatale. 
Gaze - Power - Gender» στο 
Kunsthalle του Αμβούργου (δι-
άρκεια έως 10 Απριλίου 2023) εξε-
τάζει μέσα από 200 έργα την «κα-
ταγωγή» αυτού του όρου που με 
το γαλλικό του όνομα συναντά-
ται για πρώτη φορά το 1844, ενώ 
βρίσκει τη θέση του σαν λήμμα 
σε γαλλικό λεξικό το 1895. 

Το ερώτημα
Τι είναι τελικά οι femme fatale; 

Πραγματικότητα, μύθος που κλη-
ροδοτείται από γενιά σε γενιά ή 
βολική κοινωνική κατασκευή; Τις 
προσβάλλουμε τις γυναίκες όταν 
τις προσφωνούμε ατίθασες γόησ-
σες ή τις κολακεύουμε; Λαμβάνο-
ντας υπόψη όλες τις ερμηνείες 
αυτού του στερεοτύπου, από τον 
19ο αιώνα έως τις μέρες μας, η 
έκθεση ερευνά πόσο απασχόλησε 
την εικαστική δημιουργία η εικό-
να της επιθυμητής, μυστηριώδους 
και επικίνδυνης γυναίκας. Πώς 
την αποτύπωσε κάθε σχολή; Πό-

σο σεξιστική, αναχρονιστική και 
μονοδιάστατη τη βρήκε το κίνη-
μα #MeToo και πώς αντέδρασαν 
οι καλλιτέχνες που συντάχθηκαν 
με τη φωνή του; Είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον ότι το μουσείο έχει εκ-
δώσει ένα γλωσσάριο, με αφορμή 
την έκθεση, που περιέχει λέξεις-

κλειδιά, όπως φεμινισμός, ετερο-
κανονικότητα, ευρωκεντρισμός, 
μισογυνισμός, πατριαρχία, queer, 
σεξισμός, που βοηθά τους επισκέ-
πτες να αντιληφθούν τους μετα-
σχηματισμούς που έχει υποστεί ο 
όρος σε διαφορετικά κεφάλαια της 
σύγχρονης ιστορίας και να συν-
δέσουν τα έργα που παρουσιάζο-
νται με το πολιτικό και κοινωνικό 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. 

Οι πρώτοι που ευθύνονται για 
το προφίλ της ραδιούργας και σα-
γηνευτικής γυναίκας τον 19ο αι-
ώνα είναι οι Προραφαηλίτες. Οι 
Αγγλοι ζωγράφοι που συσπειρώ-
θηκαν γύρω από τον Ντάντε Γκα-
μπριέλ Ροσέτι και τον Εντουαρντ 
Μπερν-Τζόουνς, το 1848, θα μπο-

ρούσαν να θεωρηθούν εμμονικοί 
με τις γυναίκες, βαθιά συντηρη-
τικοί όσο και ιδεαλιστές, με μάλ-
λον βαθιά καταπνιγμένες ερωτικές 
επιθυμίες. Αντλησαν από ιστορι-
κά και μυθολογικά πρόσωπα (Κίρ-
κη, Μήδεια, Ωραία Ελένη) αλλά 
και ηρωίδες της βρετανικής λο-

γοτεχνίας, και τις απέδωσαν ως 
αισθησιακά πλάσματα αιθέριας 
ομορφιάς, γνωρίζοντας ότι αυτή 
η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με 
τη φήμη που τις συνόδευε ως εγω-
ίστριες, πλανεύτρες, σατανικές. Οι 
καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν 
από τους Προραφαηλίτες, όπως ο 

Τζον Κόλιερ με την ερωτική του 
Lilith, το πήγαν ένα βήμα παραπέ-
ρα, αφού τα πορτρέτα τους έπρε-
πε να εκπέμπουν την ομορφιά, 
αλλά κυρίως να προκαλούν τον 
πόθο και τον φόβο. «Είναι η επο-
χή που η γυναικεία σεξουαλικό-
τητα δαιμονοποιείται και τέτοιες 
απεικονίσεις ενισχύουν αυτό το 
αφήγημα», εξηγεί ο επιμελητής 
Dr Markus Bertsch. Στα τέλη του 
19ου αιώνα η ερμηνεία αυτή μοιά-
ζει να χάνει τη δυναμική της και 
ο συμβολιστής Αρνολντ Μπέκλιν 
προσφέρει στο κοινό τις Σειρή-
νες του σε μια απολαυστική γκρο-
τέσκα ζωγραφική απόδοση, που 
βγάζει τη γλώσσα στο δαιμονικό 
στοιχείο, όπως άλλωστε κάνει και 
ο Γκουστάβ Αντολφ Μόσα, ο οποί-
ος τις παρουσιάζει ως αιμοδιψείς 
δολοφόνους. Με τις απρόβλεπτες, 
ακραία γοητευτικές γυναίκες κα-
ταπιάνονται και οι ιμπρεσιονιστές, 
κυρίως λόγω της δημοφιλίας του 
θέματος, αλλά και για να έχουν 
μια δικαιολογία να κάνουν γυμνά. 

Στο γύρισμα του 20ού αιώνα, 
τα πράγματα ανατρέπονται. Το 
να αποκαλούν κάποια femme 
fatale είναι πλέον τίτλος τιμής. 
Οι μοιραίες γυναίκες διεκδικούν 
όλο και πιο συχνά θέση στα μυθι-
στορήματα, ξεπηδούν μέσα από 
θεατρικούς διαλόγους και είναι 
πρώτοι ρόλοι σε κινηματογρα-
φικά σενάρια. Σε αυτό σίγουρα 
βοήθησαν και οι αφίσες που φι-
λοτεχνούσε ο Αλφονς Μούχα για 
την προώθηση των παραστάσε-

ων της Σάρας Μπερνάρ. Είναι η 
εποχή επίσης που οι άνθρωποι 
που κινούνται στη δημόσια σφαί-
ρα, καταλαβαίνουν τη δύναμη 
της φωτογραφίας και τη χρησι-
μοποιούν για να «χτίσουν» την 
εικόνα τους. Ανάμεσά τους και η 
συνθέτις Αλμα Μάλερ, ερωμένη 
του Γκούσταβ Κλιμτ, σύζυγος του 
Γκούσταβ Μάλερ και αργότερα 
του Βάλτερ Γκρόπιους, η οποία 
βέβαια δεν χρειαζόταν τον φωτο-
γραφικό φακό για να κάνει τους 
βιεννέζικους κύκλους να μιλούν 
για το ταλέντο και την ομορφιά 
της. Σύμφωνα με τον επιμελη-
τή, μόνο όσα έλεγε και έκανε για 
εκείνη ο παράφορα ερωτευμένος 
μαζί της Οσκαρ Κοκόσκα, αρκού-
σαν για να την κατατάξουν στις 
femme fatale της εποχής.

Ενα νέο αρχέτυπο
Αρκετοί ιστορικοί και τεχνο-

κριτικοί σχολιάζουν, βέβαια, πως 
η δημοτικότητα της femme fatale 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. ∆εν 
ήταν μια ιδέα που ωρίμασε, απλά 
οι γόησσες προβάλλονταν πλέον 
λιγότερο καταστροφικές και περισ-
σότερο σέξι γιατί έπρεπε να ανα-
κουφίσουν την αγωνία των αντρών 
που έβλεπαν πως η κοινωνία αλ-
λάζει. Οι femme fatale έγιναν αγα-
πητές και ποθητές την ίδια στιγμή 
που ένα νέο αρχέτυπο γεννιόταν. 
Η θεωρία της Νέας Γυναίκας (the 
New Woman), διατυπωμένη πολλά 
χρόνια νωρίτερα, είχε αρχίσει να 
δρέπει καρπούς αμέσως μετά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γυναίκες 
πλέον δεν αρκούνταν στον ρόλο 
της οικοδέσποινας, φορούσαν πα-
ντελόνια, κάπνιζαν, καβαλούσαν 
ποδήλατα, κυνηγούσαν καριέρες. 
Τι θα γινόταν αν τα θηλυκά μορφώ-
νονταν και άφηναν το σπίτι; Ενα 
ανανεωμένο πρότυπο της femme 
fatale πιο διαλλακτικό, λιγότερο 
τρομακτικό, έπρεπε να ανακόψει 
τη φόρα τους. Αυτό, βέβαια, το νέο, 
πιο ευέλικτο μοντέλο της μοιραίας 
γυναίκας, κάνει μόνο καλό και έτσι 
ο κόσμος της τέχνης υποδέχεται 
με θετικό τρόπο τα πορτρέτα που 
απεικονίζουν τη ∆ανή Λίλι Ελμπε, 
την πρώτη τρανς ζωγράφο, από 
τη φίλη της Γκέρντα Βέγκενερ, 
«ανοίγοντας» έτσι τον δρόμο και 
για πιο συμπεριληπτικές αποτυ-
πώσεις της θηλυκότητας, που δεν 
θα εξαντλούνταν στις λευκές, με 
πλούσιες καμπύλες, ξανθές ή κοκ-
κινομάλλες γυναίκες. 

Οι φεμινίστριες καλλιτέχνιδες 
του ’60, όπως η Φρανσέσκα Γού-
ντμαν ή η Μαρία Λάσνιγκ επιχεί-
ρησαν να υφάνουν νέα αφηγήμα-
τα γύρω από τη θηλυκότητα και τη 
σεξουαλικότητα, σβήνοντας την 
εικόνα της θανάσιμα γοητευτικής 
γυναίκας στην οποία κανείς δεν 
μπορεί να αντισταθεί. Και φτά-
νουμε στο σήμερα, που πλέον η 
τέχνη τα «βλέπει» όλα: εξετάζει 
το αντρικό βλέμμα και το πώς αυ-
τό διαμορφώνει τη γυναικεία έκ-
φραση, προσπαθεί να είναι πιο 
«δημοκρατική» αγκαλιάζοντας και 
τις μη δυαδικές ταυτότητες, ενώ 
αποδομεί και τα «πρότυπα» όπως 
συμβαίνει με τις φωτογραφίες της 
Ναν Γκόλντιν με drag queens ντυ-
μένες ως Μέρλιν.

Η Λίλιθ, η πρώτη 
γυναίκα της Δημιουρ-
γίας, το σύμβολο 
της αδάμαστης σεξουα-
λικότητας, τιμωρήθηκε 
και εκδιώχθηκε 
από τον Παράδεισο.

«Σαλώμη», έργο που ο Γερμανός ζωγράφος Λόβις Κόρινθ (1858-1925) φιλοτέχνησε το 1900.

«Οιδίπους και Σφίγγα» (1864), του Γουστάβου Μορό (1826-1898). «Σφίγγα» (1904) του Φραντς Ρίτερ φον Στακ (1863-1928). «Σαμψών και Δαλιδά» (1902) του Μαξ Λίμπερμαν (1847-1935).

Γυναίκες του πόθου και του φόβου
Η έκθεση «Femme Fatale. Gaze - Power - Gender» στο Kunsthalle του Αμβούργου εξετάζει την... άγρια όψη της θηλυκότητας
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ERIC MONNET
Κεντρικές τράπεζες, κράτος πρόνοιας 
και δημοκρατία
εκδ. Πόλις, 2023, σελ. 160

Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ερίκ Μονέ υποστηρίζει την ιδέα 
ότι η άσκηση νομισματικής πο-
λιτικής είναι αναγκαίο να οδηγή-
σει σε «ανάκτηση του δημοκρα-
τικού ελέγχου». Ο συγγραφέας 
εκκινεί από την παραγνωρισμένη 
λειτουργία των κεντρικών τρα-
πεζών που δεν είναι άλλη από 
τη χρηματοδότηση του κράτους 
πρόνοιας, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο ιδιαίτερα. Οι κεντρικές 
τράπεζες εντάχθηκαν τότε στον 
έλεγχο του ∆ημοσίου, ενώ για αιώ-
νες αποτελούσαν ουσιαστικά ιδιω-
τικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Συναφώς, και τα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους αποτελούν επί-
σης φαινόμενο του 20ού αιώνα, 
συνυφασμένο κατά βάση με τον 
εκδημοκρατισμό των κοινωνιών.  

Ιδωμένες οι κεντρικές τράπεζες 
ως «τράπεζες πρόνοιας», είναι δυ-
νατό να ενταχθούν στη συζήτηση 
περί ενίσχυσης της δημοκρατικής 
τους νομιμοποίησης, χωρίς όμως 
να απειληθεί και η ανεξαρτησία 
τους. Για τον Μονέ άλλωστε, η 
διαχείριση του νομίσματος από 
αυτές πραγματοποιείται με απο-
τελεσματικότερο τρόπο σε σχέση, 
για παράδειγμα, με το υπουργείο 
Οικονομικών. Ωστόσο, η ανεξαρ-
τησία δεν σημαίνει «απουσία δι-
αβούλευσης και συντονισμού με 
άλλες πολιτικές». Στη σημερινή 
κατάσταση του καπιταλισμού ιδι-

αίτερα, ο ρόλος των κεντρικών 
τραπεζών οφείλει να επανεξετα-
στεί υπό το πρίσμα τριών σημα-
ντικών προκλήσεων: της μετά-
βασης στην πράσινη οικονομία, 
της εμφάνισης των κρυπτονομι-
σμάτων και του υψηλού δημόσι-
ου χρέους των κρατών. 

Σε ό,τι αφορά την πράσινη με-
τάβαση, ο Μονέ υποστηρίζει την 
ανάγκη διασύνδεσης των πρά-
ξεων νομισματικής πολιτικής με 
τη χρηματοδότηση φιλικών προς 
το περιβάλλον επενδύσεων. Σχε-
τικά με τα κρυπτονομίσματα, ο 
συγγραφέας διακρίνει μια σημα-
ντική ευκαιρία για τις κεντρικές 
τράπεζες να ενισχύσουν τον σύν-
δεσμό τους με τους πολίτες μέσω 
της έκδοσης ψηφιακού νομίσμα-
τος. Το ψηφιακό νόμισμα θα λει-
τουργεί ως πλήρες υποκατάστατο 
των ρευστών (θα είναι ανώνυμο, 
γενικώς αποδεκτό, διαφανές και 
με πολύ χαμηλά συναλλακτικά 
κόστη) και θα εκτοπίσει έτσι την 
επαπειλούμενη κυριαρχία ιδιωτι-
κών νομισμάτων (π.χ. του bitcoin) 
που στην ουσία θίγουν το νόμιμο 
κρατικό χρήμα, το οποίο για αι-
ώνες αποτελεί σύμβολο της κρα-
τικής κυριαρχίας. Από την άλλη 
πλευρά, ο τρόπος μετάβασης στα 
ψηφιακά νομίσματα ενδέχεται να 
προκαλέσει τεράστιες ανατροπές 
στο υφιστάμενο ιδιωτικό χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα.

Τέλος, στη μεταπανδημική 
εποχή η διαχείριση του υψηλού 
δημόσιου χρέους των κρατών 
αποτελεί μια σημαντική παρά-
μετρο για τη μακροοικονομική 
σταθερότητα. Οι κεντρικές τρά-

πεζες ναι μεν έχουν τη δυνατότη-
τα να αγοράζουν στη δευτερογε-
νή αγορά τίτλους του δημόσιου 
χρέους και να συμπιέζουν έτσι 
το κόστος χρηματοδότησης των 
κρατών, από την άλλη όμως αυ-
τό ενδεχομένως να οδηγήσει 
τις κυβερνήσεις να χρεώνονται 
«αντί να αναζητούν άλλες μεθό-
δους χρηματοδότησης του κρα-

τικού προϋπολογισμού – φορο-
λογικού χαρακτήρα, κυρίως». Η 
νομισματικοποίηση του χρέους, 
σωστά επισημαίνει ο Μονέ, δεν 
νοείται να είναι αποκομμένη από 
τις πολιτικές των κυβερνήσεων 
και από τις δημοκρατικές επιλο-
γές, απηχώντας την άποψη και 
του Τομά Πικετί («η νομισματική 
υπερτροφία ενισχύεται από τον 
φόβο της δημοκρατίας και του 
δίκαιου φόρου»).

Οι απαντήσεις λοιπόν στις πα-
ραπάνω προκλήσεις είναι απαραί-
τητο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 
να δοθούν εντός ενός αναθεωρη-
μένου θεσμικού πλαισίου διαβού-
λευσης (αντανακλαστικότητας). Ο 
Μονέ αναλύει την έννοια της ανε-
ξαρτησίας των κεντρικών τραπε-
ζών ως υπόθεση πρακτική παρά 

νομική και συνεπώς υιοθετεί τη 
διαβουλευτική άποψη περί ανε-
ξαρτησίας – όχι τη διαδικαστική. 
Ειδικά για την Ευρωζώνη, με το 
διαβόητο δημοκρατικό έλλειμμα 
που την ταλανίζει, ο Μονέ καταθέ-
τει την ιδέα της δημιουργίας μιας 
Ευρωπαϊκής Πιστωτικής Επιτρο-
πής στους κόλπους του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. Μια Πιστωτική 
Επιτροπή που θα είναι αποκλει-
στικά αφοσιωμένη στον διάλογο 
με την ΕΚΤ –μειώνοντας έτσι την 
ασυμμετρία πληροφόρησης– «θα 
επέτρεπε τον συντονισμό των δια-
φόρων μορφών πολιτικής δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Συμπερασματικά, ο Ερίκ Μονέ 
αναπτύσσει το επιχείρημα ότι η 
ανεξαρτησία και η δημοκρατική 
νομιμοποίηση των κεντρικών τρα-

πεζών δεν είναι έννοιες ασύμβα-
τες, αλλά η μία ενισχύει την άλλη. 
Ειδικά στη σύγχρονη πραγματι-
κότητα, η ανάγκη περαιτέρω νο-
μιμοποίησης αποτελεί συνθήκη 
sine qua non για την αποτελεσμα-
τική και δίκαιη απάντηση των κε-
ντρικών τραπεζών στις πολλαπλές 
προκλήσεις που καλούνται να δια-
χειριστούν. Και μπορεί η πρόταση 
του Μονέ για τη δημιουργία μιας 
–ακόμη– (υπο)επιτροπής εντός 
του ήδη πολύπλοκου θεσμικού 
ευρωοικοδομήματος να μην εί-
ναι πολύ πειστική, εντούτοις η 
επιχειρηματολογία του για επανα-
πολιτικοποίηση της οικονομικής 
πολιτικής διά του ενισχυμένου 
συντονισμού της νομισματικής 
με την –καθ’ όλα πολιτικοποιημέ-
νη– δημοσιονομική πολιτική (των 
φόρων, των δαπανών και των δα-
νείων) είναι καταλυτική. Υπό αυτή 
την έννοια ο Ερίκ Μονέ φαίνεται 
ότι κινείται πέρα από τη Μοντέρ-
να Νομισματική Θεωρία (ΜΝΘ). 
Ο Γάλλος οικονομολόγος δεν αρ-
κείται στην κατάρρευση αρκετών 
ταμπού που συνεπάγεται η «αντι-
συμβατική» νομισματική πολιτι-
κή, ούτε ακολουθεί την υπόρρητη 
τάση αποπολιτικοποίησης κρίσι-
μων πολιτικών αποφάσεων –διά 
του νομισματικού ακτιβισμού από 
τις κεντρικές τράπεζες, τον οποίο 
υποστηρίζει η ΜΝΘ– ιδίως σε ό,τι 
αφορά ζητήματα φορολόγησης 
του μεγάλου πλούτου και διατή-
ρησης του δημόσιου χαρακτήρα 
του κοινωνικού κράτους.

 
Ο κ. Θανάσης Κολλιόπουλος είναι 
διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ.

Τα μυστήρια των κεντρικών τραπεζών
Η ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής τους νομιμοποίησης, χωρίς όμως να απειληθεί η ανεξαρτησία τους

Ο ρόλος τους υπό το πρί-
σμα τριών προκλήσεων: 
της πράσινης οικονομίας, 
των κρυπτονομισμάτων, 
του υψηλού δημόσιου 
χρέους των κρατών. 

Ο συγγραφέας Ερίκ Μονέ εκκινεί από την παραγνωρισμένη λειτουργία των 
κεντρικών τραπεζών, που δεν είναι άλλη από τη χρηματοδότηση του κράτους 
πρόνοιας, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ιδιαίτερα.

To βιβλίο μετέφρασε στα ελληνικά 
ο Αντώνης Παπαγιαννίδης και επιμε-
λήθηκε η Αννα Μαραγκάκη.
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08.00   Προεδρικές 
 εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ. 

14.00 EIΔHΣEIΣ
15.30 Προσωπογραφίες, VI (Ε)
  Πρόσωπα από τον χώρο 

των γραμμάτων και των 
τεχνών διηγούνται στη Μα-
ρία Αγγελίδου τη δική τους 
ιστορία. Αποκαλύπτουν 
άγνωστες πτυχές της ζωής 
και του έργου τους. 

16.30 Χρονογράφημα, V 
  Μια εκπομπή σε πρώτο 

πρόσωπο. Ένα πισωγύρι-
σμα σε στιγμές ιστορίας 
και πολιτισμού μέσα από 
το αρχείο του ΡΙΚ. Ένα 
βήμα για να ακουστούν 
μαρτυρίες που δεν κατα-
γράφηκαν κι ας πέρασαν 
δεκαετίες. 

17.00 Προεδρικές 
 εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

00.00 Προσωπογραφίες, VI (Ε)
01.00 Εκείνη & Εκείνοι, II (Ε)
 Mε την Αθηνά Χάλκου.
02.00 Χρονογράφημα (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
02.30   Προεδρικές 
 εκλογές - (Ε)

07.20 Κοίτα με στα μάτια
 Ντοκιμαντέρ.
07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Κοίτα με στα μάτια
 Ντοκιμαντέρ.
10.10 Παιδική ζώνη
 α. Η μικρή Λουλού
 β. Μπομπ ο Μάστορας
 γ. Τα Στρουμφάκια
 δ. Αστυνόμος Σαΐνης
 ε. Mini Pet Pals
 στ. H Mπο ταξιδύει
 ζ. Τελετάμπις
13.45 Κοίτα με στα μάτια
 Ντοκιμαντέρ.
14.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
15.30 Flipper, ΙI
 Οικογενειακή σειρά.
16.20 Το μικρό σπίτι στο λιβάδι
 Οικογενειακή σειρά.
17.05 Euromaxx Design - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
17.35 Apollo 13:
 The inside story - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
18.30 EIΔHΣEIΣ (Aγγλική)
18.40 EIΔHΣEIΣ (Tουρκική)
19.00 Back of the net
 Νεανική κωμωδία.
20.30 I Am: Patrick Swayze 
 Βιογραφικό ντοκιμαντέρ.
22.00 Absolute zero
  ∆ράμα επιστημονικής 

φαντασίας, με τους Τζεφ 
Φέιχι, Τζέσικα Άμλι. κ.ά.         

23.30 I Am: Patrick Swayze (Ε)
 Βιογραφικό ντοκιμαντέρ. 
01.00 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

06.00   Deal - (Ε)
  Tηλεπαιχνίδι με τον Χρή-

στο Φερεντίνο.
07.00 Μy Greece - (Ε)
 Tαξιδιωτική εκπομπή 
 με τη ∆έσποινα Βανδή.
08.00   Προεδρικές εκλογές
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

13.30 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
14.15 Τhe Chase - (Ε)
 Tηλεπαιχνίδι.
14.00 Aμφιβολίες - (Ε)
  Ιστορίες γεμάτες ένταση 

και συνεχείς ανατροπές, 
υποθέσεις αστυνομικού 
χαρακτήρα.

15.45 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.
16.30   Προεδρικές εκλογές
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

23.00 Ξένη ταινία
01.00 Night Out
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τον Θεοχάρη Ιωαννίδη.
02.00 Κάρμα - (Ε)
  Κοινωνική δραματοποιη-

μένη σειρά.
03.00   Oικογενειακές ιστορίες (Ε)
  Κοινωνική σειρά.
03.45 Σ/K με τον Μάνεση - (E)
 Ενημερωτική εκπομπή.

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ2023

17.00 Προεδρικές 2023 22.00 Absolute zero 16.30   Προεδρικές 2023

Extraordinary
ΚΩΜΩΔΙΑ (2023)
Δημιουργός: Εμα Μοράν
Ερμηνείες: Μέιριντ Τάιερς, 
Σοφία Οξενχαμ, Μπιλάλ Χάσνα

Η πλατφόρμα του Disney+ μας 
φέρνει άλλη μία αξιόλογη σει-
ρά του δικτύου Hulu, αυτή τη 
φορά με κωμικό περιεχόμενο. Η 
25χρονη Τζεν προσπαθεί να βρει 
μια δουλειά που να της ταιριάζει, 
αλλά και την αληθινή αγάπη. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημά της, ωστό-
σο, είναι πως σε έναν κόσμο όπου 
οι πάντες αποκτούν υπερδυνά-
μεις στα 18, εκείνη παραμένει 
πεισματικά... φυσιολογική. Απελ-
πισμένη με την κατάσταση που 
την κάνει να νιώθει παρίας, θα 
δοκιμάσει τα πάντα προκειμέ-
νου να «ξυπνήσει» τη δική της 
δύναμη, έχοντας και τη βοήθεια 
μερικών καλών (αλλά ανεκδιήγη-
των) φίλων.

Η βρετανική σειρά των οκτώ 
μισάωρων επεισοδίων έχει απο-
λύτως σύγχρονο χαρακτήρα, 
σατιρίζοντας πρώτα από όλα το 
ίδιο το υπερηρωικό υποείδος, το 
οποίο ως γνωστόν κάνει θραύση 
τα τελευταία χρόνια σε μικρή και 

μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά οι 
κανόνες αντιστρέφονται, σε μιαν 
εναλλακτική πραγματικότητα 
όπου όλοι έχουν υπερδυνάμεις, 
κάποιες από αυτές διασκεδαστι-
κά αλλόκοτες ή και ενοχλητικές. 
Γενικότερα το χιούμορ εδώ είναι 
αρκετά τολμηρό, δημιουργικό 
και «meta», θυμίζοντας ανά στιγ-
μές το πολύ επιτυχημένο «Sex 
Education» του Netflix, ενώ τα 
θέματα αντλούνται από την κα-
θημερινότητα και τις παλινωδί-
ες που βιώνει μια νεαρή γυναίκα 
εν έτει 2023.

 
Κορσές ���
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Μαρί Κρόιτσερ
Ερμηνείες: Βίκι Κριπς, 
Κόλιν Μόργκαν

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε το πολυσυζητημένο 
φιλμ της Μαρί Κρόιτσερ που εί-
δαμε σχετικά πρόσφατα και στις 
κινηματογραφικές αίθουσες. Η 
ιστορία της θρυλικής αυτοκρά-
τειρας Σίσι αποκτά εναλλακτική, 
φεμινιστική διάσταση σε μιαν 
ενδιαφέρουσα βιογραφία με την 
εξαιρετική Βίκι Κριπς στον πρω-

ταγωνιστικό ρόλο. Εχοντας μό-
λις γιορτάσει τα 40ά της γενέ-
θλια, η Σίσι καταλαμβάνεται όλο 
και περισσότερο από μια εμμονή 
με την εξωτερική εμφάνισή της. 
Υποβάλλει τον εαυτό της σε αυ-
στηρή δίαιτα, ασκείται σκληρά 
και στενεύει κάθε μέρα όλο και 
περισσότερο τον ήδη ασφυκτι-
κό κορσέ της. Φυσικά, όλα αυτά 
προκύπτουν από την κοινωνική 
απαίτηση να παραμείνει η τέλεια, 
νεαρή αυτοκράτειρα που όλοι 
γνωρίζουν και αγαπούν. Η γυναί-
κα, ωστόσο, πίσω από την εικόνα 
πνίγεται και σύντομα θα αναζη-
τήσει οδό διαφυγής. Το φιλμ της 
Κρόιτσερ μοιάζει περισσότερο με 
θρίλερ παρά με τυπική βιογραφία 
εποχής και αυτό είναι στα υπέρ 
του, παρόλο που η έλλειψη ρυθ-
μού βάζει εμπόδια σε ένα κατά τα 
άλλα υψηλού επιπέδου σύνολο. 
Φυσικά αυτή που ξεχωρίζει εδώ 
είναι η εξαιρετική ερμηνεία της 
Κριπς, η οποία περνάει με άνε-
ση από τη νεύρωση στην απά-
θεια, κατασκευάζοντας επί της 
ουσίας μια Σίσι που δεν υπήρξε 
ποτέ, εξυπηρετεί ωστόσο άψο-
γα τις προθέσεις του συγκεκρι-
μένου μύθου.

Επάνω, η Μέιριντ Τάιερς πρωτα-
γωνιστεί στην κωμική σειρά του 
Disney+ «Extraordinary». Κάτω, 
η Βίκι Κριπς σε σκηνή από την 
ταινία «Κορσές», που είναι διαθέ-
σιμη στο Cinobo. 

Η μοναξιά του φυσιολογικού σε έναν κόσμο υπερηρώων

Ταξίδι 
αναμνήσεων
στη Βρετανία
των ’70s
H νέα ταινία του Σαμ Μέντες

Η αυτοκρατορία του φωτός 
���½
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες
Ερμηνείες: Ολίβια Κόλμαν, 
Μάικλ Γουόρντ, Κόλιν Φερθ 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο βραβευμένος με Οσκαρ Σαμ Μέ-
ντες επιστρέφει με ένα αρκετά 
προσωπικό φιλμ, το οποίο μας 
ταξιδεύει στη Βρετανία του τέ-
λους της δεκαετίας του 1970 και 
των αρχών του 1980. Η δράση 
εκτυλίσσεται σε κάποια παρα-
θαλάσσια πόλη, όπου η Χίλαρι 

(Ολίβια Κόλμαν), μια γυναίκα με 
ιστορικό θεμάτων ψυχικής υγεί-
ας, εργάζεται σε έναν παλιό κι-
νηματογράφο. Εκεί θα γνωρίσει 
τον Στίβεν (Μάικλ Γουόρντ), έναν 
όμορφο μαύρο άνδρα, που μόλις 
πιάνει δουλειά στο ίδιο μέρος. Οι 
δυο τους θα αναπτύξουν μια ιδιαί-
τερη, σπάνια σχέση, προσφέρο-
ντας ο ένας στον άλλον την αν-
θρωπιά και την κατανόηση που 
τόσο έχουν ανάγκη.

Ο Μέντες δημιουργεί μια ιδι-
ότυπη ρομαντική ιστορία, δίνο-
ντας πάντως την εντύπωση πως 
ενδιαφέρεται περισσότερο να πε-
ριγράψει την ατμόσφαιρα και την 
κουλτούρα της εποχής παρά το 
δραματικό μπλέξιμο των ηρώων 

του. Ολόκληρη η ταινία βρίθει 
αναφορών κυρίως στη μουσική 
και στο σινεμά των συγκεκριμέ-
νων δεκαετιών, ενώ πανταχού 
παρόντα είναι και τα κοινωνικά 
ζητήματα με πρώτο αυτό των φυ-
λετικών διακρίσεων. Επιπλέον, 
μεγάλη σημασία δίνεται στην έν-
νοια της κοινότητας· μια τέτοια, 
έστω σε μικρογραφία, δημιουρ-
γούν οι υπάλληλοι του σινεμά, 
πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, 
ενωμένοι ωστόσο από την κοι-
νή τους μοίρα. «Οι ταινίες ασχο-
λούνται με μυθικά τοπία. Πάντα 
αναζητάς ένα σημείο, όπου το 
παρελθόν γίνεται μεγαλύτερο σε 
μέγεθος και σπουδαιότερο σε θε-
ματική και πιο θρυλικό από το 
παρόν.  Κοιτώντας πίσω, αυτή η 
περίοδος της Αγγλίας διασταύρω-
σε τις φυλετικές διακρίσεις με τη 
μουσική και τις ταινίες με έναν 
ιδιαίτερο και ασυνήθιστο τρόπο. 
Η “Αυτοκρατορία του φωτός” εί-
ναι, από την άλλη, μια ταινία που 
γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. 
Το lockdown ήταν μια περίοδος 
προσωπικών αναζητήσεων και 
περισυλλογής για όλους μας. Και 
για εμένα σήμαινε την επαφή με 
αυτές τις αναμνήσεις που με τα-
λαιπωρούν από παιδί», σημειώνει 
ο ίδιος ο Σαμ Μέντες.

Αυτό ακριβώς το ταξίδι των 
αναμνήσεων σε συνδυασμό με 
όλα τα υπόλοιπα θέματα (π.χ. την 
αδιαπραγμάτευτη αγάπη για το 
σινεμά της σκοτεινής αίθουσας) 
που επιχειρεί να εισαγάγει στην 
ταινία του, κάνει πάντως το σύ-
νολο να μοιάζει κάπως «βαρύ» 
και βεβιασμένο. Από την άλλη, 
ευτυχεί να έχει στη διάθεσή του 
ηθοποιούς όπως ο Κόλιν Φερθ, 
ο Τόμπι Τζόουνς και φυσικά η 
σπουδαία Ολίβια Κόλμαν, η οποία 
προσθέτει άλλη μία άψογη ερμη-
νεία στην καριέρα της.

Σε μια παραθαλάσσια πόλη, η Χίλαρι (Ολίβια Κόλμαν), μια γυναίκα με ιστορικό θεμάτων ψυχικής υγείας, εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο. Εκεί θα γνω-
ρίσει τον Στίβεν (Μάικλ Γουόρντ), έναν όμορφο μαύρο άνδρα, που μόλις πιάνει δουλειά στο ίδιο μέρος. Οι δυο τους θα αναπτύξουν μια ιδιαίτερη, σπάνια σχέση...
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«Κοιτώντας πίσω, αυτή η 
περίοδος της Αγγλίας δι-
ασταύρωσε τις φυλετικές 
διακρίσεις με τη μουσι-
κή και τις ταινίες με έναν 
ιδιαίτερο και ασυνήθιστο 
τρόπο», λέει ο σκηνοθέτης.

06.20 Το πιο γλυκό μου ψέμα
 Κωμική σειρά.
07.10 Ο κόσμος να χαλάσει (E)
 Κυπριακή σειρά.
08.00   Προεδρικές 
 εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

14.00 5 X 5 - (Ε) 
 Τηλεπαιχνίδι με τον 
 Μάρκο Σεφερλή.
14.45 Ποιος Παπαδόπουλος;
 Κωμική σειρά, με τους
 Κρατερό Κατσούλη,  
 Μαριάννα Τουμασάτου.
16.00 Προεδρικές 
 εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

22.30 Pain & Gain  
 Αστυνομική κωμωδία, με  
 τους Μαρκ Γουόλμπεργκ,  
 Ντουέιν Τζόνσον, κ.ά.
00.50 4XXX4 - (E)
  Kωμική σειρά, με τους 

Πηνελόπη Αναστασοπού-
λου Κωνσταντίνο Λάγκο.

01.40 Ταμάμ - (E)
 Κωμική σειρά.
02.30 Στο καλό γλυκιά μου  
 συμπεθέρα - (E)  
 Eλληνική κωμική σειρά.
03.20 ∆ούρειος ίππος - (E)  
04.10 Ιωάννα της καρδιάς - (E) 

06.00 Tώρα μαζί
  Ενημερωτική εκπομπή 

με την Ευλαμπία Ρέβη 
και τον Γιώργο Σιαδήμα.

07.00  Η Κύπρος ψηφίζει 
  O Ονούφριος Σωκράτους 

και η Στέλλα Σάββα μάς 
μεταφέρουν λεπτό προς 
λεπτό τη διαδικασία ψη-
φοφορίας των πολιτών. 

14.00 Τροχός της τύχης - (E)
  Tηλεπαιχνίδι.
15.15 Eπιπλογκουρμεδιές
 Eκπομπή μαγειρικής, 
 με τον Σταυρή Γεωργίου.
16.30 OMEGA ∆ημοκρατία - 
 Ο νέος Πρόεδρος  
  Πολιτική εκπομπή με 

τον Μιχάλη Παυλίδη και 
τον Σωτήρη Παρούτη για 
την ανάδειξη του νέου 
Προέδρου. Μαζί τους 
στο στούντιο σχολιάζει 
ο Γιώργος Τσαλακός και 
ο εκλογικός αναλυτής 
Στράτος Φαναράς.

18.00 OMEGA ∆ημοκρατία - 
 Ο νέος Πρόεδρος  
  Το μεγάλο exit poll του 

OMEGA από την Pulse 
Market Research με τον 
∆ιευθύνοντα Σύμβουλο 
Παναγιώτη Παναγιώτου.   

00.00 Ό,τι αγαπώ
 Μουσική εκπομπή,
 με τον Γιάννη Μπέζο.
02.00 OPEN Weekend - (E) 
05.00 Τρία μίλια - (Ε)

06.00 Οι Τάκκοι - (E)
 Κωμική σειρά.
07.00 Μόλις χθες - (E)
 Ελληνική σειρά.
08.00   Προεδρικές 
 Εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

13.00  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Γειτονιές στο πιάτο
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τον ∆ημήτρη Σκαρμούτσο.
14.50 Γεια σου
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τη Μαρία Μπακοδήμου.
16.30 Προεδρικές 
 Εκλογές 2023
  Πολιτική εκπομπή με 

ζωντανές συνδέσεις, κα-
λεσμένους στο στούντιο 
και ρεπορτάζ.

22.00 Survivor All Star
 Παιχνίδι επιβίωσης, 
 με τον Γιώργο Λιανό.
 Οι κορυφαίοι Έλληνες    
 Survivors επιστρέφουν  
 στην αρένα όπου άλλαξε  
 η ζωή τους. 
01.30 Γλυκάνισος - (Ε)
  ∆ραματική σειρά με τους 

Γιώργο Παπαγεωργίου, 
Έλενα Πιερίδου, κ.ά.

02.20 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
04.00 Γεια σου - (Ε)
05.30 Βρέχει έρωτα - (Ε)

08.55 Τα κίτρινα γάντια
10.20 Το δόλωμα
11.55 Ταξίδι
13.20 Αχ και να ’μουν άντρας
14.50 ∆ιπλή θυσία
16.05 Λαός και Κολωνάκι
17.25 Ο νικητής
18.50 Η αδελφή μου θέλει ξύλο
20.00 Η βίλλα των οργίων
21.30 Ο γόης
23.00 Οι αδίστακτοι   
00.30 Αγκίστρι
02.10 Κόσμος και Κοσμάκης
04.00 Κάλλιο πέντε και στο χέρι

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ2023

16.00   Προεδρικές 2023 18.00 OMEGA ∆ημοκρατία 16.30   Προεδρικές 2023 21.00 The Escape

20.00 Η βίλλα των οργίων

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
22.30 Ξένη ταινία
00.40 Ξένη ταινία

06.00 Παιδικό πρόγραμμα
08.00 Ελλ. κινηματογράφος
14.00 Kismet - ∆ραματική σειρά
15.50 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.25 Ελλ. κινηματογράφος
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)
18.05 Ελλ. κινηματογράφος
19.45 ΕΧΤΡΑ News
20.20 Κινημ/φικές επιτυχίες
21.00 Σουλεϊμάν ο 
 μεγαλοπρεπής
 ∆ραματική σειρά.
22.30 Octopussy 
 Ξένη ταινία.

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00 Ελληνική ταινία
09.45 Οικογενειακή ταινία  
13.00 Ελληνική ταινία
14.45 Ο παππούς ο Τάσος  
 μαγειρεύει - (E) 
 Εκπομπή μαγειρικής.
15.00 Τηλεαγορά
18.50 Προεδρικές 2023
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία
01.45 Ξένη ταινία
04.20 Ξένη ταινία
06.40 Μουσικά ταξίδια

09.45 Victoria Gotti:
 My Father’s Daughter
11.30 Love Is Love Is Love
13.15 Shut In
15.00 Faraway Eyes
17.15 Fatima
19.15 I Am Somebody’s Child:
 The Regina Louise Story
21.00 The Escape 
22.50 Under Siege 2:
 Dark Territory
00.30 Riverfront Romance
02.00 A Tale Of Two Coreys
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Των ΑΝΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΟΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΕΣΑΡΙΤΗ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΟΥΛΑ,
και ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΙΑΝΤΟΥ

Η Χονδρική Αγορά Λευκωσίας 
(Εικ.1), η οποία βρίσκεται στο Κα-
ϊμακλί πλησίον της βιοτεχνικής 
περιοχής Αμμοχώστου, λειτουρ-
γούσε μέχρι πρόσφατα στεγάζο-
ντας φθαρτέμπορες, κρεοπώλες 
και άλλους εμπόρους χονδρικής 
πώλησης. Αποτελεί ένα αξιόλογο 
δημόσιο κτήριο της περιόδου της 
ανεξαρτησίας στην Κύπρο πριν 
από τον πόλεμο (1960 – 1974), 
το οποίο φέρει αρχιτεκτονικές, 
ιστορικές, τεχνολογικές και άλ-
λες αξίες σε τοπικό και παγκύ-
πριο επίπεδο. Την τελευταία δε-
καπενταετία, μέσω τοπικών αλλά 
και διεθνών δημοσιεύσεων έχει 
αναγνωριστεί ως ένα από τα ση-
μαντικότερα κτίρια του κυπρια-
κού μοντερνισμού. 

Μετά την αξιολόγηση της κα-
τάστασης της Χονδρικής Αγοράς 
Λευκωσίας ως επικίνδυνη από το 
Τεχνικό Τμήμα του ∆ήμου Λευκω-
σίας εκφράζουμε την έντονη ανη-
συχία μας για το μέλλον της. Παρά 
τις πολλαπλές αξίες που φέρει, οι 
οποίες την καθιστούν ως αρχιτε-
κτονικό σύνολο, έργο σημαντικής 
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς δεν έχει κηρυχθεί 
ως διατηρητέα μέχρι στιγμής, και 
ως εκ τούτου το μέλλον της είναι 
αβέβαιο και οι αξίες που εμπεριέ-
χει, δύνανται να χαθούν, εάν κα-
ταστραφεί λόγω φθοράς ή μέσω 
πιθανής κατεδάφισής της.

 Ιστορική αναδρομή 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Λευ-

κωσίας προκήρυξε το 1965 αρ-
χιτεκτονικό διαγωνισμό για τον 
σχεδιασμό της χονδρικής Αγοράς 
και το πρώτο βραβείο κέρδισε η 
σχεδιαστική πρόταση των αρχιτε-
κτονικών γραφείων Ζεμπύλα και 
Κυθρεώτη, Βαφειάδη και Οικονό-
μου. Η κατασκευή της αγοράς ορ-
γανώθηκε σε δύο φάσεις με την 
πρώτη να ολοκληρώνεται το 1967. 
Η πρώτη φάση είχε κόστος 50.000 
λίρες και περιλάμβανε τα δυτικά 
κτήρια, στα οποία χωροθετήθη-
καν χρήσεις διοίκησης, χονδρικής 
πώλησης, ιχθυοπωλεία, αποθήκες 
και χώροι δημοσίων διευκολύνσε-
ων, όπως παραρτήματα τραπεζών, 
ταχυδρομείου και τηλεγραφείου, 
καθώς και τηλεφωνικοί θάλαμοι. 
Η δεύτερη φάση κατασκευής της 
αγοράς, η οποία δεν πραγματο-
ποιήθηκε, προνοούσε χώρους 
εστιατορίων και καταστημάτων, 
αίθουσες αναψυχής και συνελεύ-
σεων των εμπόρων, περισσότε-
ρα κτήρια χονδρικής πωλήσεως, 
επέκταση του χώρου της ψαρα-
γοράς καθώς και χώρο πώλησης 
λουλουδιών και φυτών.Οι αρχιτέ-
κτονες του έργου, από τους σημα-
ντικότερους αντιπροσώπους του 
μοντέρνου στην Κύπρο, έπειτα 
από σπουδές στο εξωτερικό, με-
τέφεραν και εφάρμοσαν στο νησί 
δυτικές ιδέες για τη μοντέρνα αρ-

χιτεκτονική. Οι διεθνείς επιρροές 
είναι εμφανείς στον σχεδιασμό 
της αγοράς η οποία παρουσιάζει 
αξιοσημείωτες ομοιότητες με την 
αγορά Queensgate Market (1960) 
στο Huddersfield, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από τους αρχιτέκτονες 
της J. Seymour Harris Partnership 
και την Coyoacan Market (1955), 
στο Μεξικό του Ισπανο-Μεξικα-
νού αρχιτέκτονα Felix Candela 
Outerino. 

Aρχιτεκτονικό σύμπλεγμα 
Η Χονδρική Αγορά της Λευκω-

σίας λόγω της σημαντικής χρήσης 
που φιλοξένησε για πολλές δε-
καετίες έχει σημαντική ιστορική 
αξία, καθώς ως κτήριο αγοράς στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέ-
εται με τον εμπορικό/ βιομηχανι-
κό χαρακτήρα της περιοχής, στην 
οποία λειτούργησε και το ιστορι-
κό κτήριο του ΣΟΠΑΖ. Εξυπηρέ-
τησε μια κομβική λειτουργία του 
αστικού χώρου, ρυθμίζοντας το 

εμπόριο των αγροτοκτηνοτροφι-
κών προϊόντων στην πρωτεύου-
σα, υποβοηθώντας με τη λειτουρ-
γία της τα πρώτα μετααποικιακά 
χρόνια τον επιδιωκόμενο εκμο-
ντερνισμό. 

Η τυπολογία των κτηρίων των 
αγορών χονδρικής πώλησης εμ-
φανίστηκε αργότερα στα μέσα 
του 20ού αιώνα, ως απάντηση 
στην ανάγκη για σύνδεση των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων 
με την αγορά των πόλεων. Μια 
ανάγκη την οποία γέννησαν η 
αστικοποίηση και η ραγδαία αύ-
ξηση του πληθυσμού των πόλεων 
ταυτόχρονα με τις καινούργιες δυ-
νατότητες που δημιούργησε η ευ-
ρεία χρήση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Στο πρώτο μισό του 
20ού αιώνα κατασκευάστηκαν 
αρκετές δημοτικές αγορές, όπως η 
αγορά Bandabuluya σχεδιασμένη 
από τον Τσαγκαρίδη στη Λευκω-
σία, καθώς και τη ∆ημοτική Αγορά 
Λάρνακας σχεδιασμένη από τον 
Πόλυ Μιχαηλίδη, η οποία κατεδα-
φίστηκε πρόσφατα. Οι χονδρικές 
αγορές αποτελούν μια τυπολογία 
κτιρίων οι οποίες σηματοδοτούν 
τη μετάβαση από την αγροτική 
κοινωνία στη νέα οικονομία της 
μοντέρνας εποχής μετά την ανε-
ξαρτησία στη Κύπρο.

Ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογι-
κές δυνατότητες της χρήσης του 
οπλισμένου σκυροδέματος το κα-
τέστησαν το κατάλληλο υλικό για 
τη δημιουργία των αρχιτεκτονι-
κών μορφών τα οποία να γεφυρώ-
νουν μεγάλα ανοίγματα τα οποία 
απαιτούνταν στη στέγαση χρήσε-
ων όπως οι αγορές. Η αρχιτεκτο-
νική της αξία σχετίζεται επίσης 
με την οικοδομική τεχνολογία 
που χρησιμοποιήθηκε στην κατα-
σκευή του σύνθετης γεωμετρίας 
κελύφους οπλισμένου σκυροδέ-
ματος της οροφής και των στε-
γάστρων (Εικ. 1), αλλά και με τις 
γλυπτικές μορφές που αυτά έχουν 
προσλάβει με τον σχεδιασμό τους. 
Λόγω των λιγοστών επεμβάσεων 
διασώζεται σε μεγάλο βαθμό η 
αρχική του μορφή και υλικότητα 
και μαζί με αυτές και η αισθητι-
κή και τεχνολογική του αξία στο 
επίπεδο του σχεδιασμού και της 
κατασκευής. Τα κύρια κτίρια της 
αγοράς, εμβαδού περί τα 400 τετρ. 

μ., είναι κατασκευασμένα από 
πλαίσια ανεπίχριστου οπλισμέ-
νου σκυροδέματος με πληρώσεις 
από οπτόπλινθους. Ο καθένας από 
τους κτιριακούς όγκους αποτελεί-
ται από έξι τμήματα, το καθένα 
με πατάρι το οποίο καλύπτει πε-
ρίπου το 60% του εμβαδού της 
κάτοψης. Οι πλάκες οροφής είναι 
κατασκευασμένες σε δύο διαφο-
ρετικές στάθμες με την ψηλότε-
ρη επίπεδη πλάκα να οριοθετεί 
τους χώρους των παταριών. Η 
διαφορά ύψους των πλακών επέ-
τρεψε τη δημιουργία φεγγιτών, οι 
οποίοι προσδίδουν φυσικό φωτι-
σμό σε όλο το βάθος των χώρων, 
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 
τη ροή αέρα για μείωση της θερ-
μοκρασίας στο εσωτερικό και τη 
δημιουργία μικροκλιμάτων. Η κε-
κλιμένη πλάκα δημιουργεί προβό-
λους εκτός των κλειστών χώρων 
των καταστημάτων για σκίαση 
και προστασία από τη βροχή επι-
τρέποντας την επέκταση της λει-
τουργίας της αγοράς εξωτερικά 
λαμβάνοντας υπόψη τον προσα-
νατολισμό. 

Η Αγορά σήμερα
Τα κτήρια της αγοράς σήμερα 

παρουσιάζουν σημαντικές φθορές 
λόγω της έλλειψης συντήρησης. 
Σε κάποια σημεία είναι εμφανής 

ο οπλισμός, λόγω των μικρών επι-
καλύψεων που χρησιμοποιούνταν 
την εποχή κατασκευής του συ-
μπλέγματος. Επιπλέον φαίνονται 
λευκές αποθέσεις (ασβεστώμα-
τα) και υγρασίες, φαινόμενα που 
μπορούν να αποδοθούν στις μη 
επαρκείς απορροές των όμβριων 
υδάτων, όπως επίσης και στην μη 
επαρκή ή φθαρμένη υγρομόνω-
ση στις πλάκες οροφής. Η εναν-
θράκωση μαζί με την υγρασία 
και το πολύ μικρό πάχος επικά-
λυψης, φαίνεται σε κάποια σημεία 
να έχει οδηγήσει στην οξείδω-
ση του χαλύβδινου οπλισμού. Η 
Χονδρική Αγορά της Λευκωσίας 
όπως και το ΣΟΠΑΖ, που «σταδι-
ακά αποτέλεσαν τοπόσημα της 
πόλης και τεκμήρια της κοινω-
νικής και τεχνολογικής εξέλιξης 
του τόπου, χρειάζεται να αποκτή-
σουν νέους ρόλους στη σύγχρο-
νη αστική ζωή». Αυτά τα έργα 
είναι από τη φύση τους δεκτικά 
σε χωρικούς μετασχηματισμούς 
και η υπολειτουργία τους και η 
διακοπή της αρχικής τους χρή-
σης δημιουργεί ευκαιρίες για νέ-
ους χωρικούς μετασχηματισμούς 
στο υλικό απόθεμα της πόλης, 
μέσω μιας οικολογικής προσέγ-
γισης. Η τυπολογία της χονδρι-
κής αγοράς και η τόσο ευέλικτη 
δομή και χωρική οργάνωση του 
συμπλέγματος επιδέχεται με ευ-
κολία πολλαπλές πιθανές επανα-
χρήσεις. Η αξία επανάχρησης της 
συνδέεται και με την κοινωνική 
αξία των δημόσιων αγορών καθώς 
οι αγορές ήταν και παραμένουν 
μέρη ιδιαίτερης σημασίας για τις 
τοπικές κοινότητες.

Προστασία και διατήρηση 
Λαμβάνοντας υπόψη την από-

φαση του ∆ήμου Λευκωσίας για 
κήρυξη των οικοδομών ως επι-
κίνδυνων, υποστηρίζουμε πως 
είναι πολύ σημαντικό η Χονδρική 
Αγορά Λευκωσίας να τύχει κατάλ-
ληλης διαχείρισης, και να γίνουν 
άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες 
για την προστασία της ως αρχι-
τεκτονικού συνόλου. Είναι σημα-
ντικό να τύχει άμεσα κατάλληλης 
επισκευής και ενίσχυσης, με σκο-
πό τη μελέτη και διατήρηση των 
αξιών της, συμπεριλαμβανομένου 
του δημόσιου χαρακτήρα και της 
κοινωνικής της σημασίας. Πέραν 
των αρμόδιων αρχών σε αυτή τη 
διαδικασία σημαντικός είναι και 
ο ρόλος της δημόσιας διαβούλευ-
σης και η συμβολή των ίδιων των 
πολιτών, για την απόφαση του 
μέλλοντος της Χονδρικής Αγο-
ράς και των πιθανών σεναρίων/
προτάσεων επανάχρησής της.

Αντρούλα Γεωργίου (ειδικός επιστήμο-
νας Διδασκαλίας και Έρευνας, Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, Παν. Κύπρου), Πόπης 
Ιακώβου (λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτο-
νικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Γιώργος 
Μεσαρίτης (πολιτικός μηχανικός, Μελε-
τητικό Γραφείο Πολυτία Αρμός), Μιχάλης 
Σιούλας (PhD, Αρχιτέκτονας), Αιμιλία Σι-
άντου (PhD, Αρχιτέκτονας).

Η αξία της Χονδρικής Αγοράς Λευκωσίας
Πρόκειται για ένα ιστορικό σύνολο κτηρίων της πρωτεύουσας που αξίζει να διαφυλαχθεί ως αρχιτεκτονική κληρονομιά

Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, 2021, φωτογραφίες: Στέφανος Κουρατζής, 
(από το αρχείο της αρχιτεκτονικής έκθεσης, Past-forward: Stavros Economou 
Unarchived’, 2021, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ). 

Στέγαστρο και δεξαμενή νερού στην χονδρική αγορά Λευκωσίας. Φωτο-
γραφικό υλικό από αρχείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αρχιτέκτονες & Μηχανικοί

Η Χονδρική Αγορά της 
Λευκωσίας εξυπηρέτησε 
μια κομβική λειτουργία 
του αστικού χώρου, ρυθ-
μίζοντας το εμπόριο των 
αγροτοκτηνοτροφικών 
προϊόντων στην πρω-
τεύουσα, υποβοηθώντας 
με τη λειτουργία της τα 
πρώτα μετααποικιακά 
χρόνια τον επιδιωκόμενο 
εκμοντερνισμό. 

Η Χονδρική Αγορά της 
Λευκωσίας όπως και το 
ΣΟΠΑΖ, που «σταδια-
κά αποτέλεσαν τοπόση-
μα της πόλης και τεκμή-
ρια της κοινωνικής και 
τεχνολογικής εξέλιξης 
του τόπου, χρειάζεται 
να αποκτήσουν νέους 
ρόλους στη σύγχρονη 
αστική ζωή».



Κλασικά 
αριστουργήματα... 
τσέπης με την 
«Καθημερινή»

Μια νέα σειρά 

αγαπημένων 

λογοτεχνικών 

έργων με 

ερμηνευτικά σχόλια, 

σε νέες εκδόσεις 

πρακτικού 

σχήματος, για 

να σας κρατούν 

συντροφιά παντού.
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