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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Το εικονοστάσι 
στα Λιβερά
Πώς ένα κομμάτι ξύλο πριν από
50 σχεδόν χρόνια μάς αποκάλυ-
ψε την ιστορία του, μέσα στον
ερειπωμένο ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στα
Λιβερά της Κερύνειας. Ένα μι-
κρό χωριό στη δυτική εσχατιά
του νησιού. Μία μικρή στάση και
στο κοιμητήριο της Όρκας, το
γειτονικό χωριό. Τέχνες, σελ. 4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι Eλληνες του Καναδά
Το Εικονικό Μουσείο Immigrec, της Ελληνικής Μετανάστευ-
σης, είναι το αποτέλεσμα διετούς ερευνητικής προσπάθειας.
Είναι ένα υποδειγματικό έργο και πρόκειται για διεπιστημο-
νική εκπαιδευτική κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει ομά-
δες από τρία καναδικά πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο
της Πάτρας, χάρη στην υποστήριξη του ΙΣΝ. Τέχνες, σελ. 1

Αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιείται και
επίσημα στον Δημοκρατικό Συναγερμό με
την ανανέωση προσώπων στην ηγετική
πυραμίδα. Η επόμενη μέρα στο κόμμα δεν
θα είναι υγιεινός περίπατος αλλά ένα δύ-
σκολο παζλ. Η νέα ηγεσία θα κληθεί να

απαντήσει στο ποια θα είναι η πολιτική
της προσέγγιση, δεδομένου ότι φαίνεται
να αποχωρεί η σκληρή πολιτική τοποθέ-
τηση. Θα κληθεί να καθορίσει την πολιτική
της ταυτότητα ανάμεσα σε συνασπισμούς
που διεκδικούν μέρος του ακροατηρίου

του ΔΗΣΥ, αλλά κυρίως θα πρέπει να ξε-
καθαρίσει τον ρόλο της απέναντι στη νέα
κυβέρνηση. Ερώτημα είναι αν η στρατιά
στελεχών, που αυτή τη στιγμή θεωρείται
παροπλισμένη, θα παίξει τον ρόλο της
σκιώδους κυβέρνησης. Σελ. 4

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Από «σωτήρες»
της ΕΔΕΚ
διασπαστές 

Όσοι προαναγγέλλουν
τη δημιουργία νέας
πλατφόρμας στον χώρο
της σοσιαλδημοκρατίας,
ας δικαιολογήσουν πώς

από αυτόκλητοι «σωτήρες» της
ΕΔΕΚ, όπως ανακοίνωσαν τον περα-
σμένο Ιούνιο, σήμερα μεταβάλλον-
ται σε διασπαστές, λέει στην «Κ» ο
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζό-
πουλος και εξηγεί το παρασκήνιο της
σύνθεσης του υπουργικού. Σελ. 9

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χρειάζονται αρκετές
μεταρρυθμίσεις
Ο Παναγιώτης Δημητρίου, ένα από
τα ιδρυτικά μέλη του Δημοκρατικού
Συναγερμού, μιλάει στην «Κ» για το
κόμμα που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρί-
δης, το 1976. Σελ. 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Δώσαμε 800 εκατ.
για τον σιδηρόδρομο
Εκπρόσωπος της Κομισιόν αναλύει
στην «Κ» όλες τις χρηματοδοτήσεις
που έχει λάβει η Ελλάδα τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια προκειμένου να
εκσυγχρονίσει το δίκτυό της. Σελ. 20

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται αυτό τον
μήνα από την οικονομική κρίση του 2013,
που οδήγησε στο κούρεμα των καταθέσεων.
«Πηγή του κακού» ήταν το γεγονός ότι οι
τράπεζες της Κύπρου άρχισαν να αναλαμ-
βάνουν υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν
να διαχειριστούν επαρκώς. Το 2010 οι ξένες
καταθέσεις ανέρχονταν στα 70 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες από τη μία έπρεπε να δίνουν
σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων υψη-
λές αποδόσεις πάνω στις καταθέσεις και
από την άλλη να τις διοχετεύσουν με επι-
τυχία. Στο δεύτερο σκέλος, σίγουρα απέ-
τυχαν. Από το 2013 το μεγαλύτερο μέρος
της τραπεζικής εποπτείας γίνεται σε «Ευ-
ρωπαϊκό ταμπλό». Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Θλίψη, μόνο θλίψη
Τα επί μέρους προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει η Παιδεία στη χώρα
οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικά
και πρέπει η νέα ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας να εγκύψει σε αυτά
προκειμένου να βρει τις ενδεικνυό-
μενες λύσεις. Πρώτα και κύρια όμως
θα πρέπει να σκύψει σε ζητήματα
που αφορούν το πώς εκπαιδεύονται
τα παιδιά στα σχολεία να μην είναι
αδιάλλακτα ως προς αυτό που τους
φαίνεται εκ πρώτης όψης ξένο και
διαφορετικό, ώστε να εκλείψουν
εξοργιστικά περιστατικά όπως αυτό
με τον μαθητή με καταγωγή από
το Κογκό σε λύκειο της επαρχίας
Λάρνακας.   

Τα αλόγιστα δάνεια και το κούρεμα
Δέκα χρόνια από τη μεγάλη κρίση – Τα μοιραία λάθη των τραπεζών

Οι τέσσερεις προκλήσεις 
στη νέα εποχή του ΔΗΣΥ 
Η νέα ηγεσία θα κληθεί να καθορίσει τον ρόλο της απέναντι στην κυβέρνηση 

Οι παλινωδίες και ο παρασκηνιακός μαραθώνιος που κατέληξαν στην υποψηφιότητα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για την προεδρία της Τουρκίας
από τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν πλήξει την αξιοπιστία των αντιπάλων του Ερντογάν, γεγονός που αναμένεται να καταγραφεί και
στις δημοσκοπήσεις. Ο Ταγίπ Ερντογάν πολλές φορές δεν έκρυβε την προτίμησή του να έχει ως αντίπαλο τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, καθώς από
την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2010, μετράει ήττες σε δύο δημοψηφίσματα, τρεις γενικές εκλο-
γές και μία προεδρική εκλογή. Σελ. 22

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Η ατζέντα και
η σημασία 
της συνάντησης 
Η πρώτη επίσκεψη του Προέδρου της
Δημοκρατίας στην Αθήνα και το ενδια-
φέρον, σε μια κρίσιμη περίοδο για το
Κυπριακό, εδράζεται τόσο στον συντο-
νισμό του με τον πρωθυπουργό, Κυριακό
Μητσοτάκη, αλλά και στο πώς, ο νεοε-
κλεγείς Πρόεδρος θα αλληλεπιδράσει
με τον τελευταίο. Σελ. 8

Οι παλινωδίες της αντιπολίτευσης και ο Ερντογάν

ΕΛΛΑΔΑ

Οι γρίφοι στον 
εκλογικό ορίζοντα
Θα καρπωθεί η αντιπολίτευση μέρος
της φθοράς της κυβέρνησης; Θα μο-
νοπωλήσει το δυστύχημα τον προ-
εκλογικό; Αυτά είναι μερικά από τα
ερωτήματα που σκιάζουν τον εκλογι-
κό ορίζοντα στην Ελλάδα. Σελ. 19, 20

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Τρία εμπόδια για 
απεσταλμένο της Ε.Ε.
«Μάχη με το ακατόρθωτο» χαρακτηρίζεται
από κύκλους στην Ε.Ε., η προσπάθεια
που εξήγγειλε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
για τον διορισμό απεσταλμένου των Βρυ-
ξελλών για το Κυπριακό, προκειμένου η
Ε.Ε. να συμβάλει «ενεργότερα», στο πλαί-
σιο του ΟΗΕ. Σελ. 7

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Στη Νομική Υπηρεσία
θα πάει το νομοσχέδιο
Η δημιουργία υφυπουργείου Μετανά-
στευσης φαίνεται ότι ακόμα έχει δρόμο
για να ολοκληρωθεί. Το προσχέδιο που
είχε ετοιμασθεί έχει παραδοθεί στον
υπουργό Εσωτερικών ωστόσο σειρά πρα-
κτικών ζητημάτων καθιστούν προσωρινά
ανέφικτο τον στόχο να προσδιοριστεί ο
χρόνος ετοιμασίας του. Σελ. 8

Η γυναίκα στον
Τύπο της εποχής
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας κάνουμε μία
αναδίφηση στον κυπριακό Τύπο
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα, για να δούμε πώς οι άν-
δρες συντάκτες αντιμετώπιζαν
τη γυναίκα, μέσα από τα δημοσι-
εύματα της εποχής. Σελ. 10
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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.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΕΧΩΛ: [...] Τοιουτοτρόπως, τρεις εκ των τεσσάρων
επαρχιών της Μαντζουρίας ευρίσκοντο πλέον εις χείρας των [Ιαπώ-
νων]: το Μούκδεν, η Κιρίν, η Χεϊλούγκ-Κιντούγκ. Απέμενεν η Γιεχώλ
να κατακτηθή, διά να προκηρυχθή η κυβέρνησις του Μαντσουκουό,

αλλ’ ο καιρός επείγε διότι η
ΚΤΕ, υποκινηθείσα από την
Αμερικήν, ωργάνωνε την
αποστολήν ειδικής επιτροπής
εις την Απω Ανατολήν διά να
μελετήση την σινοϊαπωνικήν
διαφοράν. [...] Αλλ’ η απομε-
μακρυσμένη αύτη επίδειξις
της ΚΤΕ η υποκινηθείσα από
την Αμερικήν, αι πείσμονες
συζητήσεις τας οποίας προ-
εκάλεσεν εν Γενεύη, η έντο-

νος προπαγάνδα των Κινέζων, η οργάνωσις τοπικών εξεγέρσεων,
όλα αυτά συνετέλεσαν εις το να εμποδίσουν τους Ιάπωνας να πραγ-
ματοποιήσουν εν τω συνόλω του το μέγα πρόγραμμά των. Πράγματι,
υπελείπετο η κατάληψις της Γιεχώλ, της τετάρτης και τελευταίας
επαρχίας της Μαντζουρίας, την οποίαν οι Ιάπωνες δεν κατώρθωσαν
να πραγματοποιήσουν το 1932.

ΤΥΧΗ: Αφού εν αρχή έπλεξε το εγκώμιον του Προέδρου Χίντεμ-
πουργκ, ο Χίτλερ εξέφρασε την χαράν του διά την νίκην της παρελ-
θούσης Κυριακής, ήτις, ως είπε, μετέβαλε την τύχην της Γερμανίας διά
παντός. Το έθνος –εσυνέχισεν– αγρυπνεί και θα το οδηγήσωμεν προς
την ευημερίαν διά της χρησιμοποιήσεως όλων των ενεργειών του.

ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ: Επί τέλους εκπληρούται εν όνειρον των Ατθίδων. Ερ-
χεται ο Βίλλυ Φριτς! Θα ιδούν εκ του φυσικού τον άνθρωπον αυτόν,
την σκιάν και την φωνήν του οποίου ελάτρευσαν επί τόσον καιρόν
εις την οθόνην. Μετά τον Γκούσταβ Φραίλιχ, την Ντίτα Πάρλο, την
Γκίτα Αλμπυρ, θα έχουν τώρα την ευτυχίαν να τους μειδιάση και ο
Βίλλυ Φριτς. Πράγματι, χθες ελήφθη τηλεγράφημα της Ούφα εκ Βε-
ρολίνου, δι’ ου αναγγέλλεται ότι παρεκάμφθησαν όλαι αι δυσχέρειαι
και ο Βίλλυ Φριτς θα ευρίσκεται την Τετάρτην εις τας Αθήνας.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
12.3.1933
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΜΗΡ ΟΥ & Σ Ε  Β Ε  Ρ  Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

«Πώς έμεινε ο Πικάσο στην Ιστορία
για τη ροζ και τη γαλάζια του περίο-
δο; Αντίστοιχα εμβληματική για την
Ιουλία ήταν η διπλωματική της πε-
ρίοδος» μου εξήγησε η ξαδέλφη εξ
Αθηνών Ευφημία Παλαιολόγου
Τσαμπά, κατά την πρόσφατή της
επίσκεψη στο νησί. «Το λέγω με
κίνδυνο να θεωρηθεί ύβρις και να
εξαγριωθεί η έτσι κι αλλιώς εξα-
γριωμένη –ένεκα Χατζηγιάννη–
καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά εδώ
μιλάμε για γεγονότα, αγαπητέ».

Η διπλωματική περίοδος της Ιου-
λίας ανάγεται στα παλαιολιθικά
χρόνια, όταν ο Ουίλσον υπηρετούσε
ως πρέσβης στο βρετανικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών. «Η Ιουλία τότε
ήταν νιόπαντρη κι έκανε αναγκαστι-
κά παρέα με τη Lucy, τη Lilly, τη Lu-
na, τη Lou και τ’ άλλα κορίτσια...
Ώσπου μια μέρα δεν άντεξε άλλο τη
διπλωματική συζυγική πλήξη, τα
βρόντηξε κι επέστρεψε στα πάτρια
εδάφη. Επάγγελμα; Τη ρώτησε
ένας μουστακαλής αστυνομικός
στον έλεγχο διαβατηρίων του αε-
ροδρομίου Λευκωσίας. Επάγγελμα
γυναίκα, απάντησε θαρρετά η Ιου-
λία. Αυτές ήταν φεμινιστικές επα-
ναστάσεις, όχι οι σημερινοί ολο-
φυρμοί στο Facebook. Ας προσέ-
ξουν τουλάχιστον να μη σκίσουν
κάνα καλσόν» σάρκασε η Ευφημία
Παλαιολόγου Τσαμπά και κτύπησε
ένα τσιπουράκι.

Καθόμασταν σε ένα από τα τραπέ-
ζια του κήπου, με τσίπουρα και με-
ζεδάκια που ετοίμασε η οικοδέ-
σποινα Ρενέ Κυπαρίσσι. Ο γράφων,
ως προσκεκλημένος δημοσιογρά-
φος, ένεκα της «σεμνής εορτής για
την Hμέρα της Γυναίκας» όπως ανέ-
γραφε η πρόσκληση. «Δύο πράγμα-
τα πρέπει να εμπεδώσουμε με τη
νέα διακυβέρνηση» ψιθύρισε στην
ομήγυρη η Ιουλία. «Πρώτον το γε-
γονός ότι η ζωή μας δεν βρίσκεται
πλέον στα στιβαρά χέρια του Μάρι-
ου Πελεκάνου. Και δεύτερον, ότι η
καθεστωτική Ρενέ θα διοργανώνει

σουαρέ διά πάσαν νόσον και πάσαν
μαλακία». 

Η εμφάνιση της Χορωδίας Οικια-
κών Βοηθών Αγίου Ανδρέα διέκο-
ψε τις συζητήσεις. Οι αλλοδαπές
μοίρασαν ματσικόριδα στις κυρίες
κι έπειτα τραγούδησαν με αλέγρα
διάθεση: «Πάμε κοπέλες, απόψε
πάμε για τρέλες, τ’ αγέρι πρίμα. Πά-
με κυράδες σαν τις παλιές φιλενά-
δες βήμα το βήμα…». Το κέφι απο-
γειώθηκε σε σημείο που ξεθάρρε-
ψε η Ευγενία η Καλαμαρού κι ευχή-
θηκε «Καλή Παναγιά», σκορπώντας
φέιγ βολάν με τη φωτογραφία της
Αννίτας. Το γεγονός προκάλεσε
εκνευρισμό στο φαν κλαμπ του Δη-
μήτρη, αλλά το διπλωματικό επει-

σόδιο αποσοβήθηκε, όταν η Ιουλία
ξεκίνησε τη συζήτηση για τις φήμες
που έχουν αναστατώσει το Διπλω-
ματικό Σώμα.

«Αν ο Πρόδρομος Προδρόμου δια-
δεχτεί τον Κυριάκο Κενεβέζο στην
πρεσβεία της Αθήνας, τότε θα επι-
βεβαιωθεί το στερεότυπο ότι ο εχ-
θρός του γελοίου είναι το γελοι-
ωδέστερο» εξεμάνη η Ιουλία. «Τη
φήμη για τον διορισμό του δημάρ-
χου Στροβόλου στην πρεσβεία μας
στο Λονδίνο τη διαβάσατε;» έριξε
λάδι στη φωτιά η αριστερή (με την
καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυριακού.
«Τσίπουρα!» αναφώνησαν οι κυ-
ρίες, καθώς σε κάτι τέτοιες ακραία
σουρεαλιστικές περιπτώσεις το πο-

τό είναι μια κάποια παρηγοριά.

«Το κορίτσι του μήνα το είδατε;» συ-
νέχισε το μπαράζ ενοχλητικών ερω-
τήσεων η Κουλλίτσα. «Τουτέστιν;»
αναρωτήθηκε το ανυποψίαστο καρέ.
«Μα τον φωτεινό μήνα Μάρτιο!»
απάντησε η αδίστακτη αριστερή. Και
τους έδειξε το ημερολόγιο του 2023,
με τη φωτογενή Φωτεινή Τσιρίδου
να ντύνει (chic) με τη λαμπερή πα-
ρουσία της τον μήνα Μάρτιο. Άλαλα
τα χείλη των χαρτοπαικτριών! «Το πα-
κέτο σοσιαλιτέ βουλευτής με φιλάν-
θρωπα αισθήματα πρέπει να το δού-
με ως κόμμα εν όψει του συνεδρίου
τον Μάιο» σχολίασε προβληματισμέ-
νη η Ευγενία η Καλαμαρού και κατέ-
βασε ένα τσίπουρο.

Μπορεί να ήταν απλώς σύμπτωση,
αλλά όταν η χορωδία ερμήνευε
σπαρακτικά το «Φθινόπωρο Γυναί-
κας» της Ευρυδίκης, η κουβέντα γύ-
ρισε στην Ελένη Θεοχάρους. Η
οποία έγραψε στο Twitter « Έρχεται
ο Κκιλιντζίρογλου!» εννοώντας
προφανώς τον ανθυποψήφιο του
Ερντογάν στις εκλογές, Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου. «Το κακό χιούμορ εί-
ναι ένα θέμα. Το εθνικιστικό κακό
χιούμορ όμως είναι απείρως θλιβε-
ρότερο θέμα» σχολίασε προβλημα-
τισμένη η Ευφημία Παλαιολόγου
Τσαμπά. «Ιδιαιτέρως από μια γυναί-
κα η οποία θήτευσε και εις τας Ευ-
ρώπας» σάρκασε η Ιουλία. «Από-
δειξη ότι η ιδιότητα της γυναίκας –
μέρα που ’ναι– δεν ξεπλένει τις τά-

χαμου εξυπνάδες μιας απόμαχης
πολιτικού, όταν φλερτάρει ξεδιάν-
τροπα με τη γραφικότητα». 

«Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου
πει, μια γυναίκα που αγάπησε πο-
λύ» τραγουδούσαν με πάθος οι αλ-
λοδαπές και οι κυρίες ζήτησαν ένα
γύρο τσίπουρα ακόμα. Η συζήτηση
άλλωστε περί απόμαχων πολιτικών
οδήγησε μοιραία στη συνέντευξη
του Προέδρου Αναστασιάδη στον
Τάσο Τρύφωνος, η οποία αποτέλε-
σε και τον αποχαιρετισμό στα όπλα.
«Ποτέ στο παρελθόν ο επίλογος της
Ιστορίας δεν γράφτηκε με τόσο
απροκάλυπτο κυνισμό» σχολίασε η
Ιουλία. «Αφού φρόντισε να εκλέξει
τον εκλεκτό του, έριξε λίγο αλάτι
ακόμα στην ανοιχτή πληγή του Αβέ-
ρωφ, υποδεικνύοντάς του ότι αν
δεν μπορούσε να γίνει Βασιλιάς,
έπρεπε να γίνει ο πατέρας του Βα-
σιλιά». «Ο Βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο
Βασιλιάς!» αναφώνησε η Καλαμα-
ρού, αφενός επειδή ήταν ντίρλα κι
αφετέρου επειδή καταλάβαινε πως
τα βάσανα των συναγερμικών είναι
πίσω ακόμα.

«Μια γυναίκα μπορεί, τη ζωή σου
να αλλάξει μπορεί, μια γυναίκα
μπορεί, να χαράξει καινούργια αρ-
χή…» τραγούδησε σόλο μια Βουλ-
γάρα και καταχειροκροτήθηκε.
Ήταν η κορύφωση μιας συναισθη-
ματικά φορτισμένης εκδήλωσης, η
οποία απογειώθηκε, όταν η οικοδέ-
σποινα ενημέρωσε τις εκλεκτές
προσκεκλημένες της για την από-
φαση ισπανικού δικαστηρίου. «Επι-
δίκασε αποζημίωση ύψους
204.000 ευρώ σε γυναίκα από τον
πρώην σύζυγό της για 25 χρόνια
απλήρωτων οικιακών εργασιών!
Όσες δεν τους θάψατε, να θυμάστε
ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Πάμε, κοπέλες!» είπε η Ρενέ κι
ένευσε στις κοπελούδες να σερβί-
ρουν τσίπουρα στις ζαλισμένες κυ-
ρίες της αστικής Λευκωσίας.

Πάμε κοπέλες

stavros.christodoulou@gmail.com

Η Lucy, η Lilly, η Luna, η Lou και τ’ άλλα κορίτσια, σε ένα ενσταντανέ στην αγγλική εξοχή. (Προσωπικό φωτογραφικό αρχείο Ιουλίας Παλαιολόγου Ουίλσον)

Τα νέα κόμματα, τα κομμάτια και τα μάτια σας
Ο μακαρίτης ο Χριστόφιας το είχε
πει ξεκάθαρα: το κόμμα και τα μάτια
σας. Τελεία και παύλα! Και θαυμαστι-
κό! Έκτοτε, τόσο πολύ προσέξαμε τα
κόμματα που, μετά από οργασμό
διεργασιών, φαίνεται πως είναι πια
έτοιμα να αρχίσουν να γεννοβολούν
και να πολλαπλασιάζονται. Τα τεστ
εγκυμοσύνης έγιναν και σε κάποιες
περιπτώσεις ήταν θετικά, αν και σε
άλλες ήταν απλό ανεμογκάστρι.

Θα έχουμε άραγε baby ΔΗΣΥ ή mali-
sh ΑΚΕΛ; (malish σημαίνει μωρό στα
ρωσικά). Αυτό ήταν το ερώτημα που
μας απασχολούσε κατά την προ-
εκλογική περίοδο. Πολλοί μάλιστα
θεωρούσαν δεδομένο πως είτε ο
Αχιλλέας Δημητριάδης, είτε ακόμη ο
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, θα προ-
χωρούσαν μετά τις εκλογές σε δημι-
ουργία κόμματος, δημιουργώντας
ακόμη μια πληγή στο γερασμένο -
παρόλα τα λίφτινγκ- σώμα των μεγά-
λων παραδοσιακών κομμάτων. Και
τελικά, ενώ άλλοι φαίνονταν με
φουσκωμένη κοιλίτσα και από αλλού
περιμέναμε τον τοκετό, μας προκύ-
πτει σοσιαλδημοκρατική εγκυμοσύ-
νη με το μωρό να ντύνεται με τα
χρώματα του… Ουράνιου τόξου. 

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπα-
δάκης -εκ των πρωτεργατών της
προσπάθειας για δημιουργία νέου
σχηματισμού στον χώρο της Σοσιαλ-
δημοκρατίας- δήλωσε πως σε αυτό
χωράνε όλοι -πώς λέμε οι καλοί χω-
ράνε παντού;- και είπε χαρακτηρι-
στικά ότι το οραματίζεται σαν συν-

δυασμό του πράσινου και του κόκκι-
νου, αλλά χωράει μέσα και το μπλε! 

Και φυσικά πουθενά δεν ταιριάζει
περισσότερο η φράση Πίτσες μπλε!
Ούτε τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς
δεν είχαν τόσα χρώματα. Όπως λέ-
με το κόκκινο της Φωτιάς, το πράσι-
νο της Ελπίδας και το μπλε της
Στρουμφίτας. Μέγιστη προσοχή
πρέπει να δοθεί σε περίπτωση που
μπει μέσα και το λευκό, το χρώμα
που θα συμβολίζει την Αγνότητα
του νέου κόμματος. Διότι είναι σε
όλους γνωστό ότι αν σμίξεις το κόκ-
κινο με το λευκό διατρέχεις τον κίν-

δυνο να καταλήξεις ροζ! 

Θυμήθηκα και το σουξέ της δεκαε-
τίας του ‘70 με τη Βίκυ Μοσχολιού:
Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε
καραβάκια στο ταξίδι δε με παίρνε-
τε, καλέ;;;

Και, σας έχω μια είδηση: Μπορεί ο
Παπαδάκης να βγήκε πρώτος να
διακηρύξει τις προθέσεις του -πιθα-
νόν και για να σφυγμομετρήσει αν-
τιδράσεις- αλλά τουλάχιστον άλλα
δύο άτομα -όχι κομματικά στελέχη-
ετοιμάζονται για παρόμοιες ανακοι-
νώσεις πριν το καλοκαίρι. Προς το

παρόν μετρούν τα κουκιά τους και
αναμένουν να ολοκληρωθούν οι με-
τεκλογικές ζυμώσεις σε ΔΗΣΥ και
ΑΚΕΛ, αφού εκεί κυρίως εντοπίζουν
αποσχιστικές τάσεις. Το αν θα εκδη-
λώσουν τις προθέσεις τους θα εξαρ-
τηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα
μπορέσουν τα μεγάλα κόμματα να τε-
τραγωνίσουν τον κύκλο και να ικανο-
ποιήσουν τις συχνά άκρως αντίθετες
φωνές στο εσωτερικό τους. 

Ο Στεφάνου δεν προλαβαίνει να δίνει
συνεντεύξεις στη Χαραυγή -κι ας νύ-
χτωσε- όπως και στον Άστρα -μη με
μαλώνετε- προσπαθώντας να προκα-
ταλάβει τις εξελίξεις. Το ΑΚΕΛ καλύ-
πτει πλήρως τον χώρο της ευρύτερης
Αριστεράς, ακόμη και τον χώρο του
Κέντρου, διαμηνύει σε κάθε ευκαι-
ρία. Με τη φόρα που πήρε ο αθεόφο-
βος -με την καλή έννοια αθεόφοβος-
σύντομα θα μας πει ότι καλύπτει μια
χαρά και τον χώρο της Κεντροδεξιάς!
Θα ακολουθήσει άραγε και η αφαίρε-
ση του προσδιορισμού Κομμουνιστι-
κό ώστε να γίνει κι αυτό ελκυστικό
στους Μπλε όπως προγραμματίζει ο
Παπαδάκης; Οψόμεθα…

Αυτή τη βδομάδα πάντως ο Ονασαγό-
ρας θα σας έχει γαργαλιστικές αποκα-
λύψεις για τα εκκολαπτόμενα κομμα-
τάκια που ονειρεύονται να μεγαλώ-
σουν σύντομα και να γίνουν κόμματα
μεγάλα και τρανά. Προς το παρόν ας
τραγουδήσουμε όλοι μαζί: «ένα και
δύο μετράω τα κόμματα, άσπρα, κόκ-
κινα, κίτρινα, μπλε, κομματάκια στο
Αιγαίο δε με παίρνετε καλέ…;»

Κάθε γάμος μεταξύ ενός διανοούμενου και του κομμουνιστικού κόμματος
καταλήγει σε μοιχεία. Νίκολας Νταβίγια, Κολομβιανός συγγραφέας.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Την εβδομάδα που πέρασε, ένα βίν-
τεο από τη μεγάλη κρίση του 2003,
που έκανε τον γύρο του Τwitter
προκάλεσε σωρεία συζητήσεων
και αναλύσεων. Ήταν τότε που ο
Νίκος Αναστασιάδης εξήγγειλε σε
δημοσιογραφική διάσκεψη τη δια-
γραφή των πρωτοκλασάτων στε-
λεχών και ηχηρών  ονομάτων από
το κόμμα (Προδρόμου, Ερωτοκρί-
του, Συλλούρης κ.ά.), εξαιτίας της
απόφασής τους να στηρίξουν στις
προεδρικές εκλογές τον Αλέκο Μαρ-
κίδη. Ήταν τότε που ανταλλάσ-
σονταν βαριοί χαρακτηρισμοί, γί-
νονταν αποκαλύψεις για πτυσσό-
μενα τασάκια στις συνεδρίες του
κόμματος και καλείτο ανοικτά ο
Νίκος Αναστασιάδης σε παραίτηση.
Τα εν λόγω στελέχη –παρά τις εν-
τάσεις και τις συγκρούσεις– δεν
διαγράφηκαν, η  φωτιά που παρου-
σιαζόταν ανεξέλεγκτη, έσβησε, ο
Νίκος Αναστασιάδης παρέμεινε
στην ηγεσία του ΔΗΣΥκαιτο βίντεο
ήταν μία καλή απόδειξη του «τα
πάντα ρει και ουδέν μένει». Θανά-
σιμοι εχθροί μετατράπηκαν στα-
διακά σε στενούς συμμάχους του
Νίκου Αναστασιάδη, ένας αρχηγός
που αμφισβητήθηκε εντόνως εξε-
λέγη δύο φορές Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και οι πληγές λίγο πολύ
επουλώθηκαν. Ήταν όμως και η
απόδειξη πως η ζωή, αλλά κυρίως
η πολιτική κάνει κύκλους. Ο ΔΗΣΥ
μετά τις προεδρικές εκλογές του
Φεβρουαρίου είδε το σοβαρό εν-
δεχόμενο διάσπασης, καθώς διήλθε
τη δεύτερη μεγάλη πολιτική του
κρίση και εξέλεξε τελικά τη νέα
ηγεσία του το Σάββατο που πέρασε.
Τα πολιτικά δεδομένα σήμερα είναι
εντελώς διαφορετικά από τότε και
εντελώς νέα τα πρόσωπα. Σήμερα,
το στοίχημα για τον ΔΗΣΥ είναι με
μία ολική ανανέωση στην ηγεσία
του ΔΗΣΥ να βρει το πολιτικό του
στίγμα και κατ’ επέκταση τον ρόλο
του σε ένα ιδιαίτερα ιδιόμορφο πο-
λιτικό σκηνικό. 

Η νέα ηγεσία του ΔΗΣΥ θα έχει
αναπόφευκτα μία περίοδο χάριτος
μέχρι τον Σεπτέμβρη, γιατί τόσο
περίπου θα χρειαστεί να ολοκλη-
ρωθεί η περίοδος χάριτος και για
την ίδια την κυβέρνηση. Στο χρο-
νικό διάστημα που θα μεσολαβήσει

θα κληθεί να απαντήσει στα εξής: 
• Αν η αλλαγή προσώπων σημα-

τοδοτεί μία νέα πολιτική προσέγ-
γιση. 

• Ποια είναι τελικά η πολιτική
ταυτότητα του ΔΗΣΥ.

• Ποιος θα είναι ο ρόλος πρωτο-
κλασάτων στελεχών που πρωτα-
γωνίστησαν στη δεκαετία, δεν είναι
σε ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά
με τα νέα δεδομένα παροπλίζον-
ται.

• Ποιος θα είναι ο ρόλος του κόμ-
ματος απέναντι στη νέα κυβέρνη-
ση.

Διά πάσαν νόσον η ενότητα
Το κατά πόσο η αλλαγή σκυτά-

λης, η ηλιακή ανανέωση μεταφρά-
ζεται παράλληλα σε μία νέα πολιτική
σκέψη, είναι κάτι που θα διαπιστω-
θεί στο επόμενο διάστημα. Αναμ-
φίβολα, όμως,η απερχόμενη ηγεσία
του ΔΗΣΥ κλήθηκε να σταθεί στην
κυβέρνηση σε καθαρά πολιτικά,
κρίσιμα και αμφιλεγόμενα ζητή-
ματα. Αυτά ήταν η διαχείριση της
οικονομικής κρίσης και το κούρεμα,
τα σκάνδαλα διαφθοράς που ενέ-
πλεκαν την κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη, ήταν η φημολογία συζήτη-
σης από πλευράς του Προέδρου
για λύση δύο κρατών και σίγουρα
η διαχείριση της πανδημίας. Ήταν
μία δεκαετία βαθιά πολιτική, με
πρόσωπα που είχαν και το πολιτικό
βάθος αλλά και την ετοιμότητα να
τσαλακωθούν. Η άνοδος του Νίκου
Χριστοδουλίδη ωστόσο και η εκλο-
γή του, άλλαξε άρδην το σκηνικό
για τη δεξιά παράταξη. Κάποιοι εν-
τός ΔΗΣΥ εκτίμησαν πως είναι το
τέλος των ιδεολογιών και των πο-
λιτικών προσεγγίσεων και αποχώ-
ρησαν από το πολιτικό παιχνίδι,
εκτιμώντας ότι δεν τους παίρνει,
άλλοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος
για να αξιοποιήσουν ακόμη και να
μιμηθούν την τακτική του νεοκλε-
γέντος Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μία τακτική με δυνατό όπλο τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, την καλή
επαφή με τα ΜΜΕ και την έμφαση
στην εικόνα. Αυτό επιχειρεί και η
διάδοχη κατάσταση στον ΔΗΣΥ,
χρησιμοποιώντας το ίδιο αφήγημα
περί ενότητας, καθόδου στη βάση
και την απουσία σύγκρουσης. Δεν
παραγνωρίστηκε από κανέναν η
άρνηση της Αννίτας Δημητρίου να
κατέλθει σε debate, με τη δικαιο-
λογία απουσίας χρόνου. Ένα debate
σίγουρα θα βοηθούσε να διευκρι-
νιστεί το πολιτικό  αποτύπωμα της
νέας εποχής του ΔΗΣΥ. Και εδώ
έγκειται το ερώτημα αν η ενότητα
είναι εν τέλει η επικάλυψη της εσω-
στρέφειας. Μιας προσπάθειας να
αποφευχθεί η όποια δυσάρεστη
συζήτηση γύρω από τους λόγους
που οδήγησαν στην ήττα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα

και κατά τη διάρκεια του προεκλο-
γικού δεν ξεκαθάρισε ποια πολιτική
προσέγγιση θα ακολουθήσει το
κόμμα. Το σίγουρο είναι πως από
την εποχή μιας βαθιά πολιτικής
δεκαετίας, σωρείας συγκρούσεων
και πολιτικών επιχειρημάτων, ο
ΔΗΣΥ μεταφέρεται σε μια εποχή
εν πολλοίς απολιτίκ. Υπάρχει η πλή-
ρης απουσία σύγκρουσης με πολι-

τικά επιχειρήματα, επιμονής στην
ανάγκη μετριοπάθειας και της φορ-
τικής επανάληψης για ενότητα. 

Η μάχη για τη λαϊκή Δεξιά
Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται

να ανοίξει και το μεγάλο κεφάλαιο
της πολιτικής ταυτότητας του ΔΗ-
ΣΥ. Το κόμμα της Δεξιάς έχει ταυ-
τιστεί με την πολυφωνία, η οποία
άλλοτε λειτουργεί ως προσόν, αν
ληφθεί υπόψη ο σεβασμός στην
αντίθετη άποψη, και άλλοτε λει-
τουργεί ως άλλοθι, καθώς αντιφα-
τικές πολιτικές θέσεις συνυπάρχουν
κάτω από την ίδια στέγη. Δεν είναι
λίγες οι φορές που κλήθηκε να
πάρει ξεκάθαρη θέση για το τι πρε-
σβεύει -και αυτή τη φορά οι φωνές
για κάτι τέτοιο ίσως να ενταθούν.
Να ενταθούν δεδομένου ότι το
ακροατήριο της Δεξιάς φαίνεται

να κατακερματίζεται. Όσο όμως κι
αν επικρατεί πολυφωνία στον ΔΗ-
ΣΥ, η κύρια τάση που έχει επικρα-
τήσει είναι αυτή της λαϊκής Δεξιάς
με πιο συντηρητικές θέσεις σε ζη-
τήματα ελευθεριών, αντίθεση στους
μετανάστες και με σκληρότερη θέ-
ση στο Κυπριακό. Αυτό διαφάνηκε
από τη σταδιακή μετάλλαξη του
Αβέρωφ Νεοφύτου από πολιτικό
με καθαρά φιλελεύθερες θέσεις σε
πιο συντηρητικές, ιδιαίτερα στο
μεταναστευτικό. Ένα μέρος των
ψηφοφόρων που στήριξαν τον Νίκο
Χριστοδουλίδη ίσως απομακρυν-
θούν από το κόμμα, αν η νέα ηγεσία
επιλέξει τη σκληρή αντιπολίτευση.
Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος φυ-
γόκεντρων δυνάμεων, αν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης στην προσπάθειά
του να μην αποτελεί αντικείμενο
εκβιασμού των κομμάτων του Εν-

διάμεσου, όπως έγινε κατά τη διάρ-
κεια της σύνθεσης του Υπουργικού
Συμβουλίου, επιλέξει να προχωρή-
σει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο
Νίκος Χριστοδουλίδης άλλωστε σε
κατ’ ιδίαν συζητήσεις του εξηγεί
πως ο ίδιος ανήκει στη λαϊκή Δεξιά
και όχι στη φιλελεύθερη τάση, η
οποία έχει ήδη απομακρυνθεί από
τον ΔΗΣΥ αλλά παράλληλα δεν θα
έβλεπε ως επιλογή τον κ. Χριστο-
δουλίδη. Απειλή για τον Συναγερμό
ενδεχομένως να είναι και η ολοένα
αυξανόμενη δυναμική που παρου-
σιάζει το ΕΛΑΜ. Σε αυτό το σκηνικό,
ο ΔΗΣΥ θα έχει δύο επιλογές. Είτε
να συνεχίσει την πολιτική της πο-
λυφωνίας, με αόριστες θέσεις και
προσεγγίσεις για να ικανοποιήσει
όλα τα ακροατήρια, είτε να σκλη-
ρύνει τις θέσεις της –όπως άλλωστε
φάνηκε κυρίως στο μεταναστευ-
τικό– για να ανακόψει τις διαρροές. 

Το παζλ των υπολοίπων
Το ποια πολιτική ταυτότητα θα

έχει ο ΔΗΣΥ θα εξαρτηθεί πάντως
και από τη σύνθεση της υπόλοιπης
ηγεσίας και ιδιαίτερα τη θέση του
αναπληρωτή που θα έχει υπό την
ευθύνη του την προεκλογική καμ-
πάνια. Ήδη για τη θέση του ανα-
πληρωτή διεκδικούν πρόσωπα με
πολύ διαφορετικές πολιτικές προ-
σεγγίσεις. Ο Μιχάλης Σοφοκλέους
αποτελεί τον εκπρόσωπο της φι-
λελεύθερης τάσης του ΔΗΣΥ. Ο
Φαίδωνας Φαίδωνος, δήμαρχος της
Πάφου, έχει πιο συντηρητικές προ-
σεγγίσεις, αλλά δίδει έμφαση στο
θέμα της διαφάνειας, ενώ ο Ευθύ-
μιος Δίπλαρος, κατεξοχήν εκπρό-
σωπος της λαϊκής Δεξιάς, ακολουθεί
το μοντέλο της στενής επαφής με
τη βάση. 

Αβέρωφ, Αναστασιάδης
Ένα βεβαίως είναι το ποια θα

είναι η σύνθεση της υπόλοιπης
ηγεσίας που θα δώσει τόνο στην
πολιτική φυσιογνωμία του ΔΗΣΥ,
άλλο το τι θα κάνει μία σειρά στε-
λεχών βαθιά πολιτικών, με εμπειρία
στη διακυβέρνηση και στην πολι-
τική αντιπαράθεση. Το πρώτο ερώ-
τημα είναι ποιος ακριβώς θα είναι
ο ρόλος του Αβέρωφ Νεοφύτου σε
αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δηλώνει
πολιτικά παρών και έχει ήδη ζη-
τήσει να συμμετέχει στις επιτροπές
Οικονομικών και Εξωτερικών, ενώ
θα ιδρύσει Πολιτικό Γραφείο. Όπως
αναφέρουν συνεργάτες του, στόχος
είναι να κάνει παρεμβάσεις στα
μεγάλα ζητήματα και παρά το ότι
ήταν υποστηρικτικός στην υπο-
ψηφιότητα Αννίτας Δημητρίου,
δεν φαίνεται να προτίθεται να πα-
ρέμβει στη νέα κατάσταση πραγ-
μάτων. Στην πρόσφατη συνάντησή
του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
υποστήριξε πως θα είναι υποστη-
ρικτικός σε θέματα οικονομίας και
Κυπριακού και ακολούθησε τη
γραμμή που είχε θέσει παλαιότερα,
ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να με-
τατραπεί σε «ανεύθυνη αντιπολί-
τευση», σταυρώνοντας εκδικητικά
προϋπολογισμούς. Με τον ίδιο τρό-
πο αναμένεται να κινηθεί και ο Νί-
κος Αναστασιάδης, καθώς κι αυτός
θα ιδρύσει το Πολιτικό του Γραφείο,
αλλά δεν αναμένεται να προχωρά
σε εσωκομματικές παρεμβάσεις.
Ο Χάρης Γεωργιάδης έχει ξεκαθα-
ρίσει πως κάνει ένα βήμα πίσω από
τα κομματικά δρώμενα και θα επι-
κεντρωθεί στο κοινοβουλευτικό
του έργο. Ένα βήμα πίσω κάνει και
ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενώ ερώ-
τημα είναι πώς θα κινηθεί τελικά
ο Νίκος Νουρής. Άρχισαν πάντως
κάποιοι να βάζουν τα δύο πρόσωπα
στο κάδρο για τη δημαρχία Λευ-
κωσίας το 2024. Παροπλισμένοι
παρουσιάζονται ο Νίκος Τορναρί-
της, ο Ιωνάς Νικολάου και ο Πρό-
δρομος Προδρόμου, ενώ ο Μιχάλης
Σοφοκλέους πρότεινε τηδημιουργία
σκιώδους κυβέρνησης από στελέχη
που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο
ή που έχουν πολιτική πείρα. Είτε
για να αντιπαρατίθενται με την κυ-
βέρνηση, είτε για να λειτουργούν
υποστηρικτικά προς το κόμμα ανα-
φορικά με τα νομοσχέδια που θα
κατατεθούν. 

Ο Συναγερμός
σε πρωτόγνωρο σκηνικό

Τα τέσσερα σημεία που θα κρίνουν την επόμενη μέρα
του κόμματος και τη θέση του στο πολιτικό τοπίο

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου προτού αποχωρήσει και επίσημα από την ηγεσία του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε στη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι το κόμμα δεν θα
συμπεριφερθεί «ανεύθυνα», προετοιμάζοντας έτσι και την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Το κύριο στοίχημα ωστόσο της
διάδοχης κατάστασηςστον ΔΗΣΥ
είναι τοποιο ρόλο θα έχει απέναντι
στη νέα κυβέρνηση. Θα είναι αν-
τιπολίτευση, θα συγκυβερνήσει
με την πάροδο του χρόνου με την
κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ή θα
ακολουθήσει τησυνταγή της «σο-
βαρής αντιπολίτευσης». Ήδη η
διάδοχη κατάσταση του Αβέρωφ
Νεοφύτου έχει πει πως το Πολιτικό
Γραφείο έχει λάβει την απόφασή
του για υπεύθυνη αντιπολίτευση,
ωστόσο δεν έχει πει αν συμφωνεί
με το να μείνουν στην αντιπολί-
τευση ή αν πρέπει να αλλάξουν
πλεύση. Ο ΔΗΣΥ μετά από μία δε-
καετία παραμονής στην εξουσία
καιεύκολης πρόσβασης στα οφέλη
που παρέχει η εξουσία θα πρέπει
να διαχειριστεί στο να λέει «όχι»
στα αιτήματα της βάσης του. Αυτό
ενέχει τον κίνδυνο απομάκρυνσης

ενός μέρους του εκλογικού σώ-
ματος προς τα κυβερνώντα κόμ-
ματα ή προς τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, αν ο τελευταίος αποφασίσει
να κλειδώσει τη δυναμική του και
να βάλει πλώρη για την επόμενη
πενταετία. Θα διαφανεί αν ο ΔΗΣΥ
θα επιμείνει στη θέση του ότι θα
βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή
αν εξαιτίας πιθανών διαρροών
και εσωστρέφειας αλλάξει στρα-
τηγική. Στο ενδεχόμενο πάντως
που αποφασίσει να διατηρήσει
τον ρόλο της αντιπολίτευσης, οι
χειρισμοί σίγουρα θα είναι πολύ
πιο δύσκολοι από άλλες φορές δε-
δομένου ότι δεν θα είναι επί της
ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση
λόγω των συγκλινουσών θέσεων,
προσεγγίσεων αλλά και της ιδιά-
ζουσας παρουσίας ΔΗΣΥ-Χριστο-
δουλίδη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα. 

Η σχέση με τον Χριστοδουλίδη και την αντιπολίτευση

<<<<<<

Στοίχημα της νέας
ηγεσίας είναι η πολιτική
φυσιογνωμία της παρά-
ταξης απέναντι από
αυτή την κυβέρνηση. 

<<<<<<

Στοίχημα θεωρείται η
δημιουργία μιας σκιώ-
δους κυβέρνησης με την
εμπλοκή πρωτοκλασά-
των στελεχών που αυτή
τη στιγμή βρίσκονται
παροπλισμένοι.

<<<<<<

Ο Αβέρωφ αποχωρεί
από το γραφείο του ΔΗ-
ΣΥ, ιδρύει Πολιτικό Γρα-
φείο και ζητάει να μπει
στην Επιτροπή Οικονο-
μικών και Εξωτερικών. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Ιδιωτικοποιήσεις και η τραγωδία των Τεμπών

Η ιδιωτικοποίηση των βρετα-
νικών σιδηροδρόμων την
περίοδο 1993-1998 σημα-

δεύτηκε από την τραγωδία στο
Πάντιγκτον τον Οκτώβριο του 1999
με 31 νεκρούς. Τη δεκαετία του
1990 οι περισσότερες χώρες στον
κόσμο εφάρμοσαν προγράμματα
αποκρατικοποίησης. Η παρατήρη-
ση αυτή ισχύει τόσο για τις ευρω-
παϊκές χώρες όσο και τις υπόλοιπες,
αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες.
Τα προγράμματα αποκρατικοποί-
ησης εφαρμόστηκαν και εφαρμό-
ζονται στην Ευρώπη από κυβερ-
νήσεις οι οποίες ανήκουν σε όλο
το φάσμα των ιδεολογικών χρω-
ματισμών, στις χώρες οι οποίες κυ-
βερνήθηκαν από κομμουνιστικά
καθεστώτα μέχρι το 1990 και λαϊ-
κίστικες κυβερνήσεις στη Λατινική
Αμερική. Είναι φανερό ότι, ενώ η
διαδικασία των αποκρατικοποι-

ήσεων κατά τη δεκαετία του ’80
εμπεριείχε έντονα τα ιδεολογικά
στοιχεία της νεοφιλελεύθερης εχ-
θρότητας προς οποιοδήποτε οικο-
νομικό ρόλο του κράτους, η δεκαε-
τία του ’90 αποϊδελογικοποίησε τις
αποκρατικοποιήσεις. Οι κυβερνή-
σεις όλων των πολιτικών αποχρώ-
σεων αντιμετώπισαν το θέμα των
αποκρατικοποιήσεων από πρακτική
σκοπιά. Αυτό είχε να κάνει με δύο
κυρίως παράγοντες. Πρώτον, την
ανάπτυξη ανταγωνιστικού περι-
βάλλοντος σε τομείς στους οποίους
παραδοσιακά κυριαρχούσαν τα
κρατικά μονοπώλια και δεύτερον,
την αναγκαιότητα περιορισμού
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων
τα οποία όταν αφεθούν ανεξέλεγκτα
δημιουργούν πληθωρισμό και εξάρ-
τηση από δανεισμό, ενώ υπονο-
μεύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι βέβαια κεφαλαιώδους ση-

μασίας να διασφαλίζεται μεταξύ
άλλων ότι στοιχεία επιχειρήσεων
που αποτελούν φυσικά μονοπώλια,
πρέπει πάντοτε να παραμένουν
υπό κρατικό έλεγχο. Και μιλώντας
πιο συγκεκριμένα για μεταφορικά
δίκτυα, όπως στην περίπτωση των
σιδηροδρόμων, να κατοχυρώνεται
πρωτίστως η ασφάλεια των μετα-
φορών και η ποιότητα των υπηρε-
σιών. Ο ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηρο-
δρόμων Ελλάδος) δια της άλλοτε
δημόσιας Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
μεταβιβάστηκε στην ιταλική εται-
ρεία «Ferrovie dello stato Italiane»
στις 14 Σεπτεμβρίου του 2017 έναντι
του ποσού των €45 εκατ. ευρώ.
Στην πραγματικότητα ξεπουλήθηκε
στην ιταλική εταιρεία, αφού η αξία
της ελληνικής δημόσιας εταιρείας
υπολογιζόταν στα 300 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα η ιταλική εταιρεία επιδο-
τείται, με βάση τη συνομολογηθείσα

λεόντειο συμφωνία, με 50 εκατ. ευ-
ρώ τον χρόνο από το Ελληνικό δη-
μόσιο! Η πτωχευμένη ιταλική εται-
ρεία διατήρησε τις επικίνδυνες
αμαξοστοιχίες και βέβαια με υπο-
ταγή στη λογική της κερδοφορίας,
ουδόλως μερίμνησε για την ασφά-
λεια μετακίνησης των επιβατών
και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Τελικά οι ανθρώπινες
ζωές θυσιάστηκαν στην ανείπωτη
τραγωδία των Τεμπών στον βωμό
του κέρδους.

Μια άλλη ιδιωτικοποίηση στην
Ελλάδα, στον βωμό της πανάκειας
των αλόγιστων αποκρατικοποιήσε-
ων, απέδειξε ολιγωρία και παρα-
λυσία σε μια σοβαρή θεομηνία.
Όταν βαρύτατη χιονόπτωση στην
«Αττική οδό» στην Αθήνα εγκλώ-
βισε χιλιάδες αυτοκίνητα με τους
οδηγούς τους. Η διαχειρίστρια Ιδιω-
τική Εταιρεία της «Αττικής οδού»

επέδειξε καταστροφική ανικανό-
τητα. Διαπιστώνεται «εν τοις πράγ-
μασι» ότι οι άκριτες ιδιωτικοποι-
ήσεις, όπως οι προαναφερθείσες,
δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμ-
φέρον και την ανάπτυξη αλλά αν-
τίθετα, ολοκληρώνουν την ισοπέ-
δωση της οικονομία και της κοι-
νωνίας. Θα κλείσω με ένα παρά-
δειγμα εξαιρετικά αφιερωμένο σε
όσους μάς «κανοναρχούν» από
πρωίας μέχρι νυκτός από τα τηλε-
οπτικά και ραδιοφωνικά Μέσα Ενη-
μέρωσης για την ανάγκη ιδιωτικο-
ποιήσεων ως της πανάκειας επί-
λυσης των προβλημάτων της οι-
κονομίας. Λοιπόν, στις ΗΠΑ, στη
Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, τα τρένα
που μεταφέρουν τα εκατομμύρια
εργαζομένους στις δουλειές τους
είναι κάτι συρμοί-βαγόνια σκου-
ριασμένα και πανάθλια. Σε αντίθεση
με την αθλιότητα αυτών των τρένων

υπάρχουν υπόγειοι σιδηρόδρομοι
σύγχρονοι, λειτουργικοί και άνετοι,
που είναι μάλιστα και εξαιρετικά
επικερδείς. Λεπτομέρεια σημαντική.
Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι ανήκουν
σε ιδιωτική εταιρεία. Οι δεύτεροι
είναι δημοτική επιχείρηση.

Δίδαγμα: Οι μιμητικές αντιγρα-
φές και το παπαγάλισμα ξένων προ-
τύπων είναι δογματισμός και συν-
τηρητισμός της χειρότερης μορφής.
Άρα, λοιπόν, το ζητούμενο είναι η
αξιοποίηση της αγοράς και όχι η
άκριτη υποδούλωση σε ανεξέλεγ-
κτους μηχανισμούς της. Αυτό επι-
τάσσει η σύγχρονη αντίληψη της
οικονομικής δημοκρατίας και το
συμφέρον των κοινωνιών, τελικά
των ίδιων των ανθρώπων.

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

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Παναγιώτης Δημητρίου είναι ένα
από τα ιδρυτικά μέλη του Δημο-
κρατικού Συναγερμού, του κόμμα-
τος που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης,
το 1976, δύο χρόνια μετά το τραγικό
καλοκαίρι του 1974, όταν όλα άλ-
λαξαν στην Κύπρο. Ο κ. Δημητρίου
στη συνέντευξή του είπε πως η
ανάγκη για επανασύσταση του
κόμματος της εθνικόφρονος πα-
ράταξης μετά το 1974 ήταν έκδηλη,
πάντα στη νέα βάση πραγμάτων
και όχι στη βάση οραματικών συν-
θηκολογιών. Αναφέρει επίσης πως
στόχος ήταν η εκδημοκρατικοποί-
ηση της πολιτικής ζωής του τόπου
πέραν των προσωποκεντρικών πο-
λιτικών κατεστημένων.

–Κύριε Δημητρίου, ποια ανάγκη
έφερε την ίδρυση του ΔΗΣΥ το
1976; Υπήρξαν αντιρρήσεις;

–Η ανάγκη για επανασύσταση
του κόμματος της εθνικόφρονος
παράταξης μετά το 1974 ήταν έκ-
δηλη, πάντα στη νέα βάση πραγ-
μάτων και όχι στη βάση οραματικών
συνθηκολογιών. Η θέση τότε του
Κληρίδη, ο οποίος αποδείχθηκε ο
πλέον ορθολογιστής όσον αφορά
τον χειρισμό του Κυπριακού, ήταν
η εξεύρεση λύσης για απελευθέρωση
και επανένωση της Κύπρου. Σίγουρα
όσοι επέκριναν τότε τον Κληρίδη,
διότι δεν είχε συνταυτιστεί με καμία
παράταξη της εποχής, αντιτίθεντο,
αλλά υπήρχε η έντονη εκτίμηση
στο πρόσωπό του. Έτσι μαζί με τον
αείμνηστο Μακρίδη, καταφέραμε
να συνενώσουμε τα διάφορα μέτωπα
κάτω από τον Δημοκρατικό Συνα-
γερμό. Σχετικά με τις συνεχείς ανα-
φορές στο όνομα του ιδρυτή του
κόμματος λέει: «Ήμουν και είμαι
εναντίον να γίνεται πολιτική εκμε-
τάλλευση του ονόματος του Κληρίδη
[...] Όταν χρειαστεί να λεχθεί κάτι
για τον Κληρίδη να το πεις, αλλά
όχι με την έννοια να “αξιοποιείς”
το όνομά του για κάποιο αντανα-
κλαστικό προσωπικό όφελος».

–Ήταν ένας στόχος της ίδρυσης
του ΔΗΣΥ η πολιτική ανατροπή
του Μακαρίου;

–Στόχος ήταν η εκδημοκρατικο-
ποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου

πέραν των προσωποκεντρικών πο-
λιτικών κατεστημένων. Ο ΔΗΣΥ μέ-
χρι και τον θάνατο του Μακαρίου
πολιτευόταν με κεντρικό και μονα-
δικό άξονα την απελευθέρωση και
επανένωση της Κύπρου στη βάση
μιας συμβιβαστικής λύσης. Ο Μα-
κάριος που απέρριψε την πολυπε-
ριφερειακή ομοσπονδία το 1974,
κατά τρόπο αιφνιδιαστικό αργότερα
δέχθηκε τη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία... Ο Μακάριος είχε έλθει
πολύ πιο κοντά στις θέσεις του Κλη-
ρίδη, που ήταν θέσεις συνένωσης
και συνεργασίας Ε/κ και Τ/κ.

–Η πρώτη απόπειρα του ΔΗΣΥ
να μπει στη Βουλή δεν είχε θε-

τική εξέλιξη, αυτό επηρέασε το
κόμμα;

–Είχε αντίκτυπο, αφού στην έμ-
πρακτη άσκηση πολιτικής ο ΔΗΣΥ
δεν είχε λόγο ουσιαστικό στη δια-
μόρφωση πολιτικών. Αλλά δεν άλ-
λαξε κάτι στον τρόπο που πολιτεύ-
τηκε το κόμμα. Και ο Γλαύκος Κλη-
ρίδης πολιτεύτηκε με έναν τρόπο
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
είναι λανθασμένος, διότι με τη φι-
λοσοφία της εξεύρεσης λύσης και
του συμβιβασμού προσέκρουε στις
δυνάμεις που πίστευαν ότι μπορούν
να απελευθερώσουν την Κύπρο. Ο
Κληρίδης κατόρθωσε να εκτιμηθεί
πολιτικά ευρύτερα και ως άτομο
και ως εκπρόσωπος της θέσης για
λύση του Κυπριακού. Σε αυτό βοή-
θησε και η εκλογή του Γιώργου Βα-
σιλείου, ο οποίος ήταν παραλλη-
λισμένος με τη γραμμή εξεύρεσης
συμβιβαστικής λύσης με τους Τ/κ.

–Οι συνεχείς αναφορές στον
ιδρυτή του κόμματος Γλαύκο

Κληρίδη νομίζετε πως έχουν
αξία σήμερα ή γίνονται εν είδει
κομματοφροσύνης; 

–Ήμουν και είμαι εναντίον να
γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του
ονόματος του Κληρίδη. Ο Γλαύκος
Κληρίδης είναι ένα ιστορικό πρό-
σωπο. Όταν χρειαστεί να λεχθεί
κάτι για τον Κληρίδη να το πεις,
αλλά όχι με την έννοια να «αξιο-
ποιείς» το όνομα του για κάποιο
αντανακλαστικό προσωπικό όφε-
λος. Η διαμόρφωση των νοοτροπιών
των οπαδών του ΔΗΣΥ γινόταν όχι
μέσα από τη λαϊκίστικη τεχνική
της κατάχρησης των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης ή και των Μέ-
σων Μαζικής Επικοινωνίας για να
μπορεί κάποιος είτε να αυτοπρο-
βληθεί, είτε να αποκτήσει αναγνω-
ρισιμότητα και δημοφιλία.

–Η πολυφωνία είναι ένα εγγενές
χαρακτηριστικό του ΔΗΣΥ… Σή-
μερα μοιάζει να είναι μια καιρο-
σκοπική προσέγγιση;

–Ο Κληρίδης είχε εμφυτεύσει
σε όλους τους οπαδούς και τα μέλη
του ΔΗΣΥ τη νοοτροπία ελεύθερης
σκέψης, αλλά πάντοτε με κεντρι-
κούς άξονες. Ο Συναγερμός και σή-
μερα είναι ανεκτικότατος ως κόμμα
στις διάφορες τάσεις, που κατά και-
ρούς παρατηρούνται, παρέκκλισης
από τις βασικές γραμμές του κόμ-
ματος. Πλέον, βέβαια, έχουν αλλάξει
οι καιροί και αυτό που προτάσσεται
είναι ο ατομικός συμφεροντολογι-
σμός πολιτικά, αυτό είναι ένα γενικό
φαινόμενο. Ο ιδεαλισμός των κομ-
μάτων αυτή τη στιγμή δεν κυριαρ-
χεί, έναντι οποιασδήποτε ατομικής
φιλοδοξίας, η οποία μπορεί να μη
συγκρούεται με τις γενικές κομμα-
τικές θέσεις, αλλά προτάσσεται.

–Πόσο έχει αλλάξει ο ΔΗΣΥ όλα
αυτά τα χρόνια;

–Παραμένει η βασική πολιτική
στόχευση που ήταν η εξεύρεση
μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύ-
σης, όχι με πλειοδοσίες και απα-

ράδεκτες υποχωρήσεις. Ακόμα και
αυτοί που παρεκκλίνουν δεν δια-
γράφουν τα παραπάνω, αλλά είναι
πιο «σύγχρονοι» λόγω του ότι είναι
αναγκασμένοι να κινηθούν με τα-
κτικισμό, με στόχο την ικανοποίηση
προσωπικών φιλοδοξιών.

–Υπάρχει κενό πολιτικής σκέψης
γενικότερα στο κόμμα; 

–Η νεότερη γενιά σήμερα γενι-
κότερα έχει απομακρυνθεί από την
πολιτική και από τους πολιτικούς.
Η νεολαία απομακρύνεται από τα
κέντρα λήψης αποφάσεων και γι’
αυτό παρουσιάζεται ειδικά στον
Συναγερμό η τάση ηγετικής ανα-
καίνισης, η οποία βρίσκει αντίκτυπο
στη διαπίστωση, που υπάρχει ευ-
ρύτερα στον χώρο του Συναγερμού,
ότι πρέπει ως κόμμα να παρουσια-
στεί ανακαινισμένο. Όλοι οι πα-
λαιότεροι αναγνωρίζουν ότι χρει-
άζεται εκσυγχρονισμός του κόμ-
ματος και της ηγεσίας, γι’ αυτό σή-
μερα κοιτάζουν τα τρέχοντα. 

–Τι πρέπει να αλλάξει ο ΔΗΣΥ για
να είναι ένα σύγχρονο κόμμα;

–Οπωσδήποτε χρειάζονται αρ-
κετές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά
τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.
Σίγουρα πρέπει να επικρατήσει η
νοοτροπία της συλλογικότητας και
όχι το κόμμα του ενός ηγέτη. Αυτή
τη στιγμή πρέπει να αποκτήσουμε
ξανά το ιδεαλιστικό περιεχόμενο,
αξιολογώντας ο πολίτης και ο οπαδός
του Συναγερμού, τις πολιτικές κα-
τευθύνσεις όχι προσωποκεντρικά
και περιστασιακά, αλλά μόνιμα.  

–Μπορούσε ο Συναγερμός να εί-
χε κάνει την ιστορική υπέρβαση
στις προεδρικές εκλογές του
2023, ψηφίζοντας Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη; Βρέθηκε μεταξύ σφύ-
ρας και άκμονος...

–Νομίζω πως όχι. Στο σημείο που
έφτασε δεν θα μπορούσε να είχε
συνταυτιστεί με τον ένα ή τον άλλο
υποψήφιο, επίσημα τουλάχιστον.
Για τον κ. Μαυρογιάννη υπήρχε η
αντίδραση μεγάλου μέρους συνα-
γερμικών, μιας και εθεωρείτο ότι
ήταν ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Από
την άλλη, ο κ. Χριστοδουλίδης εθε-
ωρείτο αποστάτης και θα ήταν πα-
ραβίαση της παραταξιακής συνεί-
δησης η κομματική υποστήριξή του.

Nα επικρατήσει νοοτροπία συλλογικότητας
Ο Παναγιώτης Δημητρίου, ιδρυτικό μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, μιλάει στην «Κ» για το κόμμα και την παράταξη της Δεξιάς 

<<<<<<

«Οπωσδήποτε χρειάζον-
ται αρκετές μεταρρυθμί-
σεις όσον αφορά τον
τρόπο λειτουργίας του
κόμματος. Σίγουρα πρέ-
πει να επικρατήσει
η νοοτροπία της συλλο-
γικότητας και όχι το
κόμμα του ενός ηγέτη».

Οι βασικοί
στόχοι του ΔΗΣΥ

Στο πρωτοσέλιδο της «Σημε-
ρινής» στις 14 Μαΐου 1976 γί-
νεται φυσικά αναφορά στην
ίδρυση του ΔΗΣΥ. Επίτιτλο: «Ο
κ. Γλαύκος Κληρίδης εξήγγει-
λε χθες τη νέα Κίνηση» και ο
κύριος τίτλος της εφημερίδας
είναι: «Δημοκρατικός Συνα-
γερμός» με κεφαλαία γράμμα-
τα και με πεζά, εν είδει υποτίτ-
λου: «για την Ενότητα - τη Δη-
μοκρατία - για το Εθνικό Συμ-
φέρον». Αναγράφεται επίσης
στο πρωτοσέλιδο: «Μετέχουν:
Το Ενιαίο Κόμμα - Στελέχη της
Προοδευτικής - Άλλοι παρά-
γοντες». Στη σελίδα 4 της
εφημερίδας σημειώνονται
τέσσερις βασικοί άξονες: 1)
Δεν θα ρυμουλκηθή: Υπεράνω
πάσης φιλοδοξίας και πολιτι-
κού συμφέροντος θέτουν το
καθολικόν εθνικόν συμφέρον
[...] Ούτε θα επιτρέψη να ρυ-
μουλκυθή εις πολιτικάς κατευ-
θύνσεις εσφαλμένας και δεν
θα αποδεχθή απαραδέκτους
και καιροσκοπικούς συμβιβα-
σμούς χάριν δήθεν της ενότη-
τος και της συνεργασίας. 2)
Συμπαράσταση προς Μακά-
ριον και Καραμανλή: Υποστη-
ρίζουν σθεναρώς την κοινήν
γραμμήν Λευκωσίας – Αθη-
νών. Αμυντική θωράκιση:
Απαιτείται επίσης αμυντική
θωράκισις του ελεγχομένου
υπό του νομίμου κράτους τμή-
ματος της Κύπρου [...]. 3) Εναν-
τίον της παρανομίας: Θεωρούν
αναγκαίαν την διασφάλισιν
υγιούς και ομαλού πολιτικού
βίου εις τον τόπον [...]. 4) Βασι-
κή επιδίωξις του Δημοκρατι-
κού Συναγερμού θα είναι η
ενίσχυσις και ανακαίνισις των
υφισταμένων θεσμών το οποί-
ον δύναται να επιτευχθή διά
νέων ιδεών, αλλά και νέων αν-
θρώπων [...]. Εκ του λαού προ-
έρχεται ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός και υπέρ αυτού τάσσει
την ίδρυσίν, την λειτουργίαν
και την αποστολήν του.

«Η νεολαία απομακρύνεται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και γι’ αυτό
παρουσιάζεται ειδικά στον Συναγερμό η τάση ηγετικής ανακαίνισης, η οποία
βρίσκει αντίκτυπο στη διαπίστωση, που υπάρχει ευρύτερα στον χώρο του Συ-
ναγερμού, ότι πρέπει ως κόμμα να παρουσιαστεί ανακαινισμένο» λέει ο Πα-
ναγιώτης Δημητρίου.



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     7Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ ΗΚυριακή 12 Μαρτίου 2023

ΑΡΘΡΟ /  Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ

Ενας κακούργος Σταθμάρχης; Μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία τι; 

Μ πορείτε να θυμηθείτε άλλο
μεγάλο και πολύνεκρο δυ-
στύχημα, στον τόπο μας ή

και αλλού, στο οποίο να έχει κατα-
γραφεί με τόση λεπτομέρεια, τόση
πολυφωνία, αλλά και χωρίς αμφι-
σβήτηση, η διαφθορά στη διαχεί-
ριση ενός δημόσιου Οργανισμού,
όπως συμβαίνει τώρα, στις λίγες
μέρες μετά την τραγωδία της 28/2
των Τεμπών; Πρόκειται, δυστυχώς,
για ένα χρονικό προαναγγελθέντος
θανάτου, το οποίο σιγόβραζε για
πολλά χρόνια, ξεπερνώντας τη μία
ελληνική κυβέρνηση μετά την άλλη.
Μόνο αηδία μπορεί να νιώσει κα-
νείς, αναλογιζόμενος πώς μερικά
άτομα πλούτισαν, ροκανίζοντας
τη μεταφορική ραχοκοκαλιά μιας
ολόκληρης ευρωπαϊκής χώρας! Ο
υπουργός παραιτήθηκε, αφού δεν
μπορούσε να πείσει ότι δεν γνώριζε. 

Ο δε σταθμάρχης παραδέχθηκε
τα δικά του σφάλματα, και τώρα
διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
Άραγε, αν τιμωρηθεί με τη μέγιστη
ποινή, θα πρόκειται για μια δίκαιη
αποκατάσταση; Ή μήπως, η ουσία

βρίσκεται αλλού; Την απάντηση
δίνει η νεολαία, με τις πολλαπλές
και πρωτότυπες διαμαρτυρίες της.
Στην πράξη τα παιδιά μάς λένε ότι
έχει κλονισθεί η εμπιστοσύνη τους
στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες,
επειδή δεν λειτουργούν τα συστή-
ματα που προσφέρουν αυτοματι-
σμούς και προστασία από το αν-
θρώπινο σφάλμα. Με αυτά τα δε-
δομένα, η καταγραφή του ιστορι-
κού της διαφθοράς και η εξετα-
στική επιτροπή περνούν σε δεύ-
τερη μοίρα. 

Πολύ περισσότερο, δε, ξενίζει
τη νεολαία η προσπάθεια των κομ-
μάτων, εν όψει εκλογών, να επιρ-
ρίψει το ένα τις ευθύνες στο άλλο.
Καθιερωμένη πρακτική μεν, που
όμως στο συγκεκριμένο δυστύχημα
ισοδυναμεί με προσβολή της νοη-
μοσύνης του κόσμου, αφού όλα τα
σκάνδαλα έχουν βγει στη δημοσιό-
τητα, και είναι διαχρονικά. Εδώ που
φτάσαμε, τι είδους εξελίξεις μπορούν
να εμπνεύσουν αισιοδοξία;

Οφείλουμε όλοι να παραδεχθού-
με ότι η τραγωδία, όπως έγινε και

όπως μάς συγκλόνισε, είναι εθνική.
Αυτό συνεπάγεται πως δεν χωρά
να ερμηνευθεί με τις καθιερωμένες
έννοιες Δεξιά εναντίον Αριστεράς,
ένα καλό εναντίον ενός κακού κόμ-

ματος, εργοδότες εναντίον εργα-
ζομένων. Οι αποκαλύψεις που δη-
μοσιεύονται φανερώνουν ότι στην
επιλογή της υπονόμευσης της τε-
χνολογικής ανάπτυξης των σιδη-

ροδρόμων λειτούργησε μια άτυπη
συνεργασία, που βόλεψε τόσο αυ-
τούς που λήστεψαν το δημόσιο
όσο, με τις μετατάξεις κλπ., και ερ-
γαζομένους. Οπωσδήποτε τα με-
γέθη διαφέρουν, όμως οι ένοχες
συνειδήσεις και από τις δυο πλευρές
δεν μπορούν να ησυχάσουν εξίσου. 

Κι όμως, σε αυτό το ζοφερό σκη-
νικό παραμένει εφικτή επιλογή η
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στις συγκοινωνίες, όταν πολιτικοί
και συνδικαλιστές τολμήσουν τη
μεγάλη υπέρβαση. Ομολογία της
χρόνιας διαφθοράς από όλους, δη-
μιουργία συνασπισμού των πολι-
τικών δυνάμεων, απόφαση για ρι-
ζικό νέο σχεδιασμό ενός σύγχρονου
σιδηροδρόμου, τόσο σε επίπεδο
Οργανισμού όσο και δικτύου. Χωρίς
τη συσπείρωση των πολιτικών δυ-
νάμεων, το τέρας της στασιμότητας
θα συνεχίσει να αντιστέκεται σαν
Λερναία Ύδρα. Αυτή η πορεία πλεύ-
σης τιμά τη θυσία των 57 θυμάτων
του δυστυχήματος. Κι αυτό αξίζει
η ελληνική νεολαία. Όταν τα κόμ-
ματα αφήσουν τα Τέμπη έξω από

τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις
τους, μην εκπλαγείτε να διαπιστώ-
σουν και επιστροφή των νέων στις
κάλπες. Γιατί η νεολαία δεν είναι
αδιάφορη, σιχαμένη είναι με το
σαθρό κατεστημένο που της κλη-
ροδοτεί η προηγούμενη γενιά. 

Αν, αγαπητέ αναγνώστη, συλ-
λογίζεσαι ότι αυτά φαντάζουν ου-
τοπικά, αξιολόγησε την πρωτοβου-
λία σε αυτή την κατεύθυνση της
οργάνωσης των δημοσιογράφων.
Η ΕΣΗΕΑ με γραπτή ανακοίνωση
επισημαίνει το μερίδιο ευθύνης
που αναλογεί στα ΜΜΕ, όταν ενώ
είχαν ενδείξεις για τη διαφθορά
στα τραίνα, όλα αυτά τα χρόνια κά-
λυπταν τα θέματα με «διακριτικό-
τητα». Μην ξεχνάς ότι τα ΜΜΕ
αποτελούν την τέταρτη εξουσία.
Υπάρχει, συνεπώς, ελπίδα για ρι-
ζοσπαστικές εξελίξεις. Ας αναμέ-
νουμε.  

Ο Ξενοφών Χασάπης (Ph.D.) είναι σύμ-
βουλος και εκπαιδευτής Στελεχών Επι-
χειρήσεων και Νέων.  
xenophon.hasapis@gmail.com

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

«Μάχη με το ακατόρθωτο» χαρα-
κτηρίζεται από κύκλους στην Ε.Ε.,
η προσπάθεια που εξήγγειλε ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, για τον διορισμό
μιας «ισχυρής πολιτικής προσωπι-
κότητας» από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, στο Κυπριακό, προκειμένου
η Ε.Ε. να συμβάλει «ενεργότερα»,
στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για μια μελ-
λοντική οριστική διευθέτηση, εν-
δεχομένως και μέσω της υφιστά-
μενης ευρωπαϊκής «θετικής ατζέν-
τας» για την Τουρκία. Πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν ότι η Λευκωσία
προσβλέπει και στην αξιοποίηση
της «θετικής ατζέντας» Ε.Ε. - Τουρ-
κίας, μέσω της οποίας, τα κράτη-
μέλη εισηγήθηκαν ομόφωνα συγ-
κεκριμένες «παροχές» προς την
Άγκυρα, περιλαμβανομένης και
της δρομολόγησης συζητήσεων
για «εκσυγχρονισμό» της Τελωνει-
ακής Ένωσης της Τουρκίας. Υπό
την αίρεση (conditionality) τερμα-

τισμού των τουρκικών προκλήσεων
και της καταστρατήγησης του διε-
θνούς δικαίου, ενώ στην παράγρα-
φο15 της δήλωσής τους (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο 25 Μαρτίου 2021), οι
«27» ομόφωνα αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά ότι «παραμένουμε απο-
λύτως προσηλωμένοι σε μια συνο-
λική διευθέτηση του Κυπριακού
σύμφωναμε τις σχετικέςαποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών (ιδίως τις απο-
φάσεις αριθ. 550, 789 και 1251)». 

Αυτή λοιπόν η διάσταση της «θε-
τικής ατζέντας» της Τουρκίας, σε
συνδυασμό με την αναφορά στο
Κυπριακό και τη μορφή της λύσης,
εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντικό
εργαλείο στα χέρια του προέδρου
Χριστοδουλίδη. Στο πλαίσιο μιας
τακτικής «καρότου-μαστιγίου», διά
της οποίας, η Άγκυρα θα εξασφα-
λίσει ευρωπαϊκά κέρδη, προβαίνον-
τας παράλληλα σε κινήσεις για ορι-
στική διευθέτηση του Κυπριακού,
όπως ορίζεται πιο πάνω, με βάση
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Άλλωστε,
στα Συμπεράσματα του Οκτωβρίου
2020, η Ε.Ε. είχε επισημάνει χαρα-
κτηριστικά ότι «αναμένει από την
Τουρκία να πράξει το ίδιο» σε σχέση
με την επιδιωκόμενη μορφή λύσης
του Κυπριακού.

Η προσδοκία της Λευκωσίας για
«ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πρω-
τοβουλίας στο Κυπριακό, πάντα
εντός του πλαισίου του ΟΗΕ (συ-
νέντευξη Χριστοδουλίδη ΕΡΤ) και
συνεπώς για ενεργότερη εμπλοκή
της στις προσπάθειες εξεύρεσης
λύσης, κινείται εμφανώς στην αξιο-
ποίηση των «διαθέσιμων ευρωπαϊ-
κών μέσων». Ωστόσο, σημαίνοντες
κύκλοι στην Ε.Ε., ανέφεραν στην
«Κ», ότι αφενός το τάιμινγκ που
επιλέγει ο Πρόεδρος της Κύπρου,
εγείροντας ένα τέτοιο ζήτημα, «δεν
επιτρέπει ιδιαίτερες προσδοκίες»,
δύο μήνες πριν από τις προεδρικές
εκλογές στην Τουρκία (14 Μαΐου)
και εν μέσω πολιτικών διαξιφισμών
Ερντογάν – Κιλιτσντάρογλου και
για «εθνικά ζητήματα». Και αφε-
τέρου ότι η παράγραφος 15 για το
Κυπριακό (Δήλωση Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου 25 Μαρτίου 2021), δεν
παραπέμπει σε διορισμό «ισχυρής
πολιτικής προσωπικότητας» αλλά
ούτε και στην ανάληψη πρωτοβου-
λίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
έστω στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αλλά,
«προσγειώνει» την εμπλοκή της
Ε.Ε. σε έναν υποστηρικτικό προς
τα Ηνωμένα Έθνη ρόλο, σημει-
ώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «…
η Ε.Ε. θα συμμετάσχει ως παρατη-

ρητής, και θα διαδραματίσουμε
ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των
διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων,
ορίζοντας αντιπρόσωπο στην απο-
στολή καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ».
Όπως δηλαδή και στο παρελθόν,
όταν η Ε.Ε. εκπροσωπείτο από την
Κομισιόν στη διαδικασία των δια-
πραγματεύσεων με τεχνοκράτη –
κατόπιν έγκρισης και των δύο κοι-
νοτήτων– και όταν τα πράγματα
έφτασαν στο τελικό στάδιο, στο
Κραν Μοντανά, εκπροσωπήθηκε
σε πολιτικό επίπεδο και πάλι όμως
από την ηγεσία της Κομισιόν και
όχι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Ειδικότερα, οι ίδιοι κοινοτικοί

κύκλοι διαπιστώνουν «τρία εμπό-
δια» για τον διορισμό «ισχυρής πο-
λιτικής προσωπικότητας» από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 

1. Για τονδιορισμό μιας «ισχυρής
πολιτικής προσωπικότητας» στο
Κυπριακό, δεν αρκεί για την Ε.Ε.
η υποβολή αιτήματος από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Αλλά, όπως
υπογράμμιζαν κοινοτικοί κύκλοι,
«απαιτείται και η συναίνεση της
τουρκικής πλευράς», η οποία εδώ
και αρκετά χρόνια έχει τοποθετηθεί
αρνητικά σε μια τέτοια εξέλιξη. Γί-
νεται λοιπόν κατανοητό ότι μόνο
εάν και οι δύο κοινότητες στην Κύ-
προ ανάψουν «πράσινο φως», θα

μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχό-
μενο διορισμού μιας τέτοιας πολι-
τικής προσωπικότητας. Όπως μά-
λιστα υποδείκνυε Ευρωπαίος δι-
πλωμάτης, ακόμη και εάν υποθετικά
θεωρήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο κάνει πράξη το αίτημα της
Κύπρου, ένας τέτοιος διορισμός θα
είναι χωρίς αντίκρισμα, εάν η τουρ-
κική πλευρά δεν τον εγκρίνει, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προ-
σπάθεια διεκδίκησης ευρωπαϊκής
παρουσίας σε μια ενδεχόμενη δια-
δικασία. Σημειώνεται ότι ο Ερσίν
Τατάρ, σε προφανή συντονισμό με
την Άγκυρα, έχει ήδη τοποθετηθεί
αρνητικά, σημειώνοντας την αν-
τίθεσή του στην εμπλοκή τρίτων
–εκτός από τα δύο μέρη και τις εγ-
γυήτριες δυνάμεις– συμπεριλαμ-
βανομένης και της Ε.Ε, αναφέρον-
τας ότι κάτι τέτοιο θα περιπλέξει
περαιτέρω τη διαδικασία. Κάτι που
όπως είπε θα διαβιβάσει και στην
αναπληρώτρια γ.γ. ΟΗΕ, Ρόζμαρι
Ντι Κάρλο, που θα βρίσκεται την
προσεχή εβδομάδα στην Κύπρο. 

2. Πέραν όμως της άρνησης της
τουρκικής πλευράς να αποδεχθεί
διορισμό πολιτικής προσωπικότη-
τας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-
σοχής μας ότι σημαντικός αριθμός
κρατών-μελών, εταίρων της Κύπρου
στην Ε.Ε., δεν επιθυμούσαν και
εξακολουθούν να μην επιθυμούν
να περιέλθει στα χέρια τους η «καυ-
τή πατάτα» του Κυπριακού. Παρα-
πέμπουν στα Ηνωμένα Έθνη για
τη διαδικασία και εξαντλούν την
όποια συμβολή της Ε.Ε. σε τεχνο-
κρατικό επίπεδο, στο πλαίσιο της
Κομισιόν, ώστε να παρίσταται με
καθεστώς απλού παρατηρητή. Προ-
κειμένου να διασφαλιστεί ότι η
λύση του Κυπριακού θα επιτρέπει
στην επανενωμένη Κύπρο, να εκ-
πληρώνει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητά της
ως κράτους-μέλους.

3. Η ίδια η Κομισιόν που έχει
αναλάβει αυτόν τον τεχνοκρατικό
«υποβοηθητικό ρόλο» σε σχέση με
το Κυπριακό, συνδράμοντας εδώ
και αρκετά χρόνια τις όποιες προ-
σπάθειες του ΟΗΕ, εκτιμάται σύμ-
φωνα με τις ίδιες ευρωπαϊκές πηγές,
ότι θα μπορεί να συνεχίσει προς
την ίδια κατεύθυνση. Εάν και όταν
δρομολογηθούν ενέργειες για μια
νέα ενδεχόμενη διαδικασία λύσης
του Κυπριακού, υπό την ομάδα
Γκουτέρες και εάν η εν λόγω δια-
δικασία φτάσει σε αχτίνα συμφω-
νίας, τότε οι ίδιοι κοινοτικοί κύκλοι
που μίλησαν στην «Κ», θεωρούν
πιθανή μια ισχυρή πολιτική πα-
ρουσία. Όπως είχε γίνει στο Κραν
Μοντανά, με την εκπροσώπηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
ηγεσία της Κομισιόν, με την πα-
ρουσία Γιούνγκερ, Μογκερίνι και
Τίμερμανς, σε διαφορετικές φάσεις
της εν λόγω τελικής διαδικασίας. 

Τα παιδιά μάς λένε ότι έχει κλονισθεί η εμπιστοσύνη τους στις σιδηροδρομι-
κές συγκοινωνίες, επειδή δεν λειτουργούν τα συστήματα που προσφέρουν
αυτοματισμούς και προστασία από το ανθρώπινο σφάλμα. 

Μάχη Χριστοδουλίδη με το ακατόρθωτο 
Τα τρία εμπόδια που παρουσιάζονται για διορισμό πολιτικής προσωπικότητας στο Κυπριακό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

<<<<<<

Σημαντικός αριθμός
κρατών-μελών, εταίρων
της Κύπρου στην Ε.Ε.,
δεν επιθυμούσαν και
εξακολουθούν να μην
επιθυμούν να περιέλθει
στα χέρια τους η «καυτή
πατάτα» του Κυπριακού.

Κύκλοι στην Ε.Ε. σημειώνουν στην «Κ» πως το τάιμινγκ που επιλέγει ο Πρόεδρος της Κύπρου, εγείροντας ζήτημα
ανάπτυξη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στο Κυπριακό, «δεν επιτρέπει ιδιαίτερες προσδοκίες», δύο μήνες πριν από τις
προεδρικές εκλογές στην Τουρκία και εν μέσω πολιτικών διαξιφισμών Ερντογάν – Κιλιτσντάρογλου και για «εθνικά
ζητήματα».

Συνταγή
από παρελθόν
και Μέρκελ-
Μογκερίνι
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
έχει δηλώσει ότι έχει συγκε-
κριμένες σκέψεις και αρκε-
τά ονόματα για τον διορισμό
μιας ισχυρής πολιτικής προ-
σωπικότητας από κράτος-μέ-
λος της Ε.Ε., ώστε η Ευρω-
παϊκή Ένωση να δραστηριο-
ποιηθεί ενεργότερα στο Κυ-
πριακό, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο
του ΟΗΕ. Μεταξύ των ονομά-
των που σύμφωνα με πληρο-
φορίες θα έβλεπε θετικά η
Λευκωσία, περιλαμβάνονται
και η πρώην ύπατη εκπρό-
σωπος της Ε.Ε. Φεντερίκα
Μογκερίνι ως επίσης και η
πρώην καγκελάριος της Γερ-
μανίας Άγκελα Μέρκελ. Η κ.
Μέρκελ, πάντως, φέρεται να
έχει αποσυρθεί οριστικά από
την πολιτική και θεωρείται
αμφίβολο εάν θα ενδιαφε-
ρόταν για την ανάληψη ενός
τέτοιου ρόλου, ακόμη και
στην υποθετική περίπτωση
που υπήρχε πολιτική βούλη-
ση εκ μέρους των «27» για
ενεργότερη εμπλοκή της
Ε.Ε. και για διορισμό μιας πο-
λιτικής προσωπικότητας στο
Κυπριακό και στο εξίσου
υποθετικό σενάριο που εξα-
σφαλιζόταν η σύμφωνη γνώ-
μη της τουρκικής πλευράς
προς αυτή την κατεύθυνση.
Όλα αυτά βεβαίως κινούνται
στη σφαίρα ασκήσεων επί
χάρτου. Άλλωστε, η προσπά-
θεια Χριστοδουλίδη για εμ-
πλοκή του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στο Κυπριακό, αντί
της Κομισιόν (στην οποία
αποδίδεται δικαίως αρνητι-
κός ρόλος), δεν αποτελεί
καινούργια συνταγή. Είχε
επιχειρηθεί και στο παρελ-
θόν. Τόσο ο Πρόεδρος Τάσ-
σος Παπαδόπουλος, όσο και
ο Πρόεδρος Νίκος Αναστα-
σιάδης είχαν βολιδοσκοπή-
σει την Ε.Ε. για τον διορισμό
μιας πολιτικής προσωπικότη-
τας από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, στο Κυπριακό. Κάτι
που είχε προσκρούσει τόσο
στην άρνηση συγκεκριμένων
κρατών-μελών για ενεργότε-
ρη εμπλοκή της Ε.Ε. στις
προσπάθειες λύσης. Όσο βε-
βαίως και στην αντίθεση της
τουρκικής πλευράς, που δεν
συζητούσε καν ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. 

Αξιολόγηση Κανονισμού Πράσινης Γραμμής
Επαφές με τη νέα κυπριακή πολιτική ηγεσία αναμένεται να έχει ο γε-
νικός διευθυντής Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, Μά-
ριο Νάβα, που θα βρίσκεται στην Κύπρο τις προσεχείς μέρες. Στο επί-
κεντρο της επίσκεψης Νάβα τοποθετείται η αξιολόγηση της πορείας
εφαρμογής των Κανονισμών για την Πράσινη Γραμμή και τη Χρηματο-
δότηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ενόψει των εκθέσεων που
θα εκδώσει η Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλόβαθμος τεχνοκρά-
της της Κομισιόν αναμένεται να συναντηθεί και με την ηγεσία της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αναμένεται επίσης ότι θα έχει συνάν-
τηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, στο πλαίσιο της οποίας εκτιμάται
ότι θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της πολιτικής κληρονομιάς. 
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στις
σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας ως
προς τη στήριξη της πρώτης κάθε
φορά που η δεύτερη αποφασίζει,
που πέραν της ιστορικής διάστασης
και σημασίας αυτού, Κύπρος και
Ελλάδα παραμένουν για σειρά λό-
γων οι στενότεροι σύμμαχοι, εταίροι
στην Ε.Ε. και εκ των κρατών που
πρωταγωνιστούν στο αναδυόμενο
-τα τελευταία χρόνια- υποσύστημα
της ανατολικής Μεσογείου. Πα-
ράλληλα, αποτέλεσαν, αρχής γε-
νομένης από το 2014, και τα κράτη
που πρωτοστάτησαν στο διπλω-
ματικό σχήμα των Τριμερών, με
τα υπόλοιπα κράτη των χωρών ΜΕ-
ΝΑ. Η πρώτη, ως είθισται, επίσκεψη
του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο
εξωτερικό ξεκινάει την επόμενη
Τρίτη στην Αθήνα, που βρίσκεται
εν μέσω μιας φοβερής κρίσης με
το δυστύχημα στα Τέμπη που κό-
στισε τη ζωή και σε Κύπριους πο-
λίτες, και το ενδιαφέρον, σε μια
κρίσιμη περίοδο για το Κυπριακό,
εδράζεται τόσο στον συντονισμό
του με τον Ελλαδίτη πρωθυπουργό,
Κυριακό Μητσοτάκη, όσο και στο
πώς ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος θα
αλληλεπιδράσει με τον τελευταίο. 

Timing και συνθήκες
Η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στην

Αθήνα έρχεται σε ένα πολύ ενδια-
φέρον χρονικό σημείο και με δύο
ιδιαίτερες συνθήκες που δείχνουν
να διαμορφώνονται σε σχέση με
τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
Καταρχάς, η Ελλάδα περνάει μέσα
από μια κρίσιμη προεκλογική πε-
ρίοδο που το δυστύχημα στα Τέμπη
επιταχύνει τις εξελίξεις, ανεβάζει
τους τόνους που ήδη είχαν ανέβει
νωρίτερα με το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών και που για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ακολουθούν, τον προ-
σεχή Απρίλιο ή τον Σεπτέμβριο,
κρίσιμες εκλογές. Παράλληλα οι
σεισμοί της Τουρκίας της 5ης Φε-
βρουαρίου αναθέρμαναν τις σχέσεις
Αθήνας – Άγκυρας μετά από μια
περίοδο υψηλών εντάσεων και ρη-
τορικής με Ουάσιγκτον και Βερο-
λίνο, με ενεργητική διπλωματική
δραστηριότητα, να δημιουργούν
ένα μορατόριουμ χαμηλότερων τό-

νων, τουλάχιστον μέχρι τον χρόνο
των τουρκικών εκλογών. Ως προς
τη μεγάλη εικόνα, η αναδυόμενη
συνθήκη που δείχνει να επικρατεί
στο τρίγωνο Ελλάδας - Τουρκίας -
Κύπρου εδράζεται σε τρεις ενδια-
φέροντες άξονες:

• Στον πραγματικό διαχωρισμό,
κυρίως εκ μέρους της Άγκυρας, της
πάγιας προσέγγισης «πακέτου» ελ-
ληνοτουρκικών και Κυπριακού. Η
Άγκυρα δείχνει να διαφοροποιεί
πλέον τα δύο ζητήματα που παρα-
δοσιακά έβαζε στο ίδιο διπλωματικό

καλάθι, και μετά το 2017 δείχνει
να έχει ξεχωριστές ατζέντες στα
δύο θέματα ασχέτως του που βρί-
σκονται ως προς την ρεαλιστική
προοπτική επίλυσης. 

• Την πάγια, ιδίως μετά την πε-
ρίοδο 2015-2017, αντίληψη της Ελ-
λάδας πως η ενασχόλησή της με
το Κυπριακό εδράζεται αποκλει-
στικά στο ζήτημα που απορρέει
από την ιδιότητά της ως εγγυήτριας
δύναμης στο Κυπριακό. Συνεπώς
η πτυχή «ασφάλειας-εγγυήσεων»
είναι η μοναδική που, ρεαλιστικά,
απασχολεί την Αθήνα. 

• Στη διαφορετική προσέγγιση
–υπό το βάρος του πολέμου στην
Ουκρανία– που δίνουν οι δύο χώρες
σε σχέση με την αναβάθμιση της
εταιρικής στρατηγικής σχέσης με
τις ΗΠΑ. Η Κύπρος μπορεί να ανα-
βαθμίζει τις σχέσεις με την Ουά-
σιγκτον ιδίως μετά την ιστορική
απόφαση για την άρση του εμπάργ-
κο όπλων, ωστόσο, η περίπτωση
της Αθήνας είναι διαφορετική: Είναι
κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, προχώ-
ρησε σε αποστολή οπλικών συστη-
μάτων και στρατιωτικής βοήθειας

στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης
προσκλήθηκε επισήμως στην Ουά-
σιγκτον, η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει
στρατηγικές τις υποδομές (βλέπε
Σούδα, Αλεξανδρούπολη, κ.ά.) με
καθαρό ατλαντικό πρόσημο και σε
σχέση με τις διμερείς της σχέσεις
με τη Ρωσία έχει λάβει ξεκάθαρη
θέση με ορατή αποστασιοποίηση. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του κ. Χρι-
στοδουλίδη στην Ελλάδα θα επα-
ναληφθεί το κοινό κλίμα συναίνε-
σης και στενής συνεννόησης σε
όλο το εύρος των θεμάτων εθνικής
στρατηγικής σημασίας μεταξύ Αθη-
νών και Λευκωσίας, παρά τις μικρές
αποκλίσεις που παραδοσιακά υπάρ-
χουν ως προς επιμέρους ζητήματα
προσεγγίσεων.

Φυσικά, το μεγάλο ενδιαφέρον
αφορά και στον χρονισμό των εκλο-
γών σε σχέση με το αν ο κ. Μητσο-
τάκης παραμείνει στον πρωθυ-
πουργικό θώκο ή αν θα υπάρξει
αλλαγή παραδείγματος, άρα και ο
χρόνος μέχρι το 2027, αλλά και στο
πώς οι δύο πολιτικοί άνδρες θα αλ-
ληλεπιδράσουν. 

Τα σημαντικά ζητήματα 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που

για πολλούς έμπειρους συνομιλητές
της «Κ» από Κύπρο και Ελλάδα έχει
τη σημασία του για την αλληλεπί-
δραση του Προέδρου Χριστοδου-
λίδη με τον πρωθυπουργό Μητσο-
τάκη είναι η διάσταση του δόγματος
του ενιαίου αμυντικού χώρου (ΕΑΧ).
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δε-
σμεύτηκε προεκλογικά για ανασύ-
σταση του δόγματος από τη δεκαε-
τία του ’90, τονίζοντας μάλιστα
πως επί τούτου έχει «επιχειρησιακή
άποψη». Το πώς η Ελλάδα θα προσ-
λάβει μια τέτοια προσέγγιση στενής
συνεργασίας σε στρατιωτικό επί-
πεδο με την Κύπρο, με πλήρεις επι-
χειρησιακούς όρους (π.χ. αεροναυ-
τική διάσταση) μάλιστα, αποτελεί
για αρκετούς, και ένα μέτρο αξιο-
λόγησης του πώς θα κινηθεί τα
επόμενα χρόνια η σχέση Αθηνών
– Λευκωσίας και πώς θα αλληλε-
πιδράσει ο κ. Μητσοτάκης με τον
Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Καλά ενη-
μερωμένες πηγές από την Ελλάδα,
πάντως, αναφέρουν στην «Κ» πως
η Αθήνα δεν βλέπει με ιδιαίτερο

ενθουσιασμό, πέραν των συμβα-
τικών της υποχρεώσεων ως εγγυή-
τριας δύναμης στην Κύπρο, μια
πλήρους ισχύος υιοθέτηση ενός
ενιαίου αμυντικού χώρου σε σχέση
π.χ. με τις πολυμερείς στρατιωτικές
ασκήσεις στην περιοχή ή την ενι-
σχυμένη, εντός και εκτός Ε.Ε. και
ΝΑΤΟ, στρατιωτική διπλωματία.
Επιπλέον, το ζήτημα της οριοθέτη-
σης θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας –
Κύπρου ενδέχεται να μπει στην εξί-
σωση με τη βασική προτεραιότητα
της Ελλάδας σε ζητήματα κυριαρχίας
στην ανατολική Μεσόγειο, με φόντο
τον τουρκικό αναθεωρητισμό και
τις πάγιες προσεγγίσεις της Άγκυρας,
να εστιάζει τα τελευταία χρόνια στο
τουρκολιβυκό λεγόμενο μνημόνιο
και στη διαχρονική θέση για προ-
σφυγή με την Τουρκία στη Χάγη
για ζητήματα επίλυσης δικαιοδοσιών
στη θάλασσα. 

Η ιδεολογική συνάφεια...
Στους παροικούντες σε… Αθήνα

και Λευκωσία είναι γνωστή η στάση
που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές

στην Κύπρο και την υποψηφιότητα
Χριστοδουλίδη, με τον Ελλαδίτη
πρωθυπουργό να έχει ξεκάθαρη θέ-
ση, στο πλαίσιο και του ΕΛΚ, στή-
ριξης στον υποψήφιο του αδελφού
της Νέας Δημοκρατίας κόμματος
του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Στη Νέα Δημοκρατία,
λόγω των στενών δεσμών που έχουν
με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν
είδαν με καλό μάτι τη στάση Χρι-
στοδουλίδη να κατέλθει ως ανεξάρ-
τητος με τη στήριξη των κομμάτων
του ενδιάμεσου χώρου. Την ίδια
στιγμή δεν περνά απαρατήρητη σε
Αθήνα και Λευκωσία η στενή σχέση
του Προέδρου Χριστοδουλίδη με
τον Ελλαδίτη ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια.
Σχέση που αναπτύχθηκε όχι μόνο
γιατί μοιράζονταν το ίδιο χαρτοφυ-
λάκιο των υπουργείων Εξωτερικών
και βρίσκονταν σε στενή συνεργασία
αλλά και που πηγές σε Αθήνα και
Λευκωσία αποδίδουν και σε ιδεο-
λογική συνάφεια στα ελληνοτουρ-
κικά και το Κυπριακό, με τον κ. Δέν-
δια να θεωρείται από πολλούς κύ-
κλους πολιτικών αναλυτών ως «σκλη-
ρότερης γραμμής» σε σχέση με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και ως
βασικός του ανταγωνιστής στο εσω-
κομματικό σκηνικό λόγω της στενής
του σχέσης με τη «σαμαρική» πτέ-
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ.
Δένδιας φαίνεται πως υπήρξε υπο-
στηρικτικός με τον κ. Χριστοδουλίδη
κατά την απαρχή του πρώιμου προ-
εκλογικού του, πριν κατέλθει επί-
σημα υποψήφιος, ενώ πηγές από
την Αθήνα αναφέρουν στην «Κ»
πώς ο κ. Δένδιας βλέπει στον τρόπο
ανέλιξης του κ. Χριστοδουλίδη στην
εξουσία ένα operandi από το οποίο
και ο ίδιος θα μπορούσε να αντλήσει
στοιχεία για τη μελλοντική του πο-
ρεία στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Βέβαια, αν οι εν λόγω πτυχές επη-
ρεάσουν επιμέρους την αλληλεπί-
δραση Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη,
ιδίως υπό το βάρος μιας επανεκκί-
νησης του Κυπριακού είναι κάτι
που μένει να διαφανεί στην πράξη,
καθώς και το πώς θα διαμορφωθεί
ο τελικός χάρτης του πολιτικού σκη-
νικού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι
σε αλλαγή παραδείγματος, η εμπειρία
της συνύπαρξης Τσίπρα – Χριστο-
δουλίδη υπάρχει, από την περίοδο
2015-2019. 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου
Ιωάννου στο νευραλγικό πόστο
του υπουργείου Εσωτερικών δεν
μπορεί να θεωρηθεί άσχετη με τις
άμεσες προτεραιότητες που έχουν
τεθεί σε μια σειρά θεμάτων από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το
μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά
για τα οποία ο πήχης, προεκλογικά,
τοποθετήθηκε ψηλά. Η εξαγγελία
του Νίκου Χριστοδουλίδη για δη-
μιουργία Υφυπουργείου στο οποίο
θα υπαχθούν τα ζητήματα μετα-
νάστευσης είναι ενδεικτικό της ιε-
ράρχησης αλλά και της ανησυχίας
που συνεχίζει να υπάρχει στη Λευ-
κωσία. Επί του προκειμένου, η πα-
ρουσία του υπουργού Εσωτερικών
Κωνσταντίνου Ιωάννου και τα όσα
είπε στο Συμβούλιο Υπουργών Δι-
καιοσύνης και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Ε.Ε. για τις μετανα-
στευτικές ροές, υποδεικνύει τις
ασφυκτικές πιέσεις που ασκούν οι
ροές μεταναστών καθώς και η επι-
τακτική ανάγκη για αποτελεσματική
αντιμετώπιση τους. Με εξαίρεση
την κοινή δράση σε επίπεδο Ε.Ε.,
η Λευκωσία φαίνεται να θεωρεί
αναγκαία την ενίσχυση των κρα-
τικών δομών για άμβλυνση των
προβλημάτων.

Η εξαγγελία τουτότε υποψήφιου
Νίκου Χριστοδουλίδη για δημιουρ-
γία υφυπουργείου Μετανάστευσης
είναι χαρακτηριστική, ωστόσο και
εδώ, όπως όλα δείχνουν, θα απαι-
τηθεί χρόνος ο οποίος απέχει από
τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν
γίνει προεκλογικά για το κομμάτι

υλοποίησης, με ό,τι αυτό μπορεί
να συνεπάγεται από πλευράς εν-
τυπώσεων. Το προσχέδιο που είχε
ετοιμασθεί, προεκλογικά, έχει πα-
ραδοθεί ήδη στον υπουργό Εσω-
τερικών ωστόσο μια σειρά πρακτι-
κών ζητημάτων καθιστούν προ-
σωρινά ανέφικτο τον στόχο να
προσδιοριστεί ο χρόνος ετοιμασίας
του, η προώθησή του στη Νομική
Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο
και τέλος η αποστολή του στη Βου-
λή για ψήφιση. 

Η προετοιμασία
Το προσχέδιο νομοσχεδίου βρί-

σκεται υπό μελέτη από ομάδα τε-
χνοκρατών του υπουργείου Εσω-
τερικών. Όπως πληροφορείται η
«Κ» στο προσχέδιο υπάρχουν κά-
ποια σημεία που χρήζουν επεξερ-
γασίας. Ζητούμενο της εργασίας
που πραγματοποιείται είναι να ξε-
καθαρίσουν ποιες υπηρεσίες και
τμήματα θα μετακινηθούν από την
Αστυνομία ή το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών στο Υφυπουργείο. Ένα άλλο
ζήτημα που για την ώρα είναι νε-
φελώδες αφορά ενδεχόμενη ανάγκη
κάποια κυβερνητικά τμήματα να
διαχωριστούν και ένα μέρος τους,
να μετακινηθεί προς τη νέα κυβερ-
νητική δομή. Μια τέτοια περίπτωση
είναι το Αρχείο Πληθυσμού και Με-
τανάστευσης. Πιο ξεκάθαρη είναι
η εικόνα για την Υπηρεσία Ασύλου,
η οποία θα μετακινηθεί στο νέο
υφυπουργείο, ως οντότητα. Ένα
τρίτο ζήτημα, σημαντικό για την
κυβερνητική πολιτική είναι η επι-
δοματική πολιτική για όσους φθά-
νουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Προς αναθεώρηση
Όπως και για τη σύσταση του

υφυπουργείου, προεκλογικά, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας άνοιξε το
κομμάτι αναθεώρησης της επιδο-
ματικής πολιτικής στη λογική να
μειωθεί ή και να τερματισθεί η επι-
κρατούσα αντίληψη πως η Κύπρος
είναι ελκυστικός επιδοματικός προ-
ορισμός για μετανάστες. Στην προ-
σπάθεια αυτή, όπως υποστηρίζεται
από το ΥΠΕΣ, ήδη έχουν γίνει ενέρ-
γειες για μείωση των επιδομάτων.
Ωστόσο, για το ζήτημα αυτό θα
υπάρξει συνεργασία με το υφυπουρ-
γείο Κοινωνικής Πρόνοιας για να
διαπιστωθούν εάν υπάρχουν περι-
θώρια περαιτέρω μείωσής τους. Η
αξιολόγηση της πολιτικής των επι-

δομάτων που παραχωρούνται πρέπει
να γίνει άμεσα, λένε πηγές από το
ΥΠΕΣ, προκειμένου να καθορισθεί
ένα νέο πλαίσιο πολιτικής το οποίο
ωστόσο δεν θα πρέπει να επηρεάζει
τα επίπεδα διαβίωσης μεταναστών.
Η αναδιάρθρωση της επιδοματικής
πολιτικής είναι συνυφασμένη και
με την ολοκλήρωση εξέτασης των
αιτήσεων ασύλου. Προς αυτήν την
κατεύθυνση προχώρησε η πρόσ-
ληψη 30 υπαλλήλων-εξεταστών, μέ-
χρι τον ερχόμενο Μάιο, υπολογίζεται
πως θα προσληφθούν ακόμα 20,
ενώ μέχρι τέλος του χρόνου προ-
γραμματίζεται να έχουν προσληφθεί
άλλοι 30 υπάλληλοι-εξεταστές. Με
τον τρόπο αυτό καθώς και με ενί-
σχυση των δικαστικών δομών εξέ-

τασης αιτήσεων ασύλου, πιστεύεται
πως θα ξεκαθαρίζουν άμεσα οι πρό-
δηλα αβάσιμες αιτήσεις ασύλου.

Σχέδιο δράσης
Αιχμή των προσπαθειών για άμ-

βλυνση των πιέσεων που ασκούνται
στην Κυπριακή Δημοκρατία από
τις μεταναστευτικές ροές είναι να
διαφοροποιηθούν τα ποσοστά στις
αφίξεις και επιστροφές. Στο κομμάτι
των αφίξεων, ιδιαίτερη προσοχή
δίδεται στο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε.
για την Ανατολική Μεσόγειο. Όχι
μόνο η Κύπρος αλλά και άλλες χώ-
ρες, πρώτης γραμμής, θεωρούν
πως η κοινή δράση της Ε.Ε. είναι
το αποτελεσματικό εργαλείο κατά
των μεταναστευτικών ροών. Επί
του προκειμένου, θετικά είναι τα
στοιχεία που υπάρχουν για παρό-
μοια σχέδια που εφαρμόζονται τόσο
στη Μεσόγειο όσο και στα δυτικά
Βαλκάνια. Το Σχέδιο Δράσης αφορά
την Τουρκία, κρίκος ουσιαστικής
αντιμετώπισης του προβλήματος.
Το Σχέδιο για την Ανατολική Με-
σόγειο βρίσκεται στο στάδιο κα-
θορισμού του περιεχομένου του,
με τα κράτη-μέλη να καταθέτουν
τις απόψεις τους. Το Σχέδιο εκτι-
μάται πως θα κλειδώσει μετά τις
εκλογές στην Τουρκία.

Συνθήκες διαβίωσης
Αυτό το οποίο έχει τονισθεί στις

Βρυξέλλες, από κυπριακής πλευράς,
είναι πως εάν η Τουρκία δεν έχει
ενεργή εμπλοκή στην ανακοπή
των μεταναστευτικών ροών, όποια
άλλα μέτρα και αν ληφθούν απλώς
το μόνο που θα πετύχουν θα είναι

τη διαχείριση ενός τεράστιου προ-
βλήματος για το σύνολο της Ευρώ-
πης. Στο πνεύμα αυτό και μέχρι να
κλειδώσει το Σχέδιο Δράσης για
την ανατολική Μεσόγειο, η Λευ-
κωσία συνεχίζει να ποντάρει στην
αύξηση των επιστροφών. Μέχρι
σήμερα η μόνη συμφωνία που έχει
υπογραφεί για επιστροφή μετανα-
στών είναι με το Νεπάλ. Το δεύτερο
άμεσο μέτρο αφορά την επιδίωξη
της Λευκωσίας για επιβολή κυρώ-
σεων σε αεροπορικές εταιρείες οι
οποίες μεταφέρουν επιβάτες στο
κατεχόμενο κομμάτι χωρίς βίζα,
γνωρίζοντας ότι πρόκειται για με-
τανάστες. Εδώ ο τέως ΥΠΕΣ Νίκος
Νουρής είχε αναφερθεί σε συγκε-
κριμένες αεροπορικές εταιρείες
που μεταφέρουν πρόσωπα από
Αφρική και Ασία στα Κατεχόμενα,
μέσω Τουρκίας. Στην προσπάθεια
αυτή η Frontex πιστεύεται πως
μπορεί να διαδραματίσει ρόλο, δη-
μιουργώντας γραφεία σε αεροδρό-
μια, τα οποία θα λειτουργούν απο-
τρεπτικά σε ταξίδια προσώπων σε
ευρωπαϊκές χώρες χωρίς τα απα-
ραίτητα έγγραφα. Το τρίτο καυτό
ζήτημα που κατά διαστήματα δη-
μιουργεί σοβαρά προβλήματα στην
εικόνα της Δημοκρατίας είναι οι
συνθήκες διαβίωσης των μετανα-
στών επί κυπριακού εδάφους. Ήδη
ο νέος ΥΠΕΣ επισκέφθηκε χώρους
φιλοξενίας μεταναστών προκειμέ-
νου να σχηματίσει προσωπική άπο-
ψη. Για την ώρα η Λευκωσία συ-
νεχίζει να έχει βασική επιδίωξη
την αύξηση της βοήθειας από Ε.Ε.
η οποία θα βελτιώσει τις συνθήκες
διαβίωσης μεταναστών.

Εχει δρόμο η σύσταση του υφυπουργείου Μετανάστευσης
Αναμένεται η αποστολή του νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία - Πρώτο θέμα στην ατζέντα του νέου ΥΠΕΣ οι παράνομες ροές

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο υπουργείο Εσωτερικών για
επεξεργασία. Εργασία που αφορά τις υπηρεσίες και τα τμήματα τα οποία θα
υπαχθούν στο υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Αναζητούν συντονισμό Ελλάδα – Κύπρος
Σημαντικός παράγοντας για τις σχέσεις Προέδρου και ελληνικής κυβέρνησης η διάσταση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου

Καλά ενημερωμένες πηγές από την Ελλάδα πάντως αναφέρουν στην «Κ» πως η Αθήνα δεν βλέπει με ιδιαίτερο εν-
θουσιασμό, πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων ως εγγυήτριας δύναμης στην Κύπρο, μια πλήρους ισχύος υιο-
θέτηση ενός ενιαίου αμυντικού χώρου.

<<<<<<

Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του κ. Χρι-
στοδουλίδη στην Ελλάδα
θα επαναληφθεί το κοινό
κλίμα συναίνεσης και
στενής συνεννόησης σε
όλο το εύρος των θεμά-
των εθνικής στρατηγι-
κής σημασίας.
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Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

«Είναι λογικό, όταν αναλαμβάνεις
τη διαχείριση ενός κόμματος μέσα
σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όση
εμπειρία και να διαθέτεις, θα κάνεις
λάθη, θα έχεις και παραλείψεις.
Έχει όμως σημασία αυτά να μην
είναι σκόπιμα και να μην εξυπη-
ρετούν προσωπικά ή αλλότρια συμ-
φέροντα» λέει σε συνέντευξή του
στη «Κ» ο πρόεδρος του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μαρίνος
Σιζόπουλος. Προσθέτει ότι μετά
από 15 χρόνια δίνεται στην ΕΔΕΚ
η δυνατότητα να συμμετέχει σε
ένα κυβερνητικό σχήμα και να συμ-
βάλει στη διαμόρφωση των βασικών
πυλώνων της κυβερνητικής πολι-
τικής. Ο κ. Σιζόπουλος επαναλαμ-
βάνει ότι « η ΕΔΕΚ δεν προέβαλε
άρνηση ούτε καν επιφύλαξη για
κανένα υπουργό, υφυπουργό ή επί-
τροπο». Την ίδια ώρα τονίζει ότι
«αναμφίβολα οι επόμενες ευρωε-
κλογές, όπως και οι εκλογές για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλης
πολιτικής σημασίας για το Κίνημα». 

–Η επόμενη μέρα των προεδρι-
κών εκλογών βρίσκει την ΕΔΕΚ
ικανοποιημένη για την επιλογή
της να υποστηρίξει τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη;

–Η ΕΔΕΚ είναι ικανοποιημένη
από την επιλογή της να στηρίξει
την υποψηφιότητα του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Ήταν μια απόφαση η
οποία λήφθηκε με απόλυτα δημο-
κρατικό και διαφανή τρόπο, πρω-
τοφανή για τα κυπριακά κομματικά
δεδομένα. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο
ότι αγκαλιάστηκε από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των μελών και
των ψηφοφόρων του κόμματος.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τα απο-
τελέσματα των δημοσκοπήσεων
εξόδου όπου το 80% όσων ψήφισαν
την ΕΔΕΚ στις βουλευτικές εκλογές
του 2021 ψήφισαν τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη την πρώτη Κυριακή
των εκλογών, ενώ τη δεύτερη Κυ-
ριακή το ποσοστό ανέβηκε στο
85%. Μετά από 15 χρόνια τής δί-
νεται ξανά η δυνατότητα να συμ-
μετέχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα
και να συμβάλει, όπως πολλές φορές
τονίσαμε προεκλογικά, στη δια-
μόρφωση τριών βασικών πυλώνων
της κυβερνητικής πολιτικής. Στην
προστασία της κρατικής υπόστασης
της Κυπριακής Δημοκρατίας από
τις ασύμμετρες απειλές της Τουρ-
κίας, την υλοποίηση μιας ανθρω-
ποκεντρικής κοινωνικής πολιτικής
και τη διαχείριση του μεταναστευ-
τικού προβλήματος.

–Ποια είναι τα μέλη του Υπουρ-
γικού που μπορεί κάποιος να
πει ότι προέρχονται από την
ΕΔΕΚ; Ισχύει ότι υπήρχε από
την αρχή συμφωνία για να σας
δοθεί ένα υπουργείο και ένα
υφυπουργείο;

–Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία
ποια μέλη του υπουργικού συμ-
βουλίου προέρχονται από την ΕΔΕΚ
ή από τα υπόλοιπα κόμματα που
στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Σημασία έχει το υπουργικό συμ-
βούλιο υπό την καθοδήγηση του
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
να λειτουργήσει αποδοτικά και να
ικανοποιήσει τις προσδοκίες του
λαού μας. Να δώσει λύση στα σο-
βαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει μεγάλος αριθμός συμπατριω-
τών μας, λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης που έπληξε
την πατρίδα μας το 2010 και δυ-

στυχώς συνεχίστηκε με το κούρεμα
των καταθέσεων, τις άδικες εκποι-
ήσεις, την πανδημία του κορωνοϊού
και πρόσφατα την ουκρανική κρίση.
Πολλές φορές μέχρι σήμερα ξεκα-
θαρίσαμε ότι ποτέ δεν θέσαμε ως
προϋπόθεση για τη στήριξη του
Νίκου Χριστοδουλίδη τη νομή εξου-
σίας με την εξασφάλιση συγκεκρι-
μένου αριθμού υπουργείων ή υφυ-
πουργείων. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και από την τελική σύνθεση του
υπουργικού συμβουλίου.

–Πώς προέκυψε η στήριξή σας
στο στέλεχος της Αλληλεγγύης
Μιχάλη Γιωργάλλα; Έπαιξε ρόλο
η συναντίληψη σε θέματα όπως
το ενιαίο αμυντικό δόγμα;

–Παρά τα όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας αναφορικά με τον
τρόπο σύνθεσης του υπουργικού
συμβουλίου, όπου στο σύνολό τους
δεν ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα, η αλήθεια είναι μία.
Η ΕΔΕΚ σεβάστηκε απόλυτα το δι-
καίωμα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας να επιλέξει τους συνεργάτες
του στο υπουργικό συμβούλιο. Δεν
προέβαλε άρνηση ούτε καν επιφύ-
λαξη για κανένα υπουργό, υφυ-
πουργό ή επίτροπο. 

–Έχει βρεθεί η φόρμουλα με την
οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας θα συναντάται με τα συγ-

κυβερνώντα κόμματα και θα δια-
βουλεύεται μαζί τους για τα τρέ-
χοντα θέματα; Καταρχάς, θα γί-
νεται αυτό;

–Όπως και στην προεκλογική
περίοδο έτσι και τώρα πρέπει να
υπάρχει συνεννόηση και συνερ-
γασία για την υλοποίηση όχι μόνο
του κυβερνητικού προγράμματος,
αλλά και της διαχείρισης σοβαρών
θεμάτων που θα προκύπτουν στην
πορεία του χρόνου. Οι συναντήσεις,
η αλληλοενημέρωση και η ανταλ-

λαγή απόψεων από την πλευρά της
ΕΔΕΚ δεν εκλαμβάνονται και δεν
θα αξιοποιηθούν ως πρόθεση επι-
βολής θέσεων στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Όπως πράξαμε στο
παρελθόν έτσι και τώρα, με εποι-
κοδομητικές προτάσεις θα επιχει-
ρήσουμε να ενισχύσουμε τον Πρό-
εδρο στην υλοποίηση του προγράμ-
ματός του. Επαφίεται στη διακριτική
του ευχέρεια από τις προτάσεις
που θα καταθέτουμε, ποιες θα υιο-
θετεί, ποιες θα αξιοποιεί για να βελ-
τιώνει τις δικές του θέσεις και ποιες
θα απορρίπτει. Όπως από την αρχή
τονίσαμε πως με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας υπάρχουν συγκλίσεις
και αποκλίσεις. Δεν υπάρχει από-
λυτη ταύτιση. Αυτό όμως δεν απο-
τέλεσε εμπόδιο για την απόφαση
στήριξής του και δεν αποτελεί εμ-
πόδιο για μια εποικοδομητική συ-
νεργασία. 

–Ορισμένοι κάνουν λόγο για συ-
νεχιζόμενη συρρίκνωση του Κι-
νήματος Σοσιαλδημοκρατών και
φθίνουσα πορεία. Δεν πιστεύετε
ότι σας αναλογεί ένα μεγάλο μέ-
ρος της ευθύνης από τη στιγμή
που ηγείστε κι έχετε λάβει προ-
σωπικά τις περισσότερες απο-
φάσεις;

–Οι αποφάσεις δεν είναι προ-
σωπικές, είναι συλλογικές. Λαμ-
βάνονται από τα θεσμικά όργανα

του κόμματος με πλήρη διαφάνεια
σε συνεδριάσεις ανοικτές ακόμα
και στα ΜΜΕ. Το να προβάλλει κά-
ποιος ένα ισχυρισμό είναι δικαίωμά
του, για να είναι όμως αξιόπιστος
πρέπει να τον τεκμηριώνει. Γι’ αυτό
και από την πλευρά μου θα παρα-
θέσω στοιχεία, και καλείται οποι-
οσδήποτε να τα αμφισβητήσει.
Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου
του 2011 το ποσοστό της ΕΔΕΚ
ήταν 8,9 %. Στις ευρωεκλογές του
Ιουνίου του 2014 η ΕΔΕΚ σε συ-
νεργασία με τους Οικολόγους κα-
τέγραψε ποσοστό 7,6% (το πραγ-
ματικό ποσοστό της ΕΔΕΚ ήταν
γύρω στο 5%). Οι δημοσκοπήσεις,
με όση αξία έχουν, την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2014 – Μαρτίου 2015
έδιναν στην ΕΔΕΚ ποσοστό 2,8-
3,2%, ενώ στις βουλευτικές εκλογές
του 2016 κατέγραψε ποσοστό
6,17% και στις ευρωεκλογές του
2019 10,8%. Στις βουλευτικές εκλο-
γές του 2021, παρά την πολυεπί-
πεδη πολεμική που δέχτηκε, αύ-
ξησε τα ποσοστά της το μόνο από
τα παραδοσιακά κόμματα, στο
6,72%. Στη βάση αυτών των στοι-
χείων διερωτώμαι πού είναι η συρ-
ρίκνωση. Όσοι ισχυρίζονται ότι
με τις αποφάσεις μας συρρικνώ-
σαμε την ΕΔΕΚ, ας μας πουν τι
έπραξαν αυτοί για να βοηθήσουν
την ΕΔΕΚ να έχει καλύτερα εκλο-
γικά ποσοστά. Αντίθετα ενήργησαν

υπονομευτικά, ώστε να μειωθούν
τα ποσοστά και να αποδώσουν τις
ευθύνες στην ηγεσία. Δεν ήταν
τυχαίο ότι μετά την αποτυχία των
ενεργειών τους μεθόδευσαν όσα
αναφέρθηκαν πιο πάνω.

–Με ορίζοντα τις ευρωεκλογές
και τις δημοτικές η ΕΔΕΚ θα επι-
διώξει άνοιγμα προς δυσαρεστη-
μένα στελέχη και ψηφοφόρους
της, αν αναλογιστεί κανείς πως
τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν
οδηγηθεί σε απομάκρυνση;

–Αναμφίβολα οι επόμενες ευ-
ρωεκλογές, όπως και οι εκλογές
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι
μεγάλης πολιτικής σημασίας για
την ΕΔΕΚ. Το άνοιγμα όχι μόνο
προς δυσαρεστημένα μέλη, αλλά
και σε προσωπικότητες του ευρύ-
τερου δημοκρατικού χώρου έγιναν
και θα συνεχίσουν να γίνονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά στελέχη
επανήλθαν στην ενεργό κομματική
δράση, είτε ως μέλη συλλογικών
οργάνων είτε και ως υποψήφιοι
στις τελευταίες βουλευτικές εκλο-
γές. Είναι γεγονός ότι ένας αριθμός
μελών ή και στελεχών, ο καθένας
για τους δικούς του προσωπικούς
λόγους, εκούσια απομακρύνθηκαν
από την ενεργή κομματική συμ-
μετοχή ή και αποστασιοποιήθηκαν.
Για κάποιους οι λόγοι ήταν πολι-
τικοί, για κάποιους άλλους οικο-
νομικοί και για κάποιους άλλους
καθαρά προσωπικοί. Σε καμιά όμως
περίπτωση δεν οδηγήθηκαν σε
απομάκρυνση. Αυτός είναι και ο
λόγος που συστηματικά αρνήθη-
καν, παρά τις επανειλημμένες δη-
μόσιες εκκλήσεις, να προσέλθουν
στα συλλογικά όργανα, να θέσουν
τις απόψεις τους και να γίνει μια
εποικοδομητική συζήτηση. Όπως
επίσης δεν ανταποκρίθηκαν και
στη δημόσια πρόσκληση να προ-
σέλθουν σε ανοικτό διάλογο πα-
ρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ.
Εάν πραγματικά έχουν δίκαιο, όπως
ισχυρίζονται, γιατί δεν αξιοποίησαν
αυτές τις ευκαιρίες. Αντίθετα, προ-
σέφυγαν στα Δικαστήρια, ξοδεύον-
τας δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σε μια
προσπάθεια να υπονομεύσουν την
αξιοπιστία του κόμματος, και να
παρεμποδίσουν την ομαλή λει-
τουργία του. Όταν έχασαν τις δίκες
όχι μόνο δεν απολογήθηκαν, αλλά
ανακοίνωσαν την πρόθεση «ως οι
δήθεν σωτήρες» της ΕΔΕΚ να συγ-
κεντρώσουν υπογραφές από το
1/3 των μελών για να προκηρύξουν
έκτακτο εκλογικό συνέδριο και να
αντικαταστήσουν τη νόμιμα εκλεγ-
μένη ηγεσία. Παρήλθαν οκτώ και
πλέον μήνες. Γιατί δεν συγκέντρω-
σαν τις υπογραφές; Επιπρόσθετα,
γιατί δεν κατόρθωσαν να συνεν-
νοηθούν και να υποστηρίξουν τον
ίδιο υποψήφιο στις πρόσφατες
προεδρικές εκλογές; Η απάντηση
είναι απλή, ο καθένας έκανε την
επιλογή του ανάλογα με το πώς
αντιλαμβανόταν ότι θα υπηρετούσε
καλύτερα τα προσωπικά του συμ-
φέροντα. Τέλος, πώς συνάδει από
τη μία να εξαγγέλλουν δράσεις για
να «σώσουν» την ΕΔΕΚ και από
την άλλη να ανακοινώνουν πρό-
θεση για σύσταση πλατφόρμας ή
πολιτικής κίνησης; Ο σκοπός τους
είναι προφανής. Από τη στιγμή
που δεν κατόρθωσαν να υλοποι-
ήσουν τις παράλογες προσωπικές
τους φιλοδοξίες, στηριγμένες απο-
κλειστικά και μόνο στην ικανοποί-
ηση προσωπικών συμφερόντων,
επιχειρούν να προκαλέσουν κρίση
για να δικαιολογήσουν την αντι-
κομματική τους συμπεριφορά.

Επόμενος πολιτικός μου στόχος είναι να παραδώσω στον επόμενο πρόεδρο της ΕΔΕΚ ένα κόμμα πολιτικά και εκλογικά αξιόπιστο με οικονομική ευρωστία. Η
δικαίωση δεν είναι ο επόμενος να είναι υποδεέστερος αλλά καλύτερος.

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Μετανιώνω για ενέργειες
που δεν έγιναν

Κάποιοι θεώρησαν τη σιωπή που επέδειξα ως αδυναμία και όχι ως υπευθυνότητα

–Σας προβληματίζει όμως το εν-
δεχόμενο δημιουργίας μιας νέας
πλατφόρμας στον χώρο της σο-
σιαλδημοκρατίας και μάλιστα
με πιθανή συμμετοχή και πρώην
στελεχών της ΕΔΕΚ, όπως ο Δη-
μήτρης Παπαδάκης ή ο Κωστής
Ευσταθίου;

–Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του
καθενός να ενεργήσει όπως αυτός
θέλει. Οι πολίτες, το αποτέλεσμα
των ενεργειών μας και η ιστορία θα
μας κρίνουν θετικά ή αρνητικά στη
βάση των αποτελεσμάτων των πρά-
ξεών μας. Το ανέφερα και προηγου-
μένως. Όσοι προαναγγέλουν τη δη-
μιουργία νέας πλατφόρμας στον
χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ας
δικαιολογήσουν πώς από αυτόκλητοι
«σωτήρες» της ΕΔΕΚ, όπως ανακοί-
νωσαν τον περασμένο Ιούνιο, σή-
μερα μεταβάλλονται σε διασπαστές.

–Υπάρχουν στιγμές που κάνετε
δεύτερες σκέψεις για παραμονή
σας στην ηγεσία της ΕΔΕΚ;

–Δεύτερες σκέψεις για την πα-
ραμονή μου στην ηγεσία της ΕΔΕΚ
δεν έκανα και δεν θα κάνω. Δεν εί-
ναι στον χαρακτήρα μου να φυγο-
μαχώ. Έμαθα να δίνω τις μάχες
μου με ήθος και αξιοπρέπεια και
να αποδέχομαι το αποτέλεσμα.
Ποτέ δεν δίστασα να αναλάβω τις
ευθύνες που μου αναλογούν. Η
συντριπτική πλειοψηφία των μελών
του κόμματος μού ανέθεσε την ευ-
θύνη για ανασύνταξη του κόμματος
σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη
για την επιβίωσή του. Οφείλω να
ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους.
Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή
προχωρήσαμε σε ριζοσπαστικές
καινοτομίες. Μία από τις πρώτες
ενέργειες ήταν η σύγκληση κατα-

στατικού συνεδρίου και η καθιέ-
ρωση περιορισμού στις θητείες
των κομματικών και πολιτειακών
αξιωματούχων, συμπεριλαμβανο-
μένου και του προέδρου, και αυτό
για να μην υπάρχει από κάποιους
μονοπώληση των κομματικών και

πολιτειακών αξιωμάτων. Αυτές κα-
θορίστηκαν σε δύο πενταετίες. Ως
εκ τούτου διάγω τη δεύτερη και
τελευταία μου θητεία ως πρόεδρος.
Η απόφαση για περιορισμό των
θητειών δυσαρέστησε κάποιους.
Τους στέρησε την προοπτική να
κατέχουν διά βίου κάποια συγκε-
κριμένα κομματικά ή πολιτειακά
αξιώματα, και όπως ήταν φυσικό
μετά τη συνεδριακή απόφαση προ-
τίμησαν να αποστασιοποιηθούν.
Την ίδια στιγμή έπρεπε να προ-
στατεύσουμε το κόμμα από την οι-
κονομική χρεοκοπία. Το χρέος ήταν
στο 1,2 εκατ. ευρώ με ανησυχητική
αυξητική τάση. Τον Ιανουάριο του
2020 αποπληρώθηκε και σήμερα
ο οικονομικός ισολογισμός του κόμ-
ματος έχει θετικό πρόσημο. Φυσικά,
αυτές δεν ήταν οι μόνες καινοτο-
μίες, όμως η διαφάνεια στη λει-

τουργία των οργάνων, η καθιέρωση
καλπών σε όλες τις επαρχίες για
την εκλογή των αξιωματούχων, η
οικονομική διαχείριση, η επανα-
σύσταση των φοιτητικών οργανώ-
σεων που είχαν αναστείλει τη λει-
τουργία τους μέχρι το 2013, ήταν
από τις κυριότερες δράσεις της ση-
μερινής ηγεσίας.

–Μετανιώνετε για ενέργειες που
έχουν γίνει;

–Είναι λογικό όταν αναλαμβάνεις
τη διαχείριση ενός κόμματος μέσα
σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όση
εμπειρία και να διαθέτεις, θα κάνεις
λάθη, θα έχεις και παραλείψεις.
Έχει όμως σημασία αυτά να μην
είναι σκόπιμα και να μην εξυπη-
ρετούν προσωπικά ή αλλότρια συμ-
φέροντα. Αντίθετα κάποιες από τις
αποφάσεις μου μού προκάλεσαν

προσωπικό κόστος. Μετάνιωσα πε-
ρισσότερο για ενέργειες που δεν
έγιναν, παρά για ενέργειες που έγι-
ναν. Όπως επίσης και για τη σιωπή
που επέδειξα σε πολλές περιπτώσεις
και συνεχίζω να επιδεικνύω, που
δεν εκτιμήθηκε, γιατί ενδεχομένως
θεωρήθηκε ως αδυναμία και όχι
ως υπευθυνότητα.

–Και ο επόμενος πολιτικός σας
στόχος ποιος είναι;

–Ο επόμενος πολιτικός μου στό-
χος είναι να παραδώσω στον επό-
μενο πρόεδρο της ΕΔΕΚ ένα κόμμα
πολιτικά και εκλογικά αξιόπιστο,
με οικονομική ευρωστία. Και εγώ
να είμαι δίπλα του να τον στηρίζω
και να τον συμβουλεύω και όχι να
τον υπονομεύω. Η δικαίωση δεν
είναι ο επόμενος να είναι υποδεέ-
στερος αλλά καλύτερος.

Όσοι προαναγγέλλουν
τη δημιουργία νέας
πλατφόρμας στον χώρο
της σοσιαλδημοκρατίας,
ας δικαιολογήσουν
πώς από αυτόκλητοι
«σωτήρες» της ΕΔΕΚ,
όπως ανακοίνωσαν
τον περασμένο Ιούνιο,
σήμερα μεταβάλλονται
σε διασπαστές.

«Δεν είναι στον χαρα-
κτήρα μου να φυγομα-
χώ. Έμαθα να δίνω τις
μάχες μου με ήθος και
αξιοπρέπεια και να απο-
δέχομαι το αποτέλεσμα».

Ο Κωστής Ευσταθίου, ο Δημήτρης Παπαδάκης και η σκυτάλη
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η θέση της γυναίκας στις μέρες μας
είναι σαφώς πιο αναβαθμισμένη,
τουλάχιστον στις ούτω καλούμενες
δυτικές κοινωνίες, αν και πολλά
πρέπει να γίνουν ακόμα, ώστε να
σπάσουν στερεότυπα αιώνων. Με
αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας, που τιμάται στις
8 Μαρτίου, κάνουμε μία αναδίφηση
στον κυπριακό Τύπο τις πρώτες δε-
καετίες του 20ού αιώνα, για να δούμε
πώς οι άνδρες συντάκτες κατά κύριο
λόγο, αντιμετώπιζαν τη γυναίκα και
το γυναικείο φύλο, μέσα από τα δη-
μοσιεύματα της εποχής. Η γυναίκα
παρουσιάζεται ως αδύναμο πλάσμα,
αλλά και ικανό για πολλά, επιστρα-
τεύοντας παντοία μέσα, όπως η γοη-
τεία της, το κλάμα, η πονηριά και
άλλα παρόμοια. Οι ισχυρές γυναίκες,
όσες παρουσιάζονται, λειτουργούν
ως άνδρες, και τις «ενδύουν» με
άλλα στερεότυπα. Σημαντικό είναι
πώς η θέση της γυναίκας ορίζεται
από τα θρησκευτικά πιστεύω, είτε
των Χριστιανών είτε των Μουσουλ-
μάνων, της Κύπρου, και πώς η θέση
της εντός της κοινωνίας πρέπει να
έχει «ηθική» υπόσταση. Ενδιαφέρον
έχει ότι η θέση της εντός του οίκου
της και για τα του οίκου της είναι
αναφαίρετό της δικαίωμα, αν και
σε αυτόν ο άνδρας είναι κυρίαρχος. 

Διαβάζουμε λοιπόν στην εφημε-
ρίδα «Αλήθεια» το 1892 σε δημοσί-
ευμα που τιτλοφορείται «Ο Οίκος»:
«Ο οίκος είνε κοινωνία εν σμικρώ
ώςδ’ εν πάση κοινωνία είνεανάγκη
να υπάρχηεξουσία προς κανονικήν
αυτής λειτουργίαν, ούτω και εν τω
οίκω. Και την εξουσίανταύτην ανέ-
καθεν είχεν εν χερσίν ο ανήρ, διότι
ο ανήρ επλάσθη τοιούτος, ώστε να
δύναται να άρχη του οίκου». Στο εν
λόγω άρθρο σημειώνεται πως η δια-
φορά άνδρα και γυναίκας δεν είναι
πολιτική και κοινωνική, αλλά ηθική...
«άρχει μεν ο ανήρ του οίκου, αλλ’
η γυνή έχει την εσωτερικήν διεύ-
θυνσιν του οίκου. Ασκεί αθορύβως
την ευεργετικήν αυτής επιρροήν
επί τον σύζυγον και τα τέκνα διά
της τρυφερότητος και του παρα-
δείγματος αυτής». Ο άνδρας είναι
ο προστάτης του Οίκου και είναι
«ανάρμοστονεις το φύσει ευαίσθη-
τον και τρυφερόν της γυναικός να
θέλη να δεσπόζη του ανδρός», με
την περαιτέρω εξήγηση βέβαια πως
«είναι βάρβαρον να θέλη ο ανήρ να
δεσπόζη της γυναικός».

Γυναίκες στην εργασία
Επαγγελματικά οι γυναίκες όπως

φαίνεται από τις διαφημίσεις στον
Τύπο δραστηριοποιούνται ως δα-
σκάλες κυρίως, αλλά και ως μαίες,
μοδίστεςκαι άλλα παρόμοια ιδιωτικά
επαγγέλματα. Φυσικά η μεγάλη μάζα
γυναικών στις πόλεις απασχολείται
σε διάφορες βιοτεχνίες ή μικρά ερ-
γοστάσια και στην ύπαιθρο σε αγρο-
τικές εργασίες, πράγμα που σπανίως
φαίνεται στον Τύπο, εκτός από τις
περιπτώσεις των μεγάλων απεργιών
στα μεταλλωρυχεία τη δεκαετία του
1940, οπότε και οι γυναίκες απεργοί
εμφανίζονται στα ρεπορτάζ. Δια-
βάζουμε σε μονόστηλο του 1930:
«Εδώ εις την Κύπρονκαι ιδιαιτέρως
εις την Λευκωσίανδύο κυρίως είναι
τα επαγγέλματα διά τα οποία οι γο-
νείς προορίζουν τα κορίτσια των,

το της διδασκαλίσσης και της ρα-
πτρίας. Σιγά, σιγά η Λευκωσία θα
μεταβληθήεις ένα μεγαλοραφείον».
Και λίγο παρακάτω: «Αι εργαζόμεναι
γυναίκες αδικούνται και η αδικία ,
υπό οιανδήποτε μορφήν όταν γίνε-
ται, υποσκάπτει πάντοτε τα κοινω-
νικά και ηθικά θεμέλια».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς
αντιμετωπιζόταν η γυναικεία δρα-
στηριότητα είναι αυτό της πρώτης
ή εκ των πρώτων γυναικών επιχει-
ρηματιών του τόπου, αυτό της Ελεγ-

κούςΧ΄΄Χριστοδούλου, η οποία ενώ
βοήθησε και με το επιχειρηματικό
της πνεύμα ύψωσε την επιχείρηση
του ανδρός της, στην αναγγελία θα-
νάτου της αναφέρεται μονάχα πώς
μεγάλωσε χριστιανικά και εθνικά
τα παιδιά της, χωρίς καμία αναφορά
στην προσφορά της στα οικογενει-
ακά επιχειρηματικά πράγματα. Ο
Κ.Α. Κωνσταντινίδης σε αφιέρωμά
του στους παλαιούς εμπόρους της
Λευκωσίας γράφει χαρακτηριστικά:
«[...] εις εποχήν κατά την οποίαν η
Κυπριώτισσα κατά κανόνα ήταν
κρυμμένη πίσω από τα καφάσια και
εφυτοζωούσε, η Κα Ελεγκού επρο-
χωρούσε με θάρρος και αυτοπεποί-
θησινεις τον εμπορικόν στίβον, διά
να σταδιοδρομήση σαν άντρας και
κάτι παραπανω[...]». Και ενώ η Ελεγ-
κού Χ΄΄Χριστοδούλου κατάφερε
πολλά και σπουδαία ως επιχειρη-
ματίας, όταν πέθανε το 1945 δια-
βάζουμε στον Τύπο: «[...] Η μετα-
στάσα διεκρίνετοδιά τα φιλόθρησκα
και φιλόστοργα αισθήματά της και
την αδιάπτωτον αγάπην και ακα-
τάβλητον μέριμναν διά τα μέλη της
οικογενείας της [...]». Σπάνιες είναι
φυσικά και οι συνεντεύξεις γυναικών
στον κυπριακό Τύπο, εν τη σπανιό-
τητι γενικώς των συνεντεύξεων.
Εντοπίσαμε για παράδειγμα μία συ-
νέντευξη της Εύγενίας Θεοδότου,
ευεργέτιδοςτης Λευκωσίας, και σύ-
ζυγος του Αντώνη Θεοδότου, και
αυτή είναι μάλλον ειδική περίπτωση
γυναικός που ο Τύπος θέλει να βγάλει
προς τα έξω. 

Γενικά η γυναίκα που θέλει να
εργαστεί σταδιακά δεν αντιμετω-
πίζεται αρνητικά, αν και ακόμη με
πολλούς αστερίσκους. Χαρακτηρι-
στικό είναι το δημοσίευμα της «Εσπε-
ρίνης» της 28ης Αυγούστου 1938 :
«[...] η Κυπριώτισσα που θέλει να
εργαστεί δεν είναι ανάγκη να επι-
διώξει ανδρικά επαγγέλματα, όχι
μονάχα για να μην εκτοπίσει τον
άντρα, αλλά και γιατί δεν συνταυ-
τίζονται με τη γυναικεία ψυχοσύν-
θεση. Ας μη γίνη π.χ. τραπεζιτικός
υπάλληλος, ταχυδρομικόςδιανομεύς,
δικηγόρος, μηχανικός, γιατρός, έμ-
πορος, κ.λ. κ.λ. Όχι γιατί είναι κα-
τώτερηδιανοητικώς από τονάντρα,

το εναντίο πολλές φορές, δείχτηκε
ικανώτεροςυπάλληλος ή και εξπνώ-
τερος επιστήμων απ’ αυτόν!». Στο
πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπο-
γράφει η «Φέμινα» εξηγεί πώς η γυ-
ναίκα στην Ευρώπη εργάζεται, φοιτά
και έτσι έχουν «καλυτερέψει οι σχέ-
σεις των δύο φύλων» και πλέον
«έχουμε σήμερα λιγώτερουςδυστυ-
χισμένους γάμου!». Και η «Φέμινα»
συνεχίζει γράφοντας πως και στην

Κύπρο τατελευταία χρόνια άρχισαν
ναφοιτούν καικορίτσια σταδιάφορα
γυμνάσια, λύκεια και σχολές ξένων
γλωσσών... και αναρωτιέται: «Πού
είνε όμως οι πρακτικές επαγγελμα-
τικές μας σχολές» και θεωρεί, όπως
άλλωστε το είχαν πει και διευθύν-
τριες Παρθεναγωγείων, ότι θα έπρε-
πε να υπάρχει τουλάχιστον σε κάθε
πόλη μια επαγγελματική σχολή για
αγόρια και κορίτσια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το
δημοσίευμα της «Ελευθερίας» της
13ης Μαρτίου 1909, σχετικά με τη
δημιουργία γυναικείας λέσχης στη
Λάρνακα, που υπογράφει «Ο Παρα-
πεδιαίος»: «Τύχη αγαθή. Ήρξατο
λοιπόν και εν Κύπρω να γεννάται
ζήτημα γυναικείας χειραφετήσεως».
Ο συντάκτης λυπάται γιατί ο αντα-
ποκριτής από τη Λάρνακα δεν πα-
ρέχει περισσότερες λεπτομέρειες,
και αφού συγχαρεί το «ωραίον φύ-
λον» για την επιλογή του να στεγάσει
τη λέσχη σε μεγαλόπρεπο κτήριο
της παραλίας γράφει: «Θα μοι επι-
τρεψωσιν όμως αι αρετοβριθείς εκ-
πρόσωποι του ωραίου φύλου [...] να
φανώ ολίγον επιφυλακτικός και να
μη ευχηθώ εις την Λέσχηντων βίον
μακρόν και ευδαίμονα» και αυτό
γιατί, όπως γράφει δεν έχουν κατα-
στήσει γνωστό στο κοινό τον κα-
νονισμό και το πρόγραμμα του σω-
ματείου τους. Φόβος του συντάκτη
είναι να μην κυριαρχήσει και στη
λέσχη του ό,τι γίνεται στις λέσχες
του «ασχήμου φύλου», όπως το
μπριτζ, το ουίστ ή το πόκερ! Και ω!
της εκπλήξεως, ο συντάκτης επιθυμεί
η νέα αυτή λέσχη να εξυψώσει τη
θέση της Κύπριας γυναίκας «διά κα-
ταλλήλων διαλέξεων και της εκδό-
σεως ειδικών φυλλαδίων προς μόρ-
φωσινΕλληνίδων μητέρων του μέλ-
λοντος» και μάλιστα ο συντάκτης
θέλει να μεταφυτευτεί στην Κύπρο
το εν Αγγλία φυέν το πρώτον δέν-
δρον της γυναικείας ανεξαρτησίας.
Μάλιστα, δεν βλέπει με κακό μάτι
να αφήσουν τις γυναίκες να λύσουν
το χρονίζον πια αρχιεπισκοπικό ζή-
τημα, αλλά και να συμμετέχουν στο
Νομοθετικό Συμβούλιο πρόβλημα...
Και κλείνοντας γράφει: «Εάν δε δεν
δυνηθώσι να τα λύσωσι, τότε και
πάλιν θα μας διασκεδάσωσι με τας
φαεινάς των ιδέας, απαράλλακτα
όπως ημείς παρέσχομεν εις αυτάς
μέχρι σήμερα τροφήν διά γέλωτας
και σκώμματα με τας πολυχρονίους
ενέργειας μας». 

Στήλες διά κυρίας 
Στις εφημερίδες της εποχής εν-

διαφέρουν έχουν και στήλες που
είναι αφιερωμένες στη γυναίκα,

και που συνήθως έχουν να κάνουν
με τα καθημερινά των γυναικών
εντός του σπιτιού, αλλά και συμ-
βουλές πάσης φύσεως προς νέες
γυναίκες και παντρεμένες, όπως
αυτές που δίνει η Κα που ξέρει στη
στήλη της «Γυναικείες Κουβέντες»
στην εφημερίδα «Κυπριακός Τύ-
πος». Σε αντίθεση για παράδειγμα
με την Ανθή Ροδαλού, η Κα που
ξέρει φαίνεται περισσότερο παρα-
δοσιακή στις συμβουλές της, και
μία σύγκριση των δύο αυτών ανώ-
νυμων συντακτριών θα είχε θεωρώ
ενδιαφέρον, για να αντικριστεί ο
τρόπος με τον οποίο οι δύο αντι-
μετωπίζουν έννοιες όπως ο έρωτας,
ο γάμος, η γυναικεία ομορφιά κ.λπ.
Σε όλες τις εφημερίδες υπάρχουν
στήλες «διά τες κυρίας», που συ-
νήθως έχουν πληροφορίες για διά-
φορα θέματα μόδας, νοικοκυριού,
συμβουλές για έναν καλό γάμο,
αλλά και στηλίτευση ζητημάτων
που αφορούν τη γυναικεία κατα-
πίεση. Οι περισσότερες στήλες
είναι στο πνεύμα του να κρατήσουν
οι γυναίκες τη θέση που έχει ορίσει
γι’ αυτές η κοινωνία, διεκδικώντας
ωστόσο περισσότερα δικαιώματα. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει κατά
την άποψή μου η στήλη της Ανθής
Ροδαλού στην εφημερίδα «Αιών»
με τίτλο «Επιστολαίμια ιδιοτρόπου».
Η συντάκτρια αναφερόμενη σε ένα
έγκλημα που συγκλόνισε την Πάφο
το 1924, και που σήμερα θα χαρα-
κτηριζόταν γυναικοκτονία, αφού ο
Τ/κ γιατρός σκότωσε με τρεις σφαί-
ρες τη σύζυγό του Φατμά, γράφει:
«[...] Καμία γυναίκα όμως δεν εμίλησε
γι’ αυτό δημοσίως, δεν εξήτασετην
θέσιντης Φατμάςεις το δράμα αυτό,
που αποτελεί την οικτράν εικόνα
των πλείστων ανδρογύνων είτε εις
την Ελληνικήν είτε εις την Οθωμα-
νικήν παροικίαν ανήκουν αυτά». Η
συντάκτρια συνεχίζει περιγράφοντας
πως ο έρωτας και η συζυγική αγάπη
που κρατάνε σκλάβες τις γυναίκες
είναι μία γελοία και οπισθοδρομική
πρόληψη και καταλήγει: «[...] σκέ-
φτομαι ότι αι τρεις σφαίρες που
ετρύπησαν το στήθος της ωραίας
Φατμάς, τρυπούνε καθημερινώς τα
στήθη όλων των ατυχών συζύγων
που σκύβουνε το κεφάλι κάτω από
την πτέρνανενός τυράννου συζύγου
[...]». Η περίπτωση της ανώνυμης
αρθρογράφου –αν είναι όντως γυ-
ναίκα– Ανθής Ροδαλού είναι άξια
περαιτέρω μελέτης, μιας και στη
στήλη της «Επιστολαί μιας ιδιοτρό-
που» στην εφημερίδα «Κήρυκας»
οι απόψεις της αντανακλούν από
τη μία νεωτεριστικές ιδέες, αλλά
ταυτόχρονα εμφανίζουν και στοιχεία
της εποχής της. Σχετικά με τα εγ-
κλήματα που έχουν θύματα γυναίκες
κάνοντας απλώς μία γρήγορη ανά-
γνωση των εφημερίδων της εποχής
ο αναγνώστης θα βρει αρκετές ει-
δήσεις συζυγοκτονιών, με όλες τις
λεπτομέρειες, οι οποίες τις πλείστες
φορές είναι ανατριχιαστικές. Δια-
βάζοντας πίσω από τις γραμμές, χω-
ρίς μεγάλη προσπάθεια, φαίνεται
ξεκάθαρα η αδύναμη παρουσία της
γυναίκας. Φυσικά, οι αυτουργοί τι-
μωρούνται αυστηρά, για τα δεδομένα
της εποχής. Οι αγώνες για ισότιμη
συμπεριφορά, ίσες ευκαιρίες και
για εξαφάνιση κάθε μορφής διάκρι-
σης έχουν ενταθεί, ωστόσο ο δρόμος
είναι ακόμη μακρύς.

Οι γυναίκες στον Τύπο της εποχής
Η σταδιακή κατάκτηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ανάγκη για οργάνωση και οι διάφορες στήλες διά τας κυρίας

<<<<<<

Ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει και το δημοσίευμα
της «Ελευθερίας» το
1909, που υπογράφει «Ο
Παραπεδιαίος»: «Τύχη
αγαθή. Ήρξατο λοιπόν
και εν Κύπρω να γεννά-
ται ζήτημα γυναικείας
χειραφετήσεως».

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗ

Το δικαίωμα
του εκλέγειν 
Το 1906, οι γυναίκες συμμετέχουν για πρώτη
φορά σε εκλογική διαδικασία στην Κύπρο.
Στις εκλογές για την Εκπαιδευτική Επιτροπή
είχε δικαίωμα «πας ένδημος φορολογούμε-
νος» και ως εκ τούτου και γυναίκες φορολο-
γούμενες. Φαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό δό-
θηκε κατά λάθος! Η εμφάνιση γυναικών στις
εκλογές πυροδότησε διαμάχες και λίγους μή-
νες αργότερα η βουλή κατάργησε το δικαίω-
μα ψήφου στις γυναίκες. Στις πρώτες προ-
εδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 1959, δί-
νεται το καθολικό δικαίωμα ψήφου σε όλους
τους πολίτες, όπως καθορίζει το άρθρο 31 του
συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εί-
ναι η πρώτη φορά που αποκτούν δικαίωμα
ψήφου όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως κοι-
νωνικοοικονομικής τάξης. 

Το δικαίωμα
στο εκλέγεσθαι
Το δικαίωμα στο εκλέγεσθαι δεν έχει
κατακτηθεί ακόμα, αφού η πολιτική σκη-
νή του τόπου παραμένει ανδροκρατού-
μενη. Η συμμετοχή των γυναικών στην
πολιτική δεν έχει γραμμική ανοδική πο-
ρεία. Μάλιστα το 2011, σημειώνεται πι-
σωγύρισμα στην εκπροσώπηση των γυ-
ναικών στη βουλή των αντιπροσώπων.
Από οκτώ που υπήρχαν το 2006 σε έξι
το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πο-
σοστό των γυναικών που ψηφίστηκαν
ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των
γυναικών που υπήρχαν στα ψηφοδέλτια
των κομμάτων και αυτό καταδεικνύει
την αδυναμία των πολιτικών κομμάτων
να αλλάξουν το παγιωμένο ανδροκρα-
τούμενο status quo. 

Τα εργασιακά
δικαιώματα 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 ιδρύονται οι
πρώτες Ενώσεις Εργαζομένων Γυναικών, οι
οποίες ήταν ενεργές στη διεκδίκηση των ερ-
γατικών δικαιωμάτων. Το 1955, διεξάχθηκε
το Παγκύπριο Συλλαλητήριο των Εργατριών
της Κύπρου, με τη συμμετοχή Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων, στο κινηματοθέα-
τρο Ρογιάλ. Οι εργάτριες που συμμετείχαν
ζητούσαν από την κυβέρνηση κοινωνικές
ασφαλίσεις για να έχουν έτσι δικαίωμα σε
επιδόματα, ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα και
σύνταξη χηρείας. Ιδρύθηκαν οι κοινωνικές
ασφαλίσεις ως αποτέλεσμα της απαίτησης
αυτής, δύο χρόνια μετά, το 1957.   

Η κα Μαρία Αγγελή είναι ερευνήτρια του Μεσογει-
ακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου.

Αποφθέγματα και ανέκδοτα 
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του Τύπου της εποχής εκείνης, η
οποία επιβίωσε μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα
είναι αυτό των ανεκδότων και των ευθυμογραφημάτων. Ανέκδοτα με
γυναίκες που είναι υπόχρεες στην καλοσύνη των ανδρών, ανέκδοτα
με γεροντοκόρες και άλλα παρόμοια είναι στην πρώτη γραμμή. Φυ-
σικά, στο ίδιο πλαίσιο αντιμετωπίζονται και άλλες κατηγορίες, όπως
οι ηλικιωμένοι, οι αλλοδαποί ή άτομα που έχουν ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά. Ένα μόνο παράδειγμα είναι το εξής ανέκδοτο στην εφημε-
ρίδα «Ελευθερία» της 28ης Μαΐου 1930, με τίτλο συζυγικαί αβρότη-
τες: Εκείνη- Σε παρακαλώ, να μη με σκοτίζης. Εκείνος- Όταν δεν
έχης να απαντήσης τίποτε, όλο αυτό λες. Εκείνη- Τότε ανάφερέ μου
μια και μόνη καλή πράξιν στην ζωή σου. Εκείνος- Διά μίαν μόνην
έπρεπε να είσαι ευγνώμων επί ζωής. -Ποίαν; -Δεν σε άφισα να πε-
θάνης γεροντοκόρην. Με το ίδιο ύφος είχαμε και τα περίφημα Απο-
φθέγματα: «Αι γυναίκες είνε ισχυρογνώμονες ως προς τον σκοπόν,
οι δε άνδρες ως προς τα μέσα», «Αι γυναίκες όταν είναι κόραι έχουν
επτά χέρια κα μίαν γλώσσαν. Όταν πανδρευθούν έχουν ένα χέρι και
επτά γλώσσας» και «Γυναίκες τινες εδιδάχθησαν να κλαίωσι διά να
ψεύδωνται τελειότερον», όπως διαβάζουμε στη «Φωνή της Κύ-
πρου» την 31η Μαρτίου 1906.

Ιδιαιτέρως εις την Λευκωσίαν δύο κυρίως είναι τα επαγγέλματα διά τα οποία οι γονείς προορίζουν τα κορίτσια των,
το της διδασκαλίσσης και της ραπτρίας. Σιγά, σιγά η Λευκωσία θα μεταβληθή εις ένα μεγαλοραφείον.

Φυσικά η μεγάλη μάζα γυναικών στις πόλεις απασχολείται σε διάφορες βιο-
τεχνίες ή μικρά εργοστάσια και στην ύπαιθρο σε αγροτικές εργασίες, πράγμα
που σπανίως φαίνεται στον Τύπο, εκτός από τις περιπτώσεις των μεγάλων
απεργιών στα μεταλλωρυχεία τη δεκαετία του 1940.
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ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Εχουμε πρόβλημα. Στοπ
Πολύ ανησυχητικό το συμβάν σε λύκειο
της επαρχίας Λάρνακας, με τον μαθητή
με καταγωγή από το Κογκό. Από το βίν-
τεο που είδα μόνο ανατριχίλα αισθάνθη-
κα. Μπράβο φυσικά στους μαθητές και
μαθήτριες που υπερασπίστηκαν τον συμ-
μαθητή τους και κρίμας στο μπόι του,
στον καθηγητή, αν ήταν, που δεν έκανε
τίποτε για να προστατεύσει τον νεαρό,
από το κυνηγητό των καλόπαιδων. Απ’
ό,τι φαίνεται στα σχολεία μας καλά κρα-
τούν τέτοιες συμπεριφορές που πρέπει
να παταχθούν με τον πιο αποφασιστικό
τρόπο. Η δε διεύθυνση του σχολείου να
τιμωρήσει τα άτομα που ενεπλάκησαν
στο περιστατικό και να διερευνήσει και
διά του ΥΠΑΝ να ενημερώσει την κοινω-
νία τι μέτρα έλαβε εναντίον του εκπαι-
δευτικού, που δεν έκανε τίποτε για να
αποτρέψει την επίθεση. Καλή δύναμη κα
Αθηνά Μιχαηλίδου, μόνο εύκολο δεν εί-
ναι το έργο σας. 

Στελέχωση χθες
Σημαντικό είναι να ειπωθεί πως το υφυ-
πουργείο Πολιτισμού είναι και ως δομή
υποστελεχωμένο, κάτι που δεν βοηθάει
στο να παραχθεί σωστά και δομημένα
πολιτιστική πολιτική. Οι δε λειτουργοί
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών δεν είναι
και πληθώρα και καθένας και καθεμία
διαχειρίζεται πολλά κομμάτια του σύγ-
χρονου πολιτισμού. Θα ήταν καλό λοιπόν
ο νέος υφυπουργός να το δει το θέμα και
να στελεχώσει το υφυπουργείο του, ζη-
τώντας να έχει δίπλα του τεχνοκράτες
που γνωρίζουν τη διοικητική δουλειά
που πρέπει να γίνεται. Μία, όπως μου
λέχθηκε, καλή τεχνοκρατική επιλογή εί-

ναι η κυρία Εμμανουέλα Λαμπριανίδου, η
οποία ορίστηκε ως αναπληρώτρια γενική
διευθύντρια του υφυπουργείου Πολιτι-
σμού, πρώην επίτροπος Μεταρρύθμισης
της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέχρι την πα-
ραίτησή της τον Φεβρουάριο του 2014.
Από τότε μέχρι σήμερα υπηρέτησε ως δι-
ευθύντρια Δημοσίων Επενδύσεων στη

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομικών. 

3 ελιές και ένα επιτροπάτο 
Προς τριχοτόμηση πάει το Γραφείο Επι-
τρόπου Προεδρίας, αφού ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας σκέφτεται να δημιουρ-
γήσει τρία ξεχωριστά επιτροπάτα. Το ένα
θα έχει να κάνει με ζητήματα Ανθρωπι-
στικών Θεμάτων, το δεύτερο με θέματα
που αφορούν τις συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένες θρησκευτικές ομάδες των Μα-
ρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων,
για το οποίο υπάρχουν πρόσωπα που εν-

διαφέρονται, απ’ όσο γνωρίζω, και το
τρίτο θα αφορά τη Διασπορά μας στο
εξωτερικό, για το οποίο ενδιαφέρεται
πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΔΗΚΟ. 

Ακούγεται ενδιαφέρουσα μια τέτοια τρι-
χοτόμηση, αρκεί να δημιουργηθούν τα
νέα αυτά Γραφεία προκειμένου να πα-
ραχθεί ουσιαστικό έργο, και όχι να γίνει
κάτι όπως το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορει-
νών Κοινοτήτων Τροόδους. Μια ιδέα, αν
και γνωρίζω ότι έχει τα θέματά της, είναι
ένα Γραφείο Διατήρησης του Πολιτισμού
Κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων και
τ/κ χωριών, που σε συνεργασία με τις Δι-
κοινοτικές Επιτροπές Πολιτισμού και Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς θα έχουν έγνοια
την κυπριακή ταυτότητα. Μια ιδέα... τώρα
που γυρίζει.

Στην Αθήνα ποιος θα πάει
Και όλα αυτά όταν γίνεται μάχη για το
ποιος θα διαδεχθεί τον κ. Κενεβέζο στην
πολυπόθητη πρεσβεία της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα. Αυτή την πρε-
σβεία που πολλοί αγάπησαν και ποτέ κα-
νείς δεν μίσησε. Πολλά ονόματα ακού-
γονται, αλλά έτσι που το πάει ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας μπορεί να στεί-
λει κανένα που δεν το περιμένουμε και
να μείνουμε όλοι χάσκοντα βριχτοί, που
λέει και ο ποιητής.

Επίσης, η στήλη ενημερώνεται πως επί-
κεινται και ανακατατάξεις στο υπουργείο
Εξωτερικών, γενικά και για να είμαστε
ειλικρινείς μετά από κάθε προεδρικές
άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν και
σκεφτείτε, έχουμε ακόμα και τους ημι-
κρατικούς... 

Μια ιδέα θα ήταν ένα Γραφείο Διατήρησης του Πολιτισμού Κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων και τ/κ χωριών. Μια ιδέα... τώρα που
γυρίζει. Στη φωτογραφία ο ναός του Αγίου Δημητριανού στον Λάρνακα της Λαπήθου.

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πόσο θα επηρεάσει το πολιτικό το-
πίο το πολύνεκρο δυστύχημα των
Τεμπών; Συνιστούν οι κινητοποι-
ήσεις, οι διαδηλώσεις και οι εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας σημάδια της
αναγέννησης του αντισυστημικού
ρεύματος, που είχε προκαλέσει τον
εκλογικόσεισμό του 2012; Ή μήπως
οι φόβοι αυτοί είναι πρόωροι και
υπερβολικοί;

Τα ερωτήματα βασανίζουν τα
τελευταία εικοσιτετράωρα τα κομ-
ματικά επιτελεία. Οι αναλυτές των
δημοσκοπήσεων δεν είναι ακόμη
σε θέση να δώσουν απαντήσεις,
καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκλη-
ρωθεί οι μετρήσεις. Ενδεικτικό του
κλίματος, όμως, είναι το φαινόμενο
που παρατηρεί έμπειρος δημοσκό-
πος. «Για πρώτη φορά έπειτα από
χρόνια τόσο πολλοί μάς κλείνουν
το τηλέφωνο», λέει. Το γεγονός δεν
δυσκολεύει απλώς το έργο των δη-
μοσκόπων, αλλά καθιστά και επι-
σφαλή τα συμπεράσματά τους,
αφού στο τελικό δείγμα δεν θα προ-
σμετρούνται όσοι αυτή τη στιγμή
διακατέχονται από αισθήματα κα-
θολικής απόρριψης του πολιτικού
συστήματος. Οι εκδηλώσεις δια-
μαρτυρίας που ακολούθησαν το
σιδηροδρομικό δυστύχημα έχουν
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
που τις διαφοροποιούν από τις δια-
δηλώσεις των «Αγανακτισμένων»
κατά των μνημονίων. Ισως το πιο
εντυπωσιακό είναι ότι κινητοποι-
είται πολύ μεγάλο κομμάτι νέων –
ακόμη και μικρής ηλικίας μαθητές
βγαίνουν στους δρόμους–, φαίνεται
ότι η μεγάλη κινητοποίηση των
νέων επηρεάζει και τους μεγαλύ-
τερους, γονείς και συγγενείς, που
συμμερίζονται την ανάγκη για δια-
μαρτυρία.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας,
με εξαίρεση μεμονωμένα περιστα-
τικά, είναι ειρηνικές, χωρίς βίαια
ξεσπάσματα και ένα επίσης ενδια-
φέρον χαρακτηριστικό είναι ότι
εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, δεν
περιορίζονται στα δύο μεγάλα αστι-
κά κέντρα και ακόμα και εκεί, πέρα
από τις κεντρικές, μεγάλες συγκεν-
τρώσεις, περιφερειακά, σε επιμέ-
ρους περιοχές, οργανώνονται εκ-
δηλώσεις διαμαρτυρίας με αξιοση-
μείωτησυμμετοχή.Θα μπορούσαμε
να δούμε το ρεύμα αυτό να παίρνει
την αντικοινοβουλευτική μορφή
που είχεστα χρόνια των μνημονίων,

με τις απόπειρες εισβολής στη Βου-
λή, τις κρεμάλες, τα βίαια ξεσπά-
σματα; «Το γεγονός που πυροδό-
τησε τις διαμαρτυρίες είναι πολύ
δυνατό και σοκαριστικό από μόνο
του, αλλά θα πρέπει να συνεκτι-
μήσουμε και το ευρύτερο περιβάλ-
λον», σημειώνει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της PULSE, Γιώργος Αρά-
πογλου. Προσθέτει ότι αν και κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδή-
ποτε, «δεν υπάρχουν οι συνθήκες
που θα μας οδηγούσαν να θεωρή-
σουμε πιθανή μια εξέλιξη μεακραίες
συμπεριφορές και αντιδράσεις σαν
αυτές των πρώτων μνημονιακών
χρόνων. Δεν είναι πολύ πιθανό ένα
τέτοιο σενάριο, λόγω διαφορετικών
συνθηκών στην κοινωνία ευρύτε-
ρα», συμπληρώνει.

Μετασχηματιστικό συμβάν
«Αυτό που παρατηρούμε έχει

πολλά στοιχεία αυτού που ονομά-
ζεται στις πολιτικές επιστήμες “με-
τασχηματιστικό συμβάν”», σχο-
λιάζει ο Κώστας Γούσης, ο οποίος
συντονίζει το πρότζεκτ «Gen Z -
Voice On» στο Eteron - Ινστιτούτο
για την Ερευνα και την Κοινωνική
Αλλαγή. «Κάθε φορά που το έχουμε
δει, είναι προάγγελος ευρύτερων

εξελίξεων», συμπληρώνει. Ο επι-
κεφαλής του Eteron, Γαβριήλ Σα-
κελλαρίδης, εκτιμά πως η κινητο-
ποίηση που ακολούθησε το δυστύ-
χημα των Τεμπών έχει πολλές ομοι-
ότητες με όσα ακολούθησαν τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
«Εχει κοινά χαρακτηριστικά ως
προς τη μαζικότητα και τη διάχυση
των κινητοποιήσεων χωρίς να έχει
το βίαιο ξέσπασμα του 2008», λέει.
Και τονίζει ότι το 2008 αυτό που
έγινε δεν πυροδότησε σοβαρές εξε-
λίξεις στην κεντρική πολιτική σκη-
νή, ωστόσο διαμόρφωσε μια ταυ-
τότητα ριζοσπαστικοποίησης σε
κομμάτια της νέας γενιάς, τα απο-
τελέσματα της οποίας φάνηκαν με-
τά. «Είναι ανοιχτό το κατά πόσο
θα έχει πολιτικές προεκτάσεις και
τώρα», υπογραμμίζει.

Ως ρεαλιστική αποτύπωση ενός
βιώματος χαμένης γενιάς, που δεί-
χνει να έχουν εμπεδώσει οι άνθρω-
ποι κάτω των 35 ετών, βλέπει το
τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ο
καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νί-
κος Μαραντζίδης. «Είναι όσοι το
2010, στην αρχή της κρίσης, ήταν
γύρω στα 20 χρόνια και οι νεότεροι.
Η οικονομική κρίση είναι ένα σημείο
τομής, γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι,
οι νέοι αρχίζουν να στερούνται
πράγματα και ακολούθως αρχίζουν
να βιώνουν την υποβάθμιση στην
αγορά εργασίας με μεγάλη αβεβαι-
ότητα, υψηλή ανεργία, ελαστικές
μορφές απασχόλησης, χαμηλές απο-
δοχές. Αυτή η γενιά συντρίβεται.
Και ακολουθεί μια δεύτερη τομή,
η πανδημία για τους μικρότερους.

Τα παιδιά που βίωσαν την πανδημία
ως μαθητές ή φοιτητές είναι οργι-
σμένοι γιατί αισθάνονται ότι έχουν
κάνει από πολύ μικρή ηλικία τις πιο
πολλές θυσίες από όλους. Στερή-
θηκαν κοινωνικότητα, παρέες, ανε-
μελιά, φοιτητικήζωή, σχέσεις, αναγ-
κάστηκαν ναζήσουν με τους γονείς
περισσότερο. Ολααυτά έχουν αθροι-
στεί στο βίωμα της χαμένης γενιάς
και η γενιά αυτή ταυτίζεται με την
πραγματική απώλεια στις ζωές που
χάθηκαν στα Τέμπη», αναφέρει ο
κ. Μαραντζίδης. 

Τη συσσωρευμένη καταπίεση
της πανδημίας ανιχνεύει πίσω από
τις τωρινές κινητοποιήσεις και ο
κ. Γούσης, ο οποίος εξηγεί ότι ήδη
από το 2021 στην έρευνα τουEteron
είχε προκύψει το προφίλ μιας νέας
πολιτικοποίησης της νέας γενιάς

με έναν στους τέσσερις νέους, το
25%, να δηλώνει ότι είχε λάβει
μέρος σε κινητοποιήσεις για μια
σειρά από ζητήματα (περιβαλλον-
τικά, έμφυλη ταυτότητα, πανεπι-
στημιακή αστυνομία, αντιφασιστι-
κές, για κάθε ζήτημα εκτός από τις
αντιεμβολιαστικές).

Με διαπιστωμένες την κινητι-
κότητα και την αναζήτηση βαλβί-
δων εκτόνωσης σε μια νέα γενιά
της οποίας οι αντοχές δοκιμάζονται
παρατεταμένα, το ερώτημα είναι
εάν και πώς θα εκφραστεί πολιτικά
όλο αυτό. Κοινή πεποίθηση δείχνει
να είναι η ενίσχυση των αντισυ-
στημικών τάσεων.

Τα social media
«Δεν μπορούμε να παραβλέψου-

με την επίδραση των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης. Στις ηλικίες
κάτω των 30, τα παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση,
τείνουν να εξαφανίζονται και κυ-
ριαρχούν τα social media. Δεν είναι
απλώς άλλες παραστάσεις, αλλά
και άλλες αναπαραστάσεις, άλλα
εργαλεία. Αλλη ρητορική, άλλη ιε-
ράρχηση, διαφορετικό περιεχόμε-
νο, που διαμορφώνει έναν τελείως
διαφορετικό προσανατολισμό»,
υπογραμμίζει ο κ. Μαραντζίδης, ο
οποίος εκτιμά πως «το αντισυστη-
μικό στοιχείο είναι απόλυτα κυ-
ρίαρχο στη νεολαία και αυτό θα
αποτυπωθεί και εκλογικά. Η Ν.Δ.
ήδη έχει δυσκολία σε αυτές τις ηλι-
κίες, αλλά δεν νομίζω ότι και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα δει κάτι εντυπωσιακό ως
κέρδος. Θεωρώ ότι θα ενισχυθούν
τα μικρά κόμματα». Ο ίδιος προ-
σθέτει ότι μάλλον δεν μπορεί να
προσλάβει χαρακτηριστικά πολι-
τικού κόμματος αυτό που εκδηλώ-
νεται ως διαμαρτυρία. «Στην Ελ-
λάδα δεν έχουμε κόμματα γενεών»,
αναφέρει για να προσθέσει, ωστό-
σο, ότι «επειδή γίνεται με μορφή
τσουνάμι, μπορεί να επηρεάσει
τις πολιτικές εξελίξεις».

«Είναι δύσκολο να κάνουμε εκτί-
μηση αν και πώς θα εκφραστεί πο-
λιτικά όλο αυτό στις εκλογές. Σί-
γουρα έχουμε άνοδο των αντισυ-
στημικών τάσεων», εκτιμά και ο
κ. Γούσης. Ο κ. Σακελλαρίδης υπο-
γραμμίζει τη χρονική συγκυρία.
«Το δυστύχημα έγινε ενώ ουσια-
στικά βρισκόμαστε σε προεκλογική
περίοδο. Οσο και να μετακινηθούν
οι εκλογές, το θέμα και το αποτύ-
πωμά του θα είναι ακόμη ζωντανό,
άρα και η επίδρασή του μεγαλύ-
τερη».

Θα επηρεάσει, όμως, εκτός από
τους νέους και μεγαλύτερης ηλικίας
ψηφοφόρους; Ο κ. Σακελλαρίδης
εκτιμά πως ναι. Εξηγεί ότι αν μι-
λήσουμε για την περίπτωση Γρη-
γορόπουλου, που ήταν οι νέοι που
βγήκαν στους δρόμους, η οικογέ-
νεια ήταν μάλλον δύσκολο να ταυ-
τιστεί με αυτό που συνέβη. «Τώρα,
όμως, θα μπορούσε πραγματικά
να είναι οποιοσδήποτε. Το παιδί
καθενός, που ταξιδεύει με το, θε-
ωρητικά, πιο ασφαλές μέσο. Αυτό
το βιωματικό στοιχείο είναι ένας
πολλαπλασιαστής που επηρεάζει
γονείς, επηρεάζει παππούδες, δυ-
νητικά μπορεί να επιφέρει μια πιο
μαζική επίδραση σε πολιτικό επί-
πεδο», σχολιάζει.

Το αίσθημα της χαμένης γενιάς
Κυριαρχούν στις διαδηλώσεις τα παιδιά που υπέστησαν τις συνέπειες της χρεοκοπίας και της πανδημίας

Διαδηλωτής, με υψωμένη γροθιά, σε μια από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας για το πολύ-
νεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

<<<<<<

«Μας κλείνουν
το τηλέφωνο», λέει
γνωστός δημοσκόπος,
αποτυπώνοντας
το κλίμα των ημερών.
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Η σωτηρία στην ορθόδοξη
χριστιανική θρησκεία έχει
ως αφετηρία τη μετάνοια,
το βάπτισμα και τη λήψη
των δωρεών του Αγίου Πνεύ-
ματος, διά του χρίσματος. Ο

καθένας μας βεβαίως εκλαμβάνει διαφο-
ρετικά τη δική του σωτηρία, αλλά πιθανο-
λογώ ότι όλοι συμφωνούμε με τους στίχους
της Νικολακοπούλου –όπως εξαιρετικά
έχουν ερμηνευθεί από την Πρωτοψάλτη–
ότι «η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο
πράγμα». 

Πώς όμως κάποιος οδηγείται στη σω-
τηρία; Στην προσωπική ζωή, η σωτηρία
της ψυχής αποτέλεσε αντικείμενο συζή-
τησης αρκετών ψυχοθεραπευτών, περι-
λαμβανομένων του αγαπημένου Χόρχε
Μπουκάι, ως επίσης και του Ίρβιν Γιάλομ.
Στην πολιτική ζωή, όμως, η σωτηρία κινείται
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Προφανέστατα
δεν εστιάζεται στην ψυχή, αλλά σε διάφορα
άλλα είδη σωτηρίας, όπως ενός πολιτικού
σχεδιασμού, ενός πολιτικού σχήματος,

μιας οικονομίας, μιας κυβέρνησης ή ακόμη
και στη σωτηρία ενός προέδρου. Στην πε-
ρίπτωση λοιπόν του δικού μας προέδρου,
του νεοεκλεγέντος, Νίκου Χριστοδουλίδη,
«απαιτήθηκε σωτηρία», η οποία φαίνεται
τελικά να προέκυψε, από φίλια χείλη. Ο
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που επέλεξε
την Αναστασία Παπαδοπούλου στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, επεδίωξε στη συνέχεια
να «σωθεί» από την ίδια τη δική του επιλογή.
Και η σωτήρια κίνηση εκδηλώθηκε από
τον Μάριο Καρογιάν, ο οποίος πρόταξε
«βέτο» στην προφανώς φαινομενική επι-
λογή της Αναστασίας Παπαδοπούλου στο
υπουργείο Δικαιοσύνης. Ως αποτέλεσμα,
ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στον κ.
Καρογιάν «με έσωσες» (εφημερίδα Πολίτης). 

Κάτι που, όπως επιβεβαιώσαμε, ισχύει.
Και έτσι λοιπόν κατά την κρίση του νέου
προέδρου επήλθε η «σωτηρία» του. Με
τρεις συνέπειες: Πρώτον, ο Πρόεδρος Χρι-
στοδουλίδης αισθάνεται προφανώς να έχει
«σωθεί» από τη «σωτήρια» κίνηση του
προέδρου της ΔΗΠΑ. Δεύτερον, ο κ. Κα-

ρογιάν, αφού «έσωσε» τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, δικαιωματικά μπορεί πλέον
–εάν το επιθυμεί– να ονομάζεται εκτός
από Μάριος και «Σωτήρης». Και να γιορτάζει
–εάν θέλει– και στις 6 Αυγούστου. Του Σω-
τήρος, δηλαδή. Και τρίτον, η Αναστασία
Παπαδοπούλου, μια προσωπικότητα αυ-
τόφωτη, με κοινωνική δράση και ανθρώπινη
προσέγγιση, που θα μπορούσε να βάλει
τάξη στις φυλακές και στην αστυνομία,
έμεινε εκτός κυβέρνησης. 

Γιατί όμως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
επέλεξε να σωθεί από την Αναστασία Πα-
παδοπούλου, την οποία ο ίδιος είχε επιλέξει;
Τι είναι αυτό που πραγματικά τον ώθησε
να αισθάνεται ανακουφισμένος και να δια-
μηνύει προς τον Μάριο Καρογιάν, ότι το
βέτο του προέδρου της ΔΗΠΑ, τον «έσωσε»; 

Αν και κάποιες σκέψεις περνάνε από
το μυαλό μου, θεωρώ ότι είναι ακόμη πολύ
νωρίς για μια γενική αποδόμηση της κα-
τάστασης και λέω να την αποφύγω. Δεν
θα αποφύγω όμως μια πολύ απλή διαπί-
στωση. Ότι η «σωτηρία» του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη επήλθε διά αντιπροσώπου.
Καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
τόλμησε να φρενάρει ο ίδιος τον διορισμό
της κ. Παπαδοπούλου στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης και κρύφτηκε πίσω από τον
πρόεδρο της ΔΗΠΑ, ο οποίος «έκανε τη
δουλειά» εκ μέρους του Προέδρου Χριστο-
δουλίδη, για να του εξασφαλίσει τη «σω-
τηρία» του. Στην περίπτωση λοιπόν του
Νίκου Χριστοδουλίδη, ο χρησμός του Μαν-
τείου των Δελφών, «ο σώζων εαυτόν σω-
θήτω» 480 π.Χ., χάνει τον αυστηρά προ-
σωπικό του χαρακτήρα το 2023 και μετα-
φέρεται στο πρόσωπο του κ. Καρογιάν.
Και δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το χει-
ρότερο. Να τρέχεις μόνος σου πριν από
δυόμισι χιλιάδες χρόνια για να σωθείς από
τους Πέρσες; Ή να εναποθέτεις τις ελπίδες
σου για σωτηρία στον πρόεδρο της ΔΗΠΑ
δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά τον χρησμό
του Μαντείου των Δελφών;  

Σε κάθε περίπτωση, η νέα κυβέρνηση,
υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, απαίτησε
«σωτήρες» από την πρώτη μάλιστα πράξη

της σύστασής της. Σωτήρες, όπως ο κ. Κα-
ρογιάν ή/και όπως ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος
που άσκησε «βέτο» στην επιλογή Γιασεμίδη. 

Είναι βεβαίως δικαίωμα του νέου προ-
έδρου να επιφυλάσσει το είδος της σωτηρίας
που επιθυμεί για τον ίδιο και την κυβέρνησή
του. Και όσοι δεν πιστεύουμε στις πρακτικές
που ακολουθήθηκαν, έχουμε την αντίστοιχη
υποχρέωση της κριτικής, που απορρέει
μέσα από τη δική μας θεώρηση. «Σωτηρία
θα πει να λυτρωθείς από όλους τους σω-
τήρες· αυτή ’ναι η ανώτατη λευτεριά, η
πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο
άνθρωπος. Αντέχεις;».

Αυτό λοιπόν είναι το βαρύ νόημα της
«σωτηρίας» και μαζί και το εξίσου βαρύ
νόημα του ερωτηματικού που εγείρει ο Νί-
κος Καζαντζάκης στο βιβλίο του «Αναφορά
στον Γκρέκο». Το οποίο πιθανολογώ ότι
περιλαμβάνεται στις έξι χιλιάδες βιβλία,
που όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης,
έχει στη βιβλιοθήκη του. 

«Σωτήρης» Καρογιάν, Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Πρόεδρός μας
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Τους δείχνουν το φεγγάρι κι αυτοί κοιτάνε
το δάκτυλο. Επειδή τους έχει τυφλώσει ο κομ-
ματικός φανατισμός ή απλώς επειδή είναι
ηλίθιοι. Ή ακόμα χειρότερα επειδή αυτή η
κοντόφθαλμη στάση εξυπηρετεί την ατζέντα
τους, για να χρησιμοποιήσω μια χυδαία λέξη

του συρμού. Τηλεπαρουσιαστές που ψωμίζονται από μια
αυτοαναφορική τάχαμου ψυχαγωγία (ριάλιτι, κουτσομπολιό
και ηθικοπλαστικά λογύδρια – όλα στο μπλέντερ για λίγα
ψίχουλα τηλεθέασης) και δημοσιογράφοι με περγαμηνές,
οι οποίοι ξεπλένουν τα γεγονότα ανάλογα με τα πολιτικά
θέλω του εργοδότη τους. 

Για τους τηλεαστέρες τύπου Κανάκη, τα λέει ξεκάθαρα ο
ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης: «Άκου λοιπόν γελοίε
τυπάκο, που έγινες εκατομμυριούχος ως διασκεδαστής: όταν
εγώ έφτασα στα Τέμπη, μαζί με τους συναδέλφους μου, τα
παπούτσια μου κολλούσανε πάνω στις πυρωμένες λαμαρίνες.
Οι Πυροσβέστες και οι ΕΚΑΒίτες δακρυσμένοι μαζεύανε αν-
θρώπινα μέλη και στοιβάζανε τις μαύρες σακούλες πλάι στα
συντρίμμια. Την ατμόσφαιρα πλάκωνε η πιο άσχημη μυρωδιά
που έχω ποτέ νιώσει, ένα μείγμα καμένης σάρκας, λαδιών
και λιωμένης λαμαρίνας. Δεν κοιμήθηκα 48 ώρες. Γιατί έψαχνα.
Και ξέρεις κάτι κ. Τηλεαρτίστα; Αν σήμερα όλη η Ελλάδα
ξέρει με σαφήνεια πώς, πότε και γιατί έγινε το δυστύχημα, εάν
τώρα όποιον Έλληνα και να ρωτήσεις θα σου πει για τη
βάρδια των σταθμαρχών, για τα ψαλίδια που έμειναν κλειστά,
για το σύστημα τηλεδιοίκησης που δεν δουλεύει, για το ποιος
ήταν υπηρεσία εκείνη την ώρα και τόσα άλλα, είναι γιατί οι
δημοσιογράφοι που εσύ με τέτοιο ποταπό τρόπο βρίζεις, τα
ανακάλυψαν και τα μετέδωσαν».

Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Στην άλλη, εξίσου
αποκαρδιωτική όψη, συνωστίζονται επαγγελματίες της
ενημέρωσης που είτε κάνουν σοβαροφανείς αναλύσεις
αφήνοντας εκτός κάδρου τις ευθύνες της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, είτε βλέπουν πίσω από τις λαϊκές αντιδράσεις
τον ΣΥΡΙΖΑ. Την περασμένη Τετάρτη για παράδειγμα
συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι,
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, βγήκαν στους δρό-
μους. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγαλειώδες ανθρώπινο
ποτάμι που κόχλαζε από οργή. Ήταν η κορύφωση των κα-
θιστικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στα σχολεία και των
διαδηλώσεων στο Σύνταγμα. Ήταν αυτό που κατέγραψε
ο Νίκος Μωραΐτης σε ένα ευθύβολο στίχο του: «…κάτι Ελ-
λάδες σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν δε θα είναι αργά,
έτσι γράφεις πάντα Ιστορία με τα δάχτυλα…».

Είναι δυνατόν αυτό το θηρίο, την Ελλάδα που ύψωσε
φωνή και ανάστημα, να μην το είδαν σοβαροί δημοσιογράφοι
και υπεράνω πάσης υποψίας ΜΜΕ; Κι όμως, την ημέρα
που σειόταν ο τόπος πολλοί αντί να κοιτάνε το φεγγάρι
κοιτούσαν το δάκτυλο. Ή ακόμα χειρότερα αλληθώριζαν
σε ήσσονος σημασίας θέματα –όπως τις φωτογραφίες κά-
ποιων ηθοποιών που γέλαγαν στην πορεία– μιλώντας για
ασέβεια προς τους νεκρούς. 

Δεν έχει νόημα να πραγματευτούμε τα αυτονόητα. Προ-
φανώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη ρηχότητα κά-
ποιων, λίγων ευτυχώς, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι καλλιτέχνες.
Αλλά, την ίδια ώρα, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους
εαυτούς μας τόσο απροκάλυπτα. Η ουσία δεν αφορά στη
στάση αυτών που αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.
Είτε μιλάμε για τηλεαστέρες τύπου Λιάγκας, με ολοφυρμούς
πάνω από τα αποκαΐδια, είτε για ηθοποιούς που πόσταραν
χαμογελαστές σέλφι στην πορεία διαμαρτυρίας για το μα-
κελειό. Η ουσία υπερβαίνει αυτές τις γελοιότητες και αφορά
στη μεγάλη εικόνα.

Το φεγγάρι που δείχνει το δάκτυλο είναι μια ρημαγμένη
χώρα. Μια χώρα η οποία έλαβε 700 εκατομμύρια ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λιγότερο από δέκα χρόνια για
το σιδηροδρομικό της δίκτυο και ουδείς γνωρίζει τι τα
έκανε. Αυτό που ξέρουμε, γιατί το είδαμε να απλώνεται
εφιαλτικό μπροστά στα μάτια μας, είναι το αποτέλεσμα
της άθλιας πολιτικής που έκρυβε τα προβλήματα κάτω από
το χαλί. Ανεπαρκείς πολιτικοί, όπως ο Κώστας Καραμανλής,
ο οποίος λίγο καιρό πριν ωρυόταν στη Βουλή ότι δεν τίθεται
θέμα ασφάλειας. Τι να την κάνουμε την παραίτηση και τι
να πούμε για τη διπλωματία των δακρύων; Αυτό που έγινε
στα Τέμπη ήταν έγκλημα. Έγκλημα με ηθικούς αυτουργούς.
Οι νεκροί θα δικαιωθούν μόνο αν όσοι ευθύνονται λογο-
δοτήσουν γι’ αυτό. 

Το δάκτυλο και
το φεγγάρι
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

« Έλεος με την ενότητα» είπε με μπουχτι-
σμένο ύφος ο Κωνσταντίνος Πετρίδης,
μιλώντας στο podcast «Pints of Politics»
του συναδέλφου Αντώνη Πολυδώρου και
σχολιάζοντας τη νέα αυτή τάση που εμ-
φανίστηκε στην πολιτική μας σκηνή, κυ-

ρίως μετά την εκλογή του κ. Χριστοδουλίδη. Να αποκτά
δηλαδή η επίκληση της ενότητας διαστάσεις και προ-
εκτάσεις πολιτικής θέσης. «Είναι ωστόσο πολιτική θέση
η ενότητα;» ρώτησε ο πρώην υπουργός οικονομικών
θέτοντας ένα σοβαρό και καίριο προβληματισμό. Λίγο
υποψιασμένος να είσαι απέναντι στα σημεία των καιρών
αρκεί, για αντιληφθείς πως η απάντηση σ’ αυτό το ερώ-
τημα, η οποία προφανώς και είναι ότι η ενότητα δεν
μπορεί να αναχθεί σε πολιτική θέση, εγκυμονεί κινδύνους
που δυστυχώς δεν είναι πάντα ορατοί με γυμνό μάτι. 

Για να το θέσω αλλιώς, η επιδερμικότητα που υπα-
γορεύουν τα σόσιαλ μίντια και η γενικότερη ελαφρότητα
με την οποία ακυρώνεται ως «κακεντρεχής» ή «κακόπιστη»
η προσπάθεια βαθύτερης ανάγνωσης θεμάτων ουσίας
κάνει ακόμα πιο πρόσφορο το έδαφος να μπερδευτούν
οι έννοιες και να πλασαριστεί η ανάγκη για ενότητα ως
πολιτική θέση. Συνέβη άλλωστε και με την περίπτωση
των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του ΔΗΣΥ
όπου και εκεί είδαμε αυτή την επίκληση να περιφέρεται
με ένδυμα πολιτικής θέσης. Θα διερωτηθείτε ενδεχομένως
γιατί χαρακτηρίζω επικίνδυνη τη μετατροπή της ενότητας
σε στοιχείο ταυτότητας του νέου πολιτικού ύφους και
ήθους. Αυτό δεν επιβάλει άλλωστε η εποχή, θα μου
πείτε, τη συναίνεση και την υπέρβαση που οδηγούν
στην ενότητα για το κοινό καλό; Δεν είναι όμως τόσο
απλά τα πράγματα όσο θέλουμε να τα ερμηνεύουμε,
διότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ενότητα που
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ-
ροντος, προϋπόθεση είναι μια σειρά από ρηξικέλευθες
αλλαγές στον πολιτικό λόγο και τρόπο σκέψης, οι οποίες
προϋποθέτουν σύγκρουση.

Και όχι μόνο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο αλλά ούτε
και υπήρξαν παραδείγματα τέτοιας μεταστροφής από
όσους έσπευσαν να προσαρμόσουν την πολιτική τους
στην… ανάγκη για ενότητα. Με πιο απλά λόγια, το πο-
λυδιαφημιζόμενο μοτίβο περί ενότητας είναι επικίνδυνο,
γιατί εύκολα οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου είδους
πολιτικών: Τους απολιτίκ πολιτικούς. Πολιτικούς που
δεν θεωρούν απαραίτητο να αποδείξουν μ’ ένα συγ-
κροτημένο πολιτικό λόγο την πολιτική τους τόλμη και
όχι μέσα από νεφελώδεις θέσεις πολλαπλών ερμηνειών.
Πολιτικούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι εκείνο
που πρωτίστως χρειάζεται ο τόπος και η εποχή μας είναι
μετριοπαθές πολιτικό ύφος, συναινετική και μη συγ-
κρουσιακή πολιτική προσέγγιση και ενότητα. Όλα αυτά
είναι βεβαίως ωραία και θεμιτά, για να έχουν, ωστόσο,
ουσιαστικό περιεχόμενο και αντίκρισμα προϋποθέτουν
ένα και μοναδικό πράγμα: Πολιτική τόλμη. Χωρίς πολιτική
τόλμη όλες αυτές οι προδιαγραφές είναι κούφιες έννοιες
που ανταποκρίνονται στην εικόνα παρά στην όποια
ουσία. Και επειδή ακριβώς ζούμε στην εποχή της εικόνας,
ο κίνδυνος να πέσουμε σ’ αυτή την παγίδα είναι πολύ
πιθανός. Η επίκληση της ενότητας και της μη σύγκρουσης
μετατρέπει τον σύγχρονο πολιτικό σε ένα περίπου απο-
λιτικό ον που περιφέρεται με μειλίχια έκφραση και
μοιράζει υποσχέσεις νηνεμίας, αποφεύγοντας να εκφράσει
θέσεις που μπορεί να ενοχλήσουν ή να του στοιχίσουν
ή ακόμα και να τον διαχωρίσουν από τα σάπια. Η ήρεμη
πολιτική δύναμη, ωστόσο, δεν σημαίνει πολιτική ατολμία,
όπως επίσης η πολιτική τόλμη δεν πρέπει να εξισώνεται
με την πολιτική τοξικότητα.

Κι αν κάτι χρειάζεται ο τόπος όσο ποτέ άλλοτε, είναι
πολιτικούς με τόλμη και όχι πολιτικούς που να επικα-
λούνται την ενότητα, κρύβοντας πίσω από αυτή την
όποια απροθυμία τους να διαχωρίσουν τη θέση τους
από κατεστημένες καταστάσεις και πρόσωπα ή να την
ξεκαθαρίσουν όσο πιο ουσιαστικά γίνεται με ρηξικέλευθες
προτάσεις. Κακά τα ψέματα, η ενότητα στο παρόν στάδιο
δεν μπορεί παρά να είναι επίπλαστη για λόγους που
δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσω. Άρα ο πολιτικός
που την επικαλείται είτε δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει
το προφανές, είτε επιλέγει να κρύβεται πίσω από αυτό.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ενότητα ή
πολιτική τόλμη;

elenixenou11@gmail.com
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Γυναίκα μπροστά από ανθισμένες ροδακινιές στο Πεκίνο, Κίνα, 10 Μαρτίου 2023. Η άνοιξη στην κινε-
ζική πρωτεύουσα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο είναι γεμάτη με πολύχρωμα και αρωματικά άνθη.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Αβέρωφ
Νεοφύτου καλούσε τους ανθυπο-
ψηφίους του σε debate ώστε να
ακουστούν δημοσίως οι απόψεις
τους, τι πρεσβεύουν και ποιο είναι
το όραμά τους για τον τόπο. «Δεν

μπορούμε να βγάλουμε την προεκλογική κρυ-
πτόμενοι» διαμαρτυρόταν «και να κάνουμε προ-
εδρικές εκλογές σαν να κάνουμε προεδρικές In-
stagram και απολιτίκ».

Τέτοια ήταν η ζέση για πολιτική συζήτηση
και η απαξίωση του ΔΗΣΥ για τον προεκλογικό
της εικόνας, που όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης
αρνήθηκε να παρευρεθεί σε μια τηλεμαχία του
ΡΙΚ, το ένα μετά το άλλο στελέχη του ΔΗΣΥ
απασφάλιζαν εναντίον του. Τον κατάγγελλαν
πως «επιχειρεί κρυπτόμενος να δραπετεύσει
από την υποχρέωσή του για δημοκρατικό διά-
λογο» και διερωτούνταν αν αυτό είναι το νέο
πολιτικό ήθος που ευαγγελίζεται.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι το νέο ήθος
στην πολιτική, το σίγουρο όμως είναι πως η πα-
ρουσία του στην πολιτική σηματοδότησε και
την επικράτηση της πολιτικής της επικοινωνίας
αντί της ουσίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ου-
δέποτε τσαλακώθηκε, απέφυγε επιμελώς να
υπογραμμίσει το πολιτικό του στίγμα και επέμεινε
στο να υπογραμμίζει την ανάγκη ενότητας.
Αυτό που υπηρετούσε, όμως, για κάποιο λόγο
βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Και βε-
βαίως εξυπηρετούσε πλήρως τον ΔΗΣΥ. Όμως
τον εξυπηρετούσε και τον βόλευε όσο θεωρείτο
διαχειρίσιμος. 

Μέχρι να εκδηλώσει τις φιλοδοξίες του για
τις προεδρικές, όταν ψέγαμε το γεγονός ότι η
εξωτερική πολιτική περιοριζόταν σε πολιτική
της επικοινωνίας, με τις περιβόητες κυρώσεις
που πέρασαν κάτω από τον πήχη των προσδοκιών
και τις χειραψίες στους διαδρόμους, πολλοί από
αυτούς που τον κατάγγελλαν στη συνέχεια για
την απουσία θέσεων, μας κατηγορούσαν για
λαϊκισμό. Χρειάστηκε να διεκδικήσει απέναντι
από το κόμμα τους για να το πάνε και ένα βήμα
πιο κάτω: Ότι η παρουσία του ήταν επιζήμια
για την  πορεία του Κυπριακού.  

Όλος όμως ο συναγερμικός ζήλος για παρουσία
πολιτικών θέσεων, εξαφανίστηκε όταν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, με «πολιτική του Ιnstagram»
και με την «απολιτίκ» προσέγγισή του κέρδισε
τις εκλογές. Όταν το «χρυσόψαρο» απέκλεισε
τον ΔΗΣΥ από τον β΄ γύρο, η θέση του κόμματος
πάλι άλλαξε άρδην. 

Άλλαξε άρδην, γιατί η νέα τάξη πραγμάτων
στον ΔΗΣΥ υιοθέτησε πλήρως την «πολιτική
του Ιnstagram», της εικόνας, αλλά κυρίως της

πολιτικής του να μιλάς χωρίς να λες τίποτα. Όλα
αυτά που πριν από έναν μόλις μήνα απαξίωναν
και κατάγγελλαν ως επικίνδυνα για τον τόπο,
τα υιοθέτησαν μέσα σε μία νύχτα, θεωρώντας
προφανώς πως αυτό θέλει ο κόσμος. 

Ο ΔΗΣΥ απέτυχε να αναγνώσει σωστά το
αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
δεν έχασε επειδή ήταν πολιτικό ον. Έχασε γιατί
η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος δεν πεί-
στηκε ότι θα εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέ-
ροντα έναντι των μεγάλων οικονομικών συμ-
φερόντων. Έχασε επειδή δεν είχε επαφή με τη
βάση, αλλά και επειδή πλήρωσε την φθορά της
δεκαετούς παραμονής του κόμματος στην ηγεσία.
Η φθορά αυτή όμως δεν θα ήταν τόσο ακαριαία,
αν το κόμμα παρέμενε κόμμα αρχών και δεν
μετατρεπόταν τα τελευταία χρόνια σε κόμμα
σκοπιμοτήτων. Αν είχε ξεκάθαρη θέση στο Κυ-
πριακό, στην οικονομία και πού θέλει να οδηγήσει
τον τόπο. Χωρίς να χαϊδεύει τα αφτιά της μι-
σαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας, όποτε τον σύμ-
φερε. Όμως το μάθημα της ήττας θα έπρεπε να
είχε αφήσει ένα πιο ξεκάθαρο πολιτικό αποτύ-
πωμα στον ΔΗΣΥ. Μετά από μια τέτοια ήττα θα
έπρεπε να είχε γίνει αντιπαραβολή συγκεκρι-
μένων πολιτικών θέσεων. Επιχειρημάτων που
έχουν να κάνουν με την πολιτική ταυτότητα
του κόμματος, τις αρχές του και το όραμά τους
για τον τόπο. Θέσεις για τη διαφάνεια, την
πάταξη της διαπλοκής και την απαγκίστρωση
του κόμματος από το κατεστημένο συμφερόντων. 

Αντί αυτού, η νέα εποχή του ΔΗΣΥ παρουσίασε
ένα πολιτικό πλαίσιο που θύμισε έκθεση ιδεών,
ενίσχυσε την ανησυχία για απουσία πολιτικού
οράματος και κυρίως τη θέληση να συγκρουστούν
με ό,τι βλάπτει τον τόπο. Το πιο ανησυχητικό
όμως είναι πως είδαμε τη διάδοχη κατάσταση
του Αβέρωφ Νεοφύτου να φοβάται να παρου-
σιαστεί σε debate, μπας και τσαλακωθεί. Και τα
στελέχη που επί Χριστοδουλίδη ολοφύρονταν
για τον κίνδυνο της δημοκρατίας, να το δέχονται
σιωπηρά. 

Θα ζήσουμε λοιπόν τη μόδα του απολιτίκ, η
εικόνα να επικρατεί της ουσίας. Η απουσία πο-
λιτικού λόγου να αποτελεί προτέρημα και η
ατολμία να συγκρουστείς γι’ αυτά που πρεσβεύεις
να μεταφράζεται ως μετριοπάθεια. Η νεότητα
θα αναλώνεται σε μία γερασμένη πολιτική των
δημοσίων σχέσεων. Θα χαρίζουμε όμως χαμόγελα
αντί θέσεων και η νέα ιδεολογία θα είναι μία
αόριστη ενότητα. Και όταν θέλουμε να συσπει-
ρώσουμε το κόμμα, θα μετατρεπόμαστε σε τυμ-
βωρύχους του κληριδισμού. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το απολιτίκ, η νέα νόρμα 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Μ άθαμε πολλά την εβδομάδα
που μας πέρασε. Μάθαμε
για ένα σταθμάρχη που δεν

ήξερε να πατάει τα σωστά κουμπιά,
αλλά ήταν υπεύθυνος σε έναν από
τους μεγαλύτερους σταθμούς της
χώρας. Δεν έχουμε δα και τόσο
πολλούς. Μάθαμε ότι βρέθηκε εκεί
μάλλον τυχαία. Με «δημοκρατικές»
διαδικασίες, κοινώς με τον τρόπο
που αντιλαμβανόμαστε τη δημο-
κρατία, ως ένα σύμπλεγμα από δι-
καιώματα τα οποία θεωρούνται δε-
δομένα και δεν υπόκεινται σε κα-
νενός είδους έλεγχο ή αξιολόγηση.
Είχε κι αυτός το δικαίωμα να πάρει
μια καλή σύνταξη. Κάποιοι το σε-
βάστηκαν. Ποιοι είναι αυτοί; Αυτό
δεν το μάθαμε ακόμη, αλλά ελπί-
ζουμε να το μάθουμε. Μάθαμε ότι
κάποιοι άλλοι σταθμάρχες, που εί-
χαν μάθει να πατάνε τα σωστά
κουμπιά και έπρεπε να βρίσκονται
στο πλευρό του, είχαν φύγει για
να ασκήσουν κι αυτοί το ιερό δι-
καίωμα της διασκέδασης. Μάθαμε
ακόμη ότι αυτοί παραποίησαν την
«κάρτα» του ωραρίου τους για να
μην τους αποδοθούν ευθύνες. Κι
αυτούς κάποιοι τους έβαλαν σ’ αυ-
τές τις θέσεις. Και κάποιοι τους
έδωσαν το δικαίωμα να έρχονται
και να φεύγουν κατά βούληση. «Εν-
τάξει, μωρέ, τι έγινε». Μια μέρα
ρουτίνας. Μόνον που ήταν ιδιαίτερη
η ρουτίνα της ημέρας εκείνης. Το

τρένο ήταν γεμάτο από νέα παιδιά
ως επί το πλείστον, που επέστρεφαν
σπίτι τους ή στο πανεπιστήμιο
μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευ-
τέρας. Αυτά πλήρωσαν με τη ζωή
τους το τίμημα του μαθήματος που
πήραμε εμείς οι υπόλοιποι. Και το
ερώτημα είναι ποιο είναι το μάθημα
που πήραμε κι αν έχουμε τη δυ-
νατότητα, ως κοινωνία, να το με-
τατρέψουμε σε σοφία, κοινώς σε
αυτοσυνειδησία.

Μιλάμε για την κατάντια του
ΟΣΕ. Αδυναμία εκσυγχρονισμού,
δόλιες καθυστερήσεις στα συστή-
ματα ασφαλείας και συναλλαγές
υπαλλήλων του με συμμορίες Ρομά
που κλέβουν χαλκό. Εκείνο που
δεν μάθαμε είναι: Πόσοι άλλοι ορ-
γανισμοί του Δημοσίου λειτουργούν
με τους όρους του ΟΣΕ; Πόσοι εκ-
παιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις
τους με τον τρόπο του σταθμάρχη,
πόσοι γιατροί, πόσοι δικαστικοί,
πόσοι αστυνομικοί, πόσοι μηχα-
νικοί, πόσοι εφοριακοί; Εκτός κι
αν μου πείτε ότι ο ΟΣΕ είναι μια
νησίδα γεμάτη με παράσιτα σ’ ένα
εύφορο τοπίο.

Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες;
Και βέβαια υπάρχουν, κι αυτές δεν
περιορίζονται στην παραίτηση του
υπουργού Καραμανλή. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, σ’ αυτά τα τέσ-
σερα χρόνια, αντιμετώπισε πολλές
προκλήσεις και τις αντιμετώπισε

με επιτυχία. Πανδημία, κρίση στο
Αιγαίο, ενεργειακή κρίση. Ισως
είναι και το μόνο ελαφρυντικό της.
Διότι κατά τα άλλα δεν μπόρεσε ή
δεν τόλμησε να συγκρουσθεί με
τον τερατώδη Λεβιάθαν που λέγεται
Δημόσιο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω
από το δάχτυλό μας. Αυτόν τον Λε-
βιάθαν δεν τον υπερασπίζεται μό-
νον με νύχια και με δόντια η Αρι-
στερά. Τον υπερασπίζεται και ένα
μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρα-
τίας. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που
αντιστέκεται στην αξιολόγηση
ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρ-
χει μια συναίνεση στο πολιτικό σύ-
στημα, όσο κι αν αυτή εκφράζεται
μέσα από συγκρούσεις, ως επί το
πλείστον εκτός θέματος. Η ελληνική
κοινωνία είναι μια κοινωνία δημο-
σίων υπαλλήλων και συνταξιούχων.
Το χρέος της πολιτικής τάξης απέ-
ναντι στη νέα γενιά είναι να αλλάξει
το παράδειγμα.

Γενιές τώρα έχουμε εθιστεί στην
ανευθυνότητα. Την απόδοση ευ-
θυνών τη θεωρούμε αντιδημοκρα-
τική. Από τα πιο απλά, τον τρόπο
οδήγησης, ώς τα πιο τραγικά, όπως
τα Τέμπη ή το Μάτι. Και αγνοούμε,
διότι κανείς δεν μας το δίδαξε, ούτε
στο σπίτι ούτε στο σχολείο, ότι η
δημοκρατία στηρίζεται στην από-
δοση ευθυνών. Αυτό την κάνει να
διαφέρει από την τυραννία. Η δη-
μοκρατία μας είναι στην πραγμα-

τικότητα η τυραννία της ανευθυ-
νότητας. Η ευθύνη είναι συνυφα-
σμένη με την κοινωνική συνείδηση.
Και η ευθύνη είναι πάντα ατομική.
Ο καθένας ευθύνεται για τις πράξεις
του και τις συνέπειες που έχουν
αυτές για το κοινωνικό σύνολο.
Επινοήσαμε την ενσυναίσθηση
για να κρύψουμε τον φόβο που μας
προκαλεί η ανάληψη ευθύνης και
η απουσία κοινωνικής συνείδη-
σης.

Και μένει η οργή. Για άλλους εί-
ναι προγραμματισμένη. Αλήθεια,
τι ζητούσαν η ΑΔΕΔΥ και οι εκπαι-
δευτικοί στο συλλαλητήριο, που
μερικές ημέρες πριν απεργούσαν
για να μην καθιερωθεί η αξιολό-
γηση; Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί
με τους πολίτες που κατέβηκαν για
να διαδηλώσουν τον φόβο τους
και την ανασφάλειά τους; Καμία
σχέση. Απλώς μεταμφιέζονται σε
οργισμένους για να παραστήσουν
τον «λαό». Ευθύνη, αίσθημα κα-
θήκοντος, κοινωνική συνείδηση.
Την επέδειξαν οι πυροσβέστες, οι
διασώστες και οι νοσηλευτές που
έσπευσαν στον τόπο του δυστυ-
χήματος. Αυτοί δεν έχουν την πο-
λυτέλεια της οργής. Αυτοί ξέρουν
ότι η οργή είναι στείρα. Αυτοί ξέ-
ρουν από πρώτο χέρι πως η κοι-
νωνία μας ψάχνει το ήθος της μέσα
στα συντρίμμια και στα καρβου-
νιασμένα πτώματα.

Η τυραννία της ανευθυνότητας
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μ εγάλοι οικονομικοί παρά-
γοντες, οι συνδικαλιστές
συμμέτοχοι της εξουσίας,

οι δικαιωματιστές με τις χρυσο-
φόρες ΜΚΟ, οι ανεύθυνοι ή δια-
πλεκόμενοι υπάλληλοι του Δημο-
σίου και οι πολιτικοί εκφραστές
αυτής της διαχρονικής παθογένειας
ανέμεναν με υπαρξιακή αγωνία
τη «στραβή» στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Ηταν θέμα χρόνου να
έρθει σε ένα κράτος, μια κοινωνία
με πολλαπλά, βαθιά προβλήματα.
Σε τρία χρόνια διακυβέρνησης πό-
σα να προλάβεις να αλλάξεις; Πόσα
να προλάβεις να αλλάξεις ακόμη
και μέσα στο ίδιο σου το κόμμα,
το οποίο επίσης διακατέχεται σε
ένα βαθμό από τις πολιτικές και
κοινωνικές παθογένειες της χώρας; 

Το αδιανόητο δυστύχημα των
Τεμπών συγκλόνισε την ελληνική
κοινωνία. Χάθηκαν δεκάδες νέα
παιδιά εντελώς άδικα, βυθίστηκαν
άδικα στο πένθος ολόκληρες οι-
κογένειες που θα κάνουν χρόνια
να συνέλθουν, ποτέ πλήρως. Οι
οικονομικοί και πολιτικοί τυμβω-
ρύχοι επιτέλους έχουν την πολυ-
πόθητη ευκαιρία τους. Να μετα-
τρέψουν τη δυστυχία των Τεμπών
σε δυστυχία της χώρας ώστε να
την ξανακυβερνήσουν. Να μηδε-
νίσουν τις προόδους που πέτυχε
η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια.
Στην οικονομία, στην εργασία,

στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό
του κράτους, στη διεθνή θέση της
χώρας, στην αμυντική θωράκισή
της σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη
διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, ιδι-
αίτερα στη γειτονιά μας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού.
Συζητάει σοβαρά ακόμη και την
έξοδό του από την ελληνική πο-
λιτική σκηνή, μετά μια δεύτερη
πρωθυπουργική θητεία. Αδιανόητο
για τους περισσότερους πολιτικούς.
Κάνει εκλογές με το πέρας της συν-
ταγματικής θητείας της κυβέρνη-
σης. Αλλο αδιανόητο για το πολι-
τικό σύστημα. Εχει κινητοποιήσει
πολλές δημιουργικές νέες δυνάμεις,
οριζόντια στο πολιτικό σύστημα,
που υπερβαίνουν τον κομματικό
του χώρο.

Είναι αλάθητος; Οχι βέβαια. Εί-
ναι υποχρεωμένος, για προφανείς
λόγους πολιτικών ισορροπιών, να
συνεργαστεί και με την παλιά Ελ-
λάδα, ιδιαίτερα μέσα στο κόμμα
του. Ομως η προσπάθειά του, έπει-
τα από δέκα χρόνια βαθιάς κοινω-
νικής, οικονομικής και πολιτικής
κρίσης, έχει αποδώσει αδιαμφι-
σβήτητα θετικά αποτελέσματα: οι
καταθέσεις ιδιωτών αυξήθηκαν
στην τριετία που πέρασε κατά 46
δισ. Ο ΕΝΦΙΑ και δεκάδες φόροι,
οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθη-
καν σημαντικά, οι μεγάλες ξένες

επενδύσεις είναι εντυπωσιακές, ο
τουρισμός έκανε το 2022 ρεκόρ
εσόδων. Aυξήθηκαν τα κοινωνικά
επιδόματα, μειώθηκε ο χρόνος
απονομής των συντάξεων. Κι όλα
αυτά μέσα στην πανδημία, στη
διατάραξη της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, με την τουρκική επιθετικό-
τητα στα ύψη, την εισβολή στην
Ουκρανία και την εκτόξευση του
κόστους ενέργειας. Οι εξαγωγές
αυξήθηκαν περίπου κατά 40%, η
ανεργία μειώθηκε για πρώτη φορά
κοντά στο 10%. Ακόμη και ο πλη-
θωρισμός της χώρας είναι σήμερα
ο χαμηλότερος της Ευρώπης (6,5%)
και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικο-
νομίας της ο υψηλότερος της Ευ-
ρώπης. Στα τρία τελευταία χρόνια
η χώρα ανέβηκε κατά 9 θέσεις
στην κατάταξη των δημοκρατικών
χωρών, αφήνοντας πίσω μεγάλες
χώρες με δημοκρατική παράδοση. 

Πολλοί από αυτούς που στηρί-
ζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
δεν υπήρξαμε ποτέ, ούτε είμαστε
μέλη της Ν.Δ., δεν είχαμε καν ψη-
φίσει αυτό το κόμμα. Ημασταν
πάντα στον χώρο του Κέντρου,
της σοσιαλδημοκρατίας. Είχαμε
όμως ως προτεραιότητα το καλό
της πατρίδας και των ανθρώπων
της και όχι του κομματικού μας
χώρου. Σήμερα νιώθουμε την ανάγ-
κη να σταθούμε απέναντι στη δια-
φαινόμενη προσπάθεια επανά-

καμψης της Ελλάδας της υστέρη-
σης και της αδράνειας. Ποτέ ξανά.
Να σταθούμε απέναντι στην προ-
σπάθεια της Ελλάδας της αδράνειας
να μετατρέψει τη δυστυχία των
Τεμπών σε δυστυχία της χώρας.
Αναμένουμε η κυβέρνηση να επι-
ταχύνει την εγκατάσταση του συ-
στήματος ηλεκτρονικής παρακο-
λούθησης της κίνησης του σιδη-
ροδρομικού δικτύου, με την άμεση
κινητοποίηση Ευρωπαίων έμπει-
ρων ειδικών, την αγορά νέας υπο-
δομής ή την επικαιροποίηση της
υπάρχουσας, την ταχύτατη πρόσ-
ληψη και εκπαίδευση εγχώριων
χειριστών του συστήματος από
τους Ευρωπαίους ειδικούς, οι οποίοι
θα έπρεπε να εγκατασταθούν στη
χώρα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο
και να «τρέχουν» το σύστημα μαζί
με τους Ελληνες συναδέλφους
τους. Αυτά θα πείσουν τους Ελλη-
νες γονείς ότι πράγματι δεν κιν-
δυνεύουν τα παιδιά τους, αυτά θα
κάνουν τους χαροκαμένους γονείς
να νιώσουν ότι η άδικη θυσία των
παιδιών τους δεν πήγε χαμένη. Η
αναζήτηση ευθυνών είναι σημαν-
τική, αλλά η ασφάλεια των επιβα-
τών προηγείται, για να γίνει πράξη
το ποτέ ξανά. 

Ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης είναι καθηγητής
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης. 

Ποτέ ξανά 
Tου  ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΡΑΒΑΝΗ  

Ο ΟΣΕ και ο Σίσυφος
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Είμαστεμια χώρα δύ-
σκολη, πολύ δύσκο-
λη. Ενα κομμάτι της
μοιάζει, ή και είναι,
ευρωπαϊκό. Ενα άλλο
είναι βαθιά βαλκα-

νικό ή ανατολίτικο. Μοιάζει πολύ
με αυτό που στη διεθνή βιβλιογρα-
φία ονομάζεται «αποτυχημένο κρά-
τος», failed state. H πάλη ανάμεσα
στα δύο είναι συνεχής, ενίοτε και
βίαιη. Οποιος φιλόδοξος ή τρελός
αποφασίσει να την κυβερνήσει
βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή
την πάλη ανάμεσα στην καλή, ευ-
ρωπαϊκή Ελλάδα και στην Ελλάδα
του χθες, την Ελλάδα που θα μπο-
ρούσε να είναι και ο Λίβανος στις
κακές της στιγμές. Και ο ΟΣΕ ήταν
κάτι σαν σιδηρόδρομος στον Λίβανο
ή στο Σουδάν για πολλά χρόνια· ο
σταθμάρχης, και ό,τι τον έφερε
στη μοιραία θέση εκείνο το βράδυ,
ήταν η κακιά Ελλάδα στη χειρότερη
στιγμή της.

Ο ΟΣΕ δεν είναι, όμως, μια ορ-
φανή περίπτωση, ένα σπάνιο φαι-
νόμενο. Υπάρχουν δεκάδες «ΟΣΕ»
σε αυτόν τον τόπο. Ακόμη και στους
πιο ζωτικούς και κρίσιμους τομείς
του κράτους. Οπου υπάρχει κρατικό
χρήμα συναντάς γκρίζες ζώνες, μέ-
σα στις οποίες κινούνται άνετα και
ανεξέλεγκτα ο άπληστος κρατικο-
δίαιτος ιδιωτικός τομέας, συνδικα-
λιστές που καταγγέλλουν κατά πα-
ραγγελία, στελέχη που τυχαίνει να
φοράνε το ίδιο μοντέλο Ρόλεξ που
τους δώρισε κάποιος εθνικός δια-
φθορέας, μαφίες, άχρηστοι πολι-
τευτές που έγιναν μάνατζερ γιατί
το ήθελε το κόμμα, αλλά και γιατί
κανείς δεν πάει να μπλέξει στο Δη-
μόσιο με ελάχιστα λεφτά και την
προοπτική άπειρων δικών και διώ-
ξεων. Οσοι επιμένουμε με πείσμα
ότι η Ελλάδα αξίζει κάτι καλύτερο
έχουμε συνηθίσει να απογοητευό-
μαστε. Βλέπουμε την πατρίδα μας
στον ρόλο του Σισύφου, να ανε-
βαίνει έναν κοπιαστικό, ανηφορικό
δρόμο, αλλά χωρίς ποτέ να μπορεί
να φτάσει εκεί που της αξίζει, εκεί
που την προορίζουν οι δυνατότητές
της. Ευτυχώς, δε, που ο Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής έβαλε ένα δίχτυ,

την Ευρώπη, ώστε να μην κατρα-
κυλάμε προς τα πίσω ανεξέλεγκτα.

Εχουμε δει πολλούς πρωθυπουρ-
γούς είτε να απογοητεύονται πολύ
γρήγορα είτε να εξαντλούνται έπει-
τα από σχετική προσπάθεια. Φο-
βάμαι ότι και εμείς οι ίδιοι βάζουμε
τον πήχυ πιο χαμηλά πια, γιατί
απελπιζόμαστε και γιατί –επίσης–
συνηθίζουμε σε πράγματα που δεν
θα έπρεπε να συνηθίσουμε. Θεω-
ρούμασταν άλλωστε και γραφικοί
όταν φωνάζαμε ότι δεν μπορείς να
διορίζεις διοικητές στα νοσοκομεία
γυμναστές ή πολιτευτές.

Ο σημερινός πρωθυπουργός
είχε καθαρά στο μυαλό του πού
πρέπει να πάει η χώρα. Σε μερικούς
τομείς η χώρα έχει πάει μπροστά,
ίσως και πολύ μπροστά. Εκανε όμως
και λάθη αυτή η κυβέρνηση. Κανείς
δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το κρά-
τος μόνος του, ούτε μπορεί να υπό-
σχεται ότι θα πάει από την Ελλάδα
0.5 στην Ελλάδα 2.0 σε λίγο διά-
στημα. Χρειάζεται ταπεινοφροσύνη.
Η κυβέρνηση πληρώνει σήμερα
ότι παραπούλησε τη διαχειριστική
της επάρκεια. Συμβιβάστηκε με
διορισμούς και συμπεριφορές της
παλιάς Ελλάδας, φέρθηκε σε μερικές
περιπτώσεις σαν να της ανήκει το
κράτος. Μερικά παραδείγματα πο-
νάνε και θυμώνουν τον κόσμο. Η
κατάσταση στα νοσοκομεία είναι,
π.χ., τραγική, το βιώνουν ασθενείς,
αλλά και γιατροί που μόνο αντικυ-
βερνητικοί δεν είναι. Η Ελλάδα αλ-
λάζει, ωστόσο, σημαντικά κομμάτια
της μένουν πίσω.

Το ζήτημα είναι ποιος και πότε
θα μπορέσει να κερδίσει τη μάχη
με την Ελλάδα του χθες. Αν περι-
μένετε ένα νοκ άουτ, δεν θα έλθει
ποτέ. Αν έχετε ρεαλιστικές προσ-
δοκίες, βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε
για τον ρόλο του Σισύφου –ε, συγ-
γνώμη, πρωθυπουργού ήθελα να
πω– όποιον θα σπρώξει τη χώρα
λίγο πιο πάνω τα επόμενα χρόνια.
Γιατί ο κίνδυνος για τη χώρα και
με όποιον νιώθει σαν τον Σίσυφο
είναι να κουραστεί και απλά να τον
πάρει η μπάλα, προς τα κάτω. Η
ψήφος, όπως και η πολιτική, αφορά
το τι είναι εφικτό.

Από τη φρίκη των
Τεμπών με τους 57
νεκρούς –νεαρά παι-
διά στην πλειοωότη-
τά τους– περάσαμε
στη φάση της πολι-

τικής καρικατούρας, που θα μας
συνοδεύει έως ότου –Κύριος οίδε
πότε– φτάσουμε κάποτε τελικώς
στις κάλπες.

Επιστρατεύθηκαν, βεβαίως, οι
σύμβουλοι επικοινωνίας και οι λο-
γογράφοι –κυρίως των κομμάτων
εξουσίας– για τη «διαχείριση της
βλάβης» που υπέστη η κυβέρνηση
και επιχειρεί να αξιοποιήσει προς
όφελός της η αντιπολίτευση σε
όλες τις εκφάνσεις της.

Αυτή η ομάδα τεχνοκρατών της
εξουσίας έχει αναλάβει το καθήκον
να προσδώσει «ειδικό βάρος» στην
προσωπικότητα του ηγέτη. Σύμ-
βουλοι επικοινωνίας στήνουν το
σκηνικό της όλης παραστάσεως.
Λογογράφοι, φορείς εντυπωσιακών
εκφράσεων και λέξεων αναζητούν
αισθήματα για να τα προσαρμόσουν
στο λεξιλόγιό τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες κατέ-
στη, πλέον, του συρμού οι διάφοροι
ηγέτες του πολιτισμένου κόσμου
–έως και τον ελάχιστο εκπρόσωπο
εξουσίας– να ζητούν «συγγνώμη»
για εγκλήματα ή απαράδεκτες υπερ-
βασίες του παρελθόντος.

Βεβαίως, η συγγνώμη προϋπο-
θέτει συντριπτική μετάνοια και
εφαρμογή σκληρότατων «επιτι-
μίων» από τον αμαρτήσαντα, αφού
ούτως ή άλλως η λέξη αντλείται
από την εκκλησιαστική παράδοση.
Στην κοινωνία των καιρών μας,
όμως, είναι απλώς αίτημα για μία
νέα ευκαιρία επανορθώσεως, σφαλ-
μάτων, δίχως την παροχή εγγυή-
σεων. Χαρακτηριστικοί είναι στη
χώρα μας δύο όροι που συνοδεύουν
τη λέξη «πολιτικός». Ο βουλευτής
«κατεβαίνει» ή «εκτίθεται» στις
εκλογές, λέμε εμείς οι ψηφοφόροι.
Και αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός

κατέρχεται εκτιθέμενος, σε ένα
κατώτερο επίπεδο από ό,τι εκείνος
θεωρεί πως βρίσκεται.

Κάθε παρέκκλιση από τον άγρα-
φο αυτό κανόνα, δημιουργεί προ-
ϋποθέσεις αποξενώσεως και ρήξεως
ενίοτε των πολιτών από τους εκά-
στοτε ασκούντες τη διακυβέρνηση
μιας χώρας. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει
για τους ούτως ειπείν τεχνοκράτες
της εξουσίας, η σχέση των οποίων
με τη «μάζα» είναι ανταγωνιστική
μονίμως.

Στην εισαγωγική του ομιλία στο
υπουργικό συμβούλιο της περα-
σμένης Πέμπτης, κήρυξε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
τον πόλεμο εναντίον του βαθέος
κράτους που διαμορφώθηκε στη
διάρκεια πολλών δεκαετιών και
αποδεικνύεται πως είναι ανθεκτικό
ακόμη. Ο στόχος ευγενής, βεβαί-
ως.

Ως φιλελεύθερος πολιτικός που
είναι ο κ. Μητσοτάκης, έλκεται από
την ιδέα μιας επαναστάσεως εκ
των άνω υπό την ηγεσία μιας σύγ-
χρονης ελίτ. Ακρως επαναστατικές
υπήρξαν και οι πολιτικές που επέ-
βαλε η τρόικα και το αποτέλεσμα
σε πολιτικό επίπεδο ήταν η ανά-
δειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Αλλά έως ότου φτάσουμε στην
ημέρα της ψηφοφορίας, ισχύουν
οι όροι της αρχέγονης πολιτικής
αναμετρήσεως. Φόρεσαν τις φα-
νέλες οι αντίπαλες ομάδες και άρ-
χισαν να σαρώνουν το γήπεδο. Μία
νέα μεταβλητή που δημιουργεί
ανησυχία είναι η «αντισυστημική
ψήφος» των οργισμένων πολιτών
μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Ωσάν να υπάρχει «σύστημα» εν
Ελλάδι. Μία αγωνία διατρέχει τους
πολιτικούς μας. «Στα γκολπόστ,
παιδιά, στα γκολπόστ, να μην αρ-
χίσουνε να πέφτουνε τα τέρματα
βροχή και ηττηθούμε» έγραφε στα
χρόνια του ’70 ο ποιητής και ζω-
γράφος Νίκος Εγγονόπουλος. Ισχύει
και σήμερα.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

«Στα γκολπόστ, παιδιά»

Γ Ν Ω Μ Ε ΣΚυριακή 12 Mαρτίου 2023

ΣΚ
IΤ

ΣΟ
 Τ

ΟΥ
 H

ΛI
Α 

M
ΑΚ

ΡΗ
. i

m
ak

ri
s@

ka
th

im
er

in
i. 

gr



14 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Ε Σ Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Η μια παράταξη είναι
έτοιμη και έχει υποψή-
φιο εδώ και χρόνια -
«Λαϊκή Συμμαχία», Τ.
Ερντογάν. Δημοσκόπη-
ση της TEAM που έγινε

μεταξύ 19-20/2, του δίνει 44% -πηγή,
Reuters, 3/3. Η άλλη παράταξη, η
«Εθνική Συμμαχία» κατέρχεται στον
στίβο με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
Δημόσια, η ηγέτιδα του Καλού Κόμ-
ματος, Μεράλ Ακσενέρ, δήλωσε μετά
από συνάντηση των «6» στις 6 Μαρ-
τίου «ότι δεν συμφωνεί με την υπο-
ψηφιότητα του Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου για την προεδρία, την οποία στη-
ρίζουν τα υπόλοιπα 5 κόμματα. Χαι-
ρέτησε τους δημάρχους της Κωνσταν-
τινούπολης και της Άγκυρας, Εκρέμ
Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς, αν-
τίστοιχα, λέγοντας ότι «ο λαός σάς
αγάπησε και σάς καλεί στο καθήκον».
Στη συνέχεια έκανε ευθεία βολή για
τεχνάσματα από την πλευρά Κιλι-
τσντάρογλου: «Δεν θα υποκύψουμε
ποτέ στις επιβολές» -πηγή ΚΥΠΕ. Ολο-
φάνερα, η Μ. Ακσενέρ έχει δίκαιο:
δημοσκοπικά οι δύο δήμαρχοι κέρ-
διζαν τον Τ. Ερντογάν, αλλά ο μεγάλος
εταίρος της «Εθνικής Συμμαχίας» με
καθοριστικό ρόλο στην τελική από-
φαση είναι το Κόμμα του Κιλιτσντά-
ρογλου! Οι δύο δήμαρχοι πιθανώς
γνωρίζοντας τη διάσταση απόψεων
ανάμεσα στους δύο εταίρους, δεν εκ-
δήλωσαν δημόσια κάποια πρόθεση.
Όταν διαφώνησε η Ακσενέρ, ο Κιλι-
τσντάρογλου έδειξε ήρεμος: «Μην
ανησυχείτε, όλα θα μπουν στη θέση
τους». 

Σε δύο ημέρες η ανατροπή, κι έτσι
Ερντογάν vs Κιλιτσντάρογλου θα ανα-
μετρηθούν στις 14 Μαΐου. Προηγή-
θηκε η συνάντηση των δύο δημάρχων
με την Μ. Ακσενέρ, οι δύο την ενη-
μέρωσαν ότι ως στελέχη του ΡΛΚ στη-
ρίζουν την υποψηφιότητα του κομ-
ματικού τους ηγέτη –κάτι βέβαια που
η Ακσενέρ μπορούσε να μάθει πριν
τους εισηγηθεί στο «τραπέζι των 6».
Στο ένα από τα 12 σημεία της συμ-

φωνίας των «6» υπάρχει αναφορά ότι
«στη διάρκεια της μετάβασης στο κοι-
νοβουλευτικό σύστημα οι ηγέτες των
άλλων κομμάτων (5) θα είναι αντι-
πρόεδροι». Και ύστερα η προσθήκη
για να ικανοποιηθεί η Ακσενέρ και
να επιστρέψει στο τραπέζι των «6».
Στο 12ο σημείο της συμφωνίας προ-
βλέπεται «πως οι δήμαρχοι Κ/πολης,
Ε. Ιμάμογλου, και Άγκυρας, Μ. Γιαβάς,
θα διοριστούν ως αντιπρόεδροι σε
χρόνο που ο πρόεδρος θα θεωρήσει
κατάλληλο». Δηλαδή σίγουρα οι πέντε,

και οι δύο εν ευθέτω χρόνω! Ταυτό-
χρονα συμφώνησαν πως «κάθε κόμμα
θα ελέγχει από ένα υπουργείο και τα
άλλα υπουργεία θα διανεμηθούν (στα
6 κόμματα) ανάλογα με τα ποσοστά
που θα πάρουν στις εκλογές». 

Το σημαντικότερο σημείο που συ-
νένωσε τις δυνάμεις της «Εθνικής
Συμμαχίας» είναι η προσπάθεια για
κατάργηση του σημερινού προεδρικού
συστήματος και η μετάβαση στο «ισχυ-
ρό κοινοβουλευτικό σύστημα», ένα
σωστό αίτημα πάνω σε μια ακατα-
νόητη επιλογή Ερντογάν να πάει από
το κοινοβουλευτικό στο «Γκωλικό».
Το φιλοκουρδικό Κόμμα των Λαών
«ευχήθηκε καλή τύχη στον Κιλιτσντά-
ρογλου», αλλά την ίδια στιγμή του
έβαλε δύσκολα –«αναμένουμε την
επίσκεψή του στα κεντρικά μας γρα-
φεία για να μιλήσουμε». Θα πάει; Η
Ακσενέρ σχολίασε: «Να πάει στα γρα-
φεία, δεν έχουμε ένσταση, αλλά όχι
συμμετοχή του στην κυβέρνηση». 

Από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος
της «Λαϊκής Συμμαχίας» Τ. Ερντογάν
έχει αναθεωρήσει άρδην την εκλογική
του τακτική: «Το AKP στη διάρκεια
των εκλογών επικεντρώνεται μόνο
στις προσπάθειες για να επουλώσει
τις πληγές των θυμάτων από τους σει-
σμούς και να κτίσει νέα σπίτια γι’ αυ-
τούς. Η Τουρκία χρειάζεται να ικανο-
ποιήσει τις ανάγκες που έχουν τα θύ-
ματα από την καταστροφή». Ύστερα
αναποδογύρισε το σκηνικό: «Δεν θα
αποδεχθούμε εκλογική πολιτική βα-
σισμένη στην πολεμική, όταν 10 εκατ.
κόσμος επηρεάστηκε από τον σεισμό
που κατέστρεψε μέρος της χώρας»

(Πηγή για όλες τις πιο πάνω δηλώσεις,
ρεπορτάζ σε «Χουρριέτ», 6-7/3). Έτσι,
η εκλογική τακτική Ερντογάν περι-
λαμβάνει τις βολές ότι η «Συμμαχία
των Έξι» ασχολείται με τη «μοιρασιά»
της εξουσίας, και πως ο ίδιος και η
«Λαϊκή Συμμαχία» ασχολούνται με
το έργο της ανασυγκρότησης της Α.
Τουρκίας από τις επιπτώσεις των σει-
σμών και πως –ο υποψήφιος– ετοιμάζει
νέα επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές. 

Το αίτημα της «Συμμαχίας των Έξι»
εκφράζεται από έναν πολιτικό που
έρχεται από το παρελθόν, χωρίς χα-
ρίσματα, καθ’ έξιν ηττημένο στις ανα-
μετρήσεις με Ερντογάν. Γιατί επιμένει;
Γιατί οι άλλοι εταίροι δεν του είπαν
«δες τις επιδόσεις σου εδώ και 15 χρό-
νια και άνοιξε δρόμο σε άλλες επιλο-
γές;». Άγνωστον.

Πάντως, ο σεισμός αλλάζει την
ατζέντα και «σκεπάζει» αδύνατες
πλευρές της διακυβέρνησης Ερντογάν
- κράτος δικαίου, ακρίβεια, πληθωρι-
σμός. Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου
ολοκληρώνουν τον κύκλο τους στις
14 Μαΐου! Με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, είναι η τελευταία μάχη ανάμεσα
σε δύο που τους συνδέει θανάσιμο
μίσος!

Εάν κερδίσει ο Ερντογάν, αυτή θα
είναι και η τελευταία του κούρσα σε
προεδρικές εκλογές, αν χάσει ολο-
κληρώνει τον κύκλο του στις 14 Μαΐου.
Εάν κερδίσει ο Κιλιτσντάρογλου, κλεί-
νει ραντεβού για πρώτη φορά με την
εξουσία, αν χάσει αποσύρεται οριστικά
και ανοίγει ο δρόμος στους δημάρχους! 

Ταγίπ – Κεμάλ, η τελευταία τους μάχη
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Κηπουρός εργάζεται σε χωράφι μέσα στον «Κήπο της Τουλίπας» στις όχθες της λίμνης Νταλ, στο Σριναγκάρ, τη θερινή πρωτεύουσα του Ινδικού Κασμίρ, για τις προετοι-
μασίες του ανοίγματος του «Κήπου των Τουλίπων» (1,6 εκατομμύρια λουλούδια). 

www.larkoslarkou.org.cy

Oσο κι αν η νέα κυβέρνηση δείξει σινιάλα
για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό,
η εξίσωση της επιστροφής στο τραπέζι
των συνομιλιών παραμένει άλυτη. Και
με την Ντι Κάρλο στην Κύπρο, και με τον
Μισέλ στις Βρυξέλλες και την Ε.Ε. –στο

πλαίσιο της πρωτοβουλίας που προωθεί ο κ. Χριστο-
δουλίδης για περαιτέρω εμπλοκή της Ευρώπης– η κα-
τάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα μπορούσε
να περιγραφεί είτε με βολικά αφηγήματα, είτε με ωμό
ρεαλισμό. 

Στην πρώτη περίπτωση μετά από τόσα χρόνια απου-
σίας διαλόγου κι αρκετά τετελεσμένα της Τουρκίας επί
του εδάφους, το να επιστρέψει κανείς στο «εμείς θέλουμε,
ο Τατάρ και η Άγκυρα δεν θέλουν» μπορεί να αποκρυ-
σταλλώνει την αλήθεια σε κάποιο βαθμό αλλά δεν απο-
τελεί αφήγημα που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό
στο διεθνές διπλωματικό στερέωμα. Κι αυτό γιατί και
στο επίπεδο του ΟΗΕ και στο επίπεδο κορυφαίων πρω-
τευουσών η αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς
έχει πληγεί. Το να σπρώνει συνεπώς η νέα κυβέρνηση
το Κυπριακό παρακάτω, η τουρκοκυπριακή κοινότητα
διά του Τατάρ να μιλά για δύο κράτη και κυριαρχική
ισότητα, αποτελεί με μια πρώτη ματιά εργαλείο ροκα-
νίσματος χρόνου –αν δεν υπάρχει, ειλικρινώς, πρόθεση
για μια σοβαρή προσπάθεια επανεκκίνησης– και πα-
ράλληλα, όπως συμβαίνει πάντα με το Κυπριακό και
το εσωτερικό σκηνικό, εργαλείο μικροπολιτικής με
υπονοούμενα για την αντίθετη άποψη που κάνουν
λόγο για «μειοδότες» και «τουρκόφιλους». 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο ωμός ρεαλισμός επιτάσσει
πως για να μπει ξανά το Κυπριακό σε τροχιά επανέναρξης
με πραγματικές πιθανότητες κορύφωσης των συνομιλιών,
ο νέος Πρόεδρος πρέπει να αναγνώσει σωστά το διεθνές
και περιφερειακό περιβάλλον, να δει τις εξελίξεις στην
Τουρκία με σοβαρή ματιά και να ετοιμαστεί για υπερ-
βάσεις, αν θέλει να εμπλέξει όντως την Άγκυρα σε δη-
μιουργικές συνομιλίες.

Κανείς νούσιμος δεν θα τον συμβούλευε να το κάνει
με εκπτώσεις ως προς την επιβίωση της ΚΔ ή την ντε
γιούρε ύπαρξή της, αλλά ο μόνος αποδεδειγμένος και
αξιόπιστος τρόπος είναι αυτό να συμβεί με στοχευμένη,
καλοσχεδιασμένη και δημιουργική εμπλοκή της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας. Δεν υπάρχουν «ναι μεν» κι
«αλλά» ως προς το τελευταίο. Μόνο προθέσεις –ειλικρινείς
ή μικροπολιτικές όπως σχεδόν όλοι οι Ελληνοκύπριοι
Προέδροι, όταν έμπλεξαν το εθνικό θέμα με το εσωτερικό
ακροατήριο. 

Οι εκλογές στην Τουρκία τον προσεχή Μάιο είναι
πολύ σημαντικές. Γιατί αναλόγως του αν θα παραμείνει
ή όχι στην εξουσία ο Ερντογάν, θα επαναπροσδιοριστεί
σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων,
με την τάση να καταγράφεται ξεκάθαρα για μια φρέσκια
αρχή στην περίπτωση επικράτησης του Κιλισντάρογλου
–που μπορεί να δημιουργήσει αμηχανία στην ελληνο-
κυπριακή πλευρά στο επίπεδο των «27». Επιπλέον, οι
εκλογές στην Τουρκία μπορεί να μην αλλάζουν άρδην
διάφορες προσεγγίσεις της Άγκυρας ως προς την επίλυση
του Κυπριακού, σηματοδοτούν χρονικά ωστόσο, μια
περίοδο μεταξύ των τελών του 2023 και του πρώτου
εξαμήνου του 2024 που θα κορυφωθεί η διπλωματική
δράση ώστε να δούμε αν θα έχουμε συνομιλίες ή αν
θα μας… καταπιεί ο χρόνος. 

Ο νέος Πρόεδρος οφείλει να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων σε σχέση τόσο με τις προθέσεις του για
την επανέναρξη των συνομιλιών όσο και με τη στρα-
τηγική που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει, δεδομένου
ότι στηρίζεται από ετερόκλητες, πολιτικά, δυνάμεις σε
σχέση με το Κυπριακό και τη, διαχρονικά, συμφωνημένη
μορφή λύσης. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας
του, είτε το θέλει, είτε όχι, ή να κόψει τον γόρδιο δεσμό
ενός άλυτου προβλήματος διεθνών σχέσεων που συ-
νεχίζεται εδώ και μισό αιώνα ή να… χρεωθεί, σε
αντίθεση με τους προκατόχους του, το κάκιστο σενάριο
μιας διχοτόμησης που θα δημιουργήσει κατά μήκος
της Πράσινης Γραμμής, σκληρό σύνορο με την Τουρκία
των 80 εκατομμυρίων για τις επόμενες γενιές και τα
παιδιά τους. 

Δύσκολο
το Κυπριακό

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

Πέρα από τη συναι-
σθηματική φόρτιση
όσων ασχολούνται
με το Κυπριακό, δεν
υπάρχουν τελευταίες
ευκαιρίες, μόνο συν-

θήκες στο εξωτερικό και στο εσω-
τερικό που βελτιώνονται και επι-
δεινώνονται, και η πραγματική ζωή
που εδραιώνει καταστάσεις και πα-
ραμέτρους. «Τελευταία ευκαιρία»
υπάρχει μόνο αν θεωρούμε πως η
λύση του Κυπριακού είναι μια τε-
λεολογική διαδικασία, της οποίας
η αξία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από
μια υπερβατική στιγμή στο τέλος
της διαπραγμάτευσης, που θα διορ-
θώσει όλα τα κακά, από την προ-
σφυγιά και την κατοχή μέχρι τη
διαφθορά και την πελατειακή φι-
λοσοφία του κυπριακού κράτους.

Τώρα αν αυτή η «Ημέρα της Κρί-
σης» οδηγεί σε πολιτειακό παρά-

δεισο ή πολιτειακή κόλαση, σε χα-
ρούμενο χολιγουντιανό happy end
ή καταθλιπτικό τέλος κινηματο-
γραφικής δυστοπίας, είναι θέμα
πολιτικής ερμηνείας. Όμως «Ημέρα
της Κρίσης», ή «Ημέρα της Λύσης»
δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει
είναι η επιλογή να ενεργήσουμε
ως ενήλικες και να ξεκινήσουμε τη
διόρθωση της ζημιάς που έκανε η
κατοχή και η διχοτόμηση, βήμα-
βήμα, με πρόνοιες και μηχανισμούς
διαχείρισης της καθημερινότητας
που αναλύουμε σε εξαντλητική λε-
πτομέρεια εδώ και δεκαετίες. Κανείς
δεν έχει παρουσιάσει άλλη εναλ-
λακτική με τόσο συγκεκριμένους
όρους. Το ότι η λύση είναι μια δια-
δικασία που χρειάζεται δουλειά –
αλλά ταυτόχρονα ένα εφικτό πλάνο
μεταρρύθμισης– πρέπει να το θυ-
μόμαστε καθώς η κυβέρνηση ξεκινά
ακόμα μια προσπάθεια επανέναρ-

ξης των συνομιλιών. Πρέπει να θυ-
μόμαστε παράλληλα ότι κατά την
περίοδο 2015-2017 η κυβέρνηση
δεν έκανε ουσιαστικές προσπάθειες
προετοιμασίας και ενημέρωσης
των πολιτών, και ότι ο τέως Πρό-
εδρος Αναστασιάδης δεν μπορούσε
να εξηγήσει καθαρά στις δημόσιες
δηλώσεις του τις θετικές συγκλίσεις
που είχε πετύχει με τον Μουσταφά
Ακιντζί για την ελεύθερη διαμονή
και ιδιοκτησία όλων και στις δύο
πολιτείες, με ρυθμίσεις που στην
πράξη δεν θα επηρέαζαν όσους
ήθελαν να επιστρέψουν.

Και να θυμόμαστε την εξοργι-
στική απραξία της κυβέρνησης
Αναστασιάδη μετά το Κραν Μον-
τανά, την απραξία απέναντι στις
προειδοποιήσεις για το Βαρώσι και
την ΑΟΖ, την κυνική στροφή σε
δηλώσεις για οπαδούς της «όποιας
λύσης» μόνο και μόνο για το κομ-

ματικό ακροατήριο και για τις επό-
μενες εκλογές. Στην οποία κυβέρ-
νηση ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν
ΥΠΕΞ, και όπου, ακόμα και ο Ιωάν-
νης Κασουλίδης που τον διαδέχθηκε
παρουσίασε την εκπλήρωση υπο-
χρεώσεων βάσει του Κανονισμού
της Πράσινης Γραμμής ως θετικό
βήμα και αναλώθηκε σε αντιπαρα-
θέσεις με τον ΟΗΕ για το γήπεδο
της Τσετίνκαγια. Καθώς ο Πρόεδρος
Χριστοδουλίδης απευθύνεται στην
Ε.Ε. και στον ΟΗΕ για την ενεργό-
τερη συμμετοχή της, θα πρέπει να
θυμάται πως οι ανθυποψήφιοί του
προεκλογικά επέκριναν (ανοιχτά
ή συγκεκαλυμμένα, αλλά αυτό είναι
ένα άλλο θέμα) την απραξία των
τελευταίων ετών της θητείας Ανα-
στασιάδη. Και να θυμηθεί πως κέρ-
δισε με λίγο πάνω από 50%.

Ας κοιτάξουμε πέρα από τις προ-
εκλογικές εξαγγελίες για διορισμό

ειδικού απεσταλμένου της Ε.Ε. (κάτι
που ελέγχεται αν είναι εφικτό και
πώς μπορεί να γίνει) και ας εστιά-
σουμε στον υπαρκτό μέχρι σήμερα
ρόλο της Ε.Ε. Ήδη η Ε.Ε. έχει βοη-
θήσει να έρθουμε πιο κοντά από
ποτέ στη συγκεκριμενοποίηση ρυθ-
μίσεων ενός πλαισίου ομοσπον-
διοποίησης του κυπριακού κράτους
(καλή ώρα όπως με την ελεύθερη
διακίνηση) που να συνάδουν με
τις ελευθερίες που θεωρούμε δε-
δομένες. Έχει κρατήσει στην ατζέν-
τα μέσω παρεμβάσεων και πολύ
καθαρών τοποθετήσεων την προ-
οπτική ομοσπονδιοποίησης της
Κύπρου και έχει απορρίψει το όποιο
σενάριο για δύο κράτη. Έχει υπάρ-
ξει χρήσιμο εργαλείο για να σταλεί
μήνυμα στην Τουρκία πως οι προ-
κλήσεις θα παίρνουν απαντήσεις.
Και έχει δείξει μέσω χρηματοδό-
τησης έργων προς όφελος και των

δύο κοινοτήτων πώς οι Κύπριοι
μπορούν να εργαστούν για τη βελ-
τίωση της χώρας πέρα από τις όποι-
ες εθνοκεντρικές ονειρώξεις.

Αυτό που χρειάζεται τώρα δεν
είναι ακόμα ένας κλασικός πολιτικός
απεσταλμένος που να ταξιδεύει με-
ταξύ Λευκωσίας, Αθήνας και Άγ-
κυρας. Η διαδικασία άλλωστε ανήκει
στα Ηνωμένα Έθνη. Ίσως χρειάζε-
ται ένας πολιτικός απεσταλμένος
της Ε.Ε. προς τους ίδιους τους Κύ-
πριους, που θα μπορεί να μεταφέρει
την ευρωπαϊκή οπτική στον δημό-
σιο διάλογο. Αλλά και θα μπορεί
να παίρνει θέση κατά των όποιων
κινήσεων των δύο πλευρών έχουν
στόχο τα εσωτερικά ακροατήρια
και το blame game παρά το όφελος
των Κύπριων πολιτών -σε βορρά
και νότο.

Η ώρα (ξανά) του Κυπριακού και η Ε.Ε.
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

ykakouris@gmail.com

<<<<<<

Το σημαντικότερο σημείο
που συνένωσε τις δυνά-
μεις της «Εθνικής
Συμμαχίας» είναι η προ-
σπάθεια για κατάργηση
του σημερινού προεδρι-
κού συστήματος και η με-
τάβαση στο «ισχυρό κοινο-
βουλευτικό σύστημα».
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Τον Δεκέμβριο του
1968, ο GarrettHardin
δημοσιεύει στο πε-
ριοδικό Science (τ.
162, αρ. 3859) ένα από
τα σημαντικότερα άρ-

θρα του εικοστού αιώνα: «The Tra-
gedyof theCommons» (Η τραγωδία
των κοινών). Το άρθρο αυτό έμελλε
να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο
στην κατανόηση της συμπεριφοράς
του λογικού (rational) ανθρώπου,
του ανθρώπου δηλαδή που έχει στό-
χο τη μεγιστοποίηση του κέρδους
του απέναντι στα κοινά αγαθά (com-
mons). Ο Hardin δεν χρησιμοποιεί
τον όρο «τραγωδία» για να εκφράσει
την οδύνη των ανθρώπων, αλλά
την αδυσώπητη διαδοχή γεγονότων
που μοιραία οδηγούν σε λυπηρά γε-
γονότα και ολέθρια αποτελέσματα
κάθε φορά που γίνεται χρήση κοινών
αγαθών από άτομα. Ο εσωτερικός
μηχανισμός αυτής της «τραγωδίας»
είναι απλός: Kάθε φορά που ένα
άτομο κάνει χρήση κοινών αγαθών,
το κέρδος που αποκομίζει είναι όλο
δικό του, ενώ τις ζημίες που προκαλεί
τις μοιράζεται όλη η υπόλοιπη πο-
λιτική κοινωνία. Αυτό το οικονομο-

τεχνικό γεγονός οδηγεί σε παράξενες
συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ο
καπνιστής που σβήνει το τσιγάρο
του σε κοινόχρηστο χώρο, πετάει
με άνεση τη γόπα του στον δρόμο,
κάτι που δεν θα έκανε ποτέ αν βρι-
σκόταν στο σαλόνι του σπιτιού του.
Και στις δύο περιπτώσεις το κέρδος
είναι το ίδιο και το απολαμβάνει
αποκλειστικά ο ίδιος: Hαπομάκρυν-
ση της γόπας. Αντίθετα, η ζημία, η
περιβαλλοντική και αισθητική ρύ-
πανση του χώρου, ενώ στην περί-
πτωση του δημόσιου χώρου επιβα-
ρύνει την πόλη, στην αντίστοιχη
του ιδιωτικού σαλονιού επιβαρύνει
τον ίδιο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο ασυ-
νείδητος καπνιστής δεν έχει κανέναν
ενδοιασμό να σβήσει τη γόπα του
στο πεζοδρόμιο, κάτι που θα απέ-
φευγε να κάνει στον κήπο του σπι-
τιού του, αφού τις συνέπειες της
πράξης του θα επωμιζόταν ο ίδιος
και όχι οι άλλοι. 

Στην αρχή του άρθρου του, το
οποίο ασχολείται με το πρόβλημα
του υπερπληθυσμού, ο Hardin ανα-
φέρεται σε ένα άρθρο των Wiesner
and York για το μέλλον του πυρη-
νικού πολέμου: «Αν οι μεγάλες δυ-

νάμεις συνεχίσουν να αναζητούν
λύσεις μόνο στον τομέα της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, το
αποτέλεσμα θα είναι η επιδείνωση
της κατάστασης», καταλήγουν οι
συγγραφείς του. Αυτό το συμπέ-
ρασμα ήταν η αφορμή για τον Har-
din να διατυπώσει τον νόμο της
«τραγωδίας των κοινών». Στο δικό
του άρθρο καταλήγει: «Δεν υπάρχει
τεχνική λύση στο πληθυσμιακό
πρόβλημα. Η επίλυσή του έγκειται
μόνο σε μια ουσιαστική διεύρυνση
της ηθικής». Ούτε η επιστήμη, ούτε
η τεχνολογία είναι ικανές να απο-
τρέψουν τις καταστροφικές συνέ-
πειες του μηχανισμού της τραγω-
δίας των κοινών. Εδώ σταματάει
η τεχνική και εισερχόμαστε αναγ-
καστικά στην αποκλειστική αρμο-
διότητα της ηθικής. Κανένα νομο-
τεχνικό σύστημα δεν είναι ικανό
να αποτρέψει τον λογικό άνθρωπο
από το να επιδιώκει το κέρδος του
εις βάρος των υπολοίπων, διότι
πολύ απλά αυτό του υπαγορεύει
το αίσθημα της αυτοσυντήρησης
και τον λόγο που σταθμίζει μέσα
και σκοπούς, κέρδη και ζημίες. Ο
Hardin ορθώς αναρωτιέται εάν

υπάρχει τρόπος να νομοθετήσουμε
την εγκράτεια και τη σωφροσύνη.
Η έξοδος από το δίλημμα της τρα-
γωδίας των κοινών βρίσκεται μόνο
στην ατομική ευθύνη, στην ηθική
συνείδηση του καθενός και της κα-
θεμιάς, στην εγκράτεια και τη σω-
φροσύνη, κάτι που όλοι οι φιλόσο-
φοι, αρχής γενομένης από τον Σω-
κράτη, επαναλαμβάνουν τα τελευ-
ταία δυόμισι χιλιάδες χρόνια.  

Το «τραγικό» γεγονός της σύγ-
κρουσης των τρένων στα Τέμπη
είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της
τραγωδίας των κοινών. Δεκάδες,
αν όχι εκατοντάδες, άτομα ενεπλά-
κησαν σε βάθος πολλών ετών με
τους πιο απίθανους τρόπους σε
ανήθικες πράξεις με σκοπό να προ-
ωθήσουν το προσωπικό τους συμ-
φέρον εις βάρους του δημοσίου,
το οποίο υποτίθεται πως υπηρε-
τούσαν. Ο μηχανισμός της «τρα-
γωδίας» των Τεμπών τέθηκε σε λει-
τουργία όταν όλοι αυτοί συμπερι-
φέρθηκαν σαν να ήταν το δημόσιο
ελεύθερος βοσκότοπος, όπου μπο-
ρούν ελεύθερα να βοσκήσουν το
κοπάδι τους, όπως θα έλεγε και ο
Hardin, αδιαφορώντας για τις συλ-

λογικές ζημίες που προκαλούνται
από την ασυνείδητη αυτή χρήση.
Από αυτή την οπτική γωνία, είναι
δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι
η «τραγωδία» των Τεμπών θα μπο-
ρούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε
εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα
καθοδήγησης των τρένων. Μήπως
στη Γερμανία, στις 9 Φεβρουαρίου
του 2016, οι σιδηρόδρομοι δεν είχαν
εγκατεστημένο σύστημα παρακο-
λούθησης της πορείας των αμαξο-
στοιχιών;

Σε εκείνη την περίπτωση, το
αυτόματο σύστημα αναγνώρισε
ότι επίκειται σύγκρουση, καθώς
από το λάθος του απερίσκεπτου
σταθμάρχη, που έπαιζε ηλεκτρονικά
παιχνίδια στο κινητό του, δύο επι-
βατικά τρένα εισήλθαν σε τροχιά
σύγκρουσης στην ίδια γραμμή. Το
σύστημα εξέπεμψε πολλαπλά μη-
νύματα κινδύνου στον σταθμάρχη,
ο οποίος τα παράκαμψε μηχανικά,
πατώντας λάθος κουμπιά και συ-
νεχίζοντας το παιχνίδι του. Η σφο-
δρή σύγκρουση άφησε πίσω της
δώδεκα νεκρούς και ογδόντα εννέα
τραυματίες, πολλούς εκ των οποίων
σε κρίσιμη κατάσταση. Τα ατυχή-

ματα στη Γερμανία και στα Τέμπη
δεν ήταν αποτέλεσμα φτωχής και
παρωχημένης τεχνολογίας σήμαν-
σης, αλλά φτωχής και παρωχημένης
ηθικής του δημοσίου υπαλλήλου.
Όση τεχνολογία και αν εισαχθεί
στα ανθρώπινα συστήματα, ποτέ
δεν θα είναι ασφαλή απέναντι στο
ανθρώπινο λάθος. Ο ανθρώπινος
παράγοντας είναι καίριος ακόμη
και σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η
κυβερνοασφάλεια, όπου τα πάντα
είναι σε τέτοιο βαθμό αυτοματο-
ποιημένα ώστε τα σφάλματα και
τα πρωτόκολλα αναγνώρισής τους
να διαβάζονται μόνο από υπολο-
γιστές. Κανείς ποτέ όμως δεν θα
προλάβει το λάθος κάποιου απρό-
σεχτου υπεύθυνου κυβερνοασφά-
λειας, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει
για ευκολία τον ίδιο κωδικό εισόδου
στον υπηρεσιακό του λογαριασμό
και στο facebook. Σε κάθε περί-
πτωση, η ασφάλεια δεν έγκειται
στην τεχνολογία αλλά «σε μια ου-
σιαστική διεύρυνση της ηθικής».

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Πώς η παθογένεια του ΟΣΕ σκοτώνει
Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Ο μεγαλύτερος πό-
νος σε αυτή τη γη
είναι ο γονιός να
χάνει το παιδί του,
αλλά και η μεγαλύ-
τερη ίσως χαρά εί-

ναι η βεβαιότητα, με θαυμαστές
αποδείξεις, ότι ο κεκοιμημένος
απολαμβάνει την αιώνια χαρά του
παραδείσου. Οι πατέρες της Εκ-
κλησίας λένε ότι μόνο η Παναγία
μπορεί να παρηγορήσει ένα γονιό,
γιατί και αυτή έχασε το παιδί της.
Προχωρούν και λένε ότι ο καλύ-
τερος τρόπος αντιμετώπισης μιας
τόσο δύσκολης κατάστασης είναι
η σιωπή και η προσευχή. Η πα-
ρέλευση του χρόνου, η στήριξη
από τους συγγενείς και τους φίλους
και σίγουρα η βοήθεια του Θεού,
φέρνουν την αληθινή παρηγοριά.
Και αν ο άνθρωπος αγωνιά, με την
προσευχή, μπορεί να μάθει και
τους λόγους της γρήγορης κοίμη-
σης ενός νέου ανθρώπου. Η ζωή
του ανθρώπου κινείται πάντα στο
εκκρεμές της χαρμολύπης, δηλαδή
μεταξύ χαράς και λύπης, μεταξύ
ευτυχίας και δυστυχίας, μεταξύ
της πτώσης και της ανόδου, μεταξύ
της πρόγευσης του παραδείσου
και της κόλασης. Και όλα αυτά
στο σύντομο διάβα της ζωής, μέχρι
τη μετάβαση στην αιώνια ζωή,
όπου δεν υπάρχει ούτε πόνος,
ούτε λύπη, ούτε στεναγμοί, αλλά
ζωή ατελεύτητος. 

Το ισχυρότερο κήρυγμα των
τελευταίων χρόνων, το οποίο συγ-
κλόνισε τις καρδιές χιλιάδων αν-
θρώπων και στήριξε πολλούς κλο-
νισμένους Χριστιανούς, ήταν ο
σύντομος επικήδειος λόγος του
πατρός Χριστοδούλου, δίπλα στο
κεκοιμημένο σώμα του γιου του
Κυπριανού. Ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: «Ο χειρότερος εφιάλτης της
ζωής μου, γιατί έχω έξι παιδιά,
ήταν να χάσω παιδί. Κι όμως τώρα
το βιώνω… Είμαστε όλοι άνθρω-
ποι, όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη.
Ας τους συγχωρήσουμε. Εγώ αυτό
βρήκα μέσα μου, σαν στήριγμα.
Βοηθάω και τον εαυτό μου και
την ψυχή του Κυπριανού. Όταν
εκνευρίστηκα κάποια στιγμή για
τα λάθη, ένιωσα μέσα μου ότι προ-
δίδω τον Κυπριανό... Δεν μπορεί
να σε παρηγορήσει ένας άνθρω-
πος, ούτε τα φάρμακα, ούτε οι ψυ-
χολόγοι, ούτε τα λόγια των αν-
θρώπων... Ήταν πολύ ακριβής
στη συνείδησή του ο Κυπριανός.
Δεν άφηνε στη συνείδησή του
κρατούμενα. Από μωρό ήταν έτσι.
Ήταν πολύ καλό παιδί... Το μόνο
που μπορούμε να υποσχεθούμε,
είναι ότι θα είμαστε δίπλα σου,
αλλά τον τρόπο και τον χρόνο,
μπορεί να μας τον πει ο παντο-
κράτωρ Κύριος... Τώρα ο Θεός
είναι δίπλα σου, γιε μου, δίπλα
στην πολυμαρτυρική σορό σου,
αλλά και στην όλο φως ψυχή σου.

Η Αγία Μαρίνα, οι Άγιοι Απόστολοι,
ο Απόστολος Βαρνάβας και η μάνα
μας η Παναγία, θα είναι μαζί σου
λεβέντη μου. Καλή Ανάσταση...». 

Τα συγκλονιστικά λόγια του
πατρός Χριστόδουλου είχαν συ-
νέχεια στους αναστάσιμους ψαλ-
μούς, εν μέσω Μεγάλης Σαρακο-
στής, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξοδίου ακολουθίας. Χριστός Ανέ-
στη στην Εκκλησία, Χριστός Ανέ-
στη στην πορεία προς το κοιμη-
τήριο και Χριστός Ανέστη και την
ώρα της ταφής. Η βροχή η οποία
έπεσε κατά τη διάρκεια της με-
ταφοράς του Κυπριανού, σημάδι
και αυτό της καλής πορείας του
κεκοιμημένου, όπως μαρτυρούσε
και η αείμνηστη γιαγιά του Κυ-
πριανού, «ότι κλαίνε και οι ουρανοί,
όταν φεύγει ένας δίκαιος άνθρω-
πος». Όλα μαρτυρούσαν την πα-
ρουσία του Θεού και των Αγίων,
μαζί με τις χιλιάδες κληρικούς και
λαϊκούς, οι οποίοι συμπροσευχή-
θηκαν για την ψυχή του Κυπρια-
νού και τον κατευόδωσαν στο αι-
ώνιο ταξίδι της ζωής του. Ο παπάς,
η παπαδιά, τα αδέλφια του Κυ-
πριανού, ως έτοιμοι από καιρό,
χαμογελαστοί έβγαλαν αναμνη-
στική φωτογραφία μαζί με τον
Κυπριανό στο φέρετρο, τηρώντας
ακόμη μια παλιά συνήθεια, η οποία
ήθελε να βγάζουν φωτογραφίες
στις κηδείες, όπως έβγαζαν φω-
τογραφίες στους γάμους. Ο απο-
χαιρετισμός του Κυπριανού έγινε
σύμφωνα με τις παραδόσεις του
χωριού Αυγόρου, αλλά και όλης
της Κύπρου. Ετοιμασία του κε-
κοιμημένου στο σπίτι, θρήνος και
οδυρμός και από εκεί και πέρα
στην Εκκλησία με αναγνώσματα,
με ψαλμούς και ύμνους, για το
καλό κατευόδιο. 

Υπάρχει και η πορεία των πο-
νεμένων ανθρώπων, οι οποίοι βρί-
σκονται μακριά από το αποκούμπι
της Εκκλησίας. Εδώ τα πράγματα
είναι πολύ πιο δύσκολα, έως και
τραγικά. Όπως λένε οι ψυχολόγοι
και οι ψυχίατροι, τρία είναι τα
στάδια της θλίψης. Πρώτα η άρ-
νηση, μετά η οργή και τέλος η
αποδοχή, χωρίς να λείπουν οι με-
ταπτώσεις. Οι πιστοί πολύ εύκολα
φτάνουν στο τρίτο στάδιο, όπως
η οικογένεια του πατρός Χριστό-
δουλου, αλλά οι υπόλοιποι χρει-
άζονται βοήθεια από ειδικούς επι-
στήμονες, ακόμη και από άγιους
πνευματικούς. Πάντως, το μόνο
βέβαιο, είναι ότι ο Θεός δεν αφήνει
κανέναν άνθρωπο να δοκιμαστεί
πέρα από τις δυνατότητές του και
δεν παίρνει την ψυχή κανενός,
πριν είναι έτοιμος ή πιο κοντά
στον Θεό. Και το μόνο σίγουρο
είναι ότι ο θάνατος θανατώθηκε
και ότι ο παράδεισος είναι ανοικτός
για όλους. 

Η χαρμολύπη του πατρός
Χριστόδουλου 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Η τραγωδία των κοινών

Eνα ατύχημα, όπως αυτό των Τεμ-
πών, δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως
στο επίπεδο των ατομικών συμπε-
ριφορών (μικρο-επίπεδο), καθότι
ατομικές πράξεις ή παραλείψεις
συμβαίνουν σε συνθήκες που δη-
μιουργούνται από τον οργανισμό
(μεσο-επίπεδο) (βλ. άρθρο μου στην
«Κ», 5/2/23). Σε καλούς οργανισμούς
μαζικών μεταφορών, η αξιόπιστη
λειτουργία (δηλαδή, η ασφάλεια -
μηδενικά ατυχήματα) είναι πρώτιστο
μέλημα. Σε αντίθεση με συμβατικούς,
εμπορικούς οργανισμούς, η (οικο-
νομική) αποδοτικότητα (efficiency)
έρχεται δεύτερη. Αν η αποδοτικό-
τητα υποκαταστήσει την αξιοπιστία
(reliability) ως το σημαντικότερο
κριτήριο λειτουργίας, η αξιοπιστία
υποσκάπτεται. Αυτό συνέβη, με την
πάροδο του χρόνου, στον ΟΣΕ. Ιδού
πώς. Τα τελευταία σαράντα χρόνια,
ο ΟΣΕ κατέστη συνώνυμο της σπά-
ταλης, ρουσφετολογικής και ανα-
ποτελεσματικής διοίκησης -απα-
ξιώθηκε. Ήταν η προβληματική ΔΕ-
ΚΟ, ο βραχίονας του πελατειακού
κράτους, με συνδικαλιστική συνδι-
οίκηση, που παράγει διαρκώς ελ-
λείμματα, ενίοτε και διαφθορά. Το
2010, ο ΟΣΕ είχε σωρευτικό έλλειμμα
9,5 δισ. ευρώ, παρήγαγε ζημιές 2,2
εκατ. ευρώ ημερησίως, ενώ η σχέση
εσόδων-εξόδων ήταν 1 προς 8. Παρά
τις απόπειρες αναδιάρθρωσης, τα
ελλείμματα πολλαπλασιάζονταν.
Καλύπτονταν με δανεισμό, με την
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
–15 δισ. ευρώ τα τελευταία είκοσι
χρόνια. 

Το 2010, έτος χρεοκοπίας και
μνημονιακής λιτότητας, είναι έτος
καμπής. Με την αναδιάρθρωση που
επιχειρήθηκε, τα κριτήρια αποδο-
τικότητας πρυτάνευσαν· η μέριμνα
για ασφάλεια, ανεπίγνωστα, άρχισε

να υποχωρεί. Ο ΟΣΕ, πάνω απ’ όλα,
θεωρήθηκε ένας οικονομικός μπε-
λάς, από τον οποίο, με κοινοτική
πίεση, το κράτος έπρεπε να απαλ-
λαγεί –εξού και η ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Υπό καθεστώς δη-
μοσιονομικής επιτήρησης, επώδυνες
περικοπές κατέστησαν αναπόφευ-
κτες.  Οι δαπάνες συντήρησης ήταν
ανεπαρκέστατες. «Δαπανούμε πε-
ρίπου το 1/10 των απαιτούμενων
πόρων για την ετήσια συντήρηση
του δικτύου», δήλωσε πέρυσι ο επι-
κεφαλής του ΟΣΕ κ. Πατέρας. Το
προσωπικό μειώθηκε υπερβολικά.
Ο ΟΣΕ εργοδοτεί σήμερα περίπου
το 1/3 των υπαλλήλων που προβλέπει
το οργανόγραμμά του. Οι σταθμάρ-
χες του είναι οι μισοί αυτών που
χρειάζεται. Ο οργανισμός έχασε πο-
λύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε
αυτό το περιβάλλον συρρίκνωσης,
εσωστρέφειας και μιζέριας προστέ-
θηκε και η χρόνια δολιοφθορά του
δικτύου από συμμορίες. 

Ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρο-
νικής διαχείρισης του δικτύου βρι-
σκόταν για χρόνια σε βραδεία εξέλιξη
–συναντούσε τα συνήθη χρονοβόρα,
γραφειοκρατικά προσκόμματα. Το
αποτέλεσμα ήταν η πλήρης ανά-
πτυξη της τηλεδιοίκησης και ση-
ματοδότησης, που θα ενίσχυαν κα-
θοριστικά την ασφάλεια, να καθυ-
στερήσει για μία δεκαετία. Ακόμη
και σήμερα, σε κομμάτια του δι-
κτύου, όπως εκεί που συνέβη το
ατύχημα, δεν υπάρχει τηλεματική
–η ασφάλεια βασίζεται στη ραδιοε-
πικοινωνία σταθμαρχών και μηχα-
νοδηγών. 

Σε συνθήκες ελλιπούς συντήρη-
σης, περικοπών προσωπικού, και
υπανάπτυκτων τεχνολογικών συ-
στημάτων ελέγχου κυκλοφορίας,
τα ατυχήματα πολλαπλασιάστηκαν

–37 περιστατικά την τελευταία δε-
καετία, με πάνω από 25 θύματα ετη-
σίως (ο χειρότερος δείκτης στην Ευ-
ρώπη). Δύο εκτροχιασμοί συνέβησαν
τον περασμένο Οκτώβρη. Ο εκτρο-
χιασμός στο Άδενδρο το 2017, προ-
άγγελος των Τεμπών, προκάλεσε 3
θανάτους.  Τα συνδικάτα προειδο-
ποιούσαν με εξώδικα τη διοίκηση
για την προβληματική ασφάλεια
των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Το 2022, στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ πα-
ραιτήθηκε, διαμαρτυρόμενος για
«αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
στην υλοποίηση των συμβάσεων
ανάταξης της σηματοδότησης».
Ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει
σε προβληματικούς οργανισμούς,
ατυχήματα μικρής δημοσιότητας
και πολλαπλές προειδοποιήσεις
αγνοήθηκαν. Με ευθύνη της διοί-
κησης, ο ΟΣΕ αποδείχθηκε ανίκανος
να μάθει από τις αστοχίες του. 

Όπως μας θύμισε το φρικτό ατύ-
χημα των Τεμπών, οι σταθμάρχες
είναι κομβικής σημασίας. Σήμερα
υπάρχουν 203, από τους οποίους οι
μόνιμοι είναι 133. Για να ανταπε-
ξέλθει ο οργανισμός, προσλαμβάνει
σταθμάρχες (και) με δελτίο παροχής
υπηρεσιών, ενώ επαναφέρει πρώην
υπαλλήλους του σε θέσεις σταθ-
μάρχη, οι οποίοι είχαν μεταταχθεί
σε άλλους φορείς του δημοσίου το
2010. Οι σταθμάρχες με το μπλοκάκι,
καθότι δεν αποτελούν οργανικό μέ-
ρος του ΟΣΕ, δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να αναπτύξουν υψηλή ικανό-
τητα πρωτοβουλίας και οργανωσιακή
αφοσίωση. Οι επαναφερθέντες σε
υπηρεσία, στο μέτρο που για αρκετά
χρόνια απασχολούνταν σε άλλους
οργανισμούς, δεν διαθέτουν την
ποιότητα των εργασιακών δεξιοτή-
των που απαιτούνται σήμερα στον
ΟΣΕ (ιδιαίτερα την εξοικείωση με

νέες τεχνολογίες). 
Η περίπτωση του μοιραίου σταθ-

μάρχη της Λάρισας είναι χαρακτη-
ριστική. Προσλήφθηκε ως αχθοφό-
ρος στον ΟΣΕ το 1989, αποχώρησε
το 2010, εργάσθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας για 12 χρόνια, και πέρυσι
επανήλθε. Τοποθετήθηκε σταθμάρ-
χης Λάρισας μετά από μακροχρόνια
απουσία, ολιγόμηνη εκπαίδευση
και εργασιακή εμπειρία μόλις ενός
μηνός. Τη βραδιά του ατυχήματος
ο άπειρος σταθμάρχης ήταν μόνος,
δίχως ηλεκτρονικά συστήματα ελέγ-
χου που θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ως αντίβαρα στην εσφαλ-
μένη κρίση του. 

Εν κατακλείδι, ένας απαξιωμένος
οργανισμός μαζικών μεταφορών
που, σε συνθήκες οξείας οικονομικής
κρίσης, λειτουργεί πρωτίστως με
κριτήρια αποδοτικότητας, δεν συν-
τηρεί επαρκώς τον εξοπλισμό του,
δεν διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα
ελέγχου κυκλοφορίας, δεν επιδιώκει
να μαθαίνει από τις αστοχίες του
και την κριτική, και χάνει πολύτιμο
ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο ευ-
καιριακά υποκαθιστά με εργασιακώς
υποδεέστερο προσωπικό, αυτός ο
οργανισμός δημιουργεί συνθήκες
αναξιόπιστης λειτουργίας –επωάζει
ατυχήματα. Όταν ανεξάρτητα γε-
γονότα τυχαία ευθυγραμμιστούν,
κρίσιμα λάθη θα διαπραχθούν, τα
οποία ο οργανισμός δεν θα έχει τη
δυνατότητα να διορθώσει. Σε ένα
τέτοιο οργανισμό, η ζωή των υπαλ-
λήλων και των πελατών του είναι
περισσότερο θέμα τύχης παρά σχε-
δίου. 

Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας είναι καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευνη-
τής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο War-
wick. www.htsoukas.com
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Κατευθύνοντας τις αποταμιεύσεις της Ευρώπης προς την ανάπτυξη
Channeling Europe’s savings into growth

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφα-
σισμένη να επισπεύσει την πράσινη
και την ψηφιακή μετάβασή της. Οι
σημερινές αποφάσεις μας θα επη-
ρεάσουν τις επόμενες γενιές. Είναι
ευθύνη όλων μας να πετύχει αυτή
η προσπάθεια. Η δημιουργία βιο-
μηχανιών μηδενικών καθαρών εκ-
πομπών, η τόνωση της τεχνολογι-
κής ανταγωνιστικότητας και η δια-
φοροποίηση των αλυσίδων εφο-
διασμού θα είναι υψίστης σημασίας
για τη συνεχή ευημερία και τη
στρατηγική κυριαρχία της Ευρώπης
τις επόμενες δεκαετίες.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι
τεράστιες και η μερίδα του λέοντος
θα πρέπει να προέλθει από ιδιωτικά
κεφάλαια. Ο ρόλος των δημόσιων
επενδύσεων είναι να δίνουν κα-
τευθύνσεις πολιτικής και να παρέ-
χουν κίνητρα για μαζική προσέλ-
κυση ιδιωτικών κεφαλαίων, μεταξύ
άλλων, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω
της συμμετοχής του Ομίλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και των εθνικών αναπτυξιακών
τραπεζών.

Η ενιαία αγορά στηρίζει την ευη-
μερία της Ευρώπης από τη σύστασή
της, εδώ και 30 χρόνια, εξαλείφοντας
τα εμπόδια στις εμπορικές συναλ-

λαγές εντός της Ένωσης και προ-
σελκύοντας ξένες επενδύσεις. Και
η Οικονομική και Νομισματική
Ένωση αποτέλεσε παράγοντα πε-
ραιτέρω προώθησης της ολοκλή-
ρωσης της αγοράς. Κινηθήκαμε,
όμως, με πολύ αργούς ρυθμούς και
για πολύ μεγάλο διάστημα ως προς
ένα ουσιαστικό δομικό στοιχείο:
την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Σή-
μερα, οι τράπεζες στην Ευρώπη πα-
ρέχουν τα περισσότερα κονδύλια
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν
μπορεί να βοηθήσει την Ε.Ε. να
κερδίσει τον παγκόσμιο αγώνα για
επενδύσεις, ιδίως σε σύγκριση με
τις ΗΠΑ. Τα τραπεζικά δάνεια ανα-
λογούν στο 75 % του εταιρικού δα-
νεισμού στην Ε.Ε. και οι αγορές
ομολόγων στο 25 % —ενώ στις ΗΠΑ
ισχύει το αντίστροφο.

Οι νεοφυείς και οι επεκτεινόμε-
νες επιχειρήσεις μας αναζητούν
κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις, ιδίως
οι ΜΜΕ, δυσκολεύονται να βρουν
μορφές χρηματοδότησης χρονικά
ευέλικτες και ανθεκτικές στους κιν-
δύνους, τις οποίες χρειάζονται για
να επενδύσουν στην πράσινη και
την ψηφιακή μετάβαση. Για παρά-
δειγμα, η χρηματιστηριακή κεφα-

λαιοποίηση της Ε.Ε. είναι κάτω του
ήμισυ της αντίστοιχης των Ηνω-
μένων Πολιτειών, εκφραζόμενη σε
ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και μι-
κρότερη της χρηματιστηριακής κε-
φαλαιοποίησης της Ιαπωνίας, της
Κίνας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αποταμι-
εύουν πολύ περισσότερο απ’ ότι
οι Αμερικάνοι.

Ευθύνη μας είναι να διασφαλί-
σουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες
διαθέτουν τις ευκαιρίες χρηματο-

δότησης που αναζητούν εδώ στην
Ε.Ε. Χρειαζόμαστε μια Ένωση Κε-
φαλαιαγορών που θα διοχετεύει
τις τεράστιες αποταμιεύσεις της
Ευρώπης στις αυριανές κινητήριες
δυνάμεις ανάπτυξης.

Πρέπει να βρούμε λύση στο ση-
μερινό συνονθύλευμα εθνικών
πλαισίων και, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ανεπαρκώς ανεπτυγμένων
κεφαλαιαγορών, ώστε να αξιοποι-
ηθούν πλήρως οι δυνατότητες που
παρέχουν. Με τον τρόπο αυτό, θα

ενισχυθεί η Ε.Ε. ως επενδυτικός
προορισμός και το ευρώ θα μετα-
τραπεί σε ένα ακόμη πιο ελκυστικό
νόμισμα. Η Ε.Ε. έχει ήδη λάβει ορι-
σμένα αποφασιστικά μέτρα για τη
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κε-
φαλαίων. Παρόλα αυτά, πρέπει να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας
και να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες
μας ώστε να αρθούν τα εναπομεί-
ναντα εμπόδια στη διασυνοριακή
χρηματοδότηση και να καταστεί
δυνατή η βαθύτερη εναρμόνιση.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται
πιο ευθυγραμμισμένοι νόμοι περί
αφερεγγυότητας, ευκολότερη πρό-
σβαση σε χρηματοοικονομικές πλη-
ροφορίες, απλουστευμένη πρόσβα-
ση στις κεφαλαιαγορές, ιδίως για
τις μικρότερες επιχειρήσεις, ισχυρές
υποδομές της αγοράς και πιο ολο-
κληρωμένη εποπτεία των κεφα-
λαιαγορών. Για την εμβάθυνση της
Ένωσης Κεφαλαιαγορών απαιτείται
συλλογική προσπάθεια, με τη συμ-
μετοχή των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής και των φορέων της αγο-
ράς σε ολόκληρη την Ένωση. Απαι-
τείται ισχυρή πολιτική βούληση
και ανάληψη ευθύνης σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης. Απαιτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να
ολοκληρώσουν επειγόντως τις δια-
πραγματεύσεις για βασικά νομο-
θετικά κείμενα. Απαιτείται θάρρος
και θετική αντιμετώπιση των αλ-
λαγών. Είμαστε αποφασισμένοι να
σημειώσουμε πρόοδο.

Ο χρόνος έχει καθοριστική ση-
μασία. Έχουμε σημειώσει σημαν-
τική πρόοδο ως προς τη χρηματο-
πιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώ-
πης τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
αλλά έχει έλθει η στιγμή να επιδεί-
ξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Είναι
εφικτή μια πραγματική Ένωση Κε-
φαλαιαγορών. Τις επόμενες δεκαε-
τίες θα πραγματοποιηθεί ο μεγα-
λύτερος βιομηχανικός μετασχημα-
τισμός της εποχής μας. Από αυτόν
θα εξαρτηθεί η μακροχρόνια αν-
ταγωνιστικότητά μας. Ας βεβαι-
ωθούμε ότι διαθέτουμε τα κεφάλαια
για να γίνει πραγματικότητα. 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σαρλ Μισέλ,
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βέρνερ Χό-
γιερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων και Πασκάλ Ντόναχιου,
Πρόεδρος του Eurogroup.

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ανάποδα έχει φέρει την τελευταία
εβδομάδα τους σχεδιασμούς για
να μπει τέλος μέχρι το 2035 στην
πώληση και κυκλοφορία βενζινο-
κίνητων αυτοκινήτων η Γερμανία,
σε μια ξεκάθαρη κίνηση εργαλει-
οποίησης του βέτο στο Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάριν της
εσωτερικής πολιτικής και προς όφε-
λος της αυτοκινητοβιομηχανίας
της χώρας.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις
από ΜΜΕ και αξιωματούχους ωστό-
σο, το συγκριτικό μέγεθος της Γερ-
μανίας φαίνεται πως οδηγεί στην
εκπλήρωση κάποιων από τους
όρους που έχει θέσει το Βερολίνο.

Αν και το νομοσχέδιο, το οποίο έχει
συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου
και Κοινοβουλίου από τον Οκτώβριο
και εγκρίθηκε από τους ευρωβου-
λευτές τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί
να αλλάξει, η Κομισιόν αναζητεί
τρόπους ώστε να κρατήσει στο κά-
δρο του μέλλοντος και τα συνθετικά
καύσιμα. Κάτι που σημαίνει πως
παρά την απαγόρευση της κατα-
σκευής νέων αυτοκινήτων με μη-
χανές εσωτερικής καύσης και την
προώθηση των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων, τα υπάρχοντα ή νέα οχή-
ματα θα μπορούν να καίνε συνθε-
τικά καύσιμα –και ενδεχομένως,
αν δεν υπάρξουν κατάλληλοι έλεγ-
χοι, και βενζίνη.

Το αντεπιχείρημα της Γερμανίας
είναι πως οι αλλαγές αυτές θα μπο-
ρούσαν να δώσουν το περιθώριο
στις εταιρείες να αναπτύξουν φτη-
νότερα μοντέλα αυτοκινήτων με
μηχανές εναλλακτικές της κλασικής
μηχανής καύσης βενζίνης, κάνο-
ντας έτσι τη μετάβαση στα ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα πιο προσβάσιμη
σε όλους τους καταναλωτές.

Ό,τι ωστόσο και να συμβεί στο
τέλος αυτό που δεν αλλάζει είναι
το γεγονός πως όλα τα κράτη-μέλη,

μεταξύ τους ιδιαίτερα και η Κύπρος,
έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους
για να προετοιμάσουν τη νέα τάξη
πραγμάτων, που δεν αφορά μόνο
την αγορά οικονομικά προσβάσι-
μων ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά
και τη δημιουργία των υποδομών
φόρτισης ώστε η χρήση τους να
είναι πρακτικά εφικτή και όχι ακόμα
ένας ευγενής στόχος.

Η αρχική πρόταση
Τον Οκτώβριο του 2022, το Συμ-

βούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είχαν συμφωνήσει για
όλες τις παραμέτρους της πρότασης
για σταδιακή κατάργηση της χρή-
σης μηχανών εσωτερικής καύσης
που είχε καταθέσει η Κομισιόν τον
Ιούλιο του 2022. Στις 14 Φεβρουα-
ρίου η συμφωνία εγκρίθηκε επί-
σημα από την Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το μό-
νο βήμα που απέμενε ήταν η έγ-
κριση από το Συμβούλιο, όπου εκ-
προσωπούνται οι 27 κυβερνήσεις.
«Οι στόχοι παρέχουν σαφήνεια για
την αυτοκινητοβιομηχανία και δί-
νουν ώθηση στην καινοτομία και
τις επενδύσεις των κατασκευα-
στών» είχε δηλώσει σχετικά ο ει-

σηγητής της νομοθεσίας, ευρω-
βουλευτής Γαν Χούτεμα (Φιλελεύ-
θεροι, Κάτω Χώρες). Η έγκριση του
νομοσχεδίου πάντως δεν ήταν εύ-
κολη υπόθεση, καθώς υπερψηφί-
στηκε με μικρή διαφορά, με 340
ψήφους υπέρ, 279 εναντίον και 21
αποχές. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των
ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος ψήφισε κατά της
πρότασης, με τους Κύπριους ευ-
ρωβουλευτές της ομάδας (Φουρλάς
και Σταύρου) να βρίσκονται μεταξύ
των εξαιρέσεων που ψήφισαν υπέρ.
Υπέρ ψήφισαν και όλοι σχεδόν οι
ευρωβουλευτές των Σοσιαλδημο-
κρατών (μεταξύ τους και Μαυρίδης
και Παπαδάκης), καθώς και όλοι
σχεδόν της ομάδας της Αριστεράς
(υπέρ ο Κιζίλγιουρεκ, αποχή ο Γε-
ωργίου). Η νομοθεσία αφορά την
αναθεώρηση των προτύπων επι-
δόσεων για τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα από νέα αυτοκίνητα
και ημιφορτηγά, με στόχο τη μεί-
ωση των εκπομπών κατά 55% για
τα αυτοκίνητα και κατά 50% για
τα ημιφορτηγά μέχρι το 2030 (σε
σύγκριση με το 2021), και εξάλειψη
των εκπομπών κατά 100% μέχρι

το 2035. Στην πράξη η νομοθεσία
απαγορεύει την παραγωγή νέων
αυτοκινήτων με μηχανές βενζίνης
μετά το 2035. Ωστόσο ξεχωρίζουν
ορισμένες εξαιρέσεις που έχουν
γίνει γνωστές ως «τροπολογίες Fer-
rari», καθώς προβλέπουν ότι κα-
τασκευαστές που παράγουν 1000
με 10 χιλιάδες αυτοκίνητα ετησίως
εξαιρούνται μέχρι το 2035 και όσοι
παράγουν λιγότερα από 1000 εξαι-
ρούνται και μετά τη διορία.

Επίσης η νομοθεσία προβλέπει
τον καθορισμό από την Κομισιόν
νέας μεθοδολογίας υπολογισμού
των στοιχείων για τις εκπομπές
CO2 μέχρι το 2025, καθώς και ει-
σηγήσεις στους κατασκευαστές
μέχρι το 2026 για το πώς μπορεί
να προσαρμόσει τις εκπομπές των
οχημάτων τους.

Η διαφωνία και τα e-fuels
Ήδη από την έγκριση της νο-

μοθεσίας από το Κοινοβούλιο τον
Φεβρουάριο, ο Γερμανός υπουργός
Χρηματοοικονομικών Κρίστιαν
Λίντνερ από το συγκυβερνών Ελεύ-
θερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP)
είχε δηλώσει με ανάρτησή του στο
Twitter πως «η κλιματική ουδετε-

ρότητα στην κινητικότητα μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με συνθετικά
καύσιμα (σ.σ. electrofuels ή e-fuels)
στον υπάρχοντα στόλο, σε νέα αυ-
τοκίνητα καθώς και σε φορτηγά
και λεωφορεία». Τα e-fuels είναι
καύσιμα τα οποία παράγονται μέσω
διαδικασίας που χρησιμοποιεί πρά-
σινο ηλεκτρισμό (δηλαδή από ανα-
νεώσιμες) για ενέργεια.

Το επιχείρημα του κ. Λίντνερ,
το οποίο επανήλθε στο παρά πέντε
της τελικής έγκρισης της νομοθε-
σίας, ήταν πως πρέπει να συνεχίσει
να υπάρχει η επιλογή των συνθε-
τικών καυσίμων. Ενδεικτικό του
κλίματος στη Γερμανία είναι το ότι
στη ψηφοφορία στην ευρωβουλή
κατά της πρότασης είχε ταχθεί η
πλειοψηφία του ΕΛΚ, όπου μεγάλο
εκτόπισμα έχουν οι Γερμανοί Χρι-
στιανοδημοκράτες, αν και οι πλεί-
στοι Φιλελεύθεροι (στην ομάδα των
οποίων ανήκει και το κόμμα του κ.
Λίντνερ) ψήφισαν υπέρ. Το γερμα-
νικό επιχείρημα που έγινε τελικά
η επίσημη γραμμή του Βερολίνου
(με τον Σοσιαλδημοκράτη καγκε-
λάριο Όλαφ Σολτς να μη διαφωνεί
τελικά με τον υπουργό του) αφορά
στην ουσία του τις επιπτώσεις που
θα έχει στην αυτοκινητοβιομηχανία,
τομέα με ιστορικό μέγεθος και υπό-
βαθρο στη Γερμανία.

Το τελικό κείμενο που συμφω-
νήθηκε μεταξύ Συμβουλίου και Κοι-
νοβουλίου και οδηγήθηκε στην
Ολομέλεια για έγκριση περιείχε
πάντως αναφορά με την οποία η
Κομισιόν καλείται να καταθέσει
πρόταση για το πώς μπορεί να επι-
τραπεί η κυκλοφορία οχημάτων
που θα χρησιμοποιούν αποκλει-
στικά κλιματικά ουδέτερα καύσιμα,
αναφορά που παραπέμπει στα e-
fuels. Η αναφορά αυτή παρέπεμπε
σε οχήματα που βρίσκονται σε δη-
μόσιους στόλους, δηλαδή ασθενο-
φόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά
οχήματα, σύμφωνα με δηλώσεις
της ευρωβουλεύτριας Σάρα Σέρντας
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) στο Eu-
ractiv.

Η ανατροπή από τη Γερμανία
ήρθε στις 7 Μαρτίου, στο παρά
πέντε της διαδικαστικής έγκρισης
του νόμου από το Συμβούλιο, όταν
το Βερολίνο ζήτησε αλλαγές στο
ήδη συμφωνημένο κείμενο. Ευρω-
παίος αξιωματούχος είχε μεταφέρει
στο Politico υπό το καθεστώς της
ανωνυμίας την εκτίμηση πως το ο
κ. Λίντνερ σκλήρυνε τη στάση του
μετά από την πτώση των ποσοστών
του κόμματός του αλλά και των σο-
σιαλδημοκρατών στις περιφερει-
ακές εκλογές στο Βερολίνο.

Γερμανική ανατροπή για τα ηλεκτρικά 
Πονοκέφαλος για τις Βρυξέλλες η απειλή βέτο της τελευταίας στιγμής από το Βερολίνο, για χάρη της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο συμβιβασμός
Η γερμανική πλευρά ζητάει
ουσιαστικά όπως το νομοσχέ-
διο δίνει εντολή στην Κομισιόν
να εντάξει στις εισηγήσεις της
για το μέλλον και το πώς μπο-
ρεί να επιτραπεί σε αυτοκίνητα
με μηχανές εσωτερικής καύ-
σης να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν με συνθετικά καύσιμα με-
τά το 2035. Όπως επεσήμανε
το Politico, και οι Γερμανοί
Πράσινοι είχαν συμφωνήσει με
τους Σοσιαλιστές και το FDP για
την ανάγκη εξαιρέσεων για
οχήματα που να καίνε συνθετι-
κά καύσιμα. Αν κάτι τέτοιο γίνει
αποδεκτό, αυτό σημαίνει πως
τα οχήματα που μπορούν να
καίνε βενζίνη θα μπορούν να
πωλούνται και μετά το 2035,
και κανείς δεν μπορεί να εγ-
γυηθεί πως οι καταναλωτές θα
περιοριστούν στα συνθετικά
καύσιμα. Η γερμανική πρότα-
ση, πάντως, κάνει λόγο για οχή-
ματα τα οποία θα καταναλώ-
νουν μόνο συνθετικά καύσιμα.
Οι συνομιλίες μεταξύ του Γερ-
μανού υπουργού Μεταφορών,
Βόλκερ Βίσινγκ, και του εκτε-
λεστικού αντιπροέδρου της Κο-
μισιόν, Φρανς Τίμερμανς, για
θέματα Πράσινης Συμφωνίας,
συνεχίζονταν την περασμένη
εβδομάδα. Σύμφωνα με τη
γερμανική εφημερίδα Handel-
sblatt, η συζήτηση κινείται
προς την κατεύθυνση της προ-
σαρμογής του ορισμού των αυ-
τοκινήτων με μηδενικές εκπομ-
πές ώστε να μην βασίζονται μό-
νο στις ίδιες τις εκπομπές των
οχημάτων, κάτι που θα άφηνε
ανοιχτό το παράθυρο για χρήση
καυσίμων τα οποία κατά την
παραγωγή τους δεν είχαν ως
αποτέλεσμα την εκπομπή διο-
ξειδίου του άνθρακα. Ο τελικός
συμβιβασμός, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα, φαίνεται να οδη-
γεί σε νομική δέσμευση της
Κομισιόν να συμπεριλάβει το
πώς μπορούν να χρησιμοποι-
ούνται τα e-fuels στις μελλοντι-
κές εισηγήσεις της. Η ίδια η νο-
μοθεσία πάντως, έχουν ξεκα-
θαρίσει οι Βρυξέλλες, δεν μπο-
ρεί να τροποποιηθεί. Η στάση
της Γερμανίας έχει προκαλέσει
επίσης και την αλλαγή στάσης
και άλλων χωρών, με την Ιτα-
λία, την Τσεχία και την Πολωνία
να στηρίζουν την εξαίρεση.

<<<<<<

Η συντριπτική πλει-
οψηφία των ευρωβου-
λευτών του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος ψήφι-
σε κατά της πρότασης,
με τους Κύπριους ευρω-
βουλευτές να βρίσκονται
μεταξύ των εξαιρέσεων
που ψήφισαν υπέρ.

Το γερμανικό επιχείρημα που έγινε τελικά η επίσημη γραμμή του Βερολίνου αφορά στην ουσία του τις επιπτώσεις
που θα έχει στην αυτοκινητοβιομηχανία, τομέα με ιστορικό μέγεθος και υπόβαθρο στη Γερμανία.



Ε Λ Λ Α Δ Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  17Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ο 59χρονος προφυλακισμένος 
σταθμάρχης Λάρισας Β.Σ. δεν 
γνώριζε ή επέλεξε να μη χρησι-
μοποιήσει τη νύχτα της 28ης Φε-
βρουαρίου το σύστημα τηλεδι-
οίκησης, που εδώ και μερικούς 
μήνες έχει εγκατασταθεί και λει-
τουργεί στον σταθμό Λάρισας. 

Για τη χάραξη της διαδρομής 
βασίστηκε στον παλιό πίνακα 
ελέγχου, με συνέπεια να ξεχάσει 
σε λάθος θέση ένα από τα κλειδιά 
και να στείλει την αμαξοστοιχία 
Intercity 62 στο ρεύμα καθόδου, 
όπου όμως κινούνταν με αντίθετη 
πορεία η εμπορική αμαξοστοιχία. 

Οι δύο εμπειρότεροι συνάδελ-
φοί του που είχαν βάρδια τη μοι-
ραία νύχτα του δυστυχήματος 
χρησιμοποιούσαν όχι τον παλιό 
πίνακα ελέγχου αλλά το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα ηλεκτρονι-
κής χάραξης της διαδρομής. Εφυ-
γαν όμως νωρίτερα από το πόστο 
τους με αποτέλεσμα να συμβεί 
το μοιραίο. Τα παραπάνω συμπε-
ράσματα αποτυπώνονται με τον 
πλέον αποκαλυπτικό τρόπο στο 
«μαύρο κουτί» του συστήματος 
τηλεδιοίκησης, τον πίνακα κα-
ταγραφής συμβάντων, που λει-
τουργεί στον σταθμό Λάρισας και 
φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα στο 
φως της δημοσιότητας η «Κ».

Μέχρι λίγο μετά τις δέκα το 
βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 
στον πίνακα χειρισμού καταγρά-
φονται λεπτό προς λεπτό όλες οι 
εντολές των σταθμαρχών. Μετά 
τις 10.12 μ.μ., ωστόσο, όταν και 
φεύγουν από το πόστο τους οι 
δύο έμπειροι υπάλληλοι αφήνο-
ντας μόνο τον 59χρονο Β.Σ., το 
σύστημα νεκρώνεται. Κάτι περισ-
σότερο από μία ώρα αργότερα, τα 
δύο τρένα συγκρούονται. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από 
τον ΟΣΕ, η Λάρισα είναι ο ένας 
από τους 36 σταθμούς του σιδη-
ροδρομικού δικτύου της χώρας 
όπου λειτουργεί ήδη σύστημα τη-
λεδιοίκησης. Ο σταθμάρχης χα-
ράσσει ηλεκτρονικά τη διαδρομή 
των τρένων, παρακολουθώντας 
στην οθόνη ενός υπολογιστή τις 
κινήσεις των συρμών, τη γραμμή 
στην οποία κινούνται, την κατεύ-
θυνσή τους κ.ο.κ. Σε περίπτωση 

λάθους το σύστημα τον προειδο-
ποιεί. Στην περιοχή της Λάρισας 
συγκεκριμένα, το σύστημα έχει 
εμβέλεια από τον προηγούμενο 
σιδηροδρομικό σταθμό (Ορφα-
νά) έως 5,5 χιλιόμετρα μετά τον 
σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης 
στην κατεύθυνση προς το σημείο 
του δυστυχήματος. 

Στο «μαύρο κουτί» του συ-
στήματος τηλεδιοίκησης Λάρι-
σας έχουν καταγραφεί όλες οι κι-
νήσεις των σταθμαρχών από τις 
9.50 το βράδυ της 28ης Φεβρου-
αρίου έως τις 2.39 το ξημέρωμα 
της 1ης Μαρτίου, περίπου τρεις 
ώρες μετά το δυστύχημα. Από τις 
9.50 και για τα επόμενα 22 λεπτά 
οι σταθμάρχες προχωρούν στη 
χάραξη διαδρομών μέσω του αυ-
τοματοποιημένου συστήματος. 

Στον πίνακα συμβάντων που 
δημοσιοποιεί κατ’ αποκλειστικό-
τητα η «Κ» αναφέρεται ενδεικτι-

κά ότι από τις 21.50.36 έως τις 
21.51.15 ο σταθμάρχης προέβη 
μέσω του συστήματος τηλεδιοί-
κησης σε χειρισμούς για τη «δι-
έλευση συρμού με χάραξη προς 
Θεσσαλονίκη». Στο διάστημα 
αντίστοιχα από τις 21.50.49 έως 
τις 22.07.05 το σύστημα έχει κα-
ταγράψει «χάραξη διαδρομής από 
το Φωτόσημο 2, είσοδο της Λάρι-
σας». Μέχρι τις 22.12.50 μεσολα-
βούν ακόμη τρεις χειρισμοί που 
έχουν καταγραφεί στο αυτοματο-
ποιημένο σύστημα υπό την εξής 
περιγραφή: «χάραξη διαδρομής 
εξόδου προς Μεζουρλό», «∆ιέλευ-
ση συρμού από το Φωτόσημο 2 
με χάραξη» και «διέλευση συρμού 
με χάραξη προς Μεζουρλό». Ως 
«μεταβλητή (BIT)» περιγράφεται 
ο αριθμός των εντολών - ενεργει-
ών. Ο 59χρονος σταθμάρχης όπως 
επίσης και ο επιθεωρητής (επίσης 
διώκεται για κακούργημα) που 

είναι υπεύθυνος για τις βάρδιες 
των σταθμαρχών κατέθεσαν ότι 
οι δύο αρχαιότεροι σταθμάρχες 
τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρί-
ου αποχώρησαν πριν από τη λή-
ξη της βάρδιας τους, στις 11 μ.μ. 
Πρόσθεσε μάλιστα ότι μετά το δυ-
στύχημα είδε ότι το βιβλίο παρά-
δοσης - παραλαβής που βρίσκεται 
στο γραφείο του σταθμάρχη είχε 
διορθωθεί με μπλάνκο. 

«Η πραγματική ώρα αναχώ-
ρησης του Π... είναι περί 10.20 
και του Χ... περί 10.10 μ.μ.» εί-
πε απολογούμενος ο 59χρονος 
για τους δύο συναδέλφους του. 
Η φυγή των αρχαιότερων σταθ-
μαρχών από το πόστο τους και 
η εγκατάλειψη από τον 59χρονο 
του ηλεκτρονικού συστήματος 
χάραξης της διαδρομής αποτυπώ-
νεται και στον πίνακα καταγρα-
φής συμβάντων του συστήματος 
τηλεδιοίκησης. Κι αυτό διότι από 
τις 10.12 μ.μ. δεν καταγράφεται 
κανένας απολύτως χειρισμός του 
συστήματος, με τον 59χρονο να 
προσπαθεί να συντονίσει τις κι-
νήσεις των συρμών μέσω του πα-
λιού πίνακα ελέγχου, με δραματι-
κά αποτελέσματα. Η τηλεδιοίκηση 
επαναλειτούργησε περίπου μία 
ώρα μετά το δυστύχημα, στη 1.39 
π.μ. της 1ης Μαρτίου, όταν πλέον 
τα στελέχη του ΟΣΕ θέλησαν να 
ελέγξουν εάν η σύγκρουση των 
τρένων επήλθε συνεπεία βλάβης 
στο σύστημα τηλεδιοίκησης ή σε 
λάθος χειρισμό του σταθμάρχη. 
Στο ερώτημα γιατί ο 59χρονος 
χρησιμοποίησε τον παλιό πίνακα 
ελέγχου με τα κλειδιά, απάντηση 
δίνει ο σταθμάρχης Παλαιοφαρ-
σάλου, Γιώργος Ζήνδρος, σε κα-
τάθεσή του στην ανακρίτρια με 
την ιδιότητα του μάρτυρα: «Τα τε-
λευταία 4-5 χρόνια ο πίνακας δεν 
δούλευε γιατί ήταν χαλασμένος 
και η κυκλοφορία γινόταν με τους 
κλειδούχους. Είναι σε λειτουργία 
τούς τελευταίους 4-5 μήνες, από 
αρχές Νοεμβρίου του 2022. Εγινε 
κάποια μαθητεία από την εταιρεία 
που επισκεύασε τον πίνακα, την 
Alstom, δηλαδή κάποιοι ήρθαν 
και μας έδειξαν τη λειτουργία. Οι 
παλιοί τον θυμόμασταν τον πίνα-
κα και εκπαιδεύσαμε τους νέους». 

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος 
επέστρεψε μέσω κινητικότητας 
στον ΟΣΕ τον Αύγουστο του 2022 
και το πρόγραμμα εκπαίδευσής 
του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 
του 2023, κάτι που σημαίνει ότι 
δεν είχε προλάβει να εκπαιδευτεί 
επαρκώς στη χρήση του συστή-
ματος τηλεδιοίκησης.

Η συνομιλία κράτησε μερικά δεύ-
τερα. Η άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου των κινητών τηλεφώ-
νων θα δείξει εάν είναι η τελευ-
ταία συνομιλία του μηχανοδηγού 
Γιώργου Κουτσούμπα πριν από 
τη σύγκρουση. Αλλά η «Κ» έχει 
επιβεβαιώσει πως αφού η μοιραία 
αμαξοστοιχία 62 είχε φύγει από 
τον σταθμό της Λάρισας, ο Κου-
τσούμπας μέσω κινητού τηλε-
φώνου επικοινώνησε με νεαρό 
συνάδελφο, επίσης μηχανοδηγό, 
άλλης εταιρείας που αυτό το δι-
άστημα δεν έχει δρομολόγια και 
οι υπάλληλοί της εκτελούν εμπο-
ρικά δρομολόγια στην ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ για να αποκτήσουν εμπειρία. 

«Ελα, με ακούς; Πού βρίσκε-
στε;» φώναξε ο Κουτσούμπας 
στο κινητό. Ή θυμόταν πως ο 
συγκεκριμένος συνάδελφος συ-
νήθιζε να κάνει το συγκεκριμένο 
νυχτερινό δρομολόγιο (το είχαν 
κάνει στο παρελθόν και μαζί) ή 
είχε δει το όνομά του στο πρό-
γραμμα. Στα χαρτιά, φαινόταν να 
οδηγεί το εμπορικό που είχε μό-
λις περάσει τους Νέους Πόρους 
και κατευθυνόταν προς Αθήνα. 

«Μαστρο-Γιώργο, δεν το κατε-
βάζουμε εμείς τελικά», απάντησε 
εκείνος. Τελευταία στιγμή, μαζί 

με συνάδελφό του, είχαν αλλά-
ξει βάρδιες με δύο άλλους συνα-
δέλφους και βρίσκονταν ακόμη 
Θεσσαλονίκη. Θα κατέβαζαν το 
επόμενο και τελευταίο εμπορικό. 
Στο σύντομο αυτό τηλεφώνημα 
ο νεαρός μηχανοδηγός δεν κατά-
λαβε πως ο Κουτσούμπας κινδύ-

νευε. Η φωνή του, μετέφερε αρ-
γότερα σε συνομιλητές του, είχε 
ένταση αλλά όχι πανικό. 

«∆εν πρέπει να είχε αντιλη-
φθεί ούτε ο ίδιος ο Κουτσούμπας 
ακριβώς τι είχε συμβεί, γιατί αλ-
λιώς θα είχε ακινητοποιήσει το 
τρένο και θα είχε κάνει άλλες 
επικοινωνίες. Προφανώς δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως ο 
σταθμάρχης είχε κάνει ένα τόσο 
τραγικό λάθος. Επειδή ήταν και 
νωρίτερα στην κάθοδο και ήξερε 
τα δρομολόγια, ήθελε μάλλον να 

επιβεβαιώσει πως δεν ήταν κα-
νείς άλλος στη γραμμή του», εί-
πε στην «Κ» συνάδελφός του που 
γνωρίζει το πόσο έμπειρος ήταν. 

Στη διαδρομή προς Λάρισα εί-
χε χρειαστεί αναγκαστικά να βγει 
από την άνοδο και να μπει στην 
κάθοδο γιατί στον Παλαιοφάρ-
σαλο είχε κοπεί ένα καλώδιο στο 
ρεύμα ανόδου. Γι’ αυτό εκείνη 
την ημέρα υπήρχαν καθυστερή-
σεις. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, 
φθάνοντας στη Λάρισα μπήκε ξα-
νά στην άνοδο, σταμάτησε στην 
αποβάθρα και κατέβασε κόσμο. 
«Είμαστε έτοιμοι», φώναξαν οι 
δύο συνοδοί που βρίσκονταν στο 
πίσω μέρος του τρένου. Οι πόρτες 
έκλεισαν και τότε ο Κουτσούμπας 
πήρε σινιάλο από τον σταθμάρχη 
να φύγει ελεύθερα. «Πας μέχρι εί-
σοδο Νέων Πόρων», ακούγεται να 
του λέει στον ασύρματο. 

Λίγα λεπτά νωρίτερα η Ελένη 
Ζ., σταθμάρχης των Νέων Πόρων 
(ο επόμενος σταθμός μετά τη Λά-
ρισα προς Θεσσαλονίκη), είχε 
διώξει στην κάθοδο την εμπορική 
αμαξοστοιχία που ερχόταν από 
Θεσσαλονίκη. Οπως και ο σταθ-
μάρχης της Λάρισας, ήταν και 
εκείνη λίγο καιρό στη δουλειά. 
Νέα σε ηλικία, κόρη σταθμάρ-
χη, έχει μεγαλώσει στους σιδη-
ροδρόμους και έδειχνε από την 

πρώτη ημέρα συνέπεια και επαγ-
γελματισμό. Ηταν επίσης μόνη 
σε εκείνη τη βραδινή βάρδια, αν 
και ο σταθμός των Νέων Πόρων 
δεν είχε τόση κίνηση, είχε κυρί-
ως διελεύσεις. Αφού ενημέρωσε 
τον συνάδελφο σταθμάρχη πως 
έχει «διώξει το εμπορικό», εκεί-
νος την κάλεσε και επιβεβαίωσε 
πως και το 62 έχει μόλις φύγει. 

Η «Κ» αποκαλύπτει πως αφού 
ξεκίνησε η μοιραία πορεία της 
επιβατικής αμαξοστοιχίας ο Κου-
τσούμπας επικοινώνησε τουλά-
χιστον τρεις φορές με τον σταθ-
μάρχη για να επιβεβαιώσει τη 
διαδρομή. Οι επικοινωνίες αυτές 
έγιναν μέσω ραδιοτηλεφώνου και 
ενδέχεται να μην είναι οι μονα-
δικές που ακόμη δεν έχουν βγει 
στο φως της δημοσιότητας. 

Ολα δείχνουν πως ο σταθμάρ-
χης δεν χάραξε καν διαδρομή, 
θεωρώντας πως η διαδρομή που 
ήταν ήδη χαραγμένη ήταν η σω-
στή και πως το 62 θα συνέχιζε 
ευθεία, στην άνοδο. 

Οταν ο Κουτσούμπας φθάνει 
στο σημείο που το κλειδί έχει 
ξεχαστεί και βάζει το τρένο ξα-
νά στην κάθοδο, προσπαθεί να 
επικοινωνήσει εκ νέου με τον 
σταθμάρχη. «Λάρισα ακούει;» 
ρωτάει. Ο σταθμάρχης αρχικά 
δεν απαντάει. Ο μηχανοδηγός 

φωνάζει ξανά, αυτή τη φορά 
πιο δυνατά: «Λάρισα ακούει;». 
Τότε ο σταθμάρχης απαντάει. 
Επαναλαμβάνει τον αριθμό τη-
λεγραφήματος και πως περνά-
ει ελεύθερα το κόκκινο φανά-
ρι (που δεν δουλεύει) και πάει 
μέχρι την είσοδο Νέων Πόρων.

Ενοχλήθηκε...

Περνάει κι άλλος χρόνος και 
ο Κουτσούμπας ακούγεται άλλη 
μια φορά να τον ξαναρωτάει για 
τη διαδρομή. Εκεί ο σταθμάρχης, 
σύμφωνα με άνθρωπο που έχει 
ακούσει τη συγκεκριμένη συ-
νομιλία, του απαντάει με ύφος 
κάπως ενοχλημένο: «Αφού σου 
είπα, πας ελεύθερα μέχρι φωτό-
σημο είσοδο Νέων Πόρων». Εν-
δέχεται ο Κουτσούμπας να έχει 
ζητήσει και άλλες διευκρινίσεις, 
πάντως στη συνέχεια αποφασί-
ζει να καλέσει τον νεαρό συνά-
δελφο μηχανοδηγό για να επιβε-
βαιώσει πού ακριβώς βρίσκεται 
το εμπορικό.

Με το που γίνεται η σύγκρου-
ση στα Τέμπη, ο μηχανοδηγός 
του προαστιακού που περίμενε 
να φύγει από τη Λάρισα για να 
ανέβει Θεσσαλονίκη ενημερώ-
νει τον σταθμάρχη και τον ρυθ-
μιστή κυκλοφορίας στην Αθήνα 
πως δεν έχει ρεύμα. Γίνεται μια 

συνεννόηση και, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ», στις 23.28 
ο σταθμάρχης στη Λάρισα επι-
κοινωνεί μαζί του και τον ρωτάει 
εάν ήρθε το ρεύμα «γιατί σε δυο-
τρία λεπτά μπαίνει το 62 στους 
Πόρους και θα σε διώξω». Ακόμη 
δεν έχει ιδέα πως το πρόβλημα 
στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης 
είναι αποτέλεσμα της σύγκρου-
σης που μόλις έχει συντελεστεί. 

Τα επόμενα λεπτά ο σταθ-
μάρχης ενημερώνεται από την 
Πυροσβεστική πως έχει γίνει 
εκτροχιασμός στον Ευαγγελι-
σμό και έχει πιάσει φωτιά. Την 
ίδια ενημέρωση έχει και η Ελένη 
στον σταθμό στους Νέους Πό-
ρους, η οποία έντρομη τον καλεί 
και του ζητάει εξηγήσεις. Εκεί-
νος την ενημερώνει πως πρέπει 
να έχει γίνει «τράκα». «∆εν ξέρω. 
Ο,τι και να σου πω, Ελένη, θα 
σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε 
και μπήκε στην κάθοδο αυτό το 
τρένο. ∆εν ξέρω. Κλείσε». Ενας 
ακόμη μηχανοδηγός που έχει 
έρθει με το τοπικό δρομολόγιο 
από τον Παλαιοφάρσαλο του 
φωνάζει σε πανικό και τον ρω-
τάει επίμονα ποιο τρένο εκτροχι-
άστηκε. ∆εν παίρνει όμως καμία 
απάντηση. Ο σταθμάρχης της 
Λάρισας έχει πλέον καταλάβει 
το μέγεθος της τραγωδίας. 

Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

«Δεν πρέπει να είχε 
αντιληφθεί ούτε ο ίδιος 
ο Κουτσούμπας ακριβώς 
τι είχε συμβεί, γιατί 
αλλιώς θα είχε ακινητο-
ποιήσει το τρένο», 
λέει συνάδελφός του.

Η τηλεφωνική συνομιλία του μηχανοδηγού του Intercity 62 μέσα από το τρένο λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση

«Μαστρο-Γιώργο, τελικά δεν το κατεβάζουμε εμείς»

Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Οι έρευνες των Αρχών εστιάζονται πλέον στην αλληλουχία των 
γεγονότων τη μοιραία νύχτα· εσφαλμένοι χειρισμοί και παραλείψεις συνδυάστηκαν εφιαλτικά, οδηγώντας 57 ανθρώπους στον θάνατο.
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΤΕΜΠΗ

Δεν ήξερε να χειριστεί το σύστημα
Οι αποκαλυπτικές εγγραφές στο «μαύρο κουτί» της τηλεδιοίκησης που λειτουργεί στον σταθμό Λάρισας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Οπως προκύπτει από τον πίνακα τηλεδιοίκησης στον σταθμό της 
Λάρισας, από τις 10.12 μ.μ. έως τη 1.39 π.μ. δεν καταγράφηκε κανέ-
νας απολύτως χειρισμός του συστήματος. Το διάστημα αυτό ο σταθ-
μάρχης συντόνιζε τους συρμούς γυρνώντας με το χέρι τα κλειδιά.
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2006

Υπογράφεται η πρώτη σύμβαση με τη Siemens 
για την εγκατάσταση του συστήματος GSM-R. 

To έργο παραδίδεται το 2018 με καθυστέρηση 
δέκα ετών. 

2018 Νοέμβριος

Ο ΟΣΕ υπογράφει σύμβαση με τη Νokia με το ίδιο 
αντικείμενο: τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρη-
ση του GSM-R, με προϋπολογισμό 7,14 εκατ. ευρώ 

και διάρκεια τριών ετών.

2023 Ιανουάριος

Ο ΟΣΕ αναζητεί έναν ανάδοχο να αναλάβει για τρία 
χρόνια τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση (με 
αποκατάσταση ζημιών) του GSM-R, με προϋπολογι-

σμό 11,47 εκατ. ευρώ.

«Βαρέλι δίχως πάτο» μοιάζει η 
προσπάθεια του ΟΣΕ και της ΕΡ-
ΓΟΣΕ να λειτουργήσουν στο σι-
δηροδρομικό δίκτυο της χώρας 
το ψηφιακό δίκτυο επικοινωνίας 
GSM-R. Πρόκειται για μια ασφα-
λή πλατφόρμα διά της οποίας θα 
μπορούσε να επικοινωνεί όλο το 
προσωπικό των σιδηροδρόμων 
–οι οδηγοί των τρένων, οι μηχα-
νικοί, οι ελεγκτές σταθμών– και 
θα υποστήριζε τη βιντεοεπιτή-
ρηση σε σταθμούς και τρένα. Η 
σύμβαση που υπογράφηκε με τη 
Siemens το 2006 βρέθηκε στο 
επίκεντρο της γνωστής έρευνας 
της εξεταστικής επιτροπής και 
το σύστημα παραδόθηκε με κα-
θυστέρηση δέκα ετών το 2018. 
Εκτοτε ο ΟΣΕ αναθέτει συμβάσεις 
εκατομμυρίων για τη συντήρηση 
και αναβάθμισή του –ήδη τα μι-
σά λογισμικά του δεν μπορούν 
πια να υποστηριχθούν επειδή εί-
ναι πεπαλαιωμένα–, χωρίς ακόμη 
να έχει ξεκινήσει πλήρως η λει-
τουργία του. 

Ας ξεκινήσουμε από το σή-
μερα. Τις ημέρες αυτές βρίσκο-
νται σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί 
που αφορούν το σύστημα GMS-
R. Ο πρώτος προκηρύχθηκε στο 
τέλος του 2022 και αφορά την 
προμή θεια φορητώ ν συσκευώ ν 
GSM-R (σ.σ. ασυρμάτων) και στα-
θερώ ν συσκευώ ν GSM-R για τα 
τρένα, για τον σιδηροδρομικό  
ά ξονα Πά τρας - Αθή νας - Θεσ-
σαλονί κης - Προμαχώ να. Ο δι-
αγωνισμός έχει προϋπολογισμό 
652.860 ευρώ και δεν έχει ακόμη 
κατακυρωθεί. 

Ο δεύτερος διαγωνισμός προ-
κηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 
2023 με σαφώς μεγαλύτερο προ-
ϋπολογισμό, 11,47 εκατ. ευρώ. 
Ο ΟΣΕ αναζητεί έναν ανάδοχο 
που να αναλάβει για 3 χρόνια τη 
διαχείριση, λειτουργία, συντή-
ρηση (με διόρθωση βλαβών και 
αποκατάσταση ζημιών) του συ-
στήματος ραδιοκάλυψης GSM-R 
στον άξονα Πειραιά - Θεσσαλο-
νίκης - Προμαχώνα, στον κλά-
δο του προαστιακού από Κιάτο 
προς αεροδρόμιο και σε ακόμη 
δύο τμήματα. Ο διαγωνισμός δεν 
έχει ακόμη κατακυρωθεί.

Οπως πληροφορεί τους ενδι-
αφερομένους η προκήρυξη του 
διαγωνισμού, ο ΟΣΕ εγκατέστη-
σε το 2006 το σύστημα GSM-R 
«για την ασφαλή επικοινωνία με-
ταξύ των συρμών, σταθμών και 
άλλων εγκαταστάσεων». Το σύ-
στημα αυτό αποτελείται από το 
Κέντρο ∆ιαχείρισης που βρίσκε-
ται στο Συγκοινωνιακό Κέντρο 
Αχαρνών (ΣΚΑ), 103 κεραίες κατά 
μήκος του δικτύου και καλώδιο 
οπτικών ινών που συνδέει τους 
σταθμούς και τις εγκαταστάσεις 
με όλα τα προαναφερθέντα. Η 
ραδιοκάλυψη περιλαμβάνει και 
τις 27 σήραγγες από Κιάτο έως 
Προμαχώνα. 

Τα «αλλά»

Υπάρχουν όμως αρκετά «αλ-
λά». Το τμήμα Τιθορέας - ∆ο-
μοκού (είχε κατασκευαστεί με 
χωριστή σύμβαση) «δεν ραδι-
οκαλύπτεται (...) και η κάλυψή 
του θα λάβει χώρα με νέα σύμ-

βαση που θα συνάψει η ΕΡΓΟ-
ΣΕ». Στο τμήμα ΣΚΑ - Κορίν-
θου το ένα από τα δύο καλώδια 
οπτικών ινών «έχει καταστρα-
φεί από δολιοφθορές με αποτέ-
λεσμα να καθίσταται αδύνατη 
η χρήση του ολοκληρωτικά». 
Ενώ, όσον αφορά τα εγκατε-
στημένα λογισμικά, ο χρόνος 
τεχνικής «υποστήριξής» τους 
έχει λήξει (κάποια από το 2017) 
σε όλα, πλην ενός. ∆ιαβάζοντας 
στις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου τον πίνακα των λογισμι-
κών, φαίνεται ότι τα περισσό-
τερα έχουν κατασκευαστεί από 
τη Νokia. 

Πώς προέκυψε αυτό; Τον Νο-
έμβριο του 2018 ο ΟΣΕ υπέγρα-
ψε με τη Νokia μια σύμβαση 
με το ίδιο αντικείμενο: τη δια-
χείριση, λειτουργία και συντή-
ρηση του GSM-R στη βασική 
σιδηροδρομική γραμμή και σε 
τρεις κλάδους. Η σύμβαση είχε 

προϋπολογισμό 7,14 εκατ. ευρώ 
και διάρκεια τριών ετών. Υλο-
ποιήθηκε η σύμβαση; Παρότι 
ο ΟΣΕ δεν έχει αναρτήσει στη 
«∆ιαύγεια» τις εντολές πληρω-
μής, η Νokia δηλώνει (απαντώ-
ντας σε ερώτημα που έθεσε η 
«Κ») ότι «το συμβόλαιο του 2018 
εκτελέστηκε πλήρως και ο ΟΣΕ 
εξέδωσε το σχετικό πιστοποι-
ητικό». Η Νokia ήταν η μονα-

δική εταιρεία που διεκδίκησε 
τον διαγωνισμό, παρότι ο ΟΣΕ 
στην προκήρυξή του δεν ζήτη-
σε βεβαιωμένη εμπειρία μόνο 
στη συντήρηση και διαχείριση 
GSM-R σιδηροδρομικής χρήσης, 
κάνοντας δεκτές και εταιρείες 
με ανάλογη εμπειρία σε συστή-
ματα κινητής τηλεφωνίας. Το 
μειωμένο ενδιαφέρον του κλά-
δου είναι ανεξήγητο.

Η πραγματικότητα

Σε κάθε περίπτωση, με μια 
σύμβαση συντήρησης ολοκλη-
ρωμένη και ακόμη μια υπό ανά-
θεση, είναι εύλογο να θεωρήσει 
κανείς ότι στο σιδηροδρομικό 
μας δίκτυο (τουλάχιστον σε με-
γάλο μέρος αυτού) υπάρχει ραδι-
οκάλυψη μέσω του συστήματος 
GSM-R, η οποία να εξασφαλί-
ζει ότι οι οδηγοί των συρμών θα 
μπορούν να μιλούν με ασφάλεια 
και από οποιοδήποτε σημείο της 

διαδρομής (σε αντίθεση με τα 
κινητά που υστερούν) με τους 
σταθμούς, το κέντρο ελέγχου 
κυκλοφορίας, με ομαδικές κλή-
σεις κ.ο.κ. Ομως η πραγματικό-
τητα είναι διαφορετική.

Η Siemens ανέλαβε το 2006 
την τοποθέτηση συστημάτων 
GSM-R σε όλο το βασικό δί-
κτυο του σιδηροδρόμου ένα-
ντι 57 εκατ. ευρώ. Ως σύμβα-
ση που βασίζεται περισσότερο 
στην προμήθεια και λιγότερο 
στην εγκατάσταση εξοπλισμού, 
είχε μικρή προθεσμία ολοκλή-
ρωσης: μόλις δύο ετών. Εν τω 
μεταξύ, την περίοδο εκείνη ξε-
κίνησε και η διερεύνηση αυτού 
που στη συνέχεια ονομάστηκε 
«σκάνδαλο Siemens». Η δικαστι-
κή διερεύνηση και οι πολιτικές 
διαμάχες επηρεάζουν, όπως εί-
ναι επόμενο, την υλοποίηση της 
σύμβασης, η οποία λαμβάνει δι-
αδοχικές παρατάσεις. Τελικά, το 

σύστημα παραδόθηκε το 2018. 
«Η Siemens έπειτα από ανοιχτό 
διαγωνισμό ανέλαβε το 2006 την 
υλοποίηση του συστήματος ρα-
διοκάλυψης GSM-R. Οι συμβατι-
κές υποχρεώσεις της εταιρείας, 
που προέβλεπαν, εκτός των άλ-
λων, τη δημιουργία ενός τηλεπι-
κοινωνιακού κέντρου ελέγχου, 
παραδόσεις και εγκαταστάσεις 
του κατάλληλου εξοπλισμού κα-
τά μήκος της σιδηροδρομικής 
γραμμής, των σιδηροδρομικών 
σταθμών και των τρένων, τις 
εκπαιδεύσεις των χρηστών κα-
θώς και τη σχετική συντήρη-
ση και τεχνική υποστήριξη του 
συστήματος GSM-R έχουν ολο-
κληρωθεί και το σύστημα έχει 
οριστικώς παραληφθεί. Οι υπη-
ρεσίες συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του συστήματος 
ανατέθηκαν σε άλλη εταιρεία», 
αναφέρει δήλωση της εταιρείας, 
ύστερα από ερώτημα της «Κ». 

Γιατί όμως, εφόσον το σύστη-
μα παραδόθηκε, δεν λειτούρ-
γησε; Τον Μάιο του 2018, σε 
ερώτηση του βουλευτή Νίκου 
Νικολόπουλου, η ΕΡΓΟΣΕ ουσι-
αστικά απαντάει ότι το σύστημα 
είναι λειτουργικό, αλλά ο ΟΣΕ 
δεν το λειτουργεί επικαλούμε-
νος ελλείψεις προσωπικού και 
προβλήματα με το κανονιστικό 
πλαίσιο.  Εν τω μεταξύ, προκύ-
πτει και ένα ακόμη κόλλημα: το 
σύστημα πρέπει να αδειοδοτη-
θεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Σι-
δηροδρόμων. Και φτάνουμε στα 
μέσα της προηγούμενης χρο-
νιάς, με τη Hellenic Train και 
την ΕΡΓΟΣΕ να ανταλλάσσουν 
επιστολές: η ΕΡΓΟΣΕ να ζητάει 
την έναρξη της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του GSM-R και τη 
Hellenic Train να ζητάει παρα-
τάσεις (τις επιστολές δημοσί-
ευσαν ΤΑ ΝΕΑ στις 6.3.23). Το 
ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει 
είναι αν είχε πραγματοποιηθεί 
δοκιμαστική λειτουργία του συ-
στήματος κατά την παραλαβή 
του το 2018 – ειδάλλως η δοκι-
μαστική λειτουργία του το 2022, 
ενώ έχει μεσολαβήσει η Νokia 
στη συντήρηση και διαχείριση 
του συστήματος, δεν έχει νόη-
μα αφού δεν μπορεί να παράγει 
οποιαδήποτε απαίτηση της ΕΡ-
ΓΟΣΕ έναντι του κατασκευαστή 
του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, το σύ-
στημα GSM-R, που χρειάστηκε 
12 χρόνια για να τοποθετηθεί 
και συντηρείται την τελευταία 
πενταετία με διαδοχικές συμβά-
σεις, δεν έχει τεθεί πλήρως σε 
λειτουργία. «Η δικιά μου ενη-
μέρωση είναι ότι ακόμη αναμέ-
νουμε έγκριση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Σιδηροδρόμων, δεν έχω 
την ενημέρωση ότι έχει υπάρ-
ξει», παραδέχθηκε την προηγού-
μενη εβδομάδα σε συνέντευξη 
Τύπου ο (εκτελών χρέη υπουρ-
γού Υποδομών) υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. 
«Είναι θέμα ολίγων ημερών, αλ-
λά ακόμη και το GSM-R δεν έχω 
την αίσθηση ότι θα μπορούσε 
να αποτρέψει το οτιδήποτε, εάν 
δεν ολοκληρωθεί το άλλο κομ-
μάτι που είναι το πιο κρίσιμο, 
που είναι το ETCS, δηλαδή το 
σύστημα αυτόματης πέδησης».

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Η προμήθεια και εγκατάσταση 
του συστήματος GSM-R από τη 
Siemens ήταν ένα από τα έργα 
που απασχόλησαν την εξεταστι-
κή επιτροπή της Βουλής πριν από 
μία δεκαετία. Από τη διερεύνηση 
προέκυψαν διάφορα στοιχεία, που 
έδειχναν την προνομιακή μετα-
χείριση της εταιρείας, ενώ υπο-
δείκνυαν ήδη από το 2011 (οπότε 
εκδόθηκε το πόρισμα) τα προβλή-
ματα στην υλοποίηση του συγκε-
κριμένου έργου.  Σύμφωνα με το 
πόρισμα, η προετοιμασία του δι-
αγωνισμού ξεκίνησε το 2003. Ο 
ΟΣΕ επιβεβαίωσε τον υπολογισμό 
του υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ότι η εγκατάσταση 

του GSM-R θα έφτανε τα 34,22 
εκατ. ευρώ, ενώ δύο χρόνια αρ-
γότερα υπέγραψε πρωτόκολλο 
ανάθεσης του έργου στην ΕΡΓΟ-
ΣΕ. «Στις 16.11.2005 απεστάλη 
email από τον κ. Γιάννη Τερζή, 
που ήταν στέλεχος της Siemens, 
στον κ. Μιχάλη Χριστοφοράκο, 
όπου ανέφερε ότι “οι φίλοι μας 
στη ∆ιεύθυνση Σιδηροδρομικών 
Συστημάτων δέχονται αυτή τη 
στιγμή πόλεμο εκ μέρους της Γε-
νικής ∆ιεύθυνσης. Αυτό πιθανόν 
να επηρεάσει τη συγκρότηση και 
τη λειτουργία της επιτροπής για 
την αξιολόγηση του διαγωνισμού 
GSM-R”. Στις 15.12.2005 προκηρύ-
χθηκε διαγωνισμός για τον εφοδι-

ασμό ψηφιακού συστήματος επι-
κοινωνίας (δίκτυο ραδιοκάλυψης) 
για τον ΟΣΕ με τίμημα 60.000.000 
ευρώ για 730 χιλιόμετρα έναντι 
40.000.000 ευρώ για 2.020 χιλιόμε-
τρα που είχαν υπολογίσει οι τεχνι-
κές υπηρεσίες του Οργανισμού». 

Το έργο διεκδίκησαν η κοινο-
πραξία «Unisystems, Uninortel 
και ∆ιεθνής Κατασκευαστική 
Α.Ε.» και η Siemens Α.Ε.. «Το έρ-
γο αυτό, παρά τις διαφωνίες που 
εκφράστηκαν στην αρμόδια επι-
τροπή, κατακυρώθηκε τελικά στη 
Siemens. Οπως προκύπτει από 
το ανακριτικό υλικό και τις κα-
ταθέσεις, η ανταγωνίστρια της 
Siemens προσέφερε περισσότε-

ρες κεραίες αναμετάδοσης με 
μικρότερο τίμημα. Τελικά όμως 
επιλέχθηκε η Siemens χωρίς κα-
μία ικανοποιητική αιτιολογία. Η 
υπογραφή της σύμβασης έγινε το 
2006, αλλά το έργο δεν έχει προ-
χωρήσει έως σήμερα προφανώς 
με ζημία του ΟΣΕ», αναφέρει το 
πόρισμα του 2011. 

Τον Νοέμβριο του 2008, το έρ-
γο GSM-R πήρε παράταση από 
την αρμόδια ∆ιεύθυνση Σιδηρο-
δρομικών Συστημάτων μέχρι τις 
26.11.2009, «αν και θα έπρεπε να 
είχε παραδοθεί πολύ πιο πριν», 
αναφέρει το πόρισμα. «Εχει ζη-
τηθεί καινούργια παράταση μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2011, η έγκριση 

της οποίας εκκρεμεί στα αρμόδια 
όργανα της προϊσταμένης αρχής. 
Εχουν υπάρξει καθυστερήσεις οι 
οποίες οφείλονται σε υπαιτιότη-
τα τρίτου, με χαρακτηριστική την 
περίπτωση της αδειοδότησης συ-
χνοτήτων, για την οποία η αίτη-
ση κατατέθηκε από τον Οκτώβριο 
του 2006 και η απονομή των συ-
χνοτήτων στην Ε∆ΙΣΥ έγινε τον 
Ιανουάριο του 2008. Η σύμβαση 
συνεχίζει να υφίσταται και συνε-
χίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης 
του έργου εφόσον η Siemens έχει 
υποβάλει, νομότυπα και εμπρόθε-
σμα, αίτημα για επιπλέον παρά-
ταση της προθεσμίας παράδοσης 
του έργου». 

«Η ανταγωνίστρια 
της Siemens προσέφερε 
περισσότερες 
κεραίες αναμετάδοσης 
με μικρότερο τίμημα. 
Τελικά όμως επιλέχθηκε 
η Siemens χωρίς καμία 
ικανοποιητική 
αιτιολογία», αναφέρει 
το πόρισμα του 2011. 

Οι αλλεπάλληλες παρατάσεις και η Εξεταστική για την πρώτη σύμβαση

Μέχρι και πριν από δύο 
μήνες ο ΟΣΕ αναζητούσε 
με νέα προκήρυξη εται-
ρεία για να διορθώσει 
τις βλάβες στη ραδιοκά-
λυψη του άξονα 
Πειραιά - Θεσσαλονίκης 
- Προμαχώνα.

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΤΕΜΠΗ

Ο βουβός ασύρματος
που ακόμη πληρώνουμε

Δεκαεπτά χρόνια μετά την πρώτη σύμβαση με τη Siemens, 

το δίκτυο επικοινωνίας GSM-R του ΟΣΕ δεν λειτουργεί

Μαύρα μπαλόνια έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν ο τελικός προορισμός του μοιραίου Intercity 62.
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Τα «μυστικά της κάλπης» υπό τη 
βαριά σκιά  που ρίχνει στο πο-
λιτικό σκηνικό η τραγωδία των 
Τεμπών προσπαθούν να ανιχνεύ-
σουν τα κομματικά επιτελεία, κα-
θώς η χώρα, μετά την ακύρωση 
του σχεδιασμού για εκλογές στις 9 
Απριλίου, εισέρχεται σε μια δίμη-
νη και πλέον προεκλογική περί-
οδο με καταληκτική ημερομηνία 
της αναμέτρησης  με απλή ανα-
λογική την 14η ή την 21η Μαΐου.

Απαντες σχεδόν, σε κυβέρ-
νηση και αντιπολίτευση, συνο-
μολογούν πως στον απόηχο της 
πολύνεκρης τραγωδίας βεβαιό-
τητες δεν υφίστανται, τουλάχι-
στον στην παρούσα φάση: στην 
κοινωνία μετά το σοκ από το πε-
ριστατικό στα Τέμπη επικρατεί 
οργή, ενώ η «φωτογραφία της 
στιγμής» που αποτυπώνουν οι 
δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέ-
πουν το φως  της δημοσιότητας, 
κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής. 
Ομως, υπάρχουν έξι κρίσιμα ερω-
τήματα, η απάντηση στα οποία 
θα διαμορφώσει και το πλαίσιο 
από το οποίο θα προκύψει το τε-
λικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ποια 
είναι αυτά:

 

1 Θα μονοπωλήσει την προ-
εκλογική ατζέντα η τραγω-

δία των Τεμπών ή η πολιτική 
αντιπαράθεση θα επεκταθεί και 
σε άλλα πεδία ευνοϊκότερα για 
τη Ν.Δ.; 

Είναι σαφές πως η επικαιρό-
τητα γύρω από τα μεγάλα ελλείμ-
ματα στην ασφάλεια των σιδη-
ροδρόμων σταδιακά θα αρχίσει 
να υποχωρεί. Ομως, τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης αναμένεται 
να επιχειρήσουν, με αφορμή  το 
δυστύχημα, να αμφισβητήσουν 
συνολικά τη διαχειριστική επάρ-
κεια της διακυβέρνησης Μητσο-
τάκη με μια ευρύτερη επίθεση 
στο αφήγημα του επιτελικού κρά-
τους. Ως εκ τούτου, το ερώτημα 
είναι πόσο αποτελεσματική θα 
είναι η επιχειρηματολογία του 
Μεγάρου Μαξίμου, ότι παρά τις 
αυταπόδεικτες αστοχίες στην 
υπόθεση των Τεμπών, κατά την 
περασμένη τετραετία υπήρξαν 
σημαντικές παρεμβάσεις στην 
κατεύθυνση εκσυγχρονισμού 

του κράτους. Και δεύτερον, κα-
τά πόσον η προεκλογική αντιπα-
ράθεση θα επεκταθεί σε τομείς 
στους οποίους η Ν.∆. εμφανίζεται 
να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η οι-
κονομία, τα εθνικά θέματα και 
η ασφάλεια.

 

2 Από το δυστύχημα θα έχει 
κόστος μόνο η Ν.Δ.; Θα είναι 

σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να καρπωθεί 
την όποια φθορά του κυβερνώ-
ντος κόμματος;

Παρότι η σχετική πρόγνωση 
είναι πρόωρη και επισφαλής, στα 
κομματικά επιτελεία κυριαρχεί 
η αίσθηση πως με την «αφομοί-
ωση» των παραμέτρων του δυ-
στυχήματος και την πρόοδο των 
εργασιών της ∆ικαιοσύνης και 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων θα προκύψει μια εικόνα δι-
αχρονικών πολιτικών ευθυνών 
για την τραγική υστέρηση στην 
εισαγωγή του συστήματος τηλε-
διοίκησης και ευρύτερα στο πε-

δίο της ασφάλειας των σιδηρο-
δρόμων. Υπό το ανωτέρω πρίσμα 
λέγεται πως δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που είχε την ευθύνη διακυβέρνη-
σης της χώρας την περίοδο 2015-
19, θα μπορέσει να καταγράψει 
εκλογικά κέρδη, ενώ ορισμένοι 
προσθέτουν πως το ίδιο μπορεί 
να ισχύσει –έστω σε μικρότερο 
βαθμό– και για το ΠΑΣΟΚ. Πα-
ράλληλα, η μεγάλη δημοσκοπι-
κή υπεροχή που διέθετε η Ν.∆. 
έναντι των άλλων κομμάτων τής 
αφήνει περιθώρια να διαχειρι-
στεί τα νέα δεδομένα. Το ερώτη-
μα είναι, κατά πόσο θα αποδει-
χθούν στενά ή όχι για τη Ν.∆., 
σε συνδυασμό φυσικά με την 
αποτελεσματικότητα της διαχεί-
ρισης που θα κάνει. 

 

3 Θα προκαλέσει η τραγωδία 
των Τεμπών ένα ισχυρό αντι-

συστημικό ρεύμα και κατά πό-
σο θα εκφραστεί αυτό εκλογικά;

Με το υφιστάμενο κύμα ορ-
γής και «ταύτισης» με τα θύμα-
τα και τις οικογένειές τους, ου-
δείς μπορεί να αποκλείσει μια 
τέτοια εξέλιξη. Πόσο μάλλον 

μετά την έντονη ευαισθητοποί-
ηση των νέων και τις μεγάλες 
συγκεντρώσεις της περασμένης 
Τετάρτης σε όλη την Ελλάδα. 
Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου 
σημειώνουν πως είναι δύσκολο 
«να επαναληφθεί το 2012». Τότε, 
προσθέτουν, μεγάλη μερίδα πο-
λιτών είδε να ανατρέπεται πλή-
ρως το οικονομικό της status, 
ενώ τώρα η όποια αντίδραση, 

παρότι απόλυτα δικαιολογημέ-
νη, είναι κυρίως συναισθηματι-
κή. Σημειώνεται πως η Ελλάδα 
έχει περάσει πρόσφατα από την 
εμπειρία της «οργής» και έχει 
υποστεί τα αδιέξοδα στα οποία 
ο θυμός οδηγεί. Επίσης, παρότι 
είναι πιθανή η εκλογική ενίσχυ-
ση των κομμάτων στα άκρα του 
πολιτικού φάσματος, θα πρέπει 
να επισημανθεί πως με τον νό-

μο που ψηφίστηκε πρόσφατα, το 
μόρφωμα Κασιδιάρη και η Χρυσή 
Αυγή πιθανότατα δεν θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στις επερ-
χόμενες εκλογές. Τέλος, ερώτη-
μα αποτελεί εάν το αναμενόμενο 
«σκληρό ροκ» από πλευράς ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην τελική ευθεία προς 
τις κάλπες μπορεί να οδηγήσει 
σε μια συνολικότερη απαξίωση 
των κομμάτων. Πάντως, από την 
Κουμουνδούρου τονίζεται πως οι 
πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν 
εικόνα σταθερότητας των ποσο-
στών για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, 
που αν επιβεβαιωθεί περιορίζει 
τις δεξαμενές για τη λεγόμενη 
αντισυστημική ψήφο.

 

4 Θα έχουν κέρδη τα μικρότε-
ρα κόμματα;
Οι πρώτες δημοσκοπήσεις, πέ-

ραν της αύξησης των αναποφά-
σιστων –που προέρχονται από 
τη Ν.∆.– καταγράφουν ενίσχυση 
του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης 
και του ΜέΡΑ25. Παρότι η προε-

κλογική περίοδος θα είναι μακρά 
και δεδομένα όχι «ευθύγραμμη», 
πολλοί προεξοφλούν πως τα τρία 
μικρότερα κόμματα και ενδεχο-
μένως το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσουν 
τα ποσοστά τους, καθώς μάλιστα 
οι πρώτες κάλπες, του Μαΐου, θα 
διεξαχθούν με σύστημα απλής 
αναλογικής. Πάντως, κρίσιμη θε-
ωρείται κυρίως η επίδοση που θα 
καταγράψει το κόμμα του Γ. Βα-
ρουφάκη, το οποίο το προηγού-
μενο διάστημα οι περισσότεροι 
εκτιμούσαν πως θα βρεθεί εκτός 
Βουλής. Η προοπτική το ΜέΡΑ25 
να περάσει το κατώφλι του 3% 
έχει ευρύτερη σημασία, γιατί συ-
νεπάγεται αύξηση του πήχυ της 
αυτοδυναμίας για τη Ν.∆.

 

5 Πώς θα επηρεάσει το γεγο-
νός ότι η χώρα οδεύει κατά 

πάσα βεβαιότητα σε μια διπλή 
εκλογική αναμέτρηση, αρχικά 
τον Μάιο με απλή αναλογική 
και εν συνεχεία –το πιθανότε-
ρο– στις 2 Ιουλίου με τον νέο 
εκλογικό νόμο; 

Το ευνοϊκό για την κυβέρνηση 
σενάριο θα είναι οι πρώτες κάλ-

πες να λειτουργήσουν «εκτονω-
τικά» για την όποια δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων και στη δεύτερη 
να ενεργοποιηθούν τα αντανα-
κλαστικά για πολιτική σταθερό-
τητα, δίνοντας στη Ν.∆. το πρό-
σθετο ποσοστό που θα απαιτείται 
προκειμένου να επιτύχει τον στό-
χο του σχηματισμού αυτοδύνα-
μης κυβέρνησης. Στον αντίπο-
δα, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν στις 
πρώτες κάλπες επικρατήσει η χα-
λαρή ψήφος ή η ψήφος διαμαρτυ-
ρίας, να προκύψει ένα εκλογικό 
αποτέλεσμα (π.χ. ένα ποσοστό 
«καθαρά» κάτω του 32%) που θα 
ακυρώνει την προσδοκία αυτο-
δυναμίας της Ν.∆. στη δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα 
ορισμένοι επισημαίνουν και ένα 
παράδοξο σενάριο, σύμφωνα με 
το οποίο η Ν.∆. μπορεί να είναι 
μακριά από την αυτοδυναμία, αλ-
λά να μην είναι δυνατός ο σχη-
ματισμός κυβέρνησης συνεργα-
σίας με το ΠΑΣΟΚ από τις πρώτες 
εκλογές, καθώς τα δύο κόμματα 
δεν θα συγκεντρώνουν αθροιστι-
κά το απαιτούμενο 45%-47% του 
εκλογικού σώματος. 

 

6 Πώς θα επηρεάσει η τραγω-
δία των Τεμπών την εικόνα 

του κ. Μητσοτάκη, που αποτε-
λεί διαχρονικά το ισχυρό χαρ-
τί της Ν.Δ.;

Στο Μέγαρο Μαξίμου τονί-
ζουν πως κάποιες ρωγμές στη 
δημοτικότητα του πρωθυπουρ-
γού είναι αναμενόμενες και 
υπάρχει η δυνατότητα να «κα-
λυφθούν» μέχρι την ημέρα της 
κάλπης, ενώ υπερέχει σταθερά 
έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Σε κά-
θε περίπτωση, προσθέτουν, δεν 
είναι δυνατόν στην τελική ευ-
θεία προς τις εκλογές να μην τε-
θεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή 
Τσίπρας». Στο ανωτέρω πλαίσιο 
μάλιστα κυβερνητικά στελέχη 
σημειώνουν πως ορθώς ο πρω-
θυπουργός ανέλαβε την ευθύνη 
που του αναλογούσε και ζήτησε 
συγγνώμη για την τραγωδία στα 
Τέμπη, αλλά πλέον επιβάλλεται 
σταδιακά να περάσει στην αντε-
πίθεση σε όλα τα επίπεδα και να 
μεταδώσει ότι εκείνος είναι που 
έχει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων στην πολιτική σκακιέρα. 
Τέλος, μια παράμετρος που έχει 
σημασία είναι πως σύμφωνα με 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η τραγω-
δία των Τεμπών ενισχύει την 
επιχειρηματολογία του Νίκου 
Ανδρουλάκη πως δεν είναι δυ-
νατός ο σχηματισμός κυβέρνη-
σης συνεργασίας με τον κ. Μη-
τσοτάκη πρωθυπουργό. 

Οι πρώτες μετρήσεις που έχουν 
καταγραφεί μετά το δυστύχημα 
δείχνουν πως η Ν.∆. καταγράφει 
σημαντική πτώση της δύναμής 
της –γύρω στις 3 μονάδες–,  χωρίς 
όμως διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ 
και το ΠΑΣΟΚ, κόμματα τα οποία 
μένουν αμφότερα στάσιμα. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; Μια απάντηση εί-
ναι πως υπάρχει ο φόβος, ακόμη 
και μεταξύ υψηλόβαθμων κυβερ-
νητικών στελεχών, πως η κρίση 
με το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική 
κρίση, παρόμοια με εκείνη του 
2012, όπου υπήρξε κατακερματι-
σμός του πολιτικού συστήματος. 
Η ανοδική τάση που καταγρά-
φεται στις πρώτες δημοσκοπή-
σεις για τα μικρότερα και αντισυ-
στημικά κόμματα, όπως το ΚΚΕ, 
την Ελληνική Λύση του Κυριάκου 
Βελόπουλου και το ΜεΡΑ25 του 
Γιάνη Βαρουφάκη, εντείνει αυ-
τόν τον φόβο. «Η περίπτωση να 
έχουμε  επανάληψη του 2012 με 
έκρηξη της αντισυστημικής ψή-
φου είναι υπαρκτή», λέει στην «Κ» 
βουλευτής της Βορείου Ελλάδος, 
που κάνει λόγο για μεγάλη οργή 

των πολιτών και μετακίνηση των 
ψηφοφόρων στην αδιευκρίνιστη 
ψήφο, που αυτή τη στιγμή δεν 
μπορεί να ιχνηλατηθεί.  

Υπάρχει όμως και η εντελώς 
αντίθετη άποψη. Κορυφαίος 
πρώην υπουργός με τον οποίο 
συνομίλησε η «Κ» αναφέρει πως 
η κατάσταση «δεν είναι ίδια με 

του 2012», καθώς η παρούσα κρί-
ση επηρεάζει σε επίπεδο συναι-
σθηματικό όλη τη χώρα –«υπάρ-
χει διάχυτο ένα εθνικό πένθος», 
ανέφερε–, αλλά δεν είναι ίδιας 
φύσης με εκείνη του 2012. Τότε 
η ακραία οικονομική κρίση, όπου 
η χώρα έχασε το 50% του ΑΕΠ 
της, επηρέαζε οριζοντίως τους 
πάντες σε όλη την επικράτεια. 

«Σήμερα δεν υπάρχει κάτι αντί-
στοιχο», προσθέτει η ίδια πηγή, 
που εστιάζει στη συναισθηματι-
κή φόρτιση η οποία «αναπόφευ-
κτα θα υποχωρήσει». «Τα δομικά 
χαρακτηριστικά του πολιτικού 
συστήματος δεν έχουν αλλάξει» 
και «το τελικό δίλημμα θα παρα-
μείνει Μητσοτάκης ή Τσίπρας 
και οι εκλογές θα απαντήσουν 
αυτό το ερώτημα».  

Το δυστύχημα έχει βασικό 
αντίκτυπο και στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του κόμματος, 
στην οποία σήμερα επικρατεί 
μεγάλος αναβρασμός και το κλί-
μα είναι βαρύ. Το Μαξίμου έχει 
συστήσει μια συγκεκριμένη ομά-
δα βουλευτών και υπουργών που 
θα δώσουν τη μάχη στα κανάλια. 
Αλλά η πλειονότητα των στελε-
χών αδυνατεί αυτή τη στιγμή 
να βγει μπροστά για να υπερα-
σπιστεί την κυβέρνηση και έχει 
έντονο προβληματισμό για το 
πώς θα κινηθεί στις εκλογικές 
περιφέρειες. «Η Ν.∆. πάντα στις 
μεγάλες κρίσεις που έχει περά-
σει ως κυβέρνηση εμφανίζει γρή-
γορα σημάδια εσωτερικής απο-
διοργάνωσης», εξηγεί παλαιός 
βουλευτής στην «Κ».  

Ενα άλλο μεγάλο θέμα συζή-
τησης στο εσωτερικό του κυβερ-
νώντος κόμματος είναι το κατά 
πόσο η δημοσκοπική πτώση της 
Νέας ∆ημοκρατίας μπορεί να 
έχει εφήμερα χαρακτηριστικά, 
όπως προηγούμενες κρίσεις –
πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 
και υποκλοπές– και η Ν.∆. έπειτα 
από ένα εύλογο διάστημα, αφού 
οι εκλογές πάνε και πιο πίσω, 
να μπορέσει να «επιστρέψει». 
Η μια άποψη είναι πως η κρίση 
αυτή είναι τελείως διαφορετι-
κή. Είναι άλλης βαρύτητας και 
ήρθε σε ένα χρονικό σημείο μη-
δέν, λίγο πριν από τις εκλογές. 
«Είναι κρίση - τομή», αναφέρει 
κυβερνητικός βουλευτής, υπο-
γραμμίζοντας πως το τραγικό 
δυστύχημα στα Τέμπη άνοιξε μια 
μεγάλη και βαριά ατζέντα: από 
τις χρόνιες παθογένειες που δεν 
κατάφεραν να διορθωθούν έως 
το πελατειακό κράτος. «Η παλιά 
Ελλάδα που νομίζαμε πως αφή-
νουμε πίσω είναι εδώ παρούσα 
και ισχυρή και χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια για να την ξεπερά-
σουμε», προσθέτει η ίδια πηγή, 
τονίζοντας πως η ανοχή έναντι 
της κυβέρνησης έχει εξαντληθεί. 

Κατά πολλούς, το δυστύχημα 
στα Τέμπη μειώνει τις πιθανό-
τητες αυτοδυναμίας της Νέας 
∆ημοκρατίας, κάτι που προ Τε-
μπών φαινόταν ως το επικρα-
τέστερο σενάριο. «Και αν δεν 
επιτευχθεί;», είναι το εύλογο 
ερώτημα. Αρκετοί βουλευτές 
και υπουργοί το τελευταίο διά-
στημα επαναφέρουν το σενά-
ριο της πιθανής συνεργασίας 
με το ΠΑΣΟΚ, που σκοντάφτει 
ωστόσο πάνω στις υποκλοπές, 
καθώς ο πρόεδρός του Νίκος 
Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει 
τέτοιο ενδεχόμενο. «Το αίτημα 
της αυτοδυναμίας αναπόφευ-
κτα θα υποχωρήσει», λέει πρώ-
ην υπουργός στην «Κ» και δεν 
αποκλείει το αίτημα για κυβερ-
νήσεις συνεργασίας να επικρα-
τήσει τελικώς στις προτιμήσεις 
της κοινής γνώμης.  

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, 
ποιο μπορεί να είναι το νέο 
«αφήγημα» της κυβέρνησης; 
Ο πρωθυπουργός στο τελευταίο 
υπουργικό συμβούλιο έδωσε 
το στίγμα, ζητώντας από τους 
υπουργούς του να είναι παρό-
ντες στον δημόσιο διάλογο, αλ-
λά «με ενσυναίσθηση, χωρίς κα-

νέναν συμψηφισμό ευθυνών». 
Υπουργός πάντως έλεγε στην 
«Κ» πως προφανώς η κυβέρνη-
ση πρέπει να κρατήσει χαμη-
λούς τόνους, αλλά «η περίοδος 
που ζητάμε διαρκώς συγγνώμη 
πρέπει κάποια στιγμή να στα-
ματήσει», καθώς «η προσεκτι-
κή ανάγνωση της αλληλουχίας 
των γεγονότων δείχνει εγκλη-
ματικές ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ». 
Και προσθέτει πως «δεν γίνεται 
η σύμβαση 717 να είχε φθάσει 
έως το 2017 στο 18% και εμείς 
να τη φθάσαμε στο 70% και αυ-
τό να μη γίνεται σαφές προς 
όλες τις πλευρές». 

Την ίδια ώρα, συζήτηση στο 
εσωτερικό του κόμματος υπάρ-
χει και για το επιτελικό κράτος 
και κατά πόσο έχει αποδώσει, 
συζήτηση που είχε ανοίξει και με 
τις υποκλοπές. Υπάρχει η άποψη 
πως εάν το επιτελικό κράτος δεν 
λειτουργούσε ως πάτρωνας, τό-
τε κάποια πράγματα θα μπορού-
σαν να είχαν τρέξει πιο γρήγορα. 
«Η άποψη αυτή δεν είναι σω-
στή, καθώς το επιτελικό κράτος 
αφορά την αποκομματικοποίηση 
της δημόσιας διοίκησης», λέει η 
αντίθετη πλευρά. 

Εξι γρίφοι στον εκλογικό ορίζοντα

«Δεν είναι σαν το 2012»: τι λένε τα στελέχη της Ν.Δ.

Σε ένα πολιτικό σκηνικό που ακόμη βράζει, τα κομματικά επιτελεία επιχειρούν να ανιχνεύσουν τις νέες συνθήκες

Κάποιοι αγωνιούν για αντισυστημικό τσουνάμι, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι το στοίχημα της αυτοδυναμίας δεν έχει χαθεί

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα 
που έχει κυβερνήσει 
πρόσφατα, εκτιμάται 
ότι θα δυσκολευθεί 
να καρπωθεί τη φθορά 
της κυβέρνησης.

«Δεν γίνεται η σύμβαση 
717 να είχε φθάσει έως το 
2017 στο 18% κι εμείς να 
τη φθάσαμε στο 70% και 
αυτό να μη γίνεται σαφές 
προς όλες τις πλευρές», 
λέει υπουργός στην «Κ».

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Στιγμιότυπο από φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Η κινητοποίηση των νέ-
ων ήταν έντονη στις μεγάλες συγκεντρώσεις της Τετάρτης σε όλη την Ελλάδα, 
ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν πως είναι δύσκολο «να επαναληφθεί 
το 2012», όταν ένα ισχυρό αντισυστημικό ρεύμα είχε εκφραστεί και στις κάλπες.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

Η προοπτική το 
ΜέΡΑ25 να περάσει το 
κατώφλι του 3% έχει 
ευρύτερη σημασία, γιατί 
συνεπάγεται αύξηση του 
πήχυ της αυτοδυναμίας.
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΤΕΜΠΗ
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«Ο κόσμος ξέρει ότι δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι». Με αυτό το σκεπτικό 
διαβάζει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 
νέο πολιτικό σκηνικό. Η οδύνη 
μπορεί να μετατρέπεται σε δη-
μοκρατική έκρηξη στο Σύνταγ-
μα και σε άλλες πλατείες, και να 
παράγει και ένα αντισυστημι-
κό κύμα· στην αξιωματική αντι-
πολίτευση όμως θεωρούν, όπως 
λέει κορυφαίο στέλεχος στην 
«Κ», ότι δεν στρέφεται εναντί-
ον τους. Η φασαρία που υπάρχει 
στα social media και η διαφαι-
νόμενη ενίσχυση μικρότερων 
σχηματισμών δημιουργεί συν-
θήκες Μαΐου 2012, τις οποίες πα-
ρατηρούν προσεκτικά. Ηταν οι 
εκλογές που οι «μεγάλοι θρυμ-
ματίστηκαν» και στη Βουλή, σε 
συνθήκες κόπωσης της κοινωνί-
ας, εισήλθαν επτά κόμματα, ενώ 
ακόμη τέσσερα (Οικολόγοι Πρά-
σινοι, ΛΑΟΣ, ∆ημοκρατική Συμ-
μαχία και ∆ημιουργία Ξανά) δεν 
πήραν το εισιτήριο με ποσοστά 
από 2,1% έως 2,9%, συγκεντρώ-
νοντας 665.920 ψήφους. 

Χαμηλοί τόνοι

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στον 
ΣΥΡΙΖΑ έχουν προχωρήσει σε 
μια πολύ προσεκτική διαχείρι-
ση της κατάστασης. Ο Αλέξης 
Τσίπρας, σεβόμενος το εθνικό 
πένθος, απείχε μέχρι την Παρα-
σκευή από δημόσιες εμφανίσεις, 
ενώ είχε δώσει σαφείς οδηγίες 
για χαμηλούς τόνους, έτσι ώστε 
το κόμμα να μην τσουβαλιαστεί 
με τα άκρα του πολιτικού φάσμα-
τος. Η επίθεση με πέτρες που 
εκτοξεύτηκαν από 4-5 κουκου-
λοφόρους στα τζάμια των γρα-

φείων της Κουμουνδούρου την 
Τετάρτη, αλλά και προς το αυτο-
κίνητο της Ελληνικής Αστυνομί-
ας που έχει παραχωρηθεί στον 
τέως πρωθυπουργό, εκτιμήθηκε 
ως επεισόδιο άνευ ουσίας και 
σημασίας, που ενδεχομένως να 
ήταν και προσχεδιασμένο.

Σύμφωνα με την Κουμουνδού-
ρου, η πολιτική στόχευση του 
Μαξίμου είναι το «αποθανέτω η 
ψυχή μου μετά των αλλοφύλων». 

Σημείο καμπής

Το τραγικό δυστύχημα στα 
Τέμπη ήταν, λένε, το σημείο κα-
μπής για την κυβέρνηση, που 
πλέον επιχειρεί να τραβήξει και 
τον ΣΥΡΙΖΑ στο «πυρ το εξώτε-
ρον», ακολουθώντας τη γραμ-
μή της διάχυσης των ευθυνών. 
Η ακρίβεια, οι πλειστηριασμοί 
της πρώτης κατοικίας, οι αλλα-
γές στις εργασιακές σχέσεις, ο 
πτωχευτικός κώδικας, η διαχεί-
ριση της πανδημίας, η παράλυ-
ση από τον χιονιά το 2022 και οι 
υποκλοπές δεν προκάλεσαν το 
«ρεύμα» που επιθυμούσαν στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον, όμως, θεωρούν 
ότι η «γύμνια» του επιτελικού 
κράτους που αποκαλύφθηκε μέ-
σα από την άκρως προβληματική 
λειτουργία των σιδηροδρόμων 
δικαιώνει εκ των υστέρων την 
κριτική τους για όλα τα προη-
γούμενα ζητήματα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση 
συμμετέχει σε όλες τις κινητο-
ποιήσεις υποστηρίζοντας την 
ανάγκη μαζικότητας των αντι-
δράσεων, και θα συνεχίσει να 
το κάνει. Η κίνηση του Πάνου 
Σκουρλέτη να ζητήσει τη δια-
κοπή της συνεδρίασης της Βου-
λής για μία ώρα, προκειμένου 

οι βουλευτές να συμμετάσχουν 
στο συλλαλητήριο, αγκαλιάστη-
κε από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. 
Η πλειοψηφία, όπως υποστη-
ρίζουν, βρέθηκε για άλλη μια 
φορά απομονωμένη. Η έκρηξη 
του Νίκου Φίλη στην Επιτρο-
πή Μορφωτικών Υποθέσεων, 
που ξέφυγε από την ήπια γραμ-

μή που έχει χαράξει ο Αλέξης 
Τσίπρας, μπορεί να σχολιάστη-
κε στη συνεδρίαση του Εκτε-
λεστικού Γραφείου, όπως είχε 
δημοσιεύσει η «Κ», ωστόσο ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγι-
νε αποδέκτης παρατηρήσεων. 
Θεωρήθηκε πως η συναισθη-
ματική φόρτιση από τον χαμό 
δεκάδων ανθρώπων είναι φυσι-
ολογική, αρκεί να μην επαναλη-
φθεί. Η κριτική σε «προσεκτικές 
δόσεις» έτσι κι αλλιώς τελείω-
σε την περασμένη εβδομάδα. 
Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει 

μια κεντρική παρέμβαση –είτε 
στη Βουλή είτε με άλλη δημό-
σια εμφάνιση– που θα αναλύει 
τι ακριβώς έχει συμβεί, περιγρά-
φοντας παράλληλα με προτάσεις 
το «άγχος» του ΣΥΡΙΖΑ το τρένο 
να ξαναμπεί γρήγορα στις ράγες, 
καθώς είναι ένα λαϊκό μέσο που 
εξυπηρετεί τους πολίτες. Οι φά-
κελοι που ετοιμάζουν οι Νίκος 
Παππάς και Χρήστος Σπίρτζης 
περιλαμβάνουν τα πεπραγμένα 
του κόμματος στους σιδηροδρό-
μους την περίοδο 2015-2019, 
αλλά και τα κακώς κείμενα της 
τελευταίας τετραετίας.

«Το κλειδί έχει γυρίσει»

Χρησιμοποιώντας την ορο-
λογία των ημερών, στελέχη της 
Κουμουνδούρου τόνιζαν πως «το 
κλειδί έχει γυρίσει» και ότι η «δι-
αγώνιος» που διέσχισε η μοιραία 
αμαξοστοιχία προς το αντίθετο 
ρεύμα μηδένισε, εκτός από την 
αξιοπιστία της κυβέρνησης, και 
το πολιτικό κοντέρ. Στις καθη-
μερινές συσκέψεις που πραγμα-
τοποιούν στην Κουμουνδούρου 
εκτιμούν πως στο Μαξίμου γνω-
ρίζουν πως η αυτοδυναμία είναι 
πλέον παρελθόν. Για αυτό, άλλω-
στε, δεν αποκλείουν το επόμενο 
διάστημα η «γαλάζια» παράταξη 
να αρχίσει να κάνει τα «γλυκά 
μάτια» στο ΠΑΣΟΚ ως μόνη ελ-

πίδα για να μη μετακομίσει από 
την Ηρώδου Αττικού. Παρελθόν 
θεωρούν και τη νίκη στις κάλπες 
της απλής αναλογικής. 

Οσον αφορά τον χρόνο που 
θα ζητηθεί η λαϊκή ετυμηγορία, 
οι απόψεις είναι μοιρασμένες. 
Υπάρχουν στελέχη που πιστεύ-
ουν πως αν ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επέμενε στην αρχική του 
θέση για διεξαγωγή των εκλογών 
στις 9 Απριλίου, θα κατάφερνε 
πολύ γρήγορα να σπάσει τη μονο-
θεματικότητα του δυστυχήματος, 
το οποίο ρίχνει συνεχώς «αλάτι 
στην πληγή» της πλειοψηφίας. 
Αλλοι θεωρούν πως η «παράτα-
ση ζωής» που επιδίωξε να πάρει 
ο πρωθυπουργός, προκειμένου η 
οργή να καταλαγιάσει και οι ορ-
γισμένοι κεντροδεξιοί ψηφοφό-
ροι να γυρίσουν στη βάση τους, 
θα έχει πενιχρά αποτελέσματα. 

Οι δημοσκοπήσεις

«Αυτό που εμείς θέλουμε είναι 
να οριστεί ημερομηνία εκλογών, 
όποτε και αν είναι», λένε όλοι 
με μια φωνή στην Κουμουνδού-
ρου, έχοντας στα χέρια τους τις 
πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το 
δυστύχημα αλλά και τα στοιχεία 
μετρήσεων σε focus groups που 
πραγματοποιούνται τις τελευταί-
ες ημέρες. Πέρα από την πτώση 
της Νέας ∆ημοκρατίας, η αρχική 

αναφορά του πρωθυπουργού σε 
«ανθρώπινο λάθος», η «μοιρασμέ-
νη» με άλλες κυβερνήσεις συγ-
γνώμη που άργησε πέντε ημέ-
ρες και το γεγονός ότι το μοιραίο 
δυστύχημα έγινε στο τέλος της 
τετραετίας είναι τα τρία σημεία 
που, όπως υποστηρίζουν, κοστί-
ζουν στο Μαξίμου.

Τα νερά, πάντως, είναι ακόμη 
αχαρτογράφητα, καθώς η κοινω-
νία «βράζει» και μόνο μια «ασφα-
λής» χρονική απόσταση από την 
τραγωδία των Τεμπών μπορεί να 
αποτυπώσει την πραγματική ει-
κόνα. Στον ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν 
πως ακόμη περισσότερο τώρα 
δεν μπορούν να υπολογίζουν στη 
δημιουργία κάποιου ευνοϊκού κλί-
ματος με όμορες δυνάμεις. Ισα 
ίσα, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25 και 
βεβαίως το ΚΚΕ θα ψάξουν να 
βρουν νέο αντιπολιτευτικό χώρο 
προκειμένου να κερδίσουν τον 
κόσμο που περνά στην «γκρίζα 
ζώνη». Οσον αφορά τον εκλογι-
κό στόχο, αυτός δεν έχει αλλάξει. 
Αφετηρία και βάση αποτελεί το 
31,5% του 2019. Εκτιμούν πως 
στην περίπτωση που το νούμερο 
αυτό ξεπεραστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα 
κερδίσει την Κυριακή της απλής 
αναλογικής και θα «σφυρίξει λή-
ξη» της εκλογικής διαδικασίας ή 
θα μπει στη δεύτερη μάχη με πο-
λύ καλές προοπτικές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν φοβάται
την πλατεία
Εκτιμούν ότι το αντισυστημικό ρεύμα 

δεν στρέφεται εναντίον τους

Η επίθεση με πέτρες 
κατά των γραφείων της 
Κουμουνδούρου την 
περασμένη Τετάρτη, 
αξιολογείται ως γεγονός 
άνευ σημασίας.

O Aλέξης Τσίπρας στην πολιτική κηδεία του Βάιου Βλάχου, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη, την Πέμπτη στην Καρδίτσα. Ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει κεντρική παρέμβαση στην οποία θα αναλύει τη θέση του κόμματος για το ζήτημα των σιδηροδρόμων.

Σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ 
για τους ελληνικούς σιδηροδρό-
μους έχει διαθέσει σε ενισχύσεις 
η Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που παρουσίασε 
αναλυτικά στην «Κ» εκπρόσωπος 
της Κομισιόν. Τα πρώτα ποσά για 
την τοποθέτηση του περιβόητου 
συστήματος ERTMS στην Ελλάδα 
διατέθηκαν ήδη από το 2000. Ο 
εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι έχει 
υπάρξει συνεχής στήριξη με χρη-
ματοδοτήσεις από την Eνωση και 
τονίζει με νόημα ότι, παρ’ όλες 
τις προσπάθειες για προσαρμο-
γή της χώρας με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, «το δίκτυο σιδηρο-
δρομικής υποδομής στην Ελλά-
δα εξακολουθεί να ανήκει και να 
διοικείται από πλήρως κρατικές 
εταιρείες».

«Eχει υπάρξει συνεχής στήρι-
ξη από την Ε.Ε. με χρηματοδότη-
ση για νέες επενδύσεις, ωστόσο 
υπάρχει ακόμη ανάγκη για βελτί-
ωση των ελληνικών σιδηροδρο-
μικών γραμμών», σημειώνει ο 
εκπρόσωπος. «Στο Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, η 
ελληνική κυβέρνηση εντόπισε 
την ανάγκη βελτίωσης της υπο-
δομής και της διαχείρισης αυτής 
ως προτεραιότητα, καθώς έχει 

αναγνωρίσει τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των 
σιδηροδρομικών έργων και έχει 
συμφωνήσει σε μια σειρά μεταρ-
ρυθμίσεων για τα επόμενα χρό-
νια», προσθέτει.

Από το 2014 μέχρι σήμερα για 
τον ελληνικό σιδηρόδρομο έχουν 
εκταμιευθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση 697,3 εκατ. ευρώ. Επιπρο-

σθέτως, από το 2000 μέχρι σήμε-
ρα έχουν εκταμιευθεί ακόμη 87,8 
εκατ. ευρώ στη μορφή συγχρη-
ματοδότησης με την Ελλάδα. Θα 
ακολουθήσουν ακόμη 130 εκατ. 
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και 50 εκατ. ευρώ από το πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για 
τον ελληνικό σιδηρόδρομο προ-
κύπτουν από τρεις βασικές πη-
γές: Πακέτο Πολιτικής Συνοχής, 

Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Ο επιμερισμός 
των ποσών, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρέθεσε εκπρόσωπος 
της Κομισιόν στην «Κ», έχει ως 
εξής:
• Το Πακέτο Πολιτικής Συνοχής 
της Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονι-
σμό του κύριου σιδηροδρομικού 
άξονα της Ελλάδας, δηλαδή Πά-

τρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προ-
μαχώνας (ΠΑΘΕ-Π), συμπεριλαμ-
βανομένου και του συστήματος 
σηματοδότησης και επικοινω-
νιών ERTMS, από το 2000. Στις 
προγραμματικές περιόδους 2000-
2006 και 2007-2013, περίπου 52,3 
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-
νης της εθνικής συνεισφοράς) 
επενδύθηκαν σε σιδηροδρομι-
κές γραμμές και συστήματα επι-
κοινωνίας. Στην προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 διατέθηκαν 
επιπλέον 57,3 εκατ. ευρώ – μέχρι 
το τέλος του 2022 είχε δηλωθεί 
στην Επιτροπή ποσό αποζημίω-
σης 30,5 εκατ. ευρώ.
• Το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (RRF) 
προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα ∆ιαχείρισης Σιδηροδρο-
μικής Κυκλοφορίας (ERTMS) θα 
έχει εγκατασταθεί πλήρως στο 
δίκτυο ΠΑΘΕ-Π έως το τέλος του 
2023, δέσμευση που θα εξεταστεί 
στο πλαίσιο του 5ου αιτήματος 
πληρωμής. Ως μέρος του δεύτε-
ρου αιτήματος πληρωμής βάσει 
του σχεδίου, η ελληνική κυβέρ-
νηση ψήφισε νόμο τον Οκτώβριο 
με αντικείμενο αφενός την πα-
ροχή πρόσθετων πόρων για τον 
ΟΣΕ (ιδιοκτήτη της υποδομής) 
και την ΕΡΓΟΣΕ (διαχειριστή της 
κατασκευής), αφετέρου τη βελ-
τίωση της εστίασης και του συ-
ντονισμού των δύο εταιρειών με 
αποσαφήνιση των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους και τη βελτί-
ωση της διακυβέρνησής τους. Ο 
ελληνικός προϋπολογισμός τον 
∆εκέμβριο διέθεσε επιπλέον 50 
εκατ. ευρώ για τη συντήρηση 
των σιδηροδρόμων από τον προ-
ϋπολογισμό των δημοσίων επεν-
δύσεων. Επιπλέον 130 εκατ. ευρώ 
από τα κεφάλαια του RRF θα δια-

τεθούν σε τρία έργα σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 
την αναβάθμιση της υπάρχου-
σας σιδηροδρομικής υποδομής, 
με περισσότερα κονδύλια για τη 
χρηματοδότηση μακροπρόθε-
σμων έργων που προέρχονται 
από άλλα κονδύλια της Ε.Ε.
· Ο μηχανισμός CEF («Συνδέοντας 
την Ευρώπη») έχει υποστηρίξει 
16 σιδηροδρομικά έργα στην Ελ-
λάδα, με συνολική χρηματοδό-
τηση 697,3 εκατ. ευρώ από την 
Ε.Ε. (CEF 1 και CEF 2 μαζί), από 
το 2014. Σχεδόν το 90% της χρη-
ματοδότησης του CEF για την 
Ελλάδα έχει διατεθεί για σιδη-
ροδρομικά έργα. Τα περισσότε-
ρα έργα και η μεγαλύτερη χρη-
ματοδότηση διατέθηκαν για την 
αναβάθμιση και κατασκευή σιδη-
ροδρομικών γραμμών. Η χρημα-
τοδότηση για τη σιδηροδρομική 
διαλειτουργικότητα –ή αλλιώς 
ERTMS– είναι περίπου 2 εκατ. 
ευρώ (μεταξύ 2014-2020). Σημει-
ωτέον, το τμήμα Πλατύ - ∆ομο-
κός αποτελεί μέρος του διαδρό-
μου Orient/East-Med εντός του 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφο-
ρών (ΤΕΝ-Τ), συνδέοντας μεγάλα 
τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης 
με λιμάνια της Βόρειας Θάλασ-
σας, της Βαλτικής, της Μαύρης 
Θάλασσας και της Μεσογείου.

«800 εκατ. για τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα»
Τα στοιχεία που παραθέτει εκπρόσωπος της Κομισιόν στην «Κ» δείχνουν τους πόρους που έχουν επενδυθεί στο δίκτυο

«Το δίκτυο σιδηροδρο-
μικής υποδομής στην 
Ελλάδα εξακολουθεί να 
ανήκει και να διοικείται 
από πλήρως κρατικές 
εταιρείες», τονίζει 
με νόημα.

Τα μοιραία τρένα και τα συντρίμμια έχουν απομακρυνθεί από το σημείο 
της τραγωδίας, οι γραμμές έχουν αποκατασταθεί. 
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Οι παλινωδίες και ο παρασκηνιακός 
μαραθώνιος που κατέληξαν στην 
υποψηφιότητα του Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου για την προεδρία 
της Τουρκίας από τα έξι κόμματα 
της αντιπολίτευσης, έχουν πλή-
ξει την αξιοπιστία των αντιπάλων 
του Ερντογάν, γεγονός που ανα-
μένεται να καταγραφεί και στις 
δημοσκοπήσεις. 

Ο Οζέρ Σεντζάρ, πρόεδρος 
της εταιρείας δημοσκοπήσε-
ων Metropoll, ο οποίος θεωρεί-
ται ένα από τα σημαντικότερα 
ονόματα των δημοσκόπων της 
Τουρκίας, υποστηρίζει πως «στην 
Τουρκία είχαμε δύο σεισμούς. 
Ο πρώτος ήταν η φυσική κα-
ταστροφή και ο δεύτερος ήταν 
στην πολιτική. Το Καλό Κόμμα 
πρώτα αρνήθηκε την υποστήρι-
ξη του Κιλιτσντάρογλου με με-
γάλη αντίδραση και έπειτα από 
τρεις ημέρες την αποδέχθηκε. 
Αυτό δεν το συναντάς εύκολα 
στην πολιτική μας. Στον κατα-
στροφικό σεισμό του Φεβρου-
αρίου δεν άλλαξαν τα ποσοστά 
του MΗP (Κόμμα Εθνικιστικής 
∆ράσης), το ΑKP του Ερντογάν 
έχασε 4 μονάδες, το CHP (Κε-
μαλικοί) 2 μονάδες και το Κα-
λό Κόμμα 1,5 μονάδα. Αυξήθη-
καν τα ποσοστά του Εργατικού 
Κόμματος! Oταν τον Φεβρουά-
ριο ρωτήσαμε ποιον προτιμάτε, 
Ερντογάν ή Κιλιτσντάρογλου, 
τα ποσοστά ήταν 42,7% Ερντο-
γάν και 41,4% Κιλιτσντάρογλου. 
Σχεδόν ίσα. Oμως αυτό ήταν πριν 
από τον πολιτικό σεισμό. Στη 
νέα μας δημοσκόπηση, που θα 
ξεκινήσουμε τις επόμενες ημέ-
ρες, θα μειωθούν οι επιπτώσεις 
του σεισμού και θα δούμε τι θα 
προκύψει από τις αλλαγές της 
Ακσενέρ. Επίσης, πριν από τον 
σεισμό το ΑΚP ήταν στο 39% 
και μετά τον σεισμό έπεσε στο 
35%, ενώ το CHP ήταν στο 27% 
και έπεσε στο 25%».

 Aλλες μικρές εταιρείες δημο-
σκοπήσεων, όμως, δείχνουν πως 
παρά τις διχόνοιες και τις δια-
μάχες με την πρόεδρο του Κα-
λού Κόμματος Μεράλ Aκσενέρ, 
ο Κιλιτσντάρογλου προηγείται 
του Ερντογάν. Σύμφωνα με τις 
εταιρείες ALF και ORC, τα ποσο-
στά του Κιλιτσντάρογλου κυμαί-
νονται στα επίπεδα 54%-56,8% 
με τον Ερντογάν να ακολουθεί 
με 43% έως και 45%.

«Πράγματι τα σημερινά δεδο-
μένα δείχνουν πως η πιθανότητα 

της νίκης του Κιλιτσντάρογλου 
είναι τώρα μεγαλύτερη από ό,τι 
φαινόταν στο παρελθόν. Στις δη-
μοσκοπήσεις που γίνονταν πριν 
από την ανακοίνωση της υπο-
ψηφιότητάς του ο πρόεδρος του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος (CHP) είχε χαμηλότερα πο-
σοστά. Ομως οι ειδικοί μάς έλε-
γαν πως από τη στιγμή που έχει 
φύγει η αβεβαιότητα, τότε θα 
αλλάξει και η συμπεριφορά των 

ψηφοφόρων. Οι μέχρι τώρα δη-
μοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, αν 
και δεν είναι από τις πιο σοβαρές 
και μεγάλες εταιρείες ερευνών. 
Ομως τα δεδομένα που φτάνουν 
και από κέντρα ερευνών δείχνουν 
πως ο Κιλιτσντάρογλου μπορεί 
να πάρει τις εκλογές. Υπάρχει 
ένα θετικό κλίμα», μας αναφέρει 
η δημοσιογράφος Νεβσίν Μεν-
γκιού, έμπειρη πολιτική αναλύ-
τρια του τηλεοπτικού δικτύου 
Fox της Τουρκίας.

Επιφυλάξεις

Ο Οζέρ Σεντζάρ είναι πολύ 
πιο συγκρατημένος και επιφυ-
λακτικός σε σχέση με αυτό το 
κλίμα αισιοδοξίας και αναφέρει 
ότι «στο φιλοκουρδικό HDP δεν 
υπάρχουν μόνο υποστηρικτές του 
PKK ή άθεοι Κούρδοι, υπάρχουν 
και θρησκευόμενοι. Οταν στους 
ψηφοφόρους του HDP ρωτάμε 

ποιον θα ψηφίζατε, το 25% αυ-
τών δεν υποστηρίζουν τον Κιλι-
τσντάρογλου». O ίδιος αναφέρει 
πως το γεγονός ότι ο Κιλιτσντά-
ρογλου είναι Αλεβίτης επηρεάζει 
και την προτίμηση των ψηφοφό-
ρων. «Εδώ είναι Μέση Ανατολή. 
Στα βάθη της Ανατολίας, υπάρ-
χουν και τώρα τα υπολείμματα 
της έντασης των Σουνιτών με 
τους Αλεβίτες», τονίζει. 

Ο Ερντογάν πολλές φορές δεν 
έκρυβε την προτίμησή του να 
έχει ως αντίπαλο τον Κεμάλ Κι-
λιτσντάρογλου, καθώς από την 
ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία 
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 
Κόμματος το 2010, μετράει ήττες 
σε δύο δημοψηφίσματα, τρεις γε-
νικές εκλογές και μία προεδρική 
εκλογή. Επιπλέον, μετράει μια ήτ-
τα στις δημοτικές εκλογές. Ομως 
ο πρόεδρος του CHP έχει και μια 
νίκη στις εκλογές του 2019, κα-

θώς για πρώτη φορά το κόμμα του 
κέρδισε τους δήμους Κωνσταντι-
νούπολης και Αγκυρας με δημάρ-
χους που επέλεξε ο ίδιος, δηλαδή 
με τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τον 
Μανσούρ Γιαβάς. «Ναι, σίγουρα 
φαινόταν πως ήταν ο αντίπαλος 
που θα ήθελε ο Ερντογάν, όμως 
τώρα ο Κιλιτσντάρογλου θα ξε-
κινήσει μια μεγάλη εκστρατεία, 
θα πάει σε 81 πόλεις. ∆εν θα εί-
ναι μόνος του, θα είναι και οι δύο 

δήμαρχοι μαζί του, κι αυτοί θα 
περιοδεύσουν μαζί του. Αρα δεν 
θα είναι τόσο εύκολη υπόθεση 
για τον Ερντογάν», εκτιμά η κ. 
Μενγκιού.

Η ίδια προσθέτει πως «έγινε 
σύσκεψη του στρατηγικού επι-
τελείου του Ερντογάν και εκείνοι 
τώρα πιθανότατα θα ασχοληθούν 
με το ζήτημα των Κούρδων του 
HDP. Πολλά στελέχη του Καλού 
Κόμματος έχουν ευαισθησία στο 
θέμα αυτό και δεν θέλουν να είναι 
στο ίδιο τραπέζι με τους Κούρ-
δους. Αναλόγως, ούτε το HDP 
θέλει να κάνει διαβουλεύσεις με 
τους κεμαλικούς. Η κυβέρνηση 
θα επιχειρήσει να προκαλέσει 
την αντιπολίτευση σε αυτό το 
σημείο. Θα προσπαθήσει να προ-
καλέσει τους ψηφοφόρους του 
Καλού Κόμματος και τα στελέχη 
του (χρησιμοποιώντας ως φόβη-
τρο τους Κούρδους). Για να κα-
ταφέρει να κερδίσει ο Ερντογάν 
θα πρέπει να χαλάσει την εικόνα 
της ενότητας που παρουσιάζει η 
αντιπολίτευση».

«Αντίπαλος και το κράτος»

«Ο Κιλιτσντάρογλου δεν αγω-
νίζεται μόνο με τον Ερντογάν, 
αλλά με το κράτος. Ο Ερντογάν 
εκπροσωπεί την ασφάλεια, τη 
δικαιοσύνη, την οικονομία. 20 
χρόνια! Ενώ η αντιπολίτευση εκ-
προσωπεί μόνο τον εαυτό της», 
συμπληρώνει.

Στην Αγκυρα σχεδόν όλοι συμ-
φωνούν πως τον επόμενο πρόε-
δρο της Τουρκίας θα τον εκλέξουν 
οι Κούρδοι ψηφοφόροι καθώς τα 
ποσοστά του φιλοκουρδικού HDP 
κυμαίνονται στο 10%. Ο πρόεδρος 
του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς, 
όπως και εκατοντάδες δήμαρ-
χοι και στελέχη του κόμματος, 
είναι φυλακισμένοι για σχέσεις με 
την τρομοκρατική οργάνωση του 
PKK. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να επιχειρήσει να προσεγγίσει 
το HDP για τον κοινό στόχο της 
ανατροπής του Ερντογάν.

Ο Σεντζάρ όμως προειδοποιεί 
πως «για να κερδίσει η αντιπολί-
τευση θα πρέπει τον Κιλιτσντά-
ρογλου να τον υποστηρίξουν 
απόλυτα οι ψηφοφόροι των τρι-
ών κομμάτων: του CHP, του Κα-
λού Κόμματος και του HDP. Nα 
μην υπάρχουν απώλειες. ∆εν εί-
ναι εύκολη υπόθεση. Το 30% του 
Καλού Κόμματος δεν τον στηρί-
ζει. Την ίδια απόσταση από τον 
υποψήφιο της αντιπολίτευσης 
φαίνεται να κρατάει το 25% του 
HDP και τα 2/3 των αναποφά-
σιστων».

Τα κλειδιά μιας αμφίρροπης κάλπης
Οι παλινωδίες της αντιπολίτευσης μπορεί να ευνοήσουν τελικά τον Ερντογάν, που δείχνει τώρα ισόπαλος με τον Κιλιτσντάρογλου

Το Καλό Κόμμα 
πρώτα αρνήθηκε 
την υποστήριξη του 
Κιλιτσντάρογλου 
αντιδρώντας έντονα και 
έπειτα από τρεις ημέρες 
την αποδέχθηκε.

Στην Αγκυρα σχεδόν 
όλοι συμφωνούν πως 
για την εκλογή του 
επόμενου προέδρου 
της Τουρκίας κομβική 
θα είναι η στάση των 
Κούρδων ψηφοφόρων. 

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (στο μέσον) πανηγυρίζει την ανάδειξή του σε ηγέτη των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης στη μάχη κατά του Ερντογάν, μαζί με 
τους δημάρχους Αγκυρας Μανσούρ Γιαβάς (αριστερά) και Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Μαζί τους, περιχαρής, η σύζυγος του Κιλιτσντάρογλου, Σελβί.
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Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Την περασμένη εβδομάδα επισκε-
πτόμενος την Ουάσιγκτον είχα 
τη δυνατότητα να διαπιστώσω το 
σχετικά –με όσα υποθέτουμε– πε-
ριορισμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ 
για τα ελληνοτουρκικά. Η μεγάλη 
προτεραιότητα των Αμερικανών 
είναι η ανάσχεση της Κίνας και η 
ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
∆ιέγνωσα επίσης έλλειμμα στρα-
τηγικής για το πώς θα μπορούσε 
να εξομαλυνθεί συνολικά η κατά-
σταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
και μια απροθυμία εμπλοκής στη 
διευθέτηση των διαφορών που 
χωρίζουν τα κράτη της περιοχής. 
Ενδεχομένως αυτή να είναι περι-
στασιακή και να δούμε την Ουά-
σιγκτον να επανέρχεται μετά το 
πέρας των εκλογών σε Ελλάδα και 
Τουρκία με συγκεκριμένη ατζέντα 
και πρόθεση αποκατάστασης της 
τάξης σε μια περιοχή, της οποί-
ας εσχάτως η σημασία έχει ανα-
βαθμιστεί λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία και της συνακόλουθης 
ανάγκης να εξασφαλιστούν εναλ-
λακτικές πηγές τροφοδοσίας ένα-
ντι της Ρωσίας.     
 
Οσον αφορά την Τουρκία, στο Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ και σε κάποιους 

ακαδημαϊκούς κύκλους η κυρίαρ-
χη άποψη είναι πως τα πράγματα 
δεν βρίσκονται εκτός ελέγχου και 
ότι παρά τις διαφωνίες το τουρκι-
κό βαγόνι δεν θα εκτροχιαστεί από 
τη δυτική πορεία του. ∆εν φάνη-
κε πάντως ο αμερικανικός παρά-
γοντας να εκτιμά πως τυχόν νίκη 
της αντιπολίτευσης θα αποτελέ-
σει απαραίτητα βάλσαμο για τις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις και 
εξακολουθεί να υπολογίζει πολύ 
τον Ερντογάν. Η αίσθηση ότι θέ-
λει να τον ξεφορτωθεί, θεωρώντας 
τον βαρίδι, μπορεί να απηχεί μύ-
χιες σκέψεις συγκεκριμένων πα-
ραγόντων, εντούτοις για προφα-
νείς λόγους δεν εκφράζεται ούτε 
κατ’ ιδίαν, αλλά δεν είμαι και βέ-
βαιος ότι η ήττα Ερντογάν απο-

τελεί αναγκαστικά διακαή πόθο. 
Ενδεχομένως γιατί οι Αμερικανοί 
ανησυχούν για ανώμαλη μετάβα-
ση ή αστάθεια λόγω των οικονομι-
κών προβλημάτων και της εδραί-
ωσης του καθεστώτος Ερντογάν 
σε όλες τις θεσμικές και παραθε-
σμικές δομές του κράτους, που θα 
δυσκολέψει τη ζωή του διαδόχου 
του. Ισως στις ΗΠΑ να πιστεύουν 
ότι έχουν ισχυρά χαρτιά απέναντι 
στον Τούρκο πρόεδρο, είτε με την 
εκκρεμή δικαστικά υπόθεση της 
Halkbank, που αν κακοφορμίσει 
μπορεί να επιφέρει τεράστια πρό-
στιμα, βάζοντας ακόμη πιο δύσκο-
λα στην τουρκική οικονομία, ή με 
την αναγκαστική προσφυγή στην 
Ουάσιγκτον για χρηματοδοτική 
βοήθεια στη σκιά του καταστρο-
φικού σεισμού.    
 
Εχει πάντως ενδιαφέρον ότι στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού επι-
λέγουν να υποβαθμίζουν την κλί-
ση της Τουρκίας προς την Ανατο-
λή, τη στρατηγική κατανόηση που 
έχει αναπτύξει με τη Ρωσία και 
τη συνεννόηση που έχει πετύχει 
με το Ιράν, την οποία προσπαθεί 
να επεκτείνει και με τον Ασαντ 
στη Συρία. Προτιμούν να εστιά-
ζουν στα θετικά, επί παραδείγματι 
στην παροχή πληροφοριών από 

πλευράς Αγκυρας από μέτωπα στα 
οποία εμπλέκεται ενεργά, όπως 
αυτό της Λιβύης, του Καυκάσου 
αλλά και της Αφρικής, στον ρόλο 
της πρώτης στη μεγάλη εικόνα, 
όπως αυτή καθορίζεται από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, και δεν 
βιάζονται να προσαρμοστεί στις 
επιταγές τους, ειδικότερα στο ζή-
τημα της ένταξης Σουηδίας και 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ακόμη κι 
αν γίνεται για λόγους τακτικής, 
συγκρατούμε πως αυτό που αρχι-
κά απέρριπταν, δηλαδή την απο-
σύνδεση της υποψηφιότητας της 
Φινλανδίας από της Σουηδίας, σή-
μερα το αφήνουν ανοιχτό ως εν-
δεχόμενο.    
 
Η κατάσταση είναι πολύ διαφορε-
τική στο Κογκρέσο, όπου δια-
κομματικά η άποψη είναι ότι η 
φυσιογνωμία της Τουρκίας έχει 
δραστικά διαφοροποιηθεί, ότι το 
φαινόμενο αυτό δεν είναι προ-
σωρινό και πως επακόλουθα πρέ-
πει να τεθεί ένα πλαίσιο κανόνων 
που θα συρρικνώνει τα περιθώρια 
ελιγμών σε μια χώρα που έχει το 
ένα πόδι μέσα στο ΝΑΤΟ (δυστρο-
πώντας ολοένα και συχνότερα), 
αλλά το βλέμμα της στραμμένο 
στις διεθνείς μεταβολές, με εμφα-
νή τη διάθεση αναθεώρησης όχι 

μόνο του περιφερειακού αλλά και 
του παγκόσμιου status quo. Ως 
προς το τελευταίο, η επωδός της 
Αγκυρας είναι πως η λειτουργία 
του διεθνούς συστήματος πρέπει 
να γίνει δικαιότερη και αναλογι-
κότερη των νέων συσχετισμών, 
κατατάσσοντάς τη στις αναδυό-
μενες δυνάμεις που διεκδικούν 
μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στη 
διεθνή ανακατανομή ισχύος. Και 
είναι λογικό το σενάριο πως μέχρι 
να κατασταλάξει για τη θέση της 
στον κόσμο και να παγιωθεί η νέα 
κατάσταση στο υπό διαμόρφωση 
παγκόσμιο γίγνεσθαι θα διεκδικεί 
χώρο και ανοχή από τη ∆ύση με 
τις ελάχιστες δεσμεύσεις απέναντί 
της, κάτι που δεν προβληματίζει 
ιδιαίτερα τη γραφειοκρατία της 
Ουάσιγκτον, αλλά ενοχλεί έντονα 
τη νομοθετική εξουσία.     
 
Ως προς την επίλυση τουλάχιστον 
ορισμένων εκ των εκκρεμοτήτων 
που κρατούν την Ανατολική Με-
σόγειο όμηρο και δεν επιτρέπουν 
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμέ-
νου σχεδιασμού, που στον πυρήνα 
του έχει τα ζητήματα ενέργειας, 
οι Αμερικανοί αφήνουν χώρο στη 
Γερμανία για να αναλάβει σχετι-
κές πρωτοβουλίες, αναγνωρίζο-
ντας τις αποτελεσματικές παρεμ-

βάσεις στο παρελθόν, όπως στους 
δύσκολους μήνες το 2020 με τις 
σεισμικές έρευνες του «Ορούτς 
Ρέις». Επίσης, χωρίς να θεωρούν 
την Τουρκία άμοιρη ευθυνών, 
ενθαρρύνουν τα υπόλοιπα κρά-
τη να βρουν τρόπους επανέντα-
ξής της στα περιφερειακά δρώ-
μενα. ∆εν αρνούνται ότι πρέπει 
να συμφωνηθεί μεταξύ όλων των 
κρατών ένα πλαίσιο συγκεκριμέ-
νων προϋποθέσεων, ωστόσο δεί-
χνουν ελαστικοί στους όρους που 
θα προταχθούν, προκρίνοντας τη 
συνεννόηση. Προκειμένου λοι-
πόν να αποφύγουμε δυσάρεστες 
εκπλήξεις, πρέπει άμεσα να δια-
μορφώσουμε και να καταθέσουμε 
το δικό μας λεπτομερές πλάνο για 
την ευρύτερη γειτονιά μας, επί του 
οποίου εν συνεχεία θα διαβουλευ-
θούμε με τους εταίρους μας εντός 
και εκτός περιοχής. Ετσι θα προ-
καταλάβουμε και θα συνκαθορί-
σουμε την ατζέντα απέναντι (και) 
σε μια ζαλισμένη υπερδύναμη που 
περισσότερο αναζητεί απαντήσεις 
παρά προσφέρει λύσεις.     

 
      Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι 
διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών 
Υποθέσεων, καθηγητής του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και 
αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1. 

Προκειμένου να 
αποφύγουμε δυσάρεστες 
εκπλήξεις, πρέπει άμεσα 
να διαμορφώσουμε 
και να καταθέσουμε 
το δικό μας λεπτομερές 
πλάνο για την ευρύτερη 
γειτονιά μας.   

Α Π Ο Ψ Η

Αμερικανικές αγωνίες (και αμηχανίες) για την Τουρκία  
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ  
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«To απατηλό, όσο και βολικό για τις 
ασπόνδυλες διπλωματίες status 
quo είναι έτοιμο να εκραγεί στην 
κατεχόμενη ∆υτική Οχθη». Ετσι 
ξεκινούσε το κύριο άρθρο της Le 
Monde την περασμένη Τρίτη, συ-
νοψίζοντας δύο μήνες ισραηλινών 
επιδρομών, που έχουν στοιχίσει 
μέχρι στιγμής τη ζωή 75 Παλαι-
στινίων, παράλληλα με την ανα-
βίωση της ένοπλης δράσης στα 
παλαιστινιακά εδάφη με θύματα 
14 Ισραηλινούς. Στην προσπά-
θειά της να καταπνίξει εν τη γε-
νέσει του τον κίνδυνο μιας τρίτης, 
γενικευμένης Ιντιφάντα (εξέγερ-
σης), η κυβέρνηση του Μπέντζα-
μιν Νετανιάχου αναθέτει στον 
στρατό εκτεταμένες επιχειρήσεις 
καταστολής και σύλληψης υπό-
πτων, όπως η επιδρομή της 22ας 
Φεβρουαρίου στη Ναμπλούς, με 
14 νεκρούς, και εκείνη της περα-
σμένης Τρίτης στην Τζενίν, όπου 
επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 
παιδιού 14 ετών. 

Με τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία να συγκεντρώνει προνομια-
κά το διεθνές ενδιαφέρον και την 
ισλαμοφοβία να έχει προ πολλού 
υποσκελίσει τον (πάντα υπαρκτό) 
αντισημιτισμό στις δυτικές κοι-
νωνίες, η αφύπνιση του ενεργού 
ηφαιστείου που λέγεται Μεσανα-
τολικό περνούσε στα ψιλά μέχρι 
τις 26 Φεβρουαρίου. Εκείνη την 
ημέρα, ένα αφιονισμένο πλήθος 
Ισραηλινών εποίκων εξαπέλυσε 
πραγματικό πογκρόμ στην πα-
λαιστινιακή κωμόπολη Χουάρα, 
κοντά στην Τζενίν, πυρπoλώντας 
κτίρια και αυτοκίνητα. Το γεγονός 
προκάλεσε διεθνή κατακραυγή 
για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ένας 
από τους κορυφαίους υπουργούς 
της ισραηλινής κυβέρνησης, ο 
Μπεζαλέλ Σμότριτς, συνελήφθη 
από δημοσιογραφικό μικρόφω-
νο να διακηρύσσει ότι πρέπει να 
«αφανιστεί» η Χουάρα. 

Υπουργός Οικονομικών της κυ-
βέρνησης ∆εξιάς - Ακροδεξιάς που 
ορκίστηκε στις 29 ∆εκεμβρίου, ο 
Σμότριτς ανέλαβε, με απόφαση 
του Νετανιάχου, άλλο ένα κρίσιμο 
χαρτοφυλάκιο μόλις τρεις ημέρες 
πριν από το πογκρόμ: διορίστη-
κε επικεφαλής ενός, τρόπον τινά, 
«υπουργείου μέσα στο υπουργείο 
Αμυνας», με καθήκοντα γενικού 
κυβερνήτη της ∆υτικής Οχθης. 
Γέννημα-θρέμμα των εποίκων που 
σφετερίζονται παλαιστινιακή γη, 
ονειρεύεται ένα κράτος από τη 
Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη, όπου 
θα υπερισχύει ο θρησκευτικός νό-
μος (και ύστερα ειρωνεύονται το 
Ιράν ή τη Σαουδική Αραβία για τη 
σαρία). Το 2016 καλούσε τα μαιευ-
τήρια να βάζουν σε ξεχωριστούς 
θαλάμους τις ετοιμόγεννες από 
την εβραϊκή πλειονότητα κι εκεί-
νες από την αραβική μειονότητα, 
ενώ πρόσφατα εξομολογήθηκε σε 
ιδιωτική συζήτηση «είμαι φασί-
στας και ομοφοβικός, αλλά όχι λο-
γάς», όπως αποκάλυψε το δημόσιο 
κανάλι Kan 11. Με επτά βουλευ-
τές, το κόμμα του είναι σε θέση 
οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέ-
ψει τον Νετανιάχου, κρατώντας 
τον εν τω μεταξύ πολιτικό όμηρο. 

Και δεν είναι ο μόνος. Πλάι 
στον Σμότρις στέκεται ο ηγέτης 
του δεύτερου ακροδεξιού κόμμα-
τος που στηρίζει τον Νετανιάχου, 
ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος 
κατέχει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο 
του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. 
Εποικος και αυτός, έχει υποστεί 
δεκάδες δικαστικές διώξεις για 
ομιλίες μίσους εναντίον των Αρά-
βων, ενώ στο σαλόνι του φιγουρά-
ριζε για πολύ καιρό φωτογραφία 
του Ισραηλινοαμερικανού τρομο-
κράτη Μπαρούχ Γκολντστάιν, ο 
οποίος τον Φεβρουάριο του 1994 
δολοφόνησε 29 Παλαιστινίους και 
τραυμάτισε άλλους 125 στον Τά-
φο των Πατριαρχών, στη Χεβρώ-
να. Υποστηρικτής της εκτόπισης 
των «μη νομιμοφρόνων» Αράβων 
Ισραηλινών, που αντιστοιχούν 

στο 21% του πληθυσμού, ήταν 
ο άνθρωπος που άναψε το φιτίλι 
στον τελευταίο κύκλο της έντα-
σης με την προκλητική επίσκεψή 
του στο Τέμενος Αλ Ακσα, στην 
παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, στις 
3 Ιανουαρίου. 

Με την Αμερική να έχει ήδη 
μεταφέρει, επί Ντόναλντ Τραμπ, 
την πρεσβεία της στην Ιερουσα-
λήμ, την Ευρώπη ανύπαρκτη στη 
Μέση Ανατολή και τη Ρωσία κα-
θηλωμένη στο ουκρανικό ναρκο-
πέδιο, η προοπτική μιας ειρηνικής 
επίλυσης του Παλαιστινιακού στη 
βάση των δύο κρατών είχε εξο-
στρακιστεί από καιρό πέρα από 
τη γραμμή του ορίζοντα. Ο σχη-
ματισμός της κυβέρνησης Νετα-
νιάχου, της πιο αντιδραστικής και 
επιθετικής κυβέρνησης που γνώ-

ρισε ποτέ το κράτος του Ισραήλ, 
ήταν η χαριστική βολή. Νιώθο-
ντας ότι δεν έχει τίποτα πια να 
χάσει, μια νεότερη γενιά Παλαι-
στινίων μαχητών άρχισε να βγαί-
νει τους τελευταίους μήνες στο 
προσκήνιο, πετώντας πάνω από 
τα κεφάλια γερασμένων, ανυπό-
ληπτων ή αδύναμων πολιτικών 
ηγεσιών.

Η «Φωλιά των Λιονταριών»

Το πιο χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, πάνω στο οποίο στρέφο-
νται τελευταία οι προβολείς του 
διεθνούς Τύπου, είναι η «Φωλιά 
των Λιονταριών». ∆ημιουργήθη-
κε τον Φεβρουάριο του 2022 στη 
βόρεια ∆υτική Οχθη και ήδη οι 
γιγάντιες φιγούρες «μαρτύρων» 
της κυριαρχούν στους τοίχους 
της Ναμπλούς και της Τζενίν, τα 
τραγούδια για τη νεαρή οργάνω-
ση ακούγονται στα παλαιστινιακά 
καφέ και οι κηδείες των νεκρών 
της μετατρέπονται στα μεγαλύ-
τερα συλλαλητήρια που έχουν 
γνωρίσει τα κατεχόμενα εδώ και 
δεκαετίες. Στις γραμμές της πρω-
ταγωνιστούν μαχητές που προ-
έρχονται από την κυρίαρχη, στη 
∆υτική Οχθη, Φατάχ του Γιάσερ 
Αραφάτ, αλλά και νέοι με καταγω-
γή από τη Χαμάς και την Ισλαμική 
Τζιχάντ – άκρως αξιοσημείωτο, 
αφού Φατάχ και Χαμάς ρίχτηκαν 
σε έναν φονικό εμφύλιο το 2007, 

στη Γάζα. Η εμφάνιση αυτού του 
ατυπικού φαινομένου μαρτυρεί 
την απόγνωση των Παλαιστινίων, 
ιδιαίτερα της νεολαίας τους, για 
τη διαιώνιση της κατοχής, αλλά 
και την απογοήτευσή τους από 
μιαν αποξενωμένη Παλαιστινιακή 
Αρχή, με επικεφαλής τον 88χρονο 
Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος έχει 
να κάνει εκλογές από τον Ιανου-
άριο του 2005. Την ίδια στιγμή, το 
Ισραήλ ζει σε ατμόσφαιρα υπαρξι-
ακής κρίσης, καθώς ένα αβυσσα-
λέο εμφύλιο ρήγμα απειλεί με τα 
χειρότερα. Η περασμένη Πέμπτη 
είχε κηρυχθεί από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών «Ημέρα 
Αντίστασης στη ∆ικτατορία» (του 
Νετανιάχου), με χιλιάδες πολίτες 
που κρατούσαν ισραηλινές σημαί-
ες να αποκλείουν οδικές αρτηρίες 
και το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουρι-
όν». Βασικός στόχος τους ήταν να 
ακυρωθεί η προσπάθεια του Νετα-
νιάχου να υποβαθμίσει το Ανώτα-
το ∆ικαστήριο και να ποδηγετήσει 
τη ∆ικαιοσύνη, τον βασικό μηχα-
νισμό εξισορρόπησης και ελέγχου 
σε μια χώρα που δεν έχει γραπτό 
σύνταγμα. Εδώ και δύο μήνες το 
κοσμικό, δημοκρατικό Ισραήλ βρί-
σκεται στο πόδι, θεωρώντας ότι ο 
κίνδυνος μετάλλαξης της χώρας 
σε αυταρχική θεοκρατία βρίσκε-
ται επί θύραις. 

«Οι αξίες αυτής της χώρας θα 
αλλάξουν κι εγώ δεν είμαι διατε-

θειμένος να υπηρετήσω ένα κρά-
τος που δεν θα είναι δημοκρα-
τικό». Αυτά είπε στο Associated 
Press ο 53χρονος Σράγκα Τίχοβερ, 
παλιός πεζοναύτης, που εξακολου-
θούσε μέχρι χθες να υπηρετεί εθε-
λοντικά ως επίστρατος. ∆εν είναι 
ο μόνος. Εδώ και δύο εβδομάδες, 
ένα πρωτοφανές στα χρονικά του 
Ισραήλ κίνημα πολιτικής ανυπα-
κοής στις τάξεις των επιστράτων 
(σχεδόν όλοι οι Ισραηλινοί είναι 
υποχρεωμένοι μέχρι τα πενήντα 
τους να περνούν κάποιες μέρες 
του χρόνου στον στρατό για να 
παραμένουν αξιόμαχοι) έχει προ-
καλέσει πανεθνικό σάλο. Στους 
«αντάρτες» περιλαμβάνονται 600 
πιλότοι της αεροπορίας στρατού, 
35 πιλότοι μοίρας F-15, επίστρατοι 
στη Unit 800 της στρατιωτικής κα-
τασκοπείας και πολλοί άλλοι. Βε-
τεράνοι του στρατού ανάρτησαν 
πανό στον αυτοκινητόδρομο Τελ 
Αβίβ - Ιερουσαλήμ που έγραφε: 
«1973 Γιομ Κιπούρ - 1982 Λίβανος 
- 2023 Πόλεμος για να σώσουμε τη 
∆ημοκρατία». Με καθυστέρηση 
δεκαετιών, το Ισραήλ φαίνεται να 
ανακαλύπτει αυτό που θα έπρεπε 
να είναι αυτονόητο: ότι μπορεί να 
είναι δημοκρατικό, μπορεί να εί-
ναι εβραϊκό και μπορεί να κατέχει 
τα παλαιστινιακά εδάφη – αλλά 
δεν μπορεί να κάνει και τα τρία 
ταυτόχρονα. Κάτι πρέπει, κάποια 
στιγμή, να θυσιαστεί.  

Οι δύο
πόλεμοι
του Μπίμπι
Το ηφαίστειο της Δυτικής Οχθης

και το εσωτερικό ρήγμα

Η Πέμπτη είχε κηρυχθεί 
από οργανώσεις 
«Ημέρα Αντίστασης 
στη Δικτατορία» (του 
Νετανιάχου), με χιλιάδες 
πολίτες να αποκλείουν 
οδικές αρτηρίες 
και το αεροδρόμιο 
«Μπεν Γκουριόν».

Αστυνομικός προσπαθεί να ακινητοποιήσει διαδηλωτή σε πορεία κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την περασμένη Πέμπτη, στο Τελ Αβίβ. Εδώ και δύο μή-
νες το κοσμικό, δημοκρατικό Ισραήλ βρίσκεται στο πόδι, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος μετάλλαξης της χώρας σε αυταρχική θεοκρατία βρίσκεται επί θύραις. 
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το Σάββατο 18 Μαρτίου το «τρέ-
νο» προς την εξομάλυνση των 
σχέσεων Σερβίας - Κοσόβου, 
με επιβάτες τους ηγέτες των 
δύο κρατών και τους διαμεσο-
λαβητές της διεθνούς κοινότη-
τας, θα σταθμεύσει στην Αχρί-
δα της Βόρειας Μακεδονίας. Η 
επιλογή της Αχρίδας ως τόπου 
συνάντησης δεν έγινε τυχαία. 
Είκοσι δύο χρόνια πριν, το 2001, 
στο πανέμορφο αυτό θέρετρο 
της ομώνυμης λίμνης, Σλαβο-
μακεδόνες και Αλβανοί τής τό-
τε FYROM υπέγραψαν, υπό την 
πίεση και καθοδήγηση της διε-
θνούς κοινότητας, συμφωνία για 
τον τερματισμό της μεταξύ τους 
ένοπλης σύγκρουσης. Τώρα δύο 
άλλοι Βαλκάνιοι αντίπαλοι, με αι-
ματηρή προϊστορία, προσέρχο-
νται στην ίδια βίλα, του στρατάρ-
χη Τίτο (εφόσον δεν προτιμηθεί 
κάποιο ξενοδοχείο), για να συζη-
τήσουν και να συμφωνήσουν σ’ 
ένα σχέδιο, υποβληθέν από τον 
δυτικό παράγοντα (Βρυξέλλες, 
Ουάσιγκτον), για τη διευθέτηση 
της εκκρεμότητας του Κοσόβου.

Αυταπάτες ότι μπορεί να βγει 
λευκός καπνός από αυτήν τη συ-
νάντηση, με την έννοια ότι θα 
πέσουν υπογραφές, δεν τρέφει 
καμία πλευρά. Ούτε βεβαίως και 

ο διεθνής παράγοντας –που θα 
εκπροσωπείται από τον επίτρο-
πο της Ε.Ε. για εξωτερικά θέμα-
τα Ζοσέπ Μπορέλ, τον διαμεσο-
λαβητή της, Μίροσλαβ Λάιτσεκ, 
και τον Αμερικανό απεσταλμένο 
Γκάμπριελ Εσκομπάρ– έχει την 
ψευδαίσθηση ότι ο Σέρβος πρό-
εδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο 
Κοσοβάρος πρωθυπουργός Αλ-
μπιν Κούρτι θα καθίσουν στο 
ίδιο τραπέζι και θα τα βρουν μο-
νομιάς. Περιμένουν όμως «κάτι 
να γίνει», όπως έλεγε στην «Κ» 
διπλωματική πηγή στην Πρίστι-
να. Τι θα μπορούσε να είναι αυ-
τό; Ως πιθανότερο θεωρείται μια 
θετική προσέγγιση σ’ ένα modus 
operandi, με έναν οδικό χάρτη 
ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος 
με βάση το αποκαλούμενο γαλλο-
γερμανικό σχέδιο, το μοναδικό 
που υπάρχει στο τραπέζι προς 
συζήτηση και αποτελεί κοινή 
πρόταση Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Τι προβλέπει το λεγόμενο 
«γερμανικό μοντέλο», αυτό δη-
λαδή που ίσχυσε στην περίπτω-
ση των δύο γερμανικών κρατών; 
Περιέχει έντεκα σημεία, εκ των 
οποίων το πιο ακανθώδες είναι 
εκείνο της συγκρότησης και λει-
τουργίας Ενωσης Σερβικών ∆ή-
μων στο Κόσοβο, που θα αποτε-
λέσει, εφόσον συμφωνηθεί, το 
θεσμικό όργανο των τεσσάρων 

δήμων στον Βορρά και των έξι 
στο υπόλοιπο Κόσοβο όπου πλει-
οψηφούν οι Σέρβοι. Σε «αντάλ-
λαγμα» το Βελιγράδι δεν θα προ-
βάλει εμπόδια –ούτε βεβαίως θα 
το αναγνωρίσει ως κράτος– στην 
ένταξη του Κοσόβου στους διε-
θνείς οργανισμούς.

Ο θεσμός της Ενωσης των 
Σερβικών ∆ήμων είχε συμφω-
νηθεί από το 2013 μεταξύ του 
Βούτσιτς και του τότε Κοσοβά-
ρου πρωθυπουργού Χασίμ Θά-

τσι, πλην όμως δεν έχει τεθεί 
σε λειτουργία έως τώρα, καθώς 
η κυβέρνηση του Αλμπιν Κούρ-
τι αρνείται την εφαρμογή του 
διαβλέποντας κίνδυνο de facto 
ακρωτηριασμού του κράτους και 
σταδιακής ενσωμάτωσης του βο-
ρείου Κοσόβου στη Σερβία. Με 
άλλα λόγια φοβάται τη δημι-
ουργία μιας νέας «Ρεπούμπλικα 
Σρπσκα» στο Κόσοβο, κατά τα 
πρότυπα αυτής στη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη, όπου οι Σέρβοι έχουν 
σχεδόν αποκοπεί από το Σερά-
γεβο και βλέπουν προς το Βελι-
γράδι, έχοντας συγκροτήσει τις 
δικές τους δομές εξουσίας.

Για τους Σέρβους πάλι, η συ-
γκρότηση και λειτουργία της 
Ενωσης αποτελεί προϋπόθεση 
για την εξομάλυνση των σχέσε-
ων. Το Βελιγράδι διαμηνύει ήδη 
πως χωρίς την υλοποίηση της 
συμφωνίας του 2013 καμία δια-
πραγμάτευση δεν μπορεί να ξε-
κινήσει. Ο διεθνής παράγοντας, 
πέραν του ότι πρέπει να πείσει 
τους Αλβανούς, θα κληθεί να δι-
αχειριστεί έναν διαφαινόμενο 
νέο εφιάλτη στη Βαλκανική. Η 
συγκρότηση της Ενωσης Σερ-
βικών ∆ήμων, εντός των ορίων 
του Κοσόβου, μπορεί ν’ ανοίξει 
τον ασκό του Αιόλου. Να θελή-
σουν να διεκδικήσουν, δηλαδή, 
και άλλες μειονότητες, που θε-

ωρούν πως είναι «εγκλωβισμέ-
νες» σε «μη επιθυμητά» κράτη, 
όμοιο καθεστώς. Ηδη οι πρώτες 
αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί. Οι 
Αλβανοί της κοιλάδας του Πρέ-
σεβο στη νότια Σερβία ανακοί-
νωσαν επίσημα ότι διεκδικούν 
και εκείνοι τη δική τους Ενωση 
∆ήμων με αυξημένες αρμοδιό-
τητες και εξουσίες, που εφόσον 
εφαρμοστεί θα αποδυναμώσει 
τη σχέση τους με το Βελιγράδι.

Στη Βόρεια Μακεδονία, δυ-
ναμώνουν στο εκεί αλβανικό 
στοιχείο φωνές που ζητούν την 
οργάνωση των ομοεθνών τους 
σε ενιαία αυτοδιοικητική δο-
μή, όπως στο Κόσοβο, το ίδιο 
και στον θύλακο του Σαντζάκ 
στη Σερβία, όπου ζουν Βόσνιοι 
μουσουλμάνοι, τουρκικής κα-
ταγωγής πληθυσμοί, Ρομά, ενώ 
στην Αλβανία, ακραίοι εθνικιστές 
αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ελ-
ληνική μειονότητα στον Νότο 
κινείται προς τη δημιουργία δι-
κής της Ενωσης κατά τα σερβικά 
πρότυπα, κάτι που βεβαίως δεν 
προκύπτει από πουθενά.

Αν και η όλη κινητικότητα 
στις μειονότητες δεν αποκλεί-
εται να είναι υποκινούμενη για 
να ενισχυθεί η διαπραγματευτι-
κή θέση της Πρίστινα, δεν παύει 
να προβάλλει ως μια απειλή για 
νέο βαλκανικό ντόμινο.

Η νάρκη στο σχέδιο συμφωνίας για το Κόσοβο 
Σε ποιες γραμμές οχυρώνονται Βελιγράδι και Πρίστινα ενόψει του ραντεβού της 18ης Μαρτίου στην Αχρίδα

Ο συμφωνηθείς
από το 2013 μεταξύ 
των δύο πλευρών
θεσμός της Ενωσης
των Σερβικών Δήμων 
του Κοσόβου και οι 
φόβοι για νέο εφιάλτη 
στη Βαλκανική.

Διαδήλωση στο Βελιγράδι κατά του γαλλογερμανικού σχεδίου για το Κό-
σοβο. Πολλοί Σέρβοι θεωρούν την περιοχή κομμάτι της χώρας τους και αντι-
δρούν σε ενδεχόμενη υποχώρηση στις πιέσεις του διεθνούς παράγοντα.
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Δυστυχώς, δεν υπάρχει
απάντηση!
Ισχυριζόντουσαν, τάχατες, ότι η αύξηση των
ομάδων σε δεκατέσσερις θα βοηθήσει τον
Κύπριο ποδοσφαιριστή, ότι θα δημιουργη-
θούν περισσότερες θέσεις εργασίας (!!) στο
χώρο και ότι οι Κύπριοι προπονητές θα επι-
βιώσουν στον αθέμιτο ανταγωνισμό που
έχουν με τους ξένους. 

Τούτα τα αστεία, ομολογουμένως, επι-
χειρήματα κατέθεταν διάφορες φιγούρες
του κυπριακού ποδοσφαίρου θέλοντας να

πείσουν, για την ορθότητα του επιχειρήματος και ν’ αυξηθούν
οι ομάδες από δώδεκα σε δεκατέσσερις. 

Με την Ομοσπονδία και την ηγεσία της να τους κάνει
τα χατίρια και τις μεγάλες ομάδες να συναινούν, συμμε-
τέχοντας ταυτόχρονα στο άτυπο παζάρι του πάρε- δώσε,
το πρωτάθλημα ξαν’ άλλαξε μορφή, μολονότι το μοντέλο
των δώδεκα ομάδων και απόδωσε, και πολύ πιο ελκυστικό
ήταν, και μείωσε σημαντικά τον αριθμό των αδιάφορων
παιχνιδιών.  

Βρισκόμαστε πια στις αρχές Μαρτίου, ολοκληρώθηκε η
περιβόητη πρώτη φάση του πρωταθλήματος και πριν καν
ξεκινήσει η Β’ φάση από τις δεκατέσσερις ομάδες, τουλάχιστον
το εν τρίτο του συνόλου είναι παντελώς αδιάφορο. Ανάλογα,
δε, των αποτελεσμάτων, πιθανόν από τη δεύτερη αγωνιστική
ο αριθμός των ομάδων που αγωνίζονται χωρίς κανένα
κίνητρο ν’ αυξηθεί κατά πολύ, ξεπερνώντας τις μισές.

Κι όμως η διοργανώτρια αρχή, τα μέλη της οποίας υπη-
ρετούν (;) το άθλημα πέραν των είκοσι ετών, δεν ευαισθη-
τοποιείται και φυσικά δείχνει όχι μόνο να μην αντιλαμβάνεται
το πρόβλημα αλλά να το διατηρεί. 

Δεν νοιάζεται για την υποβάθμιση του προϊόντος της,
ούτε καν επιχειρεί να το προστατεύσει, καθότι με την ύπαρξη
πολλών ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αυξάνονται
οι πιθανότητες παράνομων ενεργειών που σχετίζονται με
το στοίχημα. 

Με την εμπειρία κιόλας που διαθέτουν μέσα από τα προ-
ηγούμενα χρόνια, θα έπρεπε να αντιληφθούν την επικιν-
δυνότητα και να λάβουν τα ανάλογα μέτρα. 

Η στάση τους ως προς το θέμα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι πρόκειται ή για άτομα που έχουν μειωμένη ικανότητα
αντίληψης ή απλά συμμετέχουν δια της σιωπής τους ηθε-
λημένα ή όχι, στο πάρτι που στήνεται από παράγοντες και
καθιστά το κυπριακό πρωτάθλημα ως ένα από τα πιο διε-
φθαρμένα και αναξιόπιστα του κόσμου. Άλλη απάντηση
δυστυχώς, δεν μπορεί να δοθεί. 

Λόγια 
μόνο λόγια...

Η σχετική ενημέρωση από πλευράς της ΚΟΠ
έκανε αναφορά σε εποικοδομητική συζήτηση,
στην πρόσφατη συνάντηση των προέδρων
σωματείων πρώτης κατηγορίας, με τον πρό-
εδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, Μίλορατ
Μάζιτς. Πέραν της ανακοίνωσης της ΚΟΠ,
οι πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση…
βγάζουν τον κύριο Μάζιτς ενισχυμένο, σε
σχέση με τα δεδομένα πριν τη συνάντηση!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΟΠ,
ο Μίλορατ Μάζιτς έδειξε κατανόηση στις

ανησυχίες αλλά και στους προβληματισμούς που κατά
καιρούς εκφράζονται από διάφορα Σωματεία. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες, η πλειοψηφία των εκπροσώπων των σω-
ματείων ζήτησε από τον κύριο Μάζιτς όχι απλά να παραμείνει
στο πόστο του αλλά και να ανανεώσει τη θητεία του για
ένα ακόμη χρόνο! Αφού λοιπόν ο στόχος τέτοιων συναντήσεων
είναι η εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα που
κατά καιρούς απασχολούν τον χώρο της διαιτησίας, αφού
προς όφελος του στόχου για ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση
του φετινού πρωταθλήματος είναι να προκύπτει σύμπνοια
απόψεων και αποδοχή του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας,
μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους για την (ευτυχή) κα-
τάληξη της συνάντησης. 

Λογικά, θα αναμένει τώρα κάποιος πως ήρεμα και χωρίς
έντονες αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις και αναρ-
τήσεις, θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα, ακόμη και
στο ενδεχόμενο σοβαρών διαιτητικών λαθών στα κρίσιμα
παιχνίδια που ακολουθούν.

Λογικά βέβαια, θα ανέμενε κάποιος και διαφορετική
εξέλιξη στη συνάντηση αυτή, απ’ όλα όσα ακούσαμε ή δια-
βάσαμε σε σχέση με τον κύριο Μάζιτς το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Την έντονη αμφισβήτηση στο έργο του και στη
γενικότερη διαχείρισή του στους Κύπριους διαιτητές.
Ειρωνικά σχόλια, αμφισβήτηση, χαρακτηρισμοί, μέχρι και
διασύνδεση της παρουσίας του με τις επερχόμενες εκλογές
στην ΚΟΠ! 

Και όμως, όλα μέλι γάλα! Να υποθέσουμε μία ακόμη
στροφή 380 μοιρών, μόνο για το καλό του κυπριακού πο-
δοσφαίρου. Από τις πολλές «στροφές» των τελευταίων
χρόνων, όταν φθάνει ώρα από τα λόγια να περάσουν κάποιοι
στις πράξεις και από τον λαϊκισμό στην ουσία. Κάτι μου
λέει, πως με το πρώτο στραβό σφύριγμα, ειδικά στα ντέρμπι
του πρώτου ομίλου που ακολουθούν, το εποικοδομητικό
κλίμα θα ξεχαστεί. Η σταθερότητα σε θέσεις και απόψεις,
δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό γνώρισμα στο χώρο του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου.

Κάτι μου λέει, ότι και η εκλογική συνέλευση της ΚΟΠ
το καλοκαίρι, μια επανάληψη του συγκεκριμένου έργου θα
είναι… 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Αυτή την εβδομάδα ξεκινά για δέκατη
χρονιά η διαδικασία των πλέι οφ στο
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Είναι η
περίοδος που όλοι οι αγώνες είναι
ντέρμπι και τα φώτα της δημοσιό-
τητας πέφτουν συνήθως στους διεκ-
δικητές του τίτλου. Μοιραία αφήνεται
κατά μέρος το δεύτερο γκρουπ, και
την τελευταία διετία που έχουν «με-
γαλώσει» Άρης και Πάφος, εκτοπί-
ζονται δύο παραδοσιακές ομάδες
από το πρώτο γκρουπ. Φέτος, λόγω
και της πορείας της Σαλαμίνας κιν-
δύνεψε και τρίτη ομάδα να μείνει
εκτός. Πάμε να θυμηθούμε τη γέν-
νηση των πλέι οφ στην Κύπρο. 

«Γέννηση» των πλέι οφ
Τη σεζόν 2007-08 για πρώτη φορά

στην Ιστορία του Κυπριακού πρω-
ταθλήματος η Κυπριακή Ομοσπον-
δία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αλ-
λάξει τη δομή του ποδοσφαίρου και
από πρωτάθλημα δύο γύρων, λή-
φθηκε η απόφαση να διοργανωθεί
σε πιλοτική φάση πρωτάθλημα με
πλέι οφ. 

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της
κανονικής περιόδου, από τις 14 ομά-

δες οι δύο θα υποβιβάζονταν απευ-
θείας και οι υπόλοιπες 12 θα δημι-
ουργούσαν τρία γκρουπ. Στο πρώτο
οι τέσσερεις πρώτες ομάδες θα έδιναν
έξι επιπλέον αγώνες μεταξύ τους για
την ανάδειξη του πρωταθλητή και
των άλλων προνομιούχων θέσεων
που οδηγούσαν στην Ευρώπη, στο
δεύτερο γκρουπ, που ήταν το λεγό-
μενο «αδιάφορο», η ΚΟΠ έδινε χρη-
ματικά μπόνους αναλόγως της βαθ-
μολογικής θέσεως και των νικών που
θα έκαναν και στο τρίτο γκρουπ η
τελευταία ομάδα θα υποβιβαζόταν
στη Β’ κατηγορία. 

Ήταν μια προσπάθεια να αυξη-
θούν οι αγώνες από 26 σε 32 έτσι
ώστε οι κυπριακές ομάδες να έχουν
στα πόδια τους περισσότερο αντα-
γωνιστικά παιχνίδια και να έχουν
καλύτερη τύχη στις Ευρωπαϊκές ανα-
μετρήσεις που ακολουθούσαν κάθε
καλοκαίρι. Είναι την ίδια περίοδο
που η ΟΥΕΦΑ προχωρεί σε αλλαγές
στα προκριματικά του Τσάμπιονς
Λιγκ δημιουργώντας πρόσφορο έδα-
φος και σε μικρότερες χώρες, οι ομά-
δες των οποίων να έχουν την ευκαιρία
να προκριθούν στους «χρυσοφόρους»
ομίλους χωρίς να βρίσκουν μπροστά
τους ομάδες από τα κορυφαία πρω-
ταθλήματα. Η αλλαγή εφαρμόστηκε
από τη σεζόν 2008-09. 

Από τετράδες σε εξάδες 
Με την παρέλευση έξι χρόνων

(2007-08 – 2012-13) το μοντέλο αυτό
εγκαταλείφθηκε. Ο λόγος ήταν οι
αδιάφοροι αγώνες του μεσαίου
γκρουπ και οι «φωνές» που άρχισαν

να εντείνονται στα ενδότερα της
Ομοσπονδίας από ομάδες που δια-
μόρφωναν το δεύτερο γκρουπ οι
οποίες πλέον εγκλωβίζονταν σε ένα
όμιλο χωρίς βαθμολογικό κίνητρο. 

Οι αντιδράσεις προέρχονταν κυ-
ρίως από την ΑΕΚ, την ΑΕΛ και τον
Απόλλωνα, που ήταν οι τρεις ομάδες
που πάλευαν για τη μία θέση που

περίσσευε για την τετράδα. Ομόνοια,
ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση ήταν οι τρεις
ομάδες που σε εκείνη την εξαετία
αγωνίστηκαν όλες τις χρονιές στο
πρώτο γκρουπ. Την άλλη θέση την
μοιράστηκαν τρεις φορές η ΑΕΚ, δύο
φορές η ΑΕΛ και μία ο Απόλλων. 

Η ΑΕΚ με τον Άντρο Καραπατάκη
στην ηγεσία άρχισε να σταθεροποι-
είται ως η ανερχόμενη δύναμη του
Κυπριακού Ποδοσφαίρου, η ΑΕΛ είχε
κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2012
ενώ διεκδίκησε μέχρι σε… μπαράζ
τον τίτλο της πρωταθλήτριας και το
2014, ενώ ο Απόλλωνας με τον Νίκο
Κίρζη στα ηνία της ομάδας άρχισε
να σταθεροποιείται κατακτώντας σε
αυτό το διάστημα δύο κύπελλα ενώ
είχε άλλη μία παρουσία στον τελικό. 

Σημαντική εξέλιξη εκείνης της
περιόδου ήταν και η οικονομική κρί-
ση που ταλαιπωρούσε την παγκόσμια
κοινότητα και κυρίως τις χώρες του
Ευρωπαϊκού νότου. 

Τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπιζαν Ομόνοια και Ανόρ-
θωση εκείνη την περίοδο δημιουρ-
γούσαν πρόσφορο κλίμα για αλλαγές.
Έτσι, δημιουργείται το Big Six και
η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ απο-
φασίζει να αλλάξει ξανά τη δομή του
πρωταθλήματος δημιουργώντας πρω-
τάθλημα των δύο γκρουπ, δηλαδή
26 αγώνες την κανονική περίοδο και
μετά τα δύο γκρουπ των έξι να δια-
γωνίζονται σε ένα μίνι πρωτάθλημα
των 10 αγώνων μεταφέροντας τα
αποτελέσματα της κανονικής περιό-
δου, επιμηκύνοντας τη σεζόν στις
36 αγωνιστικές. Βέβαια το δεύτερο

γκρουπ τη σεζόν 2020-21 και φέτος
(2022-23) διεξάγεται με οχτώ ομάδες,
με αποτέλεσμα οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις να φτάσουν τις 40. 

Από τη σεζόν 2013-14 τα πλέι οφ
διοργανώνονται σε δύο γκρουπ με
το πρώτο πάντα να αποτελείται από
τις πρώτες έξι ομάδες. Από τότε, συ-
νυπολογίζοντας και τη σεζόν που
διακόπηκε λόγω Πανδημίας, συμ-
πληρώνουμε φέτος μία δεκαετία.
Δεν έχει λείψει ποτέ ο Απόλλωνας,
ενώ μία φορά τερμάτισαν εκτός εξά-
δας ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και ΑΕΚ, δύο
φορές με τη φετινή η Ανόρθωση και
τέσσερεις η ΑΕΛ. 

Από έξι σε οχτώ 
Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι

μπροστά σε αδιέξοδο και οι συζη-
τήσεις περί πλέι οφ επανέρχονται.
Ο λόγος είναι πως τις τελευταίες δύο
σεζόν την είσοδο τους στο πρώτο
γκρουπ έχουν εξασφαλίσει Άρης και
Πάφος. Αυτό σημαίνει ότι πάλι πα-
ραδοσιακές ομάδες με πολύ κόσμο
μένουν στο οικονομικά ασύμφορο
γκρουπ και οι «φωνές» για νέα αλλαγή
αρχίζουν να εμφανίζονται. Πέρσι
εκτός εξάδας έμειναν, Ομόνοια και
ΑΕΛ ενώ φέτος Ανόρθωση και ΑΕΛ.
Ο Απόλλωνας είναι η μοναδική ομάδα
που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή και
τις δέκα χρονιές στο πρώτο γκρουπ. 

Από το περασμένο καλοκαίρι η
ΑΕΛ είχε θέσει θέμα έτσι ώστε το
πρώτο γκρουπ να αποτελείται από
οχτώ ομάδες, και φέτος -πριν μερικές
ημέρες- παρόμοια τοποθέτηση είχε
εκφράσει και επίσημα η Ανόρθωση.   

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Δεκαέξι χρόνια πλέι οφ
Η ιστορία των τριών γκρουπ, των δύο εξάδων και από έξι-οχτώ σε... οχτώ-έξι 

<<<<<<<

Από τη σεζόν 2013-14 
δεν έχει λείψει ποτέ 
απο το πρώτο γκρουπ 
ο Απόλλωνας, ενώ από
μία φορά τερμάτισαν
εκτός εξάδας ΑΠΟΕΛ,
Ομόνοια και ΑΕΚ.

Πουλλαΐδης - αντίδραση
Λογική η απόφαση του κυρίου Χρί-
στου Πουλλαΐδη να περιορίσει την
οικονομική του συνεισφορά προς την
Ανόρθωση από τη νέα αγωνιστική
περίοδο, αν και μεγαλομέτοχος, του-
λάχιστο με τα μέχρι στιγμής δεδομέ-
να. Αφύσικο θα ήταν να βάζει τα λε-
φτά του και άλλοι να τα διαχειρίζον-
ται. Σηκώνει συζήτηση όμως, η αλλα-
γή στάσης του μεγαλομέτοχου ως
προς την κάλυψη των φετινών αναγ-
κών – ελλειμμάτων. Γιατί και διαφο-
ρετικά δεσμεύθηκε στην ανακοίνω-
ση αποχώρησης του και τεράστια εί-

ναι και η δική του ευθύνη στις λανθα-
σμένες αποφάσεις της φετινής πε-
ριόδου, από τις οποίες προκύπτουν
και οικονομικές συνέπειες…

ΚΟΠ - εκλογές 
Δικαίωμα του κυρίου Γιώργου Κούμα
να διεκδικήσει την ανανέωση της θη-
τείας του στην προεδρία της ΚΟΠ. Δι-
καίωμα σε όσους τον θεωρούν κα-
ταλληλότερο να υποστηρίξουν την
υποψηφιότητα του. Την ίδια ώρα,
υποχρέωση όλων όσοι φωνάζουν και
για πολύ καιρό τώρα, για τα κακώς
έχοντα στο χώρο του κυπριακού πο-

δοσφαίρου, να παρουσιάσουν εναλ-
λακτική λύση. Ακόμη και αν οι πιθα-
νότητες δεν είναι με το μέρος τους
οφείλουν να αποδείξουν ότι βρί-
σκονται στην αντίπερα όχθη και κάτι
τέτοιο δεν ερμηνεύεται με ψήφο
αποχής στις επερχόμενες εκλογές.

Μικρές κατηγορίες
Σε αγώνες μικρών  κατηγοριών , ιδι-
αίτερα σε Γ’ Κατηγορία  και Επίλεκτη
ΣΤΟΚ όπου οι γηπεδικές εγκαταστά-
σεις δεν είναι οι καλύτερες, ούτε οι
ασφαλέστερες για τον διαιτητή, η δε
αστυνομική  δύναμη είναι ελάχιστη,

δεν φαντάζεστε πόσο έντονη είναι η
πίεση που ασκείται από τους …φίλα-
θλους. Ναι οι διαιτησίες έχουν αδυ-
ναμίες, αλλά και το σκηνικό είναι τρο-
μακτικό για τους νεαρούς  διαιτητές.  

Μάζιτς
Δηλαδή όταν φύγει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαιτησίας Μίλοραντ Μά-
ζιτς θα  βελτιωθεί η διαιτησία; Αν εί-
ναι αυτός το πρόβλημα  ας τον  διώξει
η ΚΟΠ  να τελειώνουμε, να δει η διαι-
τησία μας άσπρη μέρα και να γίνει το
πρωτάθλημα μας καθαρό και αμό-
λυντο.  Απλά πράγματα.

Tις δύο τελευταίες σεζόν την είσοδο τους στην πρωτη εξάδα έχουν εξασφαλίσει Άρης και Πάφος. Αυτό σημαίνει ότι παρα-
δοσιακές ομάδες με πολύ κόσμο μένουν στο δεύτερο γκρουπ και οι «φωνές» για νέα αλλαγή αρχίζουν να εμφανίζονται.

ΣΥΜΜΕΤΟΧEΣ ΣΤΟ Á ΓΚΡΟΥΠ

ΠΛΕΪ ΟΦ 6 ΟΜΑΔΩΝ  
(2013/14 – 2022/23)

Απόλλων 10

ΑΠΟΕΛ 9

Ομόνοια 9

ΑΕΚ 9

Ανόρθωση 8

ΑΕΛ 6

Σαλαμίνα 2

Ερμής 2

Άρης 2

Πάφος 2

Ολυμπιακός 1

ΠΛΕΪ ΟΦ 4 ΟΜΑΔΩΝ 
(2007/08 – 2012/13)

Ανόρθωση 6

ΑΠΟΕΛ 6

Ομόνοια 6

ΑΕΚ 3

ΑΕΛ 2

Απόλλων 1
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Το ξένο χρήμα,
τα αλόγιστα,
δάνεια και
το κούρεμα
Δέκα χρόνια από την κρίση

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται
αυτόν τον μήνα από την οικο-
νομική κρίση του 2013, που οδή-
γησε στο κούρεμα των καταθέ-
σεων. «Πηγή του κακού» ήταν
το γεγονός ότι οι τράπεζες της
Κύπρου άρχισαν να αναλαμβά-
νουν υποχρεώσεις που δεν είχαν
δυνατότητα να διαχειριστούν
επαρκώς, αφού δέχονταν τη ρα-
γδαία εισροή ξένων καταθέσεων.
Από την κρίση του 2013 το με-
γαλύτερο μέρος της τραπεζικής
εποπτείας γίνεται σε «Ευρωπαϊ-
κό ταμπλό». Σελ. 3

Οι αδυναμίες
του ελληνικού
τουρισμού
Κυρίως περιβαλλοντικές

Πολύ χαμηλές είναι οι επιδόσεις
του ελληνικού τουρισμού σε θέ-
ματα βιωσιμότητας και αειφο-
ρίας, που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος,
του χαρακτήρα των προορι-
σμών, τη διαχείριση της ζήτησης
σε προορισμούς με πληθώρα
επισκεπτών και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Σελ. 6

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφιακά οι μεταβιβάσεις
ακινήτων στην Ελλάδα
Τίθεται σε πιλοτική λειτουργία στην Ελ-
λάδα, η ψηφιακή ταυτότητα ακινήτου. Με
την εφαρμογή οι συμβολαιογράφοι θα
αντλούν αναγκαία δικαιολογητικά για τις
μεταβιβάσεις. Ψηφιακές θα είναι οι με-
ταβιβάσεις σε περιοχές που έχουν κτη-
ματογραφηθεί και υπάρχει κτηματολογι-
κό γραφείο. Σελ. 12

ΔΙΕΘΝΗ

Φόρους 25%
σε πλούσιους
εισηγείται
ο Μπάιντεν

Σελ. 9

Σε τροχιά εκποίησης 5.000 ακίνητα φέτος
Το 60% αφορούν χωράφια και οικόπεδα και περίπου 15% αφορούν οικίες ή χωράφια με κτίσμα

Κύπρος 4,19% -0,10%

Γερμανία 2,63% -0,09%

Γαλλία 3,13% -0,09%

Ιταλία 4,38% -0,24%

Ισπανία 3,13% -0,56%

Ιρλανδία 2,93% -0,26%

Ελλάδα 4,37% -0,17%

Ην. Βασίλειο 3,79% -0,06%

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

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Επένδυση σε ακριβά
μεταχειρισμένα ρολόγια
Αντί να σκεφθείτε να επενδύσετε σε
μετοχές, προτιμήστε ένα πανάκριβο με-
ταχειρισμένο ρολόι. Οπως αναφέρει το
Bloomberg και το moneyreview.gr, oι τι-
μές των μεταχειρισμένων ρολογιών Ro-
lex, Patek Philippe και Audemars Piguet
αυξήθηκαν 20% ετησίως από τα μέσα
του 2018. Σελ. 10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σχέδιο πολλών δισ. για
τη στήριξη βιομηχανιών
Βλέποντας τον κίνδυνο να εγκαταλει-
φθεί από τις βιομηχανίες του που σπεύ-
δουν να επωφεληθούν από το αμερικανι-
κό πρόγραμμα επιδοτήσεων, το Βερολίνο
ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει δεκάδες δισ.
ευρώ για να τις στηρίξει και να διευκολύ-
νει τη μετάβασή τους στην πράσινη οικο-
νομία. Σελ. 11

Ριζικό λίφτινγκ δεκάδων εκατομμυρίων στη Λάρνακα

Μετά την απόφαση της Βουλής
να μην δοθεί νέα αναστολή στις
εκποιήσεις, άνοιξε η πόρτα για
συνέχιση της διαδικασίας. Ετσι
οι εκποιήσεις θα διεξάγονται κα-
νονικά το 2023. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των τραπεζών, οι εκ-

ποιήσεις που πρόκειται να γίνουν
φέτος θα κυμανθούν στις 5.000 -
6.000, αφού όπως αναφέρουν πη-
γές που είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν, «μαζεύτηκαν» υποθέσεις
από τις προηγούμενες αναστολές.
Γύρω στο 60% των ακινήτων αφο-

ρούν χωράφια και οικόπεδα και
περίπου 15% αφορούν οικίες-δια-
μερίσματα ή χωράφια με κτίσμα.
Γι’ αυτά, δεν διευκρινίζεται αν
υπάρχουν και πρώτες κατοικίες
που πηγαίνουν σε πλειστηριασμό.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν

στην «Κ» πως μπορεί να πήγαν
ελάχιστες περιπτώσεις που ήταν
αξίας κάτω των 350 χιλιάδων ευρώ
και αυτές είναι «μετρημένες στα
δάκτυλα». Το υπόλοιπο 25% αφορά
καταστήματα, αποθήκες, βιοτε-
χνίες και άλλα. Το 70% - 80% των

ακινήτων που προχωρούν για εκ-
ποίηση αφορά υποθέσεις για τις
οποίες έχει βγει δικαστική από-
φαση πριν από το 2013. Δεν αφο-
ρούν περιπτώσεις που σχετίζονται
με πανδημία, πόλεμο, πληθωρισμό
και άλλα προβλήματα. Σελ. 3

Βάζει πλώρη για ριζικό λίφτινγκ η Λάρνακα, με τις επενδύσεις να τρέχουν τόσο από πλευράς Δήμου με έργα ανάπλασης ύψους 40 εκατ. ευρώ,
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με επίκεντρο τον τουριστικό τομέα και φυσικά το Real Estate. Στις επενδύσεις βεβαίως περιλαμβάνεται η μεγάλη
ανάπτυξη του λιμανιού και μαρίνας της πόλης ύψους 1,2 δισ., καθώς και οι επερχόμενες επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων στον δρόμο Λάρνακας
– Δεκέλειας, στα σημεία των πετρελαιοδεξαμενών. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΣΆΛΟΜΟΝ ΦΊΝΤΛΕΡ*

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
μειώνεται συνεχώς από το ανώ-
τατο ετήσιο υψηλό του επίπεδο
του 10,6% τον Οκτώβριο του 2022.
Αναμένεται να μειωθεί σημαντικά
περαιτέρω σε περίπου 3% μέχρι
το τέλος του έτους. Ο πρώτιστος
λόγος είναι οι συνέπειες που προ-
κλήθηκαν από την περυσινή αύ-
ξηση των τιμών, οι οποίες αρχικώς
γίνονται ορατές στην ενέργεια
και λίγο αργότερα στα τρόφιμα.
Κι ενώ ο πληθωρισμός δεν υπο-
χώρησε τόσο πολύ όσο προβλε-
πόταν τον Φεβρουάριο, τον Ια-
νουάριο είχε εκπλήξει αναλυτές
και οικονομολόγους λόγω της κα-
θοδικής τάσης του. Συνολικά, τα
πρόσφατα στοιχεία δεν αλλάζουν

ουσιαστικά τις προοπτικές για
τον πληθωρισμό. Οπως δείχνουν
τα στοιχεία μας, ο βασικός πλη-
θωρισμός είναι πιο επίμονος από
τον ονομαστικό δείκτη. Αυτό πι-
θανότατα θα παραμείνει έτσι για
μερικούς μήνες ακόμη. Οι εταιρείες
εξακολουθούν να μετακυλίουν
προηγούμενες αυξήσεις κόστους
στους πελάτες τους. Εντούτοις,
η πίεση στον μηχανισμό μεταφο-
ράς κόστους υποχωρεί. 

Οι τιμές ενέργειας και κυρίως
αυτές του φυσικού αερίου έχουν
υποχωρήσει αισθητά. Οι δε πιέσεις
στην εφοδιαστική αλυσίδα μει-
ώνονται, το κόστος μεταφοράς
επίσης, ενώ και το ευρώ έχει ενι-
σχυθεί σε σύγκριση με πέρυσι,

καθιστώντας τις εισαγωγές λίγο
φθηνότερες για τους Ευρωπαίους.
Με τη βοήθεια των επιπτώσεων
που απορρέουν από παλιότερες
αυξήσεις, ο πληθωρισμός των τι-
μών παραγωγού συνέχισε να υπο-
χωρεί, σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία. Συνολικά, η πίεση
από το κόστος στις τιμές θα πρέπει

να ελαττωθεί μετά το τρέχον κύμα.
Κι ενώ τα σοκ από την πλευρά
της προσφοράς ήταν και είναι ο
κύριος μοχλός της έκρηξης του
πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι
τιμές μπορούσαν να αυξηθούν
τόσο γρήγορα όσο αυξήθηκαν
επειδή οι άνθρωποι είχαν τη δυ-
νατότητα να ανταποκριθούν σε
αυτές. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν
να έχουν μεγάλη αγοραστική δύ-
ναμη. Από το τρίτο τρίμηνο και
εντεύθεν, βέβαια, δεν είχαν ακόμη
αρχίσει να αντλούν χρήματα από
τις υψηλές καταθέσεις τους που
συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
της  πανδημίας. Εάν οι κατανα-
λωτές επρόκειτο να αυξήσουν τις
δαπάνες τους, αυτό θα μπορούσε

να ενισχύσει περαιτέρω την ονο-
μαστική οικονομική δυναμική και
τον πληθωρισμό. Ομως, αυτή τη
στιγμή δεν περιμένουμε από τους
καταναλωτές της Ευρωζώνης να
αποσύρουν επιθετικά τις αποτα-
μιεύσεις τους. Τέλος, αναφορικά
με την ΕΚΤ προβλέπουμε πως θα
μειώσει τις εκτιμήσεις της για τον
πληθωρισμό το 2023 και το 2024
εντός μηνός και σε σχέση με τον
Δεκέμβριο. Εξακολουθούμε να
αναμένουμε ότι η τράπεζα θα αυ-
ξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά
άλλες 100 μονάδες βάσης, στο
4%, έως τον Ιούνιο.

* Ο κ. Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank.

Πληθωρισμός 3% στα τέλη του έτους στην Ευρωζώνη
<<<<<<

Εκτιμάμε ότι η ΕΚΤ 
θα αυξήσει το βασικό
της επιτόκιο κατά 100
μ.β., στο 4%, έως 
τον Ιούνιο.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΜΠΕΝ ΓΟΥΊΝΚ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Η αγορά αναγκάζεται να προσαρ-
μοστεί γρήγορα σε έναν νέο Τζε-
ρόμ Πάουελ. Ο πρόεδρος της Fed
διεμήνυσε την Τρίτη ότι όχι μόνο
δεν είναι πιθανές οι μειώσεις των
επιτοκίων σύντομα, αλλά επίκειν-
ται και μεγαλύτερες αυξήσεις τους
αργότερα μέσα στον μήνα. Αυτή
η εξέλιξη είναι διαφορετική από
ό,τι περίμεναν οι επενδυτές από
τη Fed μόλις πριν από δύο μήνες.
Καθώς η αντίληψή τους για τον
Πάουελ μεταβάλλεται, τα επερ-
χόμενα οικονομικά δεδομένα θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν
μια ανώμαλη μετάβαση. Μιλώντας
σε επιτροπή της Γερουσίας την
Τρίτη και σε μια ακόμη την Τε-
τάρτη στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, ο ίδιος άφησε να εννοηθεί
πως η κεντρική τράπεζα είναι

έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια,
δυνητικά επιθετικά, εάν συνεχι-
στεί η υπερθέρμανση της αμερι-
κανικής οικονομίας. Τα σχόλιά
του εξανέμισαν τις εναπομείνασες
ελπίδες ότι η Fed σύντομα θα χα-
λαρώσει την προσέγγισή της στη
μάχη κατά του πληθωρισμού. Και
οι τρεις μεγάλοι χρηματιστηριακοί
δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με
απώλειες άνω του 1% μετά τη συ-
νεδρίαση της Τρίτης, εφόσον οι
επενδυτές προετοιμάζονται για
ακόμη υψηλότερο κόστος δανει-
σμού.

Η αγορά συμβολαίων μελλον-
τικής εκπλήρωσης αναμένει τώρα

η Fed να αυξήσει τα επιτόκια
κατά 50 μονάδες βάσης μέσα
στον Μάρτιο, σύμφωνα με έρευνα
της CME Fed Watch, δηλαδή δυο
φορές περισσότερο από την αν-
τίστοιχη κίνηση του Φεβρουα-
ρίου. Για να είμαστε πάντως δί-
καιοι, η Fed είχε ήδη δηλώσει
τον Δεκέμβριο ότι προέβλεπε
άλλη μια αύξηση κατά 50 μονάδες
βάσης συνολικά κατά τη διάρκεια
του 2023. Ωστόσο, οι επενδυτές
περίμεναν σε μεγάλο βαθμό η
κεντρική τράπεζα να αυξήσει κατά
λίγο λιγότερο το κόστος δανεισμού
και να αρχίσει να το μειώνει αρ-
γότερα μέσα στην τρέχουσα χρο-
νιά. Τα στοιχεία για την απασχό-
ληση, τα οποία ανακοινώθηκαν
την Παρασκευή, εκτιμάται πως
θα αποτυπώσουν επιβράδυνση
στην αύξηση των θέσεων απα-
σχόλησης τον μήνα Φεβρουάριο,
σύμφωνα με οικονομολόγους που
συμμετείχαν σε δημοσκόπηση
του ειδησεογραφικού πρακτορείου
Reuters. Οι ειδικοί βλέπουν επίσης
μείωση του πληθωρισμού τον
Φεβρουάριο, ο οποίος είχε ενι-
σχυθεί τον πρώτο μήνα της χρο-
νιάς. Και τα δύο αποτελέσματα
θα έρχονταν εις επίρρωσιν μιας
ακόμη αύξησης κατά 25 μονάδες
βάσης κυρίως, παρά μιας ευρύ-
τερης κατά μισή ποσοστιαία μο-
νάδα. Η μέτρηση της εθνικής
απασχόλησης του LinkedIn έδειξε
ότι τον Φεβρουάριο προσλήφθη-
καν 6,5% λιγότερα άτομα σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο, μείωση η
οποία ήταν και η μεγαλύτερη από
τον Απρίλιο του 2020. Ο Τζερόμ
Πάουελ έχει επανειλημμένα το-
νίσει ότι οι αποφάσεις της Fed
για τα επιτόκια θα βασίζονται σε
μεγάλο βαθμό στα τελευταία οι-
κονομικά δεδομένα. Τα σχόλιά
του στο Κογκρέσο άνοιξαν την
πόρτα σε μια μεγαλύτερη αύξηση
και οι επενδυτές πέρασαν αμέσως
μέσα από αυτήν.

Νομισματικές αποφάσεις  
Η ΕΚΤ αναμένεται εντός της επόμενης εβδομά-
δας να προχωρήσει σε ακόμη μια αύξηση των
επιτοκίων βάσης κατά 0,5%. Οι συνεδριάσεις
νομισματικής πολιτικής που λαμβάνουν χώρα
στην Φρανκφούρτη αποτελούνται από τους διοι-
κητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών με-
λών και τα εκτελεστικά μέλη του συμβουλίου.
Σε αυτές τις συνεδριάσεις οι αποφάσεις λαμβά-
νονται στην βάση συγκεκριμένων  στοιχειών
όπως είναι (α) η πρόβλεψη για την μεσοπρόθε-
σμη τάση του πληθωρισμού, (β) τα στοιχεία για
τις συνιστώσες του δομικού πληθωρισμού και
(γ) οι δυναμικές που αναπτύσσει η οικονομική
ανάπτυξη αλλά και ο πληθωρισμός ως αποτέλε-
σμα των προηγούμενων αποφάσεων. Από τις
τρεις παραμέτρους η μεγαλύτερη βαρύτητα δί-
νεται στον δομικό πληθωρισμό που αφορά την
μέτρηση του πληθωρισμού χωρίς να λαμβάνον-
ται υπόψη εξωτερικές πιέσεις όπως για παρά-
δειγμα ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προβλή-
ματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. 

••••
Θεματικά stress-test
Οι κυβερνοεπιθέσεις βρίσκονται σε έξαρση ιδι-
αίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ου-
κρανία. Οι απειλές αφορούν όλους συμπεριλαμ-
βανομένων και των τραπεζών που καλούνται να
βελτιώσουν τα συστήματα ασφαλείας τους.  Ιδι-
αίτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί σε περι-
πτώσεις που κάποιες λειτουργίες της πληροφο-
ρικής έχουν ανατεθεί μέσω σύμβασης σε τρί-
τους παρόχους. Η εποπτική αρχή προκειμένου
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι τράπεζες σε αυτόν τον τομέα
ετοιμάζει ασκήσεις ακραίων σεναρίων για να
εξετάσει την ανθεκτικότητα της κυβερνοασφά-
λεια των τραπεζών. Τα αποτελέσματα των θεμα-
τικών αυτών ασκήσεων αναμένεται πως θα ανα-
κοινωθούν στα μέσα του επόμενου χρόνου. 

••••

Υπήρξαν κερδισμένοι 
Η ενεργειακή κρίση λόγω της αύξησης στις τι-
μές των ορυκτών καυσίμων που ταλαιπώρησε
και συνεχίζει να ταλαιπωρεί χιλιάδες νοικοκυριά
στην Ευρώπη δεν είναι για όλους μια κακή εξέ-
λιξη. Ο ενεργειακός κολοσσός Shell που ανακοί-
νωσε πρόσφατα κέρδη-ρεκόρ στην ιστορία της,
που μετρά 115 χρόνια, αντάμειψε στην εν λόγω
περίοδο τον επικεφαλής της με το ποσό των
σχεδόν 10 εκ. στερλινών, μια αύξηση 50% σε
σχέση με το 2021. Στην υπό αναφορά χρονιά τα
κέρδη της εταιρείας πλησίασαν τα 40 δισ. δολά-
ρια. Οι αποκαλύψεις στους οικονομικούς λογα-
ριασμούς έχουν προκαλέσει πολιτική συζήτηση
στη Βρετανία με την αντιπολίτευση να κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ότι απέτυχε να φορολογήσει
τα υπερκέρδη της εταιρείας σε μια περίοδο που

ο πληθωρισμός και οι ελλείψεις προϊόντων στοι-
χειώνουν τους Βρετανούς πολίτες που διαβιούν
στα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα. 

••••
Ο κλοιός στενεύει 
Η δύσκολη κατάσταση που δημιουργήθηκε για
τα κρυπτονομίσματα το 2022 δεν φαίνεται να
έχει ξεπεραστεί παρόλες τις εντυπωσιακές ανό-
δους στις πρώτες εβδομάδες του έτους. Η Sil-
vergate, που μαζί με την Signature Bank αποτε-
λούν τις δύο βασικές τράπεζες κρυπτονομισμά-
των, αποφάσισε να θέσει τέρμα στις λειτουργίες
της. Η ανακοίνωση της Τετάρτης οδήγησε την
μετοχή της εταιρείας σε πτώση 36% το απόγευ-
μα της ίδιας μέρας. Σύμφωνα με το πλάνο εκκα-
θάρισης όλοι οι καταθέτες θα αποζημιωθούν,
ενώ η αγορά χάνει ουσιαστικά έναν πυλώνα δα-
νεισμού κρυπτονομισμάτων. Η απόφαση μάλ-
λον λήφθηκε λόγω του ότι ο εποπτικός κλοιός
για τις εταιρείες που ασχολούνται με τα κρυπτο-
νομίσματα στενεύει ως αποτέλεσμα των εξελί-
ξεων της προηγούμενης χρονιάς. 

••••
Εξυγίανση και κέρδη 
Η πανδημία που οδήγησε σε ασφυξία και στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας τον κλάδο των αερο-
μεταφορών, υπήρξε παράλληλα μια καλή ευκαι-
ρία για νοικοκύρεμα και εξυγίανση αφού ενώ
στηρίχθηκαν από τα κράτη προχώρησαν σε πε-
ρικοπές και πέτυχαν να είναι σήμερα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές. Η άρση των περιορισμών εντός
του 2022 οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της
ζήτησης και των εισοδημάτων. Η απρόσμενη
εξέλιξη βρήκε τους αερομεταφορείς σε μια πιο
νοικοκυρεμένη κατάσταση από ότι πριν την παν-
δημία με αποτέλεσμα να σημειώσουν σημαντι-
κή κερδοφορία. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευ-
ρώπη η εικόνα είναι άκρως ενθαρρυντική, κάτι
που όμως δεν συνέβη στην Ασία λόγω της συνέ-
χισης των επιπτώσεων της πανδημίας και το
2022, κυρίως λόγω Κίνας.  

Κάποια περισσότερα στοιχεία για την οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης θα περιμένουμε να αντιληφθούμε μέσα από τις πρώτες εκθέσεις
των οίκων αξιολόγησης, που αναμένονται στο τέλος του μήνα.  

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Κυκλική Ανεργία
Η κυκλική ανεργία ανα-
φέρεται στο είδος ανερ-
γίας το οποίο οφείλεται
στη μειωμένη συνολική
ζήτηση αγαθών και υπη-
ρεσιών σε μια οικονομία.
Η ανεπαρκής αυτή ζήτη-

ση είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οικο-
νομικής ύφεσης που συνεπάγεται επι-
βράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οι-
κονομίας και περιορισμό της οικονομικής
δραστηριότητας.  Η αδυναμία απορρόφη-
σης του εργατικού δυναμικού λόγω ανε-
παρκούς ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών
οδηγεί στη δημιουργία κυκλικής ανερ-
γίας.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Δυσάρεστο, αλλά σαφές
το μήνυμα της Fed

Εγκαιρη διάγνωση
καρκίνου 
του μαστού με 
τη βοήθεια της ΑΙ
Του ΑΝΤΑΜ ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής
νοημοσύνης (AI) αρχίζει να παράγει
αποτελέσματα στην Ιατρική, εν-
τοπίζοντας πρόωρα σημάδια καρ-
κίνου του μαστού, όταν το ιατρικό
μάτι δεν είναι ακόμη ικανό να τα
αναγνωρίσει. Η Ουγγαρία διαθέτει
το μεγαλύτερο πρόγραμμα ογκο-
λογικού ελέγχου, με πέντε νοσο-
κομεία και κλινικές να πραγματο-
ποιούν περισσότερες από 35.000
μαστογραφίες τον χρόνο. Τα συ-
στήματα AI αξιοποιούνται ήδη
από το 2021, προκειμένου να βοη-
θούν τους ακτινολόγους σε πιο
ακριβή και έγκαιρο εντοπισμό νε-
οπλασιών.

Νοσηλευτικά ιδρύματα στις
ΗΠΑ, στη Βρετανία και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση έχουν αρχίσει και
αυτά να αξιοποιούν την πρωτο-
ποριακή μέθοδο. Η AI έχει αρχίσει
να διεισδύει έτσι στην καθημερι-
νότητα, φθάνοντας ακόμη και
στην ιατρική επιστήμη.

Η ευρεία υιοθέτηση αυτόνομης
τεχνολογίας εντοπισμού του καρ-
κίνου απέχει, όμως, πολύ στο μέλ-
λον. Πολλές κλινικές μελέτες θα
πρέπει να ολοκληρωθούν προτού
τα συστήματα αυτά γίνουν μέρος

της διαγνωστικής διαδικασίας. Το
λογισμικό πρέπει, για παράδειγμα,
να είναι ικανό να προσφέρει στοι-
χεία για γυναίκες κάθε ηλικίας και
σωματότυπου, αλλά και να ανα-
γνωρίζει πιο σπάνιες και περίπλο-
κες μορφές καρκίνου του μαστού.

Τα εργαλεία της AI έχουν πυ-

ροδοτήσει συζήτηση γύρω από το
εάν θα αντικαταστήσουν τους
ακτινολόγους. Για την ώρα, οι ανη-
συχίες αυτές μοιάζουν υπερβολι-
κές, με την πλειονότητα των ειδι-
κών να εκτιμά ότι η τεχνολογία
δεν είναι ακόμη τόσο αξιόπιστη.

Σε βάθος χρόνου, όμως, η AI
μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια,
σύμφωνα με τον δρα Λάζλο Ταμ-
πάρ, ειδικό των μαστογραφιών,
που εκφράζει τον ενθουσιασμό

του για τις ικανότητες της νέας
τεχνολογίας. «Ονειρεύομαι τη μέρα
που οι γυναίκες θα μπαίνουν σε
διαγνωστικά κέντρα και θα απαι-
τούν τη χρήση τεχνολογίας AI στις
μαστογραφίες τους», λέει.

Η τεχνολογία αυτή αξιοποιήθη-
κε για πρώτη φορά σε μικρή δια-
γνωστική κλινική της Βουδαπέστης
το 2021. Μετά την ολοκλήρωση
της μαστογραφίας, δύο ακτινολόγοι
ελέγχουν την απεικόνιση για ση-

μάδια νεοπλασιών. Αμέσως μετά,
το λογισμικό AI συμφωνεί –ή δια-
φωνεί– με το πόρισμα των ιατρών
και επισημαίνει περιοχές που θα
έπρεπε να ερευνηθούν εκ νέου.

Το λογισμικό λειτουργεί καλύ-
τερα σε συνδυασμό με τους για-
τρούς, όπως έχει αποφανθεί και
το εθνικό σύστημα υγείας της Σκω-
τίας, το οποίο θα το υιοθετήσει
παράλληλα με συμβατικές μαστο-
γραφίες σε έξι κλινικές. Το αμερι-

κανικό Εθνικό Αντικαρκινικό Κέν-
τρο εκτιμά ότι ποσοστό 20% των
καρκίνων του μαστού δεν εντο-
πίζονται από μαστογραφίες. Η κα-
θηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής της
ιατρικής σχολής του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ, Κόνστανς Λίμαν,
καλεί τους γιατρούς να διατηρούν
ανοικτό μυαλό απέναντι στην AI:
«Δεν είμαστε περιττοί, αλλά υπάρ-
χουν λειτουργίες που γίνονται κα-
λύτερα από υπολογιστές».

<<<<<<<

Κλινικές στην Ουγγαρία
αξιοποιούν συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης
σε επικουρικό ρόλο για
τον εντοπισμό νεοπλα-
σιών.

Σε κλινική της Βουδαπέστης, μετά τη μαστογραφία ακτινολόγοι ελέγχουν την απεικόνιση για σημάδια νεοπλασιών και στη συνέχεια το λογισμικό AI
επισημαίνει τυχόν περιοχές για περαιτέρω διερεύνηση.

<<<<<<

Τα επιτόκια, όχι μόνο
δεν θα μειωθούν, αλλά
έρχονται νέες αυξή-
σεις μέσα στον μήνα,
τόνισε ο Τζερόμ 
Πάουελ.

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένει τώρα η Fed να
αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης μέσα στον Μάρτιο,
σύμφωνα με έρευνα της CME Fed Watch, 
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το 2023 οι εκποιήσεις που αναμέ-
νεται να γίνουν στην Κύπρο θα κυ-
μανθούν στις 5.000 - 6.000, με πάνω
από το 70% να αφορούν υποθέσεις
προ του 2013. Την περασμένη Πέμ-
πτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων
υπήρξε μια προσπάθεια για να ανα-
βληθούν εκ νέου οι εκποιήσεις. Οι
βουλευτές ψήφισαν κατά της πρό-
τασης νόμου, άρα και δεν πρόκειται
να υπάρξει αναβολή της διαδικασίας
των εκποιήσεων. Ετσι θα πραγμα-
τοποιούνται κανονικά. Μερίδα βου-
λευτών -και δικαίως- υποστηρίζουν
πως αν και οι αρμόδιοι φορείς έχουν
υποσχεθεί να φέρουν εργαλεία με
τα οποία το γενικότερο πλαίσιο
των εκποιήσεων θα καταστεί απο-
τελεσματικότερο και ορθότερο, μέ-
χρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει.
Ο λόγος για το Σχέδιο Ενοικίου
Έναντι δόσης (Mortgage to rent)
και το ειδικό δικαστήριο. Για το
πρώτο σκέλος, αυτό του Σχεδίου
Ενοικίου Έναντι Δόσης, αναμένεται
εντός του μήνα, το πολύ μέχρι τον
Απρίλη του 2023 να μπει σε εφαρ-
μογή και είναι αρκετά προχωρημένη
ως διαδικασία. Για τη δημιουργία
του ειδικού δικαστηρίου ωστόσο,
γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό,
καθώς ναι μεν η αναγκαιότητα της
δημιουργίας του είναι προφανής,
αλλά φαντάζει δύσκολο εγχείρημα.
Όπως και να έχει, την παρούσα
χρονική στιγμή δεν εφαρμόζεται
κανένα από τα δύο μέτρα, άρα μπο-
ρεί να υπάρξει και εύλογα αντίλογος
πως, αν οι βουλευτές ψήφιζαν πε-

ραιτέρω αναστολή εκποιήσεων για
τρεις μήνες, θα υπήρχε βάση.

Πόσες όμως είναι οι εκποιήσεις
που έχουν γίνει και «πράξεις» από
τότε που εφαρμόστηκε το πλαίσιο
των εκποιήσεων στην Κύπρο και
πώς φτάσαμε σήμερα να συζητάμε
για αναστολές εκποιήσεων, μία
διαδικασία που είναι ψηφισμένη
με νόμο; Στα χρόνια του μνημονίου,
στη βάση του προγράμματος δη-
μοσιονομικής προσαρμογής της

Κύπρου, η χώρα είχε κάποιες υπο-
χρεώσεις-μεταρρυθμίσεις που θα
ενίσχυαν το «λαβωμένο» πλαίσιο
λειτουργίας του τραπεζικού τομέα
και διαχείρισης των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που ήταν σε
ιστορικά υψηλά. Μία από αυτές τις
υποχρεώσεις ήταν να ψηφιστεί ένα
πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για
τις εκποιήσεις, διότι μέχρι τότε γί-
νονταν μέσω του κτηματολογίου
και μπορεί να έπαιρναν και χρόνια
για να περατωθούν. Τον Σεπτέμβριο
του 2014 ψηφίστηκε ο νόμος για
τις ιδιωτικές εκποιήσεις, όπου οι

δημοπρασίες θα γίνονταν παρα-
δοσιακά, με φυσική παρουσία. Ναι
μεν πέρασε, αλλά τότε έγινε μία
αναστολή του νόμου μερικών μη-
νών για να δώσει προτεραιότητα
στη δημιουργία πλαισίου αφερεγ-
γυότητας. Το πλαίσιο δηλαδή που
θα λειτουργούσε ως δίχτυ προστα-
σίας στους δανειολήπτες. Σημει-
ώνεται πως, από το πλαίσιο αφε-
ρεγγυότητας έχει οριστεί και το
όριο των 350 χιλιάδων ευρώ αξίας
της πρώτης κατοικίας που προστα-
τεύεται.

Το καλοκαίρι του 2018, μαζί με
την πώληση του Συνεργατισμού
προχώρησαν σε ψήφιση και άλλες
πρόνοιες για το πλαίσιο των εκποι-
ήσεων και μεταξύ άλλων εισήχθη
και η δυνατότητα να γίνονται ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί. Τον Σε-
πτέμβριο του 2019 άρχισαν να
εφαρμόζονται οι ηλεκτρονικοί πλει-
στηριασμοί, όμως σταμάτησαν με
την έλευση της πανδημίας τον
Μάρτιο του 2020. Η απόφαση για
αναστολή των εκποιήσεων τότε
έγινε με απόφαση των τραπεζών,
ωστόσο ακολούθησαν και άλλες -
πέντε στο σύνολο- αναστολές μέχρι
και τον Ιανουάριο του 2022 με απο-
φάσεις βουλευτών. Οι πρώτες ανα-
στολές με απόφαση τραπεζών ήταν
καθολικά για όλους τους τύπους
των ακινήτων, ενώ αυτές της Βου-
λής ήταν για ακίνητα συγκεκριμέ-
νης (ευρείας κατ’ ακρίβεια) περι-
μέτρου. 

Το 10% - 15% δημοπρατούνται
Πόσες εκποιήσεις έγιναν από

το 2020 και εντεύθεν; Σύμφωνα
με στοιχεία που συνέλεξε η «Κ»
από τράπεζες, το 2020 που ήταν
και η πρώτη χρονιά της πανδημίας
έγιναν συνολικά 1.000 εκποιήσεις.
Το 2021, τα στοιχεία δείχνουν πως
«σκαρφάλωσαν» στις 3.500 και το
2022 έφτασαν τις 4.000. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των τραπεζών,
οι εκποιήσεις που πρόκειται να γί-
νουν το 2023 θα φτάσουν κοντά
στις 5.000 - 6.000, αφού, όπως ανα-
φέρουν πηγές που είναι σε θέση
να γνωρίζουν, «μαζεύτηκαν» υπο-
θέσεις από τις προηγούμενες ανα-
στολές.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα
παραπάνω νούμερα που παρου-
σιάζονται, γύρω στο 10% - 15% από
τα ακίνητα αυτά ολοκληρώνονται
οι πράξεις μέσα στις δημοπρασίες. 

Ποιος όμως ο τύπος των ακινή-
των που εκποιούνται; Γύρω στο
60% των ακινήτων αφορούν χω-
ράφια και οικόπεδα και περίπου
15% αφορούν οικίες-διαμερίσματα

ή χωράφια με κτίσμα. Γι’ αυτά, δεν
διευκρινίζεται αν υπάρχουν και
πρώτες κατοικίες που πηγαίνουν
σε πλειστηριασμό, τραπεζικές πηγές
σημειώνουν στην «Κ» πως μπορεί
να πήγαν ελάχιστες και συγκεκρι-
μένα για περιπτώσεις που ήταν
αξίας κάτω των 350 χιλιάδων ευρώ,
μπορεί να είναι «μετρημένες στα
δάκτυλα». Προφανώς, όπως σχο-
λίασαν, σε τέτοιες περιπτώσεις
σταμάτησε η διαδικασία της εκ-
ποίησής τους. Γυρνώντας πάλι στη
δομή των ακινήτων που εκποιούν-
ται, αφορούν το υπόλοιπο 25% σε
καταστήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες
και άλλα.

Σημαντικό δε, ότι, το 70% - 80%
των υποθέσεων ακινήτων που προ-
χωρούν για εκποίηση αφορά υπο-
θέσεις που έχει βγει δικαστική από-
φαση πριν από το 2013. Δεν αφο-
ρούν περιπτώσεις που σχετίζονται
με πανδημία, πόλεμο, πληθωρισμό
και άλλα προβλήματα που είναι
πρόσφατα.

Οι πραγματικοί 
αριθμοί πίσω 
από τις εκποιήσεις
Το 2023 θα φτάσουν κοντά στις 5.000 - 6.000, το 2022
ήταν στις 4.000, το 2021 ήταν 3.500 και το 2020 στις 1.000

<<<<<<

Το 70% - 80% των υπο-
θέσεων ακινήτων που
προχωρούν για εκποί-
ηση αφορά υποθέσεις
που έχει βγει δικαστική
απόφαση πριν από το
2013.

Γύρω στο 60% των ακινήτων αφορούν χωράφια και οικόπεδα και περίπου 15% αφορούν οικίες-διαμερίσματα ή χω-
ράφια με κτίσμα.

Πρώτη «πράξη»
στη Βουλή
Την Πέμπτη, με 22 ψήφους
εναντίον και 18 υπέρ, η Βουλή
καταψήφισε την πρόταση νό-
μου για νέα τρίμηνη αναστολή
των εκποιήσεων, που είχε κατα-
τεθεί από τους βουλευτές του
ΑΚΕΛ, τον βουλευτή του Κινή-
ματος Οικολόγων Συνεργασία –
Πολιτών Σταύρο Παπαδούρη και
τον βουλευτή Λευκωσίας, Κω-
στή Ευσταθίου. Προνοούσε
αναστολή των εκποιήσεων μέ-
χρι 10 Ιουνίου 2023 για κύρια
κατοικία μέχρι 300.000 ευρώ,
επαγγελματική στέγη με κύκλο
εργασιών μέχρι 750.000 ευρώ
και αγροτεμάχια μέχρι 100.000
ευρώ. Εναντίον τάχθηκαν στη
νέα αναστολή ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και
ΔΗΠΑ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το Μάρτιο του 2023 η Κύπρος κλείνει
10 χρόνια από το κούρεμα των κα-
ταθέσεων. Δέκα χρόνια μετά την
κρίση του 2013, η εικόνα της Κύ-
πρου είναι εντελώς διαφορετική.
Μέσα σε αυτήντην δεκαετία έγιναν
πολλές αλλαγές και οι πολίτες της
έζησαν πολλές διαφορετικές κα-
ταστάσεις, ομολογουμένως πρω-
τόγνωρες. Μέσα σε αυτήν την
10ετία έκλεισαν βιαίως τράπεζες,
κάποιες έκλεισαν εθελοντικά, έγι-

ναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, άλλες
μπήκαν στο «συρτάρι», μειώθηκαν
μισθοί, μερικοί επαναφέρθηκαν,
η χώρα μπήκε στα «σκουπίδια» και
βγήκε ξανά στην επιφάνεια. Η λίστα
είναι μακροσκελής, δέκα χρόνια
μετά όμως και δίχως συναισθημα-
τισμούς μπορεί να δοθεί η πραγ-
ματική πηγή του όλου «κακού»,
αφήνοντας στην άκρη τις όποιες
πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Η πη-
γή του «κακού» ξεκινά 10 χρόνια
πριν από το κούρεμα του 2013, το
2003, όταν βλέπαμε στις τράπεζες
μία ραγδαία εισροή ξένων καταθέ-

σεων. Να τις καλωσορίζουν δίχως
να έχουν πλάνο για το πώς θα τις
διαχειριστούν ορθά. Μέχρι το 2003
οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύ-
στημα ήταν περίπου στα 25 δισ.
ευρώ, όμως 1 χρόνο αργότερα, δη-
λαδή μετά την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε., η εισροή ξένων καταθέ-
σεων αρχίζει να ανεβαίνει επικίν-
δυνα. Το 2004 έφτασαν τα 30 δισ.,
το 2005 τα 40 δισ., το 2006 τα 45
δισ., το 2007 έφτασαν στα 50 δισ.,
φτάνουμε το 2008 που η Κύπρος
μπήκε στο ευρώ να έχει 55 δισ. κα-
ταθέσεις, το 2009, 60 δισ. ευρώ και

το 2010 ξεπέρασαν τα 70 δισ. ευρώ.
Οι καταθέσεις για τις κυπριακές
τράπεζες από ότι αποδείχτηκε εκτός
από ακριβές, απέβησανκαι μοιραίες.
Οι τράπεζες από τη μία έπρεπε να
δίνουν σε ένα περιβάλλον υψηλών
επιτοκίων υψηλές αποδόσεις πάνω
στις καταθέσεις και από την άλλη
να τις διοχετεύσουν με επιτυχία.
Στο δεύτερο σκέλος, σίγουρα απέ-
τυχαν. Κατά γενική ομολογία, οι
τράπεζες της Κύπρου άρχισαν να
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που
δεν είχαν δυνατότητα να διαχει-
ριστούν επαρκώς. 

Διαθέσιμα είναι και τα νούμερα
των χορηγήσεων, δικαιολογώντας
με δεδομένα την αλόγιστη πιστω-
τική επέκταση που σημειώθηκε
από τις τράπεζες, ως απόρροια της
αποδοχής των ξένων καταθέσεων
και της προσπάθειάς τους να τις
διοχετεύσουν. Και εκεί είναι η συ-
νέχεια του «κακού». Το 2003 ο δα-
νεισμός ανερχόταν στα 20 δισ., το
2004 στα 25 δισ., το 2005 έφτασε
λίγο κάτω από τα 30 δισ., το 2006
έφτασε αισίως τα 30 δισ., το 2007
αυξήθηκε απότομα στα 40 δισ., το
2008 εκτοξεύθηκε στα 55 δισ., συ-

νεχίζοντας η αλόγιστη αυτή πι-
στωτική επέκταση μέχρι και το
2012, με δανεισμό πάνω από 70
δισ. ευρώ.

Δύο λάθος επιλογές
Οι κυπριακές τράπεζες έκαναν

δύο λάθος επιλογές. Από τη μία
παραχώρησαν δανεισμό κυρίως
στον τομέα των ακινήτων (real
estate), σε έναν τομέα που δεν
έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώ-
σουν τόσο μεγάλη βαρύτητα και
με τόσες λίγες δικλίδες ασφαλείας
και δεύτερον, επένδυσαν σε κρα-
τικά ομόλογα, κυρίως του Ελληνι-
κού δημοσίου. Τα προβλήματα με
το χρέος της Ελλάδας έφεραν τα
γνωστά αποτελέσματα του κουρέ-
ματος των ομολόγων αυτών (PSI)
και οι κυπριακές τράπεζες έχασαν
κεφάλαια τα οποία ήταν επενδυ-
μένα σε προϊόν που επειδή σχετι-
ζόταν με κράτη, είχε και «μηδενικό»
ρίσκο. Το ρίσκο προφανώς δεν
ήταν μηδενικό. Μετά την μεγάλη
χρηματοοικονομική κρίση και τον
«σεισμό» με την «Lehman Broth-
ers» το 2008, οι τριγμοί που δημι-
ουργήθηκαν έφτασαν σε όλη την
Ευρώπη και «γκρέμισαν» την Κύ-
προ. Αντιλαμβάνονται οι επόπτες
ότι οι τράπεζες της Κύπρου έχουν
αναλάβει κινδύνους που δεν μπο-
ρούν να εξυπηρετήσουν επαρκώς,
αλλάζουν τα εποπτικά πρότυπα
αναγνώρισης ζημιών στους ισο-
λογισμούς και οι κυπριακές τρά-
πεζες μένουν έκθετες. Στους ελέγ-
χους που γίνονται στις τράπεζες
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς
οι προβλέψεις που είχαν αναλάβει
και καταλήγουμε μαζί με την αδυ-
ναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας
να δανειστεί χρήματα και να μπει

το κράτος σε πρόγραμμα. Βρέθηκε
τεράστια «τρύπα» στις τράπεζες
που θα έπρεπε να καλυφθεί με ένα
μνημονιακό δάνειο, το οποίο θα
ξεπληρωνόταν με μέτρα που έπρε-
πε το κράτος να λάβει. Το πρόβλημα
των τραπεζών επιλέγηκε να μην
το αναλάβει το κράτος, αλλά να το
αναλάβουν οι καταθέτες. Έτσι προ-
τάθηκε το κούρεμα του Μαρτίου
του 2013, όταν μετατράπηκαν οι
καταθέσεις σε μετοχικό κεφάλαιο
των τραπεζών, σε μετοχές ωστόσο
που είχαν εξαιρετικά μικρή αξία.

Ορθοπόδησε
Τα τελευταία 10 χρόνια οι τρά-

πεζες της Κύπρου έχουν κάνει άλ-
ματα, καθώς αύξησαν τους κεφα-
λαιακούς τους δείκτες, μείωσαν
δραματικά τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, αύξησαν τις προβλέψεις
τους στα εναπομείναντα και βελ-
τίωσαν την εικόνα τους στο επεν-
δυτικό κοινό, με το αντίκρισμα
αυτό να φαίνεται πλέον και στην
τιμή της μετοχής τους. Οι τράπεζες
πλέον ακολουθούν τις αξιολογήσεις
του μακροπρόθεσμου χρέους του
κράτους, έχουν αποκτήσει μεγάλες
δικλείδες ασφαλείας στην διοχέ-
τευση των δανείων τους και η επο-
πτεία χαρακτηρίζεται «συχνά -πυ-
κνά» ασφυκτική. Η εμπιστοσύνη
των καταθετών άμεσα συνδεδεμένη
και με την ανθεκτικότητα των ισο-
λογισμών των τραπεζών, κάτι που
μπορούμε να το δούμε στα νούμερα
των τραπεζών σήμερα. Η κρίση
του 2013, που έφερε σίγουρα πολλά
διδάγματα για τις τράπεζες και όχι
μόνο, είχε ως αποτέλεσμα το με-
γαλύτερο μέρος της τραπεζικής
εποπτείαςνα γίνεται σε«Ευρωπαϊκό
ταμπλό».

Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το κούρεμα
Τα 70 δισ. καταθέσεων και τα 70 δανεισμού – Η απότομη εισροή ξένων χρημάτων και οι αλόγιστες χορηγήσεις

<<<<<<

Οι τράπεζες της Κύπρου
άρχισαν να αναλαμβά-
νουν υποχρεώσεις που
δεν είχαν δυνατότητα
να διαχειριστούν επαρ-
κώς, αφού δέχονταν τη
ραγδαία εισροή ξένων
καταθέσεων.

Από την κρίση του 2013 το μεγαλύτερο μέρος της τραπεζικής εποπτείας γίνεται σε «Ευρωπαϊκό ταμπλό».
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Βάζει πλώρη για ριζικό λίφτινγκ η
Λάρνακα, με τις επενδύσεις να
τρέχουν τόσο από πλευράς Δήμου
με έργα ανάπλασης ύψους 40 εκατ.
ευρώ, όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα με επίκεντρο τον τουριστικό
τομέα και φυσικά το Real Estate.
Τους τελευταίους μήνες οι αιτήσεις
για άδειες οικοδομής έχουν διπλα-
σιαστεί  σε σχέση με το 2019 ανα-
φέρει στην «Κ» ο δήμαρχος Αν-
δρέας Βύρας. Τονίζει παράλληλα
ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να
μην είναι εις βάρος των κατοίκων
της πόλης που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στο κόστος των
ακινήτων της περιοχής. Σε αυτή
τη βάση, ο δήμος εξασκεί την δια-
κριτική του ευχέρεια και παρέχει
κίνητρα στους εργολάβους ώστε
να ενισχύεται ο αριθμός των πο-
λυκατοικιών που απευθύνεται στη
μεσαία τάξη και να μην αφορούν
όλες οι επενδύσεις ακριβότερες
αναπτύξεις. Στις επενδύσεις, βε-
βαίως, περιλαμβάνεται η μεγάλη
ανάπτυξη του λιμανιού και μαρίνας
της πόλης ύψους 1,2 δισ., καθώς
και οι επερχόμενες επενδύσεις
πολλών εκατομμυρίων στον δρόμο
Λάρνακας –Δεκέλειας, στα σημεία
των πετρελαιοδεξαμενών. Στο του-
ριστικό κομμάτι, διεθνείς κολοσσοί
έχουν κλείσει το μάτι στην περιο-
χή, ενώ γίνονται και μικρότερες
επενδύσεις σε μπουτίκ, αστικά ξε-
νοδοχεία στο κέντρο της πόλης. 

Πειραιάς, Ισραήλ και Αίγυπτος
Η «Κ» επισκέφθηκε την πόλη

του Ζήνωνα με αφορμή την ανα-
κοίνωση για έναρξη δρομολογίων
Λάρνακας – Πειραιά τον προσεχή
Αύγουστο, μια κίνηση η οποία ανα-
μένεται ότι θα έχει τουριστική πι-
νελιά στην πόλη. Μιλώντας στην
«Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Kition Ocean Port ανέφερε ότι ανα-
μένονται γύρω στις 80-100 χιλιάδες
επιβατικής κίνησης για την καλο-
καιρινή περίοδο, αρχής γενομένης
από τον Μάη, όταν θα ξεκινήσουν
οι κρουαζιέρες από Ισραήλ προς

Λάρνακα. Συνολικά θα γίνουν 30
κρουαζιέρες φέτος (αύξηση σε σχέ-
ση με τις 22 την περασμένη χρονιά),
από την Mano Cruise με δυνατό-
τητα μεταφοράς 2 χιλιάδες άτομα
κάθε κρουαζιέρα, ενώ γίνονται

προσπάθειες για νέες προσθήκες
εταιρειών κρουαζιέρας. Στόχος της
εταιρείας η σύνδεση Λάρνακας –
Πειραιά με τις κρουαζιέρες στο Ισ-
ραήλ και μελλοντικά ίσως και την
Αίγυπτο. Αυτό είναι και το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα της Λάρ-
νακας, σε σχέση με τη Λεμεσό,
όπως ανέφερε. Στο μεταξύ, αυτήν
την περίοδο ξεκινούν εργασίες για
δημιουργία ειδικής πύλης για έλεγ-
χο των οχημάτων με στόχο την
μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
των επιβατών. Οι εργασίες για την
ανάπλαση του λιμανιού και της
μαρίνας περιμένουν την ολοκλή-
ρωση του σχεδιασμού και αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν τέλος του
έτους ή το αργότερο τον Μάρτιο

του 2024. Πρόκειται για καθυστέ-
ρηση η οποία δεν αναμένεται να
έχει επίπτωση στο τελικό χρονο-
διάγραμμα αποπεράτωσης του έρ-
γου, σχολίασε ο κ. Αλεξάνδρου. 

40 εκατ. μέχρι το 2026
Στο κομμάτι που αφορά τον δή-

μο, οι επενδύσεις την προηγούμενη
τριετία ανήλθαν στα 22 εκατομ-
μύρια. Εχουν ολοκληρωθεί μέχρι
στιγμής η πλατεία Ζουχουρί -το
καλοκαίρι θα λειτουργήσουν επι-
χειρήσεις, καφετέριες, εστιατόρια
και ταβέρνες στο σημείο- και είναι
προγραμματισμένες αρκετές εκ-
δηλώσεις, κάτι που θα φέρει αρκετό
κόσμο στο εμπορικό κέντρο. Επί-
σης ολοκληρώθηκε ο δημοτικός

κήπος, η δημοτική αγορά, ο πο-
λυχώρος Πολιτισμού ενώ την επό-
μενη τριετία προγραμματίζονται
δέκα έργα ύψους 40 εκατ. Πρόκει-
ται για έργα αναβάθμισης του κέν-
τρου της πόλης, βελτίωση της όψης
στην Πιαλέ Πασά -την οδό που
συνδέει τις Φοινικούδες με το Μα-
κένζι- αλλά και νέα πάρκα. Συγ-
κεκριμένα πρόκειται για την ανά-
πλαση της πλατείας Ακροπόλεως
και ΑΛΚΗΣ, τη δημιουργία του
πάρκου Σαλίνα, τη δημιουργία του
πάρκου καλλιτεχνών Μεσόγειος
και την αποκατάσταση των υπο-
στατικών της οδού Πιαλέ Πασά,
την μεταστέγαση των υπηρεσιών
του δήμου στον χώρο του Παλιού
Νοσοκομείου, τη δημιουργία πο-

λυχώρου δημιουργικής ενασχό-
λησης νέων και ευπαθών ομάδων
στην πρώην κατοικία Αστυνομικού
Διευθυντή, τη β΄ φάση του έργου
ανάπλασης οδών και διευκόλυνσης
ΑΜΕΑ στο κέντρο, τη δημιουργία
χώρου εκδηλώσεων στο Τσιακκι-
λερό, και τα αντιπλημμυρικά έργα
σε Άγιο Λάζαρο – Οκκουλάρ και
λεωφόρους Αγίων Αναργύρων και
Αλεξάνδρου Παναγούλη. 

Αναβαθμίζεται το κέντρο
Όλα τα έργα έχουν στόχο να

προσελκύσουν τουρισμό, ιδιωτικές
επενδύσεις αλλά και κόσμο που
θα επιλέξει την πόλη για ιδιοκα-
τοίκηση. Αναμένεται επίσης ότι
θα δώσουν ανάσες στις επιχειρή-
σεις του κέντρου, οι οποίες εξα-
σθένησαν μετά τη λειτουργία του
Metropolis Mall. «Αυτά τα έργα
δίνουν το μήνυμα της ανάπτυξης,
της βελτίωσης της πόλης και προ-
σελκύουν μια σειρά από επενδυτές
που πιστεύουν στην προοπτική
της Λάρνακας» σχολιάζει σχετικά
ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας. Όλα
τα έργα συγχρηματοδοτούνται
από ευρωπαϊκά προγράμματα, τον
Δήμο, και αριθμός αυτών από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η έναρξή τους υπολογίζεται εντός
του 2023 -κάποια Γενάρη του 2024-
και εκτιμάται ότι μέχρι το 2026 θα
έχουν ολοκληρωθεί. Με αυτά τα
έργα είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια
του δήμου να δημιουργήσει μια
δυνατή υποψηφιότητα για την πο-
λιτιστική πρωτεύουσα 2020-2030.
Όπως αναφέρει ο κ. Βύρας, ήδη
έχει καθοριστεί συγκεκριμένος
προϋπολογισμός από τον Δήμο,
έχει προσληφθεί καλλιτεχνικός
διευθυντής και προσωπικό, έχει
παραχωρηθεί ο χώρος του ξενώνα
στην πλατεία Ζουχουρί, έχει δη-
μιουργηθεί εταιρεία ΜΚΟ με κύριο
μέτοχο τον δήμο και εκφράζεται
η ετοιμότητα ώστε όχι μόνο να
κερδηθεί ο τίτλος, αλλά παράλληλα
«να γίνει κάτι καλό στον τομέα
του πολιτισμού που θα μείνει πα-
ρακαταθήκη για τις επόμενες γε-
νιές». 

Λίφτινγκ εκατομμυρίων ευρώ στη Λάρνακα
Τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις, νέα έργα από τον Δήμο και η τουριστική πινελιά της έναρξης δρομολογίων για Πειραιά

<<<<<<

Από πλευράς δήμου, τα
τελευταία τρία χρόνια
έχουν γίνει έργα 22
εκατ. ενώ έργα 40
εκατ. προγραμματίζον-
ται για την επόμενη
τριετία. 

Ικανοποιητικές είναι οι ενδείξεις
για τις κρατήσεις του 2023. Από
τον χειμώνα διατηρήθηκε ως ένα
βαθμό μια κινητικότητα στην πε-
ριοχή με αθλητικές διοργανώσεις,
ενώ το καλοκαίρι αναμένεται αυ-
ξημένη επισκεψιμότητα, η οποία
ενισχύεται και από τις νέες μονά-
δες που θα λειτουργήσουν. «Το
θετικό με την Λάρνακα είναι η
λειτουργία πολλών μπουτίκ ξενο-
δοχείων που προσελκύουν μεμο-
νωμένους επισκέπτες, κάτι που
αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα
στην πόλη. Καλύτερα από πέρσι
αναμένεται η τουριστική κίνηση
της τουριστικής καλοκαιρινής σε-
ζόν» αναφέρει ο δήμαρχος της πό-
λης. Πέρα από τα μπουτίκ ξενο-
δοχεία το ενδιαφέρον στον ξενο-
δοχειακό κλάδο έχει αυξηθεί ση-
μαντικά το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία
από τον δήμο, από το 2017 μέχρι
σήμερα, έχουν υποβληθεί 33 αι-
τήσεις για ξενοδοχειακές αναπτύ-
ξεις στα όρια του δήμου, εκ των
οποίων έχουν εγκριθεί οι 23. Σε
αυτές περιλαμβάνονται και διε-

θνείς κολοσσοί. Από τις αιτήσεις
οι 13 αφορούν διατηρητέες οικο-
δομές. Στα brands που έχουν επι-
λέξει τη Λάρνακα είναι και η Ra-
disson με δύο ξενοδοχεία στην
πόλη, η αλυσίδα Mercure της Accor
Group που αναμένεται να λειτουρ-
γήσει τον Απρίλιο. Άλλα τέσσερα
ξενοδοχεία αναμένεται να εμπλου-
τίσουν τον ξενοδοχειακό χάρτη

της Λάρνακας, από τον όμιλο εται-
ρειών Quality, μεταξύ αυτών πε-
ριλαμβάνεται και brand του In-
terContinental Hotels Group. Περί
τα μέσα του 2023 ο όμιλος ανα-
μένεται να ξεκινήσει την ανέγερση
πολυτελούς ξενοδοχειακής μονά-
δας μεγάλης ξένης αλυσίδας, στην
περιοχή της Ορόκλινης. Η νέα μο-
νάδα θα ανεγερθεί σε γη 15.000

τ.μ. δίπλα από το «Χρυσό Ψάρι»
και θα διαθέτει γύρω στα 200 δω-
μάτια. Στην παλέτα των brands
της πόλης έρχεται να προστεθεί
και το Holiday Inn Express, επί
της λεωφόρου Μακαρίου, καθώς
και το Pallas Hotel το οποίο απο-
τελείται από 43 πολυτελή δωμάτια
εκ των οποίων 6 σουίτες διαθέτουν
έξυπνη τεχνολογία.

Ενδείξεις και επενδύσεις στον τουρισμό

Ήδη έχει ξεκινήσει, και μέχρι τέλος
του 2023 αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί, η αναβάθμιση της Πιαλέ
Πασά. Πρόκειται για έργο 1,2 εκατ.
το οποίο αφορά τον εξωραϊσμό
των υποστατικών και την ανα-
βάθμιση των προσόψεών τους.
Στη συνέχεια θα βαφτούν με συγ-
κεκριμένους χρωματικούς τόνους,
οι οποίοι επιλέχθηκαν από καλ-
λιτέχνες και αρχιτέκτονες της πε-
ριοχής, βάσει ιστορικών στοιχείων

που λήφθηκαν από αρχεία, πίνακες
και γκραβούρες εποχής. Όπως πε-
ριγράφει ο κ. Βύρας, πρόκειται
για έργο το οποίο θα αλλάξει την
βιτρίνα όχι μόνο της Λάρνακας
αλλά και της Κύπρου, αφού είναι
η πρώτη εικόνα του επισκέπτη
της Κύπρου -από τη μια η θάλασσα
και από την άλλη η καλαισθησία
και ομοιομορφία στα κτίρια που
θα δίνουν μια ταυτότητα στην πε-
ριοχή. 

Από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 33 αιτήσεις για ξενοδοχειακές αναπτύξεις στα όρια του Δήμου, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι 23 -μεταξύ
αυτών και διεθνείς κολοσσοί στον τομέα της φιλοξενίας.

Μακέτα για το πάρκο καλλιτεχνών Μεσόγειος Έτσι θα είναι η πλατεία Ακροπόλεως.

Παίρνει χρώμα η Πιαλέ Πασά
Η μακέτα του πάρκου Σαλίνα.



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 Βιωσιμότητα, διαφάνεια, Πράσινη Συμφωνία
 Οι εταιρείες που πρωτοπορούν στις κρίσεις

ΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Την Κυριακή 19 Μαρτίου
μαζί με την
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Στις δίκες από απόσταση, ο κατηγορούμενος θα βρίσκεται στο σωφρονιστι-
κό ίδρυμα, οι δικαστές στην έδρα τους και οι δικηγόροι ή οι μεταφραστές σε 
οποιοδήποτε σημείο κατάλληλο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός 
τουρισμός έχει αρχίσει να απο-
κτά χαρακτηριστικά υπερδύνα-
μης στη Μεσόγειο, αλλά και δι-
εθνώς, η κατάταξη της Ελλάδας 
σε έκθεση που αξιολογεί τη βι-
ωσιμότητα της δραστηριότητας 
των ταξιδιών και του τουρισμού 
διεθνώς είναι επιεικώς ανησυ-
χητική. Ερευνα του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ διαπιστώ-
νει σημαντικές ελλείψεις σε το-
μείς όπως η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, η προστασία του 
χαρακτήρα των προορισμών, 
η συμπεριληπτικότητα στην 
απασχόληση, η διαχείριση της 
ζήτησης σε υπερκορεσμένους 
από επισκέπτες προορισμούς 
και ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός. Με απλά λόγια, την ώρα 
που χώρες όπως η Ισπανία και 
η Ιταλία βρίσκονται στην πρώτη 
δεκάδα παγκοσμίως, σε αυτούς 
κι άλλους τομείς, η Ελλάδα βρί-
σκεται στην 28η θέση, στάσιμη 
από το 2019. 

Ενδελεχής καταγραφή
Πρόκειται για την πιο ενδε-

λεχή μέχρι σήμερα καταγραφή 
του προβλήματος του ελληνι-
κού μοντέλου στον τουρισμό, 
που δυστυχώς παραμένει επι-
κεντρωμένο στην προσέλκυση 
ολοένα και μεγαλύτερου αριθ-
μού επισκεπτών, αδιακρίτως 
και ανεξαρτήτως των επιπτώ-
σεων που αυτό έχει στην κοι-
νωνία, στο περιβάλλον και εν 
τέλει στον ίδιο τον χαρακτήρα 
της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
δείκτη ανάπτυξης ταξιδιών και 
τουρισμού (Travel & Tourism 
Development Index 2021) του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ (WEF), η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στην 28η θέση, στην ίδια 
όπου κατατάχθηκε και το 2019. 
Ανάμεσα στις ανταγωνίστρι-
ες χώρες, την καλύτερη θέση 
καταλαμβάνει η Ισπανία που 
βρίσκεται στην 3η θέση, ενώ 
ακολουθούν η Γαλλία στην 4η, 
η Ιταλία στη 10η και η Πορτο-
γαλία στη 16η. Η Τουρκία βρί-

σκεται αρκετές θέσεις κάτω 
από την Ελλάδα, στην 45η θέ-
ση, ενώ ακολουθεί η Κροατία 
στην 46η θέση. Η κατάταξη 
αφορά το 2021 και η επεξερ-
γασία της έγινε το 2022, ωστόσο 
το Ινστιτούτο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων απέκτησε πρόσβαση 
στα στοιχεία που προκύπτουν 
από τους επιμέρους δείκτες που 
παρακολουθεί η συγκεκριμένη 
κατάταξη φέτος και δημοσιεύ-
ει τώρα τα συμπεράσματά του. 

Το πλέον αρνητικό στοιχείο 
όμως προκύπτει από τον υπο-
δείκτη αειφορίας ταξιδιών και 

τουρισμού (Travel & Tourism 
Sustainability Subindex) όπου 
η Ελλάδα βρίσκεται στην 51η 
θέση. Ως προς τους υπόλοι-
πους υποδείκτες που συνθέ-
τουν τον δείκτη ανάπτυξης των 
ταξιδιών και επί συνόλου 117 
χωρών, η Ελλάδα κατατάσσε-
ται στην 42η θέση στην ενερ-
γοποίησή της για το περιβάλ-
λον (Enabling Environment 
Subindex), στην 20ή στην ταξι-
διωτική και τουριστική πολιτική 
και συνθηκών ενεργοποίησης 
(Travel and Tourism Policy and 
Enabling Conditions Subindex), 
στη 19η θέση στις υποδομές 
(Infrastructure Subindex) και 
στην 31η θέση στον υποδεί-
κτη οδηγών ζήτησης ταξιδιών 
και τουρισμού. 

Οι πέντε άξονες
«Ο δείκτης TTDI καταδεικνύ-

ει την επιτακτική ανάγκη για 
ενσωμάτωση των αρχών της 
βιωσιμότητας και της ανθεκτι-
κότητας στον σχεδιασμό και 
τη διαχείριση του τομέα, κα-
θώς ανασυγκροτείται μετά την 
πανδημία», σημειώνει το Ινστι-
τούτο του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ ) σε σχετική αναφορά 
του για το θέμα. Σύμφωνα με το 
ΙΝΣΕΤΕ, η βελτίωση της θέσης 
της Ελλάδας στην κατάταξη θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με την 
υιοθέτηση σειράς δράσεων τα 
οποία εντάσσονται στους ίδιους 
άξονες που στηρίζεται η μελέτη 
του με τίτλο «Ελληνικός Του-
ρισμός 2030 - Σχέδια ∆ράσης». 
∆ηλαδή, σε δράσεις που περι-

λαμβάνονται στους πέντε βα-
σικούς στρατηγικούς άξονες, 
οι οποίοι αφορούν τη βελτίωση 
και ανάπτυξη των υποδομών, 
την αναβάθμιση και προώθη-
ση του τουριστικού προϊόντος, 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την αειφορία, καθώς 
και την ενίσχυση δεξιοτήτων 
και την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας.

Επιχειρηματικό περιβάλλον
Πέραν όμως των προβλημά-

των που διαπιστώνονται στο μέ-
τωπο της αειφορίας και της βιω-
σιμότητας στην Ελλάδα, ζήτημα 
εγείρεται και για το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον: στην υποκα-
τηγορία Business Environment, 
η βαθμολογία της Ελλάδας αν 
και βελτιώθηκε σε σχέση με το 
2019, παραμένει ωστόσο σε χα-
μηλά επίπεδα σε σχέση με τις 
ανταγωνίστριες χώρες. Ο σχε-
διασμός δράσεων για την προ-
στασία της ιδιοκτησίας, τη δι-
ευκόλυνση ξένων επενδύσεων, 
την εξασφάλιση ενός σταθερού 
οικονομικού περιβάλλοντος για 
τις επιχειρήσεις, την ενίσχυ-
ση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων ώστε να διευκολυνθεί 
η πρόσβαση σε χρηματοδοτή-
σεις, την υιοθέτηση ενός φορο-
λογικού συστήματος στο οποίο 
οι επιχειρήσεις θα είναι εύκο-
λο να συμμορφωθούν, αλλά και 
ο περιορισμός της διαφθοράς 
αναφέρονται ως δράσεις που 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
τη βαθμολογία στον εν λόγω 
υποδείκτη.

Σε έλλειμμα του ισοζυγίου αγρο-
τικών προϊόντων οδήγησαν οι 
ανατιμήσεις το 2022, ύστερα από 
δύο χρονιές, το 2020 και το 2021, 
που είχε καταγραφεί πλεόνασμα. 
Η υποκατηγορία, πάντως, των 
φρούτων και λαχανικών διατη-
ρήθηκε πλεονασματική και το 
2021, παρά το γεγονός ότι κατα-
γράφηκαν πολύ σημαντικές αυ-
ξήσεις στις τιμές αρκετών εισα-
γόμενων προϊόντων.     

Συνολικά το 2022 η Ελλάδα 
εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας 
9,88 δισ. ευρώ έναντι 8,33 δισ. 
ευρώ το 2021. Παράλληλα εισή-
γαγε προϊόντα αξίας 10,21 δισ. 
ευρώ έναντι 7,92 δισ. ευρώ το 
2021, με συνέπεια το εμπορικό 
ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 
να κλείσει το 2022 με έλλειμμα 
ύψους 330 εκατ. ευρώ έναντι 
πλεονάσματος 413 εκατ. ευρώ 
το 2021.       

Μεγαλύτερες απώλειες απο-

φεύχθηκαν λόγω του πλεονά-
σματος στο εμπορικό ισοζύγιο 
φρούτων και λαχανικών, καθώς 
η Ελλάδα όχι μόνο αγόρασε ακρι-
βότερα τα εισαγόμενα προϊόντα, 
αλλά πούλησε και τα ελληνικά 
προϊόντα αρκετά ακριβότερα 
στις ξένες αγορές.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Incofruit Hellas, οι εξαγωγές νω-
πών φρούτων και λαχανικών το 
2022 αυξήθηκαν σε αξία κατά 
7,6% σε 1,39 δισ. ευρώ, και σε 
όγκο παρέμειναν στα ίδια επί-
πεδα με το 2021 και διαμορφώ-

θηκαν σε 1.594.942 τόνους. Οι 
εξαγωγές φρούτων και λαχανι-
κών στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
ανήλθαν σε 1,21 εκατομμύριο 

τόνους το 2022, αντιπροσωπεύ-
οντας το 75,8% του συνόλου, με 
την αξία τους να αυξάνεται κατά 
8,8% στο 1,073 δισ. ευρώ. Οι εξα-

γωγές προς τις τρίτες χώρες μει-
ώθηκαν μεν σε όγκο κατά 2,6%, 
αυξήθηκαν όμως σε αξία κατά 
4,4%. Κυριότερες χώρες εξαγω-
γής των ελληνικών φρούτων και 
λαχανικών ήταν το 2022 η Ρου-
μανία, η Βουλγαρία, η Γερμανία 
και η Πολωνία.  

Τα ακτινίδια είχαν την πρωτο-
καθεδρία σε ό,τι αφορά τα εξα-
γόμενα προϊόντα, με την αξία 
των εξαγωγών τους να ανέρχε-
ται το 2022 σε 208,81 εκατ. ευ-
ρώ. Ακολουθούν τα πορτοκάλια 
(136,9 εκατ. ευρώ), οι φράουλες 
(130,58 εκατ. ευρώ), τα μαντα-
ρίνια (86,39 εκατ. ευρώ) και τα 
καρπούζια (72,19 εκατ. ευρώ). 

Οι εισαγωγές νωπών φρού-
των και λαχανικών το 2022 αυ-
ξήθηκαν κατά 2,9% σε όγκο και 
15% σε αξία σε σύγκριση με το 
2021 και διαμορφώθηκαν συνο-
λικά σε 729.400 τόνους και 714,1 
εκατομμύρια ευρώ, επανερχό-

μενες στην ανοδική τάση που 
είχαν πριν από το 2020. Αυτό 
που κυρίως αυξήθηκε σε όγκο 
και αξία ήταν οι εισαγωγές λα-
χανικών, με την αύξηση το 2022 
σε σύγκριση με το 2021 να είναι 
αντιστοίχως 11,3% και 29,9%. 
Εκεί που καταγράφηκε η μεγα-
λύτερη αύξηση αξίας ήταν στις 
εισαγωγές πατάτας, κατά 52,9%, 
από τα 59,36 εκατ. ευρώ το 2021 
σε 90,78 εκατ. ευρώ το 2022, με 
τον όγκο εισαγωγών να αυξά-
νεται την ίδια ώρα κατά 24,7%, 
απόρροια σε μεγάλο βαθμό της 
πλήρους επαναλειτουργίας της 
εστίασης.   

Σε ό,τι αφορά τα φρούτα, οι 
περισσότερες εισαγωγές αφο-
ρούν τις μπανάνες (141,5 εκατ. 
ευρώ) και ακολουθούν τα λεμόνια 
(27,63 εκατ. ευρώ), τα αβοκάντο 
(20,84 εκατ. ευρώ) και οι ντομά-
τες (16,37 εκατ. ευρώ).   

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε έρευνα 
του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ 
η Ελλάδα βρίσκεται 
στην 28η θέση 
μεταξύ 117 χωρών.

Η αξία των εξαγωγών 
διαμορφώθηκε 
στα 9,88 δισ. ευρώ, 
ενώ αυτή των εισαγω-
γών στα 10,21 δισ. 

Η δίκη από απόσταση, όπου στη 
δικαστική αίθουσα βρίσκονται 
μόνο οι λειτουργοί της Θέμιδας, 
διευρύνθηκε διεθνώς κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας. Τότε, μέσω 
της χρήσης λογισμικών απομακρυ-
σμένης επικοινωνίας, οθονών και 
εργαλείων ηλεκτρονικού διαμοι-
ρασμού εγγράφων, που κάνουν 
χρήση τόσο οι δικαστές όσο και 
οι διάδικοι, πραγματοποιήθηκε 
ένας μεγάλος αριθμός δικών σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ. Στην Ελλάδα 
το συγκεκριμένο μοντέλο εκδίκα-
σης δικαστικών υποθέσεων ανα-
μένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά 
από τον Σεπτέμβριο του 2024, με 
σειρά προτεινόμενων διατάξεων 
σε –προς ψήφιση– σχέδιο νόμου 
του υπουργείου ∆ικαιοσύνης να 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι τη-
λεματικές συνεδριάσεις στα δικα-
στήρια της χώρας. Το νέο μοντέ-
λο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή 
από το 2026.

Κατά την πραγματοποίηση των 
δικών από απόσταση, ο κατηγο-
ρούμενος βρίσκεται στο σωφρονι-
στικό ίδρυμα, οι εκπρόσωποι της 
δικαστικής αρχής στην έδρα τους 
και οι δικηγόροι ή οι μεταφραστές 
σε οποιοδήποτε σημείο κατάλλη-
λο για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.

Οι διατάξεις της τροπολογί-
ας του υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
προβλέπουν –απαιτείται η έκδο-
ση Προεδρικού ∆ιατάγματος– τη 
μετατροπή μεταβατικών εδρών σε 
δικαστικά γραφεία τηλεματικής 
και την ίδρυση νέων τέτοιων δικα-
στικών γραφείων το αργότερο μέ-
χρι να εκπνεύσει το 2026. Ωστόσο, 
τα δικαστικά γραφεία τηλεματικής 
θα τεθούν σε λειτουργία, πιλοτι-
κά, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024, 
λίγους μήνες μετά την προβλεπό-
μενη ολοκλήρωση (18.4.2024) του 
εν εξελίξει έργου του υπουργείου 
∆ικαιοσύνης («Υπηρεσίες τηλεδι-
άσκεψης σε δικαστήρια και σω-
φρονιστικά καταστήματα και πα-
ροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της 
πορείας των πινακίων και των εκ-
θεμάτων δικαστηρίων - ηλεκτρο-
νικό πινάκιο»). Σήμερα, κατά τη 

συνήθη πρακτική, στις μεταβα-
τικές έδρες πραγματοποιούνται 
συνεδριάσεις σε συγκεκριμένες 
ημέρες ανά μήνα, με τους εκπρο-
σώπους των δικαστικών αρχών να 
μεταβαίνουν σε αυτές από γειτο-
νικούς νομούς και περιοχές (π.χ. 
από τα Ιωάννινα στην Πρέβεζα). 
«Ως δικαστικό γραφείο τηλεματι-
κής νοείται ο απομακρυσμένος τό-
πος ο οποίος λειτουργεί ως υπηρε-
σία του δικαστηρίου, με το οποίο 
συνδέεται με χρήση τεχνολογιών 
απομακρυσμένης σύνδεσης, για 
τη διεξαγωγή τηλεματικών συ-
νεδριάσεων. Στο δικαστικό γρα-
φείο τηλεματικής παρέχεται από 
το προσωπικό του δικαστηρίου, με 
τη χρήση των τεχνολογιών απο-
μακρυσμένης σύνδεσης, προσω-
ρινή και οριστική δικαστική προ-
στασία και, γενικότερα, υπηρεσίες 

δικαιοσύνης, στις υποθέσεις που 
υπάγονται στην κατά τόπο αρμο-
διότητα του γραφείου» αναφέρει η 
παράγραφος 3 του άρθρου 2 (Κεφ. 
Β΄) για τις αρμοδιότητες των τα-
κτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Προβλέπεται ακόμη η δυνα-
τότητα εξέτασης από απόσταση 
μαρτύρων, πραγματογνωμόνων 
και διαδίκων, όπως και η ανάρ-
τηση των εκθεμάτων, όχι μόνο 
έξω από την αίθουσα συνεδριά-
σεων αλλά και στην ιστοσελίδα 
του κάθε δικαστηρίου.

Οπως ανέφερε, πρόσφατα, σε 
ημερίδα του υπουργείου Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης και Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωμάτων Πάνος Αλεξανδρής, στην 
Ελλάδα η τηλεματική δίκη είναι 
αναγκαία λόγω και των γεωγρα-
φικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας, 
που δεν επιτρέπουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις την έγκαιρη προσέλευ-
ση στο δικαστήριο των διαδίκων.    

Ξεκινούν πιλοτικά
το 2024 οι δίκες
από απόσταση

O ελληνικός τουρισμός χωλαίνει
σε θέματα αειφορίας, βιωσιμότητας

Ελλειμμα 330 εκατ. στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων το 2022  

Ελλείψεις σε προστασία περιβάλλοντος και χαρακτήρα των προορισμών

Οι τηλεματικές συνε-
δριάσεις των δικαστη-
ρίων θα τεθούν 
σε πλήρη εφαρμογή 
από τα τέλη του 2026.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Α
Π

Ε



Ε Λ Λ Α Δ ΑΚυριακή 12 Μαρτίου 2023 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7  

© 2023 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων 

Οίκων της KPMG που συνδέονται με τον Διεθνή Οίκο KPMG International Limited, ιδιωτική αγγλική εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης δια εγγυήσεως. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

© 2023 Η Θεοδωρίδης, Γεωργίου, Ιακώβου & Σια Δ.Ε.Π.Ε (Theodorides, Georgiou, Iacovou & Co LLC) είναι ιδιωτική δικηγορική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής ΗΕ 436739), υπό την εποπτεία του Νομικού 

Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι ενταγμένη στο διεθνές δίκτυο μελών της KPMG Law και 

ως τέτοια λειτουργεί στην Κύπρο.

Law

Τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη πέ-
τυχε η Ελλάδα το δ΄ τρίμηνο 
του 2022, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του 2021, σύμφω-
να με στοιχεία που δημοσίευσε 
η Eurostat. Ωστόσο, η σύνθεση 
του ΑΕΠ εξακολουθεί να μει-
ονεκτεί ποιοτικά σε σύγκριση 
με αυτήν της Ευρωζώνης, κα-
θώς η κατανάλωση παραμένει 
βασική κινητήρια δύναμη. Στα 
θετικά καταγράφεται η αύξηση 
των επενδύσεων και στα αρνη-
τικά η επιδείνωση του εξωτε-
ρικού ισοζυγίου.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ στην 
Ευρωζώνη κατά το δ΄ τρίμηνο 
του 2022 αυξήθηκε κατά 1,8% 
και στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
κατά 1,7%, σε ετήσια βάση. 
Στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 
5,2%, καταγράφοντας το υψη-
λότερο ποσοστό μετά την Ιρ-
λανδία (13,1%). Ακολουθούν η 
Ρουμανία με 4,9% και η Μάλτα 
με 4,7%. Τη χειρότερη επίδο-
ση είχε η Εσθονία, με μείωση 
κατά 4,4%.

Σε σύγκριση με το προηγού-
μενο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην 
Ευρωζώνη το δ΄ τρίμηνο μει-
ώθηκε κατά 0,1%, ενώ στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση συνολι-
κά παρέμεινε σταθερό. Στη 
σύγκριση αυτή, σε τριμηνι-
αία βάση, η Ελλάδα κατέλα-
βε την πρώτη θέση, με αύξη-
ση του ΑΕΠ της κατά 1,4%, 
ακολουθούμενη από τη Μάλ-
τα (+1,2%) και την Κύπρο 
(+1,1%). Αντίθετα, τη μεγα-
λύτερη μείωση του ΑΕΠ είχε 

η Πολωνία (-2,4%), ακολουθού-
μενη από την Εσθονία (-1,6%) 
και τη Φινλανδία (-0,6%).

Συνολικά, το 2022 το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 3,5% τόσο στην 
Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρω-
παϊκή Ενωση, ύστερα από μια 
αύξηση 5,3% και 5,1% αντί-
στοιχα το 2021. Στην Ελλάδα, 

το 2022 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνω-
σε ότι η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 
5,9%, μετά το 8,4% του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, κατά το δ΄ τρίμηνο, 
η συνεισφορά της κατανάλω-
σης των νοικοκυριών στην αύ-
ξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης 
(σε σύγκριση με το ίδιο τρίμη-
νο του προηγούμενου έτους) 
ήταν μεν θετική, αλλά μόνο 
κατά +0,6 ποσοστιαίες μονά-
δες. Τα στοιχεία για την Ελλά-
δα δείχνουν ότι η συνεισφορά 
της κατανάλωσης των νοικο-
κυριών στην αύξηση του ΑΕΠ 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, 
+2,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η 
συνεισφορά της κατανάλω-
σης της κυβέρνησης ήταν θε-

τική, +0,1 ποσοστιαίες μονά-
δες στην Ευρωζώνη, ενώ στην 
Ελλάδα ήταν αρνητική, -0,3 
ποσοστιαίες μονάδες.

Η συνεισφορά των επενδύ-
σεων, όπως εκφράζονται από 
τον ακαθάριστο σχηματισμό 
παγίου κεφαλαίου, στην Ευ-
ρωζώνη ήταν +0,1 ποσοστιαί-
ες μονάδες, ενώ στην Ελλάδα 
ήταν +2 ποσοστιαίες μονάδες. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν 
οικονομικοί αναλυτές, η συμ-
μετοχή των επενδύσεων στο 
ΑΕΠ, ενώ έχει αυξηθεί από το 
11% στο 14% παραμένει πολύ 
κάτω από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης, που ξεπερνάει το 
20%. Η Ελλάδα είχε αντίστοι-
χα υψηλό ποσοστό συμμετο-
χής των επενδύσεων στο ΑΕΠ 
το 2007, αλλά αυτό οφειλόταν 
σε μεγάλο βαθμό στις κατα-
σκευές. Σε ό,τι αφορά τον εξω-
τερικό τομέα, η συνεισφορά 
των εξαγωγών στην Ευρωζώνη 
ήταν θετική, +2,5 ποσοστιαί-
ες μονάδες, ενώ στην Ελλάδα 
ήταν αρνητική, -1,4 ποσοστι-
αίες μονάδες. 

Η συνεισφορά των εισαγω-
γών ήταν αρνητική στην Ευ-
ρωζώνη, -1,7 ποσοστιαίες μο-
νάδες, όπως και στην Ελλάδα, 
όπου όμως η συμμετοχή ήταν 
διπλάσια, -3,5 ποσοστιαίες μο-
νάδες.

Τέλος, η συμμετοχή της με-
ταβολής των αποθεμάτων ήταν 
θετική στην Ευρωζώνη, αλλά 
μόλις +0,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες, ενώ στην Ελλάδα ήταν 
+5,9 ποσοστιαίες μονάδες, κά-
τι που προκαλεί ερωτήματα 
στους οικονομικούς αναλυτές.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ξεκινάει την Τετάρτη 22 Μαρ-
τίου και θα παραμείνει ανοι-
χτή μέχρι την εξάντληση του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού, 
που φθάνει τα 700 εκατομμύ-
ρια ευρώ, η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής των αι-
τήσεων χρηματοδότησης για 
τη δέσμη δράσεων «Πράσινη 
μετάβαση μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων». 

Το πρόγραμμα αφορά επεν-
δυτικά σχέδια που έχουν στόχο 
την αξιοποίηση και ανάπτυξη 
σύγχρονων τεχνολογιών και 
την αναβάθμιση των παραγό-
μενων προϊόντων / υπηρεσιών, 
με πριμοδότηση των ενεργειών 
πράσινου προσανατολισμού, 
και είναι διαρθρωμένο σε δύο 
δράσεις:
1. «Πράσινη παραγωγική 
επένδυση ΜμΕ» για επιχει-
ρηματικά σχέδια προϋπολο-
γισμού από 30.000 ευρώ έως 
200.000 ευρώ. Η συνολική δη-
μόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
400.000.000 ευρώ και κατα-
νέμεται ως εξής: 
• Λιγότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανα-
τολική Μακεδονία - Θράκη, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ηπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Κρή-
τη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια 
νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελο-
πόννησος), 312.000.000 ευρώ.
• Περιφέρειες σε μετάβαση 
(Αττική και Νότιο Αιγαίο), 
88.000.000 ευρώ.
2. «Πράσινος μετασχηματι-
σμός ΜμΕ» για επιχειρηματικά 
σχέδια προϋπολογισμού από 
200.000 ευρώ έως 1.000.000 
ευρώ. Η συνολική δημόσια δα-
πάνη της παρούσας πρόσκλη-
σης ανέρχεται σε 300.000.000 
ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 

• Λιγότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανα-
τολική Μακεδονία - Θράκη, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ηπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Κρή-
τη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια 
νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελο-
πόννησος), 234.000.000 ευρώ.
• Περιφέρειες σε μετάβαση 
(Αττική και Νότιο Αιγαίο), 
66.000.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο νέο 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικό-

τητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η 
αξιολόγηση των αιτήσεων χρη-
ματοδότησης θα είναι άμεση 
(FiFo) και το ποσοστό επιδό-
τησης ανέρχεται έως 50% του 
προϋπολογισμού της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Σε 24 μήνες
Ως ημερομηνία έναρξης επι-

λεξιμότητας των δαπανών ορί-
ζεται η ημερομηνία ηλεκτρο-
νικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και η μέγι-
στη διάρκεια ολοκλήρωσης 
του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του επενδυτικού 
σχεδίου δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τους 24 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης ένταξης.

Πρόγραμμα 700 εκατ.
για πράσινες δράσεις
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη
στην Ευρωζώνη πέτυχε η Ελλάδα
Στο 5,2% το δ΄ τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021

Η αξιολόγηση 
των αιτήσεων 
χρηματοδότησης
θα είναι άμεση –
Eως 50% 
το ποσοστό 
επιδότησης.

Στα θετικά η αύξηση 
των επενδύσεων 
και στα αρνητικά 
η επιδείνωση 
του εξωτερικού 
ισοζυγίου.
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Η υψηλή εισπραξιμότητα στους 
φόρους, σε συνδυασμό με την 
αύξηση των εισπράξεων από 
ληξιπρόθεσμα χρέη οδήγησε 
στη μεγέθυνση των εσόδων του 
προϋπολογισμού κατά το προ-
ηγούμενο έτος. Το γεγονός αυ-
τό έδωσε τη δυνατότητα στην 
κυβέρνηση να ανοίξει το καλά-
θι των μέτρων στήριξης για τα 
νοικοκυριά και τους συνταξιού-
χους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΑΑ∆Ε, το ποσοστό εισπρα-
ξιμότητας ανήλθε το 2022 στο 
83,30%, ελαφρώς βελτιωμένο 
σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο έτος και αυξημένο κατά 2,2 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 
με το 2019.

Από τα στατιστικά στοιχεία 
της ΑΑ∆Ε προκύπτει ότι οι επι-
χειρήσεις ανταποκρίνονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις από 
ό,τι τα φυσικά πρόσωπα, που 
όπως δείχνουν τα στοιχεία δυ-
σκολεύονται να αποπληρώσουν 
τους φόρους που τους αναλο-
γούν και ρυθμίζουν τις οφειλές 
σε 24 ή 48 δόσεις.

Ποιους όμως φόρους πληρώ-
νουν πρώτους νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις; Από την επεξερ-
γασία των στοιχείων φαίνεται 
ότι ο φόρος εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και ο ΦΠΑ κα-
ταγράφουν τα υψηλότερα ποσο-
στά εμπρόθεσμων πληρωμών, 
ακολουθεί ο ΕΝΦΙΑ και στο τέ-
λος είναι ο φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, το 2022 οι 
εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ 
έφθασαν το 85,36% του συ-
νολικά οφειλόμενου. Συγκε-
κριμένα, από τα 14,050 δισ. 
ευρώ οφειλόμενου ΦΠΑ κατα-
βλήθηκε από τους υπόχρεους 
εμπρόθεσμα ποσό ύψους 11,99 
δισ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων ανήλ-
θε στο 89,30% του συνολικού 
φόρου. Συγκεκριμένα, το ποσό 
που έπρεπε να πληρώσουν οι 
επιχειρήσεις ανερχόταν στα 

582,14 εκατ. ευρώ, ενώ πληρώ-
θηκε ποσό ύψους 519,84 εκατ. 
ευρώ. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις 
είχαν εξοφλήσει σχεδόν τον φό-
ρο που τους αναλογούσε από τα 
τέλη Νοεμβρίου 2022.

Σε ό,τι αφορά τον φόρο εισο-
δήματος φυσικών προσώπων, 
τα ποσά είναι σημαντικά χαμη-
λότερα σε σύγκριση με τις δύο 
προηγούμενες κατηγορίες. Το 
ποσοστό εισπραξιμότητας πέ-
φτει στο 74,69%, με τα νοικο-
κυριά να πληρώνουν εμπρόθε-
σμα φόρους ύψους 2,573 δισ. 
ευρώ, όταν το ποσό που τους 
αναλογούσε για το 2022 ήταν 
της τάξης των 3,446 δισ. ευρώ.

Η συνέπεια των επιχειρή-

σεων έγκειται και στο γεγονός 
ότι η εφορία ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να διαπιστώσει ποιοι 
πληρώνουν στην ώρα τους και 
ποιοι όχι. Οσοι καθυστερούν 
να πληρώσουν είναι υποψήφι-
οι για έλεγχο, ενώ τα πρόστιμα 
δεν είναι αμελητέα. Παράλληλα, 
στους κακοπληρωτές η εφορία 
καθυστερεί να επιστρέψει και 
τον ΦΠΑ στην περίπτωση που 
είναι πιστωτικός και διενεργεί 
εκτεταμένους ελέγχους.

Οι λόγοι αυτοί, σε συνδυα-
σμό με άλλες παραμέτρους που 
θέτουν τα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και οι επιδοτήσεις (για να 
συμμετάσχει μια επιχείρηση σε 
ένα κοινοτικό πρόγραμμα ή να 
λάβει, για παράδειγμα, τα προ-
ηγούμενα χρόνια την επιστρε-
πτέα προκαταβολή θα έπρεπε 
να πληρώνει εμπρόθεσμα τις 
υποχρεώσεις της) αναγκάζουν 
τις περισσότερες επιχειρήσεις 
να πληρώνουν εμπρόθεσμα.

Οι εμπρόθεσμες πληρωμές 
του ΕΝΦΙΑ έφθασαν το 77,72%, 
ποσοστό το οποίο είναι υψηλό-
τερο σε σύγκριση με τα προη-

γούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυ-
τή οφείλεται στη σημαντική 
μείωση του ΕΝΦΙΑ τόσο για τα 
νοικοκυριά όσο και για τις επι-
χειρήσεις.

Παράλληλα οι εφαρμογές 
έχουν οδηγήσει τα τελευταία 
χρόνια στην αύξηση των εσό-
δων. Και αυτό καθώς οι φορολο-
γούμενοι ενημερώνονται πλέ-
ον άμεσα για τις υποχρεώσεις 
τους, ενώ εάν έχει παρέλθει η 
ημερομηνία πληρωμής λαμβά-
νουν μηνύματα προκειμένου 
να τακτοποιήσουν τις οφειλές 
τους. Σημειώνεται ότι το 2021 
το ποσοστό εμπρόθεσμων πλη-
ρωμών του ΕΝΦΙΑ ήταν στο 
73,94%.

Από το υπουργείο Οικονο-
μικών αναφέρουν ότι η συνει-
σφορά των νέων τεχνολογιών 
την τελευταία διετία αύξησε 
σημαντικά τα έσοδα του δημο-
σίου, ενώ ταυτόχρονα βελτίω-
σε και την εισπραξιμότητα των 
φόρων. Από το 2019 μέχρι και 
σήμερα έχει περιοριστεί και ο 
ρυθμός αύξησης των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών.

Πατούν... γκάζι οι υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ προκειμένου έως το 
καλοκαίρι να εκδοθούν και να 
πληρωθούν χιλιάδες συντάξεις 
και αναδρομικά ποσά που αφο-
ρούν παράλληλη συνταξιοδό-
τηση καθώς και προσαύξηση 
σύνταξης λόγω απασχόλησης 
συνταξιούχων. Με το βάρος των 
προσπαθειών, όλο το προηγού-
μενο διάστημα, να έχει πέσει 
στην έκδοση των εκκρεμών αι-
τήσεων κύριας ασφάλισης ώστε 
να μπει ένα όριο στην ταλαι-
πωρία και την αναμονή εκατο-
ντάδων χιλιάδων υποψήφιων 
συνταξιούχων χωρίς κάποιο ει-
σόδημα, η έκδοση των συγκε-
κριμένων αιτήσεων είχε μπει 
σε δεύτερη μοίρα. Πλέον, όπως 
επισημαίνουν στην «Κ» αρμό-
διοι παράγοντες, το απαραίτη-
το λογισμικό είτε βελτιώνεται 
είτε σχεδιάζεται εξαρχής, με 
στόχο να μπουν σε διαδικασία 
εκκαθάρισης και οι συγκεκριμέ-
νες εκκρεμότητες που αφορούν 
αφενός χιλιάδες συνταξιούχους, 
αφετέρου και ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της παράλληλης συ-
νταξιοδότησης αναδρομικά χι-
λιάδων ευρώ ανά περίπτωση. 

Οσον αφορά την παράλληλη 
συνταξιοδότηση, από το 2016 
και εφεξής εκκρεμούν περίπου 
15.000 αιτήσεις.  

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ήδη 
η διαδικασία έκδοσής τους έχει 

«ξεπαγώσει» και έχουν πληρω-
θεί περίπου 4.000 συνταξιού-
χοι, οι νέες αιτήσεις εκδίδονται 
σχετικά γρήγορα, ενώ το αμέ-
σως επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να βελτιωθεί εκ νέου το 
λογισμικό για το ∆ημόσιο και να 
«τρέξει» ταχύτερα η έκδοση των 
συγκεκριμένων συντάξεων. Βά-
σει των διαθέσιμων στοιχείων, 
πρόκειται για περίπου 3.500 με 
4.000 περιπτώσεις κυρίως για-
τρών, δικηγόρων και μηχανι-
κών ασφαλισμένων στα πρώην 
ταμεία των «επιστημόνων» με 
παράλληλη ασφάλιση στο ∆ημό-
σιο, ενώ υπάρχουν και περίπου 
10.000 με 11.000 περιπτώσεις 
του ιδιωτικού τομέα με ασφά-
λιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Αυτοί οι 
συνταξιούχοι έχουν λάβει την 
πρώτη σύνταξή τους από το τέ-
ως ΕΤΑΑ ή το ΙΚΑ αντίστοιχα, 
αλλά δεν έχουν λάβει την προ-
σαύξηση της σύνταξης από το 
∆ημόσιο και τον τέως ΟΑΕΕ.   

Σύμφωνα μάλιστα με τους 
ειδικούς, αυτές οι περιπτώσεις 
θα λάβουν αναδρομικά που εν-
δέχεται να ξεπερνούν και τις 
30.000 ευρώ, καθώς τα οφει-
λόμενα από τις προσαυξήσεις 
συντάξεων αφορούν ακόμη και 
έξι έτη. 

Αντίθετα, από τη διοίκηση 
του ΕΦΚΑ επισημαίνουν ότι 
όσοι υπέβαλαν αίτηση για πα-
ράλληλη σύνταξη από την 1η 
Ιουλίου 2022 και έπειτα, χάρη 
στο νέο λογισμικό το οποίο 

λειτουργεί στον ΕΦΚΑ έκτο-
τε, έχουν ελάχιστο χρόνο ανα-
μονής.   

Το επόμενο διάστημα εκτι-
μάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία 
και το απαιτούμενο λογισμικό 
για την προσαύξηση σύνταξης 
σε συνταξιούχους που εξακο-
λουθούν να εργάζονται. Βάσει 
του νόμου 4670/2020, ο οποίος 
βέβαια ακόμη και σήμερα  δεν 
έχει εφαρμοστεί, οι καταβλη-
θείσες εισφορές των εργαζόμε-
νων συνταξιούχων θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με στόχο 
την προσαύξηση του ανταπο-
δοτικού μέρους της κύριας σύ-
νταξης καθώς και της επικου-

ρικής σύνταξής τους. Το μέτρο 
αφορά τόσο τις περιπτώσεις 
που γίνεται περικοπή της σύ-
νταξης κατά 30%, όσο και τις 
περιπτώσεις που γίνεται ανα-
στολή της σύνταξης.     

Στην πράξη ο συνταξιούχος, 
μετά τη διακοπή της αναλη-
φθείσας εργασίας ή αυτοαπα-
σχόλησης, υποβάλλει αίτηση 
προκειμένου ο ΕΦΚΑ να του 
πιστώσει προσαυξημένη τόσο 
την κύρια όσο και την επικου-
ρική σύνταξή του ως εξής:
• Για την κύρια σύνταξη χορη-
γείται ποσό το οποίο προκύπτει 
με βάση τα ισχύοντα ποσοστά 
αναπλήρωσης και τις συντάξι-
μες αποδοχές για το χρονικό 
διάστημα της απασχόλησης ως 
συνταξιούχου.  
• Για την επικουρική σύνταξη 
χορηγείται ποσό που προκύπτει 
με βάση τα ισχύοντα για τον 
υπολογισμό της επικουρικής 
σύνταξης και μόνο για το χρο-
νικό διάστημα της απασχόλη-
σης μετά τη συνταξιοδότηση.  

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πάνω από το 85%
του ΦΠΑ και του 
φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων 
καταβάλλεται
εντός προθεσμίας.

Αφορούν παράλληλη 
συνταξιοδότηση και 
προσαύξηση σύνταξης 
λόγω απασχόλησης 
συνταξιούχων.    

O ελληνικών συμφερόντων εμπο-
ρικός στόλος κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου έτους εμφανί-
ζεται μειωμένος τόσο ως προς 
τον αριθμό των πλοίων που τον 
απαρτίζουν όσο και σε όρους 
χωρητικότητας. Επιπλέον, μει-
ωμένος κατά 71 πλοία είναι και 
ο εμπορικός στόλος που έχει 
υψωμένη την ελληνική σημαία. 

Η μείωση του μεγέθους του 
ελληνόκτητου στόλου διαπι-
στώνεται από την Επιτροπή Ελ-
ληνικής Ναυτιλιακής Συνεργα-
σίας του Λονδίνου (GSCC), η 
οποία και δημοσίευσε την Τε-
τάρτη για 36η συνεχή χρονιά 
την ετήσια έκθεση στατιστικών 
στοιχείων για ελληνικά ελεγχό-
μενα πλοία χωρητικότητας (GT) 
άνω των 1.000 τόνων, νηολο-
γημένα με ελληνική και άλλες 
σημαίες. Ναυλομεσιτικοί κύκλοι 
αποδίδουν τη μείωση του ελ-
ληνικού στόλου στις πωλήσεις 
μεταχειρισμένων πλοίων που 
έκαναν οι Ελληνες ιδιοκτήτες 
κατά τα πρόσφατα υψηλά της 
αγοράς και την επιφυλακτικό-
τητα για νέες παραγγελίες εω-
σότου βρεθούν αξιόπιστες λύ-
σεις για δραστική μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα ώστε τα νέα πλοία να 
είναι συμβατά με τα όρια που 
προβλέπονται για το 2030 και 
το 2050. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
S&P Market Intelligence που 
επεξεργάστηκε το GSCC και 
αφορούν το δωδεκάμηνο που 
έληξε την 28η Φεβρουαρίου, την 
1η Μαρτίου ελληνικά συμφέρο-
ντα έλεγχαν 4.113 πλοία διαφό-
ρων κατηγοριών των οποίων η 
συνολική χωρητικότητα εκτο-
πίσματος (DWT) ανέρχεται σε 
349.963.241 τόνους.

Σε σύγκριση με τα στοιχεία 
του προηγούμενου έτους, αυτό 
αντιπροσωπεύει μείωση 27 πλοί-
ων και χωρητικότητας 5.379.453 
DWT. Τα μεγέθη αυτά περιλαμ-
βάνουν και 194 πλοία διαφόρων 
κατηγοριών που βρίσκονται υπό 

παραγγελία σε ναυπηγεία με 
συνολική χωρητικότητα DWT 
15.062.722 τόνους.

Ο στόλος που είναι νηολογη-
μένος υπό ελληνική σημαία έχει 
μειωθεί για μία ακόμα χρονιά 
ως προς τον αριθμό των πλοίων 
και ως προς τη χωρητικότητα 
και αποτελείται πλέον από 499 
πλοία έναντι 570 πλοίων το προ-
ηγούμενο δωδεκάμηνο. Ο ελλη-

νικά ελεγχόμενος στόλος είναι 
σήμερα νηολογημένος σε 32 δι-
αφορετικά νηολόγια.

Η ανάλυση σημαίας δείχνει 
ότι οι Νήσοι Μάρσαλ κέρδισαν 
57 πλοία, η Λιβερία 66 πλοία, η 
Κύπρος απέκτησε 4 πλοία και οι 
Μπαχάμες 3 πλοία. Περαιτέρω, ο 
Παναμάς απέκτησε 21 επιπλέον 
ελληνικών συμφερόντων πλοία. 
Από την άλλη πλευρά, μειώσεις 
καταγράφηκαν στον αριθμό των 
πλοίων με σημαία Μάλτας, Σι-
γκαπούρης και Χονγκ Κονγκ. 
Οι απώλειες για την ελληνική 
σημαία ανέρχονται σε 71 πλοία 
και 6.393.092 τόνους χωρητικό-
τητας DWT. 

Οσον αφορά το βιβλίο των 
παραγγελιών σε ναυπηγεία 
από ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακές εταιρείες, ως προς 
τον τύπο πλοίου, αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν υπό παραγγελία 
43 πετρελαιοφόρα για λογα-
ριασμό Ελλήνων ιδιοκτητών, 
3 δεξαμενόπλοια χημικών και 
προϊόντων, 64 δεξαμενόπλοια 
υγραερίου, 27 φορτηγά πλοία 
μεταλλευμάτων και χύδην φορ-
τίου, 54 πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων και 3 φορτη-
γά σκάφη.

Περισσότεροι από 55.000 μακρο-
χρόνια άνεργοι έχουν λάβει από 
τη ∆ημόσια Υπηρεσία Απασχό-
λησης (∆ΥΠΑ) το «μπόνους» των 
300 ευρώ που θεσμοθετήθηκε 
το περασμένο καλοκαίρι, με τον 
νόμο για τον εκσυγχρονισμό του 
τέως ΟΑΕ∆. Ηδη, η ∆ΥΠΑ πίστω-
σε στους λογαριασμούς 8.122 μη 
επιδοτούμενων, μακροχρόνια 
ανέργων που κατήρτισαν ψη-
φιακό Ατομικό Σχέδιο ∆ράσης 
(ΑΣ∆) την εφάπαξ παροχή των 
300 ευρώ. Οι πληρωμές εμφανί-
ζονται στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων 
ημερών μετά την καταβολή τους. 
Ετσι συνολικά η παροχή έχει κα-
ταβληθεί σε 55.634 δικαιούχους.  

Σύμφωνα με τη διοίκηση της 
υπηρεσίας, το «μπόνους» θεσμο-
θετήθηκε με τον νόμο «∆ουλειές 
Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο 
την ενεργοποίηση των μακρο-
χρόνια ανέργων και δη όσων εί-
ναι εκτός αγοράς εργασίας για 
πάνω από πέντε έτη, μέσω της 
δημιουργίας επικαιροποιημένου 
ψηφιακού ΑΣ∆, βάσει του οποί-
ου θα μπορούν να κατευθυνθούν 
σε δράσεις ανάπτυξης της απα-
σχολησιμότητάς τους και εύρε-
σης εργασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι 
της νέας παροχής είναι οι μακρο-
χρόνια άνεργοι που: 

– Εχουν συμπληρώσει συνε-
χόμενη εγγεγραμμένη ανεργία 
άνω των πέντε ετών και κατό-
πιν καταρτίζουν ψηφιακό ΑΣ∆.  

– Εχουν εισόδημα έως 16.000 
ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι 
έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 27.000 
ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένει-

ες (προσαυξανόμενο κατά 3.000 
ευρώ ανά τέκνο).  

Οι δυνητικά δικαιούχοι θα 
πρέπει να εισέλθουν στην ειδι-
κή πλατφόρμα που έχει δημιουρ-
γηθεί στο www.gov.gr με τους 
κωδικούς Taxisnet, να καταχω-
ρίσουν ή να επικαιροποιήσουν 
τα στοιχεία του τραπεζικού λο-
γαριασμού τους (IBAN) για την 
καταβολή της παροχής, καθώς 

και την οικογενειακή τους κα-
τάσταση.   

Εφόσον οι προϋποθέσεις πλη-
ρούνται, η καταβολή γίνεται αυ-
τόματα στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων.     

Οσοι άνεργοι έχουν ήδη κα-
ταρτίσει Ατομικό Σχέδιο ∆ρά-
σης (ΑΣ∆) θα πρέπει να το με-
τατρέψουν σε ψηφιακό ΑΣ∆. 
Συγκεκριμένα εισέρχονται με 
τους κωδικούς Taxisnet στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες (eservices) 
της ∆ΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή 
επικαιροποιούν τα στοιχεία του 
ΑΣ∆, ώστε να μετατραπεί σε ψη-
φιακό ΑΣ∆.  

Οσοι δεν έχουν ακόμη καταρ-
τίσει ΑΣ∆ θα πρέπει να κλείσουν 
ραντεβού με εργασιακό σύμβου-
λο στο Κέντρο Προώθησης Απα-
σχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής 
τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης 
(MyDYPAlive) είτε διά ζώσης.  

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ  

Μειώθηκε η δύναμη
του ελληνόκτητου
εμπορικού στόλου 

«Μπόνους» 300 ευρώ
σε πάνω από 55.000
μακροχρόνια ανέργους  

Εμπρόθεσμα πληρώνουν
την εφορία οι επιχειρήσεις

Ξεμπλοκάρουν
χιλιάδες εκκρεμείς
αιτήσεις συντάξεων    

Η βελτίωση των ελέγχων αυξάνει την εισπραξιμότητα των φόρων

Εχασε 71 πλοία
η ελληνική σημαία
το δωδεκάμηνο 
που έληξε την 28η 
Φεβρουαρίου.

Η ενίσχυση δόθηκε 
σε όσους κατήρτισαν 
ψηφιακό Ατομικό 
Σχέδιο Δράσης.   

Tης ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ    

Από το 2016 και εφεξής, εκκρεμούν περίπου 15.000 αιτήσεις που αφο-
ρούν την παράλληλη συνταξιοδότηση.
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Υπό τη συνεχή και εντεινόμενη 
πίεση της Ουάσιγκτον, οι Ευρω-
παίοι τείνουν να συστρατευθούν 
με την υπερδύναμη στον αντα-
γωνισμό της με το Πεκίνο για 
την παγκόσμια κυριαρχία στην 
υψηλή τεχνολογία. Επειτα από 
πιέσεις ετών, οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες προσανατολίζονται να επιβά-
λουν περιορισμούς στις εξαγωγές 
υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα 
προκειμένου να εμποδίσουν τη 
δεύτερη οικονομία στον κόσμο 
να παράγει με τις δικές της βιο-
μηχανίες τους πλέον προηγμέ-
νους επεξεργαστές. Είναι η κα-
τηγορία επεξεργαστών που έχει 
εκτεταμένες εφαρμογές στον 
αμυντικό και πολεμικό εξοπλι-
σμό, γι’ αυτό και η Ουάσιγκτον 
επικαλείται πάντα λόγους εθνι-
κής ασφαλείας στην πολιτική 
της επί του θέματος. Παράλληλα, 
όμως, ακόμη δύο ευρωπαϊκές χώ-
ρες ενδέχεται να απαγορεύσουν 
τις εισαγωγές τεχνολογικού εξο-
πλισμού από τις κινεζικές βιομη-
χανίες Huawei και ZET. 

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα 
επιβάλει περιορισμούς στις εξα-
γωγές τεχνολογίας για την παρα-
γωγή των «πλέον προηγμένων» 
επεξεργαστών. Πρόκειται για 
τους επεξεργαστές που παράγει 
η ολλανδική βιομηχανία υψηλής 
τεχνολογίας ASML. Στη σχετική 

επιστολή της προς το ολλανδικό 
Κοινοβούλιο η υπουργός Εμπορί-
ου της χώρας, Λίσε Σραϊνεμάχερ, 
απέφυγε να διευκρινίσει ποια ή 
ποιες ακριβώς κατηγορίες επεξερ-
γαστών θα αφορά η απαγόρευση 
εξαγωγών που θα τεθεί σύντομα 
σε ισχύ. Αρκέστηκε μόνο να τονί-
σει πως η απαγόρευση θα επιβλη-
θεί με «χειρουργική» ακρίβεια και 
αφορά μόνο πολύ εξειδικευμένα 
συστήματα τα οποία παράγουν 
τους μικρότερους επεξεργαστές, 
μεταξύ των οποίων και αυτοί που 
κατασκευάζει η ολλανδική βιομη-
χανία ASML. Προσέθεσε επίσης 
ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις θα πρέπει να υποβάλουν αί-
τηση προκειμένου να τους χορη-
γηθούν άδειες για την εξαγωγή 
της σχετικής τεχνολογίας. Από 
την πλευρά της η ASML έσπευ-
σε να τονίσει ότι «δεν προβλέπει 
να υπάρξουν κάποιες οικονομι-
κές επιπτώσεις της απαγόρευσης 
στην εικόνα της επιχείρησης για 
το 2023» και ότι δεν έχει λάβει 
προς το παρόν καμία διευκρίνιση 
από την ολλανδική κυβέρνηση. 
Σημειωτέον ότι οι επεξεργαστές 
EUV της ASML είναι η κατηγορία 
της πλέον προηγμένης τεχνολο-
γίας, αλλά οι εξαγωγές τους έχουν 
ήδη απαγορευθεί από το 2019.  

Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανα-
κοίνωση του Βερολίνου ότι επα-

νεξετάζει το θέμα των εισαγωγών 
τεχνολογικού εξοπλισμού από 
κινεζικές βιομηχανίες, όπως η 
Huawei και η ZTE. Πρόκειται για 
δύο κινεζικούς κολοσσούς, εξο-
πλισμός των οποίων χρησιμοποι-
είται έως τώρα στα δίκτυα τηλε-
πικοινωνιών τρίτης γενιάς (5G) 
της Γερμανίας. Πρόκειται, όμως, 
επίσης και για τις δύο κινεζικές 
βιομηχανίες που έχουν κατηγο-
ρηθεί από την Ουάσιγκτον ότι κα-
τασκοπεύουν τη ∆ύση με τη χρή-
ση κακόβουλου λογισμικού  και 

μεταφέρουν πληροφορίες στις 
κινεζικές ένοπλες δυνάμεις. Σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε για το θέμα, ο Μαξιμίλιαν 
Καλ, εκπρόσωπος του γερμανικού 
υπουργείου Εσωτερικών, τόνισε 
πως είναι σημαντικό για τις γερ-
μανικές εταιρείες τηλεπικοινω-
νιών «να μην έχουν υπερβολικό 
βαθμό εξάρτησης από ορισμέ-
νους προμηθευτές τους». Παράλ-
ληλα προειδοποίησε πως αν στις 
αρχές Απριλίου διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει κίνδυνος για την εθνι-
κή ασφάλεια της χώρας, τότε οι 
γερμανικές επιχειρήσεις δεν θα 
αποζημιωθούν από την κυβέρ-
νηση για τα εξαρτήματα που θα 
χρειαστεί να αφαιρεθούν από τα 
δίκτυά τους και να αντικαταστα-
θούν.    

Σχετική έκθεση της δανέζικης 
εταιρείας Strand Consult που πα-
ρουσιάστηκε το περασμένο έτος 
διαπίστωνε πως το 59% των εξαρ-
τημάτων και ανταλλακτικών στα 
γερμανικά δίκτυα πέμπτης γενιάς 
είναι προϊόντα κινεζικών βιομη-

χανιών, όπως η Huawei και ZTE. 
Στην περίπτωση που αποφασίσει 
τελικά την απαγόρευση αυτών 
των εισαγωγών, η Γερμανία θα 
είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, 
μετά τη Σουηδία και τη Βρετανία, 
που θα απαγορεύσει τις εισαγω-
γές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 
από την Κίνα. 

Η Ουάσιγκτον όχι μόνο έχει 
απαγορεύσει τη χρήση εξοπλι-
σμού της Huawei στα αμερικα-
νικά δίκτυα 5G, αλλά έχει επιβά-
λει αυστηρότατους περιορισμούς 
στις εξαγωγές μικροεπεξεργα-
στών στον κινεζικό κολοσσό των 
τηλεπικοινωνιών. Σχολιάζοντας 
σχετικά το θέμα, ο Θόρστεν Μπέ-
νερ, διευθυντής του Ινστιτούτου 
Παγκόσμιας Πολιτικής στο Βε-
ρολίνο, τόνισε πως «η απόφαση 
για τον εξοπλισμό των δικτύων 
πέμπτης γενιάς θα έπρεπε να εί-
χε αντιμετωπισθεί ως το εύκολο 
μέρος της υπόθεσης και να είχε 
ληφθεί προ πολλού». Προσέθε-
σε, επίσης, πως δεν είναι συνετή 
στάση «να εξαρτάται κανείς από 

εταιρείες συνδεδεμένες με το κυ-
βερνών κόμμα της Κίνας, καθώς 
έτσι επαναλαμβάνουμε τα λάθη 
που κάναμε με τη Ρωσία».    

Σημειωτέον ότι δημοσκόπηση 
που διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο το 
ίδρυμα Μάρσαλ της Γερμανίας 
μεταξύ πολιτών στις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού κατέδειξε πως 
η πλειονότητα των Ευρωπαίων 
τάσσονται υπέρ μιας «σκληρό-
τερης» στάσης προς την Κίνα. 
Εξάλλου, περισσότεροι από τους 
μισούς ερωτηθέντες χαρακτήρι-
σαν το Πεκίνο είτε «ανταγωνι-
στή» είτε «αντίπαλο». Το κλίμα 
ήταν πολύ αρνητικό για την Κίνα 
σε Σουηδία, Λιθουανία, Πολωνία, 
Ολλανδία και Γερμανία. Σύμφω-
να μάλιστα με τον Μάρτιν Χάλα, 
διευθυντή της δεξαμενής σκέ-
ψης Sinopsis που έχει έδρα στην 
Πράγα, «είναι η ίδια διαδικασία 
αφύπνισης που έχουμε δει στις 
ΗΠΑ και την Αυστραλία και αφο-
ρά ορισμένες δυσάρεστες όψεις 
της συνεργασίας με την Κίνα».  

FINANCIAL TIMES, CNBC, REUTERS  

Η Ολλανδία θα επιβά-
λει περιορισμούς στις 
εξαγωγές τεχνολογίας 
και το Βερολίνο επανε-
ξετάζει το θέμα των ει-
σαγωγών τεχνολογικού 
εξοπλισμού από κινε-
ζικές βιομηχανίες.  

Ευρωπαίοι
κατά Κίνας
στην υψηλή
τεχνολογία  
Ολλανδία, Γερμανία γυρνούν την πλάτη

στο Πεκίνο για μικροτσίπ και 5G  

Η ολλανδική απαγόρευση εξαγωγών, σύμφωνα με την υπουργό Εμπορίου Λίσε Σραϊνεμάχερ, θα επιβληθεί με «χειρουργική» ακρίβεια και αφορά μόνο εξει-
δικευμένα συστήματα τα οποία παράγουν τους μικρότερους επεξεργαστές, μεταξύ των οποίων και αυτοί που κατασκευάζει η ολλανδική βιομηχανία ASML.

Την ίδια την υψηλή τεχνολο-
γία χρησιμοποιούν οι κινεζικές 
εταιρείες για να παρακάμψουν 
τις απαγορεύσεις και ουσιαστικά 
τον αποκλεισμό τους από τους 
επεξεργαστές υψηλής τεχνολο-
γίας που τους έχει επιβάλει η Ου-
άσιγκτον. Σύμφωνα με σχετικό 
ρεπορτάζ των Financial Times, 
όσες κινεζικές εταιρείες τεχνη-
τής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν 
το αμερικανικό εμπάργκο χρησι-
μοποιούν τις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών «νέφους» στο Ιντερ-
νετ ώστε να έχουν πρόσβαση 
στην υψηλή τεχνολογία παρα-
γωγής επεξεργαστών μέσω ενδι-
άμεσων εταιρειών. Η βρετανική 
εφημερίδα επισημαίνει μάλιστα 
πως οι ελιγμοί στους οποίους κα-
ταφεύγουν οι κινεζικές βιομη-
χανίες προδίδουν τα πιθανά κε-
νά της πολιτικής τεχνολογικού 
αποκλεισμού που έχει επιβάλει 
η Ουάσιγκτον. Συχνά καταφεύ-
γουν σε συμφωνίες ενοικίασης 
της απαιτούμενης τεχνολογίας ή 
ακόμη και στην αγορά των επε-
ξεργαστών μέσω θυγατρικών τους 
στην Κίνα.   

Για παράδειγμα η iFlytek, κρα-
τική εταιρεία τεχνολογίας ανα-
γνώρισης φωνής που βρίσκεται 
στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον 
από το 2019, έχει αποκτήσει πρό-
σβαση στους επεξεργαστές A100 
της Nvidia μέσω συμφωνίας ενοι-
κίασης. Πρόκειται για επεξεργα-
στές αναγκαίους για τις εφαρμο-
γές της τεχνητής νοημοσύνης. 
Μηχανολόγος της iFlytek ανέ-
φερε πως η εταιρεία «νοικιάζει 
επεξεργαστές και εξοπλισμό σε 
μακροπρόθεσμη βάση και είναι 
το ίδιο με το να τα έχει στην κατο-
χή της». Εξάλλου, υπάλληλοι της 
εταιρείας αναγνώρισης προσώ-

που SenseTime, που είχε την ίδια 
τύχη με την iFlytek, ανέφεραν 
στους F.T. ότι η εταιρεία έχει επι-
στρατεύσει μεσάζοντες για την 
αγορά των εξαρτημάτων τεχνο-
λογίας που της έχει απαγορεύσει 
η Ουάσιγκτον. Τόνισαν, μάλιστα, 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η 
SenseTime αγόραζε επεξεργαστές 
προηγμένης τεχνολογίας απευθεί-
ας μέσω θυγατρικών της που δεν 
βρίσκονται στη μαύρη λίστα της 
Ουάσιγκτον.    

Παράλληλα, ιδιωτικές εταιρεί-

ες «νέφους» παρέχουν στις κι-
νεζικές βιομηχανίες πρόσβαση 
στους αμερικανικούς επεξεργα-
στές υψηλής τεχνολογίας. Η εται-
ρεία «νέφους» AI-Galaxy που έχει 
έδρα στη Σαγκάη, και ιδρύθηκε 
από πρώην στελέχη της Nvidia 
και της AliCloud, χρεώνει 10 δολ. 
την ώρα για να προσφέρει πρό-
σβαση στους επεξεργαστές A100 
της Nvidia. Οπως επισημαίνει η 
βρετανική εφημερίδα, το γεγονός 
ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνη-
τής νοημοσύνης κατορθώνουν να 
έχουν πρόσβαση στους επεξερ-
γαστές υψηλής τεχνολογίας της 
Nvidia σκιαγραφεί την πρόκληση 
που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην 
προσπάθειά τους να περιορίσουν 
τις κινεζικές εταιρείες. Τον Οκτώ-
βριο η Ουάσιγκτον απαγόρευσε 
στις αμερικανικές επιχειρήσεις 
να πωλούν εξοπλισμό παραγωγής 
προηγμένων επεξεργαστών στις 
κινεζικές επιχειρήσεις. Εκπρόσω-
πος του αμερικανικού υπουργείου 
Εμπορίου δήλωσε πως η ασφά-
λεια του υπουργείου «παρακο-
λουθεί και διερευνά επισταμένως 
για τυχόν παραβιάσεις των απα-

γορεύσεων στις εξαγωγές, αλλά 
δεν σχολιάζει σχετικά τυχόν κα-
ταγγελίες». Παράλληλα, εμπειρο-
γνώμων του τομέα ελέγχου εξα-
γωγών δήλωσε πως οι σχετικές 
απαγορεύσεις που έχει επιβάλει 
η Ουάσιγκτον δεν καλύπτουν τις 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών νέ-
φους. Προσέθεσε, πάντως, ότι 
παραβίαση του εμπάργκο θεω-
ρείται μόνο η περίπτωση στην 
οποία η τεχνολογία των επεξερ-
γαστών χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή όπλων μαζικής κατα-
στροφής. Σημειωτέον, άλλωστε, 
πως από τη στιγμή που επέβαλε 
η Ουάσιγκτον το εμπάργκο, οι το-
πικές αρχές στην Κίνα έσπευσαν 
να βοηθήσουν τις βιομηχανίες 
ώστε να συγκεντρώσουν απόθε-
μα επεξεργαστών προηγμένης τε-
χνολογίας. Στέλεχος της iFlytek 
δήλωσε μάλιστα πως η επιβολή 
απαγορεύσεων είχε ως αποτέλε-
σμα να αυξηθούν θεαματικά τα 
αποθέματα υπολογιστών με τη 
βοήθεια του κινεζικού κράτους, 
το οποίο προέβη σε μαζικές αγο-
ρές και αποθήκευση επεξεργα-
στών της Nvidia.

Φόρο 25% προτείνει ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τους 
δισεκατομμυριούχους της υπερ-
δύναμης, τους μεγαλοεπενδυτές, 
αλλά και τους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Πρόκειται για τη συνο-
λική πρόταση που υπέβαλε στο 
Κογκρέσο και αφορά τις προτε-
ραιότητες στη φορολογία και τις 
δημόσιες δαπάνες. Την είδηση 
ανέφεραν στο Bloomberg πηγές 
του Λευκού Οίκου, που ζήτησαν 
να παραμείνουν ανώνυμες. Το 
σχέδιο προβλέπει σχεδόν διπλασι-
ασμό του συντελεστή φόρου στις 
αποδόσεις κεφαλαίου και τις απο-
δόσεις επενδύσεων, ώστε να φτά-
σει στο 39,6% από το υφιστάμενο 
20%. Προβλέπει, επίσης, άλλους 
φόρους εισοδήματος για τους βα-
θύπλουτους Αμερικανούς και τους 
επιχειρηματικούς ομίλους που 

παρουσιάζουν υψηλή κερδοφο-
ρία. Οπως πάντως επισημαίνει 
το Bloomberg, η πρόταση Μπάι-
ντεν, που εντάσσεται στο οικο-
νομικό του πακέτο το γνωστό με 
την επωνυμία «Ας ξαναχτίσουμε 
καλύτερα την Αμερική», έχει πολύ 
μικρές πιθανότητες να ψηφιστεί 
από το Κογκρέσο. Ιδιαιτέρως τώ-
ρα που οι Ρεπουμπλικανοί ελέγ-
χουν τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι 
ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν πέτυχε 
να υπερψηφιστεί αντίστοιχο νο-
μοσχέδιο που προέβλεπε αυξή-

σεις φόρων για τους πλούσιους, 
ούτε όταν οι ∆ημοκρατικοί είχαν 
τον έλεγχο στα δύο σώματα του 
Κογκρέσου. Πέτυχε μόνον μια 
ήπια εκδοχή του πακέτου στή-
ριξης του ενεργειακού τομέα και 
της πολιτικής δημόσιας υγείας, 
του γνωστού και επίμαχου IRA. 
Παράλληλα επίκεινται σχοινοτε-
νείς διαπραγματεύσεις για τα θέ-
ματα που επανέρχονται τακτικά 
στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ 
και αφορούν το όριο του χρέους 
της υπερδύναμης και το όριο των 
δημοσίων δαπανών για το τρέχον 
έτος, καθώς και την οικονομική 
πλατφόρμα για την προεκλογική 
εκστρατεία του προέδρου Μπάι-
ντεν ενόψει των νέων βουλευτι-
κών εκλογών. Σύμφωνα με πηγές 
της αμερικανικής κυβέρνησης, 
οι προτάσεις των ∆ημοκρατικών 

προδίδουν, μεταξύ άλλων, την 
αποφασιστικότητά τους να μει-
ώσουν το έλλειμμα, καθώς προ-
βλέπουν μείωση του συνολικού 
προϋπολογισμού της υπερδύνα-
μης κατά 3 τρισ. δολ. Αυτό θα 
επιτευχθεί κυρίως με την αύξη-
ση των εσόδων μέσα στα επόμε-
να 10 χρόνια. Αντιπροσωπεύουν, 
άλλωστε,  μια δημοφιλή στρο-
φή στην πολιτική της κυβέρνη-
σης και την επαναφορά των φό-
ρων στα δημοφιλή επίπεδα στα 
οποία βρίσκονταν πριν από τη 
φορολογική μεταρρύθμιση του 
Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση των 
φόρων στους πλούσιους και τους 
μεγάλους και κερδοφόρους επι-
χειρηματικούς ομίλους αποτελεί 
πάγιο αίτημα μεγάλου μέρους της 
αμερικανικής κοινής γνώμης εδώ 
και χρόνια.

Οι κινεζικές βιομηχανίες σπάνε με «τρικ» το τεχνολογικό εμπάργκο της Ουάσιγκτον

Φόρο 25% στους πλούσιους προτείνει ο Μπάιντεν

Μικρές οι πιθανότητες 
το σχέδιο να ψηφιστεί 
από το Κογκρέσο.

Η iFlytek, κρατική εταιρεία τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής που βρίσκε-
ται στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον από το 2019, έχει αποκτήσει πρόσβαση 
στους επεξεργαστές A100 της Nvidia μέσω συμφωνίας ενοικίασης.  

Το νέο σχέδιο Μπάιντεν προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του συντελεστή φό-
ρου στις αποδόσεις κεφαλαίου και τις αποδόσεις επενδύσεων, ώστε να φθά-
σει στο 39,6% από το υφιστάμενο 20%.
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Καταφεύγουν σε συμ-
φωνίες ενοικίασης 
ή αποκτούν πρόσβαση 
στην τεχνολογία
των επεξεργαστών 
μέσω εταιρειών 
«νέφους». 
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ρω-
σικές κυρώσεις και η σφοδρή 
ενεργειακή κρίση, που έπληξε 
την Ευρώπη ως επί το πλείστον 
και δευτερευόντως τις ΗΠΑ, άλ-
λαξαν άρδην τα δεδομένα για 
τους ενεργειακούς κολοσσούς 
της Γηραιάς Ηπείρου, που ακο-
λουθούν τον ρυπογόνο δρόμο 
των αμερικανικών ενεργειακών.

Το 2022 καταγράφηκαν κέρ-
δη-ρεκόρ, οπότε πλέον οι ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου 
στρέφονται ξανά στο πετρέλαιο 
και στο φυσικό αέριο, ανεξαρτή-
τως του πώς θα επηρεαστούν οι 
δεσμεύσεις τους για μείωση στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2). Πρόκειται για μια προσέγ-
γιση που είναι ήδη γνωστή στους 
αμερικανικούς κολοσσούς Exxon 
Mobil και Chevron, των οποίων 
το μέλλον παρέμενε πάντα προσ-
δεδεμένο με το πετρέλαιο.

Η Shell, η BP και η TotalE-
nergies έχουν περάσει τα τε-
λευταία χρόνια προσπαθώντας 
να πείσουν τους επενδυτές για 
τα πλεονεκτήματα των μηδενι-
κών ρύπων και τις επενδύσεις 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Αλλά το 2022 άλλαξαν γραμ-
μή πλεύσης με αφορμή τα δε-
κάδες δισεκατομμύρια δολάρια 
που κέρδισαν από την άντληση 
πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, όπως και οι ομόλογές τους 
στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημο-
σίευμα του finance.yahoo.com. 

Η μεταστροφή αυτή προκλήθη-
κε από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, η οποία έστρεψε 
την εστίαση των κυβερνήσεων 
πίσω στην ενεργειακή ασφάλεια 
και δημιούργησε ένα τεράστιο 
κενό στις προμήθειες πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου της Ευρώ-
πης – αυτό το κενό μπορούσαν 

να καλύψουν οι προαναφερθεί-
σες επιχειρήσεις.

«Η παραγωγή πετρελαίου θα 
είναι και πάλι πάνω από τα επί-
πεδα του 2019», δήλωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της BP, Μπέρ-
ναρντ Λούνεϊ, σηματοδοτώντας 
μία αλλαγή στα λεγόμενά του 
σε σύγκριση με το 2020. Τότε 
διατεινόταν πως η ζήτηση μπο-
ρεί να έχει ήδη φθάσει στο μέ-
γιστο. Η Shell έχει δηλώσει πως 
θα σταματήσει να αυξάνει τις δα-
πάνες στη μονάδα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ενώ παράλλη-
λα θα επεκτείνει την παραγωγή 
φυσικού αερίου. Η BP επιβράδυ-
νε τη σχεδιαζόμενη μείωση της 
παραγωγής ορυκτών καυσίμων 
και αναθεώρησε προς το χειρό-
τερο τον στόχο της για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου. Η TotalEnergies ανοί-
γει νέους τερματικούς σταθμούς 
εισαγωγής υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη, ώστε 
να συνεχίσει μία δραστηριότη-
τα που επεκτάθηκε κατά 15% 
το 2022. Οπως όλα δείχνουν, οι 
επενδυτές αποφασίζουν και ψη-

φίζουν στις γενικές συνελεύσεις 
με γνώμονα το πορτοφόλι τους. 
Οι αμερικανικές εταιρείες κέρδι-
σαν σταθερά υψηλότερες αποτι-
μήσεις, διότι η εστίασή τους στο 
πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο 
απέφερε καλύτερες αποδόσεις. 
Μόνο η Chevron υποσχέθηκε 
τον περασμένο μήνα να δώσει 
75 δισ. δολάρια στους μετόχους 
μέσω της επαναγοράς ιδίων με-
τοχών, κάνοντας να ωχριούν τα 
ανάλογα προγράμματα στις ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες. Το 2021, τα 
επενδυτικά κεφάλαια Third Point 
του ακτιβιστή επενδυτή Νταν 
Λεμπ απέκτησαν σημαντικό 
μερίδιο στη Shell και άρχισαν 
να την πιέζουν να στραφεί και 
πάλι στον «μαύρο χρυσό». ∆εν 
είναι μόνο το πετρέλαιο, όπου 
οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να κυ-
νηγούν αποδόσεις αμερικανι-
κού μεγέθους. Είναι, τέλος, και 
η ενέργεια με χαμηλότερες εκ-
πομπές, όπως τα βιοκαύσιμα και 
η φόρτιση ηλεκτρικών οχημά-
των, που προσφέρουν καλύτε-
ρες αποδόσεις και σαφέστερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Shell, η BP και η TotalEnergies έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να πείσουν τους επενδυτές για τα πλεονεκτήματα των μηδενικών 
ρύπων και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά το 2022 άλλαξαν γραμμή πλεύσης με αφορμή τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια 
που κέρδισαν από την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Τα κέρδη-ρεκόρ στρέφουν ξανά
τις ενεργειακές στα ορυκτά καύσιμα
Αναδίπλωση Shell, BP και TotalEnergies για τους πράσινους στόχους

Αντί να σκεφθείτε να επενδύ-
σετε σε μετοχές, προτιμήστε 
ένα πανάκριβο μεταχειρισμένο 
ρολόι. Τουλάχιστον αυτό δεί-
χνουν τα συγκρίσιμα μεγέθη 
των αποδόσεων. Οπως αναφέ-
ρει το Bloomberg και το mon-
eyreview.gr, oι τιμές των μετα-
χειρισμένων ρολογιών Rolex, 
Patek Philippe και Audemars 
Piguet κατά μέσο όρο αυξήθη-
καν 20% ετησίως από τα μέ-
σα του 2018. Μάλιστα, αυτή 
η άνοδος τα ανέδειξε σε μια 
επένδυση που δίνει αποδόσεις 
καλύτερες από εκείνες του χρη-
ματιστηριακού δείκτη S&P 500 
στην αμερικανική αγορά. 

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 
αποφέρει κατά μέσο όρο ετή-
σιες αποδόσεις 8% από τον Αύ-
γουστο του 2018 έως τον Ιανου-
άριο του 2023, ενώ ένα καλάθι 
μεταχειρισμένων ρολογιών από 
κορυφαίες ελβετικές μάρκες εμ-
φάνισε υπερδιπλάσια άνοδο τι-
μών, σύμφωνα με έκθεση της 
Boston Consulting Group και 
της Watch Box, ενός εμπόρου 
της δευτερογενούς αγοράς. 

Οι υπεραποδόσεις αυτές κα-
ταγράφονται, παρότι οι τιμές 
ορισμένων μεταχειρισμένων 
μοντέλων, όπως των Daytona 
της Rolex, Nautilus της Patek 
Philippe και Royal Oaks της 
Audemars Piguet, μειώθηκαν 
έως και κατά το 1/3 από τότε 
που η αγορά έφθασε στο ύψι-
στο σημείο της το πρώτο τρίμη-
νο του 2022, όπως σημειώνει το 
Bloomberg. 

Σύμφωνα με την προαναφερ-
θείσα έκθεση, τα πολυτελή ρο-
λόγια μπορούν να αποτελέσουν 
εναλλακτική επένδυση έναντι 
των μετοχών, των ομολόγων, 
των έργων τέχνης ή των συλ-
λεκτικών κρασιών.

Ωστόσο, σε μεγαλύτερο βά-
θος χρόνου οι μετοχές υπερα-
ποδίδουν έναντι της αγοράς 

των πολυτελών ρολογιών. Από 
το 2012 έως το 2023 ο S&P 500 
εμφανίζει ετήσιο ρυθμό αύξη-
σης 12%, ενώ τα ρολόγια μόλις 
7%. Αξίζει να αναφερθεί πως το 
ράλι των τιμών στη δευτερο-
γενή αγορά για τα ακριβά ρο-
λόγια επιταχύνθηκε απότομα 
κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, καθώς οι μιλένιαλ και οι 
ανήκοντες στη Γενιά Ζ, παρέ-
μεναν εγκλωβισμένοι στο σπί-
τι, χωρίς πολλές διεξόδους να 
ξοδέψουν τα χρήματά τους. Εξ 
ου και ανακάλυψαν ένα νέο, 
ακριβό χόμπι. 

Πολλοί άρχισαν να συλλέ-
γουν ελβετικά ρολόγια. Στην 
ίδια περίοδο φάνηκε, επίσης, 
ότι οι αυξομειώσεις στις τιμές 
των κρυπτογραφημένων νο-
μισμάτων επηρεάζουν πλέον 
και τις τιμές των μεταχειρι-
σμένων ρολογιών. Τέλος, αξί-
ζει να αναφερθεί πως τα στοι-
χεία δείχνουν ότι στην αγορά 
μεταχειρισμένων για τα πολυ-
τελή ρολόγια έχει εισέλθει ένα 
νέο κοινό. 

Πάνω από το 60% των συ-
ναλλαγών γίνονται ηλεκτρο-
νικά, όταν στα καινούργια ρο-
λόγια το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι μόνο 15%. Κι επιπλέον, 
ενώ οι άνδρες εξακολουθούν 
να αποτελούν την πλειονότητα 
των αγοραστών, ο αριθμός των 
γυναικών και των νεότερων 
συλλεκτών αυξάνεται ραγδαία.

Υπεραποδόσεις
καταγράφουν
ελβετικά ρολόγια

Οι τιμές των μεταχει-
ρισμένων Rolex, Patek 
Philippe και Audemars 
Piguet  αυξήθηκαν 
κατά 20% ετησίως 
από τα μέσα του 2018.

Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία άλλαξε 
τα δεδομένα και επα-
νέφερε στην πρώτη 
γραμμή το αέριο 
και το πετρέλαιο.

Υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 
στην αμερικανική αγορά έχουν τα ελβετικά ρολόγια.

Χρονιά προκλήσεων θα είναι το 
2023 για την παγκόσμια αγορά 
smartphones, η οποία αναμένε-
ται να εισέλθει σε τροχιά ανόδου 
από το 2024 και μετά. Οι πωλή-
σεις smartphones, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, εκτιμάται ότι θα υποχω-
ρήσουν ποσοστιαία κατά 1,1% το 
2023 σε σύγκριση με ένα χρόνο 
νωρίτερα, με την ανάκαμψη να 
τοποθετείται το 2024. Στο νέο re-
port της (Worldwide Quarterly 
Mobile Phone Tracker forecast), 
η IDC αναθεώρησε επί τα χείρω 
τις εκτιμήσεις της για την πο-
ρεία της αγοράς smartphones 
το 2023, διευκρινίζοντας ότι η 
ανάκαμψη της αγοράς δεν θα 
πρέπει να αναμένεται νωρίτε-

ρα από το 2024, λόγω της βρα-
δύτερης ανάκαμψης της ζήτη-
σης. Σύμφωνα με την τελευταία 
πρόβλεψη Worldwide Quarterly 
Mobile Phone Tracker που επι-
καλείται ο ΣΕΠΕ, οι αποστολές 
smartphones θα μειωθούν κατά 
1,1% το 2023 σε 1,19 δισεκατομ-
μύριο μονάδες, καθώς η αγορά 

συνεχίζει να υποφέρει από την 
αδύναμη ζήτηση και τις συνεχι-
ζόμενες μακροοικονομικές προ-
κλήσεις. Θυμίζουμε ότι η αρχική 
πρόβλεψη της εταιρείας έκανε 
λόγο για αύξηση κατά 2,8% το 
2023. «Η πραγματική ανάκαμ-
ψη της αγοράς δεν αναμένεται 
να συμβεί μέχρι το 2024, χρονιά 

κατά την οποία αναμένουμε ετή-
σια ανάπτυξη 5,9%. Ο ρυθμός αυ-
τός μεταφράζεται σε μονοψήφιο 
σύνθετο ρυθμό αύξησης (CAGR) 
2,6%», υπογραμμίζει η IDC.

«Με το αυξανόμενο κόστος 
και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις 
στη ζήτηση των καταναλωτών, 
οι κατασκευαστές είναι αρκετά 

προσεκτικοί για το 2023. Ενώ επι-
τέλους έρχονται κάποια καλά νέα 
από την Κίνα με την πρόσφατη 
επαναλειτουργία της οικονομίας, 
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη 
αβεβαιότητα και έλλειψη κατανα-
λωτικής ζήτησης», προσθέτουν 
οι αναλυτές του τμήματος Mobil-
ity and Consumer Device Track-
ers της IDC. Ωστόσο, οι αναλυτές 
παραμένουν βέβαιοι ότι η παγκό-
σμια αγορά θα επιστρέψει σε ανά-
πτυξη το 2024, αφού ξεπεράσει 
τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, 
καθώς υπάρχει ένας σημαντικός 
κύκλος ανανέωσης στις ανεπτυγ-
μένες αγορές, όπως και περαι-
τέρω περιθώρια διείσδυσης των 
smartphones στις αναδυόμενες 
αγορές. Το 5G, σύμφωνα με τους 
αναλυτές, συνεχίζει να αναπτύσ-
σεται και θα αντιπροσωπεύει το 
62% των smartphones που θα 
αποστέλλονται παγκοσμίως το 
2023, ποσοστό που θα αυξηθεί 
στο 83% έως το 2027. Η δυναμι-
κή της αγοράς συνεχίζει, επίσης, 
να αναπτύσσεται γύρω από τα 
foldable τηλέφωνα, καθώς ο το-
μέας αναμένεται να αυξηθεί σε 
σχεδόν 22 εκατ. μονάδες φέτος 
– 50% αύξηση, ενώ η συνολική 
αγορά συρρικνώνεται. Αυτό το 
τμήμα θα συνεχίσει να αυξάνε-
ται, αφού το κόστος μειώνεται 
και περισσότεροι κατασκευαστές 
λανσάρουν αναδιπλούμενα κινη-
τά, όπως φάνηκε και στο φετινό 
Mobile World Congress. 

Από το 2024 και μετά αναμένεται 
ανάκαμψη της αγοράς smartphones

Για φέτος εκτιμάται 
ότι οι πωλήσεις θα υπο-
χωρήσουν ποσοστιαία 
κατά 1,1%  σε σύγκριση 
με ένα χρόνο νωρίτερα.

Το 5G, σύμφωνα με τους αναλυτές, συνεχίζει να αναπτύσσεται και θα 
αντιπροσωπεύει το 62% των smartphones που θα αποστέλλονται παγκο-
σμίως το 2023, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 83% έως το 2027.
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Βλέποντας τον κίνδυνο να εγκα-
ταλειφθεί από τις βιομηχανίες 
του που σπεύδουν να επωφελη-
θούν από το αμερικανικό πρό-
γραμμα επιδοτήσεων ύψους 
369 δισ. δολ., το Βερολίνο ετοι-
μάζεται να επιδείξει ιδιαίτερη 
γενναιοδωρία στις επιχειρήσεις 
για να τις κρατήσει εντός Γερ-
μανίας. Χωρίς να προσδιορίσει 
το ακριβές ποσό, το γερμανικό 
υπουργείο Οικονομικών ανα-
κοίνωσε ότι θα διαθέσει διψή-
φιο αριθμό δισεκατομμυρίων 
ευρώ για να στηρίξει τις βιομη-
χανίες και να τις διευκολύνει 
στη μετάβασή τους στην πρά-
σινη οικονομία. Με αυτόν τον 
σκοπό θεσπίζει μηχανισμό με 
τίτλο «Συμβόλαια άνθρακα για 
τη διαφορά», που θα ενθαρρύ-
νει τη μετάβαση των βιομηχα-
νιών εντάσεως εργασίας από 
τα ορυκτά καύσιμα στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και 
στο υδρογόνο. Αυτός ο μηχα-
νισμός δίνει τη δυνατότητα σε 
όσες βιομηχανίες μειώσουν τις 
εκπομπές καυσαερίων να επω-
φεληθούν από τις επιδοτήσεις 
του γερμανικού κράτους. Στη 
σχετική ανακοίνωσή του το 
υπουργείο υπογραμμίζει πως 
θα επωφεληθούν από τις επι-
δοτήσεις βιομηχανίες εντάσεως 
ενέργειας κάθε μεγέθους, ενώ 
βρίσκεται στο στάδιο της υλο-
ποίησης ένα μοντέλο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με χαμηλό κόστος που 
θα παράγεται από ανανεώσι-
μες πηγές.  

Τα σχέδια του Βερολίνου 
αποτελούν την αντίδρασή του 
στον εμφανή κίνδυνο αποβιο-
μηχάνισης που διατρέχει η με-
γαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
και μαζί της το σύνολο της Γη-
ραιάς Ηπείρου που βλέπει τις 
βιομηχανίες της να δελεάζονται 
από τις γενναίες επιδοτήσεις 
του πακέτου Μπάιντεν, όπως 
είναι γνωστό το πρόγραμμα 
IRA. Σε ό,τι αφορά όμως ειδι-
κότερα τη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρώπης με τις πλέον 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες, 
τη Γερμανία, βρίσκεται αντι-
μέτωπη με μια ζοφερή πραγμα-
τικότητα: ακόμη και ιστορικές 
βιομηχανίες της εξετάζουν το 
ενδεχόμενο μεταφοράς τους 
στην υπερδύναμη προς άγραν 
επιδοτήσεων. Ανάμεσά τους 
η εμβληματική αυτοκινητο-
βιομηχανία Volkswagen που 
έχει «παγώσει» το σχέδιό της 
να δημιουργήσει μονάδα πα-
ραγωγής μπαταριών για ηλε-
κτροκίνητα οχήματα στην Ανα-
τολική Ευρώπη και έχει θέσει 
σε προτεραιότητα αντίστοι-

χο εργοστάσιο στην Αμερική. 
Το δέλεαρ είναι βέβαια οι επι-
δοτήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ 
που υπολογίζει πως μπορεί να 
λάβει από το λεγόμενο πακέ-
το Μπάιντεν για τη μετάβαση 
στην πράσινη οικονομία. Την 
πίεση έχει, άλλωστε, εντείνει 
η αμερικανική Intel Corp που 
είχε συμφωνήσει με το Βερολί-
νο την κατασκευή μονάδας πα-
ραγωγής μικροεπεξεργαστών 

στο Μαγδεμβούργο. Η συμφω-
νία προέβλεπε πως το γερμα-
νικό κράτος θα επιδοτήσει την 
αμερικανική επιχείρηση με 6,8 
δισ. ευρώ. Τώρα, όμως, η Intel 
επανέρχεται με νέα αιτήματα 
ζητώντας από τη γερμανική 
κυβέρνηση πρόσθετες επιδο-
τήσεις μεγαλύτερες κατά 4 έως 
5 δισ. ευρώ, επικαλούμενη οι-
κονομική δυστοκία. Η περί ου 
ο λόγος μονάδα μικροεπεξερ-
γαστών εντάσσεται σε ευρύτε-
ρο επενδυτικό πρόγραμμα που 
προβλέπει μονάδες της εντός 
Ευρώπης.   

Περίπου την ίδια στάση τη-
ρεί και η βιομηχανία μπατα-
ριών Northvolt που έχει ήδη 
δηλώσει ότι είναι πιθανόν να 
προτιμήσει τις ΗΠΑ αντί για τη 
Γερμανία για να εγκαταστήσει 
την επόμενη μεγάλη μονάδα 
της. Αφήνει, βέβαια, ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να επιλέξει ευρω-
παϊκή χώρα αν οι Βρυξέλλες της 
χορηγήσουν πιο γενναιόδωρη 
στήριξη. Η Northvolt προσβλέ-

πει σε επιδοτήσεις ύψους του-
λάχιστον 8 δισ. ευρώ αν εγκα-
ταστήσει τη μονάδα της στις 
ΗΠΑ. Η κίνηση του Βερολίνου 
μπορεί να καθησυχάζει προς το 
παρόν όσους ανησυχούν για 
τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης 
της Ευρώπης, δεδομένου ότι 
όσες προτάσεις έχει παρουσι-
άσει έως τώρα η Κομισιόν ως 
απάντηση στο πακέτο Μπάι-
ντεν έχουν όλες χαρακτηρι-
στεί ανεπαρκείς από παράγο-
ντες της αγοράς. Παράλληλα, 
όμως, δικαιώνει τους φόβους 
όσων έχουν επανειλημμένως 
επισημάνει πως η χαλάρωση 
των κανόνων της Ε.Ε. για τις 
κρατικές ενισχύσεις θα διευ-
ρύνει τις ανισότητες ανάμεσα 
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.,  κα-
θώς θα λειτουργήσει αποκλει-
στικά προς το συμφέρον των 
ισχυρών οικονομιών όπως η 
Γερμανία που έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα να επιδο-
τούν τις βιομηχανίες τους.  

REUTERS, BLOOMBERG

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον νέο μηχανισμό στήριξης βλέποντας τον κίνδυνο ακόμη 
και ιστορικές βιομηχανίες της χώρας, όπως η Volkswagen, να προτιμήσουν τη μεταφορά τους στην υπερδύναμη 
για να επωφεληθούν από το αμερικανικό πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 369 δισ. δολαρίων.   

Τα σχέδια του Βερολί-
νου αποτελούν
την αντίδρασή του 
στον εμφανή κίνδυνο 
αποβιομηχάνισης
της Γερμανίας
από τις γενναίες
επιδοτήσεις του πακέ-
του Μπάιντεν. 

Σχέδιο πολλών δισ. από Γερμανία
για να στηρίξει τις βιομηχανίες της  
Δίνει επιδοτήσεις για να διευκολύνει ενεργοβόρες εταιρείες στην πράσινη μετάβαση  

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η γυάλινη οροφή, η οποία ανα-
κόπτει την εξέλιξη για τις γυ-
ναίκες επιχειρηματίες, παρα-
μένει ανέπαφη. ∆ύο δεκαετίες 
αφότου εισήχθησαν για πρώτη 
φορά οι ποσοστώσεις για τη 
συμμετοχή τους στα ∆ιοικητι-
κά Συμβούλια των εισηγμένων 
εταιρειών, οι γυναίκες έχουν 
σημειώσει χειροπιαστή πρόο-
δο σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι αντιπρο-
σωπεύουν το 40% των ιδρυτών 
νέων επιχειρήσεων στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, οι γυναίκες 
επιχειρηματίες συλλέγουν μό-
νο ένα κλάσμα των διαθέσιμων 
μετρητών από τα προς επέν-
δυση κεφάλαια. Είναι καιρός 
οι κυβερνήσεις και οι διαχει-
ριστές περιουσιακών στοιχεί-
ων να συμβάλουν στην αύξηση 
αυτού του ποσοστού. Η υπο-
χρεωτικότητα, που θεσπίστηκε 
ώστε οι εταιρείες να αναζητή-
σουν περισσότερα γυναικεία 
ταλέντα, αποφέρει επιτέλους 
κάποιους καρπούς. Είκοσι χρό-
νια αφότου η Νορβηγία εισή-
γαγε για πρώτη φορά ποσο-
στώσεις για τη συμμετοχή των 
γυναικών στην εταιρική διοί-
κηση (2003), η ποικιλομορφία 
στις εισηγμένες εταιρείες αυξά-
νεται. Το ποσοστό των γυναι-
κών στα ∆ιοικητικά Συμβούλια 
των κορυφαίων εισηγμένων 
εταιρειών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης έφθασε στο ανώτα-
το όριο του 32% τον Απρίλιο 
του 2022, αλλά ήταν υψηλότε-
ρο σε χώρες με δεσμευτικούς 
κανόνες, όπως η Γαλλία και η 
Ιταλία. Ακόμη και η Βρετανία 
που αποστρέφεται τους κανο-
νισμούς, πέρυσι είχε γυναίκες 
διευθυντικά στελέχη και μέλη 
∆.Σ. άνω του ορίου του 40% 
για πρώτη φορά στην Ιστορία 
της. Οι επενδυτές, από πλευ-
ράς τους, έχουν λόγους να εν-
διαφέρονται. 

Ερευνητές της Σχολής ∆ιοί-
κησης Επιχειρήσεων NEOMA 
διαπίστωσαν ότι οι εταιρεί-
ες με περισσότερες γυναίκες 
σε ηγετικές θέσεις έτειναν να 
αναλαμβάνουν λιγότερο υπερ-
βολικό ρίσκο. Ωστόσο, για τις 
ταλαντούχες γυναίκες που θέ-
λουν να ξεκινήσουν μια εται-
ρεία, το παγκόσμιο τοπίο φαί-
νεται λιγότερο ελπιδοφόρο. 
Μια τάση από τα επενδυτικά 
κεφάλαια να αποφεύγουν τις 
γυναίκες επιχειρηματίες κιν-
δυνεύει να υπονομεύσει τη 
συμβολή τους στην παγκό-
σμια οικονομία. Οι ιδρύτριες 
επιχειρήσεων ήταν το 40% 
του συνόλου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 2021, ποσοστό 
που παρέμεινε σχετικά αμε-
τάβλητο από το 1996, σύμφω-
να με στοιχεία του ιδρύματος 
Κάουφμαν. Ωστόσο, εταιρείες 
που ιδρύθηκαν αποκλειστικά 
από γυναικείες ομάδες το 2022 
απέσπασαν μόνο 4,6 δισ. δο-
λάρια ή μόλις το 2% του προς 
επένδυση επιχειρηματικού κε-
φαλαίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με 
το PitchBook-NVCA Venture 
Monitor. Αυτό το ποσοστό 
δεν έχει αλλάξει πολύ την τε-
λευταία δεκαετία. Οι νεοφυ-
είς επιχειρήσεις των ΗΠΑ με 
μεικτές ομάδες γυναικών και 
ανδρών τα πήγαν καλύτερα, 
εξασφαλίζοντας το 17,2% του 
επιχειρηματικού κεφαλαίου πέ-
ρυσι. Εντούτοις, οι νέες εται-
ρείες που διευθύνονται από 
ομάδες αποκλειστικά ανδρι-
κές συνεχίζουν να διατηρούν 
το μεγαλύτερο μερίδιο της πί-
τας. Στην Ευρώπη οι νεοφυ-
είς επιχειρήσεις, των οποίων 
ηγούνται γυναίκες, απέσπα-
σαν επίσης μόλις το 2% των 
καινοτομικών κεφαλαίων το 
2021, όπως δείχνει η έκθεση 
«Ευρωπαίες στα καινοτομικά 
κεφάλαια» (European Women 
in VC).  

Οι κυβερνήσεις και οι διαχει-
ριστές περιουσιακών στοιχεί-
ων θα μπορούσαν να κάνουν 
περισσότερα. Στην Ευρώπη, οι 
δημόσιοι φορείς και τα εθνικά 
επενδυτικά ταμεία, που τεί-
νουν να διαθέτουν σημαντικά 
ποσά για τη χρηματοδότηση 
μικρών και νεοφυών επιχει-
ρήσεων, θα μπορούσαν να δι-
αθέσουν ένα σταθερό μερίδιο 
σε εταιρείες που διοικούνται 
αποκλειστικά από γυναίκες ή 
κοινωνικά διαφοροποιημένες 
ομάδες. Οι διαχειριστές περι-
ουσιακών στοιχείων και όσοι 
επιθυμούν να απευθυνθούν 
σε ευαισθητοποιημένους για 
το περιβάλλον και την κοινω-
νία επενδυτές θα μπορούσαν 
να πιέσουν για παρόμοιες με-
τρήσεις κατά την κατανομή 
κεφαλαίων με κατεύθυνση ιδι-
ωτικές εταιρείες. Αν οι γυναί-
κες και οι άνδρες είχαν τις ίδιες 
ευκαιρίες να ιδρύσουν και να 
υποστηρίξουν μια επιχείρηση, 
αυτομάτως θα προσετίθεντο 
έως και 5 τρισ. δολάρια στο πα-
γκόσμιο ΑΕΠ, σύμφωνα με με-
λέτη του 2019 από την Boston 
Consulting Group. Το να βοη-
θήσουμε τις γυναίκες επιχει-
ρηματίες να ανέβουν στην κο-
ρυφή θα είναι επωφελές για 
τις γυναίκες και τον κόσμο συ-
νολικά.   

Βελτιώνεται η συμμετοχή
των γυναικών στα Δ.Σ. εταιρειών

Της ΛΙΖΑ ΤΖΟΥΚΑ / REUTERS BREAKINGVIEWS
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Ξεκινούν πιλοτικά οι ψηφιακές
μεταβιβάσεις ακινήτων
Σε πρώτη φάση αφορούν περιουσίες που έχουν κτηματογραφηθεί – Τα 6 βήματα

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τις επόμενες μέρες τίθεται σε πι-
λοτική εφαρμογή ο Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ακινήτου, που θα οδη-
γήσει σε εξπρές μεταβιβάσεις ακι-
νήτων, ενώ από την 1η Νοεμβρίου
το ηλεκτρονικό σύστημα θα τεθεί
σε πλήρη λειτουργία. Ωστόσο, σε
πρώτη φάση και μέχρι να επεκτα-
θεί το κτηματολόγιο σε όλη την
επικράτεια, οι μεταβιβάσεις θα
αφορούν μόνο ακίνητα που βρί-
σκονται σε περιοχές που έχουν
κτηματογραφηθεί και λειτουργεί
κτηματολογικό γραφείο. 

Ετσι λοιπόν, οι συμβολαιογρά-
φοι θα μπορούν να αντλούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (στην
περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας
θα αντλούνται 7 περίπου δικαιο-
λογητικά) και να ολοκληρώνουν
σε σύντομο χρονικό διάστημα τα
σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρει-
άζεται να περιμένουν από τους
δήμους, την εφορία ή άλλους φο-
ρείς του ελληνικού Δημοσίου να
τα εκδώσουν. 

Oλα τα έγγραφα θα αντλούνται
μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ
η πλατφόρμα Ηλεκτρονικός Φά-
κελος Ακινήτου θα είναι προσβά-
σιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr - ΕΨΠ). 

Χρήστες της πλατφόρμας είναι
ο συμβολαιογράφος που συντάσσει
τη συμβολαιογραφική πράξη και
τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ.
αγοραστές και πωλητές). 

Ειδικότερα και σύμφωνα με
την απόφαση:

1. Οι συμβολαιογράφοι εισέρ-
χονται στην πλατφόρμα αφότου
αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση
των προσωπικών τους κωδικών -
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης και
του Taxisnet και κατόπιν με τη
χρήση των κωδικών - διαπιστευ-
τηρίων του Μητρώου Συμβολαι-
ογράφων προκειμένου να πιστο-
ποιηθεί η ιδιότητά τους για τη
χρήση της πλατφόρμας. Παράλ-
ληλα, και οι συμβαλλόμενοι (αγο-

ραστές και πωλητές) εισέρχονται
στην πλατφόρμα με τη χρήση των
προσωπικών τους κωδικών.

2. Ο συμβολαιογράφος με την
είσοδό του στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβάλλει αίτημα με-
ταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ
του αγοραστή και του πωλητή.
Κατόπιν προσκαλεί τα συμβαλλό-
μενα μέρη μέσω της πλατφόρμας,
ώστε να αποδεχθούν το αίτημα
μεταβίβασης και να παράσχουν
τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

3. Ο πωλητής εισέρχεται στην
πλατφόρμα και κατόπιν στο αί-
τημα μεταβίβασης που δημιούρ-
γησε ο συμβολαιογράφος, ώστε
να επιλέξει το ακίνητο που θα με-

ταβιβασθεί και παράλληλα να
εξουσιοδοτήσει τον συμβολαι-
ογράφο για να προβεί στη συλλογή
εγγράφων και πληροφοριών και
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
για τον σκοπό της σύνταξης της
συμβολαιογραφικής πράξης. Πα-
ρέχοντας την εξουσιοδότηση αυ-
τή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητώς
στη γνωστοποίηση από την ΑΑΔΕ
μέσω της πλατφόρμας στον συμ-
βολαιογράφο των απαραίτητων
φορολογικών δεδομένων του που
συνδέονται με τη μεταβίβαση,
όπως, ενδεικτικά, οι λόγοι αδυ-
ναμίας έκδοσης αποδεικτικού
ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφει-
λών, δέσμευση ενημερότητας)
κ.ά.

4. Ο αγοραστής αμέσως μετά
εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε
να αποδεχθεί την πρόσκληση και
να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαι-
ογράφο να προβεί στη συλλογή
εγγράφων και πληροφοριών και
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
για τον σκοπό της σύνταξης της
συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Αφού δοθούν οι απαραίτητες
εξουσιοδοτήσεις, ολοκληρώνεται
το αίτημα μεταβίβασης και δημι-
ουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος
της μεταβίβασης.

6. Ο συμβολαιογράφος εισέρ-
χεται στην πλατφόρμα για να αι-
τηθεί την έκδοση των αναγκαίων
δικαιολογητικών για τη σύνταξη
της συμβολαιογραφικής πράξης
ή/και να τα συλλέξει, κατά περί-
πτωση. Τα δικαιολογητικά εμφα-
νίζονται σε ειδικό κατάλογο μέσα
στον ηλεκτρονικό φάκελο της με-
ταβίβασης. Συγκεκριμένα:

α) Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώ-
νεται το συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο
από τον συμβολαιογράφο. Εάν ο
τίτλος κτήσης δεν είναι συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο, μεταφορ-
τώνεται το αντίγραφο κτηματο-
λογικού φύλλου.

β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
γ) Αποδεικτικό ενημερότητας.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής

ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντ-
λεί μέσω διαλειτουργικότητας από
το πληροφοριακό σύστημα του e-
ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα.

ε) Βεβαίωση δήμου περί μη
οφειλής ΤΑΠ.

στ) Πιστοποιητικό πληρότητας
ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης
ιδιοκτησίας.

ζ) Τυχόν δήλωση υπαγωγής
στον ν. 4178/2013 ή στον ν.
4495/2017 (τακτοποίηση αυθαι-
ρέτων) και βεβαίωση εξόφλησης
του σχετικού προστίμου.

η) Σχέδια (κατόψεις) του μηχα-
νικού όπου αποτυπώνεται η υφι-
στάμενη κατάσταση.

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης.

ι) Τοπογραφικό διάγραμμα και
στοιχεία / σχέδια οικοδομικής
άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κά-
λυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

ια) Απόσπασμα κτηματολογικού
διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντ-
λεί μέσω διαλειτουργικότητας από
τη βάση δεδομένων του Ελληνικού
Κτηματολογίου το απόσπασμα
κτηματολογικού διαγράμματος
του προς μεταβίβαση ακινήτου.

Οι τάσεις ακινήτων το 2023
Μια (πολύ)γενική οικονομική εικόνα
δείχνει αυξημένο πληθωρισμό, αυ-
ξήσεις επιτοκίων, αυξήσεις κόστους
κατασκευής, αυξήσεις τιμών ακι-
νήτων, ελαφριά μείωση στην αδει-
οδότηση νέων έργων ανάπτυξης,
ελαφριά μείωση έως σταθεροποίηση
του ποσοστού ανεργίας, μικρή αύ-
ξηση στο ΑΕΠ, μικρή μείωση στον
ιδιωτικό δανεισμό –για να αναφέ-
ρουμε μερικούς μόνο δείκτες.

Είναι φυσικό επακόλουθο λοιπόν,
να διερωτώνται αρκετοί που έχουν
είτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή στον
τομέα των ακινήτων, αν αυτό ση-
μαίνει ότι επέρχεται πτώση ή στα-
θεροποίηση ή αν θα συνεχιστεί μια
ανοδική πορεία -προφανώς για να
πράξουν αναλόγως. Φυσικά πάντα
υπάρχουν και αυτοί που σκοπό δεν
έχουν να κάνουν κάτι, αλλά επιδει-
κνύουν «εγκυκλοπαιδικό» ενδιαφέ-
ρον για σκοπούς συζητήσεων σε
πηγαδάκια μεταξύ φίλων.

Ας προσπαθήσουμε να ξετυλί-
ξουμε το κουβάρι για να δούμε που
μπορεί να οδηγηθούν τα πράγμα-
τα.

Η μεγάλη αύξηση του πληθωρι-
σμού που ακολούθησε τις πολιτικές
κατά της πανδημίας, αλλά και τα
συνεπακόλουθά της, ώθησε τις επεν-
δύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία. Το-
νίσαμε σε πολλές περιπτώσεις τη
φύση των ακινήτων ως εμπόδιο
κατά του πληθωρισμού και αυτή η
φύση φαίνεται να επιβεβαιώθηκε

και σε αυτό το κύμα πληθωριστικών
πιέσεων. Παρόλο που ο δημοσιο-
νομικός αγώνας κατά του πληθω-
ρισμού είναι έντονος, αποφασιστικός
και φαίνεται να πετυχαίνει τον σκο-
πό του αφού επιτεύχθηκε αναστρο-
φή της πορείας του, εντούτοις ο
δρόμος προς πλήρη αναχαίτησή
του και περιορισμού του κοντά στο
επίπεδο του 2% είναι ακόμα μακρύς.
Συνεπώς η παράμετρος του πληθω-
ρισμού αναμένεται να συνεχίσει να
ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ακί-
νητα. Είναι όμως αυτό αρκετό

Οι αυξήσεις στα επιτόκια είναι
το μεγαλύτερο όπλο κατά του πλη-
θωρισμού, εφόσον μέσω αυτού απο-
θαρρύνεται ο δανεισμός. Ο δανει-
σμός αποτελεί κινητήρια δύναμη
ανάπτυξης της οικονομίας. Άρα πε-
ριορισμός του δανεισμού αποτρέπει
την υπερθέρμανση της οικονομίας
και μέσω αυτού ξεφουσκώνει το
γενικό επίπεδο τιμών που σημαίνει
μείωση στον πληθωρισμό. Όμως

την ίδια ώρα σε πολλές περιπτώσεις
αυξάνεται και το κόστος εξυπηρέ-
τησης των υφιστάμενων δανείων.
Αυτό έχει σαν συνέπεια οι δανει-
ζόμενοι να ζορίζονται οικονομικά
και, αναπόφευκτα, κάποιοι να πε-
ράσουν σε καθεστώς μη εξυπηρέ-
τησης των υποχρεώσεών τους. Το
μόνο καθησυχαστικό –αν μπορεί
να αποκαλεστεί έτσι– είναι το γε-
γονός ότι αυτό θεωρείται παροδικό
και όχι μόνιμο φαινόμενο επειδή
σκοπό έχει την αναχαίτηση του
πληθωρισμού, και εφόσον αυτό επι-
τυγχάνεται, τα επιτόκια σιγά-σιγά
θα αρχίσουν να μειώνονται. Επίσης
να τονίσουμε πως παρόλο που τα

επιτόκια είναι αυξημένα σε σχέση
με αυτά που επικρατούσαν πριν
από τον πόλεμο και πριν από την
πανδημία, εντούτοις είναι ακόμα
χαμηλά σε σχέση με αυτά που γνω-
ρίζαμε σε εποχές προ 10ετίας -
15ετίας. Όμως, όπως και να έχει,
τα σημερινά επίπεδα επιτοκίων σί-
γουρα αποθαρρύνουν κάποιους από
το να προβούν σε επενδύσεις μέσω
δανεισμού και άρα αυτή η παρά-
μετρος μειώνει τη ζήτηση για αγορά
ακινήτων.

Το κόστος κατασκευής είναι
αδιαμφισβήτητα αυξημένο σαν από-
τοκο των προβλημάτων στην εφο-
διαστική αλυσίδα που ακόμη δεν

έχουν επιλυθεί, αλλά και την αύξηση
του κόστους ενέργειας που υπερα-
κοντίστηκε λόγω του πολέμου. Ιστο-
ρικά το κόστος κατασκευής αυξά-
νεται. Είναι δύσκολο, αν όχι ανέφι-
κτο, να αναμένεται πτώση του –ιδι-
αίτερα σε τέτοιο βαθμό που να είναι
αισθητή. Μάλιστα, με τόσες νέες
ρυθμίσεις σε απαιτήσεις που μπαί-
νουν συνεχώς στο κάδρο (βλέπε για
παράδειγμα, ενεργειακή απόδοση),
η τάση θα είναι ανοδική. Και δεν
αναφερόμαστε μόνο σε αυξήσεις
υλικών, αλλά και σε εργατικό κόστος
εφόσον όλες αυτές οι απαιτήσεις
προϋποθέτουν και εξειδίκευση η
οποία στοιχίζει για να αποκτηθεί.
Το κόστος κατασκευής λοιπόν, που
αποτελεί μια κύρια παράμετρο κα-
θορισμού τιμών πώλησης, θα αυ-
ξάνει τις ζητούμενες τιμές πώλησης
ακινήτων. Οι επενδυτές/ αγοραστές/
ενοικιαστές/ χρήστες θα πρέπει να
προσαρμοστούν σε αυτό το νέο πε-
ριβάλλον και αυτό θα επιφέρει ανα-
κατατάξεις.

Ο ρυθμός σχεδιασμού και αδει-
οδότησης νέων οικοδομικών έργων
αντικατοπτρίζει τις εκάστοτε συν-
θήκες της αγοράς, αλλά και αυτές
που προβλέπεται να ισχύσουν. Προ-
βλέψεις για αύξηση στη ζήτηση δί-
νουν το σινιάλο για αύξηση στην
προσφορά, ενώ αντίθετες προβλέ-
ψεις δίνουν το αντίθετο σινιάλο.
Επίσης, οι νέες απαιτήσεις, το αυ-
ξημένο κόστος, οι αυξημένες δα-

νειακές υποχρεώσεις, το αυξημένο
ρίσκο, συρρικνώνουν αυτούς που
ασχολούνται με το αντικείμενο, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η προ-
σφορά. Τώρα άμα μειώνεται η προ-
σφορά, ο αντίκτυπος στις τιμές δεν
είναι ξεκάθαρος. Οι τιμές μειώνονται
αν και η ζήτηση μειωθεί αισθητά.
Αν όμως η μείωση στη ζήτηση είναι
ανεπαίσθητη, τότε μπορεί να βλέ-
πουμε σταθεροποίηση τιμών, ενώ
αν η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνεται,
τότε μπορεί να βλέπουμε και μεγάλες
αυξήσεις στις τιμές παρά τη μει-
ωμένη προσφορά.

Στην Κύπρο αυτή την περίοδο
βλέπουμε να παρατηρείται το φαι-
νόμενο του περιορισμένου στοκ
υφιστάμενων ακινήτων προς πώ-
ληση, την ελαφριά μείωση σε νέες
αδειοδοτήσεις και άρα τη μείωση
στη νέα προσφορά, ενώ την ίδια
στιγμή βλέπουμε την μεν εγχώρια
ζήτηση να παρουσιάζει ελαφριές
αρνητικές τάσεις και τη ζήτηση που
προέρχεται από ξένους να είναι αυ-
ξητική. Συνολικά αυτό οδηγεί σε
ελλείψεις σε συγκεκριμένες κατη-
γορίες ακινήτων και σε αυξήσεις
τιμών αγοράς και ενοικίου.

Εκτός δραματικού απροόπτου,
αυτή η τάση αναμένεται να συνε-
χιστεί εντός του 2023.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

<<<<<<

Οι συμβολαιογράφοι 
θα αντλούν τα δικαιολο-
γητικά από την πλατ-
φόρμα Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ακινήτου. 

<<<<<<

Στην Κύπρο αυτή την
περίοδο βλέπουμε να
παρατηρείται το φαινό-
μενο του περιορισμέ-
νου στοκ υφιστάμενων
ακινήτων προς πώληση.

Τα σημερινά επίπεδα επιτοκίων σίγουρα αποθαρρύνουν κάποιους από το να
προβούν σε επενδύσεις μέσω δανεισμού και άρα αυτή η παράμετρος μει-
ώνει τη ζήτηση για αγορά ακινήτων.

Η Πορτογαλία βάζει
τέλος στο πρόγραμμα
της «χρυσής βίζας»
Η Πορτογαλία θέλει να τερμα-
τίσει τη «χρυσή βίζα» για τους
πλούσιους μη Ευρωπαίους.
Επισήμως λόγω της κρίσης
στην αγορά κατοικίας, αλλά
και μετά τις πιέσεις της Ε.Ε.
500.000 ευρώ για μια άδεια
παραμονής στη ζώνη του Σένγ-
κεν: αυτή ήταν η προσφορά
της πορτογαλικής κυβέρνησης
σε πλούσιους αλλοδαπούς από
το 2012.

Αξιοποιήθηκε από περίπου
12.000 επενδυτές που έδωσαν
στον εαυτό τους και στα μέλη
της οικογένειάς τους ένα ει-
σιτήριο εισόδου στην Ευρώπη.
Τώρα –λόγω και της πίεσης
της Ε.Ε.– η Πορτογαλία θα πρέ-
πει να τερματίσει το Golden-
Visa Program. Ο πρωθυπουρ-
γός Αντόνιο Κόστα ανακοίνω-
σε ότι θα λήξει στις 16 Μαρ-
τίου.

Περισσότεροι από τους μι-
σούς αιτούντες προέρχονταν
από χώρες στις οποίες ο κίν-
δυνος νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότη-
τες ήταν ιδιαίτερα υψηλός, και
η Πορτογαλία δεν διερευνά
ποτέ την προέλευση των κε-
φαλαίων αυτών.

Κάτι που ανακοινώθηκε ως
πρόγραμμα για την ενίσχυση
της πορτογαλικής οικονομίας
έχει αποδειχθεί κυρίως ως επι-
χείρηση για τον κλάδο των
ακινήτων: αντί να δημιουρ-
γούν νέες εταιρείες και θέσεις
εργασίας, κυρίως πλούσιοι Κι-
νέζοι αγοράζουν ακίνητα στη
Λισσαβώνα και στα περίχωρα,
ακολουθούμενοι από Βραζι-
λιάνους, Τούρκους, Νοτιοα-
φρικανούς και Ρώσους.

Σχεδόν το 90% των περίπου
επτά δισεκατομμυρίων ευρώ
που εισπράχθηκαν συνολικά
πήγαν στην αγορά κατοικίας.
Μόνο 22 «χρυσές βίζες» χο-
ρηγήθηκαν για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, όπως προ-
κύπτει από στοιχεία της αστυ-
νομίας αλλοδαπών SEF. Απο-
τέλεσμα: 280 πενιχρές νέες
θέσεις εργασίας σε τουλάχι-
στον δέκα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χούγκο
Σάντος Φερέιρα, πρόεδρος της
πορτογαλικής Κτηματομεσι-
τικής Ενωσης, δείχνει απο-
γοητευμένος από το επικεί-
μενο τέλος της «χρυσής βίζας»:
«Αυτή είναι μια επίθεση σε
όλους τους ξένους επενδυτές
που θέλουν να επενδύσουν
τα χρήματά τους στην Πορ-
τογαλία.

Η αξιοπιστία και η καλή
φήμη της ως φιλικής προς τις
επενδύσεις χώρα πλήττεται».
Ωστόσο, η Πορτογαλία χρει-
άζεται διεθνείς επενδυτές για
να ενισχύσει την οικονομία
της, δεν μπορεί να αδιαφορή-
σει για ένα σημαντικό εργα-
λείο που φέρνει πάνω από 600

εκατ. ευρώ ετησίως. «Επιπλέ-
ον, το πρόγραμμα έχει δημι-
ουργήσει χιλιάδες θέσεις ερ-
γασίας στον τομέα των κατα-
σκευών και των ακινήτων»,
λέει ο Σάντος Φερέιρα.

Μόνο που το θέμα έχει μια
άλλη όψη: τα τελευταία χρό-
νια, οι τιμές των ακινήτων
στην Πορτογαλία, ειδικά στις
δύο μεγαλύτερες πόλεις, Λισ-
σαβώνα και Πόρτο, έχουν
εκτοξευθεί. Ενας άλλος λόγος
για τη διακοπή της προσφοράς
προς ξένους είναι η συχνά αμ-
φίβολη προέλευση των αιτούν-
των.

Μετά την έναρξη του πο-
λέμου στην Ουκρανία έχει
απαγορευτεί σε Ρώσους πο-
λίτες να επενδύσουν στην
Πορτογαλία. 

Αποκλείονται από τη «χρυ-
σή βίζα». Ωστόσο, σύμφωνα
με τους επικριτές του μέτρου,
ούτε χώρες όπως η Κίνα ή το
Βιετνάμ διαπρέπουν στη δια-
φάνεια.

<<<<<<

Απέδωσαν οι πιέσεις
της Ε.Ε.,που εξέφρα-
σε ανησυχίες για ξέ-
πλυμα χρήματος.
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«Και τον άντρα σας πώς τον είχα-
τε γνωρίσει;» ρωτάει η ερευνή-
τρια. «Τον άντρα μου τον γνώρισα 
στου κουμπάρου μας το σπίτι. Ο 
άντρας μου και ο κουμπάρος μου 
γνωριστήκανε στο καράβι που ερ-
χόντουσαν για τον Καναδά. So, 
και είπανε ότι οποίος παντρευ-
τεί πρώτος, θα γίνουνε κουμπά-
ροι». Η κυρία Πολυξένη Αυγου-
στή έφτασε μετανάστρια στον 
Καναδά το 1965, ο άντρας της το 
1963. Ζουν στο Μόντρεαλ. Γεννή-
θηκε στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας. 
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που 
έχει αναρτηθεί δίπλα στη μαρτυ-
ρία της δείχνει την προετοιμασία 
μιας άλλης νύφης: είναι η Aliki 
Vallianos με το νυφικό της. Μό-
ντρεαλ, 1957. 

Ενας άντρας από τα Χανιά, ο 
οποίος θέλει να μείνει ανώνυμος, 
αφηγείται στη συνέντευξή του: 
«Εκείνη την εποχή όλος ο κόσμος 
ήθελε να φύγει απ’ την Ελλάδα, 
όλος ο κόσμος ήθελε να πάει στα 
καράβια. Ολη η νεολαία ήθελε 
κάπου να πάει. Ηταν τα χρόνια 
και τότε δύσκολα. (...) Κι εμένα μ’ 
άρεσαν τα καράβια. Ηθελα να τα-
ξιδέψω να δω και γι’ αυτό έφυγα».

«Και μετά, πώς, πότε μετανα-
στεύσατε στον Καναδά δηλαδή;» 
ρωτάει η ερευνήτρια. «Ε, δεν με-
τανάστευσα. Είχε ήρθε το καράβι 
εδώ στον Καναδά κι έμεινα παρά-
νομα, όπως έχουν μείνει εδώ πά-
ρα πολλοί». ∆ίπλα στη μαρτυρία 
του βλέπουμε σε απόκομμα από 
την καναδική εφημερίδα Globe 
and mail (27/1/1962), άρθρο με 

τίτλο «1.000 Ship-Jumpers in 
Montreal», στο οποίο αναφέρε-
ται η ιστορία δύο ναυτικών που 
εγκατέλειψαν το καράβι με το 
οποίο ταξίδευαν κι έμειναν πα-
ράνομα στο Μόντρεαλ σχεδόν 
για δύο χρόνια.

Αυτές και πολλές ακόμη ιστο-
ρίες διηγείται στον ψηφιακό επι-
σκέπτη το Εικονικό Μουσείο Ελ-
ληνικής Μετανάστευσης στον 
Καναδά, αποτέλεσμα διετούς 
ερευνητικής προσπάθειας που 
διεξήχθη από το Immigrec. Πρό-
κειται για διεπιστημονική εκπαι-

δευτική κοινοπραξία, η οποία πε-
ριλαμβάνει ερευνητικές ομάδες 
από τρία πανεπιστήμια στον Κα-
ναδά που διαθέτουν προγράμμα-
τα Ελληνικών Σπουδών (McGill, 
Simon Fraser και York) και το 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας, χά-
ρη στην υποστήριξη του ΙΣΝ. 

Προβλήτα 21, λιμάνι Χάλιφαξ. 
Χώρος άφιξης επιβατών, αερο-
δρόμιο Βανκούβερ. Σιδηροδρομι-
κός σταθμός τρένων, Μόντρεαλ· 
χώροι μετάβασης, που αφηγού-

νται τη μεταναστευτική πολιτική 
του Καναδά. Σε κάθε μία από τις 
αίθουσες του μουσείου μπορού-
με να ακούσουμε αποσπάσματα 
από συνεντεύξεις μεταναστών, 
οι οποίοι αφηγούνται την ιστο-
ρία τους, να διαβάσουμε άρθρα 
εφημερίδων ή επίσημα έγγραφα 
της περιόδου, να δούμε προσωπι-
κές φωτογραφίες και αντικείμενα 
που έχουν προσφερθεί από τους 
ιδιοκτήτες τους στους ερευνητές. 

«Τη διαδικτυακή πύλη του Ει-
κονικού Μουσείου περνούν 200 
έως 400 άτομα τον μήνα», λέει 
στην «Κ» ο αν. καθηγητής Ιστορί-
ας και διευθυντής  του προγράμ-
ματος Ελληνικών Σπουδών Τάσος 
Αναστασιάδης, διαχωρίζοντας 
τους ιδιώτες επισκέπτες από τους 
ερευνητές. Και υπογραμμίζει ότι 
στη διάρκεια της πανδημίας είχαν 
επαφή με πολλές διευθύνσεις εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα, καθώς 
δάσκαλοι δημοτικών σχολείων 
και καθηγητές γυμνασίων ήθε-
λαν να δώσουν στους μαθητές 
τους μια περιεκτική άποψη της 
ελληνοκαναδικής μεταναστευτι-
κής εμπειρίας χρησιμοποιώντας 
αυτό το οπτικοακουστικό υλικό.

Το Immigrec είναι υποδειγμα-
τικό έργο –τεκμηριωμένο, πλήρες 
και ταυτόχρονα οικείο και φιλικό 
στον χρήστη– και αυτό γίνεται 
φανερό από τα πρώτα βήματα που 
κάνει κανείς για την εξερεύνηση 
της ιστοσελίδας. «Συνεργαστή-
καμε ιστορικοί, ανθρωπολόγοι 
και γλωσσολόγοι από τον Κανα-
δά και την Ελλάδα, ώστε να κατα-
γράψουμε γραπτές και προφορι-
κές μαρτυρίες τόσο για τη μελέτη 

της ιστορίας της μετανάστευσης 
και της ενσωμάτωσης αυτών των 
μεταναστευτικών κυμάτων στην 
καναδική κοινωνία όσο και την 
εξέλιξη της γλώσσας που έφεραν 
μαζί τους οι Ελληνες σαν ένα εί-
δος ζωντανού απολιθώματος – οι 
περισσότεροι μιλούσαν μόνον ελ-
ληνικά και μάλιστα τις διαλέκτους 
του τόπου τους», εξηγεί.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 
443 συνεντεύξεις από μετανάστες 
πρώτης γενιάς που έφτασαν στον 
Καναδά μεταξύ 1945 και 1975, 
δηλαδή περίπου 650 ώρες ακου-
στικού υλικού. Συνέλεξαν επίσης 
αρχειακό υλικό από δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές (γράμματα, συμ-
βόλαια, διαβατήρια). Ψηφιοποίη-
σαν ελληνοκαναδικές εφημερίδες 
και άλλα έντυπα. Ολα αποθηκεύ-
τηκαν στη βάση δεδομένων του 
έργου και «από αυτά φτιάξαμε 
ένα ψηφιακό αρχείο-αποθετήριο, 
ώστε να είναι προσβάσιμο κατ’ 
αρχάς στους ερευνητές, καλύπτο-
ντας το πολυετές κενό στην ελλη-
νική και καναδική ιστορία», μας 
λέει ο ιστορικός. «Θέλαμε όμως 
και να φτιάξουμε ένα εργαλείο 
δημόσιας ιστορίας, για να νιώσει 
τόσο η καναδική όσο και η ελλη-
νοκαναδική κοινωνία ότι είναι 
κομμάτι της δικής της ιστορίας». 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
πρωτοβουλίες της ερευνητικής 
ομάδας ήταν να δώσουν απλου-
στευμένα ερωτηματολόγια στους 
μαθητές των ελληνικών σχολεί-
ων του Μόντρεαλ, ώστε τα παι-
διά να πάρουν συνεντεύξεις από 
τον παππού και τη γιαγιά τους. Κι 
εκείνοι αφηγήθηκαν στα εγγόνια 

τους όσα ποτέ δεν είχαν πει στα 
παιδιά τους. Το υλικό που συγκε-
ντρώθηκε παρουσιάστηκε σε μια 
συγκινητική γιορτή, σημαντική 
για την ελληνική κοινότητα του 
Μόντρεαλ, που αριθμεί 50.000 
έως 80.000 μέλη. «Η μνήμη παρα-
λείπει πάντοτε μια γενιά», σχολιά-
ζει ο κ. Αναστασιάδης. «Στη γιορ-
τή ήρθαν, λοιπόν, οι γονείς των 
παιδιών και μας ευχαρίστησαν 
επειδή οι ίδιοι δεν είχαν ακού-
σει ποτέ τις εμπειρίες των δικών 
τους από την άφιξη και την εγκα-
τάστασή τους». 

Στο Μόντρεαλ υπάρχουν πέ-
ντε ελληνικά ημερήσια σχολεία, 
που διδάσκουν τα μαθήματα σε 
τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά 
και ελληνικά), ενώ τώρα ετοιμά-
ζεται να λειτουργήσει ένα γυμνά-
σιο. Σε όλες τις πόλεις της χώρας 
όπου ζουν Ελληνες της διασποράς 
λειτουργούν το Σάββατο ελλη-
νικά σχολεία συμπληρωματικής 
εκπαίδευσης. «Αυτό που συμβαί-
νει στη μετανάστευση είναι ότι 
η κυρίαρχη γλώσσα κάθε χώρας 

υποδοχής, δηλαδή η γλώσσα της 
εργασίας και του σχολείου, γρή-
γορα περνάει στην οικογένεια. 
Αλλωστε η δεύτερη γενιά θέλει 
να ενσωματωθεί, να μη νιώθει 
διαφορετική. Κάτι που συνήθως 
προωθούν και οι γονείς τους, οι 
οποίοι έζησαν το στίγμα της ξε-
νοφοβίας και του ρατσισμού».

Αυτό συνέβη και στον πολυ-
πολιτισμικό Καναδά; «Σήμερα 
ξέρουμε τον Καναδά ως ανοιχτή 
χώρα, αλλά στην πραγματικότη-
τα αυτή είναι μια σύγχρονη κα-
τασκευή, από το 1970 και μετά», 
απαντά ο κ. Αναστασιάδης. «Μέ-
χρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60 
ο Καναδάς ήταν μια πολύ ρατσι-
στική χώρα. Αν μιλούσες, για πα-
ράδειγμα, ελληνικά στον δρόμο 
του Τορόντο, μπορεί κάποιος να 
ερχόταν και σου έλεγε “μίλα τη 
γλώσσα των λευκών”, που σήμαι-
νε “μίλα αγγλικά”. Η αλλαγή των 
τελευταίων δεκαετιών έδωσε έμ-
φαση στην εκμάθηση της λεγό-
μενης “γλώσσας κληρονομιάς” 
(heritage language) και, πλέον, οι 
πρώην μετανάστες νιώθουν πε-
ρηφάνια για την καταγωγή τους, 
αντί για το στίγμα του ξένου».

Πριν από λίγες ημέρες, το έρ-
γο Immigrec παρουσιάστηκε και 
στην Αθήνα. Στη δεύτερη φάση 
του συγκεκριμένου πιλοτικού 
προγράμματος, η διεπιστημονι-
κή ομάδα αποσκοπεί να δημι-
ουργήσει αντίστοιχα έργα στη 
Γερμανία, στην Αμερική, στην 
Αυστραλία, στην Αφρική, έτσι 
ώστε να συνθέσουν μια παγκό-
σμια ιστορία της ελληνικής δια-
σποράς και μετανάστευσης.

Οι Ελληνες του Καναδά αφηγούνται
Το Εικονικό Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευσης, αποτέλεσμα διετούς ερευνητικής προσπάθειας

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Θέλαμε να φτιάξουμε 
ένα εργαλείο δημόσιας 
ιστορίας, για να νιώσει 
τόσο η καναδική 
όσο και η ελληνοκα-
ναδική κοινωνία
ότι είναι κομμάτι 
της δικής της ιστορίας». 

Στη δεύτερη φάση 
του πιλοτικού προγράμ-
ματος, η διεπιστημονική 
ομάδα αποσκοπεί να δη-
μιουργήσει αντίστοιχα 
έργα στη Γερμανία, 
στην Αμερική, στην Αυ-
στραλία, στην Αφρική.

Από αριστερά προς τα δεξιά (με τη φορά του ρολογιού): «Μοδίστρες», Gavaki’s Archive- Maria Tsouvelas Photo Album, περ. 1950. «∆ιαδήλωση ενάντια στη χούντα», Γουίνιπεγκ, 29/05/1969. «Περπατώντας την καναδική πόλη», Βανκούβερ, 
Granville Street, 1962. Εικονίζονται οι Peter J. Capadouca, John Heras και George Eliades (Sinaites). Κινηματογράφος Ριάλτο, 1990, Αρχείο Εφη Γαβάκη. «Η γιαγιά», φωτογραφία σε πάρκο του Μόντρεαλ. Αφιξη της γιαγιάς, την οποία προσκάλεσαν τα 
παιδιά της προκειμένου να φροντίσει τα εγγόνια της. Papoutsis Photo Archive. Φωτογραφία μαθητών/τριών του κυριακάτικου σχολείου του Αγίου Γεωργίου, Μόντρεαλ, 1970. Ολες οι φωτογραφίες περιέχονται στο Εικονικό Μουσείο του Immigrec.
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Θεατρικοί συνοδοιπόροι διαφορετι-
κών γενιών συνδιαλέγονται επί σκη-
νής σε μια συνάντηση εμβολιασμένη 
με εμπειρία, γνώση, ενέργεια, αφο-
σίωση και σύμπνοια: ∆έσποινα Μπε-
μπεδέλη, Αννίτα Σαντοριναίου, Πό-
πη Αβραάμ, Σοφία Καλλή, Μυρσίνη 
Χριστοδούλου και Παμπίνα Γεωργίου 
διασταυρώνουν τα βήματά τους στα 
μονοπάτια των ρόλων τους στο κλα-
σικό έργο «Ανθισμένες Μανόλιες», 
σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπί-
δη. Μια εις βάθος μελέτη για τη φι-
λία, η οποία αντισταθμίζει τη μοναξιά 
και την ανάγκη του ανθρώπου για 
στήριξη και επαφή. Αυτή η αξία διεκ-
δικεί τα σκήπτρα της μοναδικότητας, 
καθώς ξεδιπλώνεται μέσα από τις 
σκηνές του έργου αυτού, υπογραμμί-
ζοντας τη σημασία της στο σημερινό 
κοινό, επιμένοντας πως ακόμη μπο-
ρεί να υπάρξει και να λάμψει. Πρε-
μιέρα: Σατιρικό Θέατρο - Πάνω Σκηνή 
Σατιρικού Θέατρου (Αίθουσα Παντε-
λής Κούρος) Παρασκευή, 10 Μαρτί-
ου, ώρα 8:30 μ.μ. Παραστάσεις στη 
Λευκωσία κάθε Τετάρτη και Σάββατο 
στις 8:30μ.μ. και Κυριακή στις 6:30 
μ.μ. μέχρι 2 Απριλίου. Στη Λεμεσό, 
στο Θέατρο Ριάλτο, την Πέμπτη, 16 
Μαρτίου στις 8:30 μ.μ. Πληροφορίες 

www.satirikotheatro.com

ΘΕΑΤΡΟ

«Ανθισμένες Μανόλιες» του R. Harling
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Υστερόγραφο
στον Λάκη

Παπαστάθη

«Τ
ι επιλέγει η μνήμη; Τι αποσιωπά; 
Πόσα ωραιοποιεί, πόσα θάβει; Για 
ποιους λόγους;» αναρωτιέται ο 

Λάκης Παπαστάθης στην εισαγωγή του 
βιβλίου του για την «Ευδοκία» του Αλέ-
ξη ∆αμιανού. Και παραθέτει ένα ποίημα 
του Αθω ∆ημουλά: «Το Παρόν διαρκώς/ 
κατακτά το χρόνο/ θρυμματίζοντάς τον/ 
σε μνήμες ανθρώπινες./ Ωθούμενος προς 
τη λήθη/ όπου, αμήχανες,/ περιμένουν 
(χρόνια ίσως)/ να τις καλέσει ένα Αύριο/ 
που για τις περισσότερες/ δε θα ’ρθει. Ή 
κι αν έρθει/ κάποτε να τις ζητήσει,/ δε 
θα τις βρει./ “Λησμόνησα”, λέμε τότε».

Η εισαγωγή αυτή μου φάνηκε πολύ 
ταιριαστή και για μια άλλη πτυχή του 
έργου του Λάκη Παπαστάθη, που αφή-
νει πίσω του. Αλησμόνητο, μέρος της 
ραχοκοκαλιάς του. Η εκπομπή «Παρα-
σκήνιο» της δημόσιας τηλεόρασης, που 
συνυπέγραφε με τον Τάκη Χατζόπουλο, 
για περίπου 40 χρόνια, ξεκινώντας από 
το 1976. Τα πρόσωπα και τα θέματά της 
προέρχονταν από τον χώρο της τέχνης 
και του πνεύματος. 

O κατάλογος των προσωπικοτήτων, ο 
μεγαλύτερος που μπορεί να συναντήσει 
κανείς στην ελληνική τηλεόραση: Ανα-
γνωστάκης, Σαχτούρης, Καστοριάδης, 
Αλεξάνδρου, Κωνσταντινίδης, Ιορδανί-
δου, Ταχτσής, Ιωάννου, Καββαδίας, Αξε-
λός, Κουν, Παξινού, Χορν, Τσαρούχης, 
Τσιτσάνης, Βαμβακάρης, Κατράκης, Ξυ-
λούρης, Ντασέν... Τα θέματα εκτείνονταν 
από το αρχαίο δράμα και τον Αριστοφά-
νη έως τον λαϊκισμό, τα φιλολογικά κα-
φενεία, τους πρόσφυγες...

Πολλοί νέοι και άγνωστοι στην εποχή 
τους σκηνοθέτες θήτευσαν στο «Παρα-
σκήνιο». Οπως έλεγαν και οι δημιουργοί 
του: «Ολοι από τον χώρο του νέου ελλη-
νικού κινηματογράφου συναποτέλεσαν 
κάτι σαν μια ιδιόμορφη εθνική σχολή 
ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή υβριδική, εν 
μέρει τηλεοπτική και εν μέρει κινημα-
τογραφική».

Ο Λάκης Παπαστάθης είχε ως μότο: 
«∆εν “καλύπτουμε” ένα γεγονός, το απο-
καλύπτουμε». Ετσι συνόψιζαν και οι δυο, 
Παπαστάθης - Χατζόπουλος, τη φιλοσο-
φία τους. «Κοινή πεποίθησή μας ήταν ότι 
η φόρμα μιας εκπομπής δεν είναι το έν-
δυμα του νοήματος, είναι το ίδιο το νόη-
μα και η ηθική στάση του σκηνοθέτη και 
του δημοσιογράφου απέναντι στο θέμα».

Η δημόσια τηλεόραση, στη διάρκεια 
αυτών των δεκαετιών του «Παρασκη-
νίου» (συνεχίζεται ως «Υστερόγραφο»), 
δεν ήταν πάντα φιλική και ανοιχτή ως 
προς το αποτέλεσμα. Κάποια θέματα, 
οι διοικήσεις παρελθόντων εποχών τα 
αντιμετώπιζαν με δυσανεξία.

Σήμερα, με την απόσταση του χρόνου 
και του θανάτου του Λάκη Παπαστάθη 
που καλεί σε απολογισμούς, η σημασία 
αυτής της εκπομπής (που μόνο η δημό-
σια τηλεόραση μπορεί να φιλοξενήσει, 
σύμφωνα και με τον εκλιπόντα, γιατί, 
εκτός των άλλων, η τηλεθέαση δεν ήταν 
ποτέ υψηλή) δεν είναι μόνο ιστορική· εί-
ναι και υπαρξιακή. ∆εν βοηθάει δηλαδή 
μόνο να αναγνώσουμε την πολιτιστική 
πορεία της χώρας μας από τη Μεταπολί-
τευση και μετά, να συνθέσουμε τις ψη-
φίδες μιας Ελλάδας με τα πάθη και τη 
δυναμική της, τον πλούτο και το ανεξά-
ντλητο περιεχόμενό της. Να ανασυνθέ-
σουμε ένα αλφαβητάρι προσώπων, που 
άλλα ήταν στην ακμή τους και άλλα στη 
δύση του βίου τους. Είναι και ένας τρό-
πος να «δούμε» εμάς και τους άλλους, 
όσους προηγήθηκαν και μας όρισαν / 
μας ορίζουν. Συγγραφείς, καλλιτέχνες, 
διανοουμένους και στοχαστές, το πνευ-
ματικό κλίμα διαδοχικών εποχών.

Υπάρχει και κάτι ακόμη: «η ηθική στά-
ση του σκηνοθέτη και του δημοσιογρά-
φου απέναντι στο θέμα». Το πνευματικό 
υπόστρωμα πάνω στο οποίο μακροημέ-
ρευσε το «Παρασκήνιο». Οι εκπομπές δεν 
εξαντλούνται στο περιεχόμενό τους ού-
τε στη στιγμή της προβολής τους. Οπως 
συμβαίνει στα ντοκιμαντέρ ή στις ταινίες 
μυθοπλασίας, με τον χρόνο το φιλμ αλ-
λάζει «ή μάλλον το αλλάζουν οι θεατές 
του, που εγγράφουν πάνω του τα αιτή-
ματα των νεότερων εποχών». Ετσι έλε-
γε ο Λάκης Παπαστάθης για το σινεμά. 
Αλλά ισχύει και για τις τηλεοπτικές εκ-
πομπές που έχουν «σώμα» και διάρκεια 
στον χρόνο. Φέρνουν στο προσκήνιο 
την εποχή μέσα από τους δημιουργούς 
της, τους ανθρώπους που τη διαμορφώ-
νουν και της δίνουν σχήμα. Που κρα-
τούν τον δίαυλο ανοιχτό και τη μνήμη 
σε εγρήγορση.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Για ένα κτήριο, που δεν είναι πουκάμισο αδειανό

Ε
ίναι πολλά που ακόμα μπορούν να γρα-
φτούν σχετικά με την επιλογή του κ. 
Χατζηγιάννη για να γίνει υφυπουργός 

Πολιτισμού, αλλά όπως είπε και ο ίδιος 
στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του 
ΡΙΚ στη δημοσιογράφο Κατερίνα Χαρα-
λάμπους είναι περίεργες και εσπευσμένες 
οι αντιδράσεις όσων αντιτέθηκαν, είναι 
επίσης αδόκιμο, και άτοπο είπε. Συνεπώς, 
το παραβλέπω, όχι τίποτε άλλο, αλλά δεν 
θέλω να θεωρούμαι περισσότερο περίερ-
γος από όσο ήδη είμαι και να θεωρηθεί 
ότι έχω αλλότρια κίνητρα. Πάμε παρακά-
τω και θα σταθώ σε αυτό που είπε στο 
«Από μέρα σε μέρα» σχετικά με το κτή-
ριο που στεγάζεται το υφυπουργείο Πο-
λιτισμού, το οποίο πριν τη στέγαση του 
υφυπουργείου Πολιτισμού, στέγαζε και 
ακόμη στεγάζει το Κέντρο Επιστημονι-
κών Ερευνών. Είπε ο κ. «Είναι ένα μικρό 
σε μέγεθος κτήριο, αλλά με πάρα πολλές 
αρμοδιότητες...», μιλώντας φυσικά για το 
χαρτοφυλάκιό του. Ο κ. Χατζηγιάννης 
δεν γνωρίζει και φυσικά δεν οφείλει να 
γνωρίζει πού έχει πλέον εγκατασταθεί 
ως υφυπουργός Πολιτισμός.

Το κτήριο δόθηκε στο υφυπουργείο 
επί υφυπουργού Γιάννη Τουμαζή και 
εδώ και επτά μήνες το Κέντρο έχει πε-
ριοριστεί σε μερικά δωμάτια, όπου όσοι 
και όσες θέλουν να μελετήσουν τα πολύ 
σημαντικά αρχεία του, που είναι το Αρ-
χείο Προφορικής Παράδοσης, το Λαο-
γραφικό Αρχείο και το Αρχείο Παλαιών 

Πολεμιστών, θα πρέπει να περιοριστεί 
σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο. Αν πάλι ο 
ερευνητής και η ερευνήτρια θέλει να 
μελετήσει κάποια από τις εκδόσεις που 
έχει η βιβλιοθήκη του Κέντρου δεν θα 
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, παρό-
λη την καλή διάθεση των λειτουργών 
του. Ένα από τα σημαντικότερα κατά 
τη γνώμη ιδρύματα της χώρας στενάζει 
πλέον και κτηριακά, αλλά και σε έμψυ-
χο δυναμικό. 

Και για ακόμη μία φορά έρχομαι να 
επαναλάβω αυτό που εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια για το Κέντρο και την απα-
ξίωσή του από την Πολιτεία, η οποία 
αντί να θέλει να το ενδυναμώσει, να 
το βοηθήσει να επιτελέσει τον σκοπό 
για τον οποίο δημιουργήθηκε, και στο 
οποίο υπηρέτησαν σημαντικές προσω-
πικότητες του πνεύματος, σταδιακά το 
οδηγεί σε παρακμή, χωρίς να έχω του-
λάχιστον εγώ καταλάβει ποιοι είναι οι 
σκοποί της Πολιτείας, και δεν θέλω να 
πιστεύω πως υπάρχουν ιδιοτέλειες. 

Αυτό που θα ήθελα επιτέλους να 
ξεκαθαρίσει η Πολιτεία είναι τι θέλει 
να το κάνει το Κέντρο, αν θέλει να το 
αναπτύξει, να το συνδέσει με άλλους 
φορείς, που δεν θα το καταπιούν φυσι-
κά. Και οι άλλοι φορείς είναι η Κυπρια-
κή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών, τα δημόσια Πανεπιστήμια, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνολογι-
κό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κυπριακή 

Βιβλιοθήκη, το Κρατικό Αρχείο, αλλά 
και άλλα ιδρύματα μελετών και ερευ-
νών, στη Λευκωσία και στις άλλες πό-
λεις. ∆εν έχουν σκεφτεί ότι μπορεί να 
συνάψουν συνεργασίες; Γιατί αυτή η 
Ακαδημία μας δεν έχει πει μια κουβέ-
ντα; Και εκείνη είχε κάποτε διεκδικήσει 
το κτήριο, άρα ξέρει και πού είναι και 
τι ιστορία κουβαλάει. ∆εν έχουμε ως 
χώρα την πολυτέλεια να έχουμε πολ-
λές δομές που να ασχολούνται με την 
ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, 
της Κύπρου ολόκληρης... άρα θα είχε 
αξία να μπορούσε η Πολιτεία να δημι-
ουργήσει έναν κόμβο επιστημοσύνης 
για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Να ενι-
σχύσει τη μελέτη της ιστορίας των κα-
τεχομένων δήμων και κοινοτήτων, που 
συν τω χρόνω εξαφανίζεται και αν δεν 
με πιστεύετε κάντε τον κόπο να πάτε 
στα Κατεχόμενα σε απομακρυσμένες 
κοινότητες του Πενταδακτύλου, στο 
Μουσείο της Μόρφου, ή στη μητρο-
πολιτική περιοχή της Κερύνειας και 
θα καταλάβει τι εννοώ. Αλλά ας μην 
ξεφεύγω...

Ελπίζω η κα Αθηνά Μιχαηλίδου, η 
οποία υπηρέτησε ως αναπληρώτρια διευ-
θύντρια του υφυπουργείου Πολιτισμού 
και τώρα διορίστηκε υπουργός Παιδεί-
ας, άρα έχει υπό την εποπτεία της και 
το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, να 
εγκύψει και να αρχίσει να θεραπεύει τα 
χρονίζοντα προβλήματα του Κέντρου, 

αξιοποιώντας δημιουργικά την τεχνο-
γνωσία του αναπληρωτή διευθυντή του 
Κέντρου δρα Κυπριανού Λούη, ακού-
γοντας τους λειτουργούς του Κέντρου, 
και να αφουγκραστεί την επιστημονική 
κοινότητα που δεν είναι ευάριθμη, ούτε 
τίποτε περίεργοι, μονήρεις άνθρωποι, 
ούτε «Κατακουζηνοί». Είναι νέοι και νέ-
ες, άντρες και γυναίκες που σπούδασαν 
Ιστορία, Ανθρωπολογία, Λαογραφία, Φι-
λολογία και άλλες συναφείς επιστήμες, 
και σήμερα ετεροαπασχολούνται και 
αναζητούν κάθε μικρή ευκαιρία για να 
συναντήσουν ένα αρχείο, μία προφορική 
καταγραφή, για να δουν ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα στο οποίο θα αξιοποιηθούν 
τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. 

Ελπίζω, κλείνοντας, η κα Μιχαηλί-
δου ως υπουργός Παιδείας να βρει τον 
χρόνο και γι’ αυτό το κομμάτι του χαρ-
τοφυλακίου της. Χρειάζεται πολιτική 
βούληση και αγάπη για αυτό που λέμε 
κυπρολογικές σπουδές, που μπορούν 
να ανοίξουν σε ευρύτερο πλαίσιο... ∆ι-
εθνείς συνεργασίες με τον Λίβανο, την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Συρία, την Ελ-
λάδα, για να μείνω στη γειτονιά μας. 
Και δίνω μία ιδέα στον νέο υφυπουργό 
Πολιτισμού: Να αναζητηθεί ένα άλλο 
κτήριο για να στεγαστεί το υφυπουρ-
γείο Πολιτισμού, θα είναι μια νέα κατά 
πάντα αρχή. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Μία νέα πρόταση γλυπτικής ετοί-
μασε και παρουσιάζει μετά από πέ-
ντε χρόνια ο καταξιωμένος γλύπτης 
Φώτος ∆ημητρίου. Με νέα υλικά 
στη φαρέτρα του όπως είναι η ρητί-
νη ο καλλιτέχνης παράγει μια εντε-
λώς νέα σειρά έργων σε συνδυα-
σμό πάντοτε με την κεραμική του 
δημιουργία. Η ανθρώπινη φιγού-
ρα είναι ο πρωταγωνιστής στην νέα 
δουλειά του Φώτου με μια αίσθη-
ση μεταφυσικού και με αναφορές 
σε αριστουργήματα γλυπτικής της 
αρχαιότητος όπως η Νίκη της Σα-

μοθράκης. Σε παράλληλη ανάλυση 
στα έργα του Φώτου, εμπίπτει και 
η χρήση της μεταλλικής ομπρέλας 
που πολλές φορές κουβαλούν οι 
φιγούρες. Αποτελεί και αυτό ένα 
ψυχολογικό συνειρμό που παραπέ-
μπει και πάλι σε θέματα προστασί-
ας αλλά και κάτι εντελώς αντίθετο, 
την προσπάθεια απόκρυψης συ-
ναισθημάτων και πράξεων. Γκαλε-
ρί Αποκάλυψη, Γκαλερύ Αποκάλυ-
ψη, Χύτρων 30, Μέγαρο Τοφάρκο, 
Λευκωσία. Πληροφορίες info@

apocalypse-gallery.com.cy.

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής 
παρουσιάζει το βιβλίο «Κωστής Πα-
λαμάς και κυπριακά γράμματα. Πρα-
κτικά του Β΄ ∆ιεθνούς Επιστημονι-
κού Συνεδρίου». Την παρουσίαση του 
βιβλίου θα κάνει ο Παντελής Βου-
τουρής, καθηγητή Νεοελληνικής Φι-
λολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Χαιρετισμούς θα 
απευθύνουν ο δρ Λεωνίδας Γαλάζης, 
πρόεδρος του Ο.Λ.Κ. Ο Χριστόδουλος 
Γ. Βασιλειάδης, δικηγόρος, ο δρ Κυ-
πριανός ∆. Λούης, διευθυντής Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης και ο Αλέξαν-
δρος Κώνστας, Σύμβουλος Πρεσβεί-
ας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στην 
Κύπρο. Τρίτη, 14 Μαρτίου, ώρα 7:00 
μ.μ. Ξενοδοχείο Castelli, Ουζουνιάν 

38, Λευκωσία.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6o Διεθνές Poetry Slam Cyprus
Διοργανώνεται το 6o ∆ιεθνές Poetry Slam 
Cyprus, ένας διαγωνισμός ποίησης, στον 
οποίο οι συμμετέχοντες απαγγέλουν την 
πρωτότυπη δουλειά τους, δραματοποιώ-
ντας την ταυτόχρονα. O ποιητής-slammer, 
έχει στη διάθεσή του το μέγιστο 3 λεπτά 
και 20 δευτερόλεπτα. Στην 6η διοργάνω-
ση έχουν προσκληθεί 8 Slammers από το 
εξωτερικό οι: Yonatan Kunda (εβραϊκά) και 
Muhammad Aguani (αραβικά) από το Ισρα-
ήλ, σαν guest slammers, και οι: Dominique 
Christina από τις ΗΠΑ, Gonçalves Gonçalo 
από τη Μοζαμβίκη, Frej Haar από τη Σουη-

δία, Marie Darah από το Βέλγιο (γαλλικά), 
Matt Charnock από τη ∆ανία και Lisette Ma 
Neza από το Βέλγιο (Φλαμανδικά). Ο κύπρι-
ος, δύο φορές πρωταθλητής Slam, Αργύ-
ρης Λοΐζου έχει προσκληθεί και θα λάβει 
μέρος μαζί με τους guest slammers από το 
Ισραήλ. Στην ανοικτή πρόσκληση, για τους 
ποιητές με έδρα την Κύπρο, θα λάβουν μέ-
ρος οι: Άντρος Ζαχαρία, Paul Stewart, ∆η-
μήτριος Γκόγκας, Veronica Raad, Κατερίνα 
Κωνσταντίνου, Μαρία Κούβαρου, Σταύρος 
Ξ. Πέτρου, Κυριακή Ανδρέου Τάντη, Reem 
Maghribi, Αλεξία Σολωμού, Aleen Andreou, 

Stavros Khatchatryan, Alexandra Neil και 
Natalie Aoun. Artos House, Αγίοι Ομολο-
γητές 64, Λευκωσία, 13-14 Μαρτίου 2023, 
ώρα 7:30 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 

22445455, info@artoshouse.org

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γλ. Κουμίδης: 
«Οξυγραφίες»
Ο εικαστικός Γλάυκος Κου-
μίδης παρουσιάζει στο κα-
φέ Πρόζακ στη Λευκωσία τις 
«Οξυγραφίες». Ο Κουμίδης 
ανακοίνωσε την έκθεση με 
ανάρτησή σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης αναφέρει σχετικά: 
«“Ανακοίνωση τύπου”, press 
release, όπως θα λέγαμε σε 
άλλες εποχές, πριν τα ηλεκτρο-
νικά social media, τότε που η 
γνωστοποίηση μιας έκθεσης 
τέχνης στην γκαλερί τάδε περ-
νούσε από … πιεστήριο, για να 
εμφανιστεί στις πολιτιστικές 
στήλες των εγχώριων εντύπων, 
σ’ εφημερίδες και περιοδι-
κά. Όπως και οι «Οξυγραφίες» 
που θα παρουσιάσουμε στο 
PROZAC, που κι αυτές πέρα-
σαν μέσα από μια χειροκίνητη 
πρέσα κάπου στη Γερμανία στη 
δεκαετία του ’80. Αυτές και 
άλλα εικάσματα, κάποιες με-
ταγενέστερες μεταβάσεις από 
τη χαρακτική στο ζωγραφικό 
τελάρο, περιλαμβάνει η σύντο-
μη αυτή παρουσίαση [...] για να 
καταστεί ο φόβος άφοβος, για 
την εσωτερική τάξη της ψυ-
χής»… λόγια του ποιητή Γιώρ-
γου Ιωάννου από τη Θεσσαλο-
νίκη. Να κοπιάσετε!». Πρόζακ, 

Μέδοντος 3, Λευκωσία. Πέμπτη 

16 Μαρτίου.

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Graphic Stories
Το φετινό Graphic Stories έρχεται φρέσκο και ανανεω-
μένο και για το 2023 και φέρνει μαζί του νέες δράσεις! 
Το νέο πρόγραμμα είναι ανατρεπτικό αφού οι διαλέξεις 
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Μαρτίου, ενώ τα 
εργαστήρια προηγούνται το διήμερο Παρασκευή 17 και 
Σάββατο 18 Μαρτίου. Το πρόγραμμα του τριημέρου φιλο-
ξενεί δώδεκα διακεκριμένους σχεδιαστές από Γερμανία, 
Αγγλία, Ελλάδα και Κύπρο. Περιλαμβάνει εννέα διαλέ-
ξεις, έξι δημιουργικά εργαστήρια, μία προβολή ταινίας 
animation, μία διεθνή έκθεση αφίσας με συμμετοχή σχε-
διαστών από την Κύπρο και το εξωτερικό και ένα διαδρα-
στικό installation για το κοινό το οποίο πλαισιώνεται από 
ομάδες νέων με χορό και μουσική. European University, 
Λευκωσία, 17-19 Μαρτίου. Πληροφορίες: www.

graphicstories.org και εισιτήρια: http://bitly.ws/yBm2

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Φώτος Δημητρίου: «Με ανοικτά τα παράθυρα»
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ΑΥΤΟ AKOYΣ!

ΠΑΜΕ
ΓΗΠΕΔΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

15:00

Σάββας
Κοσιάρης

 Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στο πλαίσιο των δράσεων της δεύ-
τερης παραγωγής των δράσεων 
«Νέ@ σε έρημο νησί» παρουσιά-
ζεται, σε παραγωγή του Θεάτρου 
Βαλίτσα η παράσταση «Ο Γλάρος 
Ιωνάθαν Λίβινγκστον», σε σκη-
νοθεσία Στέλιου Ανδρονίκου στο 
Θέατρο Αποθήκες. Για την παρά-
σταση κάναμε μία μικρή κουβέ-
ντα με τους δύο ηθοποιούς της, 
την Πέννυ Φοινίρη και τον Αν-
δρέα Μακρή. Στην παράσταση 
μεταφέρονται πολλά μηνύματα 
που όπως λέει ο Ανδρέας Μακρής 
«χρειάστηκε να τα περάσουμε από 
το φίλτρο της δικής μας ψυχής 
για να το μεταφέρουμε στις ψυ-
χές του κοινού». Η Πέννυ Φοινί-
ρη λέει πως υπάρχει πολλή οργή 
και φόβος στους ανθρώπους για 
να αποδεχτούν το σύνολο των 
μαγικών πλασμάτων που υπάρ-
χει εκεί έξω. «Γι’ αυτό συνήθως 
οι γλάροι φεύγουν γι’ άλλα μέρη, 
γιατί ασφυκτιούν».

–Πόσο εύκολο ήταν να μετα-
φέρετε τόσα πολλά μηνύμα-
τα μέσα από αυτή τη θεατρι-
κή πράξη;

–ΠΕΝΝΥ ΦΟΙΝΙΡΗ: Σίγουρα δεν 
ήταν εύκολη η διαδικασία της δι-
ασκευής, από τη νουβέλα του Ρί-
τσαρντ Μπαχ σε μια θεατρική δι-
ασκευή 45 λεπτών. Η πληθώρα 
νοημάτων, φιλοσοφικών ερωτη-
μάτων και «μυστικών» της ανθρώ-
πινης ύπαρξης κατακλύζουν το 
κείμενο του Μπαχ. Τα παιδιά όμως 
δεν χρειάζονται άλλο ένα μάθημα. 
Η δράση είναι αυτή που κινεί το 
ενδιαφέρον τους, έτσι προσπαθή-
σαμε με την ομάδα να παραστή-
σουμε το νόημα σε δράση και να 

το παρουσιάσουμε με ένα τρόπο 
διασκεδαστικό, αποφεύγοντας κά-
θε διδακτισμό. 

–ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ: Ποτέ δεν 
είναι εύκολο να κάνεις μια δια-
σκευή ενός βιβλίου με τόσα πολλά 
μηνύματα και να πετύχεις ειδικά 
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 
να συμπυκνώσεις την ουσία και 
να τη μεταφέρεις σε ένα δύσκολο 
κοινό όπως είναι οι έφηβοι! ∆ου-
λεύοντας όμως ομαδικά και με 
ανοιχτές τις κεραίες μας και τις 

καρδιές μας πιστεύω επικεντρω-
θήκαμε στην ουσία και κρατήσα-
με αυτά που εμάς συγκινούν και 
ιντριγκάρουν! Ο Ιωνάθαν Λίβιν-
γκστον γλάρος είναι ένα κείμενο 
με τόσα πολλά και βαθιά νοήματα 
που χρειάστηκε να τα περάσουμε 
από το φίλτρο της δικής μας ψυ-
χής για να το μεταφέρουμε στις 
ψυχές του κοινού. 

–Παρακινείτε τους θεατές σας 
να ανοίξουν τα φτερά τους; 

–Π.Φ.: Περισσότερο εστιάζουμε 
στο παρόν. Στη μαγεία της ανα-
κάλυψης του τώρα. Εάν καταφέ-
ρουμε να κρατήσουμε τον θεατή 
απόλυτα παρόντα σε αυτό που 
συμβαίνει, να τον παρασύρουμε 
να ξεχάσει για λίγο όλα όσα ταλα-
νίζουν το κεφάλι του, θα συναντη-

θούμε. Αν συναντηθούμε με τη 
γνώση πως το παρελθόν δεν αλλά-
ζει, έχει καταγραφεί, τελείωσε και 
πως το μέλλον είναι άγνωστο και 
δεν έχει νόημα να γίνει γνωστό, 
χρειάζεται μόνο να μας αποκαλυ-
φθεί, τότε θα βιώσουμε παρέα τη 
μαγεία της παρουσίας στο τώρα. 
Αυτό είναι τόσο απελευθερωτικό, 
σαν να πετάς.    

–Α.Μ.: Κάθε παράσταση έχει 
σκοπό να μετακινήσει, να μετατο-
πίσει καλύτερα τους θεατές. Αυτή 
όμως η συγκεκριμένη, έχοντας ως 
αφετηρία τη μαγεία του πετάγμα-
τος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό 
πιστεύω ότι είναι μια ωραία αφορ-
μή να ξαναδούμε και να ξαναο-
ρίσουμε τα όριά μας και αν είναι 
δυνατόν να πετάξουμε για όπου 
μας λέει καρδιά μας.

–Είναι κλισέ η ερώτηση, αλλά 
μπορεί ένα θεατρικό έργο να 
γίνει φωτοδότης για κάτι κα-
λύτερο; 

–Π.Φ.: Φωτοδότης όπως το εί-
πες, για τη διατήρηση του φωτός 
αυτού όμως, είναι υπεύθυνος ο κα-
θένας μας. ∆εν φτάνει μόνο η ανα-
κάλυψη, θέλει δουλειά η ελευθε-
ρία, εξάσκηση, όπως λέει ο Μπαχ. 

–Η κοινωνία μας είναι ανοιχτή 
για να δεχθεί πολλούς και δια-
φορετικούς γλάρους; 

–Π.Φ.: ∆υστυχώς όχι, το πο-
σοστό των πολιτών που φοράνε 
παρωπίδες είναι ανησυχητικά 
μεγάλο. Υστερούμαστε γνώσης, 
πληροφόρησης, συμπόνιας. Εί-
μαστε βυθισμένοι στα παραμύ-
θια μας, στη δήθεν ασφάλειά μας, 

στην αδυναμία μας. Υπάρχει πολ-
λή οργή και φόβος στους ανθρώ-
πους για να αποδεχτούν το σύνο-
λο των μαγικών πλασμάτων που 
υπάρχει εκεί έξω. Γι’ αυτό συνή-
θως οι γλάροι φεύγουν γι’ άλλα 
μέρη, γιατί ασφυκτιούν. 

–Α.Μ.: θυμάμαι ως παιδί κάπου 
στο 1990 να σκέφτομαι ότι το 2020 
θα ζούμε σε ένα κόσμο όπου θα 
πετάμε με αυτοκίνητα διαστημι-
κά, ότι θα υπάρξει τρελή ανάπτυ-
ξη αντί αυτού σήμερα το 2023 οι 
κοινωνίες μας έχουν πάνε κυρίως 
στα ανθρώπινα δικαιώματα πίσω, 
πιο κοντά στον μεσαίωνα, οπότε 
πιστεύω ότι η κοινωνία μας δεν θέ-
λει να δεχτεί κανένα διαφορετικό 
γλάρο. Ίσα-ίσα, πιστεύω κάθε δι-
αφορετικό γλάρο τον καταδικάζει 
και τον απομονώνει στην καλύτε-
ρη περίπτωση. ∆υστυχώς ό,τι δια-
φορετικό οι κοινωνίες έχουν την 
τάση να το δαιμονοποιούν και να 
το σκοτώνουν. Όμως αυτό που σή-
μερα έχουμε περισσότερο ανάγκη 
είναι έναν γλάρο τον οποίο θα ακο-
λουθήσουν και άλλοι, γιατί ένας 
γλάρος δεν φέρνει την άνοιξη, δίνει 
όμως ελπίδα ότι κάποτε θα έρθει! 

–Παίζοντας μπροστά σε παιδιά 
και νέους είναι ίσως περισσό-
τερο απελευθερωτικό; 

–Π.Φ.: Εννοείται. Τα παιδιά δι-
ψάνε, έχουν ακόμα περιέργεια, 
ελευθερία και αυθορμητισμό στην 
έκφραση. Τα μάτια τους αντιλαμ-
βάνονται το ανατρίχιασμα στο 
μικρό σου δακτυλάκι ή τον φόβο 
που επηρεάζει το δεξί σου γόνατο. 
Τα παιδιά δεν έχουν αποφασίσει τι 
θα δουν πριν έρθουν στην παρά-
σταση. Αν έχεις κάτι να τους πεις 
θα σε ακούσουν, αν πάλι δεν έχεις 
θα σου «επιτεθούν» κατά μέτωπο. 
∆ράση - αντίδραση. Είναι τόσο 

αναζωογονητικό και αληθινό, να 
απευθύνεσαι σε παιδιά και νέους. 

–Α.Μ.: Παίζοντας μπροστά στο 
όποιο κοινό πρέπει να γίνεται με 
ειλικρίνεια και αυτό ναι είναι απε-
λευθερωτικό. Η μόνη διαφορά εί-
ναι ότι ο έφηβος και το παιδί σε 
βλέπουν στα μάτια και περιμένουν 
να είσαι αληθινός και αυτό είναι 
το στοίχημα. 

–Υπάρχει όριο στην ελευθερία; 
–Π.Φ.: Η ελευθερία δεν έχει 

όρια. Η ελευθερία είναι χαρά, εί-
ναι δύναμη, είναι καθαρή ομορ-
φιά. Στο πλαίσιο βέβαια που αντι-
λαμβάνομαι πως δεν ζω μόνος μου 
σε αυτό τον κόσμο και ότι ένα τε-
τράγωνο πιο κάτω υπάρχει μια 
άλλη ελευθερία, κάποιου άλλου.

–Α.Μ.: Θα απαντήσω με μια 
φράση που είναι και η αγαπημέ-
νη μου από το κείμενο «Μπορείς 
να είσαι ο εαυτός σου. Ο αληθι-
νός εαυτός σου και τίποτα δεν 
μπορεί να μπει εμπόδιο στο δρό-
μο σου». Την ελευθερία μας την 
κερδίζουμε και την καθορίζουμε 
εμείς! Όχι δεν υπάρχει όριο στην 
ελευθερία. Ελευθερία με όρια δεν 
μπορεί να υπάρξει! 

–Οι νεαροί θεατές έχουν λόγο 
σε αυτή την παράσταση; 

–Π.Φ.: Από τα πρώτα δύο λε-
πτά. Όταν έχεις ένα χαρακτήρα 
που είναι ο σοφότερος όλων, το 
σοφότερο που έχεις να κάνεις εί-
ναι να βάλεις τα λόγια στο στόμα 
ενός παιδιού.  

Πληροφορίες: «Ο Γλάρος 
Ιωνάθαν Λίβινγκστον» του Ρί-

τσαρντ Μπαχ, σε σκηνοθεσία Στέλιου 
Ανδρονίκου, Θέατρο Αποθήκες. Πα-
ραστάσεις κάθε Κυριακή στις 5:00 
μ.μ. και 7:00 μ.μ. www.thoc .org.cy 

Ενας γλάρος μπορεί να φέρει την άνοιξη
Η Πέννυ Φοινίρη και ο Ανδρέας Μακρής μιλούν στην «Κ» για τον «Γλάρο Ιωνάθαν Λίβινγκστον» που ανεβαίνει στις Αποθήκες ΘΟΚ 

Η παραγωγή του Θεάτρου Βαλίτσα εμπνέεται από την ποιητική και γεμάτη 
ευαισθησία νουβέλα του Ρίτσαρντ Μπαχ, Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον, με-
ταφέροντας πολλά μηνύματα, με τους συντελεστές να τα παρουσιάζουν με 
τρόπο διασκεδαστικό, αποφεύγοντας κάθε διδακτισμό. 

Η ελευθερία, όπως λένε 
οι ηθοποιοί Πέννυ Φοινί-
ρη και Ανδρέας Μακρής, 
δεν έχει όρια και πρέπει 
να τη διεκδικούμε, όπως 
έκανε και ο γλάρος Ιωνά-
θαν Λίβινγκστον. 
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Βρέθηκα στον Κορμακίτη για σκο-
πούς ρεπορτάζ για τις προεδρικές 
εκλογές και αφού τελείωσα όσα 
έπρεπε να κάνω, βρέθηκα στο φι-
λόξενο σπίτι της Μαρωνίτισσας 
κας Καιτούλας Χατζηρούσσου, 
μετά από ένα ευχάριστο γεύμα, 
συνέχισα με την παρέα μου την 
περιδιάβαση στην περιοχή και 
πάλι χωρίς πρόγραμμα. Οδηγώ-
ντας καταλήξαμε σε έναν πανέ-
μορφο τόπο, που στις ταμπέλες 
που βρίσκαμε στον δρόμο ήταν 
το Sadrazamköy. Οδήγησα στη 
μεγάλη ευθεία του χωριού ώσπου 
έφτασα σχεδόν στο τέλος του... η 
θέα; Μαγική, αυτή η ανοιχτωσιά 
της θάλασσας και τα κύματά της 
μεθούν το βλέμμα. 

Πάρκαρα το αυτοκίνητό μου 
στο πλάτωμα του δρόμου και 
στην αριστερή πλευρά μου ένας 
νεόκτιστος ναός... άγνωστο το 
χωριό ακόμα, άγνωστος και ο να-
ός και σύντομα ένας από τους 

κατοίκους σήμερα του χωριού, 
διακριτικά μεν, αλλά κατά πάντα 
παρών, παρακολουθούσε τις κι-
νήσεις μας. Καμία απειλή, κανέ-
να βλέμμα περίεργο, ήταν σχεδόν 
παρατήρηση εξ αποστάσεως... 
Βγήκαμε για να δούμε από κο-
ντά την εκκλησία, η οποία ήταν 
περιτριγυρισμένη από πεύκα. Ο 
ναός σε κακή κατάσταση, μια εκ-
κλησία μοντέρνου ρυθμού, από 
αυτές που μεγαλύτερες ή μικρό-
τερες αντικαθιστούσαν τις πα-
λαιότερες εκκλησίες, όπως για 
παράδειγμα στον Άγιο Ερμόλαο, 
στο ∆ιόριος ή στην Αφάνεια. Οι 
πόρτες της εκκλησίας ανοικτές, η 
πρόσβαση πολύ εύκολη. Μπαίνω 
στον ναό και στη μέση ένα παλιό 
τραπέζι πινγκ-πονγκ, ακαθαρσί-
ες πουλιών, παλιά μηχανήματα 
και εξαρτήματα ξεχαρβαλωμένα 
στα περβάζια, και ένα φέρετρο 
στο ιερό. Στους τοίχους κανένα 
σημάδι... έστεκε όμως το τέμπλο 
της εκκλησίας, λαβωμένο, αλλά 
ακόμα όρθιο... είχε φανεί τυχε-
ρό, γιατί στην Ωραία Πύλη είχε 
τοποθετηθεί το μουσουλμανικό 
minbar, βόλεψε τη νέα χρήση και 
έτσι δεν χάθηκε. 

Το εικονοστάσι αυτό ήταν μία 
ανάσα κανονικότητας μέσα στη 
γενική απαξίωση του χώρου. Ο 
μικρός μονόχωρος ναός είχε από 
καιρό χάσει κάθε έννοια εκκλη-
σίας, ως κοινωνικού χώρου συ-

νάθροισης, ακόμα και από τότε 
που σταμάτησε να είναι τζαμί... 
δίπλα χτίστηκε νέο μουσουλμα-
νικό πάλλευκο τέμενος. Πλέον 
ήταν ξεχασμένος αποθηκευτι-
κός χώρος, και το τέμπλο έμοια-
ζε στο φως εκείνης της λαμπερής 
μέρας να έχει μόλις γυαλιστεί... 
Θέλησα να το κάνω να μου μι-
λήσει, περίεργο είναι να μιλάνε 
τα ξύλα, αλλά καμιά φορά έχουν 
και αυτά τις ιστορίες τους... ∆εν 
έβρισκα τις λέξεις του, μέχρι που 
ένα μέλος της παρέας, με λιγότε-
ρη αχόρταγη και πιο προσεκτική 

ματιά μού τις έδειξε... και έλεγαν 
«∆ωρεά Στέλιου Σταύρου Φιλίπ-
που εκ Λιβερών τη 15.[2].1972» 
και από πάνω «Έργον Χρυσάνθου 
Ταλιαδώρου». Και να λοιπόν που 
μας σύστησε τον τόπο ένα κομ-
μάτι ξύλο, που κάποτε σμιλεύτη-
κε με κόπο πολύ. Βρισκόμασταν, 
λοιπόν, στα Λιβερά, ήξερα κιόλας 
έναν κάτοικο του χωριού, έναν 
ευεργέτη/δωρητή και έμενε να 
μάθω και ποιος ήταν ο ναός, αυ-
τό θα γινόταν αργότερα, στην 
ασφάλεια της βιβλιοθήκης μου 
ή στο διαδίκτυο.

Απέξω διακριτικά συνέχιζε να 
μάς παρακολουθεί ο κύριος, ευ-
τυχώς βέβαια που έμενε εκεί όσο 
εμείς περιεργαζόμασταν τον ναό, 
μιας και ο σκύλος που ήταν δε-
μένος σιμά στην εκκλησία, έκανε 
λιγότερο θόρυβο εν τη παρουσία 
του. Πήγα κοντά του και ξεθαρ-
ρεμένοι κι οι δυο μπήκαμε σε μία 
συζήτηση που προδιαγεγραμμέ-
να δεν θα κατέληγε πουθενά, κα-
ταλήξαμε να συμφωνήσουμε ότι 
εκείνος είναι από την Τουρκία και 
ότι εγώ είμαι δάσκαλος, να χαιρε-
τίσουμε ο ένας τον άλλο και εγώ 

με την παρέα μου να παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Το τέ-
μπλο σημάδι ζωντανό της ιστορί-
ας της εκκλησίας, που το όνομά 
της θα αναζητούσα αργότερα. 

Με τον χωρικό, Τούρκο ή Τ/κ, 
στα Λιβερά σίγουρα δεν συνεν-
νοηθήκαμε, εμπόδιο η γλώσσα, 
όμως εγώ ήξερα πια ότι άμα τη 
επιστροφή μου στη Λευκωσία θα 
πρέπει κατά πρώτο να μάθω σε 
ποια εκκλησία δώρισε ο Στέλιος 
Σταύρου Φιλίππου το εικονοστά-
σι και ποιος ήταν ο ξυλογλύπτης 
Χρυσάνθος Ταλιαδώρος... Κυρια-
κή βράδυ πλέον στο σπίτι, διαδί-
κτυο πρώτα από όλα και αμέσως 
οι πρώτες πληροφορίες. Το μεση-
μέρι εκείνης της μέρας είχα βρε-
θεί στον νέο ναό των Λιβερών, 
αφιερωμένο στους Αγίους Κων-
σταντίνο και Ελένης, ο οποίος 
αντικατέστησε τον παλαιότερο 
ναό του χωριού. Όσο για τον ξυ-
λογλύπτη, η διαδικτυακή αναζή-
τηση μού έδωσε το τηλέφωνο του 
Νικόλαου Ταλιαδώρου, γιου του 
Χρύσανθου. Χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη, πρώτο πράγμα το πρωί της 
∆ευτέρας ήταν ένα τηλεφώνημα. 
Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, 
την αποστολή φωτογραφιών για 
να βρεθούν περισσότερα στοι-
χεία, κλείστηκε το ραντεβού μας, 

στο εργαστήριό του στην Παλ-
λουριώτισσα. Εκεί με περίμενε 
το συμβόλαιο που ο πατέρας του 
είχε υπογράψει με τον δωρητή, 
το οποίο ευγενικά μου έδειξε ο 
κ. Ταλιαδώρος: «Μεταξύ του κυ-
ρίου Στέλιου Σταύρου Φιλίππου 
εκ Λιβερών [...] και του εξ Αγρού 
νυν εν Λευκωσία κ. Χρυσάνθου 
Κ. Ταλιαδώρου [...] συνεφωνήθη-
σαν τα ακόλουθα. [...] να κατα-
σκευάση διά τον εργοδότη εικο-
νοστάσιον [...] Η επεξεργασία θα 
είναι κατά πάντα πλήρης και τε-
λεία [...] ιδίως δε προς την τεχνο-
τροπίαν των εικονοστασίων των 
ναών Αγίου Μάμαντος Μόρφου, 
Αγ. Ιωάννου Λευκωσίας και Αντι-
φωνητού παρά την Καλογραίαν. 
[...]». Το συμβόλαιο υπεγράφη στα 
Λιβερά στις 11 Μαρτίου 1971, 
και μεταξύ των μαρτύρων και ο 
ιερέας των Λιβερών παπα-Ιωάν-
νης Καλογεράς, 52 χρόνια πριν, 
και το εικονοστάσι μπήκε στον 
ναό στις 15 Φεβρουαρίου 1972, 
51 χρόνια πριν, και πριν από 49 
χρόνια ο παπα-Γιάννης Καλογε-
ράς για τελευταία φορά στάθηκε 
στην Ωραία Πύλη, αιτούμενος «εν 
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…». 

Ο ξυλογλύπτης Ταλιαδώρος
Ο Χρύσανθος Ταλιαδώρος, με 

καταγωγή από τον Αγρό, ήταν 
εμπειρικός ξυλογλύπτης, έργα 
του υπάρχουν σε ολόκληρη την 
Κύπρο. Από τα σπουδαιότερα έρ-
γα του το εικονοστάσι του Χρυ-
σοσώτηρος στην Ακανθού, του 
οποίου το ξυλόγλυπτο δείγμα ο 
γιος του φυλάει ως κόρη οφθαλ-
μού. Εργα του που σήμερα έχουν 
χαθεί, δεσποτικοί θρόνοι, εικο-
νοστάσιο, Άγιες Τράπεζες υπήρ-
χαν στον Άγιο Χαράλαμπο στο 
Αγριδάκι Κερύνειας, στον Άγιο 
Αναστάσιο στην Πέτρα, στον νέο 
ναό του Αγίου ∆ημητρίου στην 
Αφάνεια, αλλά και άλλα στη Λε-
μεσό και Λευκωσία. Ο Χρύσανθος 
Ταλιαδώρος ήταν ένας σπουδαί-
ος μάστορας και το αποτύπωμά 
του υπάρχει ακόμα, έστω και αν 
πολλά από τα έργα του σήμερα 
δεν υπάρχουν. 

«Ανέλαβε να κατασκευάση εικονοστάσιον»
Το τέμπλο της μικρής εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα θαλασσόβρεχτα Λιβερά Κερύνειας και η ιστορία του

Μια στάση στην κατεχόμενη  Όρκα

Σύντομα ξεκινήσαμε για την επιστροφή, άλ-
λωστε ο τόπος αυτός δεν ήταν στο πρόγραμ-
μα. Στον δρόμο της επιστροφής περάσαμε 
από την Όρκα, και εκεί αναζητήσαμε μάταια 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είχαμε 
λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά βρήκαμε 
μετά από επιμονή το κοιμητήριο του χωριού, 
δίπλα ακριβώς από το νέο μουσουλμανικό 
νεκροταφείο του χωριού. Γνώριμη η κατά-
σταση, ο ψηλός πέτρινος τοίχος δεν στάθη-
κε ικανός να το προστατεύσει. Η είσοδός 
του πνιγμένη στην άγρια βλάστηση, η σιδε-
ρένια πόρτα δεν ήταν σίγουρα παλιά, κάπο-
τε ίσως είχε επιχειρηθεί να προστατευθεί ο 
χώρος... Στην πέτρινη κολώνα σαν να διαβά-
ζω σκαλισμένη τη χρονολογία 1964, ίσως... 
Μπαίνω στον χώρο, οι χαρακτηριστικοί 

σταυροί των κυπριακών νεκροταφείων άλ-
λοι σπασμένοι, άλλοι κατά γης, μερικοί όρ-
θιοι και αρχίζω να διαβάζω ονόματα... «[...] 
Γ. ΜΑΥΡΟΣ {ΘΑ}ΝΩΝ 28.12.196 7. ΕΤΩΝ 85», 
«ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΦΥΛΑΚΤΟΥ. ΘΑΝΩΝ 10.5.1957. 
ΕΤΩΝ 44», «ΕΙΡΗΝΗ Ν. ∆ΑΜΑΣΚΙΝΟΥ. ΘΑ-
ΝΟΥΣΑ 29.8.1957. ΕΤΩΝ 45», «ΞΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙ-
ΗΚ ΚΟΜΠΟΥ / ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΠΟΥ» 
και άλλα και άλλα... Η ώρα προχωράει, η πα-
ρέα θέλει να αλλάξει παραστάσεις, και δεν 
την αδικώ... βγαίνουμε από το νεκροταφείο 
της Όρκας σιωπηλοί. Μπαίνουμε στο αυτο-
κίνητο για την επιστροφή... Ένα μικρό ταξίδι 
στη δυτική εσχατιά της Κύπρου τελείωσε και 
εμείς δεν είχαμε πάρει παρά μόνο μια μικρή 
γεύση από την αλμύρα της γης εκείνης. Το 
ταξίδι συνεχίζεται...

Η είσοδός του κοιμητηρίου πνιγμένη στην άγρια βλάστη-
ση, η σιδερένια πόρτα δεν ήταν παλιά, κάποτε ίσως είχε 
επιχειρηθεί να προστατευθεί ο χώρος... Στην πέτρινη κο-
λώνα σαν να διαβάζω σκαλισμένη τη χρονολογία 1964...

Ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Λιβερά χτίστηκε τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1970 και αντικατέστησε παλαιότερη εκκλησία του χωριού. 

Ο μικρός μονόχωρος ναός είχε από καιρό χάσει κάθε έννοια εκκλησίας, ως 
κοινωνικού χώρου συνάθροισης, ακόμα και από τότε που σταμάτησε να είναι 
τζαμί... δίπλα χτίστηκε νέο μουσουλμανικό πάλλευκο τέμενος.

Το συμβόλαιο κατασκευής του ει-
κονοστασίου του νέου ναού Λιβερών 
υπεγράφη μεταξύ του δωρητή Στέ-
λιου Σταύρου Φιλίππου εκ Λιβερών 
και του εξ Αγρού νυν εν Λευκωσία κ. 
Χρυσάνθου Κ. Ταλιαδώρου, στις 11 
Μαρτίου 1971. 

Πριν από 49 χρόνια
ο παπα-Γιάννης
Καλογεράς για τελευταία 
φορά στάθηκε
στην Ωραία Πύλη,
αιτούμενος «εν ειρήνη
του Κυρίου δεηθώμεν…».

«Δωρεά Στέλιου Σταύρου
Φιλίππου εκ Λιβερών τη 15.[2].1972» και

από πάνω «Έργον Χρυσάνθου Ταλιαδώρου».
Και να λοιπόν που μας σύστησε τον τόπο ένα κομμάτι ξύλο, 

που κάποτε σμιλεύτηκε με κόπο πολύ.
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NORBERT ELIAS
Η μοναξιά των ετοιμοθάνατων
μτφρ. Μ. Κόντος και Γ. Μέρτικας
εκδ. Κουκκίδα, σελ. 108

Tης ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΤΣΕΒΡΕΝΗ

Μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Κι 
όμως, αυτή η κοινότοπη πρότα-
ση, αυτή η αναπόφευκτη αλήθεια 
αποφεύγεται, αποκρύπτεται, θεω-
ρείται βίαιη, άσπλαχνη, προκαλεί 
φρίκη. Φαίνεται πως δεν είναι εύ-
κολο να συζητάμε, ακόμη και με 
τους φίλους μας ή με τους δικούς 
μας ανθρώπους, τον πιο ανθρώ-
πινο από όλους τους φόβους, τον 
φόβο του θανάτου, τα συναισθή-
ματα που προκαλεί η σωματική 
παρακμή, τις αλλαγές που φέρνει 
το γήρας, η ασθένεια. 

Ο Νόρμπερτ Ελίας, διάσημος 
κοινωνιολόγος του 20ού αιώνα, 
δημοσίευσε αυτό το μικρό δοκίμιο, 
«Η μοναξιά των ετοιμοθάνατων», 
τη δεκαετία του 1970, αποφασι-
σμένος να θίξει από κοινωνιολο-
γικής οπτικής ένα από τα σημα-
ντικότερα και πιο γενικευμένα 
προβλήματα της σύγχρονης επο-
χής, που όσο περνούν τα χρόνια 
τόσο επιτείνεται: πρόκειται για 
την κοινωνική και συναισθηματι-
κή απομόνωση των ετοιμοθάνα-
των, των ανθρώπων που η επαφή 
μας μαζί τους απειλεί την ονειρι-
κή επιθυμία της αθανασίας μας 
και επαναφέρει στο προσκήνιο 
το αποπνικτικό αίσθημα του ορι-
στικού τέλους.

«Η κατάσταση των ετοιμοθά-
νατων σήμερα είναι γενικά αδια-

μόρφωτη, μια κενή περιοχή στον 
κοινωνικό χάρτη» και φαίνεται 
πως θα παραμείνει ένα κοινωνι-
κό ζήτημα χωρίς δημοσιότητα, 
αφού η σύγχρονη κοινωνία κά-
νει τα πάντα για να απαλλαχθεί 
από τη θέα ή τα συναισθήματα 
της περατότητας.

Αυτό το μικρό δοκίμιο, που συ-
νοδεύεται στην παρούσα έκδοση 
από μία αναθεωρημένη διάλεξη 
του Ελίας με τίτλο «Το γήρας και 
ο θάνατος», δεν αποτελεί μια συ-
στηματική μελέτη ή μια αναλυτι-
κή, επιστημονική ανάπτυξη του 
θέματος, αλλά μάλλον ένα κοινω-
νιολογικό περίγραμμα που θίγει 
πολλά από τα γειτονικά ζητήματα, 
όσα συνοδεύουν την απομόνωση 
των γερόντων, των αρρώστων, 
των εξασθενημένων, το μεγάλο 

αλλά σιωπηρό θέμα της κοινωνι-
κής τους απομάκρυνσης.

Συναντάμε, έτσι, τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέ-
μα σε διάφορα στάδια πολιτισμι-
κής ανάπτυξης, τις αλλαγές που 
επήλθαν σε επίπεδο θρησκευτι-
κό ή επιστημονικό, στο πεδίο της 
κοινωνικής οργάνωσης, τις ιδιαι-
τερότητες ανόμοιων, ομόχρονων 
κοινωνικών πλαισίων, τις διαφορε-
τικές ατομικές, συλλογικές και κοι-
νωνικές νοοτροπίες, το πέρασμα 
από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Και 
όσο διαβάζουμε τις παρατηρήσεις 
και τις σκέψεις του συγγραφέα, 
δεν γίνεται παρά να τις επεκτεί-
νουμε και να σημειώνουμε νοη-
τικά όσα από αυτά ισχύουν ακό-
μη, όσα έχουν αλλάξει και κυρίως 
όσα έχουν ενισχυθεί στη σύγχρονη 
εποχή, με τις ακόμη μεγαλύτερες 
τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
με την ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 
στην εξατομίκευση, όσα ζούμε στο 
παρόν, με την πανδημία, τους πο-
λέμους, τις φυσικές καταστροφές. 
Για παράδειγμα, ένα από τα θέ-
ματα ενδιαφέροντος αποτελεί η 
ανάδειξη του σύγχρονου ταμπού 
που αφορά την έκφραση έντονων, 
αυθόρμητων συναισθημάτων, το 
οποίο, σε συνδυασμό με την εξά-
λειψη των συμβατικών φράσεων 
ή τελετουργικών, χωρίς να έχουν 
αντικατασταθεί από νέα, καθιστά 
εξαιρετικά δύσκολη τη διαχείριση 
της επαφής μας με τους ετοιμο-
θάνατους. 

Εις επίρρωσιν, ο συγγραφέ-
ας σημειώνει τη δυσκολία των 
ενηλίκων να μιλήσουν στα παι-

διά για το απλό γεγονός του θα-
νάτου, την περατότητα της ζωής 
τους, όμοια με όλων των άλλων. 
Και, σήμερα, αν επεκτείνουμε αυ-
τή τη συλλογιστική, μπορούμε να 
προσθέσουμε την αδυναμία μας 
να μιλήσουμε στον ετοιμοθάνατο 
για αυτό που έχει μπροστά του, 
όπως αποκρύπτουμε, πολλές φο-
ρές, και την ασθένεια από τον άρ-
ρωστο. Η κοινωνία μας κάνει ό,τι 
μπορεί για να απαλλαχθεί από το 
αναπόφευκτο, υποθάλποντας και 
αναπτύσσοντας ισχυρούς μηχανι-
σμούς ατομικής και κοινωνικής 
απώθησης.

Ο Ελίας, σε αυτό το πυκνογραμ-
μένο δοκίμιο, εξετάζει πώς μετα-
τρέπεται η κατανόηση και το πε-
ριεχόμενο του νοήματος της ζωής 
και του θανάτου σε κοινωνίες που 
δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφα-
ση στο άτομο, στην ατομικότητα 
και την εξατομίκευση, στον εξορ-
θολογισμό, στην ατομική ανεξαρ-
τησία. Με την αύξηση του προσ-
δόκιμου της ζωής, με τη γενική 

επικράτηση της ειρήνευσης, με 
την έμφαση στην υγιεινή και την 
εξασφάλιση ιατρικά καλών συνθη-
κών, καλύπτεται το αίσθημα της 
ενοχής, δικαιολογείται η άρνηση 
να αντιμετωπιστεί ευθέως το ζη-
τούμενο, προωθούνται συλλογικά 
επιθυμητές ιδέες και διασφαλίζε-
ται η απόκρυψη και η λογοκρισία. 

Από την άλλη, όμως, εκτός 
από την κοινωνική πλευρά και 
την οπτική των ζώντων και κοινω-
νικά ενεργών, το ζήτημα εξετάζε-
ται και από την οπτική των ίδιων 
των προσώπων που αντιμετωπί-
ζουν τον θάνατο. Το νόημα της 
μοναξιάς και της μοναχικότητας 
των ετοιμοθάνατων, αλλά και το 
φως με το οποίο ο επερχόμενος 
θάνατος φωτίζει τη ζωή τους, η 
φροντίδα για τις σωματικές τους 
ανέσεις, αλλά και η δυσκολία συ-
ναισθηματικής ή κοινωνικής επι-
κοινωνίας με τους οικείους, ακόμη 
και ο ίδιος ο φόβος του θανάτου 
μπορεί να προξενούν την ίδια οδύ-
νη με τον φυσικό πόνο και τη σω-

ματική ασθένεια. 
Ο Ελίας προτείνει, σε όλα τα 

στάδια της επιχειρηματολογίας 
του, άμεσα ή έμμεσα, να αρχίσου-
με να μιλάμε για το γεγονός, να 
αρχίσουμε να το μελετάμε, να το 
εξετάζουμε, να το συζητάμε δημό-
σια και ιδιωτικά. Οσο κι αν ακού-
γεται σκληρό, όλοι θα πεθάνου-
με μια μέρα και αν το απωθούμε 
ή δεν το φέρνουμε στο προσκή-
νιο, το πιθανότερο είναι ότι θα 
έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε 
την κοινωνική απομάκρυνση, την 
απομόνωση, τη συναισθηματική 
καταπίεση. Μπροστά στους νε-
κρούς δεν χρειάζεται να στεκό-
μαστε σοβαροί και αμίλητοι, να 
λογοκρίνουμε τα συναισθήματά 
μας, να μη γελάμε ή να μην κλαίμε 
με τις αναμνήσεις μας. Υπήρξαν κι 
αυτοί ζωντανοί άνθρωποι, κάπο-
τε, εντός του κοινωνικού χώρου, 
και ως τέτοιους τους ενθυμούμα-
στε, όπως θα ενθυμούνται κι εμάς, 
ενδεχομένως, όταν θα φθάσουμε 
στη θέση τους. 

O Eλίας εξετάζει το ζήτημα και από την οπτική των προσώπων που αντιμετωπίζουν τον θάνατο. Το νόημα της μονα-
ξιάς των ετοιμοθάνατων, αλλά και το φως με το οποίο ο επερχόμενος θάνατος φωτίζει τη ζωή τους.

Ο Νόρμπερτ Ελίας θίγει από κοι-
νωνιολογικής οπτικής την κοινωνική 
και συναισθηματική απομόνωση των 
ετοιμοθάνατων.

Και οι νεκροί υπήρξαν
ζωντανοί κάποτε
Ενα δοκίμιο για το νόημα της ζωής και του θανάτου
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ενα «μοντέρνο»
κτίριο του 1864,
το αξιοθέατο
του Λίβερπουλ
Η απόσταση του χρόνου γεννά-
ει νέες ερμηνείες του παρελθό-
ντος. Σήμερα, ένα από τα πιο 
πρωτοποριακά κτίρια του κό-
σμου, που βρίσκεται στο Λίβερ-
πουλ, διασώζει τη φήμη του κα-
θώς νέες γενιές αρχιτεκτόνων 
και ιστορικών της τέχνης το με-
λετούν και το εκτιμούν. Είναι 
το περίφημο Oriel Chambers, 
χτισμένο το 1864, στην καρδιά 
της βικτωριανής περιόδου, το 
πρώτο κτίριο που υιοθέτησε ως 
καινοτομία τα υαλοπετάσματα 
στην πρόσοψη ενσωματωμένα 
στα προεξέχοντα παράθυρα και 
στηριγμένα στη δομή του κτιρί-
ου με σιδερένια πλαίσια. Ηταν 
μια επανάσταση που θεωρείται 
τεχνολογικός προάγγελος των 
ουρανοξυστών στην Αμερική. 
Το Oriel Chambers, που συντη-
ρείται με φροντίδα, είναι χαρα-
κτηρισμένο μνημείο και εξαρχής 
στέγαζε γραφεία. Εχει αυτόν τον 
εντυπωσιακό συνδυασμό της νε-
ογοτθικής αισθητικής και της τε-
χνολογικής καινοτομίας. Ο 21ος 
αιώνας μπορεί να κοιτάξει και 
πάλι με θαυμασμό τα τεχνολο-
γικά επιτεύγματα του 19ου, που, 
στην ουσία, δημιούργησαν τις 
βάσεις για τον σύγχρονο πολιτι-
σμό. Αρχιτέκτονας του κτιρίου 
είναι ο Πίτερ Ελις (1805-1884), 
ένας από τους μεγάλους ανανεω-
τές της βικτωριανής αρχιτεκτονι-
κής, ο οποίος άφησε σημαντικό 

έργο. Το ίδιο το Oriel Chambers 
είχε μεγάλη επίδραση στην αρ-
χιτεκτονική του Νέου Κόσμου. 
Καινοτομίες όπως το μέταλλο 
και το γυαλί στις προσόψεις των 
κτιρίων που ταυτίζουμε κυρί-
ως με τον 20ό αιώνα ή έστω με 
τη Σχολή του Σικάγου μετά το 
1880, βλέπουμε ότι είχαν αρχίσει 
να εφαρμόζονται στη Μεγάλη 
Βρετανία, ηγέτιδα δύναμη τότε 
στη βιομηχανία και στις εφευ-
ρέσεις. Ως πρόδρομος των ου-
ρανοξυστών, όχι τόσο σε ύψος, 
αλλά σε τεχνολογία και αγάπη 
για το μέλλον, το Oriel Cham-
bers είναι για όλους τους ιστο-
ρικούς της τέχνης ο σκαπανέας 
του αρχιτεκτονικού μοντερνι-
σμού, καλυμμένου εν μέρει μέσα 
σε μια πρόσοψη αναβίωσης του 
γοτθισμού. Αλλωστε και οι πρώ-
τοι ουρανοξύστες της Νέας Υόρ-
κης την περίοδο 1890-1920 είχαν 
στοιχεία ιστορικών ρυθμών και 
λοφία που θύμιζαν φλωρεντι-
νούς πύργους. Το Oriel Cham-
bers συνάντησε την αντιπάθεια 
από τους συγχρόνους του. Το εί-
δαν ως κτίριο βέβηλο και πανά-
σχημο. Λίγοι εκτίμησαν την και-
νοτομία που έφερε. Ο Βρετανός 
ιστορικός της αρχιτεκτονικής 
σερ Νικολάους Πέβσνερ (1902-
1983) επισημαίνει τη σημασία 
του Oriel Chambers στο κλα-
σικό έργο του «Σκαπανείς του 
μοντέρνου σχεδιασμού» (1936). 

Πώς θα ήταν η Λίντια Ταρ της ομό-
τιτλης ταινίας αν ζούσε σε άλλες 
εποχές; Το ερώτημα δεν υπονοεί 
κάτι, απλώς βοηθάει να θυμηθού-
με γυναίκες του απώτερου πα-
ρελθόντος, που διέπρεψαν αλλά, 
βέβαια, αγνοήθηκαν. 

Ο μουσικοκριτικός του The 
New Yorker, Αλεξ Ρος, μνημο-
νεύει τη Γερμανίδα μοναχή του 
12ου αιώνα Χίλντεγκαρντ του 
Μπίνγκεν, ποιήτρια, θεατρική 
συγγραφέα και μουσικό. Για τη 
Χίλντεγκαρντ, ο ίδιος ο λόγος είχε 
κάτι ιερό ως ήχος. Ο Παράδεισος 
ήταν τόπος αγνής, πολυφωνικής 
μουσικής και αυτό που προσπά-
θησε η ίδια να κάνει, συνθέτο-
ντας, ήταν να μεταφέρει στη Γη 
αυτό το «αγγελικό κοντσέρτο». 
Συνέθεσε έναν κύκλο εβδομή-
ντα επτά λειτουργικών ασμάτων, 
στον οποίο έδωσε την ονομασία 

«Συμφωνία της αρμονίας των ου-
ράνιων αποκαλύψεων» (Sympho-
nia armonie celestium revelatio-
num). Ο κύριος Γκρι βάζει στο 
YouTube ν’ ακούσει τα μουσικά 
οράματα της Γερμανίδας μονα-
χής. Βρίσκει το «Φωνές αγγέλων 
– Φωνές της Ανάληψης» και κατα-
νοεί τι λέει στο άρθρο του ο Ρος. 

Η Μαρί ντε Γκουρνέι, στη Γαλ-
λία του 1584, έμαθε μόνη της λατι-
νικά, ενώ μαγεύτηκε από τα δοκί-
μια του Μοντένιου. Οπως γράφει 
ο Πίτερ Μπερκ, καθηγητής στο 
Κέμπριτζ, η ανακάλυψη του 

Μοντένιου της επέφερε τέτοια 
έξαψη, που η μητέρα της χρειά-
στηκε να της δώσει ναρκωτική 
ουσία για να ηρεμήσει. 

Η Μαρί γνώρισε τον Μοντένιο, 
επιμελούμενη τις μετέπειτα εκδό-
σεις των έργων του. Εγραψε και η 
ίδια ποιήματα, ένα ρομαντικό μυ-
θιστόρημα, μετέφρασε αρχαίους 
Ελληνες και Λατίνους, επιδόθηκε 
και στην αλχημεία. 

Τον 17ο αιώνα, η Μάργκαρετ 
Κάβεντις, μετέπειτα δούκισσα 
του Νιούκαστλ, βρήκε τον εαυτό 
της στην ανατομία. ∆εν μπορού-
σε όμως να συμμετέχει σε μαθή-
ματα πρακτικής ανατομίας «λόγω 
της ταπεινότητας του φύλου της». 
Το σωτήριο έτος 1666, εξέδωσε το 
μυθιστόρημα «Ο απαστράπτον Κό-
σμος» (The Blazing World). Οι ειδή-
μονες λένε πως μετά το περίφημο 
«Ονειρο» του Κέπλερ, το πόνημα 

της Μάργκαρετ στέκει ως ένα από 
τα πρώτα μυθιστορήματα επιστη-
μονικής φαντασίας στην Ιστορία. 

Επιστροφή στο τώρα. Ο κύριος 
Γκρι μού παρουσιάζει ένα cd πα-
ραγωγής 2020. «Η δική μου Ταρ», 
λέει, «είναι η μια απίστευτη Ισλαν-
δή, η Αννα Θορβάλντσντοτιρ (An-
na Thorvaldsdottir)». Το άλμπουμ 
φέρει τον τίτλο «Rhizoma» (εται-
ρεία: Sono Luminus). «Το όνομά 
της δεν προφέρεται», λέει ο κύρι-
ος Γκρι, «και η ίδια είναι λίγο σαν 
εξωτικό. Μια σύνθεσή της ακού-
γεται και στο “Ταρ”. Το άλμπουμ 
περιλαμβάνει και το βραβευμένο 
της “Dreaming”. Συμφωνικά έρ-
γα ή για μικρά σύνολα, δύσκολα, 
απαιτητικά, γεμάτα όμως από μιαν 
ατμόσφαιρα απ’ την οποία δεν λες 
να ξεκολλήσεις. Η μούσα μου», 
καταλήγει ο κύριος Γκρι, «είναι η 
Αννα με το δύσκολο επώνυμο». 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η πόλη του 1929
Οσα άφησε πίσω η φωτογράφος 
Μπέρενις Αμποτ (1898-1991) είναι 
πολύτιμα για να προσεγγίσουμε 
υπό καλλιτεχνικό πρίσμα τη Νέα 
Υόρκη όπως αναδυόταν στη διάρ-
κεια του Μεσοπολέμου. Το νεοϋ-
ορκέζικο άλμπουμ της Μπέρενις 
Αμποτ αποτελείται από 266 μι-
κρού σχήματος μαυρόασπρες φω-
τογραφίες, τραβηγμένες το έτος 
1929. Παρουσιάζονται στο Μετρο-
πόλιταν μαζί με ιστορικές φωτο-
γραφίες αστικού τοπίου του Ευγέ-
νιου Ατζέ και του Γουόκερ Ιβανς.

ΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ
Η αμαρτία στην τέχνη
Η νέα έκθεση στον μουσειακό χώ-
ρο Arc, στο Ουίντσεστερ στο Χαμ-
σάιρ της Αγγλίας, διερευνά την 
ιδέα της αμαρτίας ως θεματικού 
άξονα που συνδέει έργα τέχνης 
από την εποχή του μπαρόκ έως 
τις μέρες μας, σε έναν ελκυστικό 
συνδυασμό. Η έκθεση γίνεται σε 
συνεργασία με τη Νάσιοναλ Γκά-
λερι του Λονδίνου με επιμελητή 
τον Τζουστ Τζούστρα, ο οποίος 
έχει ειδίκευση στη σχέση θρησκεί-
ας και τέχνης. Το Arc στεγάζεται 
σε ένα θαυμάσιο ιστορικό κτίριο. 

ΣΟΜΕΡΣΕΤ
Ρόντνεϊ Γκράχαμ
Στην αίθουσα τέχνης Hauser & 
Wirth στο Σόμερσετ της Ν. Αγγλί-
ας, η έκθεση του 74χρονου Κανα-
δού Ρόντνεϊ Γκράχαμ προσελκύει 
το κοινό (έως 8 Μαΐου). Με τίτλο 
«Τέσσερις Εποχές», η πρόσφατη 
δουλειά του καλλιτέχνη συνομι-
λεί με το εξοχικό και κατά τόπους 
βουκολικό τοπίο που περιβάλλει 
την γκαλερί. Οι φωτογραφίες του 
στήνονται ως εγκαταστάσεις, φω-
τισμένες σκηνοθετικές ψευδαι-
σθήσεις. Ο ίδιος συμμετέχει ως 
ήρωας των σκηνών. 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Κάλλος και σάτιρα
Από τις μικρές εκθέσεις στη Νά-
σιοναλ Γκάλερι του Λονδίνου, 
η «Ασχημη δούκισσα: κάλλος 
και σάτιρα στην Αναγέννηση» 
μας περιμένει στην αίθουσα 46. 
Εμβλημα της έκθεσης, η διάση-
μη προσωπογραφία «Η άσχημη 
δούκισσα» του Φλαμανδού ζω-
γράφου Quinten Massys (1466-
1530). Για πρώτη φορά το έργο 
αυτό παρουσιάζεται με ένα συγ-
γενές σχέδιο του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι ως κοινή προσέγγιση προς 
το παράδοξο και το απόκοσμο. 

ΒΟΣΤΩΝΗ
Τα άλογα του Ναπολέοντα
Στο Μουσείο Καλών Τεχνών παρου-
σιάζονται τα σχέδια του Γάλλου 
ζωγράφου Καρλ Βερνέ (1758-1836) 
με θέμα τα άλογα στη στρατιά του 
Ναπολέοντα. Αυτά τα ιδιαίτερης 
λεπτότητας έργα τέχνης αναπα-
ριστούν το πάθος για τα άλογα 
ως μαχητές, εργάτες, συνοδοιπό-
ρους και συντρόφους. Οι έφιπποι 
Γάλλοι είναι για την ιστορία της 
τέχνης ένα αυτόνομο κεφάλαιο, 
σχετιζόμενο εδώ με την έλξη που 
ασκεί σε φιλίστορες και συλλέκτες 
η κληρονομιά του Ναπολεόντα. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Oriel Chambers, το βικτωριανό 
κτίριο στο Λίβερπουλ που εισήγαγε 

τα υαλοπετάσματα το 1864. 

«Το όνομά της δεν προ-
φέρεται», λέει ο κύριος 
Γκρι, «και η ίδια είναι 
λίγο σαν εξωτικό.

Το άλμπουμ με τον τίτλο «Rhizoma» της Ισλανδής συνθέτριας 
Αννα Θορβάλντσντοτιρ κυκλοφόρησε το 2020 από την εταιρεία 
Sono Luminus.

Η Αννα με το δύσκολο επώνυμο
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
«Βαβυλωνία»

Ο  Δημήτριος Βυζάντιος (1790- 1853) 
ήταν κωμωδιογράφος και αγιογράφος. 
Το δημοφιλέστερο θεατρικό του έργο 
υπήρξε η «Βαβυλωνία». Το έργο του 
«Βαβυλωνία» θεωρείται ένα έργο, ορό-
σημο, της ελληνικής δραματουργίας, 
ανάγλυφο ντοκουμέντο της γεωγραφίας 
των διαλέκτων και των ψυχικών διαθέ-
σεων των ανθρώπων του ελληνικού χώ-
ρου. Έχει μάλιστα εκτιμηθεί πως είναι 
για το θέατρο ό,τι τα «Απομνημονεύμα-
τα του Μακρυγιάννη» για την πεζογρα-
φία. Είναι το πρώτο θεατρικό έργο της ελληνικής λογοτεχνίας μετά 
την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην αρχή είχε 
γραφτεί σε τέσσερις πράξεις αλλά αργότερα ο συγγραφέας πρόσθε-
σε και μία πέμπτη.  Το θεατρικό έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά στο 
Ναύπλιο το 1836, ενώ το 1970 μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. 
∆ιαδραματίζεται σε ένα πανδοχείο στο Ναύπλιο και αφηγείται, με κω-
μικό τρόπο, μια ιστορία Ελλήνων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. 
Ένας Ανατολίτης, ένας Μωραΐτης, ένας Χιώτης, ένας Κρητικός, ένας 
Αρβανίτης, ένας Κύπριος κι ένας λογιότατος από την Κω, μαθαίνοντας 
την είδηση για την καταστροφή της αρμάδας του Ιμπραήμ στο Ναυαρί-
νο (1827), συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν το γεγονός. Το γλέντι, 
ωστόσο, γρήγορα θα ακολουθήσει μια σειρά παρεξηγήσεων και πα-
ρανοήσεων, αφού ο καθένας χρησιμοποιεί το ιδιαίτερο γλωσσικό του 
ιδίωμα, με αποτέλεσμα, ύστερα από επέμβαση της αστυνομίας, να φυ-
λακίζονται. Στο τέλος, εννοείται, φυσικά ελευθερώνονται όλοι κι η κω-
μωδία κλείνει με γιορταστικούς χορούς και τραγούδια.

Το ψηφιακό βιβλίο διατίθεται δωράν από την εφαρμογή Read 
Library. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Read-library.com για πληροφορίες 
και περισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

«Α
γαπητά όντα, από την ώρα 
που μπήκατε στο σκάφος 
δεν υπάρχει επιστροφή. Η 

γη που θα πατήσετε ξανά θα είναι 
ο Νέος Κόσμος. Αν δεν έχετε το 
κουράγιο, φύγετε τώρα και κανείς 
δεν θα σας κρίνει...». Με αυτές τις 
φράσεις κλείνει η πολυσυζητημέ-
νη ταινία «Tar» (υποψήφια για 6 
Οσκαρ στην 95η τελετή απονομής 
- ξημερώματα ∆ευτέρας στην Ελ-
λάδα), η οποία παρακολουθεί μια 
γυναίκα καταξιωμένη μαέστρο, 
επικεφαλής διευθύντρια της διά-
σημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του Βερολίνου, «σπιτόγατα λε-
σβία» κατά δήλωση της ίδιας και 
παντρεμένη με το πρώτο βιολί της 
ορχήστρας... να κατακρημνίζεται 
από το βάθρο της. 

Ενας Νέος Κόσμος με κινήματα 
#ΜeΤoo, διεκδικήσεις ταυτοτικού 
αυτοπροσδιορισμού κάθε είδους 
και θέσφατα πολιτικής ορθότη-
τας, στρώνει τον δρόμο της με, 
καθοριστικές για την πτώση της, 
παγίδες, στις οποίες πέφτει με χα-
ρακτηριστική άνεση. Μάλλον, με 
την άνεση του ανθρώπου που πα-
ραμερίζει ως «θόρυβο» οτιδήποτε 
δεν σχετίζεται με τον τελικό στό-
χο προς τον οποίο φαίνεται ότι 
έχει βαδίσει ως δυνάμει νικητής 
και όχι ως οιονεί θύμα. 

Η Λίντια Ταρ είναι θύτης στο 
πλαίσιο της συμπεριφοράς της και 
με τη δύναμη που της δίνει η θέ-
ση της ως μαέστρου απέναντι σε 
συνεργάτιδες γυναίκες ή σε μα-
θητή που επιλέγει να απορρίψει 
τον Μπαχ επειδή ο βίος του μου-
σουργού έρχεται σε σύγκρουση 
με τα ιδανικά του πολυφυλετικού 
ατόμου. Γίνεται θύμα, με τη «βο-
ήθεια» ενός αυθαιρέτως μοντα-
ρισμένου βίντεο που κυκλοφορεί 
στα κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο 
της «κουλτούρας ακύρωσης», της 
σύγχρονης μορφής κοινωνικού ή 
και επαγγελματικού εξοστρακι-
σμού που πέφτει πάνω σε όσους 
δεν συμβαδίζουν με τα θέσφατα 
της πολιτικής ορθότητας, επί δι-
καίων και αδίκων. Γίνεται το τε-
λικό «θύμα» όλων των «θυμάτων» 
της, αφήνοντας ίσως τον καλο-
προαίρετο απέναντι στην περσό-
να θεατή να αναρωτιέται: Μα... 
πού έσφαλλε τόσο; Μήπως δεν 
είναι παράλογο να απορρίπτεις 
τον Μπαχ επειδή «ήταν φαλλο-
κράτης», όπως και το να απαιτείς 
να αφαιρεθούν από το πρόγραμ-
μα σπουδών του πανεπιστημί-

ου λευκοί φιλόσοφοι, συμπερι-
λαμβανομένων του Πλάτωνα και 
του Ντεκάρτ, επειδή ήταν «πολύ 
άντρες και πολύ λευκοί (too male 
too pale)» όπως συνέβη και συμ-
βαίνει σε μεγάλα πανεπιστήμια 
του δυτικού κόσμου; «They KANT 
be serious» όπως είχε γράψει η 
βρετανική Daily Mail.

Στο θεματολογικό εύρος που 
παρέχει ο σκηνοθέτης, και που 
περιλαμβάνει κουλτούρα ακύρω-
σης, αυθαιρεσία κοινωνικών δι-
κτύων, διεκδικήσεις ταυτοτικού 
αυτοπροσδιορισμού, το «γυναι-
κείο ζήτημα» έχει κεντρικό ρόλο. 
Η Ταρ προδίδεται και εγκαταλεί-
πεται κυρίως από γυναίκες. Ολες 
βρίσκουν το είδος της δύναμης 
που συνοδεύεται από σκληρότητα 
όταν πια η Ταρ είναι δρυς πεπτω-
κώς. Η υποτιθέμενη κακοποίηση 
μαθήτριάς της –αν και πουθενά 
στην ταινία δεν υπάρχουν στιβα-
ρές αποδείξεις γι’ αυτό–, η χειρι-
στικότητα και η εκμετάλλευση για 
τα οποία κατηγορείται, έχουν απέ-
ναντι αυτές που προσπάθησαν να 

την εκμεταλλευθούν αλλά χωρίς 
την έκδηλη αυτοπεποίθηση της 
μαέστρου. Αυτές που διεκδικούν, 
και όχι πάντοτε με αγαθά κίνητρα, 
όταν οι εξωτερικές συνθήκες δι-
ευκολύνουν. Οταν πνέει ούριος 
κοινωνικός άνεμος. 

«Οσον αφορά το ζήτημα της 
προκατάληψης λόγω φύλου, δεν 
έχω να παραπονεθώ για τίπο-
τα», λέει η επινοημένη Ταρ της 
Μπλάνσετ. «Ούτε, για την ακρί-
βεια, θα έπρεπε η Νταλί Στού-
τζμαν, η Λοράνς Εκουιλμπεϊ, η 
Μαρίν Αλσοπ ή η Τζοάν Φαλέτα 
(σ.σ. όλες αληθινά πρόσωπα, κο-
ρυφαίες σύγχρονες αρχιμουσικοί). 
Υπήρχαν τόσο πολλές απίστευ-
τες γυναίκες που ήρθαν πριν από 
εμάς, γυναίκες που έκαναν την 
πραγματική δουλειά».

«Η ταινία με θίγει ως γυναίκα, 
ως μαέστρο και ως λεσβία» απα-
ντά η –πραγματική– παγκοσμίου 
φήμης μαέστρος Mαρίν Αλσοπ: 
«Το να έχω την ευκαιρία να υπο-
δυθώ μια γυναίκα σε αυτόν τον 
ρόλο και να την κάνω θύτη – για 
μένα αυτό είναι σπαρακτικό», δη-
λώνει. «Υπάρχουν τόσο πολλοί 
άνδρες στους οποίους θα μπορού-
σε να βασιστεί αυτή η ταινία, αλ-
λά, βάζει μια γυναίκα στον ρόλο, 
δίνοντάς της όλα τα χαρακτηρι-
στικά αυτών των ανδρών. Αυτό 
μοιάζει αντι-γυναικείο». Είναι; Ο 
φεμινισμός δεν είναι ένα κλαμπ 
αρίστων το οποίο επιτρέπει να 
εισέλθουν στους κόλπους του οι 
φέροντες/φέρουσες τα εχέγγυα 
χαρακτηριστικά των προτύπων 
αλλά μια κοινωνική ανάγκη. Οι 

εσωτερικές συγκρούσεις και τα 
μύχια κίνητρα των ανθρώπων 
στην ταινία μπορούν άραγε να 
ερμηνευθούν με όρους κινήμα-
τος ή και να «απαγορευθούν» γι’ 
αυτό; Ο Ρενέ Ζιράρ στο βιβλίο 
του «Βλέπω τον σατανά να πέ-
φτει σαν αστραπή» είχε γράψει 
ότι υπάρχει μια αξία που «κυρι-
αρχεί στη συνολική πλανητική 
κουλτούρα», πολύ περισσότερο 
από την τεχνολογική πρόοδο ή 
την οικονομική ανάπτυξη: «το 
ενδιαφέρον για τα θύματα». «Η 
παγκοσμιοποίηση», υποστήριζε, 
«είναι μόνο δευτερευόντως ένα 
οικονομικό φαινόμενο». Θεμελιω-
δώς, καθοδηγείται από αυτό που 
αποκαλεί «άνοδο της “δύναμης 
των θυμάτων”». Η αλλιώς, της 
«εξουσίας των θυμάτων».

«Αγαπητά όντα, από την ώρα 
που μπήκατε στο σκάφος δεν 
υπάρχει επιστροφή. Η γη που θα 
πατήσετε ξανά θα είναι ο Νέος 
Κόσμος. Αν δεν έχετε το κουρά-
γιο, φύγετε τώρα...». Να φύγουμε 
αλλά... να πάμε πού; Οσα ερωτή-
ματα και αν εγείρονται από την 
«άνοδο της δύναμης των θυμά-
των» και τον παραλογισμό που 
προκύπτει εν τη γενέσει δίκαιων, 
κατά τα άλλα, αιτημάτων και δι-
εκδικήσεων, αυτός ο κόσμος, ο 
δυτικός, του άκρατου δικαιωμα-
τισμού και των απαιτήσεων, είναι 
ό,τι καλύτερο έχουμε. Στην άλλη 
πλευρά βρίσκεται αυτός που εκ-
φράζει ο Πούτιν. 

 
• Εκτενέστερη εκδοχή του άρθρου στο 
kathimerini.gr.

Ο Χρήστος Νάκης γεννήθηκε το 
1966. Εργάζεται στον χώρο της 
Πληροφορικής. Από το 2005 συμ-
μετέχει συστηματικά ως εθελο-
ντής στον χώρο της αστεγίας και 
στο προσφυγικό μέσω φορέα που 
δημιούργησε. Τον Οκτώβριο του 
2022 εκδόθηκε το βιβλίο του «Επό-
μενη στάση αγάπη» (εκδ. Αρμός) 
που καταγράφει αληθινές ιστορί-
ες αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης 
και ψυχικής ανθεκτικότητας όπως 
τις έζησε στο τελευταίο προσφυ-
γικό κύμα.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
«Πλάθοντας ανθρώπους» της Βιρ-
τζίνια Σάτιρ, «Ανεμώλια» του Ισί-
δωρου Ζουργού, «Από “αγάπη” και 
“αλληλεγγύη” της Κατερίνας Ρο-
ζάκου, «Στον κήπο του Επίκουρου» 
του Ιρβιν Γιάλομ, «Αλλάζει ο άν-
θρωπος;» του ∆ημήτρη Καραγιάννη, 
«Η χημεία της αγάπης» των Κατρίν 
Μπενσαΐντ και Ζαν-Ιβ Λελού.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Αξίζει να έχουμε υπ’ όψιν πως οι 
άνθρωποι είμαστε καλοί και μπο-
ρούμε να γίνουμε καλύτεροι παρά 
την γκρίνια και τον πεσιμισμό μας, 
για τα κακά που συμβαίνουν. («Αν-
θρωπότητα - Μια απροσδόκητα 
αισιόδοξη ιστορία» του Ρούτγκερ 
Μπρέγκμαν.)
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;

∆ιαβάζω το «Middlemarch» της 
Τζορτζ Ελιοτ.
 
Περιγράψτε την ιδανική αναγνω-
στική συνθήκη.
Εξοχή, με τη σύντροφό μου, βου-
νό με θέα, κλειστό κινητό, χωρίς 
laptop.
 
Υπάρχουν βιβλία για τα οποία νιώ-
θετε ενοχές που σας άρεσαν;
Οχι πλέον. Θυμάμαι μια-δυο περι-
πτώσεις πριν από πολλά χρόνια.
 
Τι είναι αυτό που σας συγκινεί πε-
ρισσότερο σε ένα βιβλίο;
Ο μόχθος του συγγραφέα να σε 
ταξιδέψει με την αλήθεια του.
 
Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που 
θα διαβάσετε;
«Η σοφία των λύκων» της Ελι Ρά-
ντινγκερ.
 
«Η αγάπη είναι μια τέχνη και μά-
λιστα η μεγαλύτερη απ’ όλες τις 
Καλές Τέχνες» (Εντουαρντ Κάρ-
πεντερ). Ενα σχόλιο γι’ αυτή τη 
φράση. 
Η αγάπη ως τέχνη μαθαίνεται και 
καθείς μπορεί να βελτιώνεται δι-
αρκώς και να δημιουργεί όμορ-
φους και διαφορετικούς κόσμους 
γύρω του.
 
Το βιβλίο σας καταγράφει αληθι-
νές ιστορίες προσφύγων. Δώστε 
μας μια δυνατή στιγμή που ζήσατε 
και που σας συγκλόνισε. 
Χειμωνιάτικο βραδινό 2016 με 
πολλές φωτιές για να ζεσταθούν 
οι πρόσφυγες στο καμπ της Ριτσώ-
νας. Τρομαγμένο και μελαγχολικό 
ανάπηρο κοριτσάκι από βομβαρ-
δισμό, έξω από τη σκηνή της, να 
το παίρνει ο ύπνος στην αγκαλιά 
νεαρού εθελοντή μας και τον πα-
τέρα της συγκινημένος να μας λέ-
ει πως την βλέπει για πρώτη φορά 
να ηρεμεί και να κοιμάται εύκολα 
μετά το τραγικό συμβάν...
Χειμώνας, πλατεία Βικτωρίας 
2015, αργά μετά τα μεσάνυχτα. Ο 
ταλαιπωρημένος μπαμπάς σκεπα-
σμένος να κοιμάται και η δίχρο-
νη μικρούλα σε εμβρυακή στά-
ση ξεσκέπαστη πάνω σε χάρτινη 
κούτα...

ANISE KOLTZ
Το αλλού των λέξεων 
και άλλα ποιήματα
εκδ. Στερέωμα, σελ. 160

 

Δ
ιαβάζουμε συχνά για τη «δύ-
ναμη των λέξεων» ενός ποιή-
ματος και στοιχηματίζω ότι, 

πριν καλά καλά εγγραφεί στη συ-
νείδησή μας, η διατύπωση αυτή 
ανακυκλώνεται στον κάδο της 
κοινοτοπίας της. Ετσι, συστήνω 
με χαρά τις δυνατές λέξεις της 
Ανίς Κολτζ, ως μια σπάνια πε-
ρίπτωση όπου δικαιώνεται κατ’ 
εξαίρεση το τετριμμένο, με τρό-
πο που εύκολα προσλαμβάνεται 
από τον κοινό αναγνώστη και όχι 
αποκλειστικά από τον φανατικό 
της ποίησης. Η δύναμη που απο-
πνέουν τα ολιγόλογα ποιήματά 
της είναι απτή· φτάνει κανείς να 
αναρωτηθεί μήπως υπάρχει μια 
ενέργεια βίαιη, ένα ωστικό κύμα 
που ταράζει τη γραφή της. Κάθε 
ποίημα είναι θυμωμένο, εξεγερ-
μένο, ανυπότακτο, απελπισμένο 
σαν μικρό παιδί, αποφασισμένο 
όμως ταυτόχρονα να ευδοκιμήσει 
πεισματικά μέσα σε αυτήν ακρι-
βώς την ακατάλληλη συνθήκη.

Κάποια στοιχεία της βιογρα-
φίας της ποιήτριας που, μαζί με 
όψεις της ποιητικής της, παρου-
σιάζει συνοπτικά και εύληπτα 

στο εισαγωγικό σημείωμά της η 
μεταφράστρια του βιβλίου Μα-
ρία Παπαδήμα συνάδουν με την 
αίσθηση που τα ποιήματα δη-
μιουργούν. Η 95χρονη σήμερα 
Λουξεμβουργιανή Κολτζ ξεκίνη-
σε ως γερμανόφωνη και μεταπή-
δησε στα γαλλικά σε ώριμη ηλι-
κία, όταν έχασε 
πρόωρα τον σύ-
ζυγό της «εξαιτί-
ας των βασανι-
στηρίων που είχε 
υποστεί από τους 
ναζί». Ως γαλλό-
φωνη πλέον ποι-
ήτρια έτυχε μεγά-
λης αναγνώρισης 
και το 2018 τι-
μήθηκε με το 
σημαντικό βρα-
βείο Goncourt de 
Poésie. ∆ιαβάζο-
ντας τα 101 ποιή-
ματα της ελληνι-
κής έκδοσης, ανθολογημένα από 
εννέα ποιητικές συλλογές που 
εκτείνονται χρονικά από το 1966 
μέχρι το 2017, διαπιστώνει κα-
νείς σαφή ομοιογένεια στο ύφος 
και στη θεματολογία. Η Κολτζ 
φαίνεται πως παραμένει αγκι-
στρωμένη στις νεανικές εμμονές 
της, ενώ δεν μοιάζει να πειραμα-
τίζεται με νέους ποιητικούς τρό-

πους. Είναι ποιήματα ολιγόστιχα, 
στεγνά, στακάτα, ανυπόκριτα ως 
προς τη στάση που πρεσβεύουν 
απέναντι στη ζωή και απέναντι 
στην ίδια την ποίηση. Τα θέμα-
τά τους είναι –ρητά ή πάντως 
με τρόπο εμφανή– η φθορά και 
ο θάνατος, η εξωτερική πραγ-

ματικότητα που 
υποστασιοποιεί 
ψυχικές καταστά-
σεις, οι λέξεις που 
εξεγείρονται και 
γίνονται ποίηση.

Ιδιαίτερη θέση 
κατέχουν, τουλά-
χιστον στην υπό 
συζήτηση ανθο-
λόγηση, τα ποι-
ήματα που δια-
πραγματεύονται 
τη σχέση με τη 
μητέρα, από την 
πλευρά της κό-
ρης. Μέτρησα 

τέσσερα ποιήματα με αναφο-
ρά στη μητέρα, υπάρχουν όμως 
και ποιήματα που αναφέρονται 
στη γέννηση, τα οποία ανήκουν, 
νομίζω, στην ίδια ατμόσφαιρα. 
Η μητέρα των ποιημάτων μοιά-
ζει μάλλον με μια κακιά μητριά, 
που στοιχειώνει το ποιητικό εγώ. 
Ετσι, δεν εκπλήσσει ούτε το γε-
γονός ότι το ίδιο ποιητικό εγώ 

αντιμετωπίζει την ύπαρξη με 
γενναιότητα αλλά και με μπόλι-
κη απελπισία. Από τα ποιήματα 
για τη μητέρα ξεχωρίζω το άτιτ-
λο «Ζω πάντα/ στο εσωτερικό/ 
της μητέρας μου// Αυτό το μέ-
ρος/ που μέσα του χάνομαι/ σαν 
σε ερειπωμένο κάστρο// Οπου οι 
σκέψεις μου κυνηγούν/ τις δικές 
της/ βίαια ρεύματα αέρα/ διασχί-
ζοντας τείχη/ ολάνοιχτα στις κα-
ταιγίδες». Είναι χαρακτηριστικό 
και του τρόπου και του υπαρξια-
κού προσανατολισμού της Κολτζ: 
κοφτός λόγος, ζωντανή εικονο-
ποιία, αίσθημα αδιεξόδου και κα-
ταδίκης. Κλείνοντας το βιβλίο, 
που συνοδεύεται από ένα ενδι-
αφέρον εικαστικό συμπλήρωμα 
με πίνακες του Στέφανου Ρόκου, 
βάζοντας δηλαδή την Κολτζ να 
συνομιλήσει με ένα εικαστικό 
έργο και στη γλώσσα μας, όπως 
το κάνει και στο πρωτότυπο έρ-
γο της (πηγή της πληροφορίας 
το επίμετρο του Νίκου Ζόμπολα), 
αποκομίζει κανείς εντούτοις πε-
ρισσότερο φως και δύναμη από 
όσο θα περίμενε. Φαίνεται λοι-
πόν πως, ακόμη και όταν πραγ-
ματεύεται θέματα σκληρά και 
ζοφερά, η ποίηση είναι παρηγο-
ριά και θεραπεία: αν είναι ποίη-
ση αληθινή, τότε είναι ποίηση 
αποτελεσματική.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Μια μητέρα στοιχειώνει τα ποιήματα

Εχουμε καλύτερο κόσμο από τον δυτικό;

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Η «άνοδος της δύναμης 
των θυμάτων» 
και ο παραλογισμός
που προκύπτει
εν τη γενέσει
δίκαιων, κατά
τα άλλα, αιτημάτων
και διεκδικήσεων.

H Kέιτ Μπλάνσετ στην πολυσυζητημένη ταινία «Tar», η οποία παρακολουθεί μια γυναίκα καταξιωμένη μαέστρο, επι-
κεφαλής διευθύντρια της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, να κατακρημνίζεται από το βάθρο της. 

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΝΑΚΗ

Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ



Κυριακή 12 Μαρτίου 20238 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ Α ΤΑ

Αρκούδες 
δεν υπάρχουν ��� ½
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Τζαφάρ Παναχί
Ερμηνείες: Τζαφάρ Παναχί, 
Μίνα Καβανί

Μία από τις πιο ξεχωριστές ται-
νίες –και όχι μόνο για κινηματο-
γραφικούς λόγους– της σεζόν έρ-
χεται αυτή την εβδομάδα, έστω 
και με αρκετή καθυστέρηση, 
στις ελληνικές αίθουσες. Ο δια-
κεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης 
Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος μέχρι 
πριν από λίγο καιρό βρισκόταν 
φυλακισμένος στην Τεχεράνη 
για «αντικυβερνητική προπαγάν-
δα», κέρδισε το Ειδικό Βραβείο 
της επιτροπής του Φεστιβάλ Βε-
νετίας με ένα ιδιοφυές στη σύλ-
ληψή του φιλμ, όπου υποδύεται 
τον... εαυτό του. Ο σκηνοθέτης 
Παναχί προσπαθεί να γυρίσει 
μια ταινία εξ αποστάσεως στην 
Τουρκία, ενώ ο ίδιος αναγκάζεται 
να παραμείνει σε ένα ιρανικό χω-
ριό κοντά στα σύνορα, δίνοντας 
οδηγίες μέσω ∆ιαδικτύου. Σύντο-
μα, ωστόσο, θα βρεθεί αντιμέτω-
πος με τη δυσπιστία αλλά και τις 
οπισθοδρομικές παραδόσεις των 
ντόπιων, κάποιοι από τους οποί-
ους τον θεωρούν ανεπιθύμητο, 
αν όχι επικίνδυνο.

Ο σεναριογράφος Παναχί εγκι-
βωτίζει ουσιαστικά τρεις δια-
φορετικές ταινίες μέσα σε μία, 
επιχειρώντας να αναδείξει δια-
φορετικές πτυχές και προβλημα-
τικές της σημερινής κατάστασης 
στο Ιράν. Από τη μία έχουμε έναν 
κινηματογραφιστή-πρωταγωνι-
στή, ο οποίος δεν μπορεί πια να 
γυρίσει ελεύθερα στη χώρα του, 
προφανώς εξαιτίας της λογοκρι-
σίας. Και η ίδια η ταινία που δη-
μιουργεί εξ αποστάσεως, όμως, 
έχει για κεντρικούς χαρακτήρες 
ένα ζευγάρι που προσπαθεί να 
διαφύγει στην Ευρώπη, κάτι το 

οποίο δεν μπορεί να κάνει εκεί-
νος. Ταυτόχρονα, αυτά, αρχικά 
κωμικά και στη συνέχεια εξό-
χως τραγικά, που αντιμετωπίζει 
στον μικρόκοσμο του χωριού, 
καθρεφτίζουν πολλά από όσα 
πάνε στραβά στο ευρύτερο κοι-
νωνικοπολιτικό οικοδόμημα του 
Ιράν. Ενα νεαρό ζευγάρι θέλει 
να παντρευτεί, αλλά η κοπέλα 
είναι «ταγμένη» σε άλλον. Οταν 
ο σκηνοθέτης θα τους βοηθήσει 
διακριτικά, η βία που ξεσπάει εί-
ναι άνευ προηγουμένου.

Η ιδιοφυΐα του σεναρίου του 
Παναχί έγκειται (και) στο γεγο-
νός ότι όλα τα παρακάτω δεν 
προκύπτουν μέσα από «κήρυγ-
μα» στον θεατή, αλλά κατά κα-
νόνα οργανικά μέσα από την 
αφήγηση. Από την άλλη, το γε-
γονός ότι μπροστά από την κά-
μερα βρίσκεται ο ίδιος, όπως έχει 
κάνει και σε άλλες ταινίες του, 
φορτίζει το σύνολο με πολύ ευ-
διάκριτο και προσωπικό τρόπο. 
«Είμαστε εδώ και κάνουμε ακό-
μη ταινίες, έστω και περίπου εν 
κρυπτώ, όμως κανείς δεν ξέρει 
για πόσο ακόμη θα το καταφέρ-
νουμε», μοιάζει να λέει ο κινη-
ματογραφιστής, ο οποίος φυλα-
κίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, 
όταν πήγε να ζητήσει τον λόγο 
για την επίσης παράνομη κρά-
τηση του συναδέλφου του Μο-
χαμάντ Ρασούλοφ.

The Mandalorian 
(3ος κύκλος)
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2023)
Δημιουργός: Τζον Φαβρό
Ερμηνείες: Πέντρο Πασκάλ, 
Καρλ Γουέδερς 

Η σειρά που από πολλούς θεωρεί-
ται ότι εκφράζει αρτιότερα το αυ-
θεντικό πνεύμα του «Πολέμου 
των Αστρων» από οτιδήποτε άλλο 
έχει παρουσιαστεί τις τελευταί-
ες δεκαετίες, φτάνει πλέον στον 
τρίτο κύκλο της. Εκεί συναντά-
με ξανά τον γνωστό μας Mando 
(Πέντρο Πασκάλ), ο οποίος έχει 
πλέον επανενωθεί με τον μικρό 
–αλλά πανίσχυρο– Γκρόγκου, 
καθώς οι δυο τους ξεκινούν ένα 
επικίνδυνο ταξίδι προς την πα-
τρίδα του πρώτου με στόχο την 
εξιλέωση. Στον δρόμο τους θα 
βρεθούν ως συνήθως φίλοι και 
εχθροί, κάποιοι ήδη γνώριμοι στο 
κοινό και άλλοι καινούργιοι, που 
έρχονται να προστεθούν στους 
χαρακτήρες που μας έχει συστή-
σει η σειρά. 

Το μισάωρο εισαγωγικό επει-
σόδιο ξεκινά με μια εξαιρετικά 
καλοστημένη σκηνή δράσης, από 
τις πιο εντυπωσιακές που έχουμε 

δει έως τώρα στο «Mandalorian», 
ενώ φροντίζει να κρατήσει την 
ένταση σε αρκετά υψηλό επίπε-
δο σε όλη τη διάρκειά του. Αυτό 
φυσικά δεν είναι απαραιτήτως 
σύμφωνο με το μέχρι τώρα πνεύ-
μα της σειράς, ωστόσο και μόνο 
η επανένωση με τον αξιαγάπη-
το Γκρόγκου είναι αρκετή για να 
γοητεύσει το κοινό. Οπως είναι 
λογικό, οι προσδοκίες πλέον τις 
οποίες καλλιέργησαν οι ίδιοι οι 
δημιουργοί με τους προηγούμε-
νους κύκλους, είναι πολύ υψηλές, 
το ίδιο όμως και η ποιότητα μιας 
παραγωγής που δεν έχει σε τίπο-
τα να ζηλέψει από τις ανάλογες 
κινηματογραφικές μεταφορές. 

 
Παγιδευμένοι ���
ΘΡΙΛΕΡ (2021)
Σκηνοθεσία: Φρέντερικ Λούις Χβιντ, 
Αντερς Ολχολμ
Ερμηνείες: Γιάκομπ Λόμαν, 
Σίμον Σίαρς, Τάρεκ Ζαγιάτ

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα δανικό φιλμ, το 
οποίο αποτελεί μια κλασική, γε-
μάτη σασπένς περιπέτεια που 
θυμίζει αρκετά την «Ημέρα εκ-
παίδευσης», αλλά και το «Μίσος» 

του Ματιέ Κασοβίτς, αντιμετωπί-
ζοντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο 
θέμα. Ενας νεαρός μετανάστης 
πέφτει θύμα αστυνομικής βίας 
και καταλήγει σοβαρά τραυματι-
σμένος στο νοσοκομείο. Καθώς 
στην πόλη ξεσπούν ταραχές, ένα 
αταίριαστο ζευγάρι αστυνομικών 
ξεκινά την περιπολία του. Ο ένας, 
βετεράνος και απροκάλυπτα ρα-
τσιστής· ο άλλος, νεότερος και 
πιο ψύχραιμος επαγγελματίας. Οι 
δυο τους θα καταλήξουν παγιδευ-
μένοι σε ένα γκέτο μεταναστών, 
την ώρα ακριβώς που η βία κο-
ρυφώνεται και οι ίδιοι μετατρέ-
πονται σε κινούμενα θηράματα. 
Μαζί τους θα βρεθεί και ένας ντό-
πιος νεαρός, ο οποίος πιθανώς 
αποτελεί το «κλειδί» για τη σω-
τηρία τους. 

Το επίκαιρο θέμα, με την έξαρ-
ση της αστυνομικής-ρατσιστι-
κής βίας στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού, εξετάζεται εδώ από 
διαφορετική σκοπιά –οι κεντρι-
κοί ήρωες της ιστορίας είναι οι 
αστυνομικοί– σε μια ταινία πά-
ντως που γενικώς προτιμά την 
ένταση και την άρτια κινηματο-
γραφημένη δράση από την εις 
βάθος κοινωνική παρατήρηση.

Δύο από τα ωραιότερα κουιντέτα 
της μουσικής φιλολογίας παρου-
σίασε ο Λεωνίδας Καβάκος με 
τους «φίλους» του στην αίθουσα 
«Χρήστος ∆. Λαμπράκης» στις 14 
Φεβρουαρίου. Μαζί με τους Αλέ-
ξανδρο Σακαρέλλο (βιολί), Ηλία-
Ιωνα Λιβιεράτο (βιόλα), Τιμόθεο 
Γαβριηλίδη-Πέτριν (τσέλο) και 
Βασίλη Βαρβαρέσο (πιάνο), ερ-
μήνευσε το Κουιντέτο σε μι ύφε-
ση μείζονα, έργο 44 του Ρόμπερτ 
Σούμαν και το Κουιντέτο με πιά-
νο σε λα ελάσσονα, έργο 34, του 
Γιοχάνες Μπραμς. 

Το έργο του Σούμαν γράφηκε 
το 1842. Παρότι μέχρι τότε είχαν 
γραφεί ανάλογα κουιντέτα, ήταν 
αυτό που χάρη στην επιτυχία του 
έδωσε μεγάλη ώθηση στο είδος 
και ταυτόχρονα συνέβαλε στην 
τυποποίησή του, καθώς συνδύ-
ασε το πιάνο με τη συνήθη δομή 
ενός κουαρτέτου εγχόρδων. Σε 
προγενέστερα κουιντέτα, όπως 
αυτό «της Πέστροφας», λόγου χά-
ριν, ο Σούμπερτ προβλέπει βιολί, 
βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο 
πλάι στο πιάνο. Ο Σούμαν ταί-
ριαξε το πιάνο, που χάρη στις 
εξελίξεις του σχεδιασμού του στα 
μέσα του 19ου αιώνα είχε πλέον 
αποκτήσει ήχο ισχυρό και πλού-

σιο, με τον πιο σημαντικό σχη-
ματισμό οργάνων μουσικής δω-
ματίου, που ήταν το κουαρτέτο 
εγχόρδων. Σταδιακά, η μουσική 
δωματίου περνούσε όλο και πε-
ρισσότερο από τη σφαίρα του 
ιδιωτικού σε εκείνη του δημόσι-
ου χώρου, συνδυάζοντας τα χα-
μηλόφωνα, εξομολογητικά στοι-
χεία της με αυτά της συμφωνικής 
μουσικής. Οχι συμπτωματικά, το 
συγκεκριμένο Κουιντέτο πρωτο-
παρουσιάστηκε σε μια μεγάλη αί-
θουσα συναυλιών, την περίφημη 
Γκεβάντχαους της Λειψίας.

Στην ίδια λογική, το Κουι-
ντέτο του Μπραμς, γραμμένο 
δύο δεκαετίες μετά από αυτό 

του Σούμαν, ξεκίνησε τη ζωή 
του ως κουιντέτο εγχόρδων για 
δύο βιολιά, βιόλα και δύο τσέλα. 
Πριν πάρει την οριστική μορφή 
του ως κουιντέτο με πιάνο, με-

ταγράφηκε από τον Μπραμς ως 
σονάτα για δύο πιάνα. 

Είναι γνωστή η αγάπη του Λε-
ωνίδα Καβάκου στη μουσική δω-
ματίου. Αρκετοί θα θυμούνται 

τους σχετικούς θεματικούς κύ-
κλους που παρουσίαζε επί πε-
ρίπου μία δεκαετία στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, εισάγοντας 
το αθηναϊκό κοινό με συστημα-

τικό τρόπο σε ένα ευρύτατο φά-
σμα του ρεπερτορίου. Στις πρό-
σφατες εμφανίσεις του υπάρχει 
μία κρίσιμη διαφορά: τότε, οι πε-
ρισσότεροι μουσικοί τους οποί-

ους προσκαλούσε να συμπράξουν 
μαζί του ήταν ξένοι. Σήμερα, οι 
«φίλοι» του είναι όλοι Ελληνες 
μουσικοί μιας γενιάς με καλές 
σπουδές. Και όπως μαρτυρεί η 
ποιότητα των ερμηνειών, πέρα 
από την τεχνική και τη δεξιοτε-
χνία, αυτές μοιάζει να αφορούν 
και άλλα χαρακτηριστικά, που 
αποτυπώνονται στο ύφος και 
στην αισθητική. 

Ετσι, οι ερμηνείες στα δύο εμ-
βληματικά κουιντέτα του 19ου 
αιώνα, που παρουσίασαν, ήταν 
υποδειγματικές και ανέδειξαν τις 
ποιότητες καθενός. Τα προφανή, 
όπως ο λυρισμός του δεύτερου 
θέματος, που εκθέτουν τσέλο και 
βιόλα στο πρώτο μέρος του Σού-
μαν, ή η σοβαρή ατμόσφαιρα του 
«πένθιμου εμβατηρίου» που ακο-
λουθεί, ήταν δεδομένα. Η ποιό-
τητα της επεξεργασίας φάνηκε 
ακόμη περισσότερο στο τελευ-
ταίο μέρος του Μπραμς, με τις 
διαρκείς εναλλαγές διαθέσεων, 
ανάμεσα στην απόκοσμη ατμό-
σφαιρα των εισαγωγικών μέτρων, 
στην ορμητική συνέχεια, στις 
ακόλουθες κομψές και ευαίσθη-
τες παραγράφους, στη θυελλώ-
δη κατάληξη. Από κάθε άποψη 
συναρπαστικό.

Επάνω, σκηνή από τον τρί-
το κύκλο της σειράς «The 
Mandalorian», που προβάλλεται 
από το Disney+. Κάτω, το δανικό 
φιλμ «Παγιδευμένοι», που είναι 
διαθέσιμο στο Cinobo.

Ο «Πόλεμος των Αστρων» αναζωπυρώνεται στο streaming 

Κουιντέτα για πιάνο από τον Καβάκο και τους «φίλους» του

Πρωταγωνιστής
στην ταινία
της ζωής του
Ο Τζαφάρ Παναχί σκηνοθετεί

τον εαυτό του καυτηριάζοντας το Ιράν

Απολαυστικές ερμηνείες 
από Ελληνες μουσικούς 
σε δύο εμβληματικά 
έργα μουσικής 
δωματίου.

Με το συγκεκριμένο 
φιλμ , ο μέχρι πριν από 
λίγο καιρό φυλακισμέ-
νος στην Τεχεράνη για 
«αντικυβερνητική προ-
παγάνδα» σκηνοθέτης 
κέρδισε το Ειδικό Βρα-
βείο της επιτροπής 
του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο Παναχί προσπαθεί να γυρίσει μια ταινία εξ αποστάσεως στην Τουρκία, ενώ ο ίδιος αναγκάζεται να παραμείνει σε ένα ιρανικό χωριό κοντά στα σύνορα, δίνο-
ντας οδηγίες μέσω ∆ιαδικτύου. Σύντομα, ωστόσο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δυσπιστία, αλλά και τις οπισθοδρομικές παραδόσεις των ντόπιων...

Καβάκος, Σακαρέλλος, Λιβιεράτος, Γαβριηλίδης-Πέτριν και Βαρβαρέσος απέδωσαν δύο σημαντικά Κουιντέτα του 
19ου αιώνα, του Ρόμπερτ Σούμαν και του Γιοχάνες Μπραμς.
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ΓΙΤΣΧΑΚ ΚΑΤΣΝΕΛΣΟΝ
Το άσμα του σφαγιασμένου 
εβραϊκού λαού
μτφρ.: Κώστας Βραχνός
εκδ. LOGGIA, 2022, σελ. 152

Δεν έχω διαβάσει Πρίμο Λέβι, δεν 
έχω διαβάσει το «Στάλαγκ VI C» 
του Ομηρου Πέλλα ή το «Κυρίες 
και κύριοι από δω για τα αέρια» 
του Μπορόφσκι. Ούτε έχω μελε-
τήσει Μαζάουερ, ούτε έχω δει 
ολόκληρο το εννιάωρο «Σοά» του 
Λανζμάν. Ο λόγος που αποφάσι-
σα να γράψω για το «Ασμα του 
σφαγιασμένου εβραϊκού λαού» 
είναι επειδή η γυναίκα μου έχασε 
την οικογένειά της από τη Θεσ-
σαλονίκη στο Αουσβιτς. Μονάχα 
η γιαγιά της σώθηκε. Κρύφτηκε 
στον Αξιό. Παντρεύτηκε κι έκα-
νε παιδιά. Κι απέκτησε εγγόνια.

Τούτο το μικρό βιβλίο, με τα 
δεκαπέντε τραγούδια θανάτου, 
δεν συνιστά βιβλίο. Κανονικά δεν 
θα έπρεπε να εκδοθεί, να διαβα-
στεί ή να σχολιαστεί όπως τα υπό-

λοιπα βιβλία που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο. Είναι περισσότερο 
σήματα καπνού ή ένα μήνυμα 
στη θάλασσα. Αλλωστε το χει-
ρόγραφο βρέθηκε σ’ ένα γυάλινο 
μπουκάλι, θαμμένο στη σκιά ενός 
πεύκου. Ηταν η εποχή που έκαι-
γαν ανθρώπους και όχι δέντρα.

Το «Ασμα» γράφτηκε από το 
φθινόπωρο του ’43 έως τον Γενά-
ρη του ’44, καθώς ο Κατσνέλσον 
κατευθυνόταν προς τις στάχτες. 
Επομένως, οποιαδήποτε κριτική 
αντίδραση, έστω κι ανταπόδο-
ση, σε μια γραφή που προέκυψε 
από τελεσίδικο πόνο, τρόμο και 
αγωνία, θα ήταν κυνισμός. Ακόμα 
και οι «Ιστορίες από την Κολυμά» 
του Σαλάμοφ γράφτηκαν μετά τη 
θητεία του στα στρατόπεδα ερ-
γασίας της Σοβιετικής Ενωσης. 
Ακόμα και η βουτιά στην πληγή 
χρειάζεται ψυχραιμία.

Ας σκεφτούμε όμως τι διαφο-
ρετική αξία θ’ αποκτούσε το κρυ-
φό αυτό κείμενο –κρυφό επειδή 
δεν έχει όλες τις οδούς του ανοι-
χτές– στην περίπτωση που δεν 
γνωρίζαμε τι είχε συμβεί στους 

θαλάμους. Ιδού ο λόγος που έκα-
νε τον Κατσνέλσον να βρει δύνα-
μη και να στριμώξει τους στίχους 
του σε κομμένα φύλλα τετραδίου 
που μοιάζουν περισσότερο με επι-
τύμβιες στήλες και μπορεί να δει 
κανείς στις ανατυπώσεις της έκ-
δοσης. Υπάρχουν στιγμές που οι 
λέξεις παύουν να είναι φτιαγμένες 

από γράμματα και γίνονται ένας 
σωρός μαύρα κόκαλα σφηνωμέ-
να στη λευκή σελίδα, φωνάζοντας 
«αναγνώστη βοήθεια», όπως είχε 
τραγουδήσει κάποτε ένας Θεσ-
σαλονικιός που, συμπτωματικά, 
γεννήθηκε το ’44. Και εκεί δεν 
ξέρεις πώς ν’ αντιδράσεις.

Αυτά έλεγα τις προάλλες στον 
μεταφραστή των «Ασμάτων» Κώ-
στα Βραχνό. ∆ιαβάζεις τρεις στρο-
φές και δεν αντέχεις, παγώνεις. 
Από τη μία συντρίβεσαι, από την 
άλλη θέλεις να κλείσεις το βιβλίο 
και ν’ απομακρυνθείς επειδή νιώ-
θεις ενοχή που ζεις, σε κατάστα-
ση μόνιμης αχαριστίας, σπατα-
λώντας οτιδήποτε έχεις. Θέλεις 
ν’ αγκαλιάσεις το ποίημα ή να το 
αποφύγεις, λες και σ’ ακολουθεί 
κάποιος που σε χρειάζεται, μα εσύ 

δεν σταματάς για να τον ακού-
σεις, επειδή φοβάσαι να σπάσεις 
την ασφαλή ροή της μέρας: σπίτι, 
δουλειά, ψώνια, οικογένεια. Πού 
χώρος για θάνατο.

Ο Κατσνέλσον είδε τελευταία 
φορά τη γυναίκα του και τους δύο 
μικρότερους γιους του τον Απρίλη 
του ’42. Εμεινε με τον πρωτότο-
κο, συμμετείχε στην εξέγερση του 
γκέτο στη Βαρσοβία, διέφυγαν μα-
ζί με πλαστά διαβατήρια στη βο-
ρειοανατολική Γαλλία, μα τελικά 
εκτοπίστηκαν στο Αουσβιτς. Κι 
εγώ προσπαθώ ν’ ακολουθήσω τα 
παραπάνω στοιχεία, να καταλάβω 
κάτι περισσότερο, ξεφυλλίζοντας 
ένα λεύκωμα με κίτρινο εξώφυλ-
λο, κίτρινο σαν αστέρι καρφιτσω-
μένο στο πέτο, που περιλαμβάνει 
φωτογραφίες από Εβραίους που 

έζησαν στην Ελλάδα και έσβησαν 
στο Ολοκαύτωμα. 

Παρατηρώ ξανά τα πρόσωπα 
της οικογένειας Γκάμπριελ: τα 
χείλη του πατέρα, τη μύτη της 
μάνας, τα μαύρα σαν κάρβουνα 
μάτια της Εσθήρ, τα ατίθασα μαλ-
λιά της Σάρα, ενώ η γυναίκα μου 
περιφέρεται στο σπίτι, με την ίδια 
μύτη, τα ίδια μάτια, τα ίδια μαλ-
λιά, το ίδιο στόμα. «Πώς να τρα-
γουδήσω; Πώς να σηκώσω το κε-
φάλι με τα μάτια θολά; Εχω ένα 
δάκρυ στο μάτι παγωμένο», λέει 
ο Κατσνέλσον στο πρώτο κιόλας 
άσμα, και με τη σειρά μου συ-
μπληρώνω, με ύψιστο –ή μήπως 
καθόλου;– σεβασμό, τα λόγια από 
ένα τραγούδι που ακούω εδώ και 
ώρα στο ριπίτ: «Ας συναντηθού-
με στις στάχτες της παλιάς πόλης 
και ας διασκεδάσουμε ξανά». Συ-
νεχίζω το γράψιμο. Η γραφή είναι 
παράλογη. Οπως η ζωή.

«Πώς σου φαίνεται;» ρωτάω τη 
γυναίκα μου λίγο πριν στείλω το 
άρθρο στην εφημερίδα. «Ζούμε 
κι αυτό είναι πιο σημαντικό από 
κάθε κείμενο και κάθε λέξη».

Από τη μία συντρίβεσαι, 
από την άλλη θέλεις να 
κλείσεις το βιβλίο και ν’ 
απομακρυνθείς επειδή 
νιώθεις ενοχή που ζεις, 
σε κατάσταση μόνιμης 
αχαριστίας.

Η Αίθουσα των Ονομάτων στον χώρο μνήμης Γιαντ Βασέμ, στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Το βιβλίο γράφτηκε από το φθινό-
πωρο του ’43 έως τον Γενάρη του 
’44, καθώς ο Γιτσχάκ Κατσνέλσον 
κατευθυνόταν προς τις στάχτες. Πρό-
κειται για 15 τραγούδια θανάτου...

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι λέξεις
φωνάζουν
«αναγνώστη,
βοήθεια»
Ποιήματα στον δρόμο προς το Αουσβιτς
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Από τα τέλη της περασμένης χρο-
νιάς το έργο του Νίκου Καζαντζά-
κη επανατοποθετείται, κυριολε-
κτικά και μεταφορικά. Η αγορά 
των δικαιωμάτων των απάντων 
του από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα, η 
κυκλοφορία ανέκδοτου, άγνω-
στου μυθιστορήματος («Ανήφο-
ρος»), ο επανασχεδιασμός των 
εξωφύλλων των βιβλίων του –
αισθητικά σύγχρονος και άρτι-
ος–, η μεταφορά έργων του σε 
graphic novel συνιστούν μια κυ-

ριολεκτική επανατοποθέτηση 
των τίτλων του στην εγχώρια 
αγορά του βιβλίου. Ομως, η κίνη-
ση αυτή έχει και μια μεταφορική 
έννοια: το έργο ενός εξαιρετικά 
δημοφιλούς (και στο εξωτερικό) 
Ελληνα συγγραφέα συστήνεται 
εκ νέου, έτσι που να μπορούμε 
να μιλάμε –ή να αναρωτιόμαστε– 
για τον Καζαντζάκη του 21ου αι-
ώνα πλέον. Στην εποχή του, ο 
Καζαντζάκης προκάλεσε πολλές 
συζητήσεις. Κατά κάποιο τρόπο, 
αυτές οι συζητήσεις συνεχίζο-
νται μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία 

κινήθηκε εναντίον του (αλλά δεν 
τον αφόρισε όπως εσφαλμένα πι-
στεύεται), άλλοι Ελληνες συγγρα-
φείς έφτασαν έως τη Στοκχόλμη 

για να φροντίσουν μην τυχόν 
και του απονεμηθεί το Νομπέλ, 
τα μυθιστορήματά του έγιναν 
πετυχημένες ταινίες (αλλά και 
σίριαλ) που είτε άφησαν εποχή 
είτε οδήγησαν σε βανδαλισμούς 
κινηματογραφικών αιθουσών. Ο 
ίδιος έβλεπε τον εαυτό του ως 
στοχαστή ή/και ως ποιητή. Τα 
μυθιστορήματά του όμως είναι 
αυτά που του εξασφάλισαν την 
υστεροφημία (και δικαίως). Η 
γλώσσα του ήταν ένα καθαρά 
δικό του δημιούργημα το οποίο 
όμως σήμερα μοιάζει σαθρό και 

απωθητικό. Οι χαρακτήρες που 
έπλασε, από τον Ιησού του «Τε-
λευταίου πειρασμού» έως τον 
Καπετάν Μιχάλη και, βέβαια, τον 
Αλέξη Ζορμπά, μένουν αλησμό-
νητοι. Ο τελευταίος ειδικά έγινε 
κάτι σαν brand name για την 
Ελλάδα του ’60 (και για όλους 
τους αρνητικούς λόγους στην 
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης). 
Τη δεκαετία του ’70, οι εγχώριοι 
διανοούμενοι τον απαξίωσαν – 
σήμερα έχουν μετατοπιστεί ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία του. Το 
κοινό παρέμεινε κοντά του, και 

παραμένει (ο «Ανήφορος» έχει 
σημειώσει υψηλές κυκλοφορίες). 
Ανοικονόμητος και πληθωρικός, 
ο Καζαντζάκης συνεχίζει να προ-
καλεί το ενδιαφέρον. Σε αυτό το 
πλαίσιο, λοιπόν, αποταθήκαμε σε 
τρεις κριτικούς και συγγραφείς 
να καταθέσουν, με κριτικό πνεύ-
μα, την προσωπική τους στάση 
απέναντι στο έργο ενός Ελληνα 
συγγραφέα που ξεπέρασε όπως 
κανένας άλλος τα σύνορα της πα-
τρίδας του, έχοντας φανατικούς 
αναγνώστες αλλά και συστημα-
τικούς αρνητές των βιβλίων του. 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΧΙΝΑ  

Δεν ξέρω αν ο Νίκος Καζαντζάκης 
είναι ο συγγραφέας της εφηβείας, 
σίγουρα, όμως, σφράγισε τη δική 
μου – και δεν ήταν καν ο αγαπη-
μένος μου... Υπήρξε, ωστόσο, για 
μερικά χρόνια αναγνωστική εμμο-
νή, καθώς ανταποκρινόταν στην 
ανάγκη ενός παιδιού που μεγαλώ-
νει για καθαρά περιγράμματα και 
καθησυχαστικές βεβαιότητες, κα-
θώς απαντούσε στη λαχτάρα για 
ανύψωση, στη δίψα για πρότυπα 
–όσο πιο ηρωικά τόσο συναρπα-
στικότερα– και βέβαια στην έλ-
ξη προς κάτι το αψηλάφητο, που 
εκλύει σαγήνη, το οποίο θα μπο-
ρούσα να αποκαλέσω μυστήριο.  

Αυτοβασανιζόμενος Προμη-
θέας, γραφιάς που επιθυμούσε 
παθιασμένα τη ζωή της δράσης, 
ακάματος αλπινιστής σε μιαν ατέ-
λειωτη οροσειρά με ηχηρές κορυ-
φές –Νίτσε, Ιησούς, Αγιος Φραγκί-
σκος, ∆ον Κιχώτης, Γκαουτάμα, 
Λένιν, Οδυσσέας– και πλάνης των 
ιδεολογιών, «θρησκευτικός φι-
λόσοφος που σταυρώθηκε στον 
σταυρό της μεταφυσικής», όπως 
τον είπε ο Αγγλος συγγραφέας 
Κόλιν Γουίλσον, ο Καζαντζάκης 
ήταν εκείνος που με παρέσυρε 
σε εξημμένες αναγνώσεις, αλλά 
πολύ σύντομα με οδήγησε στον 
κορεσμό και στην απομάκρυνση.  

∆εν με απομάκρυνε, ωστόσο, 
από τα βιβλία του η γλώσσα, κι 
ας ήταν μια κατασκευή, μια «κα-
ζαντζακική» επινόηση που δεν 
μιλήθηκε ποτέ, και παρότι επιδι-
ώχθηκε να είναι χυμώδης και εκ-
φραστική συγκεράζοντας πλήθος 
προφορικά ιδιώματα, λεξιπλάθο-
ντας, στραμπουλίζοντας γραμμα-
τικούς τύπους και επιχειρώντας 
ευρηματικές έως εξωφρενικές 
συνθέσεις δύο και τριών λέξεων 
για να κατασκευάσει τα τρομερά 
επίθετα και τα εξωτικά του ρή-
ματα, πολύ συχνά ακκιζόταν με 
τον εαυτό της. Η καζαντζακική 
λαλιά ήταν για μένα ένα παραπά-
νω στοιχείο σαγήνης. Ταίριαζε, 
άλλωστε, με την εφηβική τάση 
προς την επιτήδευση: θυμάμαι 
πόσο συχνά εμφιλοχωρούσαν στα 
πρώιμα γραπτά μου λέξεις όπως 
ψυχανεμίζομαι και σοφιλιάζω.  

Επινοημένη Ελλάδα 
Το ίδιο επινοημένη, θα τολμού-

σα να πω, ήταν και η Ελλάδα του 
Νίκου Καζαντζάκη. Ο αρχαϊκός, 
αγροτικός κόσμος στον οποίο το-
ποθέτησε τη δράση των περισ-
σότερων μυθιστορημάτων του 
υπήρξε μια κατασκευή, η οποία 
δομήθηκε μεν με τα υλικά της 
πραγματικότητας (όπως και κά-
θε κατασκευή), ωστόσο επενδύ-
θηκε με νοήματα βαρύτερα από 
αυτά που αντέχει. Η μεγαλοϊδεα-
τική ηθογραφία του, εποικισμένη 
με αρσενικούς υπερήρωες στον 
κόσμο των οποίων οι γυναίκες 
«περισσεύουν» καθώς αποτελούν 
τροχοπέδη προς την ελευθερία 
και την αυτοπραγμάτωση του άν-
δρα, μιλάει λιγότερο για τη ζωή 
που αποτυπώνει και περισσότε-
ρο για τη ματιά του καλλιτέχνη 

πάνω στις αξίες αυτής της ζωής, 
στις οποίες προβάλλει τις δικές 
του, μεγάλες, φιλοσοφικές ιδέες, 
θεμελιωμένες στις πιο προκλητι-
κές θέσεις της νιτσεϊκής ανθρω-
πολογίας.    

Ο Ζορμπάς του, που θεωρήθη-
κε κυρίως από τους ξένους (και 
εξαιτίας της ταινίας του Μιχάλη 
Κακογιάννη) ως η πρότυπη εθνι-
κή μορφή του Ελληνα, αν και δεν 
είναι παρά ένας εντελώς ξεχωρι-
στός ανθρωπότυπος, στοίχειω-
σε το συλλογικό ασυνείδητο σαν 
«μια ζωντανή καρδιά, ένα ζεστό 
λαρύγγι, μια ακατέργαστη μεγάλη 
ψυχή», ένας ερωτευμένος με την 
ομορφιά, χοϊκός, αγνός, παθια-
σμένος άνθρωπος που προσφερό-
ταν για κολακευτικές ταυτίσεις. 
Οι άλλοι, οι «τετραπέρατοι» Ρω-
μιοί με «τα μάτια τ’ αρπαχτικά, τα 
ψιλικατζίδικα μυαλά, τους μικρο-
πολιτικούς καβγάδες» που συνα-
ντάμε στην αρχή της εξιστόρη-
σης, μέσα στο πλοίο με το οποίο ο 
«χαρτοπόντικας» αφηγητής ταξι-
δεύει στην Κρήτη, παραμερίζουν 
και παραμερίζονται, εξωθημένοι 
στο περιθώριο από το μπερξονι-
κό élan vital που διαπερνάει τον 
Ζορμπά και παρασύρει, έστω πα-
ροδικά, το αφεντικό του.  

Ολες αυτές οι ιδέες, που πνί-

γουν με το βάρος τους τα αφη-
γηματικά του πρόσωπα, η φι-
λοσοφική μεγαλοστομία του, ο 
ματαιόπονος μεσσιανισμός του, 
η ασφυκτική, αδήριτη νομοτέ-
λεια που διέπει το λογοτεχνικό 
του σύμπαν, η μεγάλη του έξα-
ψη που σαρώνει τα πάντα, ένα 
είδος πρωτόγονης αφέλειας και 
μια χροιά ανεπίγνωστης ελαφρό-
τητας, τον φέρνουν πιο κοντά 
στον 19ο παρά στον 20ό αιώνα, 
μέσα στον οποίο εξυφάνθηκε ο 
μύθος του. Αν σήμερα διαβάζε-
ται –και διαβάζεται–, προσεγγί-
ζεται όχι τόσο «σαν μάστορας, 
αλλά σαν μαντατοφόρος», όπως 
πολύ εύστοχα τον είχε χαρακτη-
ρίσει, 50 χρόνια πριν, ο Αγγελος 
Τερζάκης.   

Σε έναν κόσμο απροσδιορι-
στίας, ασυνέχειας, ανασφάλειας 
και κατακερματισμού, η πνευμα-
τική αγωνία του Καζαντζάκη που 
αντανακλάται στην τέχνη του, η 
αναζήτηση μιας χαμένης ενότη-
τας στην υπαρκτότατη, σήμερα, 
διάζευξη φύσης και πολιτισμού 
μέσα από ήρωες που «δεν αφα-
λοκόπηκαν από τη μάνα Γη», συ-
ναντιέται, ίσως, με τις βαθύτερες 
ανησυχίες ενός αναγνωστικού 
κοινού που μεταβαίνει πλησίστιο 
από τον ανυποψίαστο ευδαιμονι-
σμό στην υπαρξιακή εξουθένωση.    

 
Η κ. Κατερίνα Σχινά είναι κριτικός και 
μεταφράστρια. 

Φιλοσοφική μεγαλοστομία,
ματαιόπονος μεσσιανισμός  

Το κοινό παρέμεινε κο-
ντά του, και παραμένει: 
ο άγνωστος και ανέκδο-
τος μέχρι πρότινος «Ανή-
φορος» έχει σημειώσει 
υψηλές κυκλοφορίες.

Αν σήμερα διαβάζεται 
–και διαβάζεται–, 
προσεγγίζεται όχι τόσο 
«σαν μάστορας, αλλά 
σαν μαντατοφόρος».  

Ο Nίκος Καζαντζάκης με τη σύζυγό του Ελένη στον Πύργο της Πίζας, το 1951.
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Ο Νίκος Καζαντζάκης στον 21ο αιώνα
Στην εποχή του προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Κατά κάποιον τρόπο, αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα
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Tου ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Μπορεί η γλώσσα του Νίκου Κα-
ζαντζάκη να διαβάζεται δύσκολα 
ως κυκεώνας δημοτικής, διαλε-
κτικών τύπων και πεποιημένων 
λέξεων· μπορεί τα δράματά του 
να μην έδειξαν ποτέ τη σκηνική 
τους δύναμη· μπορεί η «Οδύσσεια» 
να είναι υπερβολική μέσα στην 
υπερβολή της· μπορεί ο συγγρα-
φέας να είναι ένας παραδοσιακός 
ρεαλιστής σε μια εποχή μοντερ-
νιστικών καινοτομιών· μπορεί η 
πλοκή των μυθιστορημάτων του 
να μην είναι στιβαρή. Ολα αυτά 
μπορεί, αλλά γιατί τελικά το όνομά 
του διατηρείται ακόμα ακμαίο, στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, πε-
ρίπου 120 χρόνια μετά την πρώτη 
του εμφάνιση στα γράμματά μας; 
Τι είναι αυτό, με άλλα λόγια, που 
συντηρεί τον μύθο του; Κι όταν 
λέω μύθο, δεν εννοώ ένα ψέμα, 
αλλά ένα πλέγμα λογοτεχνικών 
και άλλων παραμέτρων που ορ-

θώνουν τον θρύλο κάθε μεγάλου 
καλλιτέχνη πάνω από τα συγκε-
κριμένα έργα του. Αυτός ο μύθος, 
πέρα από τις διασυνδέσεις του 
ίδιου του συγγραφέα, οι οποίες τον 
έχτισαν και τον εκτόξευσαν όσο 
ζούσε, στηρίζεται στην αφηγημα-
τική του δεινότητα, στην υπερβο-
λή της σκέψης του και στην πο-
λυσυλλεκτικότητα. 

Ας τα διερευνήσουμε ένα ένα. 
Η συγγραφική του άνεση, η τέχνη 
του δηλαδή να λέει ωραία παραμύ-
θια, είτε στον κεντρικό άξονα κάθε 
μυθιστορήματος είτε στις ένθετες 

παραβολές του, δίνει στην αφήγη-
ση μια αύρα, που της στέρησε ο 
μοντερνισμός, κάνει την ιστορία 
να καλπάζει, χωρίς να χάνει την 
περιγραφή και το εμβόλιμο σχό-
λιο, και προσφέρει στον αναγνώ-
στη έναν πλατύ διάδρομο για να 
τρέξει. Από την άλλη, η υπερβολή, 
που συχνά έχει δικαίως κατηγορη-
θεί, ταράζει τα λιμνάζοντα νερά, 
καθώς ορθώνει χαρακτήρες-ογκό-
λιθους, και χαράζει έντονα σημά-
δια στο μυαλό του αναγνώστη. Η 
υπερβολή μάλιστα λειτουργεί κα-
λά μέσα στο υπαρξιστικό μοντέλο 
του Ν. Καζαντζάκη: το κυνήγι της 
ελευθερίας πάνω από την επανά-
παυση, η αγωνία για την πορεία 
του κόσμου, η παρεπόμενη ατο-
μική ευθύνη, που δεν πρέπει να 
αποθαρρύνεται από το κοινωνικό 
και πνευματικό τέλμα, η πράξη 
και η υπέρβαση. Τέλος, η πολυ-
συλλεκτικότητα, η οποία συχνά 
αποβαίνει σύντηξη αντιφατικών 
στοιχείων, αρδεύει φιλοσοφικούς 

προβληματισμούς και θρησκευτι-
κές ανησυχίες για να τις ενσωμα-
τώσει, χωρίς να θέλει πάντα να 
τις χωνέψει, μέσα στον μυθιστο-
ρηματικό κορμό.

Ο Ν. Καζαντζάκης εκφράζει την 
απόγνωση αλλά και την ορμητική 
ετοιμότητα του μεταπολεμικού 
ανθρώπου. Ο τελευταίος βιώνει 
την κυρίαρχη αδικία και ακριβώς 
γι’ αυτό οφείλει να επελάσει με τα 
πνευματικά του όπλα και τις απο-
φασιστικές του πράξεις, ώστε να 
σώσει τουλάχιστον τον εαυτό του, 
αν όχι τον κόσμο και τον Θεό. Αυτή 
η κλονισμένη θρησκευτικότητα, η 
οποία κρατάει τις παραδόσεις, τους 
θρύλους και τα γνήσια χαρακτη-
ριστικά ενός ταπεινού Χριστιανι-
σμού και ταυτόχρονα αμφισβητεί 
τόσο τον κλήρο όσο και τις παγι-
ωμένες εκκλησιαστικές απόψεις, 
που οδηγούν στον εφησυχασμό, 
αντανακλά το στίγμα του σημε-
ρινού ατόμου το οποίο αμφιταλα-
ντεύεται ανάμεσα στους υψηλούς 

θρησκευτικούς του οραματισμούς 
και στην αμφιβολία που θέλει πιο 
απτά μοντέλα ζωής. Παρά τις ατέ-
λειές του, λοιπόν, ο Ν. Καζαντζά-
κης αντέχει. Από κεκτημένη τα-
χύτητα, από την ώθηση που του 
έδωσαν οι κινηματογραφικές του 
διασκευές, από την ίδια τη διαχρο-
νική δύναμη των μυθιστορημάτων 
του (και των ταξιδιωτικών του έρ-
γων, που σήμερα συμπορεύονται 
με την παγκοσμιοποίηση της επο-
χής μας και την αλληλεπίδραση 
των πολιτισμών) διαβάζεται και ξε-
χωρίζει. Κι επιπλέον στα έργα του 
μιλάει για μια Ελλάδα, που μοιά-
ζει ρετρό, αλλά συνάμα συνάδει 
με αυτό που σήμερα ονομάζουμε 
glocalization (παγκοσμιοτοπικό), 
το τοπικό δηλαδή που σε μια πο-
λυκεντρική οικουμενικότητα τονί-
ζει ιδιαιτερότητες μακριά από την 
ισοπέδωση των καιρών.

Κλείνω με τον Ζορμπά. Το έρ-
γο, κι όχι μόνο ο κεντρικός πρω-
ταγωνιστής, εκφράζει τη διχοστα-

σία του Ελληνα και έτσι αποτελεί 
αρχέτυπο. Ο Φρίντριχ Νίτσε είχε 
μιλήσει για κράμα απολλώνιου και 
διονυσιακού στοιχείου στην αρ-
χαία τραγωδία, ο Νίκος Καζαντζά-
κης βάζει το πνευματοφόρο αφε-
ντικό και τον σωματικό, γειωμένο, 
αήθικο Ζορμπά να ενσαρκώνουν 
τις δύο όψεις του έθνους μας. Από 
τη μία, τον φορέα μιας κληρονο-
μημένης πνευματικότητας, που 
δεν σταματά να σκέφτεται και να 
παράγει πολιτισμό, όσο κι αν αυ-
τό είναι τροχοπέδη για την πραγ-
ματική δράση, κι από την άλλη 
τον γλεντζέ, τον ερωτομανή, τον 
πρακτικό νου και τον χειρωνακτι-
κό πολυμάστορα, που θυμοσοφεί 
με βάση τη ζωή, πιο πολύ ζώντας 
το παρόν παρά αιθεροβατώντας 
στο αύριο.

 
Ο κ. Γιώργος Ν. Περαντωνάκης είναι 
διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας και 
κριτικός βιβλίου στην Εφημερίδα των 
Συντακτών και στην Bookpress.

Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ  

Λένε πολλοί ότι ο Καζαντζάκης μί-
λησε για μια Ελλάδα που δεν υπάρ-
χει πια. ∆εν είναι όμως έτσι. Ο Κα-
ζαντζάκης παρουσίασε μια Ελλάδα 
που έπλασε ο ίδιος, με επιλογή και 
μεταβολισμό υλικών της πραγμα-
τικότητας, όπως κάνει κάθε σημα-
ντικός λογοτέχνης. Γι’ αυτόν τον 
λόγο η απήχηση που μπορεί να 
βρει σε αναγνώστες του 21ου αι-
ώνα είναι συνάρτηση της τύχης 
που θα έχει μεσο-μακροπρόθεσμα 
ένα υπαρκτό σήμερα αίτημα για 
επιστροφή της λογοτεχνίας στη 
δημιουργία μύθων που να πείθουν 
και να εμπνέουν. Ως στοχαστής ή 
φιλόσοφος ή και ποιητής ο Καζα-
ντζάκης ήταν βέβαια ξεπερασμέ-
νος ήδη στην εποχή του. Είναι 
όμως άδικο, για να μην πω κα-
κόβουλο, να χαρακτηρίζεται από 
κάποιους ως ένας Κοέλιο της επο-
χής του. Η φιλοσοφία του Κοέλιο 
είναι ένα αγοραίο, γλυκερό, New 
Age κράμα ινδουισμού και ταοϊ-
σμού. Η φιλοσοφία του Καζαντζά-
κη, αντίθετα, με πολύ Νίτσε και 
αρκετό Μπεργκσόν στα συστατικά 
της, εξήρε τον άνθρωπο που αντί 
να ψάχνει για το νόημα της ύπαρ-
ξής του έξω από τον εαυτό του, το 
δίνει ο ίδιος με τις πράξεις του, με 
μια δυναμική επέμβαση στον κό-
σμο, με την ηρωική ανάλωσή του 
στην πάλη με τις μεγάλες δίνες του 
καιρού του. Ακόμη πιο εξωφρενι-
κή θα ήταν η σύγκριση του Καζα-
ντζάκη με τον Κοέλιο καθαρά σε 
επίπεδο λογοτεχνίας. Γιατί ο Κα-
ζαντζάκης είναι ένας εξαιρετικός 
μυθιστοριογράφος, αν και είναι 
αλήθεια ότι ο ίδιος θα προτιμού-
σε να αναγνωριστεί με τις άλλες 
ιδιότητές του, του ποιητή και του 
στοχαστή. Μπορείς να τον εκτι-
μήσεις καλύτερα σε μετάφραση, 
γιατί η μετάφραση τον «καθαρί-
ζει» από το εξεζητημένα τεχνη-
τό ιδίωμά του, που ευτυχώς δεν 
μπορεί να αποδοθεί σε μια ξένη 
γλώσσα. ∆εν είναι τόσο η πλοκή 
των μυθιστορημάτων του που γο-
ητεύει, είναι προπαντός η περίτε-

χνη οργάνωση της αφήγησης, η 
ζωντάνια των χαρακτήρων του 
και οι υπαρξιακές προκλήσεις με 
τις οποίες παλεύουν.     

Η μεγάλη διεθνής επιτυχία του 
συνέπεσε με μια εποχή που η Ελ-
λάδα γινόταν trendy, αρχικά ανά-
μεσα σε ξένους καλλιτέχνες και 
διανοουμένους, ως ένας παρθένος 
κόσμος αμόλυντος από τον σύγ-
χρονο πολιτισμό, λίγο αργότερα 
και ως εξωτικός τουριστικός προο-
ρισμός για τον μέσο δυτικό άνθρω-
πο. Η θρυλική Υδρα του Πάτρικ 
Λι Φέρμορ, του Λέοναρντ Κοέν 
και άλλων διασημοτήτων, ταινί-
ες όπως «Το παιδί και το δελφίνι», 
«Ποτέ την Κυριακή», «Τα κανόνια 

του Ναβαρόνε», φυσικά ο «Αλέξης 
Ζορμπάς» του Κακογιάννη κ.λπ. 
είναι ορόσημα σε αυτή την εξέλι-
ξη. Αλλά ο Καζαντζάκης δεν ήταν 
παρακολούθημά της, ήταν συνδη-
μιουργός της. Μην ξεχνάμε ότι τα 
μυθιστορήματά του προσέχθηκαν 
και εκτιμήθηκαν γρήγορα στο εξω-
τερικό, πριν ακόμη αποκτήσουν 
φήμη στην Ελλάδα. Από αυτά τα 
μυθιστορήματα, το καλύτερο εί-
ναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο 
και γνωστότερο διεθνώς, το «Βίος 
και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». 
Είναι το πιο σφιχτό αφηγηματικά 
και εκείνο με τον πιο ανθρώπινο, 
δηλαδή τον εγγύτερο στα ανθρώ-
πινα μέτρα, και συγχρόνως τον 
πιο συναρπαστικό κεντρικό χα-
ρακτήρα.    

 
Ο κ. Δημοσθένης Κούρτοβικ είναι 
κριτικός λογοτεχνίας, μυθιστοριογράφος 
και δοκιμιογράφος.  

Παρά τις ατέλειές του, ο Καζαντζάκης αντέχει και σήμερα

Μυθιστοριογράφος
και όχι ποιητής
ή στοχαστής

Μπορείς να 
τον εκτιμήσεις καλύτερα 
σε μετάφραση, 
γιατί η μετάφραση 
τον «καθαρίζει» 
από το εξεζητημένα 
τεχνητό ιδίωμά του.    

Μιλάει για μια Ελλάδα 
που μοιάζει ρετρό, αλλά 
συνάμα συνάδει με αυτό 
που σήμερα ονομάζουμε 
glocalization 
(παγκοσμιοτοπικό).

1. Ο Νίκος Καζαντζάκης σε μεγάλη ηλικία με τη σύζυγό του 
Ελένη. 2. Οι εκδόσεις «∆ιόπτρα» κυκλοφορούν τα έργα του 
με νέα, επανασχεδιασμένα εξώφυλλα. 3. Γραμματόσημο του 
1983 για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4. Ο συγγραφέας 
το 1926. 5. Με τον Αγγελο Σικελιανό το 1921. 6. Στο Ηράκλειο 
το 1901, σε ηλικία 18 ετών. 7. Ειρήνη Παπά και Αντονι Κου-
ίν στην κινηματογραφική μεταφορά του «Αλέξη Ζορμπά» το 
1964 από τον Μιχάλη Κακογιάννη. 

Ο Γουίλεμ Ντα-
φόε στον ρόλο 

του Ιησού στο κι-
νηματογραφικό 

αριστούργημα του 
Μάρτιν Σκορσέ-
ζε «Ο τελευταίος 
πειρασμός», ται-
νία που βασίστη-
κε στο ομώνυμο 
βιβλίο του Νίκου 

Καζαντζάκη. 
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