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ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ

Αναμένουμε
σαφείς θέσεις από
Τουρκία και Τ/κ
Οι συνεχείς δηλώσεις
Τούρκων αξιωματούχων
και Τ/κ παραγόντων
σχετικά με την ανάγκη
αναζήτησης «εναλλακτικών μορφών επίλυσης» του Κυπριακού, καθώς και οι συνεχιζόμενες
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου
τόσο επί του εδάφους όσο και στην
ΑΟΖ της Κύπρου, δεν συμβάλλουν
στη δημιουργία του αναγκαίου για
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εποικοδομητικού κλίματος, λέει μεταξύ άλλων
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος τονίζοντας ότι δεν πρέπει να
υποτιμάται η σημασία της διάσκεψης
στο Κραν Μοντάνα και ότι ελπίζει ότι
η Συμφωνία των Πρεσπών θα επηρεάσει και την Τουρκία. Σελ. 8

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Μια νέα «Σουπιά»
θα γκριζάρει την ΑΟΖ
Σε μια διαφορετική ανάγνωση των
όσων αφήνει πίσω της η ανακάλυψη
της ExxonMobil στο τεμάχιο 10, καθώς και σε ευρύτερα ενεργειακά ζητήματα προχωράει ο Θεόδωρος Τσακίρης. Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
επίκουρος καθηγητής Γεωπολιτικής
& Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αξιολογεί θετικά
τα αποτελέσματα της γεώτρησης
στον «Γλαύκο», εξηγεί τον ρόλο των
ΗΠΑ και των Γάλλων εντός της ΑΟΖ.
Αναφερόμενος σε πιθανή γεώτρηση
στο τεμάχιο υποστηρίζει την διεξαγωγή της υπό προϋποθέσεις. Σελ. 4
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Χτίζουν σύστημα ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο
Πομπέο, Νετανιάχου, Αναστασιάδης και Τσίπρας δίνουν τα χέρια στις 20 Μαρτίου
Στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αν. Μεσογείου προχωρούν από κοινού ΗΠΑ, Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ. Στο πλαίσιο της
6ης τριμερούς Συνόδου στο Ισραήλ στις 20
Μαρτίου οι ηγέτες των τριών χωρών, καθώς

και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα καθορίσουν το
πλαίσιο εκείνο που θα επιφέρει βαθιές τομές
στο γεωπολιτικό στάτους της περιοχής. Με
άξονα την περιφρούρηση ενεργειακών πόρων και υποδομών η τριμερής του Ισραήλ

θα αποτελέσει την απαρχή καθόδου του
δυτικού συνασπισμού στην Αν. Μεσόγειο
με ρόλο και έργο. Παρουσία η οποία θα συνοδευθεί με τη σύσφιξη της στρατιωτικής
συνεργασίας των τριών χωρών. Σελ. 4

Ο σύγχρονος πόλεμος γίνεται στο Διαδίκτυο

Δεν θυσιάζει
τον Χάρη
ο πρόεδρος
Δύσκολη η επόμενη μέρα
Την παραίτησή του, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, υπέβαλε για δεύτερη φορά σε αυτή
τη θητεία ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης δεκαπέντε περίπου ημέρες
πριν από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος
για να διευκολύνει, όπως λέγεται, πολιτικά
την ομάδα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
απέρριψε κατηγορηματικά μία τέτοια εξέλιξη
και φρόντισε να πάρει πάνω του την κάλυψη
Χάρη Γεωργιάδη, πιστώνοντας στον ίδιο
τη διάσωση της οικονομίας. Σελ. 7

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΤ

Στην κορυφή των
ανθρώπων που
επηρέασαν περισσότερο τον πλανήτη
το 2018, πλάι σε αρχηγούς κρατών και
δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες, στέκεται ένας
εσωστρεφής
29χρονος με ροζ
μαλλί. Ο Κρίστοφερ
Γουάιλι, ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο της
Cambridge Analytica και εξέθεσε τους
δεσμούς μεταξύ
των δικτύων της
εναλλακτικής Ακροδεξιάς και παραγόντων του Κρεμλίνου,
δέχεται καθημερινά
απειλές, ωστόσο,
αναφέρει πως δεν
υπάρχει μέρα που
να το έχει μετανιώσει. Σελ. 22

Aπουσίες και κενά
της Επιτροπής
Η ολοκλήρωση του έργου της Ερευνητικής
Επιτροπής, όπως όλα δείχνουν, δεν κλείνει
οριστικά το κομμάτι των έρευνών. Πέραν
από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις ένα θέμα
που κρατά ανοιχτό το όλο ζήτημα είναι και
τα όσα δεν είδε και δεν κατέγραψε η έκθεση
της Επιτροπής. Σελ. 6

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η κυπριακή τους
ανάγνωση
Η επιτροπή Αρέστη με το πόρισμα για τη ΣΚΤ
επέρχεται μετά από εκείνες των Πολυβίου
και Πική, οι οποίες αν και ξεκίνησαν με δάφνες
στη συνέχεια τα πορίσματά τους δεν γίνονταν
δεκτά από εκείνους στους οποίους αποδίδονταν ευθύνες. Διαφορετικά τα δεδομένα
με τις επιτροπές στο εξωτερικό. Σελ. 6

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο
δεν τους τον χαρίζω
Την πόρτα επιστροφής στο ΔΗΚΟ
έκλεισε η παρούσα του ηγεσία, για
την οποία καταχώρησα ήδη αγωγή,
αναφέρει στην «Κ» η Αντιγόνη Παπαδόπουλου, κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο η υποψηφιότητά της με άλλο
σχηματισμό κλείνει την πόρτα επιστροφής στο ΔΗΚΟ. Ξεκαθαρίζει πως
η υποψηφιότητά της δεν αντιστρατεύεται τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο και πως
θα επιμείνει στην αγωγή της εναντίον
της ηγεσίας του ΔΗΚΟ. Σελ. 15

ΓΝΩΜΕΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Η σημασία του να μην
είναι κανείς σοβαρός

Σελ. 2

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
«ΔΕΚΟποίηση»

Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Η περίπτωση Ορμπαν

Σελ. 13

Τεχνάσματα γιατρών
ενόψει ΓεΣΥ
Πολλά τα ανοικτά μέτωπα
Ραγδαία τρέχουν οι εξελίξεις στο ΓεΣΥ
με τον ΟΑΥ να καλείται να αντιμετωπίσει
το φαινόμενο παραπληροφόρησης ασθενών που παρατηρείται από μερίδα ιατρών,
ενώ παράλληλα ο Α. Σταμάτης αναλαμβάνει το κομμάτι της αυτονόμησης ως
ο νέος πρόεδρος του ΟΚΥπΥ. Σελ. 15

Οι Αμερικανοί δεν
θα γυρίσουν σπίτι
O Ντέιμον Oυίλσον στην «Κ»

ΛΑΡΚΟΣ ΛΑΡΚΟΥ
Σελ. 14
Κατάρρευση με ονοματεπώνυμο

«Δεν πρέπει κάποιος να λαμβάνει τοις
μετρητοίς ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι
απομονωτιστής», λέει ο αντιπρόεδρος
του Atlantic Council, Ντέιμον Oυίλσον.
Η Ελλάδα, προσθέτει, μπορεί να γίνει ο
αρχιτέκτονας της ευρωατλαντικής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Σελ. 19

Το Brexit φέρνει εταιρείες στην Κύπρο

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Νατάσα Πηλείδου: Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι σχεδιασμοί

Χώρα των επιτροπών

Λόγω του Brexit κάποιες εταιρείες κάνουν
σκέψεις είτε για μεταφορά γραφείων είτε
για μεταφορά στόλου, ενώ άλλες αποφάσισαν να δημιουργήσουν έδρα στην Κύπρο, τονίζει στην «Κ» η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου. Επισημαίνει
ότι παρά τις θετικές επιδόσεις της ναυτιλίας, το τουρκικό εμπάργκο, οι ευρύτερες

προκλήσεις διεθνώς, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Αναφέρει ότι σύντομα θα τρέξουν και οι διαδικασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού του Υφυπουργείου, θα υπάρχει κατάληξη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου- Ελλάδας και
θα οριστικοποιηθεί η παρουσία της Κύπρου στην Ασία. Οικονομική, σελ. 4

Εξαντλούνται οι εφεδρείες Μαξίμου
Η Ν.Δ. θα δώσει στις ευρωεκλογές χαρακτήρα δημοψηφίσματος
Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τη μάχη της αναθεώρησης,
καθώς έχει εγκλωβιστεί στην αρχική θετική του ψήφο για αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής.
Παράλληλα, οι «μεταγραφές» από την
Κεντροαριστερά δεν φαίνεται να αποδίδουν. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία
εφόσον δεν γίνουν Μάιο οι εθνικές εκλο-

γές, επιδιώκει να προσδώσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις ευρωεκλογές.
Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα προς υποψήφιους επενδυτές ότι οι επενδύσεις
είναι καλοδεχούμενες ακόμη και τώρα,
αφού θεωρεί ότι μόνο ευκαιριακά τις πιστώνεται η κυβέρνηση. Σελ. 18

Για ακόμη μία φορά η Δημοκρατία επέλεξε
να αναιρέσει εαυτόν, αφού το πόρισμα δεν
είναι της απολύτου αρεσκείας της. Η επιτροπή διερεύνησης των αιτιών κατάρρευσης
του Συνεργατισμού, που συγκροτήθηκε
από την Πολιτεία με μέλη της τους Γιώργο
Αρέστη, Γιώργο Χαραλάμπους και Γιώργο
Γεωργίου, δημοσιοποίησε την εβδομάδα
που πέρασε το πόρισμά της. Η τριάς των
Γεωργίων καταλόγισε πολιτικές ευθύνες
στον ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη, ενδεχόμενες
ποινικές ευθύνες για τον Νικόλα Χατζηγιάννη
και εισήγηση για περαιτέρω έρευνα άλλων.
Άρα κάτι βρήκε, ωστόσο αμέσως άλλοι βάλθηκαν να αμφισβητήσουν το πόρισμα και
άλλοι να το θεωρήσουν άγιο ανάγνωσμα –
αποσιωπώντας ό,τι δεν μας συμφέρει. Ελάχιστοι, όμως, αυτοί που νηφάλια σκέφτηκαν
ότι μπορεί τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί
ως πυξίδα πορείας για αποσόβηση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Ας προσποριστούμε τα αναγκαία μαθήματα, από
πορίσματα άλλο τίποτα, κάναμε κάβα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Η Ροτόντα πεδίο μελέτης εδώ και 65 χρόνια
Ο 94 Νορβηγός αρχαιολόγος Χάλμαρ Τορπ πήγε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 1953 για να δουλέψει στον αυτοκρατορικό ναό της Ροτόντας. Από
τότε ο Χάλμαρ Τορπ δεν έπαψε στιγμή να ασχολείται με ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία. Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Υρώ Μανέ μιλάει στην «Κ» για τη «Ρένα»
Με την ευκαιρία της παράστασης «Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, η ηθοποιός Υρώ Μανέ μίλησε στην «Κ» για τον χαρακτήρα της «Ρένας» και γιατί θέλησε να δραματοποιήσει το βιβλίο. «Ο χαρακτήρας που υποδύομαι βλέπει πάντοτε προς το φως». Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημ. Φανής μαζί με τους ρεμπέτες του ντουνιά
Η μουσική παράσταση του Δημήτρη Φανή « Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά»
διοργανώνεται για έναν καλό σκοπό. Ο μουσικός Δημήτρης Φανής μαζί με
σαράντα μουσικούς θα δώσουν δύο συναυλίες σε Λατσιά και Παραλίμνι και
τα καθαρά έσοδα θα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ζωή, σελ. 11

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Άλλο Χάρης και άλλο... Harry Potter

Η σημασία του να μην
είναι κανείς σοβαρός
«Η ζωή αντιγράφει την
τέχνη», είναι η παράφραση
του αποφθέγματος, «Η φύση μιμείται την τέχνη»,
του ευφυέστατου Ιρλανδού
συγγραφέα
Όσκαρ
Ουάιλντ, (1854-1900) και αποτελεί το
μότο του «The Cyprus Oscar Wilde Festival», που πραγματοποιείται από την
1η έως τις 16 Μαρτίου. Στην εποχή του,
ο Ουάιλντ είχε την τόλμη, να μηνύσει
για συκοφαντία τον Μαρκήσιο του Κουίνσμπερι, πατέρα του εραστή του Λόρδου
Άλφρεντ Ντάγκλας, παρόλο που ήξερε
ότι η ομοφυλοφιλία ήταν ποινικό αδίκημα
και κινδύνευε να καταλήξει ο ίδιος στη
φυλακή, όπως και έγινε. Ο συχνά εκτός
πλαισίων, πνευματώδης συγγραφέας,
ποιητής και αρθογράφος, είχε ιδιαίτερο
τρόπο να απογυμνώνει την υποκρισία
στη βιωτή των υψηλών πνευματικών
και κοινωνικών κύκλων του Λονδίνου.
Προχθές μελετώντας την αποτύπωση
της εικόνας που παρουσιάζει η εκλογική
δύναμη των πολιτικών κομμάτων σε
κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με
αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με αφορμή της επερχόμενες ευρωεκλογές, προσέτρεξα στο
απόφθεγμα του Ουάιλντ που λέει ότι, «Η
απλή και καθαρή αλήθεια, είναι σπάνια
καθαρή και ποτέ απλή». Στην Κύπρο η
δημοσκόπηση (έγινε από 21/09/2018
μέχρι 18/02/2019) έδειξε ότι, ο ΔΗΣΥ
προηγείται με 39% και ακολουθούν,
ΑΚΕΛ με 18%, ΔΗΚΟ με 15%, ΕΛΑΜ με
11%, Κίνημα Οικολόγων – Συμμαχία Πολιτών 4%, Αλληλεγγύη με 2%, ΕΔΕΚ με
1% και άλλα κόμματα με 8%». Τουτέστιν
το ΕΛΑΜ βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ
μπορεί να τερματίσει και στην 3η, ανάλογα από το ποσοστό που θα καταγράψει
η ΔΗ.ΠΑ του Μάριου Καρογιάν, πόσες
ψήφους πιθανόν να σηκώσει από το ΔΗΚΟ και φυσικά πόσο θα καταγράψει
τελικά το ίδιο το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ που
ενόσω τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα
διαγκωνίζονται μεταξύ τους μετερχόμενα
μικροπολιτικές μηχανορραφίες και συχνά
αλχημείες, εργάζεται αθόρυβα προσηλυτίζοντας κόσμο σε μια ιδεολογία απεχθή, ρατσιστική και μισαλλόδοξη. Ιδεολογία
που ευδοκιμεί όταν η παιδεία χωλαίνει
ή και ασθενεί, και οι θεσμοί ξεφτιλίζονται

Η αναστάτωση που προκάλεσε το πόρισμα

και καταρρέουν. Μια ιδεολογία με την
οποία συμφωνεί και ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος πέρσι
28 Μαρτίου, αφού ανέλαβε, επισκέφθηκε
το ΕΛΑΜ και ανταπαντώντας στις δηλώσεις του Χρίστου Χρίστου μεταξύ άλλων σημείωσε: «Θέλω να ξέρετε ότι οι
αξίες και αρχές που έχετε αναφέρει είναι
και δικές μας αξίες και δικές μας αρχές».
Αυτές οι αρχές και αξίες του αρχηγού
του ΕΛΑΜ και πάλαι ποτέ υπασπιστή
του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου
Μιχαλολιάκου είναι οι διακηρυχθείσες
υπό Μιχαλολιάκου: «Εμείς είμαστε η
σπορά των νικημένων του 1945, οι εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες».
Η σπορά δηλαδή του χιτλεροφασισμού
με τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και
τα κρεματόρια. Πώς κατάντησε η Κύπρος
σε αυτό τον εξευτελισμό μετά από ένα
προδοτικό και καταστροφικό πραξικόπημα; Η λαϊκή σοφία απαντά ότι, το ψάρι
βρωμάει από το κεφάλι. Κι όλο αυτό ήταν
αποτέλεσμα της πολιτικής μιας ηγεσίας
που ποτέ δεν πίστεψε στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Την υπονόμευσε εξαρχής,
με αποτέλεσμα στα τέλη του 1963 να
αρχίσει να διαλύεται στα εξόν συνετέθη.
Τον Ιούλη του ’74 Χούντα και ΕΟΚΑ Β’
ανατίναξαν τα τείχη και μπήκε ο τουρκικός στρατός και κατέλαβε το μισό νησί.
Το Δεκέμβριο του ’74, ο Μακάριος σαν
υπέρτατος νόμος και έδωσε σε όλους
κλάδον ελαίας. Έτσι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της Κύπρου έμεινε ατιμώρητο. Έκτοτε όλα τα μεγάλα εγκλήματα
στον τόπο συντελέσθηκαν με συνέργια
ή και συγκάλυψη των κομμάτων, σε σημείο που πλέον βλέπουμε να καταρρέει
ο ένας θεσμός μετά τον άλλο. Έχουμε
φτάσει μέχρι σημείου αυτοδιαπόμπευσης
του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
με την κατάντια να μετεξελίσσεται σε
αποσύνθεση καθώς το φασιστικό ΕΛΑΜ
μπήκε στη Βουλή το 2016 με σχεδόν 4%
και τώρα μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο
με 14%, ενώ τα συμβατικά κόμματα εξακολουθούν να διολισθαίνουν στο λίπος
της ρεμούλας ποιούμενα τη νήσσαν. Εν
κατακλείδι, παραφράζοντας τον Ουάιλντ
αυτοκριτικά, ας παραδεχτούμε ότι «Το
θεατρικό μας έργο ήταν τραγωδία και
το κοινό αποτυχία»…

paraschosa@kathimerini.com.cy

για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, είναι
σίγουρο ότι θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Μη σας πω και για πολλές εβδομάδες
ακόμα. Η Νομική Υπηρεσία είναι όπως ακούω
αποφασισμένη να προχωρήσει στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών που κάποιοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και δεν αποκλείεται
να αρχίσει σύντομα η κλήτευση ατόμων για
καταθέσεις. Ακούω πως υπάρχει μια μικρή λίστα με τρία άτομα, η οποία ενδέχεται να μεγαλώσει. Πρόκειται για πληροφορία που δεν
κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, αφού οι
πέριξ του Κωστάκη ήπιαν το αμίλητο νερό.
Αυτοί που μελετούν το τεράστιο σε όγκο πόρισμα στη Νομική Υπηρεσία σημειώνουν τις
ευθύνες, σύμφωνα με την πηγή μου, δίπλα
από τα ονόματα που θεωρούν ότι προκύπτουν και σε δεύτερο στάδιο, αλλά σύντομα,
θα αποφασιστεί τελεσίδικα πώς θα προχωρήσει η έρευνα...
Στο πολιτικό σκηνικό η μάχη αναμένεται να

φουντώσει σε περίπτωση που αρχίσει η ποινική διερεύνηση. Και αυτό να μη γίνει όμως η
αντιπολίτευση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να
κοιμηθεί. Κάθε άλλο. Η κυρία Γιαννούλα, η
οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα λέγονται
στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, με ενημέρωσε πως «πάνω από το πόρισμα βρίσκονται συνεχώς τέσσερα άτομα και
παίρνουν σημειώσεις». Όπως μου είπε «συζητούν μεταξύ τους αλλά και με άλλους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του πορίσματος
και υποβάλλουν εισηγήσεις»... Η κυρία Γιαννούλα μου αποκάλυψε πως εκτός από αυτά
που ακούμε δημόσια «η μηχανή του κόμματος
εργάζεται για την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει στη βάση του κόμματος για να πείσει
για την ενοχή της κυβέρνησης και την ανάγκη
να υπάρξει έστω και μία παραίτηση».
Στην Πινδάρου δε, ο Μεγάλος Αρχηγός Φού-

λης έχει διορίσει τη δική του Επιτροπή. Η Επιτροπή Αβέρωφ, εάν λειτουργήσει όπως την
περιέγραψε ο Πάφιος Αρχηγός ενδέχεται να
αφήσει μια προίκα στον ΔΗΣΥ. «Αν μη τι άλλο
να έχουμε ένα εργαλείο να διαχειριστούμε
ανάλογες καταστάσεις και ανάλογες κρίσεις,
αφού θα συνεχίσουμε να κυβερνούμε για αρκετά χρόνια ακόμα», σχολίαζε προχθές χαμογελώντας στέλεχος του κόμματος.
Στο πριγκιπάτο του ΔΗΚΟ μετά το πρώτο αλα-

λούμ, όταν ο πρίγκιπας Νικόλαος φάνηκε να
υπερασπίζεται στα σημεία τον Χάρη στο Twit-

«Ας στείλω και μία παραίτηση με μήνυμα, να υπάρχει!»

ter, υπήρξε μια μικρή επανάσταση, όπως μου
ανέφερε η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα. Και
αυτό ήταν που προκάλεσε σχεδόν αμέσως μετά το νέο tweet του πρίγκιπα Νικόλαου με το
οποίο ζητούσε, ξεκάθαρα πια, την παραίτηση
του Χάρη. Αρχικά ο πρίγκιπας Νικόλαος έγραψε: « Ίσως το πόρισμα να είναι κάπως άδικο
για τον Χ. Γεωργιάδη και θα έπρεπε να είναι
μεγαλύτερη η αναλογία ευθυνών στην ΚΤ και
στην ΕΕ για το κούρεμα του 13. Συμφωνώ επίσης ότι σε άλλες πτυχές της θητείας του ήταν
επιτυχημένος. Οι ευθύνες όμως είναι ευθύνες
και πρέπει να αναληφθούν.» Στο δεύτερο
Tweet, λίγο αργότερα... επανόρθωσε: «Καλούμε τον Χάρη Γεωργιάδη να παραιτηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, πολύ φοβούμαστε πως θα
κλονιστεί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης
αλλά και της χώρας και θα καταστεί πολύ πιο
δύσκολο το έργο της κυβέρνησης να προωθήσει απαραίτητες μεταρρυθμίσεις». Κάποιος
από τον ΔΗΣΥ σχολίασε πως «είναι αξιοθαύμαστη η έγνοια του Νικόλα να διευκολύνει το
έργο της κυβέρνησης να προωθήσει απαραίτητες μεταρρυθμίσεις»...
Πρόκειται για τον ίδιο πολιτικό που έριξε μια

έξυπνη ατάκα για το πολιτικό δράμα των ημερών. Μιλούσε για τη θητεία του Χάρη και τις
επιτυχίες του να ανορθώσει την οικονομία και
το κύρος της στις αγορές του εξωτερικού σε
αντιδιαστολή με τη δύσκολη κατάσταση που
καλείται να διαχειριστεί σήμερα με την αντι-

πολίτευση να τον καλεί «εν χορώ» να παραιτηθεί. Και απέδωσε με λίγες μόνο λέξεις, λέγοντας: «Δεν μπορεί να κάνει και θαύματα ο άνθρωπος, άλλο Χάρης και άλλο Harry Potter».
Ανέκδοτα ακούγονται μεταξύ δημοσιογράφων για την αναφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι «η
κυβέρνηση Αναστασιάδη σε θέματα πολιτικής
ευθύνης είναι δυσλεκτική». Δέχθηκε βροχή
επικρίσεων για τη χρήση της λέξης «δυσλεκτική» που φανέρωνε τη βαθύτερη αντίληψή της
για τους δυσλεκτικούς.
Μερικές από τις επικρίσεις που δέχθηκε έλε-

γαν πώς είναι δυνατόν μια βουλευτίνα που
σκίζεται νυχθημερόν κατά των διακρίσεων και
υπέρ της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «να καταφέρεται με αυτό τον τρόπο κατά των δυσλεκτικών» ή «να έχει τέτοια
άγνοια που φθάνει στα όρια του ρατσισμού».
Κάποιος άλλος της έγραψε ότι «άτομα με δυσλεξία θα μπορούσαν καλύτερα να βρίσκονταν
σε θέσεις που σήμερα κατέχουν ημιμαθείς και
άσχετοι σε διάφορα πόστα όπως τη Βουλή».
Για την ουσία της υπόθεσης που αφορούσε
την τραγική ιστορία του χαλλουμιού κάποιος
διερωτήθηκε εάν «η λύση θα ήταν η παραίτηση του Λακκοτρύπη και η επιβράβευση του
λειτουργού που δεν έκανε τη δουλειά του»...
Και ούτε μια συγγνώμη προς τους δυσλεκτι-

κούς από την ευαίσθητη Ειρήνη...

Σ ΤΑΘ Ε ΡΑ Β Η Μ ΑΤΑ Μ Π Ρ ΟΣ ΤΑ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
10.III.1939

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ: Η Μεγάλη Βρεττανία καθείλκυσε
προ τινών εβδομάδων το νέον ντρέντνωτ «Βασιλεύς
Γεώργιος Ε’». Σχεδόν
ταυτοχρόνως η Γαλλία
καθείλκυσε το θωρηκτόν «Ρισελιέ» και η
Γερμανία το «Βίσμαρκ». Αι ναυπηγήσεις θα συνεχισθούν,
ως γνωστόν, με την ιδίαν έντασιν και υπό των
τριών μεγάλων Δυνάμεων. [...] Αι νέες ναυπηγήσεις
της Μεγάλης Βρεττανίας θα καταστήσουν ακαταγώνιστον το βρεττανικόν ναυτικόν.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Κατά τας τελευταίας εκ Μαδρίτης πληροφορίας το κομμουνιστικόν στρατηγείον παρεδόθη σήμερον την εσπέραν
εις τον στρατηγόν Μιάχα. Τας διαπραγματεύσεις
διά την παράδοσιν του κομμουνιστικού στρατηγείου
διεξήγαγεν ο συνταγματάρχης Ορτέγκα. Παρά
ταύτα και κατά την διεξαγωγήν των τελικών διαπραγματεύσεων υπό του Ορτέγκα, εσημειώθη μικρά
συμπλοκή. Επίσης τηλεγράφημα του Πρακτορείου
Ρώυτερ εκ Μαδρίτης αγγέλλει ότι το γενικόν αρχηγείον των κομμουνιστικών δυνάμεων, αι οποίαι
ανθίσταντο κατά της Χούντας, παρεδόθη την νύκτα
και ότι τα στρατεύματα του Μιάχα συνέλαβον μετά
ταύτα 1.400 κομμουνιστάς αιχμαλώτους. [...] Το
κέντρον της κομμουνιστικής αντιστάσεως ήτο η
πλατεία Σαντερούρντο, όπου και το κομμουνιστικόν
στρατηγείον. [...] Οι κομμουνισταί ευρεθέντες ούτω
εν μέσω διασταυρουμένων πυρών ηναγκάσθησαν
να παραδοθούν και να τραπούν προς τα προάστεια.

Kυριακή 10 Μαρτίου 2019

8

Στον Σάκο. Φταίνε λοιπόν (και) τα κόμ-

πως το πόρισμα είναι γενικό προς όλες
τις ευθύνες για πριν από το 2013 και ειδικό για τις ευθύνες του Χάρη από εκείνη
την περίοδο και μετά. Αυτό δεν είναι πόρισμα, αυτό είναι όρυγμα που μέσα του ρίξατε μόνο έναν.

ματα για τον Συνεργατισμό. Έτσι στα
αόριστα, στα γενικά, όπως λέμε αγαπώ.
Ούτε ποιον αγαπώ ούτε γιατί. Έτσι μια
ιδέα εμένα του αρχαίου έλληνα: Ίσως να
μας έλεγαν ποια κόμματα δανείζονταν,
ποιες τοπικές, έστω ένα ποσοστό ρε παιδί
μου. Π.χ. πόσοι αξιωματούχοι ποιων κομμάτων σε επιτροπές δανείστηκαν. Έστω
ποια σωματεία. Έστω ποια κόμματα διοικούσαν τον συνεργατισμό για 50 χρόνια.
Μια ιδέα.

2

9

1

Στο πόρισμα. Το συμπέρασμα είναι

Στον Νίκολσον. Το γεγονός ότι δύο φο-

ρές ο γενικός εισαγγελέας βρήκε
ασυμβίβαστο στον sir, δεν είναι προφανώς
τίποτα μπροστά στη δυνατότητα να μας
χειροκροτήσουν στο twitter ή να μας καλοπιάσουν, επειδή νιώθουμε πως αδικηθήκαμε. Όλα είναι θέμα προτεραιότητας.

3

Στην ανάμνηση. Πρόστιμο 200 ευρώ

έβαλαν στον Πιτσιλλίδη, τον «κολλητό»
του Θεού ντε, επειδή δεν έχει καταβάλει
ακόμη έκθεση εκλογικών δαπανών για το
2016! Μιλάμε για μια ανάμνηση παλιά σαν
αμαρτία που όσες προσευχές και να κάνεις
δεν την ξέχασαν τα δικαστήρια… Ω God!

4

Στη σοβαρότητα. Ο Τσίπρας ο μεγαλύ-

τερος λαϊκιστής, λέει ο Guardian. Άντε βρε και στα δικά μας, με το καλό. Εχθρός του καλού το καλύτερο.

5

Στις ΗΠΑ. Για δύο μέρες μόνο θα βρε-

θεί ο Healtthy στις ΗΠΑ, 24-26 Μαρτί-

Μην ψάχνεις Σάκη, δεν θα δεις κείμενο για εσένα στη στήλη. Δεν το επιτρέπει η αγωγή μας.

ου. Μα αυτό δεν είναι επίσκεψη με μηνύματα αγαπητέ Healthy μας και με βαρυσήμαντες επαφές. Πάνε οι ένδοξες εποχές
του Αστόρια και των δεκαπενθημέρων
τουρνέ. Espresso stretto.

6

Στον φούρνο. Μετά από τόνους με-

λάνι που έχουμε ρίξει για τα ακριβά
καύσιμα, μας τρολάρει και η ΑΗΚ που
τρέχει λέει για να προλάβει εντός του
2019 να δώσει αδειοδοτήσεις για φωτοβολταϊκά. Κόψτε κάτι γιατί δεν θα έχου-

με που να βάλουμε τα λεφτά σε λίγο.

7

Στην κοπέλες. Μετά την ΥΠΑΜ της Γερ-

μανίας που ήρθε για επίσκεψη, έρχεται
και η ΥΠΑΜ της Γαλλίας, αν και προσωπικά
για άλλους λόγους, προτιμώ την πρώτη.
Εφτά παιδιά έχει στο σπίτι, οπότε είναι πέρα από βέβαιο ότι θα μπορεί πολύ καλύτερα να τα βγάλει πέρα με τις όποιες προκλήσεις από όπου κι αν προέρχονται. Τώρα για
τα αέρια έρχονται οι κυρίες, για τον ψηλό
νεαρό υπουργό μας, θα σας γελάσω.

Στις επιτροπές. Όπως και οι επιτροπές

του συνεργατισμού, έτσι και οι διερευνητικές επιτροπές δεν στεριώνουν στη
νήσο. Του Πίκη, του Καλλή, του Πολυβίου
(επιτροπάρα), του Αρέστη. Όλες ενέπνευσαν εμπιστοσύνη και τα πορίσματά τους
καλογραμμένα και στοιχειοθετημένα έγιναν βιβλία που διδάσκονται στις νομικές
σχολές της Κύπρου αλλά και του Κέιμπριτζ. Τυχαίο;

10

Στην τύχη. Να σας πω λοιπόν. Τίπο-

τα δεν γίνεται στην τύχη. Όσο καλούς νομικούς και δικαστές έχουμε, αλλά
και ανθρώπους με βάθος, προσωπικότητα
και αρετή, τέτοια είναι και διαχρονικά τα
πορίσματά μας. Όσο καλά είναι τα λοιπά
στη νήσο, όσο καλή είναι η δικαιοσύνη, τόσο αποδεκτά είναι και τα πορίσματα και
εμπνέουν την ανάλογη εμπιστοσύνη. Τι
ξέρουν και οι κουτόφραγκοι Ευρωπαίοι
που τους αγνόησε ο Αρέστη πλήρως στο
πόνημά του.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ Τ ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι 4 δίνουν
τα χέρια για
την ασφάλεια
της περιοχής
Πομπέο, Νετενιάχου, Αναστασιάδης και
Τσίπρας θέτουν τις βάσεις στις 20 Μαρτίου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στις 20 Μαρτίου 2019, η τριμερής
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ θα πραγματοποιήσει ίσως το σημαντικότερο
βήμα από συστάσεώς της, που αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά
του στο εύθραυστο ζήτημα ασφάλειας
της Ανατολικής Μεσογείου. Επί ισραηλινού εδάφους και υπό το βλέμμα
του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ
Μάικ Πομπέο, ο τριμερής συνασπισμός ουσιαστικά θα θέσει το πλαίσιο
εκείνο προκειμένου να εδραιωθεί η
παρουσία του δυτικού συνασπισμού
την περιοχή, στο κεφαλαιώδες ζήτημα
της ασφάλειας από την Ανατολική
Μεσόγειο έως και το Αιγαίο. Μια εξέλιξη που δεν είναι άσχετη με τις ενεργειακές προοπτικές και το έντονο
ενδιαφέρον Αμερικανών και Ευρωπαίων για την περιοχή. Διεργασίες
που αναμένεται να καθορίσουν τη
νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική
Μεσόγειο για τα επόμενα χρόνια. Με
αιχμή του δόρατος τους ενεργειακούς
πόρους και υποδομές, η τριμερής
του Ισραήλ θα διευρύνει το πεδίο
συνεργασίας σε αμιγώς αμυντικά ζητήματα ενόψει μάλιστα και των έντονων διεργασιών, κατασκευής του
αγωγού EastMed έργο για το οποίο
η Κομισιόν άναψε πρόσφατα το πράσινο φως για την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας. Στον απόηχο
της ανακάλυψης στο τεμάχιο 10, από
την ExxonMobil στο Ισραήλ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ουσιαστικά αναμένεται
να επικυρώσει το ενδιαφέρον των
ΗΠΑ για Κύπρο, αλλά και Ανατολική
Μεσόγειο
Μια γεύση για το πλαίσιο ασφάλειας που βρίσκεται στα σκαριά δίνουν οι συνεργασίες του Ισραήλ

τόσο με την Κύπρο όσο και την Ελλάδα στον στρατιωτικό τομέα, που
κατά γενική ομολογία είναι σε προχωρημένο στάδιο. Διά στόματος του
ισραηλινού πρωθυπουργού το γειτονικό κράτος είναι έτοιμο να προσφέρει τις ναυτικές υποδομές του,
προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του αγωγού EastMed. Η παραχώρηση από πλευράς Κυπριακής
Δημοκρατίας ζωτικού χώρου για τα
αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξυπηρετεί το Ισραήλ, που σε
συνδυασμό με τη συνεργασία που
έχει με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, βρίσκει διέξοδο προς την
πλευρά του Αιγαίου, τόσο για σκοπούς άσκησης όσο και επιτήρησης
από αέρος. Επί της θαλάσσης ο άξονας Ισραήλ-Κύπρος είναι ήδη ισχυρός
με πολύπλευρες και σε ετήσια βάση
δραστηριότητες, που έχουν ως αιχμή
την ενεργειακή ασφάλεια. Πέρα από
τα πρακτικά ζητήματα που θα ενισχύσουν το πλαίσιο ασφάλειας της
Ανατολικής Μεσογείου, η τριμερής
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ αναμένεται
να διευρύνει την υπάρχουσα συνεργασία και στα εξοπλιστικά. Θέση
στον τριμερή άξονα ασφάλειας θα
έχουν και οι ΗΠΑ κάτι που φαίνεται
και από τις κινήσεις της ExxonMobil
όχι μόνο εντός της κυπριακής ΑΟΖ,
αλλά προς την πλευρά της Αιγύπτου
και της Ελλάδας, όπου νοτίως της
Κρήτης και σε συνεργασία με TOTAL
και Ελληνικά Πετρέλαια, διεκδικούν
δύο τεμάχια για έρευνες.

Με γαλλικό άρωμα
Στο υπό διαμόρφωση νέο τοπίο
η Γαλλία έχει και θα συνεχίσει να
έχει πρωταρχικό ρόλο. Την επέκταση
της παρουσία της TOTAL στο μεγα-

Οι εργασίες στα τεμάχια 6, 7, 8, 11 και 3
Τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει για το πώς θα κινηθεί η κοινοπραξία TO-

TAL-ENI μιας και το υπόλοιπο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ
αφορά τεμάχια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί σε Γάλλους και Ιταλούς.
Περισσότερο ξεκάθαρη φαίνεται να είναι η εικόνα σε δύο από τις πέντε
γεωτρήσεις. Όπως είπε και ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης στη συνέντευξή του στην «Κ» την περασμένη Κυριακή αναμένει τις
επόμενες μέρες την επίσημη έκθεση από τις εταιρείες. Όπως τονίστηκε
από τον κ. Λακκοτρύπη μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν προκαταρκτικά
στοιχεία, όπως στην περίπτωση του «Γλαύκου», ούτε έχει γίνει συζητήσει για τον τρόπο προσέγγισης. Οι εργασίες που αναμένονται αφορούν
το τεμάχια 6, 7, 8, 11 και 3. Από τις πέντε γεωτρήσεις φαίνεται πως κυβέρνηση και εταιρείες φαίνεται να έχουν καταλήξει πως θα επανέλθουν
στο τεμάχιο 3 μετά τις τουρκικές προκλήσεις τον Φεβρουάριο του 2018.
λύτερο αριθμό τεμαχίων που έχουν
αδειοδοτηθεί, έρχεται να συμπληρώσει η συνομολόγηση της μεγαλύτερης αμυντικής συμφωνίας από
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία σαφέστατα είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του δυτικού
συνασπισμού και της εξυπηρέτησής
του από τις υποδομές που θα αναβαθμιστούν. Όπως είχε γράψει η
«Κ» η γαλλοκυπριακή συνεργασία
αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά
με την υπογραφή της συμφωνίας
εντός Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό
προνοείται η δημιουργία ενός μεγάλου λιμανιού στο Βασιλικό το οποίο
θα χρησιμοποιείται από τα γαλλικά
πολεμικά πλοία και όχι μόνο.
Όπως και με το Ισραήλ η στρατιωτική συμφωνία με τους Γάλλους

επεκτείνεται και σε ζητήματα εξοπλισμών τα οποία θα είναι ενταγμένα
στη λογική ενίσχυσης της ασφάλειας
της Ανατολικής Μεσογείου. Το κομμάτι αυτό εκτός των θεμάτων εκπαίδευση περιλαμβάνουν και τα
εξοπλιστικά προγράμματα ένα μέρος
των οποίων προορίζεται για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου.

Ραντάρ στην Κρήτη
Πέρα από την πολιτική συνεργασία, η οποία θα επιβεβαιωθεί κατά
την τριμερή Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου υπό την έγκριση των ΗΠΑ,
υπάρχουν και βήματα επιχειρησιακού συντονισμού. Στην κορυφή βρίσκεται το ραντάρ Long Horizon,
που θα κατασκευαστεί στην ανατολική Κρήτη και θα παρέχει τη δυ-

νατότητα παρακολούθησης όλων
όσα συμβαίνουν στην Ανατολική
Μεσόγειο, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο Ισραήλ. Η Αθήνα ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως γι’ αυτό το έργο,
στο οποίο συμμμετέχει από κοινού
με την Ιερουσαλήμ με ένα κόστος
που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο,
ιδιαίτερα για τον μειωμένο αμυντικό
προϋπολογισμό της Ελλάδας. Παράλληλα, το επόμενο χρονικό διάστημα η Ελλάδα έχει συμφωνήσει
με το Ισραήλ στην παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και εμπειρικών γνώσεων στο ναυτικό της χώρας, που
έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα
τελευταία χρόνια.

Οι επόμενοι στόχοι
Με δεδομένη την περίοδο ανάπαυλας στις δραστηριότητες της
ExxonMobil, που θα ακολουθήσει,
η Λευκωσία το επόμενο διάστημα
σε συνεργασία με τις άλλες δύο εταιρείες θα πρέπει να καθορίσουν τα
βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε
τουλάχιστον πέντε οικόπεδα. Χωρίς
να έχει προσδιοριστεί χρονικά, στην
αναμονή βρίσκονται ισάριθμες γεωτρητικές δραστηριότητες εκ των
οποίων, οι δύο επιβεβαιωτικές. Η
πρώτη στο τεμάχιο 6 και το στόχο
«Καλυψώ» και η δεύτερη στο διπλανό
τεμάχιο το 7, το οποίο θα καταλήξει
στην κοινοπραξία TOTAL – ENI,
επειδή πιστεύεται πως το κοίτασμα
που έχει εντοπισθεί στο 6 επεκτείνεται στο τεμάχιο 7. Το επόμενο

διάστημα το Υπουργείο Ενέργειας
θα ενημερωθεί επίσημα από την
γαλλο-ιταλική κοινοπραξία του 6
για τα αποτελέσματα της γεώτρησης
στο «Καλυψώ», μια διαδικασία που
πιστεύεται πως θα συγκεκριμενοποιήσει τα επόμενα βήματα των εργασιών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Για την ExxonMobil ο εντοπισμός
ποσότητας Φ.Α. σε έναν από τους
δύο στόχους που επιχείρησε, αποτελεί επιτυχία. Οι εκτιμήσεις για
κοίτασμα με εύρος πεδίου από 5 έως
8 tcf μπορεί να μην εξυπηρέτησε
απόλυτα τις αρχικές προσδοκίες και
σκέψεις της εταιρείας είναι σίγουρο
όμως ότι θα προκαλέσει νέους σχεδιασμούς η υλοποίηση των οποίων
θα μπει μπροστά, μετά το πέρας
αξιολόγησης των ευρημάτων των
δύο αρχικά γεωτρήσεων. Εκτός από
την επιβεβαιωτική γεώτρηση στον
«Γλαύκο» εικάζεται πως η εταιρεία
θα επανέλθει στην περιοχή για την
πραγματοποίηση άλλων δύο ερευνητικών γεωτρήσεων, σε αντίστοιχους στόχους που έχουν εντοπισθεί.
Η προφανής επιδίωξη της εταιρείας
είναι να αυξήσει τις ποσότητες υδρογονανθράκων προκειμένου να είναι
σε θέση να υλοποιήσει μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους,
όπως η δημιουργία τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο. Εκτιμάται πως
επιβεβαιωτική και δύο ερευνητικές
γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν
την ίδια χρονική περίοδο.

Διπλωματικό casus belli τουρκική γεώτρηση σε ΑΟΖ

Ο επίκουρος καθηγητής Θεόδωρος Τσακίρης σκιαγραφεί την επόμενη μέρα στα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια διαφορετική ανάγνωση των
ενεργειακών της Κύπρου μετά την
ανακάλυψη στο τεμάχιο 10 προβαίνει
ο Θεόδωρος Τσακίρης σε συνέντευξή
του στην «Κ». O επίκουρος καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής
Πολιτικής επικροτεί την επιμονή
της κυβέρνησης να δώσει συνέχεια
στα ενεργειακά μετά τις προκλήσεις
της Τουρκίας στο τεμάχιο 3, απορρίπτει τις απόψεις εκείνες δυναμικής
σύγκρουσης κρατών που εταιρείες
τους βρίσκονται εντός της ΑΟΖ με
την Τουρκία, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτικός σε μια νέα ενδεχόμενη
γεώτρηση στο τεμάχιο 3.
–Τι σημαίνει η ανακάλυψη της ExxonMobil στο τεμάχιο 10;
–Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη
για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανατρέπει ένα ευρύτερο κλίμα υπερβολικής απαισιοδοξίας που είχε επικρατήσει μετά από μια σειρά αποτυχημένες γεωτρήσεις, οι οποίες
όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι
ήταν λογικό και αναμενόμενο ότι
θα υπήρχαν. Είναι επίσης θετικό
ότι η κυβέρνηση, παρά την επιτυχημένη προσπάθεια της Τουρκίας
να παρεμποδίσει τη γεώτρηση της
ΕΝΙ τον Φεβρουάριο του 2018, επέλεξε με τη συναίνεση των περισσοτέρων κομμάτων, την πολιτική της
μη-διασύνδεσης των δικοινοτικών
διαπραγματεύσεων με το γεωτρητικό
πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Να
θυμίζω ότι υπήρχαν φωνές που έλε-

γαν να σταματήσουμε τις γεωτρήσεις
γιατί αυτό ενοχλούσε την Τουρκία
και ευθυνόταν για την ακινησία του
Κυπριακού μετά το ναυάγιο του
Κραν Μοντάνα.
–Ποιο είναι το πρωταρχικό σκέλος
της ανακάλυψης και ποιες οι προεκτάσεις;
–Ανάλογα με τις τιμές, τον τρόπο
πώλησης του και το πού θα πουληθεί,
το αέριο του «Γλαύκου» μπορεί να
διπλασιάσει τα δυνητικά έσοδα του
κράτους από την «Αφροδίτη», αν
και θα αναπτυχθεί το συντομότερο
2-3 χρόνια μετά από την «Αφροδίτη»
Πολιτικά, η ανακάλυψη δεσμεύει
την ExxonMobil μακροπρόθεσμα
στην κυπριακή ΑΟΖ ίσως και σε
άλλα τεμάχια, αλλά είναι επικίνδυνο
να βγάλουμε υπεραισιόδοξα γεωπολιτικά συμπεράσματα από την
παρουσία της. Η ExxonMonbil ως
μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία
επηρεάζει την αμερικανική διπλωματία, αλλά ούτε την καθορίζει και
ούτε αποτελεί υποχρεωτικά βραχίονά
της. Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι επειδή ήλθε εδώ η ExxonMobil, αποκτήσαμε και μια αμερικανική ασπίδα προστασίας παντός
καιρού και για πάσα χρήση. Η ασπίδα
προστασίας ισχύει πρωτίστως αμυντικά, σε περίπτωση δηλαδή που η
Τουρκία επιχειρήσει να θέσει σε
κίνδυνο την περιουσία και τη ζωή
των αμερικανικών συμφερόντων
που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ
μας, αλλά δεν θα έρθει ο αμερικανικός στόλος για να παρεμποδίσει
μια παράνομη τουρκική γεώτρηση,
όπως φαντάζονται ορισμένοι. Η

O επίκουρος καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής Πανεπιστημί-

ου Λευκωσίας θεωρεί πως ο αγωγός EastMed αποτελεί μονόδρομος για Ελλάδα και Ευρώπη. Για την Κύπρο οι επιλογές είναι δύο. Το τερματικό υγροποίησης και ο EastMed.
Τουρκία δεν θα τολμούσε και δεν
θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει τη
στρατιωτική της υπεροπλία για να
παρεμποδίσει, διά των όπλων, μια
γεώτρηση, όταν έχει απέναντι της
μιας σοβαρή χώρα.
–Μια αποτυχημένη δεύτερη γεώτρηση τι θα σήμαινε;
–Εάν η γεώτρηση στο «Γλαύκος»
αποτύγχανε, όπως και στη «Δελφύνη», το πιθανότερο σενάριο θα ήταν
η αποχώρηση της ExxonMobil.
–Η φυγή της θα επηρέαζε και το
υπόλοιπο πρόγραμμα εντός της
ΑΟΖ έστω και ψυχολογικά;
–Όχι απαραίτητα η κάθε εταιρεία
λειτουργεί ξεχωριστά. Ψυχολογικά,
σίγουρα θα ήταν μια πολύ άσχημη

εξέλιξη.
–Άρα ο «Γλαύκος» εν μέρει έσωσε
την παρτίδα;
–Ναι σε ό,τι αφορά την ExxonMobil. Ήταν σημαντικό να έχουμε
μια επιτυχία μετά από 4 αποτυχημένες γεωτρήσεις και την ακύρωση
της γεώτρησης της ΕΝΙ στη «Σουπιά». Μας τονώνει και ουσιαστικά
και ψυχολογικά.
–Πώς εξελίσσονται από εδώ και
πέρα τα ενεργειακά; Θα πάμε
ξανά στο 3;
–Δεν θα είχα προτεραιότητα αυτή
τη στιγμή να ξαναπάω αμέσως στο
τεμάχιο 3. Η προτεραιότητά μου θα
ήταν να δημιουργήσω και να εμβαθύνω έναν συνδυασμό αποτρεπτικής

ισχύος, σε επίπεδο στρατιωτικής
διπλωματίας, οικονομικής συνεργασίας και γεωπολιτικών συμμαχιών
από πλευράς κρατών και πολυεθνικών εταιρειών, ώστε να μπορώ να
προχωρήσω στις γεωτρήσεις που
θα πρέπει να κάνω στο 6, το 7, το 8
και το 9. Αυτές οι γεωτρήσεις θα
μου επιτρέψουν να διαπιστώσω το
τι διαθέτω σε εκείνες τις περιοχές
που έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο για
την Τουρκία να παρεμποδίσει τη
γεώτρηση. Για να το κάνω θα πρέπει
να έχω μαζί μου τη μοναδική χώρα,
πέραν των ΗΠΑ, η οποία σε περίπτωση τουρκικών απειλών θα προστατεύσει όχι μόνο την Κυπριακή
Δημοκρατία, αλλά τα συμφέροντα
της ίδιας της εταιρείας. Μιλάω προφανώς για τη Γαλλία. Εάν δεν επεκταθεί η παρουσία της TOTAL και
κατ’ επέκταση η αποτρεπτική ασπίδα
του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας
σε όλη την ΑΟΖ όπου θέλουμε να
κάνουμε γεωτρήσεις, καλό θα ήταν
να μην τις επιχειρήσουμε σε αυτή
τη φάση. Δεν πρέπει να επαναληφθούν όσα έγιναν στη «Σουπιά» και
σίγουρα να επαναληφθεί μια νέα
«Σουπιά» νοτιότερα, διότι αυτό θα
οδηγήσει σε «γκριζοποίηση» της
ΑΟΖ μας.
–Μπορεί μια χώρα με την οποία
συνεργάζεται η Κ.Δ να κάνει «πόλεμο» με την Τουρκία σε περιοχές
που δεν είναι στη δικαιοδοσία
της;
–Δεν θα χρειαστεί να κάνει «πόλεμο», το μόνο που χρειάζεται να
κάνει είναι να είναι παρούσα για να
αποτρέψει μια επιθετική ενέργεια

της Τουρκίας. Δεν θα πάει το πολεμικό ναυτικό άλλου κράτους να εμποδίσει την Τουρκία να κάνει παράνομη γεώτρηση, αλλά θα προστατεύσει τη νόμιμη γεώτρηση της
«δικής» του εταιρίας. Σε τελική ανάλυση η Γαλλία δεν έκανε πόλεμο
στο τεμάχιο 6 για να παρεμποδίσει
τους Τούρκους τον Ιανουάριο του
2018, ούτε το Ισραήλ έκανε πόλεμο
στο τεμάχιο 12 όταν προστάτευσε
τη γεώτρηση που ανακάλυψε την
«Αφροδίτη» το 2011. Αξιόπιστη αποτροπή χρειάζεται, γιατί ακριβώς
αυτή απομακρύνει το ενδεχόμενο
πόλεμου. Ο κατευνασμός κάνει το
ακριβώς αντίστροφο, αυξάνει την
πιθανότητα του πολέμου. Εάν η
Τουρκία κινηθεί επιθετικά με δική
της γεώτρηση θα πρέπει να έχει κόστος, εμπορικό, οικονομικό και διπλωματικό από την Ε.Ε. κατόπιν κυπριακής πρωτοβουλίας που θα στηρίξουν συμμαχικά προς τη Λευκωσία
κράτη. Μια πιθανή τουρκική γεώτρηση εντός της ΑΟΖ μας αποτελεί
διπλωματικό και οικονομικό
casus belli για την Κύπρο, αλλά και
για την πορεία των ευρω-τουρκικών
σχέσεων που μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυστηρές ευρωπαϊκές κυρώσεις.
–Ο EastMed είναι μονόδρομος;
–Για την Ευρώπη ναι και για την
Ελλάδα ναι. Για την Κύπρο όχι. Η
Κύπρος έχει δύο επιλογές. Είτε να
πάει με τον East Med είτε να πάει
σε δικό της τερματικό με το δικό
της αέριο. Δεν υπάρχει ακόμη αρκετό
αέριο στην περιοχή για να γίνουν
και τα δύο.
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Κυπριακό μεταξύ
Ελλάδας-Τουρκίας,
μετά τις εκλογές
Για τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις στο θέμα
της ασφάλειας στο οποίο εμπλέκονται οι δύο χώρες
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο στην Τουρκία και συνακόλουθα η συνάντησή του με τον
Ταγίπ Ερντογάν, είχε ως βασικό
σκοπό να παραμείνει ανοιχτός ένας
δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις
δύο χώρες και μέσα από αυτόν να
ξεκινήσει διάλογος για μια σειρά
θεμάτων τόσο διμερή όσο και γενικότερα. Ένα από αυτά τα θέματα
είναι φυσικά και το Κυπριακό, εφόσον ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στον Τούρκο Πρόεδρο την ανάγκη για προπαρασκευαστικές συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών
με βασικό άξονα τη συζήτηση για
την ασφάλεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από
το διπλωματικό παρασκήνιο, η συζήτηση αυτή θα καταστεί πραγματικότητα και δεν πρόκειται απλώς
για πολιτική ρητορική. Οριοθετείται
δε η έναρξή της μετά τις δημοτικές
εκλογές στην Τουρκία στο τέλος
του μήνα. Αυτή είναι η εκτίμηση
που μοιράστηκαν με την εφημερίδα
διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας
πως από την επίσκεψη Τσίπρα και
μετά δεν έχει σημειωθεί επαφή και
πως δεν θα πρέπει να αναμένεται
κάτι πριν τις εκλογές. Η συζήτηση
αυτή πρέπει πάντως να γίνει όπως

τονίζεται και είναι σημαντική κυρίως για να ξεκαθαρίσει η Τουρκία
τις θέσεις της, πριν προχωρήσουν
τα πράγματα στο Κυπριακό. «Το
Κυπριακό πάει ξεχωριστά και παράλληλα συνάμα με τον διάλογο
Ελλάδας-Τουρκίας, ο οποίος είναι
σημαντικός όχι μόνο για τις δύο
χώρες, αλλά για ολόκληρη την περιοχή» είπε αρμόδια διπλωματική
πηγή στην «Κ».
Το ζήτημα, ωστόσο, που προκύπτει, αφορά και πάλι τη διαχείριση του χρόνου από την πλευρά
της Τουρκίας. Ειδικά εφόσον και
από την επίσκεψη Αναστασιάδη
στη Βρετανία προέκυψε πως δεν
αποτελεί το Brexit αιτία καθυστέρησης στο Κυπριακό. Οπότε μένει
να φανεί τι θα κάνει η Άγκυρα επί
της ουσίας, αν έχει λάβει και το
μήνυμα των Βρετανών, μετά που
θα περάσουν οι δημοτικές εκλογές
στο τέλος Μαρτίου.

Μέχρι εκεί μπορούσε
Βάσει των πληροφοριών της
εφημερίδας, στόχος του διαλόγου
είναι να ξεκαθαρίσει η Τουρκία τη
θέση της αναφορικά με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Σε ερώτηση
προς διπλωματική πηγή με γνώση
των όσων έγιναν στο Κραν Μοντάνα αλλά και στο δείπνο της τελευταίας ημέρας, προκύπτει πως

Τσίπρας-Ερντογάν έθεσαν το Κυπριακό στον διάλογο, αλλά αναμένονται πλέον εξελίξεις μετά από τις εκλογές.

Το άτυπο έγγραφο που είχε παρου-

σιάσει ο γ.γ. των Η.Ε. στο τελευταίο
δείπνο στο Κραν Μοντάνα.







Δεν είχε έγκριση από πιο
ψηλά ο ΥΠΕΞ Μεβλούτ
Τσαβούσογλου για να
συζητήσει εις βάθος
αυτά τα θέματα ασφάλειας για την Κύπρο.

η τουρκική πλευρά είχε λόγο που
τελικά δεν δεσμεύτηκε τότε για τις
εγγυήσεις αλλά και την αποχώρηση
στρατευμάτων. Κι αυτός είναι, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, πως δεν είχε έγκριση από πιο
ψηλά ο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσει εις βάθος
αυτά τα θέματα. Εξού και επέμεινε
να παρουσιάζει την Τουρκία ως
απλά «ευέλικτη» στο ζήτημα, τοποθέτηση την οποία θα επιχειρήσει
να αποσαφηνίσει τώρα και στον
διάλογο που επίκειται με την Τουρκία η ελληνική πλευρά. Αν γίνει
αυτό, εκτιμάται πως θα έχει λάβει
χώρα πράγματι ένα σημαντικό
βήμα εφόσον θα καταστεί γνωστή
ίσως και για πρώτη φορά η πρόθεση
της Τουρκίας όσο αφορά την αποχώρηση βάσει χρονοδιαγράμματος
των στρατευμάτων της από την
Κύπρο.

Δεν βγήκαν όλα του γ.γ.
Από διπλωματικής πλευράς και
με σκοπό να προχωρήσει παρακάτω
το Κυπριακό, θεωρείται επίσης

κομβικό το να ξεκαθαρίσουν και
οι Τ/κ τι θέλουν προωθώντας διαρκώς την αποτελεσματική συμμετοχή και ειδικά σε ποιες εξουσίες
της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι
πρόδηλο λένε οι ίδιες πηγές πως
και ο γ.γ. των Η.Ε. είχε τονίσει πως
το θέμα θέλει περισσότερη συζήτηση αλλά και ότι είχαν φτάσει
κοντά οι δύο πλευρές στο Κραν
Μοντάνα.
«Τώρα ακούμε πράγματα που
δεν είχαν πέσει στις συνομιλίες,
όταν και ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτιέρες μιλώντας για το θέμα ειδικά
στο δείπνο είπε πολύ περισσότερα
από όσα τελικά βγήκαν προς τα
έξω», όπως προστίθεται. Στον ίδιο
παρανομαστή από διπλωματικής
απόψεως τοποθετείται και η συζήτηση αναφορικά με το πλαίσιο
της 30ής Ιουνίου και της 4ης Ιουλίου, σε σχέση και με όσα είπε ο
Αντόνιο Γκουτιέρες στο δείπνο της
6ης Ιουλίου. Πηγές θεωρούν τη συζήτηση εκείνης της βραδιάς ως σημαντική εφόσον ο γ.γ. των Η.Ε.
είχε δώσει όλο το περίγραμμα όπως

θεωρείται μέσα από το άτυπο έγγραφο για τον μηχανισμό παρακολούθησης της λύσης με τα πεδία.

-Συνταγματική τάξη.
-Εφαρμογή των εδαφικών αναπροσαρμογών.
-Αστυνόμευση του νέου κράτους.
-Αποχώρηση στρατευμάτων.
-Απόσυρση του οπλισμού τους.
-Εφαρμογή των προνοιών για το περιουσιακό.
Στο δεύτερο μέρος του εγγράφου
γίνεται αναφορά στα πέντε στάδια
ελέγχου εφαρμογής και παρακολούθησης της λύσης. Το έγγραφο
αυτό όμως των Ηνωμένων Εθνών
δεν κατατέθηκε ως επίσημο του
Σώματος και σωστά, εφόσον αν γινόταν αυτό πιθανότατα θα υπήρχε
πρόβλημα ως προς την κυπριακή
ιδιοκτησία της διαδικασίας. Δεν
θεωρείται δε από κυπριακής πλευράς το πρωτεύον εξού και αναζητείται το πρακτικό της 4ης Ιουλίου,
αν και προέκταση λένε πηγές των
όσων είπε ο γ.γ. στο δείπνο της
6ης αποτελούν εκείνα της 4ης Ιουλίου και όχι της 30ής Ιουνίου.

6

l

ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΙ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 10 Μαρτίου 2019

Οσα δεν είδε η έκθεση για Συνεργατισμό
Οι γενικόλογες αναφορές και επιρρίψεις ευθυνών πριν και μετά το 2013 έτσι όπως εμφανίζονται στα ευρήματα της Επιτροπής
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

ρακιώτης όσο και ο κ. Λύρας ευθύνονται για την κατάρρευση του
ΣΠΤ μέχρι το 2013. Οι ευθύνες τους
ήταν τεράστιες. Οι κάποιες προσπάθειες τους για εποπτεία ήταν
σπασμωδικές και αναποτελεσματικές».

Η έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, που συστάθηκε να διερευνήσει
την κατάρρευση του Συνεργατικού
Πιστωτικού Συστήματος, έκλεισε
μια περίοδο έντονου δημοσίου διαλόγου που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις δημόσιες ακροάσεις,
και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Το
κατά πόσο η Ερευνητική Επιτροπή
στην έκθεσή της, απέδωσε το σύνολο των ευθυνών. Από τις 3ης Αυγούστου 2018 που ξεκίνησαν οι δημόσιες ακροάσεις, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους που έπεσε
η αυλαία, από την Επιτροπή παρέλασαν 75 μάρτυρες, πολιτικά πρόσωπα πριν και μετά το 2013, στελέχη
του Συνεργατισμού, εποπτικές αρχές
πριν και μετά το 2013. Από την έκ-

Παρεμβάσεις









Για την περίοδο πριν από
το 2013 η έκθεση της
Επιτροπής δείχνει σε
συγκεκριμένα πρόσωπα
και ευθύνες μόνο στις
περιπτώσεις του Ερ.
Χλωρακιώτη και Κωνσταντίνου Λύρα Εφόρων
Συνεργατικών Εταιρειών.
θεση της Επιτροπής και κυρίως στα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν
οι Γιώργος Αρέστη, Γιώργος Χαραλάμπους και Γιώργος Γεωργίου είναι
ευδιάκριτο πως η Επιτροπή κινήθηκε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάτι που είχε διαφανεί
από ενάρξεως των δημοσίων ακροάσεων. Από την έκθεση απουσιάζει
η υπόδειξη άλλων προσώπων ή κομμάτων όπου η Επιτροπή διαπίστωσε
ενδεχόμενες ευθύνες. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα της Επιτροπής
πήγε πολύ πίσω από το 2013, σε
μια προσπάθεια να εντοπίσει χρόνιες
παθογένειες του Συνεργατισμού,
εντούτοις στην έκθεση και στο κομμάτι των συμπερασμάτων, το κεφάλαιο από το 1987 μέχρι και το

Από την έκθεση της Επιτροπής για τον Συνεργατισμό απουσιάζει η αναφορά σε πρόσωπα τα οποία εκ της θέσεώς τους
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Συνεργατισμού από το 1987 μέχρι και την πώλησή του.
2013 αποτυπώνεται περισσότερο
ως μια απλή καταγραφή της εικόνας
που επικρατούσε, παρά στην προσωποποίηση των ευθυνών, με μοναδική εξαίρεση τις αναφορές στους
Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη και Κωνσταντίνο Λύρα, Έφοροι Συνεργατικών Εταιρειών από το 1985 έως
και το 2014. Αλλά και μετά την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ,
τα συμπεράσματα της έκθεσης επικεντρώνονται περισσότερο μόνο
σε συγκεκριμένα πρόσωπα που εκ
της θέσεώς τους είχαν πρωταρχικό
ρόλο στα τεκταινόμενα της ΣΚΤ.

Μέχρι το 2013
Τόσο κατά τη διάρκεια των δημοσίων ακροάσεων όσο και στην

έκθεση, η Επιτροπή δεν θεώρησε
σκόπιμο να αναφερθεί με λεπτομέρειες σε πρόσωπα και καταστάσεις που οδήγησαν τον Συνεργατισμό το 2013 στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης. Ενδεικτικό της
λογικής της Επιτροπής στα συμπεράσματά της, είναι ο τρόπος που
περιγράφει την κατάσταση που
επικρατούσε στον Συνεργατισμό.
«Αναμφίβολα ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας (ΣΠΤ) έφθασε το
2013 στα πρόθυρα κατάρρευσης
ώστε να καταστεί αναγκαία η ενίσχυσή του από το κράτος ένεκα
της μη αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών με συνέπεια τις αυξημένες
κεφαλαιακές ανάγκες του ΣΠΤ».

Σε άλλο σημείο των συμπερασμάτων της έκθεσης για την περίοδο
2011-2013 η Επιτροπή ακολουθεί
την ίδια γενική και αόριστη περιγραφή των πραγμάτων. «Η Κύπρος
σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες
έπρεπε να ζητήσει ευρωπαϊκή βοήθεια από το καλοκαίρι του 2011,
αυτό όμως έγινε με μεγάλη καθυστέρηση τον Ιούνιο του 2012, η
οποία κατέληξε σε συμφωνία τον
Μάρτιο του 2013».
Παρά το γεγονός ότι η έκθεση
εντόπισε σοβαρά θέματα υπερβολικών εξουσιών σε λίγα πρόσωπα,
έλλειμα στην εποπτεία σε καμία
περίπτωση δεν τα προσωποποιεί.
Για τους Χλωρακιώτη και Λύρα η
έκθεση αναφέρει. «Τόσο ο κ. Χλω-

Άλλη μία χαρακτηριστική περίπτωση γενικόλογων αναφορών είναι αυτή του ασφυκτικού εναγκαλισμού του Συνεργατισμού από
κόμματα. Τι αναφέρει η έκθεση.
«Η ανεξαρτησία και αυτονομία των
ΣΠΙ δημιουργούσε ένα ευνοϊκό πεδίο για πολιτικές και κομματικές
επιρροές. Ο τρόπος επιλογής των
μελών της επιτροπείας των ΣΠΙ
και κατ’ επέκταση του Γραμματέα
– Διευθυντή αντανακλούσε σε μεγάλη έκταση τη δύναμη των κομμάτων της τοπικής κοινωνίας. Μικρή ή καθόλου σημασία εδίδετο
στην ικανότητα των εκλεγμένων
και στα προσόντα τους να χειρισθούν χρηματοοικονομικά ζητήματα. Αυτό δεν είχε μόνο σαν αποτέλεσμα την τήρηση κακών τραπεζικών πρακτικών, αλλά ευνοούσε
και τη διάπραξη ατασθαλιών και
καταχρήσεων, αλλά το χειρότερο
ήταν η συγκάλυψή τους. Όλα εξελίσσονταν γύρω από ένα κλειστό
κομματικό κύκλο». Από τον αναγνώστη της έκθεσης δεν περνά
απαρατήρητο πως η Επιτροπή δεν
κάνει αναφορά σε ποια κόμματα
αναφέρεται.

Κεντρική Τράπεζα
Ακόμα και στην περίπτωση της
Κεντρικής Τράπεζας πριν από το
2013, η έκθεση αν και θεωρεί ότι
θα μπορούσε να είχε εποπτικό έλεγχο, εντούτοις προσπερνά την επίρριψη ευθυνών με γενικές και αόριστες αναφορές. «Απότυχε (ένα
είδος εποπτείας η ΚτΚ) να το πράξει
προσκρούοντας κυρίως σε πολιτικές
– κομματικές αντιδράσεις, αλλά
και σε οργανωμένα σύνολα του Συνεργατικού κινήματος.». Για τόσο
σοβαρές διαπιστώσεις η Επιτροπή
δεν θεώρησε ότι θα ήταν δεοντολογικά σωστό να αναφερθεί σε
συγκεκριμένα κόμματα και πολι-

τικές που απέτρεψαν τον έλεγχο
του Συνεργατισμού.

Μετά 2013 εποχή στη ΣΚΤ
Για τη δεύτερη περίοδο του Συνεργατισμού, αυτή από το 2013
μέχρι και την πώληση της ΣΚΤ
στην Ελληνική Τράπεζα, η Επιτροπή προσωποποιεί τις ευθύνες για
την κατάρρευση σε ένα μικρό αριθμό προσώπων. Εδώ αξίζει αναφοράς πως σχεδόν από τις πρώτες
δημόσιες ακροάσεις, η Επιτροπή
έδειχνε να σχηματοποιεί εικόνα
προς συγκεκριμένα πρόσωπα κάτι
μάλιστα που αποτελούσε σημείο
σχολιασμού από πρόσωπα που παρακολουθούσαν ανελλιπώς το έργο
της Επιτροπής. Από ένα σημείο
και μετά τις δημόσιες ακροάσεις
παρακολουθούσαν και κατέγραφαν
τις μαρτυρίες και δικηγορικά γραφεία για λογαριασμό συγκεκριμένων προσώπων που στη συνέχεια
κλήθηκαν ενώπιον της Επιτροπής
και δείχνονται ονομαστικά στα
συμπεράσματα της έκθεσης, ότι
φέρουν ευθύνες. Η Επιτροπή και
εδώ δεν προχώρησε στην επίρριψη
ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που ασχέτως αν ήταν ικανά
ή όχι, εκ της θέσεώς τους ασκούσαν
διοίκηση και εκ των πραγμάτων
είχαν ευθύνες.
Ένα παράδειγμα είναι από με
τις Επιτροπείες όπως καταγράφεται
στην έκθεση. «Πιστεύουμε ότι
στην περίπτωση των μελών της
Επιτροπείας της ΣΚΤ υπάρχουν
περιθώρια αναζήτησης των ευθυνών τους, για την κατάληξη της
ΣΚΤ». Παρά τη διαπίστωση της
Επιτροπής στην έκθεση, δεν προσδιορίζονται σε ποια πρόσωπα αναφέρεται. Η Επιτροπή περιορίσθηκε
να κάνει ονομαστικές αναφορές,
μόνο στον υπουργό Οικονομικών,
τον κατά νόμο υπεύθυνο για τη
ΣΚΤ μετά το 2013, τον CEO της
ΣΚΤ Νικόλα Χατζηγιάννη, τον Διονύση Διονυσίου οικονομικό λειτουργό Α΄ στο ΥΠΟΙΚ, τον Γιάννο
Σταυρινίδη προϊστάμενο της Υπηρεσίας Στρατηγικής και Επικοινωνίας της ΣΚΤ και τον Βαρνάβα Κουρουνά προϊστάμενο της Μονάδας
των ΜΕΧ της ΣΚΤ.

Το κυπριακό ανάγνωσμα των ερευνητικών επιτροπών
Μέσα από μεγάλες υποθέσεις προκύπτουν πορίσματα με ελάχιστο αντίκρισμα - Τι ισχύει εδώ και τι στο εξωτερικό
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Για ακόμη μία φορά η κυπριακή κοινωνία έγινε κοινωνός της εργασίας
μιας ερευνητικής επιτροπής και
ενός πορίσματος το οποίο, όπως
και προηγούμενα, «μοιράζει» ευθύνες ωστόσο υφίσταται και κριτική
ως προς το πλαίσιο, το σκεπτικό,
τι λαμβάνει υπόψη και τι όχι και
τελικά ποιος τιμωρείται μέσα από
τις ευθύνες αυτές. Το πόρισμα της
Επιτροπής Αρέστη για τη ΣΚΤ αποτελεί το τρίτο μεγάλο πόρισμα των
τελευταίων χρόνων, μαζί με εκείνο
του Πόλυ Πολυβίου για το Μαρί
και της Επιτροπής Πική για τα αίτια
κατάρρευσης της οικονομίας. Μια
άμεση διαφορά ανάμεσα στα τρία,
είναι ο όγκος. Ενώ το πόρισμα Αρέστη αριθμεί 800 σελίδες, το πόρισμα
Πική αριθμούσε 178 σελίδες και
το πόρισμα Πολυβίου 643 σελίδες.
Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι πως από τα πρώτα δύο πορίσματα προέκυψε μια φυλάκιση,
αυτή του υπουργού Άμυνας της
κυβέρνησης Χριστόφια Κώστα Παπακώστα.

Το πόρισμα Πολυβίου
Το πόρισμα Πόλυ Πολυβίου για
την έκρηξη στο Μαρί οριοθετήθηκε
κι αυτό από τις δημόσιες ακροάσεις
της μονομελούς όμως Διερευνητικής Επιτροπής, κάτι που είχε προκαλέσει αίσθηση την εποχή εκείνη
όταν και έγινε γνωστός ο διορισμός
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Δημήτρη Χριστόφια στις 15-7-2011.
Στην πρώτη δήλωσή του τότε ο κ.
Πολυβίου βεβαίωσε ότι ουδείς εξαιρείται από την έρευνα, περιλαμ-

βανομένου του προέδρου της Δημοκρατίας και η τελευταία του ότι
παρέδωσε το πόρισμα, τον εδέχθη
με μεγάλη ευγένεια ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας και «όπως πάντοτε, είχαμε μια πολύ φιλική συζήτηση και αυτό ήταν». Το πόρισμα
Πολυβίου καταλόγιζε την πολιτική
ευθύνη στον Δημήτρη Χριστόφια,
ο τελευταίος δεν την έκανε αποδεκτή, όπως και στον τότε Υπ. Εξωτερικών Μάρκο Κυπριανού και
ΥΠΑΜ Κώστα Παπακώστα. Τελικά
επεβλήθη πέντε χρόνια φυλάκιση
στον Κώστα Παπακώστα από το
Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ποινή
φυλάκισης δύο ετών στους άλλους
τρεις κατηγορουμένους, Αντρέα
Νικολάου πρώην διευθυντή της
Π.Υ, Χαράλαμπο Χαραλάμπους,
πρώην υποδιευθυντή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και Αντρέα
Λοϊζίδη πρώην διοικητή της ΕΜΑΚ.

Το πόρισμα Πική
Στις 28 Μαρτίου 2013 διορίστηκε
από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο Γεώργιος Πικής ως Πρόεδρος και οι
Παναγιώτης Καλλής και Γιαννάκης
Κωνσταντινίδης ως Μέλη της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για
να εξετάσει το θέμα ευθύνης και/ή
ευθυνών για την κατάσταση στην
οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 4
Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, το
πόρισμα της Επιτροπής δόθηκε
στη δημοσιότητα και αν θέλει να
εσωκλείσει σε μια πρόταση την
ουσία του κανείς, εστιάζει στο ότι
«εύλογα συνάγεται ότι ο Πρόεδρος

δεχόμενες ποινικές ευθύνες για
τον Νικόλα Χατζηγιάννη, εισήγηση
για περαιτέρω έρευνα για τους κ.
Σταυρινίδη και Ονησιφόρου, ενώ
καλεί τις αστυνομικές αρχές να
προχωρήσουν σε ενδελεχή εξέταση
της συμφωνίας της ΣΚΤ με την Altamira και την «επιμονή του κ.
Κουρουνά για αυτή τη συνεργασία».

Τι γίνεται εκτός Κύπρου

Η επιτροπή Πική που διορίστηκε από τον Πρόεδρο για να εξετάσει το σκάνδα-

λο της οικονομίας μετά το Κούρεμα.

και η Κυβέρνηση, λειτουργούσαν
κάτω από το πλέγμα - Εγώ κυβερνώ,
κάμνω ό,τι θέλω», όπως αναφερόταν. Ευθύνες κατά την Επιτροπή
Πική έφερε η ΕΔΕΚ, το ΔΗΚΟ και
το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Χριστόφια. Για την κυβέρνηση Αναστασιάδη αναφερόταν
πως πήγε στο Eurogroup εκείνου
του Μαρτίου απροετοίμαστη, ιδιαίτερες ευθύνες καταλογίζονταν
στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη για τον
ELA στη Λαϊκή ύψους 9 δισ. ευρώ,
ενώ στον Αθανάσιο Ορφανίδη επιρρίπτονταν ευθύνες γιατί δεν δημοσιοποίησε επιστολή που παρομοίαζε την καταστροφή από την
έκρηξη στο Μαρί με το πλήγμα από

την τουρκική εισβολή. Η απόδοση
ευθυνών ακόμη αναζητείται μέσα
από το εν λόγω πόρισμα εφόσον
οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Πόρισμα Αρέστη
Στις 6 Ιουλίου 2018 διορίστηκε
η επιτροπή Αρέστη (Γιώργος Αρέστη, Γιώργος Χαραλάμπους, Γιώργος Γεωργίου) για να διερευνήσει
τους λόγους κατάρρευσης της ΣΚΤ.
Ανανεώθηκε με δύο περαιτέρω διατάγματα ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018 και 28 Δεκεμβρίου 2018.
Πέρασαν 75 μάρτυρες από τη Επιτροπή σε 40 δημόσιες ακροάσεις.
Το πόρισμα παραδόθηκε προ ημερών καταλογίζοντας πολιτική ευθύνη στον Χάρη Γεωργιάδη και εν-

Μέσα από την εξέταση ανάλογων περιπτώσεων και πορισμάτων
στο εξωτερικό και δη στη Βρετανία
η «Κ» έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης αυτών στους Παύλο Παναγή
(Queen’s Counsel) στον Kerim Fuad
(Queen’s Counsel) και στον δικαστή
Anthony Bate που βρέθηκαν στην
Κύπρο. Το ερώτημα που τέθηκε
ήταν το εξής: Οι εξεταστικές επιτροπές, οι επιτροπές αλήθειας για
οικονομικές και πολιτικές καταστροφές, ποιος είναι ο ρόλος και
η λειτουργία τους στην κοινωνία;
Queen’s Counsel Παύλος Παναγή:
Το κάνουμε αυτό και το κάναμε
πολλές φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κάνουμε αυτή τη στιγμή
με την τραγωδία του Grenfell Tower, την έρευνα για τον πόλεμο
στο Ιράκ (έρευνα Chilcot) και πολλά
άλλα. Ο σκοπός δεν είναι παρόμοιος
με τον τρόπο που λειτουργεί το δικαστήριο, να αποδοθεί δηλαδή ευθύνη και να επιδικαστεί η καταβολή
αποζημιώσεων αλλά να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον μαθαίνονται
τα διδάγματα και ότι η διοίκηση
του κράτους βελτιώνεται από τα
διδάγματα αυτά.
Δικαστής Anthony Bate: Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους όρους

αναφοράς τους αλλά ως μέσο διερεύνησης μπορούν να είναι πολύ
χρήσιμοι.
Queen’s Counsel Kerim Fuad: Πρέπει να οργανώνεται μια έρευνα
από την αρχή με τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε όλοι να ξέρουν πού κατευθύνονται. Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές, θα μπορούσατε
να έχετε QCs, συνταξιούχους δικαστές που προέρχονται από την
Αγγλία και οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξάλειψη κάθε φόβου
αμεροληψίας.
Queen’s Counsel Παύλος Παναγή:
Ως παράδειγμα, ένα δημόσιο σκάνδαλο όπου τρεις επιχειρηματίες θα
μπορούσαν να έχουν πάει στη φυλακή για αδικήματα πώλησης
όπλων στο Ιράκ πριν από τον πρώτο
πόλεμο στον Κόλπο, που είχαν επιτραπεί από κυβερνητική υπηρεσία.
Ήταν ένα γνήσιο θέμα δημόσιας
ανησυχίας, αλλά το να προσπαθήσεις να επιλύσεις αυτό το θέμα στο
δικαστήριο θα ήταν αδύνατο. Το
μόνο που μπορούσε να αποφασίσει
το δικαστήριο ήταν αν αυτοί οι άνδρες ήταν αθώοι ή όχι. Αλλά το δικαστήριο δεν ξεκινά καν να εντοπίσει τα αίτια των μεγάλων δομικών
και συστημικών προβλημάτων. Το
κοινό είχε δίκιο να έχει ανησυχίες
και οι πολιτικοί λογοδότησαν από
το γεγονός ότι υπήρχε κάποιος ανεξάρτητος για να επιβλέπει. Νομίζω
ότι εκτελούν μια δημόσια λειτουργία. Είναι σημαντικό οι αποφάσεις
να έχουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει προδιάθεση για το ένα επιχείρημα ή
για το άλλο.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΙ

Kυριακή 10 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

7

Ο Πρόεδρος κάλυψε Χάρη
και σήκωσε το γάντι Αρέστη
Η παραίτηση πριν από το πόρισμα, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και η επόμενη ημέρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη Τετάρτη η ερευνητική επιτροπή που δημοσιοποιούσε το πολυσέλιδο πόρισμα για
τους λόγους κατάρρευσης του Συνεργατισμού κατονόμαζε τον Χάρη
Γεωργιάδη ως τον μεγάλο υπεύθυνο
για την κατάσταση στον Συνεργατισμό από το 2014 και εντεύθεν και
επιμέριζε πολιτικές ευθύνες στον
πρόεδρο Αναστασιάδη που κράτησε
τον Χάρη Γεωργιάδη στο πηδάλιο
του Υπουργείου Οικονομικών πολλοί
ήταν εκείνοι που είδαν να αναβιώνει
το έργο με το πόρισμα Πολυβίου και
τον Δημήτρη Χριστόφια. Η αλήθεια
βεβαίως είναι πως σε αντίθεση με
τον Δημήτρη Χριστόφια που πιάστηκε στον ύπνο, όταν ο Πόλυς Πολυβίου του επέρριπτε πολιτικές ευθύνες, γιατί «όφειλε να γνωρίζει»,
στο Προεδρικό ήταν προετοιμασμένοι για το τι θα έδειχνε περίπου η
έκθεση των τριών ανακριτών. Έστω
και αν πολιτικοί κύκλοι θεώρησαν
πως η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη αποτελούσε μονόδρομο μετά
τα όσα καταγράφονταν, ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει
από νωρίς πως δεν πρόκειται να θυσιάσει σε καμία περίπτωση τον
στενό του συνεργάτη. Αυτό έπραξε,
άλλωστε, το βράδυ της Πέμπτης πιστώνοντάς τον στην ουσία για τη
διάσωση της κυπριακής οικονομίας
και αμφισβητώντας ευσχήμως το
πόρισμα. Στο Προεδρικό θεωρούν
πως πλέον το θέμα έχει λήξει και
κοιτάζουν, όπως λένε, την επόμενη
μέρα. Πόσο όμως μπορεί να ισχύει
κάτι τέτοιο; Η επόμενη μέρα φαντάζει πολύ δύσκολη δεδομένης και

της σκληρής κριτικής που δέχεται
και ο υπουργός και ο πρόεδρος απ’
όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Όχι
μόνο για τους χειρισμούς στο κεφάλαιο του Συνεργατισμού που καταγράφονται στο πόρισμα, αλλά και
για το ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη,
σε αντίθεση με όσα διακήρυττε και
υποστήριζε ως αντιπολίτευση επί
διακυβέρνησης Χριστόφια περί θεσμικής ευθύνης και αισθητηρίου
του λαού, ακολουθεί τον ίδιο δρόμο,
ρίχνοντας στο πυρ το εξώτερο τους
ποινικούς ανακριτές και αμφισβητώντας το ποινικό τους έργο.

Ο μονόδρομος
«Η παραίτηση Χάρη είναι πλέον
μονόδρομος» έλεγαν στα κομματικά
πηγαδάκια το μεσημέρι της Τετάρτης, θεωρώντας ότι το πολιτικό
του χαρτί κάηκε με τα όσα παρουσιάζει η έκθεση. Στην πολιτική
όπως και στη ζωή όλα μπορεί να
ανατραπούν και κάπως έτσι χρειάστηκε να περάσει λίγη ώρα ώστε
ο Χάρης Γεωργιάδης να διαμηνύσει
πως την πολιτική ευθύνη για την
οικονομία της χώρας την αναλαμβάνει εδώ και έξι χρόνια. Ανάρτηση
που μπορεί να έκλεισε τα όποια
στόματα προέβλεπαν τον Χάρη να
οδηγείται σε παραίτηση, αλλά άνοιξε κύκλο αντιδράσεων από όλα
ανεξαιρέτως τα κόμματα και μέρος
της κοινής γνώμης.

Παραίτηση προ ημερών
Αν και δημοσίως άλλα έγραφε,
είχε την πρόθεσή να παραιτηθεί και
την εξέφρασε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη δύο βδομάδες πριν από

την αποκάλυψη του πορίσματος
ανέφεραν στην «Κ» ανώτατες κυβερνητικές πηγές. Αιτία αποτέλεσε,
όπως λέγεται, το πόρισμα που θα
δημοσιοποιείτο την περασμένη Τετάρτη και θεωρείτο δεδομένο εκ
των προτέρων τόσο από το Προεδρικό όσο και από τον ίδιο τον
υπουργό Οικονομικών πως θα απέδιδε πολιτικές ευθύνες στον Χάρη
Γεωργιάδη. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως ο Νίκος Αναστασιάδης
αρνήθηκε κατηγορηματικά ένα ενδεχόμενο παραίτησης του Χάρη Γε







Η παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη θεωρείται πως θα
ακυρώσει το αφήγημα του
success story της Δεξιάς
και θα ενισχύσει τις φωνές
που μιλάνε για αποτυχία
της κυβέρνησης.
ωργιάδη, εκφράζοντας αφενός την
πλήρη στήριξη στο έργο του και
αφετέρου την πλήρη εμπιστοσύνη
προς το πρόσωπό του. Αυτή είναι η
δεύτερη φορά άλλωστε που τίθεται
θέμα παραίτησης Χάρη Γεωργιάδη
κατά τη δεύτερη θητεία Αναστασιάδη. Η πρώτη ήταν το περασμένο
καλοκαίρι στη δίνη των εξελίξεων
του Συνεργατισμού προς «διευκόλυνση της κατάστασης». Παραίτηση
που όπως και σήμερα έτσι και τότε
δεν ήθελε να ακούσει πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Από το περιβάλλον του Χάρη Γεωργιάδη αναφέρουν πως ο ίδιος

στην ουσία θα ήθελε να παραιτηθεί
και να κλείσει τώρα τον κύκλο του
στο Υπουργείο Οικονομικών, όχι
γιατί θεωρεί πως κάτι πήγε στραβά,
αλλά για να «μη δυσκολέψει πολιτικά
την ομάδα». Η απροθυμία του όμως
αυτή δεν είναι σημερινή. Φάνηκε
με την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη όταν αρνήθηκε κατηγορηματικά τον επαναδιορισμό του
στο συγκεκριμένο πόστο θέτοντας
θέμα για το Υπουργείο Εξωτερικών.
Πρόταση που δεν συζητούσε άλλωστε ο πρόεδρος. Προεδρικοί κύκλοι
διαμήνυαν τότε πως η ενδεχόμενη
απομάκρυνσή ενός «πετυχημένου
υπουργού» θα ανησυχούσε τις αγορές, τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους. Οι ψίθυροι βεβαίως δεν ήθελαν και πολύ να οργιάσουν με συναγερμικούς κύκλους
να θεωρούν πως ετοιμάζεται να κτίσει το ανάλογο προφίλ για να μετακινηθεί σιγά-σιγά προς την Πινδάρου, διεκδικώντας την Προεδρία
και την Εζεκία Παπαϊωάννου να
συνδέει τη θέλησή του να φύγει, με
την επικίνδυνη πορεία του Συνεργατισμού.
Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη δική
τους σημασία στο πώς κινείται σήμερα το Προεδρικό, το οποίο θα στηρίξει, όπως λέγεται, μέχρι τέλους
«έναν υπουργό που έβγαλε την Κύπρο από το μνημόνιο ομαλότατα,
με περισσεύματα, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, με μείωση της ανεργίας από 16% σε 7% και με συνεχή
ανάπτυξη». Αυτά, άλλωστε, φρόντισε
να υπογραμμίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος στην ανακοίνωση που ετοίμαζε για ώρες το βράδυ της Πέμπτης.
Καθόλου τυχαία άλλωστε και η «δύ-

Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τον Χάρη Γεωργιάδη,

αν και ο τελευταίος φαίνεται πλέον να δυσφορεί στη θέση στην οποία βρίσκεται.
σκολη» κίνηση του κυβερνητικού
εκπρόσωπου να διαψεύσει δημοσίως
την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο Κλέλια Βασιλείου για τα
περί υποβολής της παραίτησης του
Χ. Γεωργιάδη. Όχι μόνο γιατί δεν
ίσχυε, αλλά και γιατί η κυβέρνηση
δεν ήθελε να αφήσει καμία αιχμή
ή υπόνοια πως μέχρι και την υστάτη
ο υπουργός Οικονομικών σκεφτόταν
ενδεχόμενο παραίτησης.

Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί
Κύκλοι του Προεδρικού άλλωστε
σημειώνουν πως η παραίτηση του
Χάρη Γεωργιάδη θα προκαλούσε
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.
Θα αποδομείτο πλήρως δηλαδή το
αφήγημα του success story που είναι
πλήρως συνυφασμένο με το όνομα
του κ. Γεωργιάδη. Ήδη συζητείται
ποια θα είναι η επόμενη μέρα του
Χάρη Γεωργιάδη. Αν δηλαδή θα τηρήσει χαμηλούς τόνους γύρω από
το πόρισμα ή αν θα επιχειρήσει να
δώσει απαντήσεις και να καθαρίσει
το όνομά του από τα όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα.

Aποδόμηση του πορίσματος
Αν και η όποια επίσημη αμφισβήτηση του πορίσματος επιχειρή-

θηκε να αποφευχθεί αρχικά για να
μην ξεκινήσουν οι παραλληλισμοί
με τον Δημήτρη Χριστόφια το 2011,
ο Νίκος Αναστασιάδης φρόντισε το
βράδυ της Παρασκευής να διαμηνύσει πως τα συμπεράσματα είναι
λάθος. Ήδη ο γ.γ. του ΑΚΕΛ υπογραμμίζει πως ο Νίκος Αναστασιάδης
κράτησε τον Συνεργατισμό «στον
αναπνευστήρα» για προεκλογικούς
λόγους. Στην παραίτηση του κ. Γεωργιάδη θα επιμείνει και το ΔΗΚΟ,
το οποίο από το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε ένα σκληρό επικοινωνιακό παιχνίδι σύγκρισης των
όσων λέγονταν το 2011 επί πορίσματος Μαρί από τον ΔΗΣΥ με σήμερα. Είναι άλλωστε στην επικοινωνιακή τακτική του ΔΗΚΟ να παρουσιάζει ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ το ένα
και το αυτό. Στη στενωπό φαίνεται
να βρίσκεται πάντως ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ΔΗΣΥ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο συναγερμικός πρόεδρος πήρε πάνω του την πολιτική
και προσωπική ευθύνη και πριν από
το 2013, αλλά και μετά, υπογραμμίζοντας πως «ο αναμάρτητος πρώτος
τον λίθο βαλέτω», επιχειρώντας να
περάσει το μήνυμα πως για την κατάρρευση του Συνεργατισμού φταίνε
όλοι ανεξαιρέτως.
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Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΛIΑΣ ΦΩΤOΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Αναμένουμε σαφείς θέσεις από Τουρκία-Τ/κ
Να αξιοποιηθεί το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής περιόδου, με έμφαση στις έξι παραμέτρους Γκουτιέρες
Συνέντευξη στον ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Οι συνεχείς δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και Τ/κ παραγόντων σχετικά με την ανάγκη αναζήτησης
«εναλλακτικών μορφών επίλυσης»
του Κυπριακού, καθώς και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου τόσο επί του εδάφους
όσο και στην ΑΟΖ της Κύπρου, δεν
συμβάλλουν στη δημιουργία του
αναγκαίου για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη εποικοδομητικού κλίματος,
λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος. Τονίζει,
επίσης, ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της διάσκεψης
στο Κραν Μοντάνα και ότι ελπίζει
ότι το πνεύμα και η δυναμική της
Συμφωνίας των Πρεσπών θα επηρεάσει στο μέλλον και την Τουρκία,
ώστε να συμβάλει εποικοδομητικά
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
–Μετά από μία περίοδο στασιμότητας στο Κυπριακό, φαίνεται
να υπάρχει κινητικότητα πέριξ
και των όρων αναφοράς. Η αίσθησή σας ποια είναι;
–Πράγματι, μετά από μία μακρά
περίοδο περισυλλογής, η απεσταλμένη του γ.γ. Η.Ε., κα Λουτ διερευνά, από τον Ιούλιου του 2018 έως
σήμερα, τις δυνατότητες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων,
από το σημείο στο οποίο έφθασαν
στη Διεθνή Διάσκεψη του Κραν
Μοντάνα. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν διαμηνύσει ότι η ευκταία επανάληψη των συνομιλιών
προϋποθέτει την αναγκαία προετοιμασία, προκειμένου να αποφευχθούν οι γνωστές και μη οφειλόμενες σε Ελλάδα και Κύπρο
εσφαλμένες κινήσεις του παρελθόντος, που οδήγησαν στη μη επίτευξη συμφωνίας τον Ιούλιο του
2017 στη Διεθνή Διάσκεψη του
Κραν Μοντάνα, η σημασία της
οποίας ουδόλως πρέπει να υποτιμάται. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει
να αξιοποιηθεί το κεκτημένο της
προηγούμενης διαπραγματευτικής
περιόδου, με έμφαση στις έξι παραμέτρους του Πλαισίου του γ.γ.
των Η.Ε., καθώς και στην πρότασή
του για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εφαρμογής της λύσης, η
λειτουργία του οποίου σαφέστατα
προϋποθέτει την πρότερη κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων. Στηρίζουμε,
λοιπόν, την εν εξελίξει αποστολή
της κας Λουτ, αναμένοντας τόσο
από την Τουρκία όσο και από την
τ/κ πλευρά να καταστήσουν επιτέλους σαφείς τις θέσεις τους, κυρίως στα κρίσιμα ζητήματα της
Ασφάλειας και των Εγγυήσεων.

Στην περίπτωση της Κύπρου, δυστυχώς, η μία
από τις εμπλεκόμενες
πλευρές προκαλεί διαρκώς προβληματισμό και
αμφιβολία ως προς την
ειλικρινή βούλησή της
να προβεί στους απαραίτητους συμβιβασμούς.
Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι
οι συνεχείς δηλώσεις Τούρκων
αξιωματούχων και Τ/κ παραγόντων
σχετικά με την ανάγκη αναζήτησης
«εναλλακτικών μορφών επίλυσης»
του Κυπριακού, καθώς και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου τόσο επί του εδάφους
όσο και στην ΑΟΖ της Κύπρου, δεν
συμβάλλουν στη δημιουργία του
αναγκαίου για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη εποικοδομητικού κλίματος.
–Συμφωνείτε με την άποψη πως
η επίλυση του ονοματολογικού της
ΠΓΔΜ δίδει ώθηση στην επίλυση
ενός ακόμα μακροχρόνιου προβλήματος όπως είναι το Κυπριακό;
–Η Συμφωνία των Πρεσπών έθεσε τέρμα σε μία μακρόχρονη διεθνή
διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και
της Βόρειας Μακεδονίας, αποστέλλοντας το μήνυμα στην ευρύτερη
περιοχή μας ότι η πίστη στο διεθνές
δίκαιο, στην ειρηνική επίλυση των
διαφορών και στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες αποτελεί τη μοναδική
οδό προς την ειρήνη, την ασφάλεια
και την ευημερία των λαών. Στη
διεθνή πολιτική, όμως, πρέπει να
είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί
όταν χρησιμοποιούμε συγκρίσεις
και αναλογίες, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως
το Κυπριακό, που αναμφίβολα είναι
ζήτημα εισβολής και συνεχιζόμενης
στρατιωτικής κατοχής εδάφους
ενός κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών και βέβαια της Ε.Ε. Η
επίλυση του ονοματολογικού προβλήματος με τη Βόρεια Μακεδονία
δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί
εάν δεν υπήρχαν, και στις δύο χώρες, κυβερνήσεις προσηλωμένες
στις αρχές που ανέφερα και με τη
βούληση να τις εφαρμόσουν. Στην
περίπτωση της Κύπρου, δυστυχώς,
η μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές
προκαλεί διαρκώς προβληματισμό
και αμφιβολία ως προς την ειλικρινή
βούλησή της να προβεί στους απαραίτητους συμβιβασμούς. Θέλω,
ωστόσο, να ελπίζω ότι το πνεύμα

Είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται πλέον την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία ως πυλώνες σταθερότητας

και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου.
και η δυναμική της Συμφωνίας των
Πρεσπών θα επηρεάσει στο μέλλον
και την Τουρκία, ώστε να συμβάλει
εποικοδομητικά στις προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού.
–Σκοπός της Ελλάδας και της
Κύπρου ήταν και είναι η προσέγγιση Ε.Ε.-Τουρκίας. Ωστόσο,
αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται βάσει και της τελευταίας
Έκθεσης του Ευρ. Κοινοβουλίου.
Ποια είναι η άποψή σας;
– Η Ελλάδα και η Κύπρος στηρίζουν διαχρονικά την ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας, με στόχο τη
μετεξέλιξη της γείτονος σε ένα
σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος, με
σεβασμό στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές

του διεθνούς δικαίου. Η στήριξη
αυτή, όμως, ουδέποτε είχε τη μορφή
λευκής επιταγής. Αντίθετα, βασίζεται στην αρχή της αιρεσιμότητας,
η οποία ισχύει για όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες –της
προϋπόθεσης, δηλαδή, εκπλήρωσης εκ μέρους της Τουρκίας μιας
σειράς προαπαιτουμένων, περιλαμβανομένων του σεβασμού του
διεθνούς δικαίου, του κοινοτικού
κεκτημένου, των σχέσεων καλής
γειτονίας και της επίλυσης του Κυπριακού. Παρά τις διαφορετικές
προσεγγίσεις ορισμένων κρατών
μελών, το Συμβούλιο της Ε.Ε. δεν
έχει διακόψει την ενταξιακή διαδικασία της γείτονος στην Ε.Ε., συνεπώς εναπόκειται στην Άγκυρα

να αδράξει την ιστορική ευκαιρία
και να καταστεί ισότιμο μέλος της
ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οι ΗΠΑ αποδίδουν σημασία
–Καταγράφεται εμβάθυνση σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου,
μετά τη δήλωση προθέσεων που
υπέγραψαν οι ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδης-Πομπέο. Βλέπετε κάποια
ωφέλεια στη στάση των ΗΠΑ
στην Αν. Μεσόγειο και λόγω
ενεργειακών, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο;
–Είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται πλέον την Ελλάδα
και την Κυπριακή Δημοκρατία ως
πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της

Η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
–Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό
επεισόδιο στο Αιγαίο βάσει και των
όσων λένε αξιωματούχοι στην Τουρκία
όλο το τελευταίο διάστημα;

–Είναι αλήθεια ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση
των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας στον
εναέριο και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, καθώς και περιστατικά που
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
ατύχημα, με απρόβλεπτες συνέπειες κλιμάκωσης. Το ζήτημα αυτό
ετέθη από τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό προς τον Τούρκο πρόεδρο
της Δημοκρατίας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του κ. Τσίπρα
στην Άγκυρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι
δύο ηγέτες συμφώνησαν στην
επανάληψη των συζητήσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών
και Άμυνας των δύο χωρών, σχετικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Καρπός
της συμφωνίας αυτής υπήρξε ήδη
η πρόσφατη συνάντηση των
Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και
Τουρκίας, στο περιθώριο των ερ-

γασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ, κατά την οποία αποφασίσθηκε η συγκρότηση αντιπροσωπειών των δύο
Υπουργείων για τον καθορισμό
δράσεων στο πλαίσιο των ΜΟΕ. Σε
κάθε περίπτωση, θα ήθελα να τονίσω ότι πιστεύουμε στον διάλογο,
αντιμετωπίζοντας με τη δέουσα
σοβαρότητα και ψυχραιμία τις
όποιες προκλήσεις, αλλά ουδείς
πρέπει να παραγνωρίζει την ετοιμότητα και ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να προασπίσουν τα δικαιώματα της χώρας, όταν και εφόσον χρειασθεί.

Αν. Μεσογείου. Η προσέγγιση αυτή
αντανακλάται, μάλιστα, τόσο στη
Δήλωση Προθέσεων μεταξύ ΗΠΑ
και Κύπρου για την ενίσχυση της
μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της Ασφάλειας όσο και στη συνέχιση και εμβάθυνση του Στρατηγικού Διάλογου μεταξύ Ελλάδος
και ΗΠΑ. Εξάλλου, η συμμετοχή
του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ
στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ αποτυπώνει τη σημασία, την οποία αποδίδουν οι ΗΠΑ στη γεωπολιτική
αξία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή της Αν.
Μεσογείου. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ
στηρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της
κ/ΑΟΖ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σαφή δείγματα εμβάθυνσης
των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου
με τις ΗΠΑ, σχέσεις οι οποίες –
οφείλουμε να σημειώσουμε– όχι
μόνο δεν στρέφονται κατά ουδενός,
αλλά αποσκοπούν να συμβάλλουν
δραστικά στην εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην
ταραγμένη περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής.
–Πιστεύετε μετά από όλα τα επίπεδα συνεργασίας μέσω των τριμερών πως θα πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα στην ανακήρυξη ΑΟΖ με τις γείτονες χώρες;
–Κατ’ αρχάς, ας μου επιτραπεί
μία χρήσιμη διευκρίνιση σχετικά
με τη διάκριση μεταξύ ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδας. Η μεν υφαλοκρηπίδα παρέχει εξ υπαρχής και αυτοδικαίως στο παράκτιο κράτος
κυριαρχικά δικαιώματα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων
του βυθού και του υπεδάφους του.
Αντίθετα, η εκμετάλλευση των πόρων της ΑΟΖ προϋποθέτει την πρότερη μονομερή πράξη ανακήρυξης
της ζώνης αυτής και κατόπιν την
οριοθέτησή της με τα γειτνιάζοντα
κράτη. Τούτων λεχθέντων, σημειώνω ότι η Ελλάδα έχει ήδη οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα της με
την Ιταλία, ενώ σήμερα συζητάει
για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τόσο με την Αίγυπτο όσο και
με την Αλβανία. Όσον αφορά στην
Τουρκία, είναι γνωστό ότι οι δύο
χώρες διερευνούν, στο πλαίσιο των
διερευνητικών επαφών, τις δυνατότητες για μία συμπεφωνημένη
λύση στο ζήτημα της οριοθέτησης
της υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα,
η Ελληνική Δημοκρατία εξετάζει
τους βέλτιστους τρόπους άσκησης
του μονομερούς δικαιώματος, που
της παρέχει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, για σταδιακή
επέκταση τους εύρους της αιγιαλίτιδιας ζώνης, αρχής γενομένης
από το Ιόνιο πέλαγος.

ΑΡΘΡΟ / Του δρος ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Τ

ο ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) στην Κύπρο, οι
οποίες έχουν κλείσει πάνω
από εξήντα χρόνια ζωής, πέραν
της ηλικίας δηλαδή της κολοβής
Κυπριακής Δημοκρατίας, επανήλθε
εκ νέου στο προσκήνιο για δύο επίκαιρους λόγους: την αμετάκλητη
βρετανική απόφαση για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Brexit) αλλά και την προ εβδομάδας
σθεναρή ετυμηγορία του Διεθνούς
Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) ως
προς την ανάγκη τερματισμού της
συνεχούς κατάληψης του νησιωτικού συμπλέγματος Chagos από
τη Βρετανία για χρήση ως στρατιωτική βάση εις το διηνεκές. Τα
νησιά Chagos βρίσκονται στο Αρχιπέλαγος Diego Garcia του Ινδικού
Ωκεανού και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του νησιωτικού κράτους του Αγίου Μαυρικίου, στο
οποίο παραχωρήθηκε «κουτσουρεμένη κυριαρχία/ανεξαρτησία»
το 1968, αφού οι Βρετανοί αποικιοκράτες εμφανιζόμενοι ως νεο-

Βρετανικές Βάσεις στο προσκήνιο
αποικιοκράτες κατά παράβαση του
Διεθνούς Δικαίου κατακράτησαν
τα νησιά Chagos για δική τους
στρατιωτική χρήση.
Είναι ενδεικτικό ότι το 1968, έτος
κατά το οποίο γεννήθηκε ο Άγιος
Μαυρίκιος ως ανεξάρτητο κράτος
με εκ γενετής πρόβλημα, την εδαφική του ακεραιότητα κολοβωμένη,
η συνταγματική τάξη στην Κυπριακή Δημοκρατία με εξίσου σοβαρά
πολλαπλά εκ γενετής προβλήματα
κυριαρχίας και διακυβέρνησης μετρούσε ήδη πέντε χρόνια κατάρρευσης. Αυτό ως επισήμανση για
την πάγια τακτική του Λονδίνου
στην εντεταλμένη από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ (1945) διαδικασία αποαποικιοποίησης. Γίνεται
αντιληπτό ότι το ζήτημα των ΒΒ
στην Κύπρο είναι τόσο πάγιο όσο
πάγια είναι και η βρετανική πολιτική
νεο-αποικισμού, όχι μόνο στη νήσο
μας, αλλά σε όλα τα στρατηγικής
σημασίας γεωγραφικά σημεία στον
πλανήτη (όπως η περίπτωση του
Αγίου Μαυρικίου αναδεικνύει).

Κατά συνέπεια η πρόσκαιρη και
παροδικής φύσεως αντιμετώπισή
του δεν μπορεί να αποτελέσει συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης
πόσο δε μάλλον επιτυχούς, πράγμα
το οποίο σημαίνει προς το συμφέρον του κυπριακού λαού, επίλυσής
του. Μολαταύτα, όταν ασθενέστερα
ημι-αποαποικιοποιημένα κράτη
έχουν το θάρρος να προσφύγουν
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
προστρέχουμε με υπερδεκαμελείς
υπό τον γενικό εισαγγελέα αντιπροσωπείες κατάθεσης των θέσεών
μας. Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Κ.Δ. στον ΟΗΕ, πρέσβης
Ανδρέας Ιακωβίδης με γράμμα του
στον αγγλόφωνο εγχώριο Τύπο
(Sunday Mail, 3/3/2019) αναφέρει
ότι η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από δεκατρία άτομα. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη
σύνθεση της αποστολής. Κατά την
ταπεινή μας όμως άποψη, η Κυπριακή Δεξαμενή Σκέψης για τα
περί των Βρετανικών Βάσεων θέματα θα πρέπει να περιλαμβάνει

πέραν των λειτουργών της Νομικής
Υπηρεσίας και του ΥΠΕΞ απαραίτητα ειδήμονες των Διεθνών Σχέσεων και ειδικότερα του τι έχει να
αναδείξει η Κύπρος σε ειδικούς
στα θέματα Βρετανικής Εξωτερικής,
Αμυντικής και (Νεο)Αποικιακής
Πολιτικής. Η άντληση των ειδικών
δεν θα πρέπει να γίνεται κατά ανάγκη και εξ ολοκλήρου από κυβερνητικά κλιμάκια. Κατά αυτόν τον
έμπρακτο τρόπο ουσιαστικοποιείται
η νεοδιακηρυγμένη πολιτική του
ΥΠΕΞ για δημόσια διαβούλευση
και δημόσια διπλωματία. Αλλιώς
πρόκειται για διακυρύξεις κενού
περιεχομένου. Κράτη πολύ ισχυρότερα από το δικό μας αξιοποιούν
τη δημόσια διπλωματία των ΜΚΟ
- Track II Diplomacy.
Στο πλαίσιο της σύντομης παρέμβασής μας, ας αγγίξουμε όμως
και την ουσία της ετυμηγορίας του
ΔΔΧ: Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου έδωσαν σαφή απάντηση
στα κεφαλαιώδη ζητήματα ανεξαρτησίας και κυριαρχίας:

«Οποιαδήποτε απόσπαση μέρους [του εδάφους] μη αυτοκυβερνούμενης εδαφικής περιοχής, παρεκτός κι αν βασίζεται στην ελεύθερα εκφρασθείσα και γνήσια βούληση του λαού της εν λόγω περιοχής αντίκειται στο δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης».
Συμπερασματικά το ΔΔΧ επιβεβαίωσε τη διακήρυξη του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος
ήδη είκοσι τρία χρόνια πριν από
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
του Αγίου Μαυρικίου και δεκαπέντε
πριν της αντίστοιχης Κυπριακής,
το 1945, μίλησε ξεκάθαρα για την
υποχρέωση καθαρής αποαποικιοποίσης μέσω της άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Η πρόσφατη ετυμηγορία
του ΔΔΧ είναι μέγιστης σημασίας
για την Κύπρο. Τι απεφάνθη με
απλά λόγια το Διεθνές Δικαστήριο;
Ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης δεν
νοείται να εφαρμόζεται τμηματικά
και αποσπασματικά. Αυθαίρετες
αποσπάσεις τμημάτων περιοχών

και πληθυσμών κρίνονται καταδικαστέες και ως εκ τούτου δέον
όπως διορθωθούν. Τοποθετήσεις
κομματικών ηγετών περί διαφορετικότητας της κυπριακής περίπτωσης λόγω της περίληψης της δημιουργίας ΒΒ στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης μόνο ως φαιδρές μπορούν
να κριθούν. Μα αυτό ακριβώς είναι
που καταδικάζει απερίφραστα το
ΔΔΧ με μια σαφή αναφορά στην
ατόφια αυτοδιάθεση.
Αυτά ως μια πρώτη τοποθέτηση.
Μπορούμε να επανέλθουμε με λεπτομερέστερες αναφορές στα πολιτικά, στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά ζητήματα του νεοαποικιακού κατάλοιπου των Βρετανικών
Βάσεων. Άλλωστε, οι ίδιοι οι Βρετανοί αξιωματούχοι το χαρακτηρίζουν ως τέτοιο.

Ο δρ Γιώργος Λεβέντης είναι διευθυντής
του Φόρουμ Μελετών Διεθνούς Ασφάλειας: www.inter-security-forum.org,
Fellow of the United Nations University,
Tokyo.
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Στα S-400 μαχαίρια Τραμπ-Ερντογάν
Η επιμονή της Άγκυρας για την απόκτηση των ρωσικών πυραύλων φέρνει πάλι αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Παραιτήθηκα από τα καθήκοντά
μου στη «Χιουριέτ» ως ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον, με δική μου
απόφαση. Χαιρετώ τους συναδέλφους μου και τους αναγνώστες μου
που με υποστήριξαν. Χαιρετώ και
τον καθηγητή Orwell. Διότι η προβολή της πραγματικότητας είναι
μια επαναστατική πράξη». Με αυτό
το «επαναστατικό» μήνυμα, η Τουρκάλα δημοσιογράφος, Τζανσού
Τσαμλίμπελ έθεσε τέλος στην καριέρα της στην ιστορική εφημερίδα
της Τουρκίας.
Παράλληλα, το αμερικανικό Πεντάγωνο επέλεγε για φόντο στον επίσημο λογαριασμό twitter των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων μια
φωτογραφία που απεικονίζει μαζί
τους υπουργούς Άμυνας και τους
Επιτελάρχες των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της πρόσφατης
επίσκεψης αντιπροσωπείας του
τουρκικού στρατού στην Ουάσιγκτον. Η συγκεκριμένη επιλογή των
ΗΠΑ δεν πέρασε απαρατήρητη στην
Τουρκία. Στην πραγματικότητα
τόσο η χειρονομία του αμερικανικού
Πενταγώνου όσο και η παραίτηση
της κ. Τσαμλίμπελ από τα καθήκοντά
της στη «Χιουριέτ» σχετίζονται με
την τρικυμία που έχει εμφανιστεί
στον ορίζοντα των αμερικανικών
σχέσεων. Εκτός από τη διαφωνία
των δύο χωρών σε σειρά ζητημάτων
και την ανοιχτή αντιπαράθεση στο
βόρειο τμήμα της Συρίας, Τουρκία
και ΗΠΑ «συγκρούονται» και για
το ζήτημα του ρωσικού πυραυλικού
συστήματος S-400. Η Τουρκία, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον, εμφανίζεται αποφασισμένη
να προχωρήσει με την τελική απόκτηση του ρωσικού συστήματος
εναέριας άμυνας, στα μέσα του κα-








«Η καλύτερη στρατιωτική συμβουλή μου θα
ήταν να μην πωλήσουμε
τα F-35, να μην τα μοιραστούμε μ’ έναν σύμμαχο
που συνεργάζεται με
ρωσικά συστήματα,
ιδιαίτερα τα συστήματα
εναέριας άμυνας».
λοκαιριού. Η κ. Τσαμλίμπελ, η οποία
παρακολουθούσε εδώ και καιρό από
πολύ κοντά τις αντιδράσεις των
ΗΠΑ στο ζήτημα, προειδοποιούσε
για την επιδείνωση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων κατά την
επόμενη περίοδο, μια κίνηση η
οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία
στους κύκλους της τουρκικής κυβέρνησης.

«Έχουμε κάνει εδώ και καιρό σαφές ότι θα θέλαμε να εργαστούμε συνεργατικά στην εναέρια και πυραυλική άμυνα με

Ουάσιγκτον προειδοποιεί

την Τουρκία και έχουμε προσφέρει ευκαιρίες στην Τουρκία να θεωρήσει τους Patriot μεταξύ άλλων συστημάτων». Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Robert Palladino.

Η επιλογή μιας φωτογραφίας,
η οποία εμφανίζει από κοινού την
ηγεσία των δύο συμμαχικών στρατών από το αμερικανικό Πεντάγωνο
είναι μια άκρως συμβολική χειρονομία, η οποία αντικατοπτρίζει την
«αγωνία» της αμερικανικής πλευράς
στο ζήτημα των S-400. Οι ΗΠΑ που
το τελευταίο διάστημα επιχειρούν
να τραβήξουν την προσοχή της
τουρκικής πλευράς στα εναλλακτικά συστήματα των Patriots και των
F-35, στέλνουν στην Άγκυρα τη
μία προειδοποίηση μετά την άλλη.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πιο
υψηλόβαθμος στρατηγός των
Η.Π.Α. στην Ευρώπη συμβούλευσε
τους Αμερικανούς γερουσιαστές
σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των

ΗΠΑ, να ακυρώσουν την παράδοση
F-35 στην Τουρκία, εάν η Άγκυρα
προχωρήσει με την προγραμματισμένη αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400.
«Η καλύτερη στρατιωτική συμβουλή μου θα ήταν να μην πωλήσουμε τα F-35, να μην τα μοιραστούμε μ’ έναν σύμμαχο που συνεργάζεται με ρωσικά συστήματα,
ιδιαίτερα τα συστήματα εναέριας
άμυνας», δήλωσε ο στρατηγός Curtis Scaparrotti. Την ίδια ώρα, το
αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών
προέτρεψε την Τουρκία να επανεξετάσει την επικείμενη αγορά του
ρωσικού αμυντικού συστήματος.
«Έχουμε κάνει εδώ και καιρό σαφές
ότι θα θέλαμε να εργαστούμε συ-

νεργατικά στην εναέρια και πυραυλική άμυνα με την Τουρκία και
έχουμε προσφέρει ευκαιρίες στην
Τουρκία να θεωρήσει τους Patriot
μεταξύ άλλων συστημάτων». Αυτό
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Robert Palladino.
Ο Αμερικανός διπλωμάτης εξήγησε
ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν
κυρώσεις στην κυβέρνηση της
Τουρκίας, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε άτομα.
Όλα αυτά συνέβησαν σε μια
στιγμή που, στην Άγκυρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας
συναντήθηκε με τον Αμερικανό
Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Συρία,
James Jeffrey. Ο τελευταίος βρέθηκε στην Άγκυρα μαζί με τον δι-

πλωμάτη Matthew Palmer για να
συζητήσει με την τουρκική πλευρά
την αμερικανική απόσυρση, την
στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος
δήλωνε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην
αγορά των S-400.

Σε τεταμένο σκοινί
Στο σημείο που έχουν φτάσει
σήμερα οι εξελίξεις στον άξονα
Ουάσιγκτον-Άγκυρας, ξεχωρίζει
το ερώτημα ως προς το αποτέλεσμα
της νέας αντιπαράθεσης και αν θα
επιχειρήσουν να ελέγξουν την ένταση ή οι διμερείς σχέσεις θα εκτροχιαστούν, όπως ακριβώς συνέβη
το 2018 με αφορμή τις εξελίξεις
στην υπόθεση του φυλακισμένου

πάστορα. Παρασκηνιακά πληροφορίες και ενδείξεις δείχνουν ότι
Ουάσιγκτον και Άγκυρα επιχειρούν
να καταλήξουν σε συμβιβαστικές
λύσεις. Η Τουρκία φέρεται να μελετά εναλλακτικά σχέδια που τη
θέλουν να πωλεί άμεσα τους S-400
στην Ινδία, η οποία ενδιαφέρεται.
Η τιμή των Patriots εξακολουθεί
να είναι απαγορευτική για την Άγκυρα, κάτι που λαμβάνεται υπόψη
αλλά ακόμη και συμφωνηθεί μια
ευνοϊκότερη τιμή, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να «μεταβιβάσουν» την τεχνολογία, δηλαδή τον απόλυτο
έλεγχο των Patriots στην Άγκυρα.
Η δε αμερικανική πλευρά επιμένει στο ότι η Τουρκία, μια νατοϊκή
δύναμη, δεν θα πρέπει να αποτελέσει τον Δούρειο Ίππο της συμμαχίας, διά μέσου του οποίου η
Ρωσία θα έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η «Hurriyet
Daily News» προσθέτει σε αυτόν
τον προβληματισμό της Ουάσιγκτον, μια άλλη πτυχή. Στην περίπτωση των κυπριακών S-300, η
Ουάσιγκτον είχε πλήρη εμπιστοσύνη στην Αθήνα για τον έλεγχο
και την διαχείριση των ρωσικών
πυραύλων. Το ίδιο δεν ισχύει για
την περίπτωση της Τουρκίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα η συγκεκριμένη έλλειψη εμπιστοσύνης θα
μπορούσε να οδηγήσει στο μπλοκάρισμα της παράδοσης των μαχητικών νέας γενιάς F-35 στην
Τουρκία. Το αμερικανικό Υπουργείο
Εξωτερικών έρχεται να προσθέσει
ότι σε περίπτωση που τελικά η
τουρκική πλευρά δεν καταφέρει
να συλλάβει τη σημασία και τις
διαστάσεις της απόγνωσης της
αμερικανικής πλευράς, τότε η Ουάσιγκτον δεν θα έχει άλλη επιλογή
παρά να επιβάλλει εκ νέου νέες κυρώσεις σε μια συμμαχική δύναμη.
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Η αποσύνθεση
της ΔΕΑ
και η νίκη
της Κιουτσιούκ

Η ψυχολόγος
άργησε
μισό αιώνα
Eχοντας ξεμείνει από ουσια-

Εργα και ημέρες της VIP «αγίας τριάδας»
των αγνοουμένων, πίσω από τη
συνέντευξη του Πολ Ανρί Αρνί στο ΚΥΠΕ
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

«Γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα
για εντοπισμό οστών αγνοουμένων
στην Κύπρο δεν θα αυξάνονται όσο
περνά ο καιρός και οι μάρτυρες που
θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες πεθαίνουν, παίρνοντάς τις
μαζί τους στον τάφο», δήλωσε προσφάτως στο πλαίσιο συνέντευξης
στο ΚΥΠΕ ο Πολ Ανρί Αρνί, το μέλος
της Διερευνητικής Επιτροπής για
τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ). Ο Ελβετός
κ. Αρνί εκπροσωπεί στη ΔΕΑ τον
Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και τα Η.Ε.
Την ίδια διαπίστωση μαζί του έχουν
κάνει το τελευταίο διάστημα και τα
άλλα δύο μέλη της ΔΕΑ, ο Ε/κ Νέστορας Νέστορος και η Τ/κ Γκιουλτέν
Πλουμέρ Κιουτσιούκ, όλοι γνωρίζοντας ότι οι μέρες των παχέων αγελάδων τελειώνουν αφού:
G Μάρτυρες δεν υπάρχουν για
να δώσουν πληροφορίες.
G Το 2018 εντόπισαν μόλις 10 τάφους με λείψανα.
G Στους συγγενείς δίνουν υπολείμματα λειψάνων και σε περιπτώσεις έως κι ένα κοκαλάκι, για να θάψουν.
G Ουδείς θέτει ζήτημα για τις μετακινήσεις ομαδικών τάφων.
G Οι καριέρες της μέχρι σήμερα
ανέγγιχτης VIP «αγίας τριάδας» κάπου εδώ τελειώνουν.
Επί τη ευκαιρία θυμίζουμε στον
κ. Αρνί ότι τον Μάρτιο του 2016 ο
Φώτης Φωτίου είχε προειδοποιεί
ότι «η έλλειψη οστών Ε/κ στις κατεχόμενες περιοχές θέτει σε κίνδυνο
το έργο της Δ.Ε.Α. και κατά συνέπεια
και την ύπαρξή της». Τον Μάρτιο
του 2013, ο διπλωμάτης Θεόφιλος
Θεοφίλου (που παραιτήθηκε από
τη ΔΕΑ) υπογράμμιζε σε έκθεσή
του προς την κυβέρνηση ότι «δεν
θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η
στάση της Τουρκίας και των κινουμένων της στην τ/κ πολιτική ηγεσία,
στο θέμα των αγνοουμένων, όπως
εκφράζεται από την Τ/κ Εκπρόσωπο
(στη Δ.Ε.Α.) Γκιουλτέν Κιουτσιούκ,
είναι άτεγκτη, άσπλαχνη και ανάλγητη». Η μόνη λοιπόν που επιδιώκει
να κλείσει το θέμα των αγνοουμένων οριστικά για να πάει στη σύνταξη δόξη και τιμή είναι η κ. Κιουτσιούκ, η οποία κατάφερε να κεφαλοκλειδώσει τους Νέστορος και
Αρνί και να περάσει την τουρκική
στρατηγική στο ζήτημα των αγνοουμένων, που είναι:

1. Να εξαφανιστούν οι αποδείξεις
για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων
πολέμου,
2. Να πετύχει όπως ακόμα και
στις εκθέσεις του γ.γ. του ΟΗΕ εξισώνονται οι ευθύνες της Τουρκίας
με αυτές της Κύπρου και της Ελλάδας
(βλ. Έκθεση του γ.γ. 30/01/2019 για
ΟΥΝΦΙΚΥΠ).
Όπως έγραψε η «Κ» (10/02/2019):
«Διαβάστε παρακάτω τις δύο παραγράφους για τους αγνοούμενους (40
και 41) στην έκθεση του γ.γ. για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία και καλύπτει
την περίοδο από 21/06/2018 μέχρι
18/12/2018, και πείτε σε ποιο σημείο
καταγγέλλεται η Τουρκία;

Σε εκταφές που έγιναν σε δύο πηγάδια στην Άσσια, λέει ο κ. Αρνί στη συνέντευξή του, εντοπίστηκαν επτά σκελετοί και
64 ημιτελείς. Τα πηγάδια όπου ρίφθηκαν οι σωροί των εκτελεσθέντων Ασσιωτών αιχμαλώτων κ. Αρνί ήταν στο αγρόκτημα Ορνίθι μεταξύ Αφάνειας και Αγιάς, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Ευθύνες με υπογραφή Σ.Α.
40: Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, οι
δικοινοτικές ομάδες αρχαιολόγων
της Επιτροπής Αγνοουμένων στην
Κύπρο, στο πλαίσιο μακρόχρονης
ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας – και
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έχουν
ανασύρει λείψανα 1.200 ατόμων και
στις δύο πλευρές του νησιού. Μέχρι
σήμερα, τα οστά 923 αγνοουμένων,
από ένα σύνολο 2.002, εντοπίστηκαν
και επιστράφηκαν στις οικογένειές
τους, συμπεριλαμβανομένων 39
κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά
περιόδου. Μετά την πρόσβαση που
χορηγήθηκε (σ.σ. εννοείται από τον
κατοχικό στρατό, ο οποίος δίνει πρόσβαση κατά το δοκούν), τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή έχει μέχρι
στιγμής πραγματοποιήσει 27 ανασκαφές σε στρατιωτικές περιοχές
στον βορρά, εκ των οποίων 4 κατά
τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, με αποτέλεσμα την ανάκτηση λειψάνων 37 ατόμων.
41: Σε μια προσπάθεια εντοπισμού πρόσθετων τοποθεσιών των
πιθανών χώρων ταφής αγνοουμένων, η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση
πρόσβασης στα αρχεία χωρών και
οργανισμών που είχαν στρατιωτική
ή αστυνομική παρουσία στην Κύπρο
το 1963, το 1964 και το 1974. Κατά
τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, υποβλήθηκαν αιτήσεις στις
υπηρεσίες αρχείων της Αυστραλίας,
της Ιρλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας,
των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ICRC έχουν καταβάλει
εκτεταμένες προσπάθειες για την
παροχή πρόσβασης στην Επιτροπή

Τον Μάρτιο του 2013, ο διπλωμάτης Θεόφιλος Θεοφίλου (που παραιτήθηκε από τη ΔΕΑ) υπογράμμιζε σε έκθεσή του
προς την κυβέρνηση ότι, «δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η στάση της Τουρκίας και των κινουμένων της στην τ/κ
πολιτική ηγεσία, στο θέμα των αγνοουμένων, όπως εκφράζεται από την Τ/κ Εκπρόσωπο (στη Δ.Ε.Α.) Γκιουλτέν Κιουτσιούκ, είναι άτεγκτη, άσπλαχνη και ανάλγητη». Στη φωτογραφία οι Αρνί, Κιουτσιούκ και Νέστωρος.








Στο Γραφείο Αρνί
ήταν για 13 χρόνια
φάκελοι με στοιχεία
τάφων αγνοουμένων,
τα οποία, εκ των πληροφοριών μας, δεν διερευνήθηκαν. Oπως δεν
διερευνήθηκαν πολλές
άλλες περιπτώσεις,
σε Αμμόχωστο, Βόνη,
Σκυλλούρα, Eξω Μετόχι,
Πέντε Μίλι και αλλού.

σε όλες τις σχετικές αρχειακές πηγές,
ελάχιστες αρχειακές πληροφορίες
σχετικά με τέτοιες τοποθεσίες έχουν
μέχρι στιγμής, τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, μοιραστεί με την Επιτροπή». Όπως γίνεται αντιληπτό,
η Τουρκία όχι μόνο δεν αναφέρεται
ονοματικά στις δύο παραγράφους
της έκθεσης του γ.γ. του ΟΗΕ, αλλά
απεναντίας, οι ευθύνες της για μη
παροχή στοιχείων στην έρευνα εξισώνονται με τυχόν ευθύνες των άλλων άμεσα εμπλεκομένων μερών
και σημειώνεται ακριβώς ως ακολούθως: «Ελάχιστες αρχειακές πληροφορίες σχετικά με τέτοιες τοποθεσίες έχουν μέχρι στιγμής, τα άμεσα
εμπλεκόμενα μέρη, μοιραστεί με
την Επιτροπή». Τα άμεσα εμπλεκό-

μενα μέρη νοείται ότι είναι οι δύο
πλευρές στην Κύπρο, η Τουρκία και
η Ελλάδα…
Οι δύο παράγραφοι στην έκθεση
του γ.γ. για τους αγνοούμενους λογικά πρέπει να έχουν συνταχθεί από
το τρίτο μέλος της ΔΕΑ, τον Πολ
Ανρί Αρνί με τη σύμφωνο γνώμη
του Ε/κ μέλους Νέστωρα Νέστωρος
και της Τ/κ μέλους Γκιουλντέν Πλουμέρ Κιουτσιούκ. Ασχολούμενος πέραν 25 σχεδόν χρόνια με το ζήτημα
των αγνοουμένων, γνωρίζω ότι το
προκαταρκτικό κείμενο κάθε έκθεσης περνά από το κόσκινο των
Υπουργείων Εξωτερικών της Κύπρου
και της Ελλάδας και προφανώς και
της Τουρκίας, αλλά και της Βρετανίας, η οποία συνήθως αναλαμβάνει

στική δουλειά, στη ΔΕΑ επινοούν «αποστολές» και όπως
ανακοίνωσε ο Αρνί στο ΚΥΠΕ,
μετακάλεσαν πρόσφατα μια
ειδική ψυχολόγο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία
εδώ και τέσσερις σχεδόν μήνες, επισκέπτεται οικογένειες
αγνοουμένων και μέσω συνεντεύξεων, «θα προσπαθήσει να αποδείξει στους αρμόδιους, ότι όσα χρόνια και αν
περάσουν, ο πόνος αυτός των
ανθρώπων είναι ακόμη τόσο
έντονος και νωπός, όσο τις
πρώτες μέρες που χάθηκαν τα
ίχνη τους»! Δεν είμαι σίγουρος αν θέλει και τα λέει ο κ.
Αρνί ή του ξεφεύγουν; Ξεχνάνε στη ΔΕΑ ότι οι πρώτοι
αγνοούμενοι καταγράφηκαν
το 1964; Δηλαδή πριν από 55
χρόνια. Τώρα θυμηθήκατε ότι
οι οικογένειες χρειάζονταν
στήριξη; Ή μήπως είναι για να
δικαιολογείτε το ξόδεμα των
εκατομμυρίων της Ε.Ε.; Ο κ.
Αρνί είπε σχετικά στο ΚΥΠΕ:
«Για το 2019 οι ανάγκες έχουν
κατά το πλείστο καλυφθεί, καθώς η Ε.Ε., που είναι ο κύριος
χρηματοδότης, έχει αυξήσει
τη χρηματοδότηση από 2,6
εκατομμύρια ευρώ σε τρία για
να καλυφθούν ανάγκες που
σχετίζονται με γενετικές αναλύσεις και διαδικασίες»…
Πάντως, όπως ενημερωθήκαμε από οικογένεια Τ/κ που
έχουν αγνοούμενο της περιόδου 1964, μέλη της ειδοποιήθηκαν από τη ΔΕΑ, ότι ήθελαν να τα συναντήσουν. Οι άνθρωποι αναθάρρησαν ότι μετά από 55 χρόνια ίσως να εντοπίσθηκαν τα οστά του προσφιλούς τους προσώπου.
Ωστόσο, απογοητεύτηκαν πολύ όταν αντιλήφθηκαν ότι
τους κάλεσε μια ψυχολόγος
για να τους εξηγήσει ότι «όσα
χρόνια και αν περάσουν, ο πόνος αυτός των ανθρώπων είναι ακόμη τόσο έντονος και
νωπός, όσο τις πρώτες μέρες
που χάθηκαν τα ίχνη τους!».
Μνήσθητί μου, Κύριε!

τη σύνταξη της έκθεσης εκ μέρους
του Σ.Α. Έτσι η κάθε πλευρά προσπαθεί να εντάξει τις δικές της τροπολογίες στο τελικό κείμενο.
Και το ερώτημα είναι κατά πόσον
η Λευκωσία συμφωνεί με τις δύο
παραγράφους της παρούσας έκθεσης; Αυτές που κατά την εκτίμησή
μας, όχι μόνο απαλλάσσουν την
Τουρκία από τις ευθύνες της, αλλά
εξισώνουν και τα θύματα με τους
θύτες, με την ανοχή της κυβέρνησης
Αναστασιάδη και με το Συμβούλιο
Ασφαλείας να προσυπογράφει την
έκθεση!». Αυτά γράφαμε στις
10/02/2019 αλλά απάντηση δεν πήραμε ούτε από τον κ. Αρνί ούτε από
τη ΔΕΑ, ούτε από την κυβέρνηση
της Κ.Δ.

Κι όμως υπάρχουν διευθύνσεις και τάφοι

Στοιχεία στα αρχεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, ο γράφων απέστελλε επιστολές στον Εκπρόσωπο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο
Aleem Siddique μέχρι και στον
Εκπρόσωπο του γ.γ. του ΟΗΕ στη
Νέα Υόρκη Stephane Dujarric,
καταγγέλλοντας την πλήρη απαξίωση που έχει επιδείξει ο Πολ
Ανρί Αρνί και η ΔΕΑ στα ερωτήματα που είχαμε υποβάλει διά
σχετικών επιστολών μας (με κοινοποίηση και στην Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ) για το ζήτημα της κακοδιαχείρισης (βλ. απόκρυψης) αρχείων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που περιέχουν στοιχεία για αγνοουμένους.
Σε σχετικά ρεπορτάζ γράφαμε
ότι, ο κ Αρνί «κατακρατεί έκθεση
με πληροφορίες από έρευνα στα
αρχεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που έγινε
το 2003» και σημειώναμε σχετικά:
«Από τον Οκτώβριο του 2000 το
ΥΠΕΞ της Κ.Δ. με ρηματικές διακοινώσεις του ζητάει από τα Η.Ε.
να μελετηθούν τα αρχεία τους
για εντοπισμό πληροφοριών για
τους αγνοούμενους. Τον Μάρτιο

Στα αρχεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως
γράψαμε στις 28/07/2003, «υπάρχουν
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, άνδρες της Δύναμης έχουν καταγράψει
τους χώρους ταφής ή και εκτέλεσης
προσώπων που μέχρι σήμερα η τύχη
τους αγνοείται και τα οποία στοιχεία,
η ηγεσία της Δύναμης, παρά τα σχετικά διαβήματα από πλευράς του
επίσημου κράτους, αρνείται να δώσει στις αρχές της Κ.Δ. Παρά τις
επίμονες προσπάθειες που είχαμε
κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια,
απευθυνόμενοι προς τους πολιτικούς
προϊσταμένους της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
πάντα προσκρούαμε σε κλειστές
πόρτες. Παρόλα αυτά, κατορθώσαμε
τότε να εξασφαλίσουμε γραπτά στοιχεία, του Αυγούστου του 1974, από
αναφορά του Αποσπάσματος της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με έδρα την Αμμόχωστο, σχετικά με νεκρούς που βρέθηκαν σε δρόμους και πεζοδρόμια
της πόλης και που η «τ/κ ηγεσία»
της Αμμοχώστου αρνήθηκε να θάψει. Η σχετική αναφορά βρίσκεται
καταχωρισμένη στο αρχείο της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου (ΟΥΝ-

του 2001 διορίζεται από τα Η.Ε.
η κ. Ανίτα Γκρέιβς (Anita Graves),
η οποία αναλαμβάνει να κάνει
έρευνα στα αρχεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και των Η.Ε., η οποία ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του
2003, οπότε η κ. Γκρέιβς παραθέτει σχετική έκθεση και μια σειρά από φάιλς με τα σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, ο τότε αναπληρωτής του τρίτου μέλους της ΔΕΑ
Πιέρ ντε Κουπεράν αρνήθηκε να
δώσει τα αποτελέσματα στον τότε
Ε/κ εκπρόσωπο στη ΔΕΑ Ηλία Γεωργιάδη.
Έκτοτε το ζήτημα τέθηκε στον
πάγο και ανακινήθηκε ξανά με
έγγραφο που κατέθεσε ο Θεόφιλος
Θεοφίλου, το 2013, ως μέλος τότε
της ΔΕΑ. Τον Ιούνιο του 2014 ο
Ανρί Πιερ Αρνί, ενημερώνει τη
ΔΕΑ –ψευδώς– ότι μόνο τα αρχεία
του Ερυθρού Σταυρού είχαν διερευνηθεί και όχι αυτά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Με το νέο μέλος της ε/κ
πλευράς στη ΔΕΑ Νέστορα Νέστορος ξεκινά μια συζήτηση για
την αποστολή επιστολών σε διά-

φορους οργανισμούς για εξασφάλιση πληροφοριών από τα αρχεία
τους. Τον Νοέμβριο του 2015 τίθεται ξανά από τον κ. Νέστορος
θέμα της έρευνας που έκανε η κ.
Γκρέιβς και πληροφορίες σύμφωνα
με τις οποίες τα στοιχεία υπάρχουν
και είναι στην κατοχή των Η.Ε. Ο
Αρνί παραδέχεται το 2016 ότι το
υλικό της έρευνας της Ανίτα
Γκρέιβς είναι στο γραφείο του, αλλά αρνείται να τη θέσει στη διάθεση των δύο πλευρών, σημειώνοντας ότι θα διεξέλθει το υλικό
ο ίδιος και η ομάδα του. Τελικά,
ο κ. Αρνί κατέθεσε σχετικό έγγραφο στη ΔΕΑ και το γραφείο του
ανέλαβε να διεξέλθει το υλικό με
την πρόσληψη ενός επιπλέον προσώπου. Όταν, λοιπόν, ο εκπρόσωπος των Η.Ε. στη ΔΕΑ αρνείται
να δώσει τα έγγραφα με τα στοιχεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ πώς περιμένει
κανείς να δώσει σχετικές πληροφορίες ο τουρκικός στρατός, ο
οποίος βαρύνεται και με εγκλήματα πολέμου με εκτελέσεις αιχμαλώτων;

ΦΙΚΥΠ) και σε αυτή συγκεκριμένα
σημειώνεται: «17 Αυγούστου. Αμμόχωστος. Η UNCIVPOL (Αστυνομία
της Ειρηνευτικής Δύναμης) ανακάλυψε ένα νεκρό πρόσωπο στην οδό
(δεν την αναφέρουμε για ευνόητους
λόγους), δύο νεκρούς άνδρες και
μία νεκρή γυναίκα στην οδό..., όλοι
πολίτες. Τα πτώματα βρίσκονταν
στους δρόμους και σε πεζοδρόμια.
Όλα πυροβολημένα. Από την τουρκοκυπριακή ηγεσία της Αμμοχώστου
ζητήθηκε όπως μετακινήσει τα πτώματα. Στις 18 Αυγούστου ήταν ακόμα
εκεί, γι’ αυτό η UNCIVPOL τα έθαψε.
Ουδέν στοιχείο ταυτότητας». Το
2016 γράφαμε ότι, «στοιχεία στις
αναφορές της UNCIVPOL υπάρχουν
πολλά, γι’ αυτό και επιμένουμε ότι
πρέπει να δοθούν στις πλευρές τα
αρχεία ώστε να εντοπιστούν οι τάφοι. Ουδείς δικαιούται να κατακρατεί
στοιχεία και ιδίως τα Η.Ε. με οποιαδήποτε δικαιολογία. Τα χρόνια
είναι 42 και η απόκρυψη τέτοιων
στοιχείων πλέον ισοδυναμεί με συγκάλυψη». Τώρα ο κ. Αρνί θυμήθηκε
να πει υποκριτικά στη συνέντευξη

του στο ΚΥΠΕ ότι: «Δεν αφήνουμε
καμιά πέτρα που να μη σηκώσουμε
για να βοηθήσουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε», την
ώρα που για 13 χρόνια το Γραφείο
του κρατούσε κλειστούς φακέλους
με στοιχεία, τα οποία, εκ των πληροφοριών μας, δεν διερευνήθηκαν.
Όπως δεν διερευνήθηκαν πολλές
άλλες περιπτώσεις, στην Αμμόχωστο, τη Βόνη, τη Σκυλλούρα, το Έξω
Μετόχι, το Πέντε Μίλι και αλλού.
Όπως ανέγγιχτα έμειναν και τα εγκλήματα των μετακινήσεων ομαδικών τάφων για τα οποία κουβέντα
δεν έκανε στη συνέντευξή του ο κ.
Αρνί, πλην της γνωστής περίπτωσης
των 80 Ασσιωτών για την οποία
πούλησε ξανά το βολικό παραμύθι
με την μετακίνηση των οστών σε
σκυβαλότοπο στο Δίκωμο, ο οποίος
έγινε στη συνέχεια πάρκο, τη στιγμή
που η κ. Κιουτσιούκ δήλωνε στον
γράφοντα τον Αύγουστο του 2017
ότι δεν ήξερε πού μετακινήθηκαν
τα οστά και παρά τις πολύχρονες
προσπάθειες δεν υπήρχαν μάρτυρες
για να δώσουν στοιχεία.
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Το κεφάλι του Χάρη και η πανοπλία του!
Στην παραίτηση

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Την παραίτηση της κυβέρνησης Αναστασιάδη ζήτησε το πρωί της Παρασκευής ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού από το ραδιόφωνο του ΑΣΤΡΑ, αφήνοντας πολλούς άναυδους για την αποφασιστικότητά του. Στη συνέχεια βεβαίως αναδιπλώθηκε και περιορίστηκε σε απλή παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη, αγνοώντας τα
περί παραίτησης ολόκληρης της κυβέρνησης. Ήταν κακή συνεννόηση της Γραμματείας ή ο Άντρος υπερέβαλε εαυτόν και επαναστάτησε από τη συχνότητα του ΑΣΤΡΑ; Την
ίδια ώρα όταν έχεις ενώπιόν σου ένα πόρισμα 800 σελίδων εγώ περιμένω από ένα
αρχηγό της αντιπολίτευσης να βγει πιο συγκροτημένα και να πει μια σειρά από πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις πραγματικότητες. Που στην προκειμένη περίπτωση αγγίζουν το ΑΚΕΛ και μάλιστα πολύ. Έ, σύντροφε; Δεν είναι έτσι;

Χάρης Γεωργιάδης

Δεν ξανάκουσα υπουργό Οικονομικών στην Ε.Ε. να τον επαινεί η Ευρώπη
και να παραιτείται και εγώ δεν θα αποτελέσω εξαίρεση.

••••
Στα καρναβάλια

Πάντως πέραν του ότι ακόμη δεν ξεκαθαρίστηκε αν ο Άντρος ζητάει παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης η αλήθεια είναι,
πως βγήκε μετωπικά εναντίον του Νίκου
Αναστασιάδη. «Μιας και είμαστε στα καρναβάλια να πω ότι έχουν πέσει οι μάσκες πλέον, έχει δείξει ο κ. Αναστασιάδης, η κυβέρνηση γενικότερα και ο ΔΗΣΥ το πραγματικό
τους πρόσωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο
πρόεδρος βεβαίως δεν το άφησε ασχολίαστο. «Είναι δικαίωμα του κ. Άντρου Κυπριανού να πάει σε οποιοδήποτε χορό, του συνιστώ ιδιαίτερα τη Λεμεσό. Είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει τις μέρες τούτες». Πάντως ο συνδυασμός προεκλογικής και καρναβαλιών κάνει το πολιτικό τοπίο μασκέ.

••••
Στον διπολισμό

-Μνήσθητί μου Χάρη όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου.
-Οδυσσέα έχεις πυρετό;

για τον Χάρη ή ο Χάρης πρέπει να φύγει αλλιώς δεν ψηφίζουν τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις; Ξέρετε δεν είναι όλα δίκαια στην πολιτική, είναι όμως όλα πάρε-δώσε.

••••
Πήρε την πάσα

Έντονα μπήκε στην αντιπαράθεση με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος και το ΔΗΚΟ.
Από το πρωί της Πέμπτης ο Νικόλας Παπαδόπουλος θυμήθηκε το Μαρί και συνέκρινε
δηλώσεις που έκανε τότε ο Χάρης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος Τύπου με τη στάση του
σήμερα. Αυτό βεβαίως που έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση είναι πως στα πολλά tweets του
ΔΗΚΟϊκού προέδρου βγήκε και ένα που κάλυπτε στην ουσία τον υπουργό Οικονομικών
λέγοντας πως το πόρισμα ίσως να είναι κάπως άδικο για τον Χάρη και προκαλώντας
πανικό στους στενούς του συνεργάτες που
επιχειρούσαν να τα ανασκευάσουν και να
συνεχίσουν το αφήγημα περί απαίτησης για
παραίτηση. Τελικά το πόρισμα είναι άδικο

Πάντως, τα περί άδικου πορίσματος για τον
Χάρη αξιοποίησε πλήρως ο συναγερμικός
πρόεδρος. « Όλοι κάνουμε λάθη, ουδείς
αλάνθαστος. Ναι, μπορεί να έκανε και αυτός
λάθος στην κρίση κάποιων επιλογών και να
το παραδεχτούμε. Όμως ας δούμε τη μεγάλη
εικόνα και αυτού του καταραμένου πολιτικού
συστήματος και, που πολύ σωστά είπε και ο
συνάδελφος Νικόλας Παπαδόπουλος, το άδικο για τον Χάρη Γεωργιάδη» είπε ο Αβέρωφ
και οι ΔΗΚΟϊκοί δάγκωναν τα χείλη τους.

••••
Ω καιροί, ω ήθη!

«Αφήστε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να
ξέρετε πως ο ΔΗΣΥ δείχνει σεβασμό στα

πορίσματα οποιασδήποτε επιτροπής. Δεν είμαστε ένα κόμμα που θα διαφωνήσουμε με
το πόρισμα κάποιας διερευνητικής επιτροπής. Θα το σεβαστούμε. Το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ δεν θα βρεθεί έξω από τις
αίθουσες των δικαστηρίων. Ας μη μας συγχύζουν με άλλους» έλεγε τον περασμένο
Ιούλη στην «Κ» δείχνοντας προς το ΑΚΕΛ.
Από τον Ιούλιο μάλλον μπήκε πολύ νερό στο
αυλάκι. Αν κρίνουμε βεβαίως από την αντίδραση του πορίσματος, που όχι μόνο κρίθηκε ετεροβαρής, αλλά διορίστηκε και ολιγομελής ομάδα για να το μελετήσει ενδελεχώς.

Φούλης. Δείτε τι έγραψε ο Νίκαρος για τον
Χάρη και πείτε μου: Η κυβέρνηση υιοθετώντας τις εισηγήσεις του υπουργού Οικονομικών πέτυχε: α) Να προστατεύσει τις αποταμιεύσεις των καταθετών β) Να διασφαλίσει
τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των
εργαζομένων γ) Να διαφυλάξει περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού που θα συμβάλουν σε ανάκτηση σημαντικού μέρους
των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν από το
κράτος δ) Να ενισχύσει διεθνώς την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας. Κοντολογίς
ένα ήρωας που μας έσωσε από το οικονομικό ναυάγιο.

••••

••••

Πανοπλία Ι

Όπως και να έχουν τα πράγματα η γραπτή
δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη την Πέμπτη δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη για τον Χάρη. Στην
ουσία του έφτιαξε μια πολιτική πανοπλία
από χάλυβα που όμοιά της δεν έχει η «μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη» όπως λέει κι ο

Πανοπλία ΙΙ

Ο Νίκαρος δεν έμεινε στα παραπάνω για
τον υπουργό του των Οικονομικών. Είπε και
άλλα, όπως: «Θα θεωρούσα απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα για ανάληψη πολιτικών
ευθυνών από τον υπουργό Οικονομικών εάν
παραγνώριζα τον ρόλο του: Στην αποτροπή
της άτακτης χρεοκοπίας του κράτους. Στη

σύντομη και πετυχημένη έξοδο από το Μνημόνιο. Στη δημιουργία πλεονασματικών
προϋπολογισμών. Στη δραστική μείωση της
ανεργίας. Στην επίτευξη συνεχόμενης ανάπτυξης με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν τον τεχνοκράτη που πέτυχε τόσα πολλά για την ανόρθωση της οικονομίας του τόπου, είναι δυνατόν η παράταξή του να τον εκδιώξει; Αν ο
πρόεδρος τον διώξει θα τον κάνει ήρωα
στην Ε.Ε. και θα τον κράξουν ακόμα και οι
ομόλογοί του. Λογικά η παράταξή του θα
πρέπει να τον αναδείξει σε υποψήφιο της
πρώτης σειράς για το οποιοδήποτε υψηλό
αξίωμα με τα γαλόνια που έχει πάρει από
τον πρόεδρό του, αλλά και με την αξιοπιστία
που έχει αποκτήσει στην Ευρώπη. Κι αυτό
ακριβώς φοβούνται όλοι…

••••
Αστοχία Επιτροπής

Από τη στιγμή που η Ε.Ε. είχε δώσει οδηγίες στο Χάρη ότι θα πρέπει να πουλήσει τον
Συνεργατισμό μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του
2018 κι αυτός το έκανε την 3η Σεπτεμβρίου
του 2018 γιατί η Επιτροπή δεν έλαβε τις ευρωπαϊκές οδηγίες υπόψη; Δεν είμαστε
στους Αδέσμευτους πια! Εξάλλου ο SSM επικρότησε και χειροκρότησε του χειρισμούς
του Κύπριου ΥΠΟΙΚ για τον Συνεργατισμό
εξού και μας άνοιξαν τις πόρτες στις αγορές.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πρώτη φορά Αριστερά
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

«Command, control, commu-nication». Eίναι τα λεγόμενα τρία «c»
στη σύγχρονη στρατιωτική ορολογία, χωρίς την άψογη λειτουργία
των οποίων τίποτε δεν γίνεται σωστά στην πράξη. «Command» είναι
η δυνατότητα άσκησης εξουσίας,
επί τη βάσει συγκεκριμένης γνώσης
και με συγκεκριμένο σκοπό.

Προσέξτε, λ.χ., τη Ρένα Δούρου
των 124 νεκρών, η οποία όταν πανηγύριζε τη νίκη της στις εκλογές
ήθελε τους συνεργάτες της να στέκονται ένα βήμα πίσω της, λες και
ήταν ο Ντε Γκωλ στο απελευθερωμένο Παρίσι. Τώρα τη βλέπουμε
να κρύβεται πίσω από γελοίες δικαιολογίες: ότι είναι γυναίκα, ότι
είναι κόρη αστυνομικού και νοικοκυράς και άλλα παρόμοια, για
να τη λυπηθούμε.

«Control» είναι η δυνατότητα
επαλήθευσης ή επιβεβαίωσης των
δραστηριοτήτων που οδηγούν στην
επίτευξη του σκοπού. Τέλος, «communication» είναι η δυνατότητα
να διατηρείς την αναγκαία σύνδεση
μεταξύ τακτικών και στρατηγικών
δυνάμεων, ώστε η διοίκηση να φέρνει αποτελέσματα. Οπως είδαμε
από το πόρισμα της εισαγγελικής
έρευνας για την εκατόμβη στο Μάτι, όχι δεν υπήρχαν τα τρία «c»,
δεν υπήρχε καν συνείδηση του
προβλήματος. Ακόμη και οι πρόσκοποι (και μάλιστα οι ναυτοπρόσκοποι) νομίζω ότι θα τα είχαν καταφέρει καλύτερα από την Πυροσβεστική, τον Τόσκα και την κυβέρνηση.
Το γνωρίζαμε, θα μου πείτε. Ολοι
το είχαμε καταλάβει και δεν χρειαζόταν το πόρισμα της εισαγγελίας.
Είναι όμως άλλο να βλέπεις γραμμένα και να διαβάζεις τα όσα φρικτά
και αδιανόητα υπέθετες, αλλά δεν
τολμούσες να πιστέψεις. Και μάλιστα να τα διαβάζεις ως πόρισμα
επίσημης έρευνας της Δικαιοσύνης,
δηλαδή του μόνου θεσμού που μπορεί εγκύρως να βάλει σε τάξη τα
φοβερά εκείνα γεγονότα και να μας
εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Και
αυτό που συνέβη είναι αληθινά
τρομακτικό: το κράτος κατέρρευσε
πλήρως και προκάλεσε, μαζί με τη
φωτιά, τον θάνατο εκατό ανθρώ-

Ολα αυτό που περιγράφεται στο
εισαγγελικό πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι είναι η περιβόητη
«πρώτη φορά Αριστερά». Ολα τα
υπόλοιπα τα έχουμε ξαναζήσει από
άλλους – και τα ρουσφέτια και τις
σπατάλες, τη διαφθορά, τα ταξίδια
και τα σχετικά. Αυτή την ασύλληπτη ανικανότητα, όμως, σε συνδυασμό με την απύθμενη γαϊδουριά
(δεν έχει νόημα πια να μιλούμε για
κοινό θράσος, με τους Συριζαίους
έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο
παιχνιδιού...) είναι κάτι που δεν
το έχουμε ξαναδεί σε παρόμοιο
βαθμό και ένταση. Είναι η πρώτη
φορά Αριστερά και να τη χαιρόμαστε.
ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πων. Μόνο αν το συλλογιστείς ψυχρά, αφήνοντας την οργή κατά μέρος, αρχίζεις να καταλαβαίνεις το
μέγεθος της κατάρρευσης του κράτους και τότε την οργή διαδέχονται
πρώτα η φρίκη και μετά ο φόβος.

Πληρώνουμε διπλά την υγεία και
την παιδεία σε αυτή τη χώρα. Πρώτα τα πληρώνουμε με τους φόρους
μας και έπειτα μέσω ιδιωτικών δαπανών, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, εξαιτίας του συνήθως ελ-

λιπούς και συχνά απαράδεκτου επιπέδου αυτών των υπηρεσιών. Θα
πρέπει μήπως να κάνουμε το ίδιο
για να αποκτήσουμε και αξιόπιστη
Πυροσβεστική Υπηρεσία; Γιατί, αν
βασιζόμαστε σε αυτή που έχουμε,
δεν βλέπω να βγάζουμε το καλοκαίρι. Πώς είναι δυνατόν να συντηρούμε και μάλιστα να επεκτείνουμε ένα τόσο ακριβό κράτος, που
γίνεται ολοένα πιο ανίκανο; Το
ερώτημα δεν είναι ρητορικό και
θα απαντηθεί παρακάτω.

Υστερα είναι το ηθικό ζήτημα
που αποκαλύπτει η εισαγγελική
έρευνα. Η κυβέρνηση γνώριζε την
αλήθεια, όταν έλεγε ψέματα για
την κατάσταση και σκηνοθετούσε
επικοινωνιακές παραστάσεις για
να καθησυχάζει τον κόσμο. Δεν
επρόκειτο για ένα ψέμα που το ξεφουρνίζει κάποιος απλώς και μόνο
για να κερδίσει χρόνο, αφού το τελικό αποτέλεσμα της καταστροφής
στο Μάτι δεν θα μπορούσε να αποκρυβεί.

Ηταν μια σκόπιμη επιχείρηση
παραποίησης της πραγματικότητας με απώτερο σκοπό να αποσείσουν τις ευθύνες από την κυβέρνησή τους. Δεν ήταν, δηλαδή, ανωριμότητα, επιπολαιότητα, πανικός
της στιγμής ή κάτι παρεμφερές.
Ηταν μια δόλια πρακτική, που είχε
σκοπό να προστατεύσει την ανεκδιήγητη κυβέρνηση από την εγκληματική ανικανότητά της. Συμπεριφορά, δηλαδή, ταιριαστή με
το είδος τους.

Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε
με την οργή που κατακλύζει τους
περισσότερους. Να κάνουμε υπομονή μέχρι την ώρα της κάλπης,
λέω. Προσωπικά, δεν με νοιάζει
πόσες ώρες θα πρέπει να περιμένω
στην ουρά για να ψηφίσω, αν τελικά όλες οι εκλογές, αυτοδιοικητικές, ευρωπαϊκές και βουλευτικές,
γίνουν συγχρόνως. Αυτοί είναι επικίνδυνοι, πρέπει να φύγουν και να
μην ξαναγυρίσουν.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗ

Το λες και
πολιτικό κάρμα

Τα μισά
εγκαίνια

«Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν θα κυβερνήσει
με τον Συλικιώτη, τον Κυρίτση και τη Σωτηρούλα» έλεγε δηκτικά το μακρινό 2013 ο
τότε εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Χάρης
Γεωργιάδης, στέλνοντας το μήνυμα πως με
την εκλογή του, «ο Μπύθουλας με τον λαουτζίκο» θα αποχωρούσαν και τα ηνία θα έπαιρναν οι εκφραστές του Μίλτον Φρίντμαν και της Σχολής του Σικάγο.
Πολιτικά πρόσωπα νέας κοπής που με τα πτυχία, τις
γνώσεις, τη στάση και τη δράση τους, θα έδιναν άλλον
αέρα στην πολιτική και θα έβγαζαν από τον βούρκο στον
οποίο οδήγησαν τον τόπο οι προηγούμενοι με την ανεπάρκεια και τις ελλείψεις τους. Πρόσωπα δηλαδή που
είχαν την πολιτική ευθιξία στο τσεπάκι τους και δεν θα
καταδέχονταν να μείνουν σε μία θέση, όταν τους αποδιδόταν
πολιτική ευθύνη σε ενδεχόμενα πορίσματα ανεξάρτητων
ανακριτών, αλλά κυρίως θα ήταν σε θέση να κυβερνήσουν,
μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και συναισθηματικές
εξάρσεις. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν για τον Νίκο
Αναστασιάδη ο Χάρης Γεωργιάδης. Για κάποιους επαρμένος
ξερόλας, για άλλους φέρελπις πολιτικός γεμάτος αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση που δικαιολογείτο λόγω των
γνώσεων και των ικανοτήτων του βεβαίως. Γι’ αυτές
ακριβώς τις ικανότητες, άλλωστε, ο πρόεδρος Αναστασιάδης
έκρινε πως θα μπορούσε να τραβήξει το κουπί του κουρέματος και να εφαρμόσει πιστά τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Και κατάφερε να εφαρμόσει πιστά το μνημόνιο
χωρίς να σπάσει μύτη. Άλλοτε χλευάζοντας την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ για τις αριστερές επαναστάσεις της στο Γιούρογκρουπ, άλλοτε κλείνοντας τα αφτιά σε όσους ζητούσαν –
ακόμα και εκβιάζοντας– για δώρα, προνόμια και ελαφρύνσεις.
Άλλωστε, όταν η Κύπρος κατάφερε να βγει νωρίτερα από
το μνημόνιο πολλοί ήταν εκείνοι που πίστωσαν αποκλειστικά
στον «τσάρο της κυπριακής οικονομίας» το success story.
Ένα success story, για το οποίο μπορούσε να του συγχωρεθεί
η όποια αμαρτία να υποστηρίζει μετά μανίας τη Σάβια
Ορφανίδου και την όποια επιλογή των συμμαθητών, κουμπάρων και φίλων σε θέσεις κλειδιά. Ή μήπως όχι;
Μάλλον όχι. Ο Πάμπης με τις ιδεολογικές αγκυλώσεις
έφυγε όπως υποσχόταν και επιλέχθηκαν από τον ίδιο
golden boys and girls που όπως αποκαλύπτεται σήμερα
αγόραζαν νέα ακριβά αυτοκίνητα, ξόδευαν με εταιρικές
κάρτες και έκαναν γεύματα στο Κολωνάκι με τα λεφτά
ενός χρεωκοπημένου ιδρύματος που κλήθηκαν να σώσουν.
Κουμπάροι και φίλοι που χαρακτηρίστηκαν μικρότεροι
των περιστάσεων, συμμαθητές που κατηγορήθηκαν για
κακοδιαχείριση και για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες
στην κατάρρευση του Συνεργατισμού. Λένε βεβαίως πως
όλα τα μακροσκελή στόρι δεν έχουν και ευτυχές τέλος
και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να ξέρεις πότε πρέπει να
αποχωρήσεις. Ποιος όμως είναι σε θέση να το αντιληφθεί
και ποιος να το κάνει πράξη; Έτσι και με την επανεκλογή
του Νίκου Αναστασιάδη πολλοί είδαν με απορία την απόφαση του Χάρη Γεωργιάδη να επιμένει στο να μην επαναδιοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Με τον δρόμο
πλέον στρωτό και τη φουρτούνα πολύ μακριά δεν θα
έπρεπε να καρπωθεί τους κόπους του αυτή τη φορά;
Ήταν θέμα φιλοδοξίας «βάζοντας τα θέλω του στο τραπέζι» όπως έγραφαν ρεπορτάζ, διεκδικώντας άλλες υψηλότερες θέσεις ή πολιτικά αντανακλαστικά για τη μεγάλη
φουρτούνα του Συνεργατισμού που πλησίαζε;
Αν κρίνουμε από το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής
που του καταλογίζει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες μάλλον
το δεύτερο. Δεν θα θέλαμε βεβαίως να είμαστε άδικοι με
τον κ. Γεωργιάδη. Προφανώς και δεν δημιούργησε το
πρόβλημα στον Συνεργατισμό. Ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, ίσως στην κρισιμότερη στιγμή, όταν άλλοι
«ατσαλάκωτοι» αρνούνταν να λερωθούν και συνεπώς να
πληγούν πολιτικά. Το λες λοιπόν και πολιτικό κάρμα. Ένα
πολιτικό πρόσωπο ελέγχεται για τις επιλογές του. Και
στον «μικρόκοσμο» της οικονομίας που ήταν ο απόλυτος
άρχοντας μπορεί να μη διάλεξε τον Συλικιώτη, τον Κυρίτση
και τη Σωτηρούλα, διάλεξε, με την ίδια μικροκομματική
τακτική που χλεύαζε, τον Χατζηγιάννη, τον Σταυρινίδη
και άλλους για τους όποιους το πόρισμα είναι πραγματικός
καταπέλτης. Και επειδή ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του
ατσαλάκωτο, ούτε είναι «ο Συλικιώτης, ο Κυρίτσης και
Σωτηρούλα» αλλά το «νέο αίμα στην πολιτική» που ξέρει
τι θα πει ευθιξία, υπευθυνότητα και έχει ήδη σε κούτες
τα απολύτως απαραίτητα για τη μεγάλη φυγή, τότε τι περιμένει και μένει ακόμα στη θέση του;

Όταν ο Νίκαρος σηκώνει ψηλά τα χέρια,
μπροστά στις διαδικασίες του Δημοσίου,
τότε τι μπορεί να πει ο φτωχόκοσμος, ο
οποίος εκλιπαρεί ένα τηλεφώνημα από
τον βουλευτή του, για να εξασφαλίσει τα
αυτονόητα, από μια εγχείρηση, μέχρι και
μια άδεια για να κτίσει το σπίτι του. Στα εγκαίνια του
νέου δημαρχείου της Λευκωσίας ή καλύτερα του μισού
δημαρχείου της πρωτεύουσας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για δεκάδες έργα
τα οποία προγραμματίζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη
στη Λευκωσία. Ωστόσο, όταν έφτασε στον χρόνο υλοποίησης των έργων, χρησιμοποίησε τη λέξη «σύντομα»,
για να προσθέσει με την ειλικρίνεια η οποία τον χαρακτηρίζει, «εννοώ εντός των χρονικών πλαισίων οι οποίες
διακρίνουν τις διαδικασίες μας. Και προ του τερματισμού
της θητείας μου, θα παραδώσουμε είτε ολόκληρη είτε
μέρος της νέας Βουλής».
Η «αρρώστια» των εγκαινίων στην Ελλάδα, φαίνεται
ότι έφθασε μεταχρονολογημένα και στην Κύπρο. Στην
Θεσσαλονίκη πριν από 30 χρόνια έγιναν τα πρώτα εγκαίνια για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ακολούθησαν
και άλλα πολλά και πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας έκανε και πάλι εγκαίνια, χωρίς
όμως να λειτουργήσει ακόμη το μετρό. Τα ίδια και χειρότερα γίνονται και στην Αθήνα και προεκλογικά σε
πολλές πόλεις της χώρας, όπου τα ίδια έργα εγκαινιάζονται
επανειλημμένως, φτάνει να βγουν οι φωτογραφίες και
να τοποθετηθούν οι πλάκες στους τοίχους. Κάποτε γέμισαν τα νησιά και τις πόλεις με νοσοκομεία και πανεπιστήμια και σήμερα τα κλείνουν, γιατί δεν έχουν τα
χρήματα για να τα συντηρήσουν. Τα ίδια και χειρότερα
συμβαίνουν και στην Κύπρο, με τα άδεια μέγαρα των
δήμων και των κοινοτήτων.
Ο Νίκαρος, ο τολμηρός καραβοκύρης του νησιού, αποκάλυψε δημοσίως και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης,
για τις συνενώσεις δήμων της Λευκωσίας, προκαλώντας
το «ποτιτσίνιασμα», τη δυσφορία δημάρχων. Αλλά δεν
έμεινε από κάτω και δημοσίως εξήγησε στους συνοφρυωμένους τοπικούς άρχοντες ότι θα δημιουργηθούν διαμερίσματα, δηλαδή τοπικές περιφέρειες και έτσι θα εκπροσωπούνται οι δημότες τους. Η έξυπνη κίνηση με τα διαμερίσματα και το «δώρο» στους σημερινούς τοπικούς
άρχοντες, όπως φημολογείται, ότι θα παραμείνουν στα
αξιώματά τους, για επιπλέον τρία χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, ίσως αποτελέσει τη λύση του
γόρδιου δεσμού.
Κάποτε ο μακαρίτης Τάσσος Παπαδόπουλος, τελώντας
τα εγκαίνια του δημοτικού μεγάρου Στροβόλου, απάντησε
με τον χαρακτηριστικό αυστηρό του τρόπο, στις εκκλήσεις
του τότε δημάρχου, για οικονομική στήριξη του δήμου
από το κράτος. «Καλά εμένα ερωτήσετέ με, πριν κτίσετε
το μέγαρο.» Η υπόθεση των καταχρεωμένων δήμων
έμεινε στο συρτάρι για δεκαετίες, παρ’ όλες τις κατά
καιρούς εκθέσεις του γενικού ελεγκτή για ατασθαλίες
και τα ατέλειωτα φαγοπότια από τους τοπικούς άρχοντες.
Ο ισχυρός και ενίοτε σκληρός, Σωκράτης Χάσικος,
όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών, μίλησε στη
Βουλή, για τα βασίλεια των δήμων και των δημάρχων
και άρχισε τις μελέτες για συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές, ο Χάσικος έφυγε από
το Υπουργείο και οι χρυσοπληρωμένες μελέτες, οι οποίες
έγραψαν τα αυτονόητα, πήραν τον δρόμο τους για τα
σκονισμένα συρτάρια. Τώρα ήρθε η σειρά του νεαρού
Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι λίγο
διαφορετικός από τους προκατόχους του και φαίνεται
μέχρι στιγμής ότι έχει τα «κότσια» και την πονηριά για
να αντιμετωπίσει τη «λεγεώνα» των συνασπισμένων,
ανεξαρτήτως χρώματος, τοπικών αρχόντων, οι οποίοι
είναι «γαντζωμένοι» στους θρόνους τους. Πίσω από τα
μέγαρα των δήμων, πίσω από τις φαντασμένες πλατείες
και θέατρα, πίσω από τα πανάκριβα ταξιδάκια ακατανόητων
διδυμοποίησεων, βρίσκονται φυσικά οι πτωχοί πολίτες,
οι οποίοι πληρώνουν και πληρώνουν και πληρώνουν φόρους, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Όλα όμως κάνουν τον κύκλο τους και ευτυχώς κανένας δεν μπορεί να παραμείνει «καρφωμένος» στην καρέκλα. Το καλύτερο είναι να μπει πλαφόν στις θητείες
των τοπικών αρχόντων και των άλλων αξιωματούχων
και να μην περιμένουμε το φυσικό τους τέλος. Τότε ίσως
επιτέλους θα δει χαΐρι αυτός ο τόπος.

economidoum@kathimerini.com.cy

Οι παγωμένες σπηλιές της Βόρειας Ευρώπης…

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η Ρώμη δεν χάθηκε σε μια μέρα
ούτε και η ΣΚΤ
Είναι παραδεκτό το πως όσα γρά- άτοπο να προτείνεται μέσα από ένα πόρισμα
φονται μέσα στο πόρισμα για τη η δημιουργία ενός άλλου Συνεργατισμού λες
ΣΚΤ θα συνεχίσουν ν’ αποτελούν και πρόκειται για σουβλατζίδικο που θα ανοίξεις
αιτία συζήτησης κυρίως ως προς το ένα κλείνοντας το άλλο. Θυμίζει μπακαλίστικη
τις ευθύνες όπως καταγράφονται. λογική ή όπως έλεγε ο Ζήκος «εγώ κρατάω τα
Οι οποίες δεν μπορούν να περά- βιβλία στο κατάστημα, και δυο και τρία μαζί,
σουν άνευ βασάνου και ειδικά εφόσον από το τα πάω από εδώ τα πάω από εκεί».
2013 και πίσω δεν αναφέρονται και πολλά. ΕφόΔεν αποτελεί δουλειά των δικαστών να πουν
σον παραδεχτούμε πως η υπέρλαμπρη Ρώμη τι πρέπει να γίνει με την οικονομία, μη έχοντας
δεν χάθηκε από τη μια μέρα στην άλλη και πως ουσιαστικά καμία επαφή. Ας μείνει ο καθένας
για τον χαμό της δεν φταίει μόνο ένας, παρα- στο πόστο του και ας προσπαθήσει από εκεί
δεχόμαστε επίσης πως η ΣΚΤ υπήρξε η μεγα- να κάνει το καλύτερο που του ανατίθεται να
λύτερη των τραπεζικών ασθενειών, διαχρονική κάνει κι όχι να προβαίνουμε σε ένα κυνήγι μαπαθογένεια ενός κουμπαρά που φαίνεται ότι γισσών. Πάμε και στη «μάγισσα» τώρα. Η επιείχε πολλά να δώσει σε πολλούς, οπότε δεν θα τυχία του ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη και ίσως ως
πρέπει να βλέπουμε μόνον εκείνον που έκλεισε έναν βαθμό εκείνο που τον κάνει να προβαίνει
την πόρτα.
σε δηλώσεις με κάποια αμετροέπεια δεν προΕλέγχεται για το κλείσιμο της πόρτας, πιθανώς έρχεται από αλλού παρά από τις εξετάσεις που
για επιλογές που είχαν και κόέδωσε και πέτυχε. Το «κοπελούι»





στος ώστε να θεραπευτεί η πα- 
αν θυμάστε, κατάφερε να σταθεί
θογένεια, αλλά δεν πρέπει να Θυμίζει μπακαλίστικη εκεί που άλλων τρέμανε τα γόκλείνουμε τα μάτια στα όσα
νατα και στην πορεία παίρνονπροηγήθηκαν. Οι ευθύνες για λογική ή όπως έλεγε
τας τα καλά στοιχεία που φέρει,
τη ΣΚΤ είναι πολύ μεγαλύτερες ο Ζήκος «εγώ κρατάω
της συνέπειας και ότι ξέρει για
και από τις 800 σελίδες του ποτι πράγμα μιλάει, οδήγησε το
τα βιβλία στο κατάρίσματος. Μια σελίδα τη φορά
καράβι παρακεί. Θέλετε να τον
που γινόταν κάτι στραβό να στημα, και δυο και
κακίσουμε για την υπεροψία
μπορούσε να γράψει κάποιος,
Ας το κάνουμε.
τρία μαζί, τα πάω από του;Λίγη
θα είχαμε τόμους και τόμους
σημασία έχει όμως όταν
γραμμένους ως ακτινογραφία εδώ τα πάω από εκεί». πια έχει βγει το πλοίο στα ανοικακοδιαχείρισης από όλους. Ειχτά, όταν έχει επισκευάσει τις
δικά από ένα πολιτικό σύστημα που δεν σεβά- ζημιές του και δείχνει πως θα τη βγάλει την
στηκε τον ίδιο τον χαρακτήρα της ΣΚΤ, αλλά πορεία το αν κάποιος νιώθει ή όχι υπεροπτικά
θυμήθηκε να κλάψει στα ερείπιά του. Επήλθαν για τη δουλειά που έκανε ώστε να ξαναβγεί το
από το 2013 και μετά κινήσεις για να διασωθεί πλοίο ανοιχτά. Το να κάθεσαι όμως κύριε δικαστή
ο Συνεργατισμός.
και να κουνάς το δάχτυλο εσύ που θεωρείς πως
Για την τιμή των όπλων; Ναι δεν αντιλέγω, είναι τόσο μακρύ που φτάνει ως και τον πρόεδρο
είχε και αυτό τη σημασία του εφόσον είχε συν- της Δημοκρατίας, αλλά δεν πάει πιο πίσω από
ταυτιστεί με την πορεία του τόπου, αλλά και το 2013 για τη ΣΚΤ, είναι τουλάχιστον και εκ
με συγκεκριμένη τιμή διάσωσης. Θα μπορούσαν μέρους σου αμετροέπεια. Την οποία βρίσκω
να μας αναγκάσουν να ξυπνήσουμε ένα πρωί πολύ βαρύτερη από έναν ΥΠΟΙΚ που αύριο
εκείνοι που επέβλεπαν το μνημόνιο με μια κί- παίζει να μην είναι και στη θέση του. Εσύ όμως
νηση, να κλαίμε άπαντες επί της τιμής των θα είσαι και ταυτόχρονα εκπροσωπείς και έναν
όπλων, όπως έγινε και με τη Λαϊκή. Έγιναν θεσμό που όπως και να το κάνεις, θα ήθελε
όσα έγιναν για να καταστεί μια τράπεζα υγιής πολύ να μην του κουνάνε άλλοι το δάχτυλο,
για πώληση. Κοιτάμε το αποτέλεσμα καταρχήν αλλά δεν τα καταφέρνει.
και όχι την αιτία, για την οποία πολλά ακούστηκαν λίγα γράφτηκαν και είναι τουλάχιστον tsikalasm@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Το πόρισμα για το πόρισμα
Ήταν αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
στήριζε τον υπουργό Οικονομικών μετά το πόρισμα της
Ερευνητικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί
να χαίρει της εμπιστοσύνης του. Και ο
λόγος που ήταν αναμενόμενο δεν είναι
βέβαια οι λόγοι που ο ίδιος ο πρόεδρος παραθέτει, αλλά η διαβρωμένη και σαθρή
νοοτροπία με την οποία οι κυβερνώντες
μας χτίζουν τις καριέρες τους πάνω στην
πλάτη μας, αγνοώντας επιδεικτικά τους
θεσμούς, προκειμένου να καλύψουν με
πολιτικάντικα τεχνάσματα τη συνενοχή
τους και να εξυπηρετήσουν τα όποια δικά
τους μικρό ή μεγαλοσυμφέροντα.
Τα οποία είναι περιττό να διευκρινίσω
ότι πόρρω απέχουν από το ούτω καλούμενο
δημόσιο συμφέρον. Ήταν αναμενόμενο
λοιπόν όπως αναμενόμενο ήταν να «εξε-

γερθούν» και οι υπόλοιποι κομματάρχες,
ζητώντας την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν
το πόρισμα για αντιπολιτευτικούς σκοπούς
τη στιγμή που είναι πλέον αποδεδειγμένο
πως τα ίδια ακριβώς έκαναν κι αυτοί (να
θυμίσω το πόρισμα Πολυβίου για το Μαρί;)
και ο λόγος είναι εξόφθαλμα προφανής:
Οι ερευνητικές επιτροπές στήνονται και
ξεστήνονται για τα μάτια του κόσμου. Τα
πορίσματά τους δεν έχουν καμία αξία
πέραν από την αντιπολιτευτική εκμετάλλευση τους προκειμένου να εκτονωθούν
οι πολιτικοί αντίπαλοι και συνάμα να εξωθήσουν τη «μάζα» σε μια άνευ ουσίας εκτόνωση, η οποία θα διαρκέσει όσο ένα πυροτέχνημα. Και ύστερα που θα σβήσει το
πυροτέχνημα θα καθίσουμε όλοι φρόνιμοι
στη θέση μας, καταπίνοντας αμάσητα την
ανυπαρξία ανάληψης πολιτικής ευθύνης,
ως «αναγκαίο κακό». Αν είναι λοιπόν να

διατηρήσουμε κάποια ίχνη φαιάς ουσίας
καθαρά από την τοξικότητα της πολιτικής
σκέψης που μας ραντίζουν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής μας σκηνής ας επικεντρωθούμε στο προφανές και ας αξιοποιήσουμε αυτό το προφανές ώστε να διερευνούμε την πολιτική μας κρίση και όχι
να τη συρρικνώσουμε στα επικοινωνιακά
τύπου τεχνάσματα των πολιτικάντηδών
μας, που με θράσος και αλαζονεία προσπαθούν να μας υπαγορεύσουν να κοιτάμε
το δάχτυλό μας και όχι το φεγγάρι.
Η στάση τόσο του προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του ίδιου του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος φρόντισε να μας διευκρινίσει το εξ ορισμού αδιευκρίνιστο ότι
δηλαδή άλλο η πολιτική ευθύνη και άλλο η
υπευθυνότητα ένα πράγμα έρχονται να επιβεβαιώσουν. Πως δεν υπάρχει κανείς σε
αυτό το σαθρό πολιτικό σύστημα που να
έχει τη μαγκιά και το πολιτικό ανάστημα

να συμπεριφερθεί ως πολιτικός και όχι ως
καριερίστας πολιτικάντης. Να σεβαστεί δηλαδή τους θεσμούς και να πάψει να δημαγωγεί εις βάρος αυτών και της νοημοσύνης
του κόσμου. Διότι όταν διορίζεται μια ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή για να διερευνήσει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά
σκάνδαλα αυτού του τόπου τότε δεν είναι
στη διακριτική ευχέρεια των ασκούντων
την πολιτική να ερμηνεύσουν ή να παρερμηνεύσουν το πόρισμά της, αλλά οφείλουν
να το σεβαστούν για να αποδείξουν πάνω
απ’ όλα ότι σέβονται τους θεσμούς και ότι
αποστολή τους δεν είναι να μόνο να τους
σέβονται αλλά να τους διαφυλάττουν κιόλας.
Και ότι αυτό το πόρισμα δεν είναι ένα μάτσο
χαρτιά προορισμένα να κλειστούν σε κάποιο
σκονισμένο συρτάρι αλλά μια έρευνα η
οποία πρέπει να έχει μια πρακτική αξία προς
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Αυτή η πρακτική αξία δεν είναι απλώς

«η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων»
που φωνασκούν λαϊκίζοντας οι πολιτικοί
αντίπαλοι (τη στιγμή που οι ίδιοι ουδέποτε
την εφάρμοσαν) αλλά η αναγνώριση της
αξίας της πολιτικής ευθύνης ως την απαρχή
για να αλλάξει κάτι στον τρόπο άσκησης
της εξουσίας προκειμένου να μην ανακυκλώνεται η ίδια νοοτροπία που μας οδήγησε
στην κατάρρευση κάθε αξίας και κάθε θεσμού. Η αναμενόμενη πλην αδιανόητη αντίδραση της κυβέρνησης, αλλά και η αναμενόμενα φαιδρή στάση της αντιπολίτευσης
στο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής
αυτό επιβεβαιώνουν. Πως αυτοί που μας
κυβερνούν δεν έχουν καμία διάθεση να αλλάξουν νοοτροπία, αντιθέτως θέλουν να
αναγάγουν την τοξικότητα της πολιτικής
τους σκέψης σε «αξία» ανώτερη αυτής των
θεσμών και των ηθικών αξιών.

elenixenou11@gmail.com
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«ΔΕΚΟποίηση»

Η απρόβλεπτη διαμάχη ΗΠΑ - Τουρκίας

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ









Η κατάργηση της πειθαρχίας, του σεβασμού
στην ιεραρχία, της αξιολόγησης και της απόδοσης ευθυνών έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τα
Σώματα Ασφαλείας.
ανεπανόρθωτα από τη χούντα, καταργήθηκαν. Η αξιολόγηση και η
απόδοση πειθαρχικών ευθυνών
επίσης.
Το πόρισμα για το Μάτι δείχνει
πόσο τραγικά είναι τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου. Ενα
σημαντικό τμήμα των Σωμάτων
Ασφαλείας αλλά και των Ενόπλων
Δυνάμεων έχει «ΔΕΚΟποιηθεί».
Ανάξιοι αξιωματικοί μπαίνουν σε
θέσεις ευθύνης και λιώνουν πραγματικά μόλις κληθούν να χειρισθούν μια κρίση. Νέοι αξιωματικοί
που εκπαιδεύθηκαν σε ειδικούς
τομείς
μετατίθενται
από
άλλους, επειδή η αριστεία τούς είναι απεχθής. Η έλλειψη πειθαρχίας
διαλύει την έννοια της αλυσίδας
διοίκησης, που είναι κρίσιμη όταν
αρχίζει να επικρατεί το ομιχλώδες
χάος μιας κρίσης σε εξέλιξη. Και
πολλά ακόμη.
Τα φαινόμενα της «ΔΕΚΟποίησης» δεν περιορίζονται δυστυχώς

στην Πυροσβεστική. Η αξιολόγηση
στο Ναυτικό, για παράδειγμα, ήταν
μια παλιά παράδοση που τηρείτο
ευλαβικά. Κάποια στιγμή άρχισε
και αυτή να εκφυλίζεται μέσω διαφόρων μεθοδεύσεων. Αρχισε με
άλλα λόγια να μπολιάζεται η κουλτούρα του από το «δεν βαριέσαι,
καλό παιδί είναι» ή το «μη βρούμε
και κανέναν μπελά αν τους γράψουμε κακό φύλλο ποιότητας».
Ανθρωποι που γνωρίζουν ισχυρίζονται ότι αυτή ακριβώς η νοοτροπία κρύβεται πίσω από ένα ή
δύο ανεξήγητα ατυχήματα που
απασχόλησαν τον Τύπο. Στην υπόθεση της βόμβας που τραυμάτισε
τον πρώην πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, υπήρξε συστηματική προσπάθεια να μην αποδοθούν ευθύνες σε όποιους δεν έλεγξαν το δέμα
που έλαβε. Πρόκειται για μια ολόκληρη κουλτούρα πλέον, που καταργεί στην πράξη τον τρόπο με
τον οποίο πρέπει να λειτουργούν
οι υπηρεσίες στον ζωτικό πυρήνα
του κράτους, σε κάθε χώρα. Ολα
έχουν γίνει ελαστικά, χύμα που
θα λέγαμε σε απλά ελληνικά. Στα
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ το φαινόμενο
διογκώθηκε πολύ γιατί επικράτησε
το δόγμα του χαμηλότερου κοινού
παρονομαστή και της πλέριας δημοκρατίας ή μπαχαλοποίησης. Γεννήθηκε όμως πολύ πριν! Ο κίνδυνος είναι, στον δρόμο πριν από
τις εκλογές, να εκδηλωθούν προσπάθειες περαιτέρω εσκεμμένης
διάλυσης και αποδόμησης κάθε
έννοιας πειθαρχίας. Ηδη ακούγονται πολλά για ένα σχετικό νομοσχέδιο για το υπουργείο Αμυνας,
που θα ωθήσει το στράτευμα στον
δρόμο των αμαρτωλών ΔΕΚΟ. Και
αυτό να μην περάσει, θα χρειασθεί
τιτάνια προσπάθεια και προσήλωση προκειμένου να πάει το εκκρεμές στη μέση. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να τηλεφωνούμε σε
ένα Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
και να μας βάζουν στην αναμονή
όπως γινόταν όταν καλούσαμε τις
βλάβες ΟΤΕ και ΔΕΗ πριν από είκοσι χρόνια.

Τα απροκάλυπτα παζάρια του Ερντογάν
με τον Τραμπ και τον
Πούτιν, στην αέναη
προσπάθειά του να
αντλήσει όσα μπορεί
από τον καθένα, αυξάνουν τον κίνδυνο μεγαλύτερης έντασης με μία
από τις δύο δυνάμεις. Ο Ερντογάν
σήμερα συμμορφώνεται με ό,τι θέλει ο Πούτιν και δεν θα τραβήξει
το σχοινί εκεί. Ομως, εάν Αγκυρα
και Ουάσιγκτον φθάσουν σε σημείο
ρήξης, και αναγκαστεί η μία ή η άλλη να βάλει φρένο, τότε ίσως δούμε
ξαφνική βελτίωση στις μεταξύ τους
σχέσεις. Επειδή το πιο πιθανό είναι
η Τουρκία να είναι αυτή που θα
κάνει πίσω, ακυρώνοντας την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400,
τότε ίσως οι ΗΠΑ «ξεπαγώσουν»
την αγορά μαχητικών F-35 από
την Τουρκία, ενδεχόμενο επικίνδυνο για την Ελλάδα.
Οι τοπικές εκλογές στην Τουρκία στις 31 Μαρτίου αποτελούν
μεγάλο στοίχημα για τον Ερντογάν,
καθώς η οικονομική κρίση ίσως φανεί στις κάλπες, με υποψήφιους
του ΑΚΡ να χάνουν σε μεγάλες πόλεις. Πριν από τις εκλογές, ο Ερντογάν θα θέλει να συντηρεί το

αφήγημα ότι δίνει μάχη εναντίον
ντόπιων εχθρών και ξένων συμφερόντων. Δεν θα θελήσει να λύσει
τώρα τις διαφορές με τις ΗΠΑ και
να φανεί αδύναμος. Σε αυτό, οι
ΗΠΑ του κάνουν τη χάρη, σκληραίνοντας πολύ τη στάση τους.
Πέρα από τη διαμάχη γύρω από
τους S-400, εξελίσσεται και ένας
οικονομικός πόλεμος. Την περασμένη Τρίτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
ότι διαγράφουν την Τουρκία από
τον κατάλογο των χωρών από τις
οποίες εισάγουν κάποια προϊόντα
χωρίς δασμούς.
Πριν από λίγες ημέρες ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απείλησε ότι εάν η Τουρκία δεν ακυρώσει την αγορά των S-400, αυτό
θα επηρεάσει την αγορά των F35, ενώ η Ουάσιγκτον ίσως επιβάλει
και άλλα μέτρα εναντίον της Τουρκίας, σύμφωνα με τον νόμο «Αντιμετωπίζοντας τους εχθρούς της
Αμερικής μέσω κυρώσεων». Σε αυτόν εμπίπτουν οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν, της Ρωσίας και της
Β. Κορέας. Η απάντηση Τσαβούσογλου ήταν: «Η Τουρκία αγοράζει
ό,τι χρειάζεται και ουδείς μπορεί
να παρέμβει. Εάν χρειαζόμαστε
S-400, θα τους αγοράσουμε». Η

δήλωση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «παράθυρο» για να πει η
Τουρκία αργότερα ότι ίσως δεν
έχει ανάγκη τους ρωσικούς πυραύλους.
Το ερώτημα είναι εάν ο Τούρκος
πρόεδρος θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την κόντρα με τις ΗΠΑ,
μιας και αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα και σε άλλα μέτωπα.
Στη Συρία, ΗΠΑ και Ρωσία διαφωνούν με την επιμονή της Τουρκίας
να παρέμβει και ανατολικά του
Ευφράτη. Στις περιοχές Κούρδων
που ελέγχει με τη βοήθεια ομάδων
ισλαμιστών, άρχισαν επιθέσεις
ανταρτών εναντίον των κατοχικών
δυνάμεων. Επίσης, ενώ ο Τραμπ
είχε πει στον Ερντογάν ότι θα αποσύρει αμέσως όλους τους Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Συρία, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο
για την Τουρκία, ούτε οι ΗΠΑ φεύγουν ολότελα ούτε οι Ρώσοι δίνουν
στους Τούρκους όσα θέλουν. Η
Συρία, με άλλα λόγια, ίσως να
μη χαρίσει στον Ερντογάν την αύρα του ανίκητου ηγέτη. Και αυτό,
την ώρα που, πέρα από τις δυσκολίες στην οικονομία, αντιμετωπίζει
πρόβλημα και σε ένα έργο το οποίο
θεωρεί το διαμάντι στο στέμμα

του – το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τον
ιστότοπο al-Monitor, το έργο, το
οποίο σχεδιάστηκε για να εξελιχθεί
στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του
κόσμου, αντιμετωπίζει σοβαρότατα
προβλήματα. Αφενός, φαίνεται ότι
χτίστηκε σε επιχωματωμένους
βάλτους, με κίνδυνο καθιζήσεων,
ευάλωτο σε ισχυρούς ανέμους και
ομίχλη. Η λειτουργία του αναβλήθηκε έως τον Απρίλιο και πολλές
υποδομές λείπουν. Αφετέρου, μία
από τις πέντε εταιρείες της κοινοπραξίας που χτίζει το αεροδρόμιο
των 11,7 δισ. δολ. πούλησε το μερίδιό της στις άλλες. Σύμφωνα με
αναλυτές στον μη φιλοκυβερνητικό
Τύπο, όλη η κοινοπραξία ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το έργο μετά
τις 31 Μαρτίου, φορτώνοντας το
κόστος στο Δημόσιο.
Οι ανάγκες του Ερντογάν στην
εσωτερική πολιτική σκηνή απαιτούν προσοχή και ψυχραιμία από
την Ελλάδα και την Κύπρο. Επειδή
μετά τις εκλογές είναι πιθανό να
κάνει πίσω στη διένεξη με τις ΗΠΑ,
η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί
και για το ενδεχόμενο μιας υπερβολικής αναθέρμανσης των σχέσεων Αγκυρας -Ουάσιγκτον.

Η περίπτωση Ορμπαν
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Εδώ και μία δεκαετία
το ευρωπαϊκό σύστημα ευρίσκεται
αντιμέτωπο με ένα
φαινόμενο που θεωρούσε ότι ανήκε
οριστικά στο παρελθόν – τη ριζοσπαστικοποίηση της Δεξιάς και
της Αριστεράς. Αυτή η αμφίπλευρη
απειλή έχει αποδιοργανώσει το
κατεστημένο, που ενεργεί σπασμωδικά και ενίοτε ασυνάρτητα.
Ο ριζοσπαστισμός της Αριστεράς
εμφανίσθηκε στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Στην Ελλάδα με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ιταλία, το Κόμμα
5 Αστέρων αποτελούσε μια οπερετική έκφραση της Αριστεράς.
Και στις δύο χώρες η ριζοσπαστική
Αριστερά οδηγήθηκε σε ανορθόδοξη πολιτική συγκατοίκηση με
την αντισυστημική Δεξιά. Στην
Ελλάδα στη συγκυβέρνηση –έως
προσφάτως– του ΣΥΡΙΖΑ με τους
ΑΝΕΛ και, αντιστοίχως, στην Ιταλία στον κυβερνητικό συνασπισμό
των Πέντε Αστέρων με τη Λέγκα
της ριζοσπαστικής Δεξιάς. Ανάλογα διαδραματίσθηκαν στην
Ισπανία και στην Πορτογαλία.
Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη, η ριζοσπαστική Δεξιά –
εκτός από την Αυστρία όπου συμμετέχει ως εταίρος στην κυβέρνηση του κ. Σεμπάστιαν
Κουρτς– είναι μια πολιτική δύναμη
ανερχόμενη μεν, αλλά εκτός εξουσίας. Διακριτή πολιτική έκφραση
έχει η νέα Δεξιά στην Ουγγαρία,
με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν ακλόνητο από το 2010. Βεβαίως η Ουγγαρία υπήρξε πάντοτε
μια «ειδική περίπτωση» και δύσκολος εταίρος, ακόμη και όταν
οι Αψβούργοι την αναβάθμισαν
στο πλαίσιο της δυαδικής αυτοκρατορίας, αποξενούμενοι από
τους σλαβικούς πληθυσμούς που
διοικούσαν. Οπως και τότε, έτσι
και τώρα, η Ουγγαρία του κ. Ορμπαν είναι ένας δύσκολος εταίρος
στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Εθεωρήθη από ορισμένους «με-

τριοπαθείς» ότι η υποψηφιότητα
του «ακραίου» Βαυαρού Μάνφρεντ
Βέμπερ εξασφάλιζε την παραμονή
του κ. Ορμπαν στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, που πρακτικώς σημαίνει περί τους δώδεκα βουλευτές
ώστε να παραμείνει η προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
άτομο προερχόμενο από την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Σήμερα
όμως, ακόμη και ο κ. Βέμπερ απειλεί μαζί με μία δεκάδα κεντροδεξιών ηγετών με αποπομπή τον κ.
Ορμπαν εάν δεν παύσει τη στοχοποίηση των γραφειοκρατών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για λόγους
προεκλογικής τακτικής, οι «μετριοπαθείς» επιχειρούν να διαφοροποιηθούν από τους «ακραίους».
Η στοχοποίηση της ευρωπαϊκής
γραφειοκρατίας δεν είναι τυχαία,
από την άποψη ότι αποτελεί όχι
απλώς τον θεματοφύλακα, αλλά
και τον μηχανισμό επιβολής πολιτικών αποφάσεων, ακόμη και
εκείνων που δεν διαμορφώθηκαν
συλλογικώς, αλλά μονομερώς,
προς εξυπηρέτηση ιδίων εθνικών
στόχων και αναγκών.
Κραυγαλέο παράδειγμα, η μεταναστευτική πολιτική του Βερολίνου προς κάλυψη των αναγκών
της γερμανικής οικονομίας. Ετσι
όμως προέκυψε η ανάγκη εμπλουτισμού της νέας ταυτότητος του
«Ευρωπαίου πολίτη», με μετανάστες άλλης πολιτιστικής και θρησκευτικής διαμορφώσεως. Πέρασε
απαρατήρητο το γεγονός ότι είχε
επιχειρηθεί στο παρελθόν δημιουργία «σοβιετικού πολίτη», που
απέτυχε οικτρώς.
Ο Βίκτορ Ορμπαν δεν είναι
ασφαλώς παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε άλλο. Αλλά καθώς η Ευρώπη στερείται πολιτικών διαμετρήματος, λοιδορεί τους πάντες.
Προ ολίγων ημερών εξέφρασε την
υποστήριξή του σε κάποιες από
τις προτάσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μια
νέα «Ευρωπαϊκή Αναγέννηση».
Εκεί έχουμε φθάσει τελικώς.
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Το εκκρεμές πάει συνήθως από το ένα
άκρο στο άλλο σε αυτόν τον τόπο. Με μεγάλο κόστος. Οταν
έπεσε η δικτατορία,
ήταν απολύτως αναγκαίο και ορθό
να εκδημοκρατιστούν τα Σώματα
Ασφαλείας και οι Ενοπλες Δυνάμεις. Ο εκδημοκρατισμός εκφυλίστηκε όμως με τα χρόνια σε κάτι
εντελώς διαφορετικό. Τη διοίκηση
άρχισαν να την ασκούν κομματικά
και συνδικαλιστικά παράκεντρα.
Η πειθαρχία και ο σεβασμός στην
ιεραρχία, που είχαν ήδη πληγεί

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Εκχυδαϊσμός χωρίς αντιπρόταση
«Ο νόμος δεν μπορεί
να στηρίξει το πνεύμα, ούτε να γεννήσει
την επιθυμία της
αρετής. Αυτή είναι
δουλειά του ποιητή
ή του φιλοσόφου, που πείθουν
επειδή ακριβώς δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλουν. Η δύναμη που
έχει η εξουσία δεν μπορεί να νομοθετήσει ενάντια στα πάθη της
ανθρώπινης καρδιάς, όσο κι αν τα
πάθη αυτά απειλούν να καταλύσουν την τάξη».
Το απόσπασμα είναι από τον
αριστουργηματικό «Αύγουστο»
του John Williams, στην πολύτιμη
μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου
(«Gutenberg»). Μας προκαλεί να
συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί,
σε μια κοινωνία, να υπάρξει κάτι
χειρότερο από την ανομία: Η απουσία ή η παράκαμψη του ποιητικού
και του φιλόσοφου λόγου.
Ο νόμος δεν μπορεί να γεννήσει
δυναμική σχέσεων κοινωνίας ούτε
οι αετονύχηδες opinion makers
μέτρα που να εκτιμούν την ποιότητα. Γι’ αυτό και μια κοινωνία
που θέλει να σωθεί από τον εφιάλτη του εκχυδαϊσμού, τη λοιμική
του αμοραλισμού και μηδενισμού,
τιμά και φροντίζει τον δάσκαλο
περισσότερο από τον δικαστή ή
τον αστυνόμο, τον μεγάλο ποιητή
περισσότερο από τον βουλευτή.
Στη σημερινή ελλαδική μας
πραγματικότητα ο εκχυδαϊσμός
έχει φτάσει στο καταληκτικό του
στάδιο, τον μιθριδατισμό. Εχει
γίνει αυτονόητο να μην υπάρχει
πια πολιτική, μόνο εμπορία εντυ-









Υπάρχει διαχειριστικός,όχι πολιτικός αντίλογος στον ΣΥΡΙΖΑ.
πώσεων. Για να εμπορευθούν τις
εντυπώσεις οι άνθρωποι της εξουσίας δέχονται και ανέχονται να γίνονται μαριονέτες των ανθρώπων
του πλούτου. Δεν το θεωρούν διαφθορά, είναι ο κατεστημένος τρόπος για να κερδηθεί και ασκηθεί
η εξουσία.
Κατεστημένη παντού η απόλυτη προτεραιότητα των εντυπώσεων, αποκλείει την επαφή με την
πραγματικότητα. Την υποκαθιστούν τα ΜΜΕ με στρατιές από
αναγκεμένους, στα όρια της λιμοκτονίας, δημοσιογράφους και ρομαντικούς (ακόμα) ή «εξαρτημένους» από το αλκοολίκι της δημοσιότητας «λογίους». Τα περιθώρια
ασυδοσίας έντυπου και ραδιοτηλεοπτικού λογου απεριόριστα,
αφού στόχος σχέσεων κοινωνίας
δεν υπάρχει.
Και ο δάσκαλος; Ο δικαστής; Ο
αυθεντικός ποιητής; Φυσικά στο
κοινωνικό περιθώριο, διακοσμητικές
φιοριτούρες ενός δήθεν σχολειού
και μιας δήθεν δικαιονομίας ή ο
ποιητής, της φτηνιάρικης μελοποιημένης λαϊκομαγκιάς. Ολα στο δήθεν, και ρεαλισμός μόνο η «κονόμα».
Υποδειγματική κρατική αναίδεια,
το εφεύρημα των «αναπληρωτών»
στα σχολειά: Χιλιάδες δασκάλων
που μισθοδοτούνται μόνο εφήμερα,
για κάποιους μήνες κάθε χρόνο,

καθηλωμένοι στο μαρτύριο της σαδιστικής αβεβαιότητας.
Οποιο κόμμα κι αν κυβερνάει,
το σχολειό είναι στεγανά χρηστικό,
δηλαδή ενεργά ψυχοκτόνο, συμφιλιωμένο με την προτεραιότητα
του «φροντιστήριου». Μέσα σε
σαράντα μόλις χρόνια, η ελλαδική
κοινωνία βεβαιώνεται πρωτόγονα
άγλωσση, θλιβερά ανιστόρητη,
κωμικά ασυνάρτητη, μικρονοϊκά
εύπιστη, εξευτελιστικά ασόβαρη.
Οριστικά αποκομμένος ο Νεοέλληνας από τη σύνολη προγενέστερη ελληνική γραμματεία – από
τον Ομηρο ώς και τον Παπαδιαμάντη.
Στη ρεαλιστική ορολογία της
ψυχοπαθολογίας αυτό λέγεται συλλογική παράνοια ή συλλογική μονομανής θανατολαγνεία.
Κομματική διαφοροποίηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν υπήρξε στα σαράντα πέντε χρόνια της
μεταπολίτευσης. Καραμανλισμός,
παπανδρεϊσμός και «προοδευτικός» μηδενισμός υπηρέτησαν με
εκπλήσσουσα σύμπνοια τον μεθοδικό αφελληνισμό της εκπαίδευσης, συνδυασμένον με την
απροκάλυπτα τεχνουργημένη υποβάθμιση και απαξίωσή της. Ωσάν
να έπρεπε να πεισθούν οι πάντες
ότι η ελληνική κοινωνία είναι προφανώς ανίκανη να παιδαγωγήσει
τους φορείς του μέλλοντός της,
και μόνο η εμπορευματοποιημένη,
«ιδιωτική» παιδεία (σχολειά και
πανεπιστήμια) θα το κατορθώσουν.
Η μόνη πολιτική εξαίρεση σε
αυτόν τον εκβιαστικό αφιονισμό

ήταν, ως υπουργός Παιδείας, η Αννα Διαμαντοπούλου. Πάλαιψε να
ξαναστήσει, με στέρεη ραχοκοκαλιά και αξιοπρέπεια, το κατασπαραγμένο από τις κομματικές
σκοπιμότητες ελληνικό σχολειό
και πανεπιστήμιο. Για λίγο. Μόλις
γεύθηκε πρωθυπουργία ο Αντώνης
Σαμαράς, ανέθεσε στον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο να υπουργήσει
την Παιδεία ξεριζώνοντας, μεθοδικά και βάναυσα, κάθε επίτευγμα
της Διαμαντοπούλου.
Η καταγραφή των κακουργημάτων του ΣΥΡΙΖΑ στην Παιδεία
θα απαιτήσει πολύ χρόνο και χαλκέντερο εισαγγελέα. Η Ν.Δ. έχει
τολμήσει, για τα θέματα Παιδείας,
πειραματισμό: Παραμέρισε το χιλιοφθαρμένο και δωσίλογο πολιτικό της προσωπικό και τοποθέτησε στον τομέα Παιδείας, Ερευνας
και Θρησκευμάτων τη Νίκη Κεραμέως. Το οικογενειακό της όνομα
προκαλεί σέβας και δέος, θα δικαιολογούσε ελπίδες για ριζοσπαστικές αλλαγές στοχοθεσίας και
κριτηρίων ποιότητας. Δυστυχώς
ώς σήμερα οι ελπίδες έχουν μείνει
χωρίς αντίκρισμα έργου. Η Ν.Κ.
έδωσε εντυπωσιακά δείγματα ικανότητας δημόσιων σχέσεων και
διαφημιστικής αυτοπροβολής,
αλλά ούτε ίχνος σοβαρής μελέτης
και προτάσεων για τα προβλήματα
της Παιδείας, μεταρρυθμιστικής
τόλμης και κριτηρίων ποιότητας.
Αρκείται στην εξομοίωση με
τον πολτό της αδράνειας, της απουσίας κάθε κοινωνικού οράματος,
που χαρακτηρίζει το άνευρο αυτό
κόμμα.
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Εξωτερική πολιτική
και ασφάλεια στην Ε.Ε.

Ο

Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

ι προσεχείς εκλογές για την
ανάδειξη των νέων μελών
του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να αποτελέσουν την ευκαιρία
για τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στο μέλλον του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ένα
από τα υψίστης σημασίας ζητήματα, είναι αυτό που αφορά, ως
ζητούμενο, την κοινή εξωτερική
πολιτική και ασφάλεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ασφαλώς μια υπερδύναμη σε επίπεδο οικονομικό. Πολιτικά όμως
εξακολουθεί να έχει σοβαρότατες
αδυναμίες. Οι δυνατότητές της
να έχει σοβαρή επίδραση στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι είναι
περιορισμένες. Ο λόγος είναι
απλός. Δεν έχει κοινή εξωτερική
πολιτική ούτε κοινή άμυνα. Ως εκ
τούτου αδυνατεί να έχει οποιοδήποτε ρόλο σε διεθνείς κρίσεις.
Στην πραγματικότητα αποτελεί
θλιβερό ουραγό των επιλογών της
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η προφανέστατη ευρωπαϊκή αδυναμία δεν αφορά
όμως μόνο τις διεθνείς κρίσεις.
Αφορά και τον ίδιο τον τρόπο εξέλιξης και ορισμένων πολιτικών
προβλημάτων, αλλά και την ίδια
την παγκόσμια οικονομία. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή δυσκαμψία και ατολμία οι ΗΠΑ προωθούν
αναπτυξιακά και παρεμβατικά μέτρα στον οικονομικό τομέα ,σφραγίζοντας τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.
Είναι χαρακτηριστικό, πρώτον
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανταγωνιστική προς τις ΗΠΑ μόνο
στις αεροσυγκοινωνίες με τα Airbus και δεύτερον ότι το 60% των
ευρωπαϊκών κεφαλαίων επενδύονται σε αμερικανικών συμφερόντων
επιχειρήσεις. Προφανώς υπό αυτές
τις συνθήκες η απεξάρτηση των
ευρωπαϊκών πολιτικών θα είναι
μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτονόητο είναι ότι θα χρειαστεί τα
επόμενα χρόνια μια γιγαντιαία
προσπάθεια στην Ευρώπη για την
ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής
προς τις ΗΠΑ οικονομίας, με ισχυρή βιομηχανική βάση που θα εκτείνεται και στον τομέα των εξοπλισμών υψηλής τεχνολογίας.
Θεμελιώδης προϋπόθεση για
μια τέτοια εξέλιξη σε οικονομικό
και πολιτικό πεδίο μια Ευρωπαϊκή
Ένωση ομοσπονδιακού χαρακτήρα που να ελέγχεται δημοκρατικά
από ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που να μπορεί να
μετέχει αποφασιστικά στο διεθνές
πολιτικό γίγνεσθαι. Αυτό με τη
σειρά του προϋποθέτει εγκατάλειψη της φοβίας και της αγωνίας
για εθνικές πολιτιστικές ταυτότητες και των κάθε λογής ευρωσκεπτικιστικών αντιλήψεων που
κατάφεραν να καθυστερήσουν
σοβαρά την ουσιαστική ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση.

Αν αυτές οι τάσεις, αντιλήψεις
και νοοτροπίες δεν εγκαταλειφθούν και μάλιστα γρήγορα, θα
έχουμε μεν, μια οικονομικά ενωμένη Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, δεν θα έχουμε
όμως μια συντεταγμένη πολιτική
δύναμη ισχυρή πολιτική εξουσία
και συνεπώς ούτε κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας.
Συμπέρασμα: Η Ευρώπη για να
προασπίσει τα συμφέροντά της,
την ειρήνη, τη σταθερότητα και
τη δημοκρατία στον κόσμο, οφείλει
να συγκροτηθεί σε μια πραγματική
πολιτική οντότητα, δηλαδή να
αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και
άμυνας και τα μέσα για να υλοποιεί
την πολιτική αυτή. Η Συνθήκη
της Λισσαβόνας έκανε ένα βήμα,
όχι όμως αποφασιστικό.
Μέσα από μια κοινή εξωτερική
πολιτική και άμυνα πρέπει να υπηρετείται μια πολιτική διαφύλαξης
της ανεξαρτησίας και εδαφικής
ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προάσπισης των συμφερόντων της παγκόσμια, με παράλληλη συμμετοχή στις διαδικασίες ειρηνικής διευθέτησης των
διεθνών συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τις
αρχές του ΟΗΕ. Ως προς την Κύπρο θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κάτι αισιόδοξο. Παρά τη
συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή,
για πρώτη φορά στη μακραίωνη
ιστορία της η γεωστρατηγική της
θέση μπορεί από μειονέκτημα,
δηλαδή συνεχείς κατοχές και δουλείες, να μετατραπεί σε μέγα πλεονέκτημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τόλμη, θάρρος, φαντασία
και δημιουργικές πρωτοβουλίες
για να αναδείξουμε τον νέο ρόλο
της Κύπρου στην περιοχή και τον
κόσμο. Η συμμετοχή μας στην
Ε.Ε., η συμμετοχή μας σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και
οι φιλικές μας σχέσεις με τις χώρες
της Μέσης Ανατολής είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Με
αξιοποίηση και των γεωστρατηγικών ανακατατάξεων από την
ανεύρεση ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή μας.
Τυχόν εμμονή μας σε παλιές
πρακτικές θα ισοδυναμεί με ήττα.
Πρέπει να αποτρέψουμε αυτό τον
κίνδυνο με πρωτοβουλίες και πραγματική βούληση για συμμετοχή
σε όλους τους πυλώνες πολιτικών
της Ε.Ε. Η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα δημιουργεί νέες δυναμικές. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να συμμετάσχει και να επηρεάσει τις εξελίξεις. Η πρόκληση
για τη δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής με μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι
μπροστά μας.

Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου είναι τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το σκάφος «Dragon» της Space X πλησιάζει στον διαστημικό σταθμό

Κατάρρευση με ονοματεπώνυμο
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ο πόρισμα της Ερευνητικής
Επιτροπής στις 6 Μαρτίου
σχετικά με την κατάρρευση
του Συνεργατισμού έφερε στο φως
της δημοσιότητας ονόματα και ευθύνες. Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική. Έστω και αργά, έγινε έρευνα,
ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε στον
γενικό εισαγγελέα και αυτό μετρά.
Αποδίδει στον υπουργό Οικονομικών Χ. Γεωργιάδη τις περισσότερες
ευθύνες –λάθος επιλογές προσώπων, υπόθεση Altamira, επιμονή
στη διάθεση του 25% των μετοχών
της Συνεργατικής δωρεάν. Η εξής
φράση λέει, σχεδόν, τα πάντα: «Καταλήγουμε ότι η πολιτική ευθύνη
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού και ιδιαίτερα η εξαφάνιση
της ΣΚΤ οφείλεται στους λανθασμένους χειρισμούς και αποφάσεις
ή παραλήψεις του υπουργού Οικονομικών».
Ακολουθεί ο Ν. Χατζηγιάννης.
Του αποδίδεται «αμέλεια και ανικανότητα» που οδηγούν σε «αστικές
ευθύνες», πιθανό και για «ποινικές
ευθύνες», μετά από αστυνομική
έρευνα.
Στους Ε. Χλωρακιώτη και Κ. Λύρα αποδίδονται «τεράστιες ευθύνες»
για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα πριν από
το 2013 – βαθμός εποπτείας «σπασμωδικός και αναποτελεσματικός».
Αποδίδει επίσης, ευθύνες στα
κόμματα που, κατά καιρούς, διοίκησαν τμήματα του Συνεργατισμού.
Αποδίδει, δικαίως, περισσότερες
ευθύνες στα πεπραγμένα του Συνεργατισμού μετά το 2013. Ο Συνεργατισμός, με την κατάρρευση
της οικονομίας, ανακεφαλαιοποι-

ήθηκε με 1,7 δισ. Κρατικοποιήθηκε.
Αντί να εξυγιανθεί, όπως ήταν η
δέσμευση της κυβέρνησης, κατέρρευσε μέσα σε πέντε χρόνια – συσσωρευμένα προβλήματα, ανίκανη
διοίκηση, ανύπαρκτη πολιτική εποπτεία, ουσιαστικά αδιευκρίνιστη
στρατηγική.
Ποια όμως ήταν η ρίζα του κακού
που οδήγησε τα πράγματα στον
τερματισμό ενός ιστορικού πιστωτικού οικοδομήματος με τεράστια
προσφορά στην αγροτική ζωή του
νησιού;
Πρώτο, η μετατροπή του Συνεργατικού κινήματος από αγροτική
συνεταιριστική προσπάθεια, σε
εκτεταμένο τραπεζικό σύστημα
κατά το πρότυπο των εμπορικών
τραπεζών. Από την περίοδο της
εξαίρετης δράσης με συγκεκριμένη
αποστολή τη στήριξη στον αγρότη,
φτάσαμε στην αλόγιστη ανάπτυξη,
στην ανεξέλεγκτη λειτουργία και
εν τέλει στην κατάρρευση.
Δεύτερο, ο διοικητής του Συνεργατισμού Ε. Χλωρακιώτης δανειζόταν ανεξέλεγκτα ποσά της τάξης
των 12 εκατ. ευρώ. Πού ήταν ο μηχανισμός εποπτείας στην κατάφορη
παραβίαση κάθε έννοιας χρηστής
διοίκησης; Ποιος οδήγησε τη ΣΠΕ
Στροβόλου στη σημερινή κατάσταση; Γιατί η ΣΠΕ Μακράσυκας
από συνεργατική με success story
άλλαξε προσανατολισμό και εξελίχθηκε σε ΣΠΕ πρωταγωνιστή στα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια;
Τρίτο, ποιος μηχανισμός ελέγχου
αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία, ώστε η διοίκηση Χατζηγιάννη να κρίνεται για το πραγματικό της αποτέλεσμα, και όχι για

την «εικονική πραγματικότητα»
που εμφάνιζε; Ποιες «περγαμηνές»
διέθετε ο Ν. Χατζηγιάννης για να
επιλεγεί γι’ αυτή τη θέση;
Τέταρτο, πού βρισκόταν η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας
στον ουσιώδη χρόνο; Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκρουε
τον κώδωνα του κινδύνου για την
ελλειμματική διοίκηση του Συνεργατισμού, ποια διορθωτικά μέτρα
έλαβε;
Πέμπτο, η Εποπτική αρχή για κάθε ΣΠΕ και για κάθε κεντρικό της
φορέα όφειλε να ελέγχει την εφαρμογή των κανονισμών και την τήρηση κάθε πρόνοιας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η κάθε ανώτερη εποπτική αρχή όφειλε να ελέγχει τις πιο κάτω και έτσι να εποπτεύεται ολόκληρο το σύστημα.
Αυτό δεν γινόταν. Οι επόπτες δεν
είχαν το σθένος να ελέγχουν εκείνους που τους διόριζαν! Στον πυρήνα της πρακτικής που οδηγούσε
στη συγκάλυψη, θα συναντήσουμε
την κομματική επιβολή πάνω στη
λειτουργία του οργανισμού. Τα κόμματα κατά κανόνα διορίζουν, τα
κόμματα κατά κανόνα εποπτεύουν.
Μια διοικητική ιεραρχία που όταν
έχει δυσκολίες αναζητάει λύσεις
σε κομματικές πλάτες, και όχι στους
μηχανισμούς της αξιολόγησης ή
της αφοσίωσης στους κανόνες της
διαφάνειας. Το τελευταίο σημείο
παίζει μικρότερο ρόλο και ενδιαφέρει, συνήθως, μειοψηφίες.
Λοιπόν, όταν κάθε κόμμα είτε
ασκεί κυβερνητική εξουσία είτε είναι στην αντιπολίτευση βρίσκει
τρόπους να παρεμβαίνει και να χειραγωγεί εξελίξεις, πόσοι θα έχουν

το σθένος να μιλήσουν για μια διαφορετική μορφή στην άσκηση της
εξουσίας; Εθισμός στη συγκάλυψη,
νοοτροπία του τύπου «γιατί να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα»,
όταν το «φίδι» αύριο μπορεί να έχει
την ευθύνη της επαγγελματικής
μου εξέλιξης... Αυτή η νοοτροπία
έχει οδηγήσει στη συστημική σιωπή, η οποία στα κυπριακά έγινε
πασίγνωστη με το περίφημο σλόγκαν «ούσσου να περάσουμεν». Δεν
περάσαμε, όμως...
Η Ερευνητική Επιτροπή, που
εξέτασε την πτώση του Συνεργατισμού, έκανε σοβαρή δουλειά. Αυτό
από μόνο του δεν αρκεί, γιατί η
πτώση του δεν συνδέεται μόνο με
διοικητικές αποφάσεις, κακοδιοίκηση, ή παραλείψεις. Συνδέεται με
την απουσία μιας συνεκτικής στρατηγικής στον κατάλληλο χρόνο για
το πού έπρεπε να πάει ο Συνεργατισμός. Συνδέεται με την απουσία
συντονισμού από την πλευρά του
προέδρου στους υπουργούς που ο
ίδιος διορίζει, καθ’ ότι ο πρόεδρος
στο κυπριακό σύνταγμα δεν είναι
ανεύθυνος άρχων. Συνδέεται με
την αντίληψη ότι «τώρα» θα διοικούν οι «δικοί» μας, ή οι συμμαθητές
μας, έστω και αν πασιφανώς είναι
ακατάλληλοι. Συνδέεται με το πνεύμα πολιτικής ευθιξίας που, κατά
κανόνα, απουσιάζει. Τι μάθαμε από
την κατάρρευση της οικονομίας
το 2013; Ελάχιστα. Δεν είμαι βέβαιος
ότι αυτή τη φορά θα πάμε καλύτερα
– αν και το πόρισμα αυτής της Ερευνητικής Επιτροπής βοηθάει να σκεφθούμε καλύτερα...

www.larkoslarkou.org.cy

Ίση αμοιβή δεν σημαίνει ίσες ευκαιρίες

Σ

τον δημόσιο διάλογο γίνεται
αναφορά στην ίση αμοιβή χωρίς έμφυλες διακρίσεις με αυστηρές υποδείξεις σε εταιρείες και
εργοδότες για την αποφυγή της οποιασδήποτε μισθολογικής διάκρισης.
Είμαι πεπεισμένη ότι το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω προσέγγιση με έμφαση στον τομέα των ευκαιριών
απασχόλησης. Ενώ ακόμα υπάρχει
μεγάλος δρόμος μέχρι την επίτευξη
του στόχου που είναι η ίση αμοιβή
για ίση εργασία θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των ευκαιριών
και πως αυτές προβάλλουν συγκριτικά σε άντρες και γυναίκες.
Ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών σήμερα έχει ανώτατη εκπαίδευση και εξαιρετικά πανεπιστημιακά
αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης με
τους άνδρες που έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εμπειρία.
Και αυτό, επειδή οι γυναίκες θεωρούνται από την κοινωνία ως οι υπεύθυνες για το μεγάλωμα των παιδιών.
Μια γυναίκα που αποφασίζει να έχει
παιδί, στις περισσότερες περιπτώσεις,
χρειάζεται μια περίοδο για να βιώσει

Της ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΑΚΑΔΑΚΗ

τις προκλήσεις μιας εγκυμοσύνης,
να περάσει χρόνο με το μωρό της
στους πρώτους μήνες και στη συνέχεια να επιστρέψει στη δουλειά.
Αυτό το διάστημα ένας άντρας στην
αντίστοιχη περίπτωση, έχει την ευκαιρία να προωθήσει την καριέρα
του ή να αυξήσει τον μισθό του. Επομένως ένας άντρας και μια γυναίκα
που μπορεί αρχικά να ξεκινούν με
ίσους όρους σε μια εργασία, στην
πορεία οι όροι γίνονται άνισοι με
αδικημένες τις γυναίκες που αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν.
Η συζήτηση εδώ είναι αν οι άνδρες
και οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες
αφού γίνουν γονείς. Κατά τα πρώτα
χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι
σημαντικό οι γονείς και τα παιδιά
να περνούν χρόνο μαζί. Ο κανόνας
είναι ότι οι γυναίκες έχουν την «ευθύνη» και την «ευαισθησία» να είναι
μαζί με τα παιδιά τους και να τα
φροντίζουν. Είναι όμως αυτό αλήθεια;
Ποιος λέει ότι ένας πατέρας δεν πρέπει και δεν θέλει να περάσει χρόνο
με τα παιδιά του; Και ποιος αποφασίζει αν ένας πατέρας δεν είναι εξίσου
καλός με τη μητέρα για το μεγάλωμα

των παιδιών; Ωστόσο, η τάση είναι
ότι οι γυναίκες πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι και οι άνδρες –με τον
ρόλο του παρόχου– πρέπει να είναι
αυτοί που θα συνεχίσουν να εργάζονται, έχοντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και ανέλιξης,
όταν ταυτόχρονα η γυναίκα θα απορρίπτει προτάσεις και θα αρνείται τα
οποιαδήποτε επαγγελματικά ταξίδια
και προτάσεις.
Βάσει αυτής της ιδέας, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι μια μειωμένη άδεια μητρότητας θα εξυπηρετούσε την αιτία της συρρίκνωσης
των μισθολογικών διαφορών. Αλλά
αυτό ως επιχείρημα αποδείχθηκε εκ
του αποτελέσματος λανθασμένο σε
χώρες που μείωσαν την περίοδο της
άδειας μητρότητας. Η μείωση της
περιόδου άδειας μητρότητας θεωρήθηκε από ορισμένους φορείς χάραξης πολιτικής ως ένας μονόδρομος
για την αντιμετώπιση των διακρίσεων
εις βάρος των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Η ιδέα ήταν ότι οι εργοδότες δεν θα έκαναν δεύτερες σκέψεις για την πρόσληψη γυναικών,
αν η περίοδος άδειας μητρότητας

δεν θα επηρέαζε καταλυτικά τις επιχειρήσεις τους. Αλλά και πάλι, μια
τέτοια πολιτική θα επηρέαζε τους
οικογενειακούς δεσμούς και αποδείχτηκε αναποτελεσματική. Η αλήθεια είναι ότι μια μητέρα χρειάζεται
και θέλει να περάσει χρόνο με τα
παιδιά της και αυτό είναι φυσιολογικό.
Τα παιδιά επίσης χρειάζονται τους
γονείς τους, ειδικά κατά τους πρώτους
μήνες της ζωής τους.
Για να ικανοποιήσει τόσο την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος όσο και τη διατήρηση των
οικογενειακών δεσμών, η Ισλανδία
που είναι η χώρα με τα πιο προοδευτικά αποτελέσματα, έχει ρυθμίσει
κατάλληλα την υποχρεωτική γονική
άδεια για τις μητέρες και τους πατέρες. Η εγγυημένη άδεια πατρότητας, που ψηφίστηκε το 2000 στην
Ισλανδία, είχε αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας και
στο σπίτι.
Στην Κύπρο, υπάρχει μια διαφορά
μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών
της τάξης του 14,8%. Οι γυναικείες
οργανώσεις και οι ΜΚΟ απαιτούν
σοβαρά πολιτικά μέτρα που θα αλ-

λάξουν τα αποτελέσματα και θα θέσουν τις γυναίκες σε καλύτερη θέση
στην αγορά εργασίας. Αλλά αν κοιτάξουμε την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή του νησιού, θα ανέμενε κανείς τα παραπάνω
αποτελέσματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 υπουργούς, εκ των οποίων μόνο δύο είναι
γυναίκες, ενώ μόνο 10 βουλεύτριες
είναι γυναίκες, από τους 56 του Κοινοβουλίου.
Στον τομέα της γονικής μέριμνας,
όπως και σε άλλες κοινωνίες, στην
Κύπρο οι γυναίκες αναμένεται να
είναι αυτές που θα αναλάβουν την
φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων και οι οποιεσδήποτε βλέψεις για καριέρα μπαίνουν σε δεύτερη
μοίρα. Σύμφωνα με δημοσίευση του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων του 2017, το
50,1% των γυναικών στην Κύπρο
ήταν υπεύθυνο για τη φροντίδα και
την εκπαίδευση των παιδιών τους
ή για την φροντίδα των ηλικιωμένων,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους
Κύπριους άντρες ήταν 34,1%. Επιπλέον, μόνο το 9,7% των εργαζόμε-

νων γυναικών θα περνούσε χρόνο
για αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής έξω από το
σπίτι τους και το 21,7% θα ήταν το
αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες.
Το κλείσιμο ή τουλάχιστον η συρρίκνωση του χάσματος των μισθών
μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
στην πολιτική ατζέντα. Μόνο όταν
οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν
ίσους μισθούς για τις ίδιες θέσεις
εργασίας και όταν παράλληλα ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας,
τότε οι ευκαιρίες απασχόλησης θα
είναι οι ίδιες και για τα δύο φύλα και
η εξάλειψη της φτώχειας θα επιταχυνθεί με την ένταξη περισσότερων
γυναικών στις αγορές. Η υποχρεωτική
άδεια πατρότητας είναι ένα μέτρο
καθοριστικής σημασίας, για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας.

Η κ. Αλεξία Σακαδάκη είναι κοινωνιολόγος και υποψήφια Ευρωβουλευτής Συμμαχίας – Οικολόγων.
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Τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο δεν τον χαρίζω σε κανέναν
Θα επιμείνω μέχρι τέλους στην αγωγή μου εναντίον της ηγεσίας του ΔΗΚΟ, λέει η υποψήφια ευρωβουλευτής Αντ. Παπαδοπούλου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η Αντιγόνη
και ο σημερινός
Κρέοντας

«Την πόρτα επιστροφής στο ΔΗΚΟ
έκλεισε η παρούσα του ηγεσία, επιδεικνύοντας μιαν αχαρακτήριστη
και αχάριστη συμπεριφορά για την
οποία καταχώρησα ήδη αγωγή»,
αναφέρει στη συνέντευξή της στην
«Κ» η υποψήφια ευρωβουλευτής
της ΔΗΠΑ Αντιγόνη Παπαδόπουλου,
κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο
η υποψηφιότητά της με άλλο σχηματισμό κλείνει την πόρτα επιστροφής στο ΔΗΚΟ. Ξεκαθαρίζει πως η
αριστίνδην υποψηφιότητά της δεν
αντιστρατεύεται τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο και υπογραμμίζει πως θα επιμείνει μέχρι τέλους στην αγωγή της
εναντίον της ηγεσίας του ΔΗΚΟ.
–Γιατί κατέρχεστε υποψήφια με
τη Δημοκρατική Παράταξη;

–Αυτό σημαίνει πως θα επιμείνετε
μέχρι τέλους στην έφεσή σας;

–Ναι, θα επιμείνω μέχρι τέλους στην αγωγή μου κατά της
ΔΗΚΟϊκής ηγεσίας για λόγους
αξιοπρέπειας. Όταν ο κώδικας
ηθικής παραβιάζεται και η αδικία είναι κατάφωρη, αντιστέκεσαι. Το ίδιο έπραξε και η συνονόματή μου Αντιγόνη του
Σοφοκλή, προασπιζόμενη
τους άγραφους ηθικούς νόμους κόντρα στον Κρέοντα.
Δεν μπορεί για ιδιοτελείς προσωπικές ατζέντες να διαγράφεται η κατάθεση ψυχής
αγνών ιδεολόγων.

–Ο Κρέοντας σε αυτή την περίπτωση είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος;









Πλειάδα παραδοσιακών
στελεχών που στήριξαν
τον Σπύρο Κυπριανού
και τον Τάσσο Παπαδόπουλο σήμερα αγκαλιάζουν τη ΔΗΠΑ.

Ορφανεμένη (η ΔΗΚΟϊκή ηγεσία) από πλειάδα «καθαρόαιμων» ιδεολογικών στελεχών αναζητάει σήμερα τα δεκανίκια
πολιτικών γυρολόγων και ετερόκλητων συνεργατών, λέει στη συνέντευξή της στην «Κ» η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

–Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη
αποτελείται από δημοκράτες ενεργούς πολίτες, ανθρώπους που σε
μεγάλο βαθμό έχουν βιώσει τον
προβληματισμό για την πορεία του
Κέντρου στην Κύπρο και που εμφορούνται από τις αξίες: Δημοκρατία – Ελευθερία – Κοινωνική Δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι
απογοητευμένοι από τις ετερόκλητες και ευκαιριακές συμμαχίες που
γίνονται σήμερα στον χώρο του
Κέντρου. Προβληματίζονται για
την αποστασιοποίηση των πολιτών
από τα πολιτικά δρώμενα. Πονούν,
γιατί βλέπουν όλα εκείνα για τα
οποία αγωνίστηκαν να έχουν προδοθεί. Με όσα συμβαίνουν στον
μικρόκοσμό μας, κανένας δεν δικαιούται να μένει στον καναπέ και
να παρακολουθεί παθητικά τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τις ανίερες
συναλλαγές, την κατηφόρα. Είναι
απαραίτητη η κάθαρση. Ο τερμα-

τισμός της ασυδοσίας, της αξιακής
κρίσης. Η αναστήλωση των θεσμών, η αναγέννηση. Για όλα αυτά
πρέπει να δοθούν νέες μάχες από
ανθρώπους που διαθέτουν όραμα,
που έχουν δώσει διαχρονικές μάχες
για τον τόπο και την κοινωνία. Σήμερα, πρέπει να διαμορφωθούν
συνθήκες εθνικής συνεννόησης,
πολιτικής συναντίληψης, κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής
σταθερότητας.
–Η Δημοκρατική Παράταξη δηλαδή, θα αποτελέσει το ΔΗΚΟ
όπως ήταν άλλοτε;
–Η Δημοκρατική Παράταξη δεν
είναι το αντιΔΗΚΟ. Είναι παράταξη
που στηρίζεται σε νέους ανθρώπους
από όλους τους πολιτικούς χώρους,
ανένταχτους πολίτες, αλλά και πολλά παραδοσιακά στελέχη του ΔΗΚΟ
που εκδιώχθηκαν από την τωρινή
του ηγεσία για καθαρά ιδιοτελείς
σκοπούς. Είναι τουλάχιστον αχά-

ριστος ο τρόπος που η παρούσα
ηγεσία του ΔΗΚΟ εξοστράκισε ικανότατα στελέχη που αποτελούσαν
τη ραχοκοκκαλιά του κόμματος.
Ορφανεμένη από πλειάδα «καθαρόαιμων» ιδεολογικών στελεχών,
αναζητάει σήμερα τα δεκανίκια
πολιτικών γυρολόγων και ετερόκλητων συνεργατών για να φέρουν
ψήφο στο κομματικό καλάθι, σε
μια απέλπιδα προσπάθεια να κρύψει
τις διαρροές και την πολιτική της
γύμνια.
–Τα δεκανίκια είναι η Ελένη Θεοχάρους;
–Δεν κατονομάζω. Ωστόσο, ανέκαθεν υποστηρίζω πως θα πρέπει
να υπάρχει διαχρονική συνέπεια
στις πολιτικές θέσεις που ο καθένας
πρεσβεύει. Οι πολιτικοι γυρολόγοι
δεν τιμούν το πολιτικό σύστημα
ούτε την κοινωνία. Είναι τραγελαφικό να καρατομούνται ιδεολόγοι
απλώς και μόνο για να εξυπηρετη-

θούν ιδιοτελή συμφέροντα και προσωπικές ατζέντες.
–Το ότι κατέρχεστε ως υποψήφια με άλλο κομματικό σχηματισμό δεν κλείνει την πόρτα επιστροφής στο ΔΗΚΟ;
–Την πόρτα επιστροφής στο
ΔΗΚΟ έκλεισε η παρούσα του ηγεσία, επιδεικνύοντας μιαν αχαρακτήριστη και αχάριστη συμπεριφορά για την οποία καταχώρησα
ήδη αγωγή. Αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση να είμαι αριστίνδην υποψήφια ευρωβουλευτής
με τη ΔΗΠΑ, ενώνοντας τη φωνή
μου με πλειάδα ιδεολόγων κεντρώων και χιλιάδες ανένταχτων
πολιτών που διψούν για κάτι καλύτερο στον χώρο του Κέντρου.
Πιστεύω πως μαζί μπορούμε να
παλέψουμε για την ευρωπαϊκή Κύπρο που οραματιζόμαστε και μας
αξίζει. Με τιμάει το γεγονός πως ο
πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Κα-

–Κρέοντες είναι όλοι όσοι
παύουν να έχουν ανθρωπιά
και πατούν επί πτωμάτων. Επιλέγω να μη ασχολούμαι άλλο
με τα έργα και τις ημέρες κάθε Κρέοντα.

ρογιάν και η 300μελής Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή της Παράταξης
έχουν αγκαλιάσει την υποψηφιότητά μου με θέρμη, γιατί εκτιμούν
τη μαχητικότητα, αναγνωρίζουν
τη συνέπεια λόγων και έργων, σέβονται την πολιτική μου διαδρομή
και την πολύ επιτυχημένη θητεία
μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ανήκω
στους ιδεολόγος ΔΗΚΟϊκούς που
πίστεψαν και ποτέ δεν πρόδωσαν
ή αποστάτισαν σε δύσκολες ώρες.
Προασπίζομαι με συνέπεια το όραμα του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού για Ελευθερία – Δημοκρατία – Κοινωνική Δικαιοσύνη. Το
ίδιο τρίπτυχο με το οποίο πολιτεύτηκα σε όλη μου τη ζωή υπηρετώ
και σήμερα, αφού αυτό πρεσβεύει
και υπηρετεί ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης, που και σημειολογικά φέρει το όνομα της παράταξης που αρχικά δημιούργησε
ο Σπύρος Κυπριανού με προτροπή

του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω
ώστε να πετύχει στην πρώτη εκλογική της αναμέτρηση και μαζί να
παλέψουμε ώστε η Κύπρος να έχει
δυνατή φωνή στην Ευρώπη.
–Στο ενδεχόμενο που λάβετε
έδρα σε ποια πολιτική ομάδα θα
ανήκετε;
–Αυτό θα το δούμε συλλογικά
στη συνέχεια, ανάλογα και με το
αποτέλεσμα των εκλογών. Η Κύπρος εκπροσωπείται από έξι μόνο
ευρωβουλευτές. Θα ήταν ευχής έργο να έχει εκπρόσωπο σε κάθε πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου.
–Έχετε πει πως η Δημοκρατική
Παράταξη δεν είναι το αντιΔΗΚΟ, αλλά η πορεία σας είναι απόλυτα συνυφασμένη με το ΔΗΚΟ.
Να υποθέσουμε πως θα είναι η
κύρια δεξαμενή ψήφων;
–Δεν έφυγα οικειοθελώς από το
ΔΗΚΟ. Εκδιώχθηκα από την παρούσα του ηγεσία χωρίς λόγο και
αιτία. Με τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο δεν
μας χωρίζει τίποτα. Τον αγαπώ,
τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Τους
φίλους μου δεν τους πουλώ, ούτε
τους χαρίζω σε κανένα. Μαζί συμπορευτήκαμε, κλάψαμε, γελάσαμε.
Ποτέ δεν προδώσαμε τα ιδανικά
μας. Σταθήκαμε όρθιοι όταν κάποιοι
όψιμοι Δηκοϊκοί ροκάνιζαν τον
υγιή πυρήνα του κόμματος, όταν
τον πρόδιδαν ή αποστατούσαν.
Πλήρωσα τίμημα για τις αρχές μου.
Η τιμητική παρουσία μου στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ δεν αντιστρατεύεται τον κόσμο του ΔΗΚΟ. Προβληματίζομαι, όπως και η πλειοψηφία των παλιών Δηκοϊκών στελεχών
για την αλαζονική συμπεριφορά
της παρούσας ηγεσίας του κόμματος απέναντι στα παραδοσιακά
στελέχη. Αγωνιώ για την αλλαγή
της φυσιογνωμίας του κόμματος
και των πολιτικών θέσεων, που κάθε άλλο παρά θυμίζουν μετριοπάθεια. Απεχθάνομαι την ημετεροκρατία και τις τυχοδιωκτικές συμπεριφορές της ηγεσίας του ΔΗΚΟ
στα μεγάλα ζητήματα του τόπου.
Δεν είναι τυχαίο που πλειάδα παραδοσιακών στελεχών που στήριξαν τον Σπύρο Κυπριανού και τον
Τάσσο Παπαδόπουλο σήμερα αγκαλιάζουν τη ΔΗΠΑ.

Η θεωρία πίσω από τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ενέχονται τα ενεργειακά και γεωστρατηγικά δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά υπάρχει άλλο σημείο εκκίνησης
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το τελευταίο διάστημα η προσοχή
της τουρκικής, ελληνικής και κυπριακής κοινής γνώμης ήταν στραμμένη στη ναυτική άσκηση που διεξήγαγε η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με την ονομασία
«Γαλάζια Πατρίδα». Ελληνικά και
κυπριακά μέσα ενέταξαν την άσκηση στα πλαίσια της νέας προσπάθειας της Άγκυρας να κάνει αισθητή
την παρουσία της στα ενεργειακά
και γεωστρατηγικά δρώμενα της
περιοχής. Νέες πληροφορίες της Κ
από την τουρκική πλευρά δείχνουν
ότι το δόγμα της Τουρκίας εκτός
από την ενέργεια και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή
έχει ως σημείο εκκίνησης και μια
άλλη θεωρία που αφορά το Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι εμπνευστές του δόγματος προβάλλουν
την άποψη ότι νησιά, νησίδες, βραχονησίδες καθώς και τμήμα της
τουρκικής ΑΟΖ σήμερα βρίσκονται
υπό ελληνική και κυπριακή «κατοχή». Η προαναφερόμενη θεωρία
βρίσκει αντίκτυπο στους πολιτικούς
και στρατιωτικούς κύκλους της Άγκυρας και μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση του Κόμματος της Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και το επιτελείο
του τουρκικού στρατού τηρούν «παθητική στάση» απέναντι σε αυτήν
τη διάσταση. Σε γενικές γραμμές,
η Άγκυρα επιχειρεί να αποσιωπήσει
τους ισχυρισμούς περί ελληνικής
και κυπριακής κατοχής στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά και τα ενεργειακά δρώμενα
της Μεσογείου γίνονται κομμάτι









«Στον Πόντο η Ουκρανία, στο Αιγαίο η Ελλάδα,
στη Μεσόγειο η Ελλάδα
και η ε/κ διοίκηση Δημοκρατία εγκλωβίζουν
την Τουρκία στα παράλια της», λέει ο βουλευτής Ουμούτ Οράν του
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
της μεγάλης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Τουρκίας,
η θεωρία της ελληνικής και κυπριακής «κατοχής» αναπτύσσει νέα δυναμική.

Η αντιπολίτευση υιοθετεί
Μπορεί η κυβέρνηση του ΑΚΡ
και το επιτελείο του τουρκικού στρατού να ήταν οι πρώτοι πρωταγωνιστές
που υιοθέτησαν το δόγμα «Γαλάζια
Πατρίδα», ωστόσο η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή
που καλωσορίζει τη νέα στρατηγική
της Τουρκίας με όλες τις πτυχές της.
Σε μια προσπάθεια της να παρουσιάσει τις αδυναμίες της κυβέρνησης
στο πεδίο της διπλωματίας εν όψει
των κρίσιμων δημοτικών εκλογών,
η αξιωματική αντιπολίτευση πραγματοποιεί εκτεταμένες αναφορές
στην υποτιθέμενη ελληνική και κυπριακή «κατοχή» στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο. «Οι εξελίξεις
δείχνουν ότι οι ξένες δυνάμεις φυλακίζουν την Τουρκία στα παράλια
της. Στον Πόντο η Ουκρανία, στο

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση του ΑΚΡ και το επιτελείο του τουρκικού στρατού τηρούν «παθητική στάση» απέναντι σε
αυτήν τη διάσταση του δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα».
Αιγαίο η Ελλάδα, στην Μεσόγειο η
Ελλάδα και η ε/κ διοίκηση εγκλωβίζουν την Τουρκία στα παράλιά της».
Η συγκεκριμένη δήλωση ήρθε πριν
από λίγο καιρό, από υψηλόβαθμο
στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τον βουλευτή Ουμούτ
Οράν.
Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα,
ο ίδιος δήλωσε ότι η χώρα του καλείται να «μετατρέψει» σε «γαλάζια
πατρίδα» τον Πόντο, το Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, διαφορετικά τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα
θα δεχθούν νέα χτυπήματα. Στην
συνέχεια, ο ίδιος δήλωσε το εξής:
«Προτού χαθεί πολύτιμος χρόνος
πρέπει να δημιουργηθεί μια ναυτική
και αεροπορική βάση στην ΤΔΒΚ.
Επίσης, η Τουρκία, με απώτερο στόχο

την εξασφάλιση του ελέγχου των
νησιών που τέθηκαν υπό κατοχή
από την Ελλάδα στο Αιγαίο, πρέπει
να μετατρέψει το Αιγαίο και τον
Πόντο σε τουρκική λίμνη». Παρόμοιες απόψεις προβάλλουν και τα
υπόλοιπα κόμματα της τουρκικής
αντιπολίτευσης, καθώς και εν αποστρατεία στελέχη των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Πριν από λίγες
ημέρες αναλύοντας τις εξελίξεις που
αφορούν την άσκηση, ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Τουρκίας έφερε στο
προσκήνιο μια σημαντική «αδυναμία» της τουρκικής πλευράς. Σύμφωνα με τον Ουμίτ Γαλίμ, παρά το
γεγονός ότι το επιτελείο του τουρκικού στρατού είχε προγραμματίσει
αρχικά ασκήσεις με αληθινά πυρά

στα περίχωρα της Θάσου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, τελικά
δεν έγινε γνωστό το αν αυτές οι
ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν ή
όχι. Ενδεχομένως, η τουρκική πλευρά
δεν προχώρησε σε αυτές τις ασκήσεις για να μην εκτροχιαστούν οι
εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο κ.
Γαλίμ προβάλλει την άποψη ότι στα
προαναφερόμενα ελληνικά νησιά
η Τουρκία έχει κυριαρχικά δικαιώματα και γι’ αυτόν άλλωστε τον λόγο,
το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε σεισμικές έρευνες στα περίχωρά τους. Αυτές οι έρευνες ολοκληρώνονται στις 10 Μαρτίου.

Η υποτιθέμενη κατοχή
Ο εμπνευστής του όρου «Γαλάζια
Πατρίδα», εν αποστρατεία ναύαρ-

χος Τζεμ Γκιούρντενιζ, συμφωνεί
με τις προαναφερόμενες θεωρίες.
Ο ίδιος προβάλλει τον ισχυρισμό
ότι η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη
με «διπλή κατοχή». Στο Αιγαίο δεκάδες «τουρκικά νησιά» τελούν
υπό καθεστώς ελληνικής κατοχής,
στη δε Ανατολική Μεσόγειο η Κυπριακή Δημοκρατία θέτει de facto
υπό την διοίκηση της μεγάλα τμήματα της τουρκικής ΑΟΖ. Πρώην
συνεργάτης του τέως προέδρου
της Τουρκίας, ο Αχμέτ Τακάν συμφωνεί επίσης, με την παραπάνω
θεωρία.
Από τη στήλη του στην εφημερίδα «Γενί Τσαγ», που εκφράζει τις
θέσεις κόμματος της Μεράλ Άκσενερ, ο Τούρκος αναλυτής προβάλλει
τις εξής απόψεις: «Προκαλεί προβληματισμό και θλίψη το γεγονός
ότι η άσκηση Γαλάζια Πατρίδα δεν
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή
των 18 νησιών και 1 βραχονησίδας
του Αιγαίου, που τελούν υπό καθεστώς κατοχής. Με αυτήν την
ενέργεια, η κυβέρνηση του Ταγίπ
Ερντογάν και του ΑΚΡ ξεκαθάρισε
ότι έχει παραιτηθεί από 18 νησιά,
1 βραχονησίδα και την Γαλάζια
Πατρίδα στο Αιγαίο και έχει παραδώσει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα μας στην Ελλάδα». Όπως ήταν
αναμενόμενο, την προηγούμενη
εβδομάδα η απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης στους προαναφερόμενους ισχυρισμούς υπήρξε
άμεση. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
και τέως Επιτελάρχης της Τουρκίας,
Χουλουσί Ακάρ έστειλε μηνύματα
σε Αθήνα και Λευκωσία επιθεωρώντας την άσκηση και υπογράμμισε ότι στην κυπριακή ΑΟΖ μερίδιο
έχουν και οι Τ/κ.
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Γιατροί βγήκαν σε άγρα ασθενών ενόψει ΓεΣΥ
Προσπαθούν να κρατήσουν την πελατεία τους, ενώ ο ΟΑΥ προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Αθέμιτες πρακτικές φέρεται ν’ ακολουθεί μερίδα προσωπικών ιατρών
(Π.Ι.) ενόψει της επερχόμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ προκειμένου να
διασφαλιστεί πως θα εγγραφεί σε
αυτούς μεγάλος αριθμός δικαιούχων.
Όπως πληροφορείται η «Κ», γιατροί
προσεγγίζουν ασθενείς για να τους
εγγράψουν παρόλο που δεν έχουν
ανοίξει ακόμη οι κατάλογοι εγγραφής. Δίνεται έτσι η εντύπωση ότι
οι γιατροί θα εγγράψουν τους δικαιούχους στο Σύστημα, κάτι που
δεν ισχύει. Πιο συγκεκριμένα γιατροί
φέρονται να δηλώνουν σε ασθενείς
ότι έχουν συμβληθεί με το Γενικό
Σύστημα Υγείας και στη συνέχεια
τους ρωτούν αν θέλουν να εγγραφούν κοντά τους. Όσοι δικαιούχοι
απαντήσουν θετικά τότε οι γιατροί
τους εγγράφουν σε λίστες, δίνοντας
έτσι την εντύπωση στους πολίτες
ότι έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ. Οι εν
λόγω γιατροί ακολουθούν αυτή την
πρακτική προκειμένου να βεβαιωθούν πως οι ασθενείς τους, θα επιλέξουν να εγγραφούν κοντά τους
ενόψει ΓεΣΥ και δεν θα τους χάσουν








Είναι διαφορετικό ένας
γιατρός να ενημερώνει
τους ασθενείς του πως
έχει συμβληθεί με το
ΓεΣΥ και άλλο κάποιοι
να δίνουν την εντύπωση
στους πολίτες ότι τους
έχουν εντάξει στο Σύστημα, ενώ αυτό δεν ισχύει.
από πελάτες. Αυτό που πρέπει να
τονιστεί σε αυτή την περίπτωση
είναι ότι στην προσπάθεια κάποιων
να μη χάσουν την πελατεία τους
δίνουν λάθος εντύπωση στους δικαιούχους του ΓεΣΥ, αφού οι κατάλογοι εγγραφής αναμένεται να ανοίξουν κατά τα τέλη Μαρτίου. Επιπρόσθετα, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει πως όταν ανοίξουν οι κατάλογοι
για να εγγραφούν οι δικαιούχοι στο
ΓεΣΥ αυτό θα γίνεται με δύο συγκεκριμένους τρόπους. Ο πρώτος θα
είναι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας, το «www.gesy.org.cy», όπου
ο κάθε δικαιούχος θα δημιουργεί
δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας όλα του τα στοιχεία και θα
επιλέγει τον προσωπικό του ιατρού
μέσα από τη λίστα των Π.Ι. που
έχουν συμβληθεί στο ΓεΣΥ. Με τον
δεύτερο τρόπο ο κάθε πολίτης θα
μπορεί να απευθυνθεί στον γιατρό
του για να τον εγγράψει εφόσον
γνωρίζει ότι έχει συμβληθεί με το
Σύστημα Υγείας. Άρα μια τέτοια
πρακτική όπως αυτή που πληροφορείται η «Κ» ότι ακολουθούν ορισμένοι προσωπικοί γιατροί στο μόνο
που εξυπηρετεί είναι στην παρα-

πλάνηση του κοινού, καθώς ο πολίτης μέσω από τη διαδικτυακή
πλατφόρμα του ΟΑΥ θα μπορεί να
επιλέξει όποιον γιατρό θελήσει από
τη λίστα των προσωπικών ιατρών.
Όπως πληροφορείται η «Κ», ο ΟΑΥ
κάνει προσπάθειες ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, διότι
είναι εντελώς διαφορετικό ένας γιατρός να ενημερώνει τους ασθενείς
του πως έχει συμβληθεί με το ΓεΣΥ
και είναι άλλο κάποιοι μέσω της τακτικής αυτής να δίνουν την εντύπωση στους πολίτες ότι τους έχουν
εντάξει στο Σύστημα.

Συνάντηση
ΠΙΣ-ΟΑΥ
Νέα συνάντηση έχουν προ-

Τα ανοικτά μέτωπα
Από εκεί και πέρα προχωρούν
κανονικά οι διεργασίες από τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ούτως ώστε οι εμπλεκόμενοι παροχείς
υγείας να είναι σε ετοιμότητα να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
τον ερχόμενο Ιούνιο με την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας. Παρά το
γεγονός ότι οι τόνοι μεταξύ Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
έχουν πέσει, είναι αρκετά τα ανοικτά ζητήματα τα οποία πρέπει να
κλείσουν λίαν συντόμως για να
διασφαλιστεί πως οι εισφορές που
άρχισαν να καταβάλουν οι πολίτες
στο ταμείο του ΓεΣΥ από τις αρχές
Μαρτίου θα έχουν αντίκρισμα και
δε θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο στην
εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Το
πρωτεύον στοίχημα που κλήθηκε
να κερδίσει ο ΟΑΥ μάλλον κινείται
θετικά, αφού μέχρι στιγμής έχουν
εγγραφή πέραν των 300 προσωπικών ιατρών στους καταλόγους του
ΓεΣΥ, ωστόσο αυτό που προβληματίζει τον Οργανισμό είναι ότι
πολύ λίγοι εξ αυτών είναι παιδίατροι
και πιθανώς να κληθεί να βάλει σε
εφαρμογή εναλλακτικές επιλογές
αν δεν αυξηθεί ο υφιστάμενος αριθμός. Όσον αφορά τον αριθμό των
ειδικών ιατρών που εγράφησαν
μέχρι στιγμής αυτός κινείται χαμηλά. Σύμφωνα με τη τελευταία
ενημέρωση στην οποία προέβη ο
ΟΑΥ μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί
στο Σύστημα πέραν των 50 ειδικών
ιατρών, ενώ στόχος του Οργανισμού είναι να ενταχθούν όλοι οι
γιατροί (1.700). Για να είναι σε θέση
ωστόσο οι ειδικοί γιατροί να γνωρίζουν τις ακριβείς ενέργειες που
πρέπει να εφαρμόσουν για την εγγραφή τους στους καταλόγους του
ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας πραγματοποίησε χθες το
πρώτο εκ των τριών σεμιναρίων
που διεξάγει για την ενημέρωσή
τους. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στα γραφεία του ΟΑΥ στη Λευκωσία, ενώ στις 14 και 21 Μαρτίου,
θα πραγματοποιούν ανάλογα σεμινάρια σε Λεμεσό και Λάρνακα,
αντίστοιχα. H συμμετοχή στα εν
λόγω σεμινάρια είναι ανοικτή προς
όλους τους ενδιαφερόμενους και
δεν απαιτείται εγγραφή.

Γιατροί φέρονται να δηλώνουν σε ασθενείς ότι έχουν συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας και στη συνέχεια

τους ρωτούν αν θέλουν να εγγραφούν κοντά τους. Όσοι δικαιούχοι απαντήσουν θετικά τότε οι γιατροί τους εγγράφουν σε λίστες, δίνοντας έτσι την εντύπωση στους πολίτες ότι έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ.

Εκκρεμούν οι κανονισμοί των φαρμακοποιών
Την έναρξη συζήτησης των κανονισμών των φαρμακοποιών στο
πλαίσιο του ΓεΣΥ αναμένει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(ΠΦΣ). Μετά την παρουσίαση της
τελικής πρόταση του ΟΑΥ προς
του φαρμακοποιούς κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ
προ δύο εβδομάδων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος αναμένει την έναρξη συζήτησης των κανονισμών
λειτουργίας των φαρμακοποιών,
ούτως ώστε να διευκρινιστούν τα
σημεία που δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Εξάλλου, δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατά τη Γενική Συνέλευση
του ΠΦΣ εξέφρασαν τους προβληματισμούς στους εκπροσώπους
του ΟΑΥ, προτάσσοντας πως θέλουν να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Όπως είχε αποκαλύψει
η «Κ», ο σφαιρικός προϋπολογισμός
για τους φαρμακοποιούς εντός ΓεΣΥ ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια
ευρώ, ποσό το οποίο δεν ικανοποιεί









Ανησυχίες των φαρμακοποιών για το ύψος
του προϋπολογισμού
που τους αντιστοιχεί.
τους λειτουργούς των φαρμακείων.
Σημειώνεται δε, πως το ύψος του
σφαιρικού προϋπολογισμού δεν
βρίσκει σύμφωνους τους φαρμακοποιούς, διότι ενώ ο όγκος εργασίας τους θα αυξηθεί με το κλείσιμο
των κρατικών φαρμακείων, αναμένεται να λαμβάνουν τις ίδιες ή
και λιγότερες απολαβές σε σχέση
με σήμερα, άρα δεδομένου ότι οι
απολαβές τους θα κινηθούν στα
ίδια επίπεδα και ο όγκος εργασίας
τους θα αυξηθεί, οι φαρμακοποιοί
ανησυχούν πως δεν θα έχουν την
οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν νέο προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση

του κοινού. Μια άλλη παράμετρος
που προβληματίζει τους φαρμακοποιούς είναι ο τρόπος με τον
οποίο θα αποζημιώνονται από τον
ΟΑΥ. Ο Οργανισμός για τους πρώτους δύο μήνες που θα τεθεί σε
εφαρμογή το ΓεΣΥ θα αποζημιώνει
του φαρμακοποιούς κάθε δεκαπέντε ημέρες, ενώ από τον Αύγουστο και μετά θα τους αποζημιώνει στο τέλος του επόμενου
μήνα (δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου
και ούτω καθεξής). Αυτό το δεδομένο προκαλεί τις αντιδράσεις
των φαρμακοποιών που δεν θα
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα,
ώστε να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους (προμηθευτές, προσωπικό κ.τ.λ), δεδομένου ότι δεν
θα λαμβάνουν άμεσα την αποζημίωσή τους από το Σύστημα. Μάλιστα, μερίδα φαρμακοποιών κάνει
λόγο για κλείσιμο των μικρών φαρμακείων εξαιτίας αυτού του δεδομένου.

γραμματίσει για την ερχόμενη Τρίτη Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας και Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος,
μετά από εκείνη που ακυρώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Υπενθυμίζεται, πως
οι δύο πλευρές θα πραγματοποιούσαν συνάντηση για
να ανταλλάξουν απόψεις
επί των κανονισμών των ειδικών ιατρών προκειμένου
να διευκολύνουν τη διαδικασία συζήτησης κατά άρθρο, στην Επιτροπή Υγείας.
Ωστόσο, παρά την πρόσκληση από τον ΟΑΥ, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν παρέστη στη συνάντηση λόγω
του ότι ο Οργανισμός δεν
του είχε αποστείλει απαντημένα τα γραπτά ερωτήματα που του έθεσε σχετικά με τους κανονισμούς
των ειδικών ιατρών. Η μη
πραγματοποίηση της προαναφερθείσας συνάντησης
έφερε κολλήματα στις διαδικασίες της συζήτησης κατά άρθρο των κανονισμών
στη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας την περασμένη
Πέμπτη, με εκπροσώπους
του ΠΙΣ παίρνοντας τον λόγο να αναφέρουν πως δε
μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία, εξηγώντας ότι το
πρωί της ίδιας ημέρας είχαν λάβει τις απαντήσεις
που είχαν ζητήσει από τον
ΟΑΥ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κωστάκης Κωνσταντίνου, τόνισε πως η
διαδικασία θα ξεκινήσει
κανονικά, παροτρύνοντας
τους εκπροσώπους του ΠΙΣ
να επεμβαίνουν στα σημεία τα οποία διαφωνούν.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να
αναφερθεί πως ανάλογη
συνάντηση μεταξύ των δύο
πλευρών είχε γίνει πριν
από μερικές ημέρες, όταν
στην Επιτροπή εξετάζονταν οι κανονισμοί των προσωπικών ιατρών, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο
βαθμό το έργο της Επιτροπής. Αν τελικώς πραγματοποιηθεί η νέα προγραμματισμένη συνάντηση οι δύο
πλευρές θα καθίσουν στο
ίδιο τραπέζι για να δουν
αναλυτικά τα σημεία τα
οποία πιθανώς να χρήζουν
κάποιας αλλαγής και να τα
θέσουν ενώπιον της Επιτροπής Υγείας την ερχόμενη Πέμπτη.

Η μετά Νίκολσον εποχή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Ο Αλέκος Σταμάτης είναι ο εκλεκτός
της κυβέρνησης για να αναλάβει
τα ηνία της προεδρίας του ΟΚΥπΥ
μετά την παραίτηση του Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον. Όπως αποκάλυψε
η «Κ» την περασμένη Παρασκευή
ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου, ενημέρωσε παρασκηνιακά το βράδυ της Πέμπτης τόσο τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και
τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο
Λουκαΐδη για τη τελική του επιλογή,
θέλοντας να βεβαιωθεί πως ο κ.
Σταμάτης είναι κοινά αποδεκτός
από όλες τις πλευρές. Οι πληροφορίες της «Κ» επιβεβαιώθηκαν λίγα
λεπτά μετά την αποκάλυψη της είδησης όταν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε ανάρτηση του στο twitter ανέφερε χαρακτηριστικά πως
είναι σωστή η επιλογή του Αλέκου
Σταμάτη για τη θέση του Προέδρου
του ΟΚΥΠΥ, προσθέτοντας παράλληλα, πως «θα σταθούμε δίπλα του
για ποιοτική αναβάθμιση και αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων». Σημειώνεται δε ότι ο
υπουργός Υγείας άρχισε να ανα-









ζητεί εδώ και μερικές εβδομάδες
το πρόσωπο που θα αναλάμβανε
την προεδρία του ΟΚΥπΥ, δεδομένου ότι ο Σερ Νίκολσον είχε εκφράσει επανειλημμένα το τελευταίο
διάστημα στον κ. Ιωάννου ότι έκανε
σκέψεις να παραιτηθεί από τα καθήκοντα του. Ο κ. Σταμάτης δε
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις
για τη δράση του στο τομέα της
Υγείας, αφού επί πολλών ετών διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας
Κύπρου ενώ από τον περασμένο
Ιανουάριο είναι εκπρόσωπος των
ασθενών στο Επιστημονικό Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ το οποίο είναι
αρμόδιο στο να παρέχει συμβουλές
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

«Η αυτονόμηση
των νοσοκομείων και
η ένταξη εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών στο σύστημα ΟΑΥ προχωρούν
γοργά», τονίζει ο ΟΚΥπΥ.

Αυτονόμηση
Παρά την παρένθεση που άνοιξε
στον ΟΚΥπΥ με την παραίτηση
του Σερ Νίκολσον τα έργα για την
αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων δεν έχουν πάψει. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαριστεί
πως μέχρι να αναλάβει τα καθή-

Νέος πρόεδρος του ΟΚΥπΥ ο τέως γεν. διευθυντής του ΟΚΤΚ Αλέκος Σταμάτης.
κοντά του ο Αλέκος Σταμάτης,
χρέη προέδρου εκτελεί ο αντιπρόεδρος του ΟΚΥπΥ Νικόλας Σιακόλας, ενώ όπως αναφέρουν πηγές

εντός του Οργανισμού καμία εκ
των αποφάσεων που λήφθησαν
επί Νίκολσον δεν πρόκειται να
αναιρεθεί, αφού όλες ήταν ομό-

φωνες. Από εκεί και πέρα τη βδομάδα που μας πέρασε ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ,
Νίκος Πολύζος επισκέφθηκε όλες
τις περιφέρειες και όλα τα νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας
δίνοντας κατευθύνσεις σε όλους
τους διευθυντές σχετικά με το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
πλάνο του Οργανισμού. Επίσης
εκδόθηκε εγκύκλιος για καλύτερη
λειτουργία των ΤΑΕΠ και των ασθενοφόρων και εξετάσθηκε με τους
υπευθύνους η ραγδαία βελτίωση
υποδοχής εξωτερικών ασθενών,
αρχίζοντας από τη Λευκωσία. Μάλιστα, ο ΟΚΥπΥ μέσω ανακοίνωσής
του αναφέρει πως παραλήφθηκαν

επιπλέον κλίνες για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών ασθενών,
σημειώνοντας πως ο κ. Πολύζος
είχε συνεργασία για το νέο κτίριο
της Λάρνακας. Προσθέτει δε, πως
ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού συνεδρίασε με όλα τα
επιστημονικά συμβούλια για την
πιο αποτελεσματική λειτουργία
των ιατρικών και άλλων υπηρεσιών
και πως παρέδωσε στις συντεχνίες
πρόταση για ενιαίο πλαίσιο νέας
οργάνωσης νοσοκομειακών και
άλλων υπηρεσιών του ΟΚΥπΥ. «Η
αυτονόμηση των νοσοκομείων και
η ένταξη εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών στο σύστημα ΟΑΥ προχωρούν γοργά», υπογραμμίζει. Σε δηλώσεις του ο κ. Πολύζος ανέφερε
ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά σε
όλα τα επίπεδα, και πως είναι ευχαριστημένος με την πρόοδο που
επιτελείται. Τόνισε δε, πως «καθημερινά βλέπουμε να συμπληρώνονται τα κενά και να καλύπτονται οι ανάγκες». Είμαστε εντός
των χρονοδιαγραμμάτων και υπάρχει ουσιαστική συνεισφορά όλων
σε όλα τα επίπεδα», κατέληξε.

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

,

•
•
•

Tην Κυριακή 17 Μαρτίου μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 13ο τόμο!
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ΕΛΛΑΔΑ

Εξαντλούνται οι «εφεδρείες»
του Μαξίμου ενόψει εκλογών

Δεν αποδίδουν η συνταγματική αναθεώρηση και το άνοιγμα στην Κεντροαριστερά

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τις «εφεδρείες» του να εξαντλούνται
ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών, που πιθανώς θα συμπέσουν με τις εθνικές εκλογές, βλέπει
ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, ενώ
το πολιτικό κλίμα έχει επιβαρυνθεί
περαιτέρω, καθώς, με αφορμή το
εισαγγελικό πόρισμα, στο προσκήνιο έχει έλθει και πάλι η εθνική
τραγωδία στο Μάτι.
Το εισαγγελικό πόρισμα έχει
πολλαπλά αρνητικό αντίκτυπο για
το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, επαναφέρει στην πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας όλες τις ανεπάρκειες
της κρατικής μηχανής, τις ευθύνες
κυβερνητικών στελεχών, αλλά και
τις μεγάλες επικοινωνιακές αστοχίες εκείνης της περιόδου. Δεύτερον, επισημαίνει τις ευθύνες της
κ. Ρένας Δούρου η οποία θα είναι,
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
Μαΐου, εκ νέου υποψήφια για την
Περιφέρεια Αττικής. Η διαφαινόμενη απώλεια της μεγαλύτερης
Περιφέρειας της χώρας έχει βαρύνουσα σημασία για τη μάχη των
εντυπώσεων που θα δοθεί το βράδυ
των εκλογών, καθώς μάλιστα είναι
ορατό το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να
μην επικρατήσει και σε καμία άλλη
Περιφέρεια της χώρας, πλην εκείνων της Δυτικής Ελλάδας και της
Κρήτης όπου, όμως, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει υποψηφίους
προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ.

Η τραγωδία στο Μάτι
Η επιστροφή της τραγωδίας στο
Μάτι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας συμπίπτει, όπως προαναφέρθηκε, με μια γενικότερη
«οπισθοχώρηση» του ΣΥΡΙΖΑ στην
πολιτική σκακιέρα: Η συνταγματική
αναθεώρηση, η πρώτη φάση της
οποίας ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στη Βουλή την προσεχή
Πέμπτη, διαφαίνεται ότι από πολιτικό όπλο θα εξελιχθεί σε μπούμερανγκ για το Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, οι «γέφυρες» που επιχειρεί
να χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη της
Κεντροαριστεράς δεν φαίνονται
ικανές να μεταβάλουν τους υφιστάμενους πολιτικούς συσχετισμούς.
Τέλος, η υπόθεση της Νοvartis,
στην οποία είχε επενδύσει η κυβέρνηση προκειμένου να επιφέρει
καίριο πλήγμα στη Ν.Δ. και στο ΚΙΝΑΛ, φαίνεται πως δεν θα έχει τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Σε σχέση με το Σύνταγμα, κομβικό ενόψει της δεύτερης ψηφοφορίας είναι το άρθρο 32 που αποσυνδέει την εκλογή του Προέδρου
της Δημοκρατίας από την πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες. Η πρόταση

Η συνταγματική αναθεώρηση διαφαίνεται ότι από πολιτικό όπλο θα εξελιχθεί σε μπούμερανγκ για τον Αλ. Τσίπρα.







Το πόρισμα για το Μάτι
επαναφέρει στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας τις ευθύνες κυβερνητικών στελεχών
και τις μεγάλες
επικοινωνιακές
αστοχίες της περιόδου.
του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 30, που
προέβλεπε σε περίπτωση αδιεξόδου
στη Βουλή ο Πρόεδρος να εκλέγεται
από τον λαό, έχει καταψηφιστεί.
Ετσι, ο πρωθυπουργός είναι αντιμέτωπος με ένα καίριο δίλημμα:
Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει εκ νέου
το άρθρο 32, οπότε ολοκληρώνοντας τη συνταγματική αναθεώρηση
ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης, εάν επικρατήσει η Ν.Δ. στις προσεχείς εκλογές,
θα μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της
Δημοκρατίας με 151 ψήφους, δηλαδή χωρίς καμία εμπλοκή της αντιπολίτευσης. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει το άρθρο, που είχε ένα
μήνα πριν υπερψηφίσει, προβαίνοντας σε μια κίνηση ακραίου πολιτικού τακτικισμού με πολύ μεγάλο
πολιτικό κόστος. Πάντως, ο κ. Τσίπρας δέχεται εισηγήσεις να ακολουθήσει την πρώτη οδό, καθώς,

ούτως ή άλλως, σε περίπτωση ήττας
στις εθνικές εκλογές –είτε διεξαχθούν τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο–
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολο να
επιχειρήσει να προκαλέσει νέα
προσφυγή στις κάλπες λιγότερο
από ένα χρόνο αργότερα, με όχημα
την προεδρική εκλογή.

Δημοσκοπική πτώση
Κατώτερα των προσδοκιών,
όμως, είναι για την Κουμουνδούρου και τα αποτελέσματα της
προσπάθειας διεμβολισμού του
ΚΙΝΑΛ μέσω «μεταγραφών» στελεχών, με τελευταίους τους κ. Θ.
Μωραΐτη και Αγγ. Τόλκα, που εισήλθαν στην κυβέρνηση κατά
τον τελευταίο ανασχηματισμό.
Η ένταξη των δύο στο υπουργικό
συμβούλιο, που ακολούθησε μία
σειρά άλλες πολιτικές μεταγραφές
προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 εδρών στη Βουλή, φαίνεται ότι συνέβαλε στη συσπείρωση του ΚΙΝΑΛ. Είναι ενδεικτικό
ότι στην τελευταία δημοσκόπηση
της Pulse (για τον ΣΚΑΪ) το ΚΙΝΑΛ
αυξάνει έστω οριακά τις δυνάμεις
του, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει πτώση. Δεν είναι τυχαίο,
εξάλλου, ότι το τελευταίο διάστημα ο κ. Τσίπρας έχει μεταβάλει
τη ρητορική του και καλεί σε δημόσιο διάλογο και συνεργασία

ενόψει ευρωεκλογών τα κόμματα
του προοδευτικού πόλου, «φωτογραφίζοντας» το ΚΙΝΑΛ, αλλά
και το Ποτάμι. Παράλληλα, διαψεύδονται και οι προσδοκίες ότι
προεκλογικά θα μπορούσε να
υπάρξει ρήξη μεταξύ της κ. Φώφης Γεννηματά και του κ. Γ. Παπανδρέου. Ο πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μη δώσει
το «παρών» στην εκδήλωση της
περασμένης εβδομάδας με ομιλητές τους κ. Τσίπρα και Μπούλμαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς εντάσεις με το ΚΙΔΗΣΟ
θα εξελιχθεί και το προγραμματισμένο για το τέλος του μήνα
συνέδριο του ΚΙΝΑΛ.
Τέλος, κάτω από τον αρχικό πήχυ των προσδοκιών φαίνεται ότι
οδηγείται η υπόθεση της Novartis,
που παραμένει υπό διερεύνηση
για δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ
των οποίων και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Παρότι η Novartis είχε
παρουσιαστεί από κυβερνητικά
στελέχη ως μέγα σκάνδαλο, δεν
έχουν προκύψει σε λογαριασμούς
ή περιουσιακά στοιχεία ενδείξεις
για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος
και τυχόν διώξεις κατά πολιτικών
θα βασίζονται σε καταθέσεις που
έχουν, όμως, αμφισβητηθεί πολλαπλώς τους προηγούμενους μήνες, καθώς προέρχονται από προστατευόμενους μάρτυρες.
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Δρόμοι συνεργασίας
Αθήνας και Σκοπίων
σε ενέργεια - υποδομές
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενα «άγνωστο» αλλά ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας
των Πρεσπών θα επιχειρήσει να
αναδείξει το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, με στόχο,
εκτός των άλλων, να πείσει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της
κοινής γνώμης πως η συμφωνία
μεταξύ Αθήνας - Σκοπίων έχει πολλά
επωφελή σημεία τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά.
Πράγματι, αν κάποιος κοιτάξει «πιο
χαμηλά» και συγκεκριμένα στα άρθρα 14 και 15 των Πρεσπών, θα
διαπιστώσει πως προβλέπεται η
συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε μια μεγάλη γκάμα ζητημάτων όπως στην ενέργεια, στις υποδομές, στην εκπαίδευση, στη γεωργία, στην Υγεία αλλά και στη
δημόσια διοίκηση.
Πριν από περίπου δέκα ημέρες,
ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και διευθυντής του Οικονομικού του Γραφείου, Γιώργος Τσίπρας, ταξίδεψε στην πρωτεύουσα
της Βόρειας Μακεδονίας, όπου είχε
συνάντηση με τον κ. Ζάεφ και το
επιτελείο του, λειτουργώντας και
προπαρασκευαστικά ενόψει της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού, πιθανότατα τον επόμενο μήνα.
Ενας από τους πρωταρχικούς στόχους της κυβέρνησης είναι η ενεργειακή διασύνδεση των δύο χωρών
με έναν αγωγό φυσικού αερίου που
θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα
Σκόπια. Η πρωτεύουσα της γείτονος,
αλλά και εν γένει η Βόρεια Μακεδονία, πάσχει ιδιαίτερα στον τομέα
της ενέργειας, κάτι που ανοίγει πρόσφορο έδαφος στην ελληνική πλευρά
να συνδράμει στην ανάπτυξή της,
δημιουργώντας νέες συνθήκες αλλά
και ισχυρή σχέση αλληλεπίδρασης
και εξάρτησης με τη γειτονική χώρα.
Ο μελλοντικός στόχος προβλέπει πιθανή σύνδεση αυτού του αγωγού
και με τον ΤΑP που αυτή τη στιγμή
δεν επεκτείνεται βόρεια της Ελλάδας.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως έχει
υπάρξει ανταγωνιστικό ενδιαφέρον
για τη δημιουργία αγωγού που θα
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια από τον Ρώσο μεγιστάνα Λεονίντ
Λεμπέντεφ.

Σιδηροδρομική σύνδεση
Την ίδια ώρα, ψηλά στην ατζέντα
είναι το θέμα των υποδομών και
κυρίως αυτό που αφορά τον εκσυγχρονισμό του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Βασικός στόχος
της ελληνικής πλευράς είναι το φιλόδοξο σχέδιο της σιδηροδρομικής
σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Βελιγραδίου να περνάει και από τα Σκόπια.
Πρόκειται για το project που έχει
συζητηθεί μεταξύ των πρωθυπουρ-

γών Ελλάδας - Σερβίας και αφορά
σιδηροδρομική γραμμή κυρίως εμπορικής χρήσεως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Θεσσαλονίκη.
Επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη σχεδιάζεται να έχει και η συνεργασία
σε επίπεδο πανεπιστημίων. Η ανταλλαγή φοιτητών είναι το μίνιμουμ
της συνεργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί
να εντάσσεται στη λεγόμενη «χαμηλή διπλωματία», στην κυβέρνηση
ωστόσο τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική. Αξιοσημείωτο στοιχείο
άλλωστε είναι πως η Βόρεια Μακεδονία έχει περίπου 400.000 απώλειες από το brain drain, που είναι
ίδιο με την Ελλάδα, αλλά σε πολύ
μικρότερο πληθυσμό.
Την ίδια ώρα τα Σκόπια παρουσιάζουν τεράστιο έλλειμμα σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, θυμίζοντας, όπως το θέτει πηγή, την Ελλάδα
αρκετές δεκαετίες πίσω. Η Αθήνα
είναι πρόθυμη να βοηθήσει και σε
αυτόν τον τομέα με τεχνογνωσία,
για την οποία μάλιστα σχεδιάζεται
η σύσταση μιας «task force» που
στόχο έχει τη συνεργασία μεταξύ
υπουργείων. Στην ίδια λογική έχει
τεθεί στο τραπέζι και η σύσταση
κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των
δύο χωρών, με τη συμμετοχή και
ιδιωτών, όπως το ΕΒΕΑ, ώστε «η γειτονική χώρα να πάρει μπρος», όπως
το θέτει πηγή που συμμετέχει στις
συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Στους παραπάνω πυλώνες, αν προστεθεί η πρόσφατη αναφορά του
υπουργού Εθνικής Αμυνας Ευ. Αποστολάκη πως η Ελλάδα προσβλέπει
στην εμβάθυνση της συνεργασίας
με τη Βόρεια Μακεδονία, βοηθώντας
ακόμα και στον μετασχηματισμό
των ενόπλων δυνάμεών της, έχουμε
ένα ολόκληρο παζλ που αποτυπώνει
τον στόχο της ισχυρής «αλληλεπίδρασης» των δύο πλευρών.
Κυβερνητικές πηγές μπορεί να
τονίζουν στην «Κ» πως όλα τα παραπάνω δεν εμπλέκονται σε κάποιον
εκλογικό σχεδιασμό, αλλά είναι
τμήμα μιας ευρύτερης πολιτικής
για τα Βαλκάνια και δεν μπορούν
να αποκοπούν από την εσωτερική
πολιτική σκακιέρα και τις επικείμενες εκλογές, ιδιαίτερα από τη
στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί
καθίζηση στη Βόρεια Ελλάδα και
βλέπει πως η προσπάθεια ανάκαμψης πέφτει στο κενό. Ως εκ τούτου
το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται τα παραπάνω να ενταχθούν
«στον προεκλογικό αγώνα» ώστε
να καταστεί σαφές πως οι Πρέσπες
δημιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της «διείσδυσης» της Βόρειας Ελλάδας στα Βαλκάνια μέσω
της ανάδειξής της ως «ισχυρού κέντρου» ενός περιφερειακού κόμβου
εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών,
τεχνολογίας και καινοτομίας.

Νέα Δημοκρατία: Δύο στρατηγικές για δύο κάλπες
Στην Πειραιώς θεωρούν ότι μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση μπορεί να σταλεί μόνο μέσω ψήφου στη Ν.Δ. στις ευρωεκλογές
Tης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Με το όπλο παρά πόδα βρίσκεται η
Ν.Δ. ενόψει των πολλαπλών καλπών.
Στον τρίτο όροφο της Πειραιώς εξετάζουν όλα τα σενάρια και κινούνται
με άξονα δύο στρατηγικές ενόψει
των ευρωεκλογών, αλλά και των
εθνικών εκλογών, εφόσον οι δύο
δεν συμπέσουν. Προφανώς, αν οι
εθνικές εκλογές συμπέσουν με τις
ευρωεκλογές, αυτές αποτελούν τη
μητέρα των μαχών. Αν, όμως, αυτές
πάρουν παράταση –όπως εκτιμά και
η Πειραιώς ότι είναι η απώτερη επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα– ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα αναδείξει σε όλους
τους τόνους τον δημοψηφισματικό
χαρακτήρα για την πολιτική αλλαγή
και το «φύγετε» που δίνει ο ίδιος
στις ευρωεκλογές, εκπέμποντας το
μήνυμα ότι για τη Ν.Δ. η ψήφος στις
26 Μαΐου δεν είναι χαλαρή.
«Οι εκλογές αυτές δεν θα αφορούν
μόνο την Ευρώπη. Θα αφορούν και
την Ελλάδα. Και θα είναι η πρώτη
φορά, μετά σχεδόν τέσσερα χρόνια,
που θα δοθεί στους Ελληνες η δυνατότητα να προσέλθουν στην κάλ-

πη. Και θα στείλουν ένα ξεκάθαρο
μήνυμα στον κ. Τσίπρα. Αρκετά, ώς
εδώ, δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα να
φύγεις, ήρθε η ώρα να γίνουν εθνικές
εκλογές, ήρθε η ώρα για μια μεγάλη
πολιτική αλλαγή».
Η υπογράμμιση αυτή του κ. Μητσοτάκη αποτυπώνει εύγλωττα και
τη στρατηγική της Ν.Δ. ενόψει της
26ης Μαΐου. Για τον κ. Μητσοτάκη
αυτή δεν είναι απλώς μια ψήφος για
την Ευρώπη και τη θέση της Ελλάδας
μέσα σε αυτήν. Είναι μια ψήφος
στην οποία η κυβέρνηση πρέπει να
αποδοκιμαστεί και να της σταλεί το
μήνυμα ότι πρέπει να «φύγει». Υπό
αυτό το πρίσμα, η Πειραιώς θα επιμείνει στη σκληρή ρητορική έναντι
της κυβέρνησης και στην αποδόμηση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να σταλεί ξεκάθαρα το μήνυμα
στην ευρωκάλπη, και σκοπεύει να
αναδείξει με όλους τους τρόπους
ότι χαλαρή ψήφος σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν υπάρχει. Κυρίως, ότι
μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση μπορεί να σταλεί μόνο μέσω της ψήφου στη Ν.Δ.
Εξάλλου, η εβδομάδα που πέρασε,

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι επενδύσεις είναι
καλοδεχούμενες ακόμη και τώρα,
αφού θεωρεί ότι μόνο ευκαιριακά τις
πιστώνεται η κυβέρνηση.
έλεγαν στην Πειραιώς, μιλάει από
μόνη της ως προς την ανεπάρκεια
και την ανικανότητα της κυβέρνησης, αλλά και για τα «φαιδρά» της
επιχειρήματα ότι πολεμά τα μεγάλα

συμφέροντα επιδιώκοντας να εμφανίζει ότι τα υπηρετεί η Ν.Δ. Το
εισαγγελικό πόρισμα για το Μάτι,
σχολίαζαν στην Πειραιώς, όχι μόνον
επιβεβαιώνει πλήρως το πόρισμα
Συνολάκη, αλλά αποδεικνύει την
πλήρη διάλυση των κρατικών δομών.
Η δε τροπολογία για την τιμολόγηση
των φαρμάκων είναι ένα «ασύλληπτο» δώρο στις πολυεθνικές, που
καμιά κυβέρνηση δεν θα τολμούσε
να κάνει. Πολλώ δε μάλλον, αφού
ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που επανειλημμένως
εγκαλούσε τη Ν.Δ. ως διαπλεκόμενη. Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι η
συμμετοχή στις ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου θα είναι μεγαλύτερη σε
σύγκριση με τις τελευταίες ευρωεκλογές. Και αυτό διότι οι πολίτες
δεν έχουν ψηφίσει εδώ και
τριάμισι χρόνια, ενώ οι ευρωεκλογές
συμπίπτουν και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κοινώς, θα είναι η
πρώτη κάλπη μετά την πλήρη εμπειρία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και, άρα, εκτιμούν ότι το μήνυμα
θα είναι ηχηρό. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν έχει να φοβάται

διαρροές λόγω της υψηλής συσπείρωσής της. Αντιθέτως, δεν αποκλείουν διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ προς
τα αριστερά – σε σχηματισμούς
όπως αυτός του Γιάνη Βαρουφάκη.

Κωδικός «επόμενη μέρα»
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης
βγαίνει μπροστά ενόψει της εθνικής
κάλπης, όποτε κι αν αυτή στηθεί,
εστιάζοντας στην επόμενη μέρα.
Στόχευση του προέδρου της Ν.Δ.
στον δρόμο προς τις εκλογές είναι
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, το
οποίο περνάει μέσα από την ενεργοποίηση και προσέλκυση των αναποφάσιστων. Επανειλημμένως έχει
ζητήσει οι πολίτες να δώσουν στον
ίδιο μια ευκαιρία, αντί να δώσουν
τρίτη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα,
και προς αυτήν την κατεύθυνση ξεδιπλώνει όλο και πιο αναλυτικά το
κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ.,
δίνοντας έμφαση στην επόμενη
μέρα και στο γιατί η Ν.Δ. μπορεί να
διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της
χώρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα τα μηνύ-

ματα που απευθύνει προς επενδυτές
και διεθνείς επαφές ότι οι επενδύσεις
είναι καλοδεχούμενες ακόμη και
τώρα. Και αυτό διότι θεωρεί ότι μόνο
ευκαιριακά τις πιστώνεται η κυβέρνηση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν
τις εκλογές και την αλλαγή κυβέρνησης για να «ξεπαγώσουν» ενδιαφέρον για μεγάλα επενδυτικά εγχειρήματα. Η βελτίωση του κλίματος
ακόμη και πριν από τις εθνικές κάλπες είναι καλοδεχούμενη στον τρίτο
όροφο της Πειραιώς, καθώς εκτιμά
ότι συνδράμει στην οικοδόμηση
μιας πιο ευνοϊκής επόμενης μέρας,
που, ούτως ή άλλως, είναι ναρκοθετημένη από την κυβέρνηση σε πολλά
επίπεδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι από την Πειραιώς θύμιζαν την παρέμβαση Μπαρόζο στο Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών, ότι η προσδοκία των εκλογών και της αλλαγής κυβέρνησης
βελτιώνει το κλίμα. Τούτο εξηγεί τη
στάση της Ν.Δ. έναντι της έκδοσης
του δεκαετούς ομολόγου και το σχετικό σχόλιο του κ. Μητσοτάκη, ο
οποίος εξέφρασε την ελπίδα η έκδοσή του να είναι επιτυχής.

ΔΙΕΘΝΗ
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Οι Αμερικανοί
δεν πρόκειται
να γυρίσουν
στο σπίτι
Η Ελλάδα ÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÃÔËÏ
ÎÍÁÚÏÊÇÊÆÔÇÓÎÚÜÔßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔÑÇÏÓÁÙÜËÔÄÝÏÙÞßØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆØÄÒÕßÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÚÕÓËØÃÊÏÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÕÓÇÒÄÚÎÚÇÖÕß
ÚÎÝÇÔÇÒÕÍËÃÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ§ÚÁÏÓÕÔ6ßÃÒÙÕÔËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßÏÊØÆÓÇÚÕÝ([SHU[PJ
*V\UJPSÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔ
ÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ¬ØÇÓÖÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÜÙÚÄÙÕÄÚÏÄÖÕÏÕÝÇÔÇÓÁÔËÏÎÓËØÏÑÂÔÇßÖÕÑÆÉËÏÙÚÕÔÇÖÕÓÕÔÜÚÏÙÓÄÛÇÊÏÇÉËßÙÛËÃÖÃÙÎÝËÑÚÏÓ¦
ÖÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÍÑÏÙÚØÜÓÁÔÎÙÚÎÆÙÎ

– Η Ανατολική Μεσόγειος συγκεντρώνει μεγάλο, διεθνές ενδιαφέρον. Μήπως είναι το σημείο υποχώρησης των ΗΠΑ από τη Μέση
Ανατολή; Μήπως είναι ένα τακτικό
βήμα προς τα πίσω, σε μια περιοχή
όπου είναι ευκολότερο να υπερασπισθούν οι ΗΠΑ τα γεωπολιτικά
συμφέροντά τους;
¶ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ
¬ØÇÓÖÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÑÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕ©ÓÖ¦ÓÇÖËØÃÓËÃÜÙÎÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝßÖËØÈÕÒÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂËÃÔÇÏÙßÔËÖÂÝ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÙßÔÁÖËÏÇÖÇØ¦
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÎÊÁÙÓËßÙÎ¬ØÇÓÖÑÇÏ©ÓÖ¦ÓÇÔÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÓÖÒÕÑÂÚÜÔ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÏÇÚÕÔ©ÓÖ¦ÓÇÇßÚÄÙÂÓÇÏÔËÎÊØÇÙÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÕØ¦ÑÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÇßÚÄÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙË
ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÑÇÚ¦
ÚÕß0:0:ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏ-

ÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎßØÃÇ§ÕÓÃàÜ
ÖÜÝÑÇÏÕÏÊÆÕÎÍÁÚËÝÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÓÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÚÁÒÕÝÙËÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝÙÚÎ¡ÔÇÚÕÒÂ ÇÏ
ÕÏÊÆÕÈÁÈÇÏÇÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÄÚÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÒÄÒÄÍÜÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏÙÞÁÙËÜÔËÔËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄÔÇÖËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÄÚÏÕÏÇÖÕÙÆØÕÔÚÇÏ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇÊÆÕ
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÃÔÇÏÄÓÜÝ
Ò¦ÛÕÝÔÇÙßÓÖËØ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÄÚÏ
ÇßÚÄÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖÄÙßØÙÎÚÜÔÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÇßÚÄÇÌÁÙÚÇÚÇÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝ
ÃÔÇÝ¥ÙÚÄÙÕÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓË
ÁÔÇÝÏÙÞßØÄÝÖÇÃÑÚÎÝÙËÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËÊÃÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇØ¦ÍÓÇÚÏßÖ¦ØÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÑÁÉÎÍÏÇÚÎÔÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕÙÜÝ
ÒÄÍÜÚÜÔÊßÙÑÕÒÏ×ÔÙÚÕØ¦ÑÑÇÏ
ÙÚÎßØÃÇÑÇÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÒÄÍÜÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ±Ö¦ØÞËÏÇÔÇÔËÜÓÁÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇ
Î ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕÙØÇÂÒ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇÙÞÁÊÏÕÓËËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÑßÖØÏÇÑÁÝÏÊÁËÝÖÕßÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏÛÁÒÕßÓËÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÓËÚÎÔ
ÛÂÔÇ×ÙÚËÔÇÚÕßÒÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÔÇÊÕÆÓËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏ

– Αναφέρατε την Τουρκία. Θεωρείτε ότι όντως μετακινείται από τη
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Μετά την κρίση
– Η Ελλάδα πώς μπορεί
να επανέλθει έπειτα μια
πολύπλευρη κρίση;

Η Ελλάδα μπορεί
να γίνει ο αρχιτέκτονας
της ευρωατλαντικής
προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

O Ντέιμον Oυίλσον μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

«Δεν πρέπει κάποιος να λαμβάνει τοις μετρητοίς ότι ο πρόεδρος Τραμπ
είναι απομονωτιστής», λέει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ιδρύματος
Atlantic Council της Ουάσιγκτον, Ντέιμον Oυίλσον.
Δύση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν πρέπει, πάση θυσία,
να αγκιστρωθεί στη Δύση. Αποτελεί, ωστόσο, ένα μάλλον περίπλοκο ζήτημα. Μήπως η Τουρκία έχει
βγάλει εισιτήριο δίχως επιστροφή προς τη Ρωσία ή το Ιράν και,
γενικά, μια κατεύθυνση μακριά
από τα παραδοσιακά αμερικανικά συμφέροντα;
¶©ÞÏÑÇÛÄÒÕßÇÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕ
Ò¦ÛÕÝÔÇÈÍËÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÑÇÏÖÕÒÆÇÖÒÕáÑÄËØÃÖÒÕÑÕËÃÖÇÚË"§ÇÏÛÇËÃÔÇÏÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÇÍÑÏÙÚØÜÓÁÔÎÙÚÎ
ÆÙÎÎ¬ÕßØÑÃÇ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÛËÜØ×ÄÚÏÎÛÂÔÇÑÇÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÑÇÏÁÞÕßÔ
ÙßÔÇÔÚÃÒÎÉÎÍÏÇÚÎÔÇÍÑÃÙÚØÜÙÎ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÆÙÎ
ÜÝÏÙÞßØÄÓÁÒÕÝÚÕß§¬©ÏÇÚÃ
ÕÖØÄËÊØÕÝØÔÚÕÍ¦ÔßÖÂØÐËËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ"ÇÙÏÑ¦ÊÏÄÚÏÑÇÚÄØÛÜÙË
ÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄÚÎÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÔÇ
ÚÕßÝÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ
×ÝÚÕËÖÁÚßÞË"ÄÍÜÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ
ÓËÚÎªÜÙÃÇÂÚÎÔ ÃÔÇ"©ÞÏÏÄÚÏ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÂÛÎÑË®ÁÍÏÔËÖÏÕÌÏÒËÒËÆÛË-

ØÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂ ßØÃÜÝÊÏÄÚÏÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßÔÊÁÛÎÑËÓË
ÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇØÄÚÏÕÏ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÍÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔ
ÁÞÕßÔÙßØØÏÑÔÜÛËÃÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÊËÙÓÕÃÓËÚÎÔßØ×ÖÎËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÖÕßÛÇÂÛËÒÇÔÇ
ËßÞÎÛ×ËÃÔÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÔÇÖ¦ËÏ¦ÙÞÎÓÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÁÒÒÕÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ËÃÔÇÏÙÚÎÆÙÎÃÔÇÏÎÓÄÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÌËÒËÃÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝªÜÙÃÇÝ
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕ§¬©ÓËÓÏÇÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÎªÜÙÃÇ
ÇÂÚÇÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÖÕÚßÞÃÇÍÏÇ
ÚÏÝÔÇÞ¦ÙÕßÔÁÔÇÙÆÓÓÇÞÕ
ËÔÖÇØÇÈÒÁÖÕßÓËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞÕßÓËÇßÖ¦ØÐÕßÔÖ¦ÔÜÑÇÏ
Ñ¦ÚÜÄÖÜÝÖ¦ÔÚÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓÇÝ
ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÏÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎÆÙÎ

– Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σύγχυση για όσα μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον. Συχνά υπάρχει η εντύπωση ότι ο
Τραμπ έχει ατζέντα απομονωτι-

Στην Ανατολική Μεσόγειο μπορείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε
η ενεργειακή προοπτική της περιοχής να γίνει
πραγματικότητα.
σμού. Δημιουργείται η αίσθηση
πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να
αφήσουν χώρες-συμμάχους, που,
όμως, δεν συνοδεύονται από πολιτική βούληση.
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÕÆÚÏÔÖÕßÂÚÇÔÇÖØÄÈÒËÖÚÎ¦ØÇÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÎÆÙÎ
ÔÇÚÎÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ©ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔÃÊÏÇÚÇÑÚÏÑÂÃÔÇÏÓÏÇÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÒÇÔÛÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÕßÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÓÇÝÒÒ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÚßÞÂÝÁÔÇÔÚÏÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÓÇÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÊËÔ
ÖØÁÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÏÝ
ÓËÚØÎÚÕÃÝÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ËÃÔÇÏÇÖÕÓÕÔÜÚÏÙÚÂÝ¬ÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÇÎ
ËÓÈÁÒËÏ¦ÓÇÝËÖÃÙÎÝÇËÃÓÇÙÚËÖÏÕÙßÔËÚÕÃÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓË×ÔÓÇÝ
ÚÕßÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÇÒÒ¦ÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏËÓËÃÝÙÚÕ
([SHU[PJ*V\UJPSÖØÕÈ¦ÒÒÕßÓËÚÕ
IYHUKUHTLÚÜÔÓËÌÃÒÕßÝ
ÑÇÏÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÍßØÃÙÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏ

– Ηταν σίγουρα πολύ δύσκολη δεκαετία. Οικονομική κρίση, brain-drain και,
ταυτόχρονα, μια προσφυγική κρίση. Πραγματικά πολύ
σκληρό. Πού είμαστε σήμερα; Μετακινηθήκαμε. Θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα
οδεύει προς πλήρη καταστροφή. Ολα όσα στερεοτυπικά διακινήθηκαν για το
μέλλον της Ελλάδας, δεν
συνέβησαν (π.χ. Grexit). Η
Ελλάδα είναι στον δρόμο
της ανάκαμψης, σταθεροποιεί το χρέος της, έχει
κάνει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες διπλωματικές κινήσεις (π.χ. με τη Βόρεια Μακεδονία), κινείται
αναλόγως στην Ανατολική
Μεσόγειο και έχει εισέλθει
στην πιο δυναμική περίοδο
των διμερών σχέσεων με
τις ΗΠΑ. Τι γίνεται με όλα
αυτά; Δεν μπορεί να είστε
ικανοποιημένοι με 2% ανάπτυξη αντί για 7%. Θέλετε
να δείτε τα καλύτερα μυαλά
να επιστρέφουν. Αυτό που
λέω είναι ότι με το κατάλληλο όραμα, υπάρχουν ευκαιρίες. Η Ελλάδα πρέπει
να ηγηθεί της προσπάθειας, η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί στον πόλο για όλα
τα Δυτικά Βαλκάνια. Να δει
λίγο πιο μακριά. Πως, για
παράδειγμα, σε συνεργασία
με ΗΠΑ και Ευρώπη, αγκιστρώνουμε τη Σερβία στη
Δύση, πως αλλάζουμε την
οικονομία της περιοχής μέσω της Ελλάδας. Πως η Ελλάδα προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών
της περιοχής. Η Ελλάδα
μπορεί να γίνει ο αρχιτέκτονας της ευρωατλαντικής
προοπτικής των Δυτικών
Βαλκανίων. Αλλά και στην
Αν. Μεσόγειο. Να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε η
ενεργειακή προοπτική, που
αυτή τη στιγμή είναι απλά
προοπτική, να γίνει πραγματικότητα. Και, βεβαίως,
ελπίζω σε μια ενωμένη
Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Αν η Ελλάδα θέλει S-400, ξέρει πού να απευθυνθεί
Ο Ρώσος πρέσβης στην Ε.Ε., Βλαντιμίρ Τσιζόφ, μιλάει για τη συμφωνία των Πρεσπών, τις ΗΠΑ και τον... ιό της παράνοιας
Συνέντευξη στην ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Ηταν ÇßÚÄÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝ
ÍÏÇÔÇËÖÏÒßÛËÃÚÕàÂÚÎÓÇÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÚÎÝ¡"®ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓ
ÚÜÔËÒÌ×ÔÕª×ÙÕÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÎÔ
ÒÇÔÚÏÓÃØ¬ÙÏàÄÌÖÏÙËÃËÏÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎÝÚÜÔÌÏÒÕÊÕÐÏ×ÔÚÜÔ¬ÏØ¦ÔÜÔÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÒÈÇÔÃÇÝ®ÇÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÎßÖÄÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÊÇÌ×ÔÙÚÕ ÄÙÕÈÕ
ÑÇÏÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÑÇÏÍÏÇ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÞÜÊËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÞ¦ØÚËÝ
ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÙßÓÌÜÔÃÇªÜÙÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇÚÕßÝ
:ÒÁËÏÖÜÝÇÔÛÁÒËÏÑÇÏÎÛÂÔÇÔÇÖØÕÓÎÛËßÚËÃÐÁØËÏÖÕÆÔÇ
ÇÖËßÛßÔÛËÃ

– Προσπάθησε η Ρωσία να επηρεάσει τη συμφωνία των Πρεσπών;
¶©ÖÜÝËÃÖÇÑÇÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÓÕßÙÚÕßÝËÒÌÕÆÝÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÇÑÄÖÏÇ
ÂÚÇÔËÑËÃÔÕÝÖÕßÖÁØÇÙËÄÒÎÚÎÔ
ÎÓÁØÇÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÔÇÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝÙË
ÚØËÏÝÈÕßÒËßÚÁÝÖÕßËÐÁÚÏÇÔÖÕÏÔÁÝ
ÑÇÏÇÌÁÛÎÑÇÔËÒËÆÛËØÕÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÙÜÙÚ¦®ÓÇÙÚÇÔÇÔÕÏÑÚ¦
ÑÇÚ¦ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÖËÏÊÂÊËÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÝÕÚØÄÖÕÝÔÇËÖÏÒÆÙËÏÝ
ÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ¢ßÙÏÑ¦ÚÕÛÁÓÇÚÕß
ÕÔÄÓÇÚÕÝÄÙÕÍËÒÕÃÕÑÇÏÇÔÎÞËÃ
ÍÏÇÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÛÇÁÖØËÖË
ÔÇËÃÞËÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
¬ÕÁÒËÍÇÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÌÃÒÕßÝÓÕß

ÑÇÏËÑËÃÔÕßÝÇÖÄÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÔÇÓÎÔÑÜÒßÙÏËØÍÕÆÔÍÏÇÚÃÄÙÕÚÕÑ¦ÔÕßÔÚÄÙÕÙÑÒÎØÇÃÔÕßÔÕÏÛÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×Ô
ÑÕßÙÇÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ËÊ×ÙÚÕßÝËÒÌÕÆÝÔÇÒÁËÏÖÜÝÚÕ
 ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ÛËÜØËÃÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÑÇÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÃÔÇÏÇßÚÄÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝËÖÃÒßÙÎÝËÔÄÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ"¬ÕÙÆÔÚÇÍÓÇÚÎÝ¡
ÖÇØÇÈÏ¦ÙÚÎÑËÇÔÕÏÑÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÇÑßØ×ÛÎÑËÕÖØÄËÊØÕÝ
ÊËÔßÖÁÍØÇÉËÚÕÑËÃÓËÔÕ¬×ØÇÕÏ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÓÕßÙÚÎÔÒÁÔËÄÚÏ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÖØÄÚßÖÕÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎ¦ÒÒÜÔ
ÊÏËÔÁÐËÜÔ¬ÕÖØ×ÚÕÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßËÃÔÇÏÚÕ ÄÙÕÈÕÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆÙÆÔÛËÚÕàÂÚÎÓÇÔÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÑÇÔÕÔÏÑ¦
ÎÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÊÇÌ×ÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏßÚÄÄÓÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÄÖÕß
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÒÈÇÔÕÃÞÜÊËÏÑ¦ÖÕÏÕßÝ
Þ¦ØÚËÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÒÈÇÔÃÇÝ®
ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÚÓÂÓÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÎÝÖËÃØÕß

– Θα μπορούσε η Ρωσία να αποτελέσει πηγή έντασης μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε.;
¶ÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÚÎÔËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÑÇÏÂÓÕßÔÓËÚÇÐÆ
ËÑËÃÔÜÔÖÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÎÔ
ÔÜÙÎÍÏÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÕßËÖËÏÊÂËÓËÃÝÍÔÜØÃàÇÓË
ÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÚÇ
ÓÁÒÎÚÎÝÁØÇÓËÄÚÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÎÏÊÁÇÚÎÝ

«Σας διαβεβαιώνω ότι η Ρωσία ως κράτος δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», λέει στην «Κ» ο Βλαντιμίρ Τσιζόφ.
ÁÔÚÇÐÎÝÙÚÎÔÑÇÏÚÕ§¬©ßÖÕÑÏÔËÃÚÕÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÄÙÕÚÕ
ÊßÔÇÚÄÔÓÇÑØÆÚËØÇÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
©ÖÜÝÄÓÜÝÑÇÔËÃÝÊËÔËÖÏÒÁÍËÏÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÁÚÙÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÒÁÐËÏÑÇÏÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÚÕß

– Πώς εξελίσσονται οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις επί προεδρίας
Ντόναλντ Τραμπ;
¶ ÕÏÚ¦ÐÚËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÓÇÝ
ÊËÔÐËÑÃÔÎÙÇÔÄÚÇÔÁÌÚÇÙËÙÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕÕ¬ØÇÓÖÕÏÕÝÑÇÚÂØÍÎÙËÚÎÙßÔÛÂÑÎ¡ÍÏÇÚÕßÝ
ÇÔÚÏÈÇÒÒÏÙÚÏÑÕÆÝÖßØÇÆÒÕßÝÚÕ
"ËÔÂÚÇÔÕ¬ØÇÓÖËÔËÃÞËÙÑËÌÚËÃÑÇÔÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏ

ÚÕÔÖÆØÍÕ¬ØÇÓÖÙÚÎ¡ÄÙÞÇÚÄÚË
ÚÇÔÖÕÒÆÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÕÝÔÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÑÇÒÒÏÙÚËÃÇÔÇÌÁØÇÚËÚÎÔ
Ö×ÒÎÙÎÚÜÔ:ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÜÝ
ËÙÚÃÇÁÔÚÇÙÎÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ßÚÄÖÕßËÐÄØÍÏÙËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÙÆÔÛÎÓÇ
Ø×ÚÇÎÓËØÏÑÂ®ÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇ
ËÑËÃÔÎÄÚÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÙÚÎÔÕßØ¦ÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÄÖÒÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎßÚÏÑÂßØ×ÖÎ©Ï
Þ×ØËÝÚÕß§¬©ÛËÜØÕÆÔ¦ÒÒÜÙÚË
ÄÚÏÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎËÑÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÎÔßÖÄÙÞËÙÂÚÕßÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝ
ÚÕßÝÊÇÖ¦ÔËÝÙÚÕ ÚÕßÚÕßÝ
¦ÒÒÕÁÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÃÚÎÓÇÔ

Εχω δει κάποιους
από τους χάρτες
της «Μεγάλης Αλβανίας» και περιλαμβάνουν ένα σημαντικό
κομμάτι της χώρας σας.
Ö¦ÔÚÜÝÛÁÒËÏÎÒÒ¦ÊÇÓËØÏÑÕÆÝ
:ÐÁØËÏÖÕÆÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃ

– Είστε ανήσυχος ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξοπλιστική
κούρσα, με δεδομένο ότι εσείς ο
ίδιος ανακοινώσατε, εδώ στους
Δελφούς, τη ληξιαρχική πράξη
θανάτου για τη συνθήκη INF που
αφορούσε στις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς;
¶ßÙÚßÞ×ÝËÃÔÇÏÔËÑØÂßÚÄ
ÄÓÜÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÊÏÕÞËÚËÆÙÕßÓËÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕÙ¦ÍÏÇÔÇ
ÙßÔÚÎØÂÙÕßÓËÓÏÇËÐÕÖÒÏÙÚÏÑÂ
ÑÕÆØÙÇÔÂÑÜÙÚÎÍËÔÏ¦ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓËÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÏÝ

ÙßÔÛÂÑËÝÇÌÕÖÒÏÙÓÕÆÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝ05-ÚÇÔ 
ËÖÃÑÕØÓÖÇÚÙÄÌÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ
ÖËØËÙÚØÄÏÑÇÝÑÇÏÚÎÝÍÑÒ¦ÙÔÕÙÚ
ÑÇÏÊÏËÔËØÍÕÆÙÇÓËÓÏÇËÒËÆÛËØÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÔ¦ÒÕÍËÝ
ÊÏËØÍÇÙÃËÝßÖÂØÞÇÔÑÇÏÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÕÏÕÝÑÁØÊÏÙË"
ÕÏÕÝÁÞÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ"®ËÔ
ßÖÂØÞÇÔÄÓÜÝÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÔÚÏÓÖÁÏÚÙÚÎÔßØ×ÖÎÖÇØÄÒÕÖÕßÎ
ßØ×ÖÎÂÚÇÔÎÖËØÏÕÞÂÖÕßËßËØÍËÚÂÛÎÑËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÌÕÆËÑËÃ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÕÏÖßØÎÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÓÁÙÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝ¬×ØÇÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÊÏÇÚËÃÔÕÔÚÇÏÄÚÏÛÁÒÕßÔÓÏÇ
ÔÁÇÙßÔÛÂÑÎÖÕßÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇ¥ÙÚÄÙÕÕßÊÁÖÕÚË
Ø×ÚÎÙÇÔÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÊËÔÛÁÒÕßÔÕÆÚËÔÇÇÑÕÆÙÕßÔÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÏÊÁÇ

– Η Ευρώπη ανησυχεί ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να επαναλάβει
την ανάμειξή της στις ευρωεκλογές μετά την ανάλογη προσπάθεια
στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.
Ποιο είναι το σχόλιό σας;
¶ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙÞÕÒÏ¦àÜ
ÇÔÆÖÇØÑÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÕÏÄÝÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÕÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÊÏÁÙÞÏÙËÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ©ÖØ×ÚÕÝ
ÙÚÇÛÓÄÝÂÚÇÔÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎÑØÏÖ¦ÒÖÕßÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÕÆËÃÔÇÏÕÏ
ÑØÏÖ¦Ò"ÃÔÇÏÔËÑØÕÃÂàÜÔÚÇÔÕÃ"
¦ÔÚÜÝÖÁØÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÙÇÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔÜÄÚÏÎªÜÙÃÇÜÝÑØ¦ÚÕÝ
ÊËÔÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÖÕÚÁÙÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝ¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô©ÆÚË
ÑÇÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
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Η «τηλεοπτική δίκη» του Τραμπ
Η θεαματική πρωτοβουλία των Δημοκρατικών να «ερευνήσουν» τον Αμερικανό πρόεδρο και οι ομοιότητες με το... Γουότεργκεϊτ
ËÏÙÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÑÕÖËÆÕßÓË
ÔÇÖ¦ÓËÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÞØËÏÇÙÚËÃÍÏÇ
ÔÇÒ¦ÈÕßÓËÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ®ÊÂÒÜÙË
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝÔÚÇÓÏÌ
¬ÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎËÖÏÚØÕÖÂÚÕßÏÌÛÇÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕÔ
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Της MICHELLE GOLDBERG

THE NEW YORK TIMES
Το 1983, ÚÕàËßÍ¦ØÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÜÔ
ÑÒ¦ÔÚÏÝÔÑËÒÇÍÑÑÇÏ ÕßØÚÇÍÑ
ÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÚÎ¡¦ÞÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝ®ÈÏÈÒÃÕÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÙÚÇ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÖÕßÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÇÖÄ
ÚÎÛØÏÇÓÈËßÚÏÑÂËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕß
ªÃÚÙÇØÔÚ§ÃÐÕÔ×ÝÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÚÕßÙËÊÃÑÎ
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ÂØÛËÜÝÑËØÇßÔÄÝËÔÇÏÛØÃÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß 
ßÖÂØÞÇÔËÔÊËÃÐËÏÝÇÔ¦ÓËÏÐÎÝÚÕß
ËßÑÕÆ©ÃÑÕßÙÚÎÊÏ¦ØØÎÐÎÚÜÔ
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ÕÏÛËÇÚÁÝÚÏÝËÐÁÒÇÈÇÔÜÝÚÁÚÕÏÇ
ÑÇÏÎÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎ¦ØÞÏÙË
ÔÇÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÇÔÕ
§ÃÐÕÔÂÚÇÔÇÛ×ÕÝÂÁÔÕÞÕÝÚÏÝ

Οι πιθανότητες επιτυχίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο, κοιτάζει τις σημειώσεις του. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να σφίξουν τον κλοιό γύρω του.

Αρμόδια επιτροπή
θα μιλήσει με τον κατάδικο Φέλιξ Σάτερ, ο οποίος
είχε κομβικό ρόλο
στις διαπραγματεύσεις
για την κατασκευή
του Πύργου Τραμπ
στη Μόσχα.
ßÍÕÆÙÚÕßÈØÁÛÎÑËÎÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ
ÇÖÄÊËÏÐÎËÔÕÞÂÝÎÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÎ
ÙßÔÕÓÏÒÃÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕ§ÃÐÕÔÙßÓÌÜÔÕÆÙËÔÇÈ¦ÒËÏÚÎ*0(ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÏÝÁØËßÔËÝÚÕß-)0ÍÏÇÚÕ
ÕßÄÚËØÍÑËáÚÔÙßÔËÞËÃÇÄÖÜÝ
ÍØ¦ÌÕßÔÕÏÇÍÑÎÇÊÂØÏÚÎÒÕÍÏ-

ÑÂÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ®ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕß§ÃÐÕÔ
ËÒÃÍÕÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓËÇÔÎ
ÒÕÍÏÑÂÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÊÂØÏÚÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÚÕÖËØÃÍØÇÓÓÇËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÇÒÒ¦ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÆÚË
ÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÕÆÚËÎÏÙÇÍÍËÒÃÇ
ÁÞÕßÔÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇßÌ¦ÔÕßÔÚÇ
ÔÂÓÇÚÇÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÙËÁÔÇÔ
ÙßÔËÑÚÏÑÄÑÇÓÈ¦ÖÕßÔÇÊËÃÞÔËÏ
Ö×ÝÚÁÓÔÕÔÚÇÏÕÏÙÑÕÚËÏÔÁÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÕÏÇÊÏÇÌÇÔËÃÝ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÎÚØÜÚÄÚÎÚÇÙË
ËÑÈÏÇÙÓÕÆÝÎÑÇÚ¦ÞØÎÙÎËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÎßÖÕÚÇÍÂÙËÇßÚÇØÞÏÑÕÆÝ
ÎÍÁÚËÝÐÁÔÜÔÞÜØ×Ô
¬×ØÇÄÓÜÝÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÐËÑÃÔÎÙÇÔÙßÔÕÒÏÑÂÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÓËËÔÇØÑÚÂØÏÕÒ¦ÑÚÏÙÓÇ
ÚÎÔÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕßÖØ×-

ÎÔÊÏÑÎÍÄØÕßÚÕß¬ØÇÓÖ¡¦ÏÑÒ
ÄËÔÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂËÒÁÍÞÕßÚÎÝ
ÕßÒÂÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¬ÎËßÚÁØÇÎËÖÏÚØÕÖÂÊÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ßÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝÕßÒÂÝÁÑÇÔËÚÇ
ÖØ×ÚÇÈÂÓÇÚÇÁØËßÔÇÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÇÇÊÏÑÂÓÇÚÇÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÑÇÏÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ

Νομική ομοβροντία
ËÓÏÇÕÖËØËÚÏÑÂÔÕÓÏÑÂÕÓÕÈØÕÔÚÃÇÁÙÚËÏÒËÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇÁÍÍØÇÌÇ
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ÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
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ÙÚÎÔÛÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ©ÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÑÇÏÙÚÕÔßÖËÆÛßÔÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÕÓÃÒÕß¬ØÇÓÖÒËÔ¦ÏÙËÒÓÖËØÍÑÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÓÏÇ

Brexit, ανοικτά
όλα τα ενδεχόμενα

«Εμφύλιος»
συλλαλητηρίων
στη Βενεζουέλα

Αδιέξοδο στις Βρυξέλλες, ομίχλη στο Λονδίνο

Παρατείνεται επικίνδυνα η κρίση
Ενας νέος ÍÆØÕÝÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÇÊÕÆØÕÑÇÏÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝßÖÄÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄ
ÐËÑÏÔ¦ËÏÙÂÓËØÇÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝ
ÇÌÕÆ ÑÇÏ ÚÇ ÊÆÕ ÙÚØÇÚÄÖËÊÇ
ÁÞÕßÔÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÙßÒÒÇÒÎÚÂØÏÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÂÚÇÔÚËÚÇÓÁÔÎÇÖÄÚÎËßÚÁØÇÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃËÑÚÏÓÕÆÙÇÔ
ÑÇÏÇØÑËÚÕÃÖØÕÙÊÕÑÕÆÙÇÔÄÚÏÕÏ
ØÞÁÝÛÇÖØÕÞÜØÕÆÙÇÔÙÚÎÙÆÒÒÎÉÎÚÕßÑÕßÇáÊÄÄÚÇÔÕÎÍÁÚÎÝ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÁÌÚÇÙËÙÚÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÕÝÇÖÄÖËØÏÕÊËÃÇÙË
ÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÞ×ØËÝ¬ÕÔ×ÚÇÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÕßËÃÞËÇÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÚÎÔÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÞ×ØÇËÖÕÓÁÔÜÝÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÙÆÒÒÎÉÂÚÕß
ÂÚÇÔÇÔÕÏÑÚÄÝßÚÄÝÂÚÇÔÑÇÏÕ
ÒÄÍÕÝÖÕßßØÜÖÇÃÕÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝ
ÁÙÖËßÙÇÔÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÍÏÇÔÇ
ËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÙÆÒÒÎÉÂÚÕß

Επιστροφή και ομιλία
¬ËÒÏÑ¦ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔ¦ÌÎÙËÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝ
ÑÇÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÇÔËÓÖÄÊÏÙÚÇÙË
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÕÖÇÊ×ÔÚÕßËÃÚË
ÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÚÕßËÃÚËÍÏÇÚÃÊËÔ
ÚÄÒÓÎÙËÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÛÇÖßØ¦ÑÚÜÔËÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÃÚË
ÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕÑÇÏÍÏÇÚÇÊÆÕ
ÏÙÖÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ,S7HPZ

ÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÙÕÈÇØÁÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑ×Ô
ÑÇÏÓËÚØÏÕÖÇÛÁÙÚËØÜÔÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚØÇÚÄÖËÊÕÜÝÖØÕÝ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÑÕßÇáÊÄ
ËÔ×ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÑÇÚÇÒßÚÏÑÄ
ØÄÒÕÔÇÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÎÍÔ×ÓÎ
ÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏËÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ¦ÔÚÜÝÕÖØÄËÊØÕÝÕÆÚÏÔËÍÑÜÓÃÇÙËÊÎÓÕÙÃÜÝÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÍÏÇ
ÚÎÔÂÖÏÇÙÚ¦ÙÎÚÕß
¬ÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÚÎÝ
ËÔËàÕßÁÒÇÝÑÇÏÚÕßÝÐÁÔÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÎÝ©ÚÇÔÕÑÕßÇáÊÄ
ÇßÚÕÇÔÇÑÎØÆÞÛÎÑËÖØÕÙÜØÏÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÓËËÔÛ¦ØØßÔÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß¡¦ÏÑËÔÝÖÕÒÒÕÃ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂÖËØÃÓËÔÇÔÄÚÏÎ
ÖÚ×ÙÎÚÕß¡ÇÊÕÆØÕÂÚÇÔÛÁÓÇÎÓËØ×Ô©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÊËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÍØÂÍÕØÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÖÇØÇÒßÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÄÒËÜÔ©ËÖÄÓËÔÕÝÍÆØÕÝÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÂØÛËÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÄÚÇÔÎ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÜÝÖÕÒÏÕØÑÎÚÏÑÄÑØÏÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
ÖÕßËÃÞËÙÚÇÒËÃÙÚÇÙÆÔÕØÇÓË
ÚÎÔ ÕÒÕÓÈÃÇÑÇÏÚÎËÔËàÕßÁÒÇ¥ÙÚÄÙÕÑÇÏÇßÚÂÎÖØÕÙÖ¦-

ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂ®ËÃÖËÚÕÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ¬àÁÏÓÏª¦ÙÑÏÔ
ÖÏÚÁÒÕßÝÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓËÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎ
Þ×ØÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ®ÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚØÏ×Ô
ËÖÏÚØÕÖ×ÔËÒÁÍÞÕßÊÏËÛÔ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔÑÇÏÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÁÊÜÙÇÔÙÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝàÎÚÕÆÔÇÖÄÚÕÔÖØÕÙÜÖ¦ØÞÎ
ÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß¡ÏÑ¡ÕßÒÈ¦ÔÏ
ÑÇÏÚÕÔßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑ
ÕÓÖÁÕÁÍÍØÇÌÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÏÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß
¬ØÇÓÖÓËÚÕÔª×ÙÕÖØÄËÊØÕÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔßÚÄÖÕßËÖÏÊÏ×ÑÕßÔ
ËÃÔÇÏÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÓËÚÕßÝÊÏËØÓÎÔËÃÝÚÕß¬ØÇÓÖÑÇÏÓËÄÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕ
ÁÞËÏÍÔ×ÙÎÚÜÔËÖÇÌ×ÔÚÕßÓËÚÕÔ
ÕÆÚÏÔÔÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÇØÔÎÛËÃ
ÚÕÇÃÚÎÓÇÚÕÛÁÓÇÓÖÕØËÃÔÇÖ¦-

ËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÖÄÒÜÙÎÝÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÄÚÏÕÏÇÑØÕ¦ÙËÏÝ
ÛÇÑ¦ÔÕßÔÖÕÒÒÕÆÝÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÍÔ×ÓÎßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÔÊßÔÎÚÏÑ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÔËÃÔÇÏÔÇÈ¦ÒÕßÔ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝàÜÂÝ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß
¬ØÇÓÖÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÕÏÇÑØÕ¦ÙËÏÝ
ÖËØÃÕßÄÚËØÍÑËáÚÍÏÇÚÕÔ§ÃÐÕÔ
¡ÖÕØÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÁÔÇ
ÇÌÂÍÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÔÇÓÎÔËÒÁÍÞËÏ
ÕÆÚËÑÇÔÁÔÇÝÈÏØÚÕßÄàÕÝÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝØÏ¦ÒÏÚÏ
ÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÐÁØÕßÓË
ÇÔÕÏÇÑØÕ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß¬ØÇÓÖ
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÛÇÚÕÔËÑÛÁÙÕßÔËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔ§ÃÐÕÔÕ¬ØÇÓÖËÐËÒÁÍÎ
ÁÞÕÔÚÇÝÞ¦ÙËÏÚÎÒÇáÑÂÉÂÌÕÑÇÏÎ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝËÃÔÇÏÙÚÇÛËØ¦ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß¥ÝËÑ
ÚÕÆÚÕßÊËÔÁÞËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÞ¦ÙËÏÕÆÚËÓÏÑØÄÓÁØÕÝÚÜÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕß
ØÁÖËÏÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ¬ØÇÓÖÙÇÔÓÏÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ
ÇÃØËÙÎÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕßÕØÍÇÔÜÓÁÔÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝ®
ËÃÖËÕª¦ÙÑÏÔÒÒ¦ÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝ
ÕÑÄÙÓÕÝÌËÆÍËÏÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß
¡¦ÏÑÒ ÄËÔÂÚÇÔÓÏÇÙÎÓÇÊÏÇÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕß¬ØÇÓÖÃÔÇÏÕÖÒÁÕÔÑÕÔÚÏÔÄÝÇÖÄÚÕßÝÇßÒÏÑÕÆÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÖÕßÚÕÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏ®ÆÔÚÕÓÇÎ
ÓËØÏÑÂÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏ
ÕËÖÄÓËÔÕÝ

Ο Χουάν Γκουαϊδό, ανεβασμένος σε σκαλωσιά, χαιρετά τους οπαδούς του
κατά την ομιλία μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό, στο Καράκας.

Η κυβέρνηση
δεν τόλμησε να συλλάβει
τον Γκουαϊδό, η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να
ανατρέψει τον Μαδούρο
μέσω της αμερικανικής
βοήθειας.
ÛËÏÇÁÓËÏÔËÇÚËÒÁÙÌÕØÎÑÇÛ×Ý
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚ¦ÌËØËÙÞËÚÏÑ¦
ËÆÑÕÒÇÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÊÏÁÒËßÙÎ
ÚÎÝÈÕÂÛËÏÇÝËÔ×ÎÔÕÓÏÓÕÌØÕÙÆÔÎÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝ
¦ÔÚËÐËÙÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
¬ÕÑÇÏÚÕÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÞËÐÇÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÓËÒÇáÑÁÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔËÏØÎÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÒÏÓÇÑ×ÛÎÑÇÔÙËÁÔÕÖÒËÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÓË
ÛÆÓÇÚÇÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ

ÍÏÇÔÇËÑÚÕÔÜÛÕÆÔÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÊËÔËÃÔÇÏÙÆÓÓÇÞÄÝÚÕßÕÑÕßÇáÊÄËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÔÇËßÔÕËÃÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ËÖÁÓÈÇÙÎÇÖÄÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ÓËÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÚÎØÇàÏÒÃÇÕÖØÕÁÊØÕÝÇãØ¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
ØÔÁÙÚÕØÇÕÆàÕËÔÛ¦ØØßÔÇÔ
ÇßÚÂÔÚÎÒÆÙÎ¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝ
ÁÍØÇÉËÎÍÇÒÒÏÑÂ3L4VUKLÕÏ
ÙÚØÇÚÎÍÕÃÖÕßÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ÇÑØÕÊËÐÏÕÆ¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÁÈÇÒÇÔÌØÁÔÕÙÚÕßÝÛËØÓÕÑÁÌÇÒÕßÝ
ËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÕÖÄÒËÓÕÝÛÇÂÚÇÔ
ÓÇÑØÆÝÑÇÏÇÈÁÈÇÏÕÝÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝÚ¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÌÏÒÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝÎÖËÃØÕßÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÎÚÕßËØÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÖÕßÈÒÁÖËÏÜÝÓÕÔÄÊØÕÓÕÍÏÇÚÎÔ
ËÏØÎÔÏÑÂÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÏÝ
ÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
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Ενώ απομένουν ÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝÍÏÇ
ÚÎÔ Î¡ÇãÕßÖÕßÁÞËÏÕØÏÙÚËÃ
ÇÖÄÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÜÝ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔ
ÎÖßÑÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓÃÞÒÎÖÕßÁÞËÏ
ËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃËÊ×ÑÇÏÓÂÔËÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÊËÔÒÁËÏÔÇÊÏÇÒßÛËÃ©ÒÇÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÕÏÑÚ¦ÇÖÄÚÎÞÇ×ÊÎÁÐÕÊÕ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÕÊËÆÚËØÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÓËÖÏÛÇÔÄÚËØÎÍÏÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÔÇÔÇÈÕÒÂ
ÚÕß)YL_P[
¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙËÕ
ÍËÔÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÚÃÈËÔ ÕÐÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ
)YL_P[ÚÃÈËÔ¡Ö¦ØÑÒËáÚÇÐÃÊËÉÇÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝËßÔÕáÑÁÝÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÇÑÇÔÛ×ÊËÝ
ÛÁÓÇÚÕßÏØÒÇÔÊÏÑÕÆÙßÔÄØÕßË
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÎØËÚÇÔÃÊÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÂÒÖÏàËÄÚÏÛÇ
ËÃÞËÑ¦ÖÕÏËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÖËÚÆÞËÏÚÕËÑÖØ×ÚÎÝÄÉËÜÝÇÊÆÔÇÚÕ!
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÎÝ
ËØÞÄÓËÔÎÝ¬ØÃÚÎÝÇÖÄÚÎÕßÒÂ
ÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÚÕÙÞÁÊÏÄÚÎÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÓËÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÊÎÇØÑËÚÕÃÇÖÄÚÕßÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕß)YL_P[
ÙÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÜÔ
ßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÁÊËÏÞÔÇÔÖÏÕËßÁÒÏÑÚÕÏËÔ×Î¡ÁÏÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇ
ÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚËÃØÍÇÚÏÑÕÆÝÈÕßÒËßÚÁÝÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÇÓËÃÕß
ÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁ-

ÔÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÊËÙÓËÆÙËÏÝÍÏÇÚÇ
ËØÍÇÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÎÓËÚ¦ÚÕ
)YL_P[ËÖÕÞÂ
¥ÙÚÄÙÕÕÏ ÕÐÑÇÏ¡Ö¦ØÑÒËá
ÍÆØÏÙÇÔÓË¦ÊËÏÇÞÁØÏÇÇÖÄÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÂÚÚÇ
ÚÎÝ¡ÁÏÙÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÎ
ÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÓÏÇËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÙÚÏÍÓÂÝ¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÎÕßÒÂÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏË¦ÔÊÁÞËÚÇÏÁÔÇ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÔÇßÚÂÎËÑÊÕÞÂ

Πιθανή η αναβολή
εξόδου, μετά τη νέα
αποτυχία της Τερέζα
Μέι να εξασφαλίσει
υποχωρήσεις των «27»
για το ιρλανδικό
σύνορο.
ÇÖÕØØÏÌÛËÃ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏ
ÈÁÈÇÏÕ¶ÚÄÚËÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÛÇ
ÍÃÔËÏÚØÃÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÔÇÈÕÒÂÝÚÕß)YL_P[
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
ÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÚÕËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÇÔÑÇÏ
ÕßÊËÃÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÙË
ÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÜÌËÒÂÙËÏÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÜØÃÓÇÔÙÎ
ÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÍÏÇÁÔÇÊËÆÚËØÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
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Κόσοβο, κρίσιμο τεστ για τα Βαλκάνια
Παρασκήνιο και αμερικανικές πιέσεις για λύση του προβλήματος με συμφωνία Σέρβων - Αλβανών και ανταλλαγή εδαφών
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Εντονη ÊÏËÛÔÂÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÙÚÄÞÕÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂ¦ÓËÙÇËÏØÎÔËßÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÒÈÇÔ×Ô
ÑÇÏÁØÈÜÔÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÊÏËßÛËÚÎÛËÃÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÙßÔÕØÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß ÕÙÄÈÕßÜÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÕÑÇßÚÄÚØÃÍÜÔÕ®ËÒÏÍØ¦ÊÏØÃÙÚÏÔÇ
¬ÃØÇÔÇ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÏÖÒÇÚËÃËÝÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÔÇÈØ¦àÕßÔ®ÇÖÄÚÏÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔËÝ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÖÕÒÏÚ×ÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇ
ËÑØÇÍÕÆÔ®Ë¦ÔÙÚÕËÆÌÒËÑÚÕÓËÃÍÓÇÖÁÙËÏÎÙÖÃÛÇÚÕßËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ
ÖØÕÜÛÕÆÓËÔÎÒÆÙÎÙÚÕ ÄÙÕÈÕÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝÊÏÇØØÕÁÝÑÇÏÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÎÍËÚÏÑ×Ô
ÙÚËÒËÞ×ÔÁØÈÜÔÑÇÏÒÈÇÔ×Ô¦ÒÒÇÑÇÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÜÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ

Εκφράζονται φόβοι
ότι το προωθούμενο σχέδιο αλλαγής συνόρων
στην περιοχή μπορεί
να προκαλέσει αναζωπύρωση των εθνικισμών.
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ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝËÊØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÊÇÌ×ÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÖßØÕÊÕÚËÃÇÔÎÙßÞÃËÝÖËØÃ
ÇÖÇØÞÂÝÇÔÇÚØÕÖÂÝÚÕßÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆÙßÔÕØÏÇÑÕÆZ[H[\ZÚÎÝßÚÏÑÂÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝ¡ÁÞØÏÚ×ØÇÑ¦ÛË
ÙßàÂÚÎÙÎÖËØÃÇÒÒÇÍÂÝÙßÔÄØÜÔ
ËÛËÜØËÃÚÕÚÇÓÖÕÆÑÇÛ×ÝÁÔÇÚÁÚÕÏÕËÍÞËÃØÎÓÇÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔËÖÏÞËÏØËÃÚÕËÏØÎÔÏÑ¦ÛÇÓËÚÁÈÇÒÒË
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÏÙÞÆÕÝÓËÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎÓÏÇÝ¡ËÍ¦ÒÎÝ
ÒÈÇÔÃÇÝÑÇÏÓÏÇÝ¡ËÍ¦ÒÎÝËØÈÃÇÝËÐÁÒÏÐÎÖÕßÊËÔÛÇ¦ÌÎÔËÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÖÇÃÑÚËÝÚÎÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÂÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛËÜØÕÆÔÖÜÝËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ×ØÇÑÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÏÊÇÔÏÑÁÝ
ÍÏÇÔÇÑÒËÃÙÕßÔÚÎÓÇÆØÎÚØÆ-

ÖÇ®ÚÕß ÕÙÄÈÕßÖÕßÄÙÕÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÇÔÇÈÒÆàËÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÇÙÚ¦ÛËÏÇË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎØËÚÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕß)YL_P[ÇÑÕÒÕßÛËÃÊÏÑÂÚÎÝÊÏÇÑØÏÚÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ
Þ×ØËÝÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÁÝ¶ÞÜØÃÝÖ¦ÔÚÜÝÔÇËÔÇÔÚÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÔÕÏÑÚ¦¶ÌÕÈÕÆÓËÔËÝ
ÇÒßÙÏÊÜÚÁÝËÖÏÖÒÕÑÁÝÑÇÏÁÔÇÔÁÕ
ÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕÍÏÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÚÕßÝÈÇÒÑÇÔÏÑÄÔÚÄÓÏÔÕ
©ÓÜÝÚÕÖ¦ÔÜÞÁØÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÚÕÁÞÕßÔÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃ¶ÕÏª×ÙÕÏÊËÔÑÇÃÍÕÔÚÇÏ®ÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÔÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÎÔÇÔÕÞÂÓËÑ¦ÖÕÏÇ
¦ÒÒÎÊÏÁÔËÐÎÖÞÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ¶ÑÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÃÞÔÕßÔÔÇ
ÖÇÃØÔÕßÔÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÝÙßÓ-

ÌÜÔÃÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÑÇÏÓÁÔËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÎ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÚÄÙÕÙÚÕ ÄÙÕÈÕÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÎËØÈÃÇÑÇÏÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇ
ÁÒËÍËÙÚÎÔ ®ÑÕØßÌÇÃÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÖÎÍÂÓËÍÔ×ÙÎÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÙÚÎÔØÃÙÚÏÔÇ¬ÕÚØÁÔÕÚÎÝ
ÒÆÙÎÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÂÊÎÓËÓÎÞÇÔÕÊÎÍÕÆÝÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝÕÆÚÙÏÚÝ
ÑÇÏ¦ÚÙÏÑÇÏ¸ÌÕØÚÃÕ¹ÁÔÇÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÕÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÎÍÁÚËÝÑÇÏ
¸ËßÒÕÍÎÓÁÔÕ¹ÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏÚÕÔÒÈÇÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÔÚÏªÇÓÇÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÈÒÁÖËÏÕØÏÙÚÏÑÂÊÏËßÛÁÚÎÙÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔËØÈÃÇÝ ÕÙÄÈÕßÓÁÙÜËÖ×ÊßÔÜÔÖÇØÇÞÜØÂÙËÜÔËÊÇÌ×Ô®
ÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
¬ÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÈÒÁÖÕßÔÂÊÎÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÎÔØÃÙÚÏÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏ

ÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄ¬ÆÖÕÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝ
ÓßÙÚÏÑÂÝËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÕÆÚÙÏÚÝ¦ÚÙÏÕÏÕÖÕÃËÝ
ËØËÛÃàÕßÔÚÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ¦ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÊÎÙÚÕ ÄÙÕÈÕÕÙÑÒÎØÄÝÖßØÂÔÇÝÚÜÔÖØ×ÎÔÕßÚÙËÑ¦ÊÜÔ®
ÖÕßÙßÙÖËÏØ×ÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¶ÑÇÏÖÕÒÁÓÇØÞÕÚÕ

¶ªÇÓÕÆÝ²ÇØÇÔÚÏÔ¦ÏÁÞËÏÈÍËÏ
ÙÚÇÑ¦ÍÑËÒÇ®ÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÓËÇÔ¦ÌÒËÐÎÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏËÔÊËÞÄÓËÔÎÖØÕÊÕÙÃÇ®ÄÖÜÝÛËÜØÕÆÔÑ¦ÛË
ÖÇØÇÞ×ØÎÙÎËÊ¦ÌÕßÝËÔ×ÑÇÏÙÚÕ
ËÒÏÍØ¦ÊÏÄÖÕßÕÕÆÚÙÏÚÝËÃÔÇÏ
ÖÇÔÃÙÞßØÕÝÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÕÙËØÈÏÑÄÝËÛÔÏÑÏÙÓÄÝÑ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÖÇØ¦ÛÇÇÖÕÊËÞÛËÃÓÏÇÚÁÚÕÏÇÒÆÙÎ
ÖÕßÛÇÖÇØÇÊÃÊËÏÙÚÕÔËÞÛØÄ®ÚÕ
ÒÃÑÔÕ®ÚÕßÁÛÔÕßÝÚÕßÝ

Ποιοι δίνουν τι
¡ËÈ¦ÙÎÄÙÇÁÞÕßÔÊÏÇØØËÆÙËÏÕÏÁØÈÕÏÊÃÔÕßÔÙÚÕßÝ ÕÙÕÈ¦ØÕßÝÚÎÔÇÒÈÇÔÕÑÇÚÕÏÑÕÆÓËÔÎ
ÖÄÒÎØÁÙËÈÕÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝÚÕÍËÏÚÕÔÏÑÄ¡ÖÕßÍÏ¦ÔÕÈÇÚÝÚÃÛËÚÇÏßÖÄËÏÊÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÕÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÒÏÍØÇÊÃÕßÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÕßÙÚÎÔÑÕÏÒ¦ÊÇÚÕßØÁÙËÈÕ
ÖËØÔ¦ËÏÍÏÇÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÕß§¬©ÑÇÏÖÇØÇÞÜØÕÆÔ
ÙÚÎÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇ
ÓÃÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÚÕßÝÈ¦ÙÎ©Ï
ÒÈÇÔÕÃÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝ
ÖÇØÇÞÜØÕÆÔÙÚÎËØÈÃÇÚÕÈÄØËÏÕ
ÄÙÕÈÕÖÒÎÔÚÎÝÖÄÒÎÝ¡ÏÚØÄÈÏÚÙÇÎÕÖÕÃÇÛÇÁÞËÏËÏÊÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý®ÔÄÓÏÙÓÇÚÕËßØ×ÑÇÏÛÇ
ÚËÒËÃÇÖÄ¦ÖÕÉÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝßÖÄ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕß§¬©ÊÁÞÕ-

ÔÚÇÏÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÚÕÔÖÒÕÆÚÕ
ÇÖÄÚÇÖØÕÙÕÊÕÌÄØÇÕØßÞËÃÇ
ÚÎÝ¬ØÁÖÚÙÇÝËÔ×ÙÚÇÙËØÈÏÑ¦
ÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÙÚÕÔÄÚÏÕ
ÄÙÕÈÕßÉ×ÔËÚÇÏÕÓÖØÁÒÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÆÕ ÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÏ ÚÕß ÙßÓÈÕÆÒÕßÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÜÔ¬àÕÔ
¡ÖÄÒÚÕÔÚÇÐÃÊËÉÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔØÃÙÚÏÔÇÄÖÕß
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔ
ÒÈÇÔ×ÔßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚ¦ÝÚÕßÝ
ÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÍÏÇÚÇÞËÃÇÒÆÙÎÙÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÔÁÌËØÇÔÄÚÏÚÕÓÂÔßÓÇÖËØÃÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ
ËÊÇÌ×ÔËÙÚ¦ÒÎÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ²ÇØÇÔÚÏÔ¦ÏÑÇÏÊËÔÇÖÁÑÒËÏÇÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÔÊËÔÙßÔÇÏÔÁÙËÏÔÇÞ¦ÙËÏ
ÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÚÕßÕÙÕÔÕÆÖÜÚÕ
ËÒÏÍØ¦ÊÏÁÙÖËßÙËÕËÏÙÎÍÎÚÂÝÚÕß
ßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÍÏÇÚÎËØÈÃÇ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÇÑÒÏÙÚËØÑÇÏÓËÚ¦
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÕÆÚÙÏÚÝÊÂÒÜÙËÖÜÝÎ
ÁÞËÏÍÔ×ÙÎÚÜÔÏÊË×ÔÖËØÃÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝËÊÇÌ×Ô®
©ÁØÈÕÝÖØÄËÊØÕÝÑ¦ÒËÙËÙÚÕ
ËÒÏÍØ¦ÊÏÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÜÔÁØÈÜÔÚÕß ÕÙÄÈÕßÑÇÏÚÕßÝàÂÚÎÙËÔÇÓÎÔÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔÄÖÜÝ
ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÇÖÄÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ
ÚÎÝØÃÙÚÏÔÇÝÕßÒÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎ¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÓÁÞØÏÝ
ÄÚÕßÄÖÜÝËÃÖËÙßÔÇÔÚÎÛËÃÙË
ÙÇØ¦ÔÚÇÖÁÔÚËÎÓÁØËÝÓËÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÓËÎÍÁÚËÝ¦ÒÒÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ©ÖØÄËÊØÕÝ
¦ÚÙÏÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔÏÙÞßØ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËËÖÏÑËÃÓËÔÎÒÆÙÎËÐÁÌØÇÙËÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏ
ÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏÛÇ
ÁÈØÏÙÑËÙÆÓÌÜÔÎÑÇÏÚÎªÜÙÃÇ
©ÖÜÝËÃÖËÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÕÆÚÏÔÙÚÕÇØÃÙÏ
ÚÕÔØ×ÚÎÙÇËßÛÁÜÝÖÕÏÇÛÇÂÚÇÔ
ÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝªÜÙÃÇÝË¦ÔÚÕ
ÄÙÕÈÕÑÇÏÎËØÈÃÇÑÇÚÁÒÎÍÇÔ
ÙËÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÄÚÏÛÇÚÎÔÇÖÕÊËÞÄÚÇÔ®ÇÚÕ
ËÑÚÏÓÂÙÜÖÕÒÆÇÔÑØÇÚÂÙËÏÚÕÔ
ÒÄÍÕÚÕß®ÖØÄÙÛËÙËÕ¦ÚÙÏÑÇÏ
ÇßÚÄÓÁÔËÏÔÇÌÇÔËÃ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εξαρτάται από τις ΗΠΑ
Η διευθύντρια της Γερμανικής Εταιρείας Εξωτερικής Πολιτικής, Ντανιέλα Σβάρτσερ, μιλάει για τις προκλήσεις και τα όρια της Ε.Ε.
ÖÇÃÜÔÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÖÒÎÍÕÆÔÚÇ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ"×ÝÖÞ
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÄÚÏÎ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎËÃÔÇÏÊÆÕÐËÞÜØÏÙÚ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßÊËÔËÌ¦ÖÚÕÔÚÇÏ"®ËÃÔÇÏÎ
ËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ ®

Συνέντευξη στην ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Οι σχέσεις ÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÞÜØ×ÔÚÎÝ
ÓËÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÚÎÔ
ÖÎÍÂËÔÊÕÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÚØÏÈ×ÔÙÚÕ
¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔËÑÚÏÓ¦Î§ÚÇÔÏÁÒÇ
È¦ØÚÙËØÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝËØÓÇÔÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÐÜÚËØÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝÙÚÎÔ ®
ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓÚÜÔËÒÌ×ÔÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÜÝßØÜÖÇÃÕÏËÐÇØÚÏÄÓÇÙÚËÇÖÄÚÏÝ
ÇÒÒ¦ÖÕÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÎËÔÊËÊËÏÍÓÁÔÎ"ÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÇÔ¦ÙÞËÙÎËÑÌÕÈÏÙÓÄÝÚÏÑ¦ÔÕßÓË"®
ßÚÄËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÚÎÝ
ÁÔÇÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÖÕßÕÌËÃÒËÏÔÇÇÖÇÔÚÎÛËÃÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑØÃÙÎÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂËÖÏÑËÌÇÒÃÊÇÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇËÖÏÒÆÙÕßÓËËÃÔÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÎ
ÔÇÓÎÔÑÇÚÇÙÚËÃËÑÈÏ¦ÙÏÓÎÇÖÄ
ÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏÚÕËÑÃÔÕ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏßÖËÔÛßÓÃàËÏÄÚÏÇÖÄÚÎ
ÓÃÇÎËÔËØÍËÏÇÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄ
ÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÏÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÓËÚËÒËßÚÇÃÕ
ÙÚÇÛÓÄÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÔËÖÏØØÕÂ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔªÜÙÃÇÑÇÏÕÏ
ËÃÔÇÏÁÔÇÛÁÓÇ!ÖÕÏÇÛÁÙÎ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÄÙÕÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÎ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ"×ÝÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÓËÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÓÇÝÑÇÛ×ÝËÖÏÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÇÖËÏÒÁÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÓÇÝÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝ05-ÍÏÇ
ÚÏÝÖßØÎÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÓÁÙÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝ"ÕÏËÝÔÁËÝÙßÓÓÇÞÃËÝ
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓË"®
ËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇßÖÇØÐÏÇÑ¦

Διαφορετικές απειλές

Eίναι σημαντικό
να ορθώνουμε
το ανάστημά μας
και να ασκούμε
κριτική όπου
απαιτείται.
ËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏÎËØÓÇÔÃÊÇËÏÊÏÑÂÙËÛÁÓÇÚÇËßØÜÖÇáÑ×Ô
ßÖÕÛÁÙËÜÔÈ¦ØÚÙËØÈØÁÛÎÑË
ÙÚÎÆÔÕÊÕÍÏÇÚÎÔÙÌ¦ÒËÏÇÚÕß
¡ÕÔ¦ÞÕßÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÇÖÄ
ÑÕÔÚ¦ÚÏÝÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝÕÓÏÒÃËÝÚÎÝ
ÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏ
ÚÕßÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÚÜÔ¡¦ÏÑ
ËÔÝËÔÁÞÕßÓËÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÛÇÇÖÕÑÒÃÔÕßÓË
ÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ®ÚÕÔÃàËÏ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÇÕØÛ×ÔÕßÓËÚÕÇÔ¦ÙÚÎÓ¦ÓÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÓËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÇÙÑÕÆÓËÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÄÖÕßÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÖÄÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕÖÚÏÑÂÇßÚÄÙßÔÏÙÚ¦ÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇÐÏ×ÔÖÕßÊÏÁÖËÏÚÏÝÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝ¡ÁØÑËÒÚÕÖËØÏÁÍØÇÉËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÓËÚ¦
ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÌÏÒËÒËÆÛË-

«Το ζητούμενοÉËÑ{ÑÐi~Ñ³Ñ³ÖÐÉÉ~K{Ò{Ð{ÑÌ³iÌTÑ~Ñ{³
(É~ËuVÜÓÉ{³itui~ ³Ñ{ÓÜÑ.KÒ¨³É¨
ØËÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÇÐÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÎÈ¦ÙÎÍÏÇÚÏÝÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ¬ÕÁÑÇÔËÐÇÔ¦ÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÇßÚÄÔÚÕÔÇÐÏÇÑÄ
Ñ×ÊÏÑÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÙßÔÇÏÔÕÆÓËÓËÚÏÝ®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÎËØÓÇÔÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ

Η πολιτική της Μέρκελ
È¦ØÚÙËØÛËÜØËÃÄÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÄÚÇÔÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÑÇÍÑËÒÇØÃÇÎ¡ÁØÑËÒÎÕÖÕÃÇÑÇÚ¦
ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÎÝÛÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÎ
ÛÎÚËÃÇÚÎÝÑÇÏÊËÔÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕÔÛ×ÑÕÖØÄÜØÇÎËØÓÇÔÃÇ
ÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔÃÊÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÕÏÕÝÄÓÜÝÛÇÎÍËÃÚÇÏÚÎÝßØ×ÖÎÝÄÚÇÔÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ
Î¡ÁØÑËÒ"®ËÃÔÇÏÎËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ
 ®ÇØ»ÄÒÕÖÕßÎÊÏ¦ÊÕÞÄÝÚÎÝ
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÔËÍÑØÁÚ ØÇÓÖ ÇØËÔÓÖ¦ÕßËØÊËÔÁÞËÏÖËÏÖÕÒÒ¦ÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ

ÕÏÛÁÙËÏÝÚÎÝËÃÔÇÏÖÇØÄÓÕÏËÝÓË
ÚÎÝ¡ÁØÑËÒ®ÇÖÇÔÚ¦ÔËÐ¦ØÚÎÚÇÖÕÏÕÝÛÇÎÍÎÛËÃÚÎÝßØ×ÖÎÝÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÞËÏ
ÙßÔÁÞËÏÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏØÜÚÎÛËÃÙÇÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÖÕØËÃÎßØ×ÖÎ
ÔÇÙ×ÙËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕØ¦Ô
ÎÈ¦ØÚÙËØËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÎØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖÏÁÙËÜÔÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÕÚÕßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÔÇÁØÛÕßÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÚÕ
ÊÃÒÎÓÓÇÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕ"®ÙÙ!
ÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝØÃÙÑËÚÇÏÙË
ËÐÁÒÏÐÎÓÏÇÙÖËÃØÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÙËÇÓÌÄÚËØËÝÚÏÝÖÒËßØÁÝÑÇÏÕÏ
ßØÜÖÇÃÕÏÊËÔÁÞÕßÔÈØËÏÇÑÄÓÎ
ÚÕÔÚØÄÖÕÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓËËÐÏÙÕØØÕÖÎÚÏÑÄÚØÄÖÕËÊØÇÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇ®ÇÔÇÌÁØËÏ
×ÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÌßÒÇÞÛËÃ
ÚÕÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔßØÜ-

ËØÓÇÔÃÊÇÇÔÇÒÆÚØÏÇßÖËÔÛßÓÃàËÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÖËØÃ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÌÕÆÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ
ÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÇÒÚÏÑÂÝ
ÑÒÖÎÇÖËÏÒÂÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎ
ªÜÙÃÇÓÁÙÜÚÕßßÈØÏÊÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÎÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝËßØÜÌÕÈÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔËÔ×ÙËÞ×ØËÝ
ÚÎÝßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÑßØÃÜÝÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÑÇÏÙÚÕÁÒÍÏÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙÚÎËØÓÇÔÃÇÜÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎÏÙÒÇÓÏÑÂÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÊËÆÚËØÎÇßÚÂ
ÕÖÚÏÑÂËÃÔÇÏÎËßØÜÖÇáÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßËÃÊÇÓËÄÚÏÊËÔ
ÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÞÄÚÏÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÚÇ
ÙÆÔÕØÇËÃÔÇÏÁÔÇÙÕÈÇØÄÙÎÓËÃÕ
ËÑÑÃÔÎÙÎÝÍÏÇÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ¦ÔÚÜÝÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÁÞËÏËÐÎÍÎÛËÃÓËÖÒÂØÎ
ÙÇÌÂÔËÏÇÄÚÏÕÏÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕ
ÁÞÕßÔÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇàÂÙÕßÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎßÖ¦ØÞÕßÔÔÄÓÏÓÕÏÑÇÏ
ÖÇØ¦ÚßÖÕÏÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙÚÁÒÔÕßÓËÖÃÙÜËÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕÔÇ
ËÐÏÙ×ÙÕßÓËÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÆÖÕÖÚÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝËÏÙÂÒÛÇÔ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÓÇÝÜÝÖØÄÙÌßÍËÝ®
ÑÇÚÇÒÂÍËÏ

Οι κρίσιμες
ευρωεκλογές
Οι περισσότερες ÙiÐ~ÊÉ{ØÉÐ×ÑËÇÈ³i
å~¨ÙÉÂ{ÒÑiÐÉ{É{
~Ó¨Ùi³{ØÉ{~ÉËÐÉÉØ
ÉÈ¨É~ÜoÓØ³ÈÑÎÈV
³Ìi³ÒiÑÈ³ÊÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÑÐKÜÈÚÉËÜÌo
³iØÑÈËÑØ³ÈK¨É³Ñ{~Ö2&~Ñ{³.È³i¨i³{~VÈÑÊ~ÑÉ
ÙÖÙ{Ñ×¨É³{~ÓØÐÒÙÉØ
ÉÈ¨~É³{~{³ViÐÉ{É{³itui ³Ñ{ÓÜÑ
.KÒ¨³É¨
t0¦_Áx²ÚÑÐÉ³¨{ÒÉ{ÙiÜÑÙÊ³iÑ¨ÈËÑ³ÉÈ¨×K{~ÙÈÒÐÉ³i
ÉÌÐÉi È¨KÈÜÊ ËÑ{
Ð{ÑÉ{¨ÉËÑ³iØ³¨ËÑØ
$o{Ñ³i¨{~ÊÉ{¨¨Ê
³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØ¨ÓÉ{
Ñ³iÑ¨Ñ~ÜÈÚÖÐÉ
Ù{Ñ¨~Ø(¨{ÑÌÐÉ¨{~Ò
T¨Ì{ÑiÉ{TÉË¨iiÑÈ³Êo{Ì³ÑÐÌÐÓ³È
+º©©x>/X>ÃVÉÊÐÉ¨Ñ
ÓTÉ{ÜÒKÉ{ÜÖ{~¨È×ÓØÐ¨×ÓØVÐÓiÈKÉ¨i³{~$¨oÑÉÊ
ÒÜÜÐÓ4Ò¨TÈ
ÉÙÉËÂÉ{Øo{Ñ¨ÒÚÉ{Ñ
T¨iÐÑ³ÙÌ³iiØÑ~¨ÙÉÂ{~ÐÐÒ³VÌØ³Ñ~ÌÐÐÑ³Ñ³iØÑ¨ËÉÓ³i
ÑÜÜËÑ~Ñ{³ÈÑ³Ó.ÑÜKË{³i³ÑÜËÑ${ÉÈ¨É~ÜoÓØÉËÑ{{ÙÑ{~ÊT¨{~Ê³{oÐÊo{Ñ³i,ËÑu
Ξ.Κ.
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Ο σύγχρονος πόλεμος
διεξάγεται στο Διαδίκτυο
Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, αποκαλύπτει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στην κορυφή ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ËÖÎØÁÇÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÚÕÖÒ¦ÏÙËÇØÞÎÍÕÆÝ
ÑØÇÚ×ÔÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÙÚÁÑËÚÇÏÁÔÇÝËÙÜÙÚØËÌÂÝ ÞØÕÔÕÝÓËØÕàÓÇÒÒÃ
© ØÃÙÚÕÌËØÕß¦ÏÒÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÎÝ
*HTIYPKNL(UHS`[PJHÑÇÏËÐÁÛËÙË
ÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔ
ÚÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÑÇÏ
ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÚÕß ØËÓÒÃÔÕßÊÁÞËÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÇÖËÏÒÁÝÜÙÚÄÙÕ
ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÓÁØÇ
ÖÕßÔÇÚÕÁÞËÏÓËÚÇÔÏ×ÙËÏ
ØÏÔÇÖÄÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÓÕßÎ
ØÜÙÏÑÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÙËÑÕÏÔÂÛÁÇÑÇÏÕÏØßÛÓÏÙÚÁÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÑÇÔÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ®ÇÔÇÌÁØËÏÓËÖËØÎÌ¦ÔÏÇ
ÕÕß¦ÏÒÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓÚÜÔËÒÌ×Ô
¡ËËÑÑËÔÚØÏÑÄÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÖÒÕÖÕÏËÃÖÕÒÆÖÒÕÑËÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÁÔÔÕÏËÝÕÕß¦ÏÒÏËÐÎÍËÃÖ×ÝÎ*HTIYPKNL(UHS`[PJHÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÓËÍËÛÆÔËÏÙßÔÜÓÕÚÏÑ¦

Τα αποτελέσματα
των αμερικανικών εκλογών και του Brexit ίσως
να ήταν διαφορετικά
χωρίς την ανάμειξη
της Cambridge Analytica.

Ο Κρίστοφερ Γουάιλι ÉÂioÉË³~³É{Ì³¨ÌÐÉ³ËÉi¨ÉÒ³i~ÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñi××Ì¨{³{Ø¨ioÖÐÉÉØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÉ~ÜoÓØ~Ñ{
³ÙiÐÊ×{ÐÑo{Ñ³¦_Áx²

ÇÌÎÍÂÓÇÚÇÑÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
©ÙÆÍÞØÕÔÕÝÖÄÒËÓÕÝËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ¶ÍÏ»ÇßÚÄÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÌÕØËÃÝÖÕßÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔ®ÊÎÒ×ÔËÏÓËÇÔÎÙßÞÃÇ
ÜÙÚÄÙÕÐËÑÇÛÇØÃàËÏÖÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ©Ï
ÇÒÍÄØÏÛÓÕÏÑÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÕÏ¦àÕßÔÖÕÒÆÓËÁÔÇÓÇÞÇÃØÏ¶ÕÇÔÚÃÑÚßÖÄÝÚÕßÝÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÇ
ÞÁØÏÇÙÚÇÕÖÕÃÇÛÇÖÁÙËÏ®ÒÁËÏÕ
ÇÔÇÊÄÝ^OPZ[SLISV^LY
– Κύριε Γουάιλι, από τη στιγμή
που αποκαλύψατε το σκάνδαλο
της Cambridge Analytica, υπήρξαν χιλιάδες αναφορές και αντιφατικές δηλώσεις για το τι πραγματικά συνέβη. Μπορείτε να μας
δώσετε τη δική σας εκδοχή;
¶ÕÒÒÕÃÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÎ
*HTIYPKNL(UHS`[PJHÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝ
ÚÎÝÙËÓÏÇ¦ÒÒÎËÚÇÏØËÃÇÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ:*3.YV\WØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÇÔ¦ÒßÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÊÕßÒËÆÜËÑËÃÚÕÎ(UHS`[PJHÊËÔ
ßÖÂØÞËÑÇÔÜÝÊÕÓÂ©ÙÚÄÞÕÝÓÇÝ
ÚÄÚËÂÚÇÔÔÇÈØÕÆÓËÚØÄÖÕßÝÔÇ
ÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇÖØÕÈÒÁ-

ÉÕßÓËÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÜÔØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ×ÔÏÙÒÇÓÏÑ×ÔÇÌÎÍÎÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÔÇÇÔÇÒÆÙÕßÓË
Ö×ÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ
ÄÖÜÝÚÕ0:0:ÙÚØÇÚÕÒÕÍÕÆÔÔËÇØÕÆÝ¦ÔÊØËÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÓËÉÎÌÏÇÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕß
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÜÝÙÂÓÇÚÇÁÍÑÇÏØÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÁÚÙÏ×ÙÚËÓÏÇ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖØÕÙÎÒßÚÏÙÓÕÆÑÇÏØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÇÖÕÙÚÕÒÂ¦ÒÒÇÐËËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÄÚÇÔÇÔÁÒÇÈËÚÕÚÏÓÄÔÏÕ
ÚÏÈ¡Ö¦ÔÕÔ©ÏÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÕß
ËÃÞÇÓËÇÔÇÖÚÆÐËÏÑÇÏËÃÞÇÔÙÞËÊÏÇÙÚËÃÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙßÔÕÞÂÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ
ÇÔÚÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÖÒÂØÜÝ¡ËÓËØÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÔÇÒÍÄØÏÛÓÕÎ
ËÚÇÏØËÃÇÙÚØ¦ÌÎÑËËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ
ÃÊÏÜÔÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÚÕ
ÈØ×ÓÏÑÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ
– Μπορείτε να μας εξηγήσετε με
ποιον τρόπο η ψηφιακή παραπληροφόρηση μεταφράστηκε σε
απτές συνέπειες στον πραγματικό κόσμο;
¶ØÞÏÑ¦ÕÇÒÍÄØÏÛÓÄÝÓÇÝÐË-

Þ×ØÏÙËÓËËßÑÕÒÃÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÕßÂÚÇÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÏØØËÖÂÙÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÃÔÇÏÈÒÁÖËÚËÑ¦ÚÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÕÞ¦ØÎÙÚÇËØÍÇÒËÃÇÖÕßËÃÞÇÓËÇÔÇÖÚÆÐËÏÖËÏÚÇ
ÐËÑÃÔÎÙËÓÏÇÕÓÕÈØÕÔÚÃÇÓÎÔßÓ¦ÚÜÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔÖÕß
ËÔÛ¦ØØßÔÇÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÚÇÊÏÇÑ¦ÖÇØÇÙÆØÇÓËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÙËÌÄØÕßÓÂÕÓ¦ÊËÝÚÕß-HJLIVVRÄÖÕß
ÙßÔÇÔÚÕÆÙÇÔ¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÔÚÎÔÃÊÏÇÙÑÁÉÎ
¶ÂÇØÑËÚ¦ÙßÞÔ¦IV[ZÖÕßÖÇÖÇÍ¦ÒÏàÇÔ®ÚÇÃÊÏÇÉËßÊÂÇÌÎÍÂÓÇÚÇ
¡ËÚÕÔÞØÄÔÕÇßÚÁÝÕÏÉÎÌÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÚÁÒÎÐÇÔÓËÓËØÏÑÁÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÓÁÒÎÑÇÏÙËËÑËÃÔÎÚÎÌ¦ÙÎÐËÑÏÔÂÙÇÓËÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÊØ×ÓËÔÇÑÇÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÕÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÄÓÎÑÇÏÇÔ
ÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÚÕÖÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚÄÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÚÎÔ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÚÙÏÎÉÎÌÏÇÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÏÃÊÏËÝÚËÞÔÏÑÁÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÕÙÚØÇÚÄÝ
ÍÏÇÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ËÐËÍÁØÙËÏÝÑÇÏÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÞØÎÙÏ-

ÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÍÏÇÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÐÁÍËØÙÎÎÕÖÕÃÇÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÇßÚÄÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓËÖÒÁÕÔÜÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂËÐÏ¦
– Εάν υπάρχει κάποιος που
μπορεί να εκτιμήσει τον πλήρη αντίκτυπο αυτής της καμπάνιας παραπληροφόρησης, είστε
αναμφισβήτητα εσείς. Μπορούμε
να υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών και του Brexit θα ήταν διαφορετικά χωρίς την ανάμειξη
της Cambridge Analytica στη
διαδικασία;
¶ÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÒÕÍÏÑÄÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÇßÚÄÔÚÕÔÙßÒÒÕÍÏÙÓÄËÏÊÏÑ¦ÇÔËÐËÚ¦ÙÕßÓËÖÄÙÕ
ÕØÏÇÑ¦ÂÚÇÔÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕß)YL_P[ÚÎÊËÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÖÕÙÕÙÚÄÓÏÑØÄÚËØÕÚÕß ÖËÏÊÂ
ÕÏËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÓË
ÓÎÊËÔÏÑÄ¦ÛØÕÏÙÓÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓÃÇÓÄÒÏÝÉÂÌÕÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚÂÍÏÇÔÇÞØÏÙÚËÃÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÇÖÄÒßÚÕÝÔÏÑÎÚÂÝÑÄÓÇÑÏÇÔ
ßÖÕÛÁÙÕßÓËÖÜÝÎ*HTIYPKNL
(UHS`[PJHËÖÎØÁÇÙËÕØÏÇÑ¦ÚÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËÑÙÚØÇÚËÏ×Ô¶ÇÔÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÔÜØÃàÕßÓËÖÜÝ¦ÍÍÏÐËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ¶¬ØÇÓÖÑÇÏ)YL_P[ÊËÔ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÌ×ÝÒÕÏÖÄÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÞË
ßÖ¦ØÐËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
Ë¦ÔÊËÔËÃÞÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÇßÚÁÝÕÏÙÑÏ×ÊËÏÝÚËÞÔÏÑÁÝ
– Επειτα από τις αποκαλύψεις
σας, το Facebook προσπάθησε να σώσει τη δημόσια εικόνα
του. Αναγνώρισε τα λάθη του και
υποσχέθηκε πως, αφουγκραζόμενο τις κοινωνικές ανησυχίες, εξελίσσεται αντίστοιχα. Προσωπικά, εμπιστεύεστε την εξέλιξη του
Facebook;
¶ËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÏÛÇ
ÙÇÝÖÜÍÏÇÚÃ©ÚÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ
ÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÜÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔËØËßÔÎÚÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÚÕß.\HYKPHUÊ×ÙÇÓËÙÚÕ
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ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÚÁÚÕÏÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÔÚÃÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕßÝÇØÔÂÛÎÑÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÑÇÏÓÕßÁÙÚËÏÒÇÔËÖÏÙÚÕÒÁÝÍËÓ¦ÚËÝÔÕÓÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝ±ÖÕÔÄÎÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÛÇÓËÁÙÚËÒÔÇÔÙÚÕ-)0ÍÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÑßÈËØÔÕÞ×ØÕÑÇÏÖÜÝÛÇÓÎÔÆÙÕßÔÚÕÔ.\HYKPHUÍÏÇÊßÙÌÂÓÎÙÎËÔËÃÞÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÕÑÕÏÔÄÛÇÓ¦ÛÇÏÔËËÃÚËÚÕÂÛËÒÇÔËÃÚËÄÞÏÖÜÝ
ÕÏÃÊÏÕÏÂÚÇÔÕÏËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÚÕß
ÑßÈËØÔÕÞ×ØÕß
ØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÎËÚÇÏØËÃÇÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÎÝÑÇÏàÂÚÎÙËÊÎÓÄÙÏÇÙßÍÍÔ×ÓÎ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÇØÞÏÑÂÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÌÇÔËØ×ÔËÏÚÏÝÇÒÎÛÏÔÁÝÚÎÝÖØÕÛÁÙËÏÝ¬Õ
-HJLIVVRÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÑÇÛÄÒÕßÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÇÐÃËÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÓÎÔÇÑÕÆÚËÚÏÝËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÓËÚ¦ÔÕÏÇÝÚÕßÕÆÑËØÓÖËØÍÑÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÑÇÏÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
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Η τεχνητή νοημοσύνη
είναι σαν το μαχαίρι...
– Γνωρίζω πως δέχεστε καθημερινά απειλές λόγω των αποκαλύψεών σας, ωστόσο δηλώνετε πως
δεν υπάρχει μέρα που να έχετε
μετανιώσει. Ποια αντίδραση σας
έχει ικανοποιήσει περισσότερο;
¶¡ËËÔÛÕßÙÏ¦àËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÖÜÝ ÖÒÁÕÔ ßÖ¦ØÞËÏ ÓÏÇ ÙÕÈÇØÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÔÄÚÏÕ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÝÍÏÇÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÙËÔ¦ØÏÕ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÇÒÒ¦
ÇÌÕØ¦ÊÕÓÁÝÖÕßÞÚÃàÕÔÚÇÏÚ×ØÇ
ÖÕßÓÏÒ¦ÓËØÏÔÇÖÄÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÓÕßÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
*HTIYPKNL(UHS`[PJHÎØÜÙÏÑÂ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÙË
ÑÕÏÔÂÛÁÇÑÇÏÕÏØßÛÓÏÙÚÁÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÑÇÔÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÒÁÕÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ßÖÁØËÔÄÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÕÆÔÄÓÕß
ßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
¶ÇßÚÄÛÇÂÚÇÔÇÔÂÑÕßÙÚÕÖØÏÔ
ÇÖÄÁÔÇÔÞØÄÔÕ
– Παρότι παρακολουθήσατε από
κοντά τη συστηματική κατάχρηση δεδομένων, εξακολουθείτε να είστε αισιόδοξος και να
πιστεύετε πως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι είναι
εργαλεία που εντέλει θα προσφέρουν πολλά καλά. Εξηγήστε μας τη σκέψη σας.
¶ßÞÇØÏÙÚ×ÖÕÒÆÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÃÊËÔÓÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÙßÞÔ¦Ø¦ÍÓÇÚÏÁÞÜÐÕÊÁÉËÏ
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ÓÕÏ¦àÕßÔÖÕÒÆÓËÁÔÇÓÇÞÇÃØÏÔÇ
ÓÇÞÇÃØÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝÄÖÒÕÍÏÇÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÂÚÇßÚÄÞØÕÔÇÜÝËØÍÇÒËÃÕÇÖÄ
ÁÔÇÔÙËÌÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÚÕÖÏÕÍËßÙÚÏÑÄÍËÆÓÇÖÕßÁÞËÚËÇÖÕÒÇÆÙËÏÙÚÎàÜÂÙÇÝ©ÖÜÝ
Ñ¦ÛËÏÙÞßØÄËØÍÇÒËÃÕÇÔÖÁÙËÏ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÓÖÕØËÃÔÇ
Ñ¦ÔËÏ ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÒÁÕÔ ÙßÔËØÍ¦àÕÓÇÏ ÓË ÚÎÔ
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ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑ¦ÚÏÖÕßÓÇÝ
ËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÓËÏ×ÙÕßÓËÚÇÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÊËÔÖÜÒÕÆÔÚÇÏÑÇÏÚÇ
ÕÖÕÃÇÖËÚÏÕÆÔÚÇÏÙÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇ
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ÔÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÓËÙÚÎÓ¦ÞÎÑÇÚ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÁØÇ
ÇÖÄÇßÚÄÇØÑËÃÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎÒÇÓÖØÂÁØËßÔÇÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÚ×ØÇÑÇÏÖÕß
ÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÚËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÏÙÚËÆÜÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÖÜÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓÁÞØÏ
ÑÇÏÙÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÑÇØÑÃÔÕß
ÓÁÙÜËÖËÓÈ¦ÙËÜÔÙÚÎÍËÔËÚÏÑÂ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÑÇÏÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÓÕÔÚËÒÕÖÕÃÎÙÎÝÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔ
ÓËÚÇÐÆÌÇØÓ¦ÑÜÔÑÇÏÍÕÔÏÊÃÜÔ
©ÚÇÔÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÕÎÒËÑÚØÏÙÓÄÝÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÑÕÚ×ÛÎÑÇÔÙËÇÚßÞÂÓÇÚÇÆÔÚÕÓÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÇÓËÖÜÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÖØÄÚßÖÇÑÇÒÜÊÃÜÙÎÝÑÇÏÑÇÔÄÔËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÔÇÓÕÔ×ÔÕßÓËÙÜÙÚ¦ÚÇ

ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÚÃÊØÇÙÂÓÇÝÊËÔ
ÂÚÇÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÔÇÁÞÕßÓË
ÎÒËÑÚØÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÇÒÒ¦ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÓËÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇßÚÕÆÚÕßÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÕÆËØÍÇÒËÃÕß
ÑÇÏÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÍÏÇ
ÑÇÒÄÑÇÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÈËÃÑÇÏÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
– Σε ποια λογική πρέπει να κινηθούν οι ρυθμίσεις και οι κανονισμοί ώστε να διασφαλίσουμε
πως η τεχνητή νοημοσύνη και
η διαχείριση δεδομένων θα αποφέρουν μόνο θετικά;
¶ØÞÏÑ¦ËÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÄÒÕÏÖÜÝÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇËÃÔÇÏÓÏÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÏ
ÄÞÏÑ¦ÖÕÏÇßÖÎØËÙÃÇÔËÐËÚ¦ÙËÏ
ÑÇÔËÃÝÚÏÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÊÕÓÁÝ
ÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÓÏÇÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂØßÛÓÏÙÚÏÑÂÔÕÕÚØÕÖÃÇËÔ
ÙßÔÇÔÚ¦ÑÇÔËÃÝÑÚÃØÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚÇÓÖÁÒÇÓËÄØÕßÝÑÇÏ
ÙßÔÛÂÑËÝÙÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÙÑËÒËÚÄÚÕßÝÑÇÏÖÕßÒÁÔËÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÓÇÝÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÓËËÐÄÊÕßÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖßØÑÇÍÏ¦Ý® ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔ
ÍËÒÕÃÕÏÇÚÃÒÕÏÖÄÔÚÕÉÎÌÏÇÑÄ
ÏÙÕÊÆÔÇÓÕËÔÄÝÑÚÏØÃÕßÔÇËÖÏÚØÁÖËÏÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕßÛÁÚËÏ
ÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ"ØÑËÃÔÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÄÚÏÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÃÔÇÏ
ÓÏÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÓËÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÜÔ
HWYPVYPÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô
– Μέχρι ωστόσο να αλλάξει η
νοοτροπία και να τεθούν σε
ισχύ αυτοί οι κανονισμοί, τι
μπορούμε να κάνουμε εάν θέλουμε να προστατεύσουμε την
ιδιωτικότητά μας;
¶ÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇ
ÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÞØÂÙÚÎÔÇÑØßÌÚËÃÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÙßÙÙÜØËÆÕßÔÍÏÇ
ÚÕÔÃÊÏÕÕÏÇÒÍÄØÏÛÓÕÏ¡ÏÇÁÐßÖÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÛÄØßÈÕÑÇÏÙÆÍÞßÙÎÙÚÕÔ
ÇÒÍÄØÏÛÓÕÓËÚÇÑÚÏÑÁÝÄÖÜÝÚÕ
ÔÇËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏËÔÃÕÚË¦ÙÞËÚËÝÂËÖÏÚÎÊËßÓÁÔÇËÖÏÒËÍÓÁÔËÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ¡ËÚÕÔÇßÖÕÑØÏÔÄÓÇÙÚËÖÜÝËÃÓÇÙÚËÑ¦ÖÕÏÕÝ
¦ÒÒÕÝ ÙÚÎÔ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂ ÓÇÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÓÇÝ
ÚÇÐÏÔÕÓÕÆÔÒ¦ÛÕÝßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÖØÄÙÌÇÚÇÖÜÝÞ¦ØÎÙË
ÇßÚÂÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÑ¦ÖÕÏÕÝÇÒÍÄØÏÛÓÕÝÓËËÃÞËÑÇÚÇÚ¦ÐËÏÜÝ
ÇÔÂÒÏÑÕÑÕØÃÚÙÏÇÖÄÚÎÔ ÕØÁÇ

• Ο Κρίστοφερ Γουάιλι συναντήθηκε
με την «Καθημερινή», με
αφορμή τη συμμετοχή του στα
Digital Disruption Sessions που
διοργάνωσε η ελληνική εταιρεία
μάρκετινγκ VALUECOM στο πλαίσιο
του φετινού Οικονομικού Φόρουμ
των Δελφών. Ο Γουάιλι συμμετείχε
στη συζήτηση «Weaponizing
the Algorithm: My Data is My
Weakness» μαζί με τον ιδρυτή της
εταιρείας Αλέξανδρο Μάνο και
μίλησε για τη δύναμη και σημασία
των προσωπικών δεδομένων, πώς
ανατρέπουν την παραδοσιακή
σχέση του καταναλωτή με τις
μάρκες, αλλά και τους κινδύνους και
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται
από τη σύγχρονη διαχείριση
δεδομένων.
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Γλαύκωμα: «Την πρόληψη και τα μάτια σας»
Τουλάχιστον 100.000 Ελληνες υπολογίζεται ότι πάσχουν – Ειδικοί μιλούν στην «Κ» για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

O Στέφανος, καθηγητής Φυσικής,
είναι 53 ετών. Πριν από μερικούς
μήνες, εντελώς τυχαία, στο πλαίσιο
ενός τυπικού οφθαλμολογικού ελέγχου, διαγνώστηκε με γλαύκωμα.
Πρόκειται για μια σοβαρή, χρόνια
και μη αναστρέψιμη πάθηση του
οπτικού νεύρου και των οπτικών
ινών, η οποία έχει εξελικτική πορεία
με αλλοιώσεις του οπτικού πεδίου
του ασθενούς και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση – μάλιστα είναι η δεύτερη, μετά τον καταρράκτη, αιτία τύφλωσης σε όλο
τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, 4,5 εκατ.
άνθρωποι έχουν χάσει το φως τους
εξαιτίας της.
Τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος, στις 12
Μαρτίου, είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος. Το 6%
του πληθυσμού του πλανήτη πάσχει
από γλαύκωμα· στις ανεπτυγμένες
χώρες το 50% των ασθενών δεν το
γνωρίζει, ενώ στις αναπτυσσόμενες
χώρες το ποσοστό αυτό φτάνει το
90%· 79,6 εκατ. θα είναι τα περιστατικά μέχρι το 2020. Για τη χώρα
μας, πάντως, όπως επιβεβαιώνει η
Μαριλίτα Μόσχου, αναπληρώτρια
καθηγήτρια Οφθαλμολογίας στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, δεν υπάρχουν επαρκή επιδημιολογικά δεδομένα για το γλαύκωμα – ούτε για
το γλαύκωμα, για να είμαστε ακριβείς... «Υπολογίζεται ότι αφορά το
1%-2% του γενικού πληθυσμού και
το 2-4% των ατόμων άνω των 40
ετών. Συνεπώς υπολογίζεται ότι πάσχουν τουλάχιστον 100.000 Ελληνες».
Το γλαύκωμα είναι ύπουλο: συνήθως δεν έχει συμπτώματα, με συνέπεια οι προκαλούμενες βλάβες
να εξελίσσονται «αθόρυβα». Ο Στέ-

φανος ήταν, κατά κάποιον τρόπο,
τυχερός: στην περίπτωσή του οι
βλάβες δεν ήταν προχωρημένες,
όπως τον ενημέρωσε ο γιατρός του.
Αυτό σημαίνει ότι το γλαύκωμα
προλαμβάνεται; Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο; «Η πρόληψη έχει μεγάλη αξία. Για τον λόγο αυτό, σε
πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο πρέπει να υποβάλλονται ετησίως όλα
τα άτομα άνω των 40 ετών (η συχνότητα της νόσου ανεβαίνει κατακόρυφα έπειτα από αυτή την ηλικία), τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, οι ασθενείς που
λαμβάνουν χρονίως κορτικοστεροειδή, καθώς και οι μύωπες και οι
διαβητικοί με συνυπάρχοντα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν
όσοι πάσχουν από οφθαλμική υπερτονία, μια κατάσταση στην οποία







Η ήπια αεροβική
άσκηση συμβάλλει
στη μείωση της
ενδοφθάλμιας πίεσης,
ενώ εξίσου ευεργετική
για τα μάτια είναι
η διατροφή με πράσινα
φυλλώδη λαχανικά.
απαιτείται μεν η χορήγηση αγωγής,
παρά την παρουσία αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, καθώς δεν συνυπάρχουν αλλοιώσεις που να συνηγορούν υπέρ της παρουσίας γλαυκώματος. Ομως, τα άτομα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται στενά
σαν να είναι γλαυκωματικοί ασθενείς, προκειμένου να προληφθεί η
εξέλιξη μιας πρώτης γλαυκωματικής
βλάβης σε ένα πιο προχωρημένο
στάδιο», λέει η κ. Μόσχου.

Και πώς αντιμετωπίζεται η πάθηση; «Δυστυχώς, το γλαύκωμα
όταν εμφανιστεί, παραμένει εφ’
όρου ζωής. Δεν υφίσταται λοιπόν η
έννοια της θεραπείας, αλλά της αντιμετώπισης-ρύθμισης, προκειμένου
να ανασταλεί-επιβραδυνθεί η εξέλιξή
του. Στην πρώτη γραμμή αγωγής
περιλαμβάνονται τα κολλύρια, με
στόχο τη μείωση της ενδοφθάλμιας
πίεσης (το χορηγούμενο σχήμα εξα-

τομικεύεται). Σε περίπτωση που η
φαρμακευτική αγωγή αποτύχει να
ελέγξει με επιτυχία την ενδοφθάλμια
πίεση, ακολουθεί η εφαρμογή laser.
Αν και αυτή αποτύχει, προχωρούμε
σε χειρουργική επέμβαση. Το ποσοστό επιτυχίας της ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος,
τη φυλή, την ηλικία του ασθενούς
και άλλες παραμέτρους: συνήθως
κυμαίνεται από 70%-90%. Τα τελευ-

ταία χρόνια ολοένα και συχνότερα
πραγματοποιούνται μη διηθητικές
αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια νέα
μέθοδος αντιμετώπισής του, με τη
χρήση micropulse laser, που είναι
ανώδυνη, με λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες και ακόμη πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα», συμπληρώνει
η αναπληρώτρια καθηγήτρια Οφθαλμολογίας.
Ουκ ολίγες έρευνες συσχετίζουν
τον τρόπο ζωής των ασθενών –διατροφή, άθληση– με την εξέλιξη του
γλαυκώματος. Η Τατιάνα Σκούταρη,
επίκουρη καθηγήτρια Οπτομετρίας
του Πανεπιστημίου Complutense
της Μαδρίτης, το επιβεβαιώνει.
«Ενα πρόγραμμα ήπιας αεροβικής
άσκησης, όπως το περπάτημα, το
τζόκινγκ και το κολύμπι, 3 έως 4
φορές την εβδομάδα, συμβάλλει
στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η γιόγκα μπορεί επίσης να
είναι ωφέλιμη, αλλά μόνον όταν
αποφεύγονται οι ασκήσεις που
απαιτούν στήριξη του σώματος στο
κεφάλι ή στους ώμους. Σε αντίθεση
με τη γιόγκα, η άρση βαρών και οι
καταδύσεις ενδέχεται να αυξήσουν
την ενδοφθάλμια πίεση. Η στάση
του ύπνου ίσως επηρεάζει επίσης
την πίεση του οφθαλμού. Σύμφωνα
με έρευνες, για όσους κοιμούνται
στο πλάι, η πίεση του ματιού που
βρίσκεται πιο κοντά στο μαξιλάρι
αυξάνεται.
Οσον αφορά τη διατροφή μας,
τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μπρόκολο, μαρούλια, λαχανίδες) φαίνεται να είναι πολύ ευεργετικά, γιατί τα νιτρικά άλατα που
περιέχουν ανεβάζουν στον οργανισμό μας τα επίπεδα του μονοξειδίου του αζώτου (ή νιτρικού οξειδίου), το οποίο ρυθμίζει τη ροή αίματος στα μάτια και μας προστατεύει
από την εμφάνιση του γλαυκώματος.

Καλό είναι επίσης η κατανάλωση
της καφεΐνης να γίνεται με μέτρο»,
λέει η κ. Σκούταρη.

«Εξυπνα» γυαλιά
Πιθανότατα γνωρίζετε την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, οι εφαρμογές της οποίας
δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στην εκπαίδευση,
στην αρχιτεκτονική και σε άλλους
τομείς. Αργά αλλά σταθερά κάνουν
και στο πεδίο της όρασης την εμφάνισή τους συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία
διευρύνουν την περιφερειακή όραση ασθενών με γλαύκωμα, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
ή άλλες παθήσεις που προκαλούν
απώλεια του οπτικού πεδίου. Τους
βοηθούν έτσι να έχουν καλύτερη
εικόνα του χώρου και των αντικειμένων ώστε να κινούνται πιο άνετα,
να διαβάζουν, να βλέπουν τηλεόραση κ.ο.κ. «Φορώντας τέτοιου τύπου γυαλιά, όπως το Retiplus, που
συνδυάζει τα έξυπνα γυαλιά της
Epson με ένα ειδικό λογισμικό, ο
χρήστης αμέσως αποκτά διευρυμένη εικόνα του χώρου. Μπορεί
έτσι να εντοπίσει τυχόν εμπόδια
και να κινηθεί με άνεση και ασφάλεια. Παράλληλα, με ένα τηλεχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να
αυξήσει τη φωτεινότητα όταν κινείται σε χώρους με χαμηλό φωτισμό ή να εστιάσει σε ένα αντικείμενο, να κάνει “ζουμ” δηλαδή, για
να το φέρει πιο κοντά», εξηγεί η
Τατιάνα Σκούταρη. «Στις κλινικές
δοκιμές που έγιναν στην Ισπανία
φάνηκε ότι οι ασθενείς όχι μόνο
εμφανίζουν αύξηση του εύρους του
οπτικού πεδίου τους, αλλά επιπλέον
ο εγκέφαλός τους “εκπαιδεύεται”
ώστε να βλέπει μια περισσότερο
διευρυμένη εικόνα χωρίς το βοήθημα».

ΠΑΜΕ

ΓΗΠΕΔΟ
ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00  22:00

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ
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Το υποσχόμενο σκηνικό στην Ομόνοια
O Παπασταύρου έχει γίνει σοφότερος και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Aλλη μία κακή χρονιά για την Ομόνοια
φθάνει στο τέλος της. Η αταίριαστη
για την ιστορία της πορεία συνεχίστηκε.
Από τότε που πήρε για τελευταία φορά
το πρωτάθλημα (το 2009-10), τερμάτισε
στον βαθμολογικό πίνακα ως εξής: Το
2010-11 δεύτερη, το 2011-12 δεύτερη,
το 2012-13 τέταρτη, το 2013-14 πέμπτη,
το 2014-15 τέταρτη, το 2015-16 τέταρτη,
το 2016-17 πέμπτη και το 2017-18 έκτη.
Λίγο έλειψε να μείνει εκτός εξάδας
για πρώτη φορά από τη σεζόν 200708 που εφαρμόζεται ο θεσμός. Τελικά,
εν μέσω συγκυριών, κατάφερε να μείνει εντός.
Επίσης, πιθανότατα μένει εκτός Ευρώπης για τρίτη συνεχή χρονιά, αφού
απέχει 14 βαθμούς από την ενδεχομένως
προνομιούχα τέταρτη θέση (δεν υπολογίζεται το χθεσινό ματς). Αν αυτό
συμβεί, τότε είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει από τη δεκαετία του ’60. Για
την ακρίβεια απείχε από ευρωπαϊκή
διοργάνωση από το 1967-68 μέχρι το
1971-72. Είναι έκτη, με 31 βαθμούς, 9
νίκες 4 ισοπαλίες, 10 ήττες και συντελεστή τερμάτων αρνητικό (26-27).
Η φετινή… γεύση παρά το ότι τον
περασμένο Μάιο επήλθε η ιστορική
αλλαγή μέσα από θυελλώδεις συνθήκες
με την εκχώρηση του ποδοσφαιρικού
τμήματος στην εταιρεία υπό τον Σταύρου Παπασταύρου, ήταν η ίδια και χειρότερη.
Για ακόμη μία σεζόν ο «πράσινος
λαός» είδε τις ελπίδες του για κάτι κα-

Ο αθλητικός διευθυντής Νεόφυτος Λάρκου μαζί με τον Γιάννη Αναστασίου έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα καλό δί-

κτυο σε Κύπρο και εξωτερικό, που θα εξυπηρετήσει την Ομόνοια στην απόκτηση καλών ποδοσφαιριστών.
επιτυχίας. Είναι όμως ρεαλιστικά υποσχόμενο.

Πήρε τα μέτρα του









Το μπάτζετ αναμένεται να
αυξηθεί, ενώ η επιτροπή
σχεδιασμού έχει τη δυνατότητα να διακόψει συμβόλαια με ποδοσφαιριστές
που δεν κρίνονται επαρκείς.
λύτερο να κονιορτοποιούνται. Στις 5
Αυγούστου του 2018 δεκαπέντε χιλιάδες Ομονοιάτες (ανακοινώθηκαν 12.564
εισιτήρια) έτρεξαν διψασμένοι για μια
νέα αρχή και φυσικά για να δουν στο
ΓΣΠ την Ομόνοια της σεζόν 2018-19
στο πρώτο φιλικό εντός συνόρων, με
αντίπαλο τον ΠΑΟ. Στις 23 Φεβρουαρίου του 2019 στο πλαίσιο της 22ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος στον
αγώνα με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ ανακοινώθηκαν μόλις 3.530 εισιτήρια!
Μεσολάβησαν πολλά γι’ αυτό. Λάθος
επιλογή ανθρώπων, καταστροφικός
σχεδιασμός και προετοιμασία της πλάκας, σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής
υγείας Ο Τ. Δ. Ανχελ Γκόμες, αποχώρησε
στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ενώ ο προπονητής Χουάν Κάρλος Ολίβα κάθισε
στον πάγκο για τελευταία φορά στις
2.10.18 στην έκτη αγωνιστική στο εκτός
έδρας ματς με τη Νέα Σαλαμίνα.
Ανέλαβε προπονητής ο Γιάννης Αναστασίου στις 4 Νοεμβρίου 2018, την
όγδοη αγωνιστική στο ματς με τον Ερμή
στο ΓΣΠ. Αποχώρησαν και αρκετοί από
τους παίκτες που έφερε ο Ισπανός, οι
Χουάν Αλμπίν, Τζόρνταν Γκρίνιτς, Χόρχε
Ενρίκες, Ισμα Λόπες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζεται έτοιμος για να κάνει ό,τι χρειαστεί
για την ομάδα ώστε να την οδηγήσει σε
καλύτερες μέρες.

O Σίμος Ταραπουλούζης, που έχει ήδη

Σε τηλεδιάσκεψη που παραχώρησε
ο Σταύρος Παπασταύρου στις 28 Δεκεμβρίου 2018 δήλωνε και τα εξής: «Ελπίζαμε για το καλύτερο, αλλά ήρθε το
χειρότερο. Έγιναν πολλές αλλαγές και
πάντα στην αρχή, υπάρχουν πολλές
δυσκολίες. Εγώ είμαι αυτός που έφερα
στην ομάδα κάποια άτομα. Δεν θα πω
ότι δεν έγιναν λάθη. Το θέμα είναι να
προχωρήσουμε, να βρούμε γιατί έγιναν
λάθη, να τα φτιάξουμε και αν αυτοί που
τα έκαναν θα πρέπει να συνεχίσουν,
ή να βρούμε άλλα άτομα. Θα πρέπει να
γίνουν αλλαγές για να καλυτερέψει η
κατάσταση. Δεν ήρθα για 7 μήνες, ήρθα
για ορισμένους στόχους. Όταν έρθουν
οι μέρες που θα έρθουν να πάρουμε
πρωταθλήματα μπορείτε να με ρωτήσετε αν βαρέθηκα».
Ο διοικητικός ηγέτης της Ομόνοιας
έκανε παραδοχή για λάθη χωρίς να
αφήσει αιχμές για κανέναν. ενώ προανήγγειλε αλλαγές. Εξέφρασε δε την
πίστη ότι θα έλθουν οι καλύτερες μέρες.

του αθλητικού διευθυντή, ενώ στις 21
Φεβρουαρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σίμου Ταραπουλούζη στη θέση του διευθυντή του Τμήματος Σκάουτινγκ.
Αποχώρησαν ο Πλουτής Αβραάμ
(υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος) και ο Μάριος Καμπανελλάς (εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Δ.Σ.
της εταιρείας).
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
Σταύρου Παπασταύρου στην Κύπρο
συζητήθηκαν σε έκταση τα θέματα
του σχεδιασμού με τον διοικητικό
ηγέτη να δίνει τις κατευθυντήριες
γραμμές στην οικονομική πτυχή. Το
μπάτζετ αναμένεται να είναι κάτι τι
αυξημένο σχέση με το περσινό, ενώ
η επιτροπή σχεδιασμού (Γιάννης Αναστασίου, Νεόφυτος Λάρκου, Σίμος Ταραπουλούζης, Ανδρέας Σκέντζος) έχει
τη δυνατότητα να διακόψει συμβόλαια
με ποδοσφαιριστές που δεν κρίνονται
επαρκείς. Είναι πάντως αρνητικό το
γεγονός ότι αρκετά συμβόλαια είναι
μακράς διαρκείας.
Σε σχέση με τη νέα σεζόν υπάρχει
ένα θετικό σκηνικό, το οποίο όμως
από μόνο του δεν αποτελεί εχέγγυο

Νέες, σημαντικές αλλαγές
Οι αλλαγές έγιναν. Η Ομόνοια στις
3 Ιανουαρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νεόφυτου Λάρκου στη θέση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Το… φαινόμενο Τραμετσάνι

Βάσει προϊστορίας των τελευταίων χρό-

νων, τέτοια εποχή συνήθως η διοίκηση
του ΑΠΟΕΛ λύνει συνεργασίες με προπονητές. Φέτος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πάολο Τραμετσάνι. Από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ έφυγαν προπονητές μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος ή λίγο πριν από
το τέλος και ενώ μπορεί να υπολείπονταν μιας νίκης για να το πετύχουν. Με
τον Ιταλό η συνεργασία επεκτάθηκε, σε
μια περίοδο με την αγωνιστική εικόνα σε
πολλές περιπτώσεις προβληματική και
μετά από μαζεμένες απρόσμενες απώλειες βαθμών. Άλλαξε κάτι σε σχέση με
τη φιλοσοφία; Αντέχει ο κύριος Τραμετσάνι, παρά την επέκταση συμβολαίου,
αν δεν πάρει πρωτάθλημα;

* * * * *

Ντα Σίλβα

Είναι πολλοί που αναρωτιούνται γιατί ο

Ντα Σίλβα δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΛ. Όντως αγωνιστικά και με την ομάδα να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα η παρουσία του

αρχίσει δουλειά ως διευθυντής του τμήματος σκάουτινγκ, θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα προγραμματισμού.

Τα «θέλω» του Τιμούρ

Εδώ και αρκετές βδομάδες είναι που έγιναν επαφές ανάμεσα

σε Χρήστο Πουλλαΐδη και Τιμούρ Κετσπάγια, αφού από την
αρχή ο μεγαλομέτοχος ήθελε να συνδυάσει τη δική του επιστροφή με το «μπαμ» εκείνης του Γεωργιανού τεχνικού. Κάτι
που η στήλη μαθαίνει είναι πως δεν θεωρεί ο Κετσπάγια
«άχρηστο» το ρόστερ της ομάδας και κάποιο κορμό επιθυμεί να τον κρατήσει.
Υπάρχουν παίκτες όπως ο Σίλντενφελντ που λήγουν τα συμβόλαια και είναι
ζήτημα διαπραγμάτευσης, όμως αρκετοί από τους πρωτοκλασάτους είναι πρόθεση να μείνουν. Από εκεί και πέρα, οι προσθήκες θα αφορούν παίκτες που
να μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα όσα είδαμε φέτος να μην επαναληφθούν.
Άλεξ μόνο βοηθητική μπορεί να είναι.
Μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι όμως που
μένει στον πάγκο. Οι φήμες πάντως λένε ότι ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε ήδη ν’
ασκεί τα καθήκοντα του μάνατζερ και
σε κάποιους δεν αρέσει αυτή η εξέλιξη.

* * * * *

Νταμπίζας

Τον αγώνα των U19 μεταξύ Κύπρου και

Ελλάδας παρακολούθησε ο Νίκος Νταμπίζας μεσοβδόμαδα. O τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ήλθε στην
Κύπρο αποκλειστικά για το παιχνίδι,
αφού με το που τελείωσε αναχώρησε
για την Ελλάδα. Φήμες λένε ότι στο

μπλοκάκι του αναγράφονται όχι μόνο
ονόματα Ελλαδιτών αλλά και Κυπρίων.

* * * * *

Να σοβαρευτούμε όλοι…
Η πρόσφατη ποινή που επέβαλε ο

αθλητικός δικαστής στην Πάφο για επίδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς από
οπαδούς της στον αγώνα με τη Δόξα,
φέρνει στο φως για άλλη μια φορά ένα
ζήτημα που ταλαιπωρεί τα γήπεδά μας.
Κανείς δεν πρέπει να κρύβεται πίσω
από το δάκτυλό του πάνω στο θέμα γιατί
κατά καιρούς αρκετοί μαύροι παίκτες
έχουν υποστεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν μας τιμά σαν ανθρώπους να

Ο Σταύρος Παπασταύρου είναι σοφότερος από ότι ήταν πέρυσι. Όταν
ξεκίνησε με τον Ανχελ Γκόμες, καθώς
αποδείχθηκε εκ των γεγονότων πήγαινε
ξυπόλητος στα αγκάθια. Τώρα δεν είναι,
έχει πάρει τα μέτρα του.
Όχι μόνο δεν δείχνει απογοητευμένος από την εξέλιξη των πραγμάτων
αλλά είναι αποφασισμένος να συνεχίσει
την προσπάθεια. Το γεγονός ότι το μπάτζετ είναι κάπως αυξημένο σε σχέση
με το περυσινό δείχνει τη θέλησή του
για να πετύχει. Αυτό είπε και στην τηλεδιάσκεψη: «Δεν ήρθα για 7 μήνες,
ήρθα για ορισμένους στόχους», είπε.
Υπάρχει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για να σχεδιάσει την ομάδα
Είναι θεωρητικά για την ώρα το επαρκέστερο που έχει εμφανιστεί στα τελευταία χρόνια στην Ομόνοια. Αν και
όντες αρκετά χρόνια στο χώρο έχουν
τεράστιο κίνητρο. Να συμβάλουν στην
αναγέννηση της δημοφιλέστερης ομάδας του τόπου. Οι Νεόφυτος Λάρκου
και Σίμος Ταραπουλούζης που έχουν
ήδη αρχίσει δουλειά είναι άτομα με
πλούτο γνώσεων επί του αντικειμένου,
γνώστες του κυπριακού ποδοσφαίρου
και επίσης του τι εστί Ομόνοια. Ο δε
Νεόφυτος Λάρκου ξέρει την Ομόνοια
και από μέσα. Έχουν την ικανότητα
να δημιουργήσουν ένα καλό δίκτυο
που θα εξυπηρετήσει την Ομόνοια στην
απόκτηση ικανών ποδοσφαιριστών.
Ο Γιάννης Αναστασίου που έχει και
την ευθύνη του κοουτσαρίσματος και
της προώθησης παικτών με τις γνώσεις
και τις «άκρες» που διαθέτει στο εξωτερικό είναι πολύτιμος συνεργός στην
προσπάθεια. Βέβαια η λειτουργικότητα
της ομάδας σχεδιασμού είναι σε αιτιώδη
συνάφεια με την επικοινωνία και γενικότερα την επίτευξη χημείας μεταξύ
των μελών της. Τα δεδομένα αυτά είναι.
Διαφορετικά από τα περσινά και πιο
ενθαρρυντικά. Μένει η πράξη.

συμβαίνουν τέτοια πράγματα και καλό
είναι να τα αγγίζουμε αυτά τα θέματα
όταν αφορούν ομάδες που δεν έχουν
τόσο πολύ κόσμο, ώστε να γίνεται μεγάλος ντόρος, με την ελπίδα πως κάποια
στιγμή θα βάλουμε μυαλό.

* * * * *

Λεφτά και επιτυχίες

Οι περισσότεροι θυμήθηκαν πως τα λε-

φτά δεν κάνουν πάντα τις καλές ομάδες,
με αφορμή τον πρόωρο αποκλεισμό της
Ρεάλ από το Champions League. Ως ένα
βαθμό ισχύει, στην περίπτωση, ωστόσο,
της Ρεάλ περισσότερο έχει να κάνει με
τον κύκλο που κλείνει και καμιά ομάδα,
όσο μεγάλο και αν είναι το εκτόπισμα
της, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη.
Κύκλος ο οποίος στη Ρεάλ άρχισε να
κλείνει με τις ηχηρές αποχωρήσεις του
Ζινεντίν Ζιντάν και του Κριστιάνο Ρονάλντο και ενώ ποδοσφαιριστές πάνω
στους οποίους στηρίχθηκαν οι τεράστιες
επιτυχίες των προηγούμενων χρόνων είτε βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση,
είτε απέχουν κατά πολύ από προηγούμενες ατομικές τους επιδόσεις. Και
επειδή τα λεφτά κάνουν τις μεγάλες
ομάδες, είναι γι’ αυτό που έχει τη δυνατότητα η Ρεάλ να επανέλθει…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ματς ακατάλληλο
για ανηλίκους
Πώς είναι όταν οδηγώντας στον
αυτοκινητόδρομο, βλέπεις το
μπροστινό αυτοκίνητο να πετάνε σκουπίδια από το παράθυρο; Πώς είναι όταν βλέπεις
μια παρέα ατόμων να προκαλούν ηχορύπανση χωρίς να τους
Του
ενδιαφέρει τι κάνουν οι γύρω
ΧΡΙΣΤΟΥ
τους; Ή όταν πας σινεμά και
ΖΑΒΟΥ
κάποιοι χασκογελάνε, δείχνοντας ασέβεια προς τους υπόλοιπους θεατές, αλλά και την ίδια την ταινία;
Κάπως έτσι είναι πια και το να παρακολουθεί
κανείς κυπριακό ποδοσφαιρικό αγώνα από την
τηλεόραση. Το είχαμε αναφέρει και παλιά, δύσκολα
μπορεί κανείς να το αγνοήσει, αλλά έχω πλέον
την εντύπωση ότι θα πρέπει το θέαμα να αξιολογηθεί ως μη ακατάλληλο για τους ανηλίκους. Ή
όσους τέλος πάντων θέλουν να διατηρήσουν την
όποια καλαισθησία διαθέτουν.
Δεν μπορεί. Για ενενήντα λεπτά ακούς από την
οθόνη όλο το υβρεολόγιο του κυπριακού ιδιώματος.
Και έχουμε και βαριά προφορά. Δεν είναι ξέρω
κανένας Γάλλος που βρίζει ή Ιταλός. Το ν’ ακούς
Κύπριο να βρίζει μανιωδώς είναι και ωσάν κάποιος
διαβάζει τη «Σολομωνική». Ένας, δύο, δέκα ανισσόροποι καθιστούν σίχαμα, έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα διά της τηλεόρασης.
Και δεν είναι μόνο οι βρισιές ή το περιεχόμενό
τους. Είναι και η μανία που τους διακατέχει. Είναι
ν’ αναρωτιέται κανείς, πώς ένας άνθρωπος πάει
στο γήπεδο και βγάζει όλη την αρρωστημένη ψύχωσή του, σε συνανθρώπους του, διαιτητές, προπονητές, παίκτες καμιά φορά και στα νεαρά ως
επί το πλείστον ball boys.
Του αρρωστημένου το μυαλό δεν έχει κανένα
ενδοιασμό, φυσικά ούτε και κανένα περιορισμό.
Και όλο αυτό το σκηνικό, καλά κρατεί, αφού οι
ίδιες οι τηλεοπτικές πλατφόρμες, ομολογώ δεν
ξέρω πώς, δεν κάνουν ούτε το ελάχιστο για να
προφυλάξουν την επένδυσή τους.
Και σε ρωτώ; Αν με το παιδί σου κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση και έχεις την επιλογή να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ ή
του κυπριακού πρωταθλήματος, τι θα επιλέξεις;
Εκτός και αν θέλεις να μεταφέρεις στο παιδί σου,
την αλήθεια που θα συναντήσει στην κοινωνία
που μεγαλώνει. Να το προετοιμάσεις δηλαδή ν’
αντιμετωπίσει τους άρρωστους που μεταξύ άλλων
συχνάζουν στα γήπεδα και μπαίνουν στο σπίτι
μας, διά της τηλεόρασης.

Πάντα βιαστικοί...
Πριν από δύο εβδομάδες και μετά
τη νίκη του ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο
επί του Απόλλωνα, οι περισσότεροι θεωρούσαν πως η διεκδίκηση του τίτλου έλαβε τέλος και
το πρωτάθλημα πήρε τον ίδιο
δρόμο, όπως και τα έξι προηγούΤου
μενα χρόνια. Άποψη την οποία
ΓΙΩΡΓΟΥ
ασπάζονταν και οι περισσότεροι
ΛΟΓΙΔΗ
από τους φίλους της ομάδας της
Λεμεσού.
Μία εβδομάδα αργότερα, το «σίγουρο» διπλό
του ΑΠΟΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας έγινε οδυνηρή
για τους γαλαζοκίτρινους ισοπαλία και όλα άλλαξαν.
Ο ΑΠΟΕΛ ξανάγινε ομάδα με αδυναμίες και ο
Απόλλωνας απέκτησε ξανά δυναμική για τον τίτλο.
Από τα αποτελέσματα αυτού του Σαββατοκύριακου
και αναλόγως βλέπουμε… Ούτε η πρώτη ούτε η
τελευταία φορά, που βιαστήκαμε να καταλήξουμε
σε συμπεράσματα, να αναδείξουμε νικητές, να
βρούμε τους χαμένους αλλά και να αποδώσουμε
ευθύνες. Ο Πάολο Τραμετσάνι με μόλις δύο – τρία
παιχνίδια στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ έγινε ο αναμορφωτής, ο άνθρωπος που κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων και τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων
για τις προπονητικές του ικανότητες. Είναι του
ιδίου προπονητή που αμφισβητούνται έντονα τις
τελευταίες μέρες οι επιλογές σε πρόσωπα και
σχήμα και γενικότερα η διαχείριση. Ποια από τις
δύο εκτιμήσεις είναι η σωστή, ο χρόνος θα δείξει.
Ο δε Σωφρόνης Αυγουστή, από… μάγκας και
ικανός προπονητής μετατράπηκε σε περιορισμένων
δυνατοτήτων και άπειρος για πρωταθλητισμός.
Αν στο τέλος ο Απόλλωνας πάρει τον τίτλο, θα ξαναπίνουν όλοι νερό στο όνομά του.
Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται βέβαια
μόνο στις δύο ομάδες ή γενικότερα μόνο στη διεκδίκηση του τίτλου. Την Αλκή/Ορόκλινη και την
ΕΝΠ ξεγραμμένες τις είχαν οι περισσότεροι, ακόμη
και πριν αρχίσει το φετινό πρωτάθλημα και την
ίδια ώρα τον Ερμή κανείς δεν τον υπολόγιζε ουραγό
και με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους
των πιο πάνω θέσεων.
Έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο ποιοτικά
μπορεί να μη βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, αν μη
τι άλλο όμως, εξελίσσεται με συναρπαστικό τρόπο.
Οι βαθμολογικές αποστάσεις, σε πρώτο και δεύτερο
όμιλο, είναι τέτοιες που αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα
ανοικτά, με αρκετούς βαθμούς ακόμη υπό διεκδίκηση στις αγωνιστικές που απομένουν. Ας μη βιαζόμαστε λοιπόν να κρίνουμε και κυρίως να κατακρίνουμε.. Ειδικά όταν το κριτήριο το οποίο πολλές
φορές καθορίζει τις εκτιμήσεις κάποιων, δεν έχει
να κάνει με καθαρά αγωνιστικά δεδομένα...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,25%

X.A.
-2,25%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,02%

0,90%

-2,67%

0,02%

1,17%

ΕΚΤ
Νέα μέτρα
για στήριξη
της οικονομίας
της Ευρώπης

Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

0,95%

-1,42%

Η ναυτιλία επωφελείται από το Brexit

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το 2020 θα αλλάξει
η δομή των Δικαστηρίων
Παραδόθηκε η τελική έκθεση των Ιρλανδών

εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση
της δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων.
Στο πλαίσιο της μελέτης ετοιμάστηκε σχέδιο
με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη
βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
με ορίζοντα τις αρχές του 2020. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι κινδύνου
από τουριστικούς φορείς

Νατάσα Πηλείδου: Ενδιαφέρον από εταιρείες για έδρα στην Κύπρο – Κτίζουμε γέφυρες με την Ασία
Η κυπριακή ναυτιλία επωφελήθηκε
περισσότερο από άλλα ευρωπαϊκά
κράτη από το Brexit, αναφέρει σε
συνέντευξη στην «Κ» η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου.
Προσθέτει ότι κάποιες εταιρείες
κάνουν σκέψεις είτε για μεταφορά

γραφείων είτε για μεταφορά στόλου, ενώ άλλες αποφάσισαν να
δημιουργήσουν έδρα στην Κύπρο.
Τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ούτως
ώστε σε περίπτωση ενός άτακτου
Brexit να ξέρουμε ποιο το καθε-

στώς της σχέσης με το Ηνωμένο
Βασίλειο. Επισημαίνει ότι παρά
τις θετικές επιδόσεις της κυπριακής ναυτιλίας, η σκιά του τουρκικού εμπάργκο, οι ευρύτερες προκλήσεις διεθνώς, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Αναφέρει

ακόμα ότι σύντομα θα τρέξουν
και οι διαδικασίες αναβάθμισης
του εξοπλισμού του Υφυπουργείου,
θα υπάρχει κατάληξη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας
αλλά και θα οριστικοποιηθεί η παρουσία της Κύπρου, μέσω αντι-

Αλλάζουν όψη τα ιστορικά καταταστήματα του Παρισιού

Μήνυμα για αναβάθμιση της τουριστικής

βιομηχανίας και της εθνικής πολιτικής για τον
κλάδο σε πλαίσιο σεβασμού της αειφορίας
έδωσαν από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παράγοντες του ελληνικού τουρισμού.
Επίσης προτάσσεται η ανάδειξη της χώρας
σε προορισμό β΄ κατοικίας. Σελ. 7

προσώπου στην Ασία, ώστε να
αναπτυχθούν σχέσεις και να προσεγγιστούν και ναυτιλιακές ασιατικής σημαίας. Χαρακτηρίζει επίσης πλεονέκτημα την προσθήκη
της ναυτλίας στο κομμάτι των πολιτογραφήσεων. Σελ. 4

Κεφαλαιακή
επάρκεια και
προκλήσεις για
Τράπεζα Κύπρου
Καυτό θέμα τα ΜΕΔ
Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας Κύπρου ανήλθε στο
18,3% και είναι η υψηλότερη
στην ιστορία της. Ταυτόχρονα
δίνει και απάντηση στη φημολογία των τελευταίων ημερών.
Ωστόσο, η τράπεζα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα και να επιτύχει τους στόχους της. Πιο
βασικό η μείωση των κόκκινων
δανείων. Σελ. 5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αλλάζει το πρόσωπο
της αγοράς εργασίας
Η τεχνολογία αλλάζει το πρόσωπο της αγο-

ράς εργασίας, επιφέροντας ριζικές μεταβολές στις δραστηριότητες και στις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Η εικόνα προκύπτει
από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν σε
«φόρουμ για την εργασία του μέλλοντος
και τις καινούργιες τεχνογνωσίες». Σελ. 10

Μετοχικές
διαφοροποιήσεις
στην Ελληνική
Παλιοί και νέοι παίκτες

Υπερπολυτελείς
κατοικίες για λίγους
Κατοικίες για πολύ λίγους. Κατοικίες που

για την αγορά της καθεμιάς δαπανήθηκαν
τουλάχιστον 25 εκατ. δολ. Αυτό ήταν και το
βασικό κριτήριο της πρώτης διεθνούς έρευνας της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Knight Frank για τον εντοπισμό των λεγόμενων
ultra prime αγορών κατοικίας. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,85%

0,02%

Γερμανία

0,06%

-0,12%

Γαλλία

0,42%

-0,15%

Ιταλία

2,47%

-0,28%

Ισπανία

1,04%

-0,13%

Ιρλανδία

0,67%

-0,14%

Ελλάδα

3,77%

0,13%

Ην. Βασίλειο

1,17%

-0,13%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Οι αλλαγές που φέρνουν στο διεθνές λιανεμπόριο οι νέες καταναλωτικές συνήθειες και η επιρροή της τεχνολογίας επιβάλλουν ριζικό
μετασχηματισμό του κλάδου. Ακόμα και τα πασίγνωστα και ιστορικά πολυκαταστήματα του Παρισιού, όπως τα Galeries Lafayette, Bon Marche, La
Samaritaine προχωρούν στον εκσυγχρονισμό τους και υιοθετούν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που έχουν
διαμορφωθεί. Σελ. 11

Αλλάζει η μετοχική πίτα της
Ελληνικής Τράπεζας. Όπως
πληροφορείται η «Κ», η Wargaming θα παραμείνει μεγαλομέτοχος, με 20,5%. Η θυγατρική της Pimco, η Poppy Sarl,
σύναψε συμφωνία με την Ελληνική, με το ποσοστό της Poppy Sarl θα ανέρχεται στο 17,7%.
Νέος παίκτης που εισήλθε αιφνιδίως στο μετοχικό κεφάλαιο
της Ελληνικής είναι το επενδυτικό ταμείο 7Q. Σελ. 3

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα όρια της φιλίας στη δημόσια ζωή
Δεν έχω πρόθεση να σχολιάσω
στο σημείωμα αυτό το πόρισμα
για τον Συνεργατισμό. Αυτό, όντας
υψίστης σημασίας συζητείται πολύ και θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο. Θα πιαστώ όμως από
μια αναφορά του πορίσματος για
να σχολιάσω ένα πολύ σημαντικό
και δύσκολο θέμα στη γενικότητά
του. Πρόκειται για τον ρόλο που
διαδραματίζει η φιλία στη δημόσια
ζωή.
Γράφει αυτολεξεί το πόρισμα,
«Η επιλογή του κ. Χατζηγιάννη
δεν ήταν, ό,τι καλύτερο για την
ΣΚΤ. Η απομάκρυνσή του όμως
από τον Υπουργό Οικονομικών
δεν ήταν εύκολη απόφαση λόγω
της στενής φιλικής τους σχέσης»
Είναι δύσκολο να φανταστούμε

την προσωπική ζωή χωρίς φίλους.
Κάνουμε πολλά πράγματα για τους
φίλους και περιμένουμε ότι και
αυτοί θα κάνουν το ίδιο. Η φιλία
υπερβαίνει τα όρια της αντικειμενικότητας. Εμπεριέχει ένα έντονο
υποκειμενικό στοιχείο. Η μεροληψία αυτή στην ιδιωτική ζωή γίνεται αποδεκτή. Μπορεί κάποιος
να πει ότι επαινείται κιόλας.
Στην επαγγελματική και επιχειρηματική ζωή η φιλία δεν παίζει
πρωτεύοντα ρόλο όπως τούτο συμβαίνει στην προσωπική ζωή. Υπάρχει όμως χώρος για φιλίες και δεν
είναι σπάνιο οι άνθρωποι να προτιμούν να εργάζονται ή να συναλλάττονται με φίλους τους, αν τούτο
είναι εφικτό.
Η φιλία, λοιπόν, επαινείται στην









Η φιλία μπορεί να
αποτελέσει ζημιογόνο παράγοντα ως έκφραση μεροληψίας ή
αναξιοκρατίας.
ιδιωτική ζωή και δεν είναι σπάνια
στις επαγγελματικές σχέσεις. Στη
δημόσια ζωή όμως τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Από τη μια ένα
είδος φιλίας ανάμεσα στους πολιτικούς βοηθά στη διατήρηση
ήπιου κλίματος και στην εξασφάλιση συναίνεσης. Η φιλία όμως
μπορεί να αποτελέσει ζημιογόνο
παράγοντα ως έκφραση μερολη-

ψίας ή αναξιοκρατίας. Υπάρχουν
λόγοι για τούτο. Ο πρώτος λόγος
είναι η υποχρέωση των αξιωματούχων να αντιμετωπίζουν τους
πολίτες ισότιμα, υποχρέωση που
βρίσκεται στον πυρήνα του κράτους Δικαίου αλλά και της Δημοκρατίας. Ο δεύτερος λόγος έχει να
κάνει με το γεγονός ότι η ζημιά
που μπορεί να προκληθεί από φιλική μεροληψία στη δημόσια ζωή
δεν μπορεί να αποτραπεί εύκολα.
Ο αξιωματούχος διαχειρίζεται συνήθως δημόσια περιουσία. Ο ιδιοκτήτης αυτής της περιουσίας είναι
ο πολίτης, ο οποίος σε αντίθεση
με τον μέτοχο ή ιδιοκτήτη μιας
εταιρείας δεν έχει δραστικά και
άμεσα μέτρα στη διάθεσή του για
να προστατευτεί. Μάλιστα, τις πιο

ǆƴĮǄǉǗıǋǈĮƠǏİǑǌĮ
ǄǈĮĲǎǑǐ&(2V
7ĮĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȢȑȡİȣȞĮȢȖȚĮĲȘȞȀȪʌȡȠİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
www.pwc.com.cy/ceosurvey

πολλές φορές δεν έχει καν επαρκή
πληροφόρηση.
Στο τέλος της ημέρας, εκτός
από το δημόσιο συμφέρον, στις
περιπτώσεις αυτές ζημιώνεται
τόσο ο ίδιος αξιωματούχος, όσο
και εκείνος που ευνοείται από αυτόν αν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται συχνά και σε άλλες
χώρες. Για να είμαστε δίκαιοι, δύσκολα μπορεί ένας πολιτικός να
κοιτάξει πέρα από τον κύκλο του.
Αυτό εξηγείται από τον φόβο να
εμπιστευτεί αγνώστους. Όσο δύσκολο και να είναι, θα πρέπει στη
δημόσια ζωή να μην εφαρμόζονται
τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται
η φιλία στην προσωπική ζωή.
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Τα παθήματα που
δεν έγιναν μαθήματα
Το 2013 μετά από πολύμηνη έρευνα η τότε Ανεξάρτητη Επιτροπή
για το Μέλλον του Τραπεζικού
Συστήματος εξέδωσε το πόρισμά
της για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Στην επιτροπή εκείνη συμμετείχαν δύο
κορυφαίοι βρετανοί εμπειρογνώμονες και ο Γιώργος Χαραλάμπους, πρώην πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ άλλων, το πόρισμα εκείνο
ανέδειξε τα κύρια προβλήματα
που δημιούργησαν έφορο έδαφος
για την καταστροφή των δύο μεγαλύτερων τραπεζών, όπως η
κακή εταιρική διακυβέρνηση
και η ελλειμματική εποπτεία. Το
πόρισμα δεν έκανε αναφορά για
ανίκανους ιδιοκτήτες/μετόχους
που δεν αντικατέστησαν τις διοικήσεις των τραπεζών με ικανότερα στελέχη και μέλη των
διοικητικών συμβουλίων.
Το νέο πόρισμα ουσιαστικά
επιρρίπτει το μεγαλύτερο βάρος
στον ιδιοκτήτη, δηλαδή το κράτος και κατ’ επέκταση στον
υπουργό Οικονομικών που είχε
την ευθύνη παρακολούθησης
των εργασιών του κρατικού πλέον Συνεργατισμού. Είναι γενικά
παραδεκτό ότι η εταιρική διακυβέρνηση συνέβαλε καθοριστικά στο κλείσιμο του Συνεργατισμού. Αφού, λοιπόν, όλοι
αναγνωρίζουν αυτή την αιτία
πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζουν και το πρόβλημα εποπτείας; Μήπως ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας εξαντλείται
στην αποστολή επιστολών;
Μήπως δεν μπορούσε να λάβει δραστικές αποφάσεις η Κεντρική Τράπεζα ώστε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ο
κ. Γεωργιάδης δεν προσέγγιζε
με τον ίδιο φακό; Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που η Κεντρική
Τράπεζα αντιλήφθηκε ότι ήταν
ακατάλληλοι να τους άφηνε να
συνεχίζουν το «καταστροφικό»
τους έργο; Κατά την άποψη της
στήλης πολιτική ευθύνη φέρει
σε κάποιο βαθμό και ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας για την άλωση
της Κεντρικής Τράπεζας με μη
ικανά ή και κατάλληλα στελέχη,
τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο
όσο και στην ανώτατη διοίκηση.
Η απομάκρυνση του πρώην διοικητή Πανίκου Δημητριάδη και
του τότε υποδιοικητή Σπύρου
Σταυρινάκη για πολιτικούς και
όχι τεχνοκρατικούς λόγους αποτέλεσε αφορμή για πολιτικοποίηση της εποπτικής αρχής με διορισμό ατόμων με πολιτικά αντί

τεχνοκρατικά κριτήρια στη βάση
των πραγματικών αναγκών του
οργανισμού με βάση το Σύνταγμα. Η κ. Γιωρκάτζη χωρίς γνώσεις
και εμπειρίες στο αντικείμενο
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και εποπτείας ανέλαβε
καθήκοντα ως να ήταν πολιτικός
προϊστάμενος ημικρατικού οργανισμού.
Αν η κατάληξη του Συνεργατισμού δεν προσφέρει μια νέα
ευκαιρία για σύνεση και προβληματισμό όλων των πολιτικών
δυνάμεων και κυρίως της κυβέρνησης, εν όψει και του διορισμού
νέου διοικητή τότε η συνέχεια
της πτωτικής πορείας του τραπεζικού συστήματος δεν θα έχει
τέλος. Ο νέος διοικητής καλείται
να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ξένων σε ό,τι αφορά
θέματα ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, αλλά και των επενδυτών γενικότερα. Οι κυπριακές
τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για
να διασωθούν σε περίπτωση νέας κρίσης απ’ όπου και αν προέλθει λόγο και της ανεμικής κερδοφορίας τους. Τα προβλήματα
εταιρικής διακυβέρνησης παραμένουν ως να μην έχουμε περάσει τίποτα αν και οι ελπίδες για
βελτιώσεις στο θέμα αυτό έχουν
αναπτερωθεί τόσο στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου με
τον διορισμό του κ. Τάκη Αράπογλου όσο και στην Ελληνική
Τράπεζα με την αύξηση κεφαλαίου και τις ανακατατάξεις που
αναπόφευκτα θα επέλθουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο νέος
διοικητής δεν έχει το αναγκαίο
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και
κύρος στην αγορά είναι αμφίβολο
αν θα ξεπεράσουμε τις μεγάλες
προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας χωρίς μεγάλη τύχη.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
θα πρέπει να σταθμίσει πολύ
προσεκτικά τα θέματα ανεξαρτησίας και επάρκειας του νέου
διοικητή με την ανάγκη να υπάρχει μια σωστή επικοινωνία στο
πλαίσιο του θεσμικού ρόλου
όμως που έχει ο διοικητής και
όχι ως προϊστάμενος ημικρατικού οργανισμού. Και η αντιπολίτευση θα μπορεί να φανεί χρήσιμη αν κοιτάξει την μεγάλη εικόνα, ζητώντας τις αναγκαίες
αλλαγές που θα θωρακίσουν το
σύστημα καλύτερα στο μέλλον
παρά να αναζητάει μικροπολιτικά οφέλη, όπως άλλωστε έπραξε η παράταξη του κ. Αναστασιάδη όταν βρισκόταν στην άλλη
όχθη.
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Τα βάζει με την ΚΕΔΙΠΕΣ η ΕΤΥΚ, αφού δεν τα βρίσκει εύκολα με τις μεγάλες τράπεζες.

Eκαψαν τον Χάρη άδικα

Aψογος ο Προδρόμου

Μεγάλα πάρε – δώσε

Ο κάθε υπουργός ενεργεί με βάση το πολιτικό του

Προσπάθεια απαξίωσης του πορίσματος της

Το «αλισβερίσι» δικαιωμάτων προτίμησης της

κριτήριο και αισθητήριο και συχνά όχι την επιστημονική προσέγγιση. Η αντίδραση του Χάρη Γεωργιάδη στις επιστολές της Κεντρικής Τράπεζας που
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου δείχνει πως
δεν εκτίμησε σωστά τους κινδύνους. Μήπως όμως
οι ιδιώτες επενδυτές των τραπεζών που είχαν και
προσωπικό συμφέρον τα πήγαν καλύτερα στο παρελθόν; Δεν είναι γι’ αυτό που η Κεντρική Τράπεζα
διαθέτει όλα τα εργαλεία ώστε να βάζει τάξη όταν
χρειάζεται ακόμα και στα Διοικητικά Συμβούλια;
Αφού λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα έκρινε ότι η
εταιρική διακυβέρνηση του Συνεργατισμού έπασχε και ο ιδιοκτήτης δεν λάμβανε τα κατάλληλα
κατά την κρίση της μέτρα γιατί δεν προχώρησε η
ίδια στην απομάκρυνση όσων ήταν κατά την κρίση
της προβληματικοί ή τέλος πάντων ακατάλληλοι;
Κάθε μέρα που η κ. Γιωρκάτζη ανάβαλλε την απομάκρυνσή τους αποτελούσε καθημερινά μια λανθασμένη απόφαση για την οποία φέρει η ίδια και ο
Γιάγκος Δημητρίου φέρουν τεράστια ευθύνη. Ο
Γιώργος Συρίχας τι έλεγε για το θέμα;

ερευνητικής επιτροπής επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέροντας ότι αυτή δεν έλαβε υπόψη της το εποπτικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο λειτουργούσε ο Συνεργατισμός. Καλύτερα
να ανακοίνωνε ότι το τριήμερο των καρναβαλιών
θα καθιερωθεί ως εθνική γιορτή να τελειώνουμε.

Ελληνικής ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. Μπήκαν καινούργιοι παίκτες, ενώ αναμένουν με
αγωνία για το τι θα πράξει η ThirdPoint με το
ποσοστό που της έχει απομείνει. Η ThirdPoint
αβγατίζει εν ολίγοις τις μετοχές που έχει τώρα,
ευελπιστώντας να τις πωλήσει αργότερα σε
μεγαλύτερη τιμή. Το 12% που της έχει απομείνει είναι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό,
που αν το λάβουν οι άλλοι «μετοχικοί» μνηστήρες θα λάβουν και τον έλεγχο της τράπεζας. Η
Δήμητρα, ωστόσο, μπορεί να λάβει ποσοστό
έως 20,99%, άρα και να κάτσει απέναντι από
τη Wargaming και να την «κοιτά στα μάτια». Ας
δούμε βέβαια η EKT τι άποψη θα έχει και εάν
θα θελήσει να μοιράσει το ποσοστό και σε άλλα Ταμεία. Βλέπε Emma Alpha Capital που
«καραδοκεί».

••••
Στις επόμενες εκλογές
Μετά το πόρισμα, όπως ανάφερε στη στήλη

γνωστός οικονομολόγος, στις επόμενες εκλογές
αντί να ψηφίζουμε θα κάνουμε like!

••••

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δεδουλευμένος τόκος
Δεδουλευμένος τόκος κα-

λείται ο τόκος που αναλογεί σε ένα γραμμάτιο/ομόλογο/άλλο χρεόγραφο, και
ο οποίος υπολογίζεται από
την ημερομηνία έκδοσης
του γραμματίου/ομολόγου/άλλου χρεογράφου ή από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίων,
μέχρι σήμερα ή μέχρι την ημερομηνία πώλησης του χρεογράφου.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

••••
Έχουμε πτήσεις;
Στόχος της φετινής τουριστικής χρονιάς είναι

να κυμανθεί ο τουρισμός στα περσινά νούμερα, είπε ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος. Με μία μικρή διαφορά. Έχουμε πτήσεις για να έρθουν οι τουρίστες στην Κύπρο;
Και σε ποιες ακριβώς τιμές; Διότι όχι μόνο δεν
έχει καλυφθεί το κενό που άφησε η Cobalt
στην αγορά, αλλά και οι τιμές έχουν παραμείνει στα ύψη.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η υπερχείλιση οικονομικής σοφίας
Είναι πραγματικά απορίας άξιο το
πώς ένας λαός που κατά μέσο όρο
δεν αρέσκεται στο να διαβάζει και
να μελετά για ώρες και σε βάθος, κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να «ξεψαχνίσει» ένα πόρισμα 800 σελίδων,
να απορροφήσει σαν σφουγγάρι όλον
αυτόν τον όγκο πληροφόρησης, να
τον αναλύσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του έχοντας άποψη για
το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
ζητάνε και την κεφαλή του Χάρη και
μερικών άλλων επί πίνακι.
Σε καμία φυσικά περίπτωση δεν
ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν άτομα
που να διάβασαν το πόρισμα και πως
αυτά τα άτομα που το διάβασαν δεν
έχουν δικαίωμα να εκφραστούν όπως
θέλουν. Αντίθετα, εγώ τους θαυμάζω.
Κι ενώ είμαι άτομο ιδιαίτερα μελετηρό
και με ευρύ πεδίο θεματολογίας, δηλώνω πως όχι μόνο δεν το διάβασα
λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά δεν
είμαι και απόλυτα σίγουρος πως έχω
τη διάθεση να το διαβάσω. Όπως
άλλωστε δεν διάβασα το πόρισμα
του Πολυβίου για το Μαρί. Υπήρχε
πραγματικός λόγος να το διαβάσω;
Θα άλλαζε το αποτέλεσμα; Θα μάθαινα κάτι που θα δικαιολογούσε
τον άδικο θάνατο των ανθρώπων
που χάθηκαν ή θα αποκαθιστούσε
τη ζημιά των εκατοντάδων εκατομμυρίων που υπέστημεν σε υποδομές
και στο (ακόμα μεγαλύτερο) πισωγύρισμα της χώρας; Όχι βέβαια. Ανέλαβε κάποιος πέραν του Παπακώστα
την όποια ευθύνη; Όχι. Ένωσα όμως
τη φωνή μου με όλους όσους απαιτούσαν από τον Μέγα Υπαίτιο να
παραιτηθεί, επειδή ανεξαρτήτως του
αν συμφωνούσα ή όχι με το όποιο
πόρισμα, στη συνείδησή μου υπήρχε
υπαίτιος που άλλαξε τον ρου της

ιστορίας. Σήμερα η κατάσταση είναι
αντεστραμμένη. Οι τότε κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι και οι κατήγοροι έγιναν κατηγορούμενοι. Με
εξαίρεση φυσικά αυτούς που πάντα
καταφέρνουν ως διά μαγείας να είναι
εσαεί κατήγοροι. Και εννοείται ότι
έγινε σε χρόνο ντε-τε η ταύτιση των
δύο περιπτώσεων στο εξής απλό:
ούτε ανάληψη ευθύνης τότε, ούτε
ανάληψη ευθύνης τώρα, άρα το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Και θυμόμαστε το σαθρό και γελοίο πολιτικό
κατεστημένο, τη διαπλοκή, το έτσι
και το αλλιώς, το μακρύ μας και το
κοντό μας. Θα βρεθούμε καμιά δεκαριά να γράψουμε λίγες γραμμές
εδώ και εκεί ευελπιστώντας πως μεταξύ καρναβαλιού και χταποδιού
στα κάρβουνα θα μας διαβάσουν και
να συμφωνήσουν κάποιοι με τις απόψεις μας μέχρι να βρεθεί το επόμενο
θέμα που θα παίξει στην καθημερινότητά μας.
Εγώ προσωπικά ουδέποτε κουβάλησα και ουδέποτε θα κουβαλήσω
νερό με το καλάθι για κανέναν πολιτικό. Κρίνω και αποφασίζω την
κάθε στιγμή αν θα υποστηρίξω ή όχι
την άποψη του άλφα ή του βήτα πολιτικού. Και εννοείται ότι ούτε κομματόσκυλο υπήρξα, ούτε παπαγαλάκι.
Αυτά είναι τέχνες και προτερήματα
άλλων που ουδεμία σχέση έχουν με
το άτομό μου. Και για του λόγου το
αληθές, παραθέτω ως παράδειγμα
τη δημόσια έντονή μου διαφωνία με
τον νυν Πρόεδρο το 2004, τον οποίο
όμως στήριξα σθεναρά το 2012. Για
εμένα, τα χρόνια που ακολούθησαν
έκτοτε ήταν κρίσιμα για την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας, επειδή στον σημερινό κόσμο, άμα είσαι επαίτης,

είσαι ένα τίποτα. Τόσο τίποτα, όσο
φάνηκε πώς ήμασταν το 2013.
Στο πλαίσιο λοιπόν της αποκατάστασης της οικονομικής σταθερότητας, υποστήριξα όσο λίγοι την
οικονομική πολιτική αυτής της κυβέρνησης και δη τον Χάρη Γεωργιάδη. Και δεν μετανιώνω ποσώς και
αισθάνομαι δικαιωμένος. Η χώρα
μου βρίσκεται σε τροχιά οικονομικής
ανάπτυξης. Ναι, υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο κακώς έχοντα και με
λυπεί ο αργός ρυθμός απάλειψής
τους. Και αυτό βαραίνει όλους ανεξαιρέτως τους θεσμούς. Γι’ αυτό ο
κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία απαξιώνει ισοπεδωτικά τα
πάντα. Φυσικά τους αρχηγούς και
τις ηγεσίες των κομμάτων ποσώς
δεν τους ενδιαφέρει. Αρκεί να συγκεντρώνουν τα ποσοστά τους μεταξύ
των όσων ψηφίζουν. Και το 20% του
εκλογικού σώματος να ψηφίσει αυτοί
πάλι θα πανηγυρίζουν αν συγκεντρώσουν το 33%, το 27%, το 15%,
το 8%, το 3% και το 2% αυτού του
20%... Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αν το 80% τους γύρισε
την πλάτη… Θα πουν μπροστά στις
κάμερες πως «… θα μελετήσουν τα
αποτελέσματα και θα προβούν στις
ανάλογες αυτοκριτικές και επαφές
με τις λαϊκές βάσεις των κομμάτων
τους, θα αφουγκραστούν, θα συνομιλήσουν με τους απλούς πολίτες
για να δουν τι πήγε λάθος, για να
ανακτήσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη
του προς τα κύτταρα της δημοκρατίας….». Την επαύριον, μην τον είδατε τον Παναή…! Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου.
Σε ό,τι αφορά στις απόψεις μου
για το Συνεργατισμό, παραπέμπω
στο άρθρο μου, «Μια σκουφί, μια

σκουφάκι και πάντα φέσι…» που
δημοσιεύτηκε στην Οικονομική Καθημερινή προ μερικών μηνών. Άμα
θέλετε το ψάχνετε. Επί του πορίσματος, μου κάνει απλά εντύπωση το
πώς όλοι σχεδόν που βγαίνουν μπροστά και ζητούν αποκεφαλισμούς,
έκαναν γαργάρα τα ευρήματα για
την προ του 2013 κατάσταση, αλλά
και για την τεράστια έκθεση των πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων («παντός
εδάφους») σε μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις, και εστιάζουν επιλεκτικά
στη μετά του 2014 εποχή. Πολλά
από τα λεγόμενα «ΠΕΠ» παρεμπιπτόντως, ήταν και αυτά που ψήφιζαν
τις όποιες νομοθεσίες περνώντας
στον ντούκου έννοιες όπως τη σύγκρουση συμφερόντων…
Η τάση που έχουμε σαν λαός να
φωνασκούμε και να κλαίμε για τον
τερματισμό αρρωστημένων καταστάσεων που είχαμε και μας στοίχιζαν
εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ως φορολογούμενοι,
πραγματικά με ξεπερνά. Αλλά γιατί
να με ξενίζει; Αφού όλοι μας στην
τελική είμαστε μέρος του συστήματος…
Εγώ πάλι αν ήμουν Χάρης Γεωργιάδης θα παραιτούμουν πάραυτα.
Όχι γιατί θα δεχόμουν την άποψη
του όχλου που διάβασαν το πόρισμα
μέσα σε μισή ώρα και με έκριναν,
αλλά επειδή προφανώς δεν θα αναγνωριζόταν η θετική μου συνεισφορά
στο να σωθεί οικονομικά η χώρα
κάτω από τις χειρότερες συνθήκες
που έζησε στην ιστορία της. Τι θέση
μπορεί να έχει η λογική όταν πέραν
των φραγμάτων, υπερχείλισαν και
οι γνώσεις μακροοικονομίας και μικροοικονομίας των αδκειασερών
χρηστών του Facebook;

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Αλλαγή μετοχικών ισορροπιών στην Ελληνική
Wargaming 20,5%, Pimco 17,7%, ThirdPoint 12%, Δήμητρα 15-16%, 7Q στο 10%, Senvest 5%, EBRD 3-4%, Εκκλησία 1%
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η απόκτηση της «καλής» Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την
Ελληνική Τράπεζα άλλαξε πολλά
δεδομένα για τη δεύτερη. Έγινε η
πρώτη τράπεζα στον τομέα λιανικής
τραπεζικής στην Κύπρο (γεγονός
που θέλει σωστούς χειρισμούς),
αναλαμβάνοντας περί τα 75 επιπλέον καταστήματα και 1.100 υπαλλήλους από την Συνεργατική και
μείωσε εν μια νυκτί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά της στο 25,6%.
Απέκτησε περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις 9,3 δισ. ευρώ και
αποτελείτο από δάνεια 4 δισ. (3,6
δισ. εξυπηρετούμενα δάνεια και
0,4 δισ. ΜΕΔ), Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα 4,1 δισ. ευρώ, μετρητά
1 δισ. ευρώ και καταθέσεις 8,8 δισ.
ευρώ. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων των πελατών της ανέβηκε περίπου στο 31%, ενώ απέκτησε και
400 χιλιάδες πελάτες από τον Συνεργατισμό.
Όμως, για να γίνει κατορθωτή η
συμφωνία απόκτησης των παραπάνω, απαράβατος όρος ήταν να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους
150 εκατ. ευρώ, με τιμή εγγραφής
0,70 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά,
εκ των οποίων τουλάχιστον τα 100
εκατ. ευρώ θα ήταν μέσω έκδοσης
προτιμησιακών δικαιωμάτων στους
υπάρχοντες μετόχους. Απότοκο αυτών, να αλλάξει η μετοχική δομή
της Ελληνικής Τράπεζας, μπαίνοντας
καινούργιοι παίκτες στο σχήμα,
αλλά και διαφοροποιώντας τα μετοχικά ποσοστά των υφιστάμενων.
Η τελευταία ημερομηνία άσκησης
δικαιωμάτων προτίμησης ήταν η
περασμένη Πέμπτη, 7 του μηνός.
Επί της ουσίας, ήταν η δυνατότητα
των υφιστάμενων μετόχων να πωλήσουν σε άλλους ή να κρατήσουν
το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην
αύξηση κεφαλαίου και να κρατήσουν

αυτό το εναπομείναν 12% αλλού,
με πιθανότερους αγοραστές τη Δήμητρα Επενδυτική και την Emma
Alpha Capital, το ταμείο που συμφώνησε το Δ.Σ. της τράπεζας να
έχει το δικαίωμα να εκδώσει βάσει
της διακριτικής του ευχέρειας, όλες
ή μέρος των νέων μετοχών που
δεν έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της μη άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Υπενθυμίζεται
πως η Ελληνική σύναψε τέτοιου
είδους συμφωνία και με τις δύο
εταιρείες.
Παράλληλα, βάσει της συμφωνίας, η Δήμητρα Επενδυτική ενώ
κατείχε το 10% της Ελληνικής, πλέον θα αποκτήσει συνολική μετοχική
συμμετοχή στην Τράπεζα ύψους
15-16% με την ολοκλήρωση της
αύξησης κεφαλαίου. Επί της ουσίας,
Δήμητρα και Emma Alpha «αναμένουν στο ακουστικό» την επόμενη κίνηση της ThirdPoint.

Οι υπόλοιποι

Για να γίνει κατορθωτή η συμφωνία απόκτησης του «καλού» Συνεργατισμού, απαράβατος όρος ήταν να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ.
το ποσοστό που κατείχαν στην Ελληνική Τράπεζα ως μέτοχοι. Και η
μετοχική πίτα της Ελληνικής, όπως
καταδεικνύουν τα αποτελέσματα
της Πέμπτης, αλλάζει.

Δυνατή η Wargaming
Την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαρτίου θα γίνει η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου για διάθεση
νέων συνήθων μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα
Προτίμησης και για ιδιωτική τοποθέτηση. Εν συνεχεία, η ημερομηνία
αποστολής της επιστολής παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών,
θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2019.









Δήμητρα Επενδυτική και
Emma Alpha Capital
«αναμένουν στο ακουστικό» την επόμενη κίνηση της ThirdPoint.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» από χρηματιστηριακούς κύκλους, η Wargaming, ο ένας εκ
των μεγαλομετόχων της Ελληνικής
Τράπεζας, θα παραμείνει στην Τράπεζα ως μεγαλομέτοχος, αφού από
24,9% του μετοχικού κεφαλαίου

Προβληματισμένοι οι CEOs στην Κύπρο για
τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
Η PwC παρουσίασε τα ευρήματα της 8ης τοπικής έρευνας για τους CEOs

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ για τους CEOs των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καθώς, σύμφωνα με τα
τοπικά αποτελέσματα της 22ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας
της PwC για τους CEOs, εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι,
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, για τις προοπτικές
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
1.378 CEOs από 90 χώρες, η PwC Κύπρου διεξήγαγε για 8η
συνεχόμενη χρονιά τοπική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν
91 CEOs από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρείται άνοδος στον
αριθμό των CEOs που θεωρούν ότι η παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη θα σημειώσει ύφεση κατά τους επόμενους 12
μήνες, με ποσοστό 20% σε σχέση με 6% το 2018. Την ίδια
ώρα, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των CEOs που εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη
θα βελτιωθεί στο επόμενο διάστημα, με το ποσοστό αυτό
να ανέρχεται στο 40%, σημειώνοντας μείωση από το 52%
του 2018.
Η μειωμένη αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία δεν
φαίνεται όμως να επηρεάζει την άποψη τους για τις προοπτικές
αύξησης των εσόδων της εταιρίας τους για τους επόμενους
12 μήνες. Συγκεκριμένα, το 83% των CEOs στην Κύπρο, είναι
αισιόδοξοι για την ανάπτυξη και κερδοφορία των εταιριών
τους. Τo ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ελαφρώς μειωμένο
σε σύγκριση με το 2018 (85%) όμως και πάλι σκιαγραφεί
μια θετική εικόνα για το μέλλον των επιχειρήσεων. Σημαντικό
εύρημα της φετινής έρευνας είναι το γεγονός πως οι
προβλέψεις των επιχειρηματικών ηγετών αποδεικνύονται
αρκετά ακριβείς καθώς, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση
μεταξύ της αλλαγής στα επίπεδα αισιοδοξίας ως προς τις
προοπτικές αύξησης των εσόδων του οργανισμού τους κατά
τον επόμενο χρόνο, με την πραγματική οικονομική ανάπτυξη
όπως καθορίζεται μέσα από το ΑΕΠ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει έντονη
ανησυχία ανάμεσα στους CEOs στην Κύπρο για ένα ευρύ
φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών απειλών. Κυριαρχεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα με 36%, το μέλλον της
ευρωζώνης με 31% και η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη με
29%. Σε επίπεδο επιχειρηματικών απειλών, οι CEOs ανησυχούν
για τις κυβερνοαπειλές με 35%, το ρυθμό μεταβολής της

τεχνολογίας με 32% και το ευμετάβλητο ενεργειακό κόστος
με 25%. Η τεχνολογία πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά,
αφήνοντας το δικό της στίγμα. Σύμφωνα με την έρευνα,
αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία των δεδομένων (data) για
τη λήψη αποφάσεων οι οποίες αφορούν στην μακροπρόθεσμη
επιτυχία και ευημερία των επιχειρήσεων. Εντοπίζονται ωστόσο
κενά στην επάρκεια των δεδομένων που έχουν στη διάθεση
τους οι CEOs, κυρίως λόγω της έλλειψης κοινής χρήσης τους
καθώς και της έλλειψης ταλέντου με αναλυτικές δεξιότητες.
Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί ηγέτες εκτιμούν ότι η Τεχνητή
Νοημοσύνη θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διεξαγωγής
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στα επόμενα 5
έτη. Λίγες όμως επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν δράσει σε
αυτόν τον τομέα με μόνο 16% να δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει
πρωτοβουλία για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019,
ο Συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου
κ. Φίλιππος Σώσειλος. Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν o Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος
Ευγενίου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της CYTA κ.
Ανδρέας Νεοκλέους, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Tototheo
Maritime κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου και ο Εκτελεστικός
Διευθυντής του ομίλου C.A. Papaellinas κ. Χρήστος Παπαέλληνας.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της τοπικής έρευνας, ο κ.
Ευγενίου, ανέφερε ότι «Τα θέματα που θα απασχολήσουν
τους CEOs στην Κύπρο είναι το χάσμα που υπάρχει στη διαθεσιμότητα και στην ανάλυση των δεδομένων, η έλλειψη
των απαραίτητων δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας,
η επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση σχεδίων δράσης που
αφορούν την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, η
αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κυβερνοασφάλεια.
Οι προκλήσεις φέρουν ευκαιρίες και παράλληλα απαιτούν
δράση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η έρευνα της PwC, αποτελεί
πλούσια πηγή πληροφόρησης και χρήσιμο εργαλείο για το
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Ευγενίου.
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
www.pwc.com.cy/ceosurvey.

που κατείχε, θα έχει πλέον 20,5%.
Όσον αφορά στην Pimco, τον
αμερικανικό κολοσσό που προσέγγισε κατά το 2018 και την Ελληνική
Τράπεζα, αλλά και την Τράπεζα
Κύπρου για το project Helix, ώστε
να χρηματοδοτήσει την πώληση
δανείων ύψους 2,8 δισ. ευρώ στην
Apollo Global Management, σύναψε συμφωνία με την Ελληνική,
με θυγατρική της, ονόματι Poppy
Sarl. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης,
λοιπόν, όπως λειτουργεί μια απευθείας ανάθεση, η Poppy Sarl θα
εγγραφεί για 71,4 εκατ. νέες μετοχές, που θα αντιπροσωπεύουν το
17,3% του μετοχικού κεφαλαίου

μετά την ολοκλήρωση της αύξησης
κεφαλαίου και θα της κοστίσει 50
εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της Poppy
Sarl στην τράπεζα, θα ανέλθει εντέλει στο 17,7%.
Η εφημερίδα είχε αναφέρει προ
εβδομάδων πως η ThirdPoint, το
αμερικανικό επενδυτικό ταμείο
δεν θέλει να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου. Εκ του αποτελέσματος, δεν άσκησε τα δικαιώματα
προτίμησης που της παραχωρήθηκαν (ως υφιστάμενος μέτοχος)
και το ποσοστό της θα μειωθεί σε
12%, από 26,2% που είχε μέχρι
πρότινος. Οι πληροφορίες δε αναφέρουν πως θα δώσει τη θέση της,

Παίκτης που θα μπει αιφνιδίως
στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής, είναι το επενδυτικό ταμείο
7Q, το οποίο όπως έχει διαρρεύσει
σε χρηματιστηριακούς κύκλους
αγόρασε τα δικαιώματα προτίμησης
της ThirdPoint, δίνοντάς του τη
δυνατότητα να εισχωρήσει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής
Τράπεζας με 10%.
Η Senvest θα εξασκήσει τα δικά
της δικαιώματα προτίμησης και
θα έχει το 5% της «νέας» Ελληνικής,
η Ebrd θα κατέχει πλέον 3 – 4%
της Τράπεζας, η Εκκλησία θα κατέχει το 1% και η CNP Ασφαλιστική,
επίσης 1%.
Στο 18% και στο 20% αντίστοιχα
θα ανέλθουν Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και
ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
της Ελληνικής Τράπεζας ύστερα
από την αύξηση κεφαλαίου.

4

l

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 10 Μαρτίου 2019

Κτίζει γέφυρες με Ασία το Υφυπουργείο
Η Κύπρος επωφελήθηκε περισσότερο από άλλες χώρες από το Brexit, δηλώνει η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα θετικά πρόσημα στη ναυτιλία
στον ένα χρόνο λειτουργίας του
Υφυπουργείου δεν περιορίζονται
στο 7%, του τομέα επί του ΑΕΠ,
εκτιμά η υφυπουργός Νατάσα Πηλείδου και αναφέρει ότι αυτό είναι
κάτι που αναμένεται να αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης στο μέλλον.
Επισημαίνει, ωστόσο, ότι παρά τις
θετικές επιδόσεις της κυπριακής
ναυτιλίας, η σκιά του τουρκικού
εμπάργκο, οι ευρύτερες προκλήσεις
διεθνώς, αλλά και το Brexit, δεν
αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Τελευταία πρόκληση για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι η εξεύρεση
νέων πόρων χρηματοδότησης. Σε
αυτό το κομμάτι πέραν του τραπεζικού δανεισμού η τάση είναι η
ενοικιαγορά πλοίων, η οποία προσφέρεται κυρίως από κινεζικές και
ιαπωνικές εταιρείες.
Ως εκ τούτου θετικά αποτιμάται
η πρωτοβουλία του ΧΑΚ για δημιουργία πλατφόρμας ναυτιλιακών
ομολόγων, καθώς και η συμπερίληψη του τομέα της ναυτιλίας στο
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων,
αναφέρει στην «Κ» η υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου. Επισημαίνει ότι σύντομα θα τρέξουν
και οι διαδικασίες αναβάθμισης
του εξοπλισμού του Υφυπουργείου,
θα υπάρχει κατάληξη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου- Ελλάδας
αλλά και θα οριστικοποιηθεί η παρουσία της Κύπρου, μέσω αντιπροσώπου στην Ασία, ώστε να
αναπτυχθούν σχέσεις και να προσεγγιστούν και ναυτιλιακές ασιατικής σημαίας.
–Ποια είναι η εικόνα της κυπριακής ναυτιλίας στον ένα
χρόνο λειτουργίας του Υφυπουργείου;
–Έχουμε 207 εταιρείες, οι οποίες
είναι εγγεγραμμένες στο σύστημά
μας, δηλαδή είναι ενταγμένες στο
Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
και όσον αφορά τη χωρητικότητα
των πλοίων βρισκόμαστε γύρω στα
24,3 εκατομμύρια κόρους. Πέρυσι
ήμασταν γύρω στο 23,7 κόρους,
άρα φέτος είχαμε μια σημαντική
αύξηση. Υπάρχουν επίσης άλλες
πολλές εταιρείες, οι οποίες ήρθαν
τελευταία, όπως ναυτασφαλιστικές,
οι οποίες όμως δεν εμπίπτουν σε
αυτό το σύστημα και ως εκ τούτου
δεν τις μετρούμε μέσα στα στατιστικά μας στοιχεία. Υπολογίζεται
επομένως ότι υπάρχουν γύρω στις
100-200 εταιρείες που είναι εκτός
του πλαισίου Φόρου Χωρητικότητας, αλλά δραστηριοποιούνται σε
θέματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία και που δεν θα υπήρχαν αν
δεν υπήρχε ο κύριος τομέας της
ναυτιλίας. Ως εκ τούτου όταν λέμε
ότι η συνεισφορά της ναυτιλίας
στο ΑΕΠ είναι στο 7% σίγουρα σε
αυτό υπάρχει ένας βαθμός ανακρίβειας, και λόγω του ότι πολλές
εταιρείες είναι ιδιωτικές και δεν
έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία
τους. Πιστεύω ότι σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να
δούμε το θέμα της διεξαγωγής μελέτης ώστε να εξακριβώσουμε το
κατά πόσο έχει υπάρξει αύξηση.
Διότι από τη στιγμή που βλέπουμε
αύξηση στον αριθμό εταιρειών,
είναι καλά αυτό κάποια στιγμή να
ποσοτικοποιηθεί ώστε να ξέρουμε
και τον αντίκτυπο στην οικονομία.
–Υπάρχει στόχος που πρέπει
να καλύψουμε;
–Υπάρχει αύξηση στόλου και
είναι αρκετά ικανοποιητική δεδομένου του τουρκικού εμπάργκο
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και ειδικά αν δούμε ότι
κάποια από τα παραδοσιακά και
τα μεγάλα νηολόγια παρουσιάζουν
μείωση. Σίγουρα όμως δεν πρέπει
ποτέ να εφησυχάζουμε και να θεωρούμε ότι αυτά που κάνουμε είναι
αρκετά. Ειδικά από την στιγμή που
έχουμε το πρόσθετο θέμα του τουρκικού εμπάργκο που πρέπει να αντισταθμίσουμε με κάποιο τρόπο
όμως δεδομένου αυτού του σοβαρού κωλύματος είναι ικανοποιητική
η αύξηση. Το σημαντικό είναι σε
συνεχή βάση να έχουμε αύξηση
και επίσης να βλέπουμε και τι κάνουν οι ανταγωνιστές, ποιοι καθιστούν τη μεγαλύτερη απειλή και
να συνεχίσουμε να είμαστε αντα-

Περί τις αρχές του καλοκαιριού θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα για το πιθανό χρηματοδοτικό κενό από ενδεχόμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου Ελλάδας, σύμφωνα με την κα Πηλείδου.








Ο εξοπλισμός του Υφυπουργείου χρήζει αναβάθμισης, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας νηολόγησης.
γωνιστικοί. Αυτό επηρεάζεται και
από το γεγονός ότι είμαστε στην
Ε.Ε., με ένα πλαίσιο αρκετά αυστηρό με το οποίο πρέπει να συμμορφωνόμαστε, άρα δεν μπορούμε
να κάνουμε κάποια πράγματα τα
οποία για άλλους είναι εύκολα.
Έτσι βασιζόμαστε στο κομμάτι
της παροχής υπηρεσιών στο οποίο
τα πάμε εξαιρετικά καλά και το
οποίο μπορεί να μας διασφαλίσει
την ανταγωνιστικότητα. Με αυτό
είναι συνυφασμένη και η αυτοματοποίηση του Υφυπουργείου.

Aναβάθμιση του λογισμικού
–Ποια βήματα γίνονται;
–Μέσα στον τελευταίο χρόνο
κάναμε αρκετές ενέργειες όπως
το να αποδεχόμαστε ηλεκτρονικά
πιστοποιητικά από νηογνώμονες
ή την ηλεκτρονική επικύρωση των
πιστοποιητικών, ενώ έχουμε ανανεώσει την ιστοσελίδα μας και τον
τρόπο με τον οποίο δίνονται οι
πληροφορίες ώστε να υπάρχει πιο
πελατοκεντρική προσέγγιση και

Καλοκαίρι για ακτοπλοϊκή
–Είναι εφικτό σενάριο τελικά η
ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας;

–Καταρχάς να πούμε ότι έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφορών για το πιθανό χρηματοδοτικό κενό, και εναπόκειται
σε εμάς να αξιολογήσουμε την
κάθε προσφορά και να προχωρήσουμε με την μελέτη. Για την
ολοκλήρωση της μελέτης θα
χρειαστούν δέκα εβδομάδες
από την υπογραφή της συμφωνίας. Θεωρούμε ότι αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλούς από τους
παράγοντες οι οποίοι πιθανό να
παίζουν σημαντικό ρόλο. Πέραν από τη ζήτηση την οποία
θεωρούμε ότι είναι άγνωστη,
πρέπει να προσδιορίσουμε τα
κόστη. Θέλουμε να εξετάσουμε
πόσο ρόλο παίζει το κάθε δεδομένο όταν αλλάζει ο τύπος του
πλοίου ή το καύσιμο ή η συχνότητα, ή αν θα υπάρχουν ενδιάνα βρίσκει κάποιος πιο εύκολα τις
πληροφορίες ανά θέμα και ανά κεφάλαιο που τον ενδιαφέρει. Ο επόμενος μας στόχος είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας νηολόγησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο
εξετάζουμε όμως για να γίνουν
όλα αυτά σωστά χρειάζεται και η

μεσοι σταθμοί. Θεωρούμε ότι
θα ήταν πολύ πιο εφικτό να
έκαναν την διαδρομή πλοία
όπως RO RO και RO PAX τα
οποία δεν είναι πάρα πολύ
ακριβή επιλογή, όμως δεν θα
προσέφερε την πολυτέλεια
που ίσως πολύς κόσμος να αναμένει. Ένα πλοίο με πολύ μεγάλο κόστος το οποίο να είναι πολυτέλειας και το οποίο θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο
είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Νεότερα θα υπάρξουν αρχές του καλοκαιριού.
Τότε θα ξέρουμε το κόστος και
το πόσο μεταβάλλεται και το
κατά πόσο θα χρηματοδοτηθεί
μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων
ή μέσω διαρθρωτικού ταμείου.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει
πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, αν το κόστος είναι μικρό, πιστεύω ότι θα μπορεί μέσα από τα διαρθρωτικό ταμείο
να καλυφθεί.
ανανέωση του εξοπλισμού, software και του hardware. Σε πρώτο
στάδιο προσπαθούμε να ανανεώσουμε κομμάτι του software το
οποίο θεωρείται ότι χρήζει βελτίωσης.
–Έχει κοστολογηθεί η αναβάθμιση;









Δύο μονάδες ανακύκλωσης πλοίων έχουν
εγκριθεί στην Τουρκία
από τις οποίες δεν θα
εξαιρούνται τα πλοία
υπό κυπριακή σημαία.
–Είναι κάποια πράγματα τα
οποία έχουμε τη δυνατότητα να
τα κάνουμε με τον προϋπολογισμό
μας. Υπάρχουν και κάποια άλλα
τα οποία γνωρίζει και η Βουλή
μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2019, ότι όταν θα
υπάρχει καθαρή εικόνα του κόστους ενδεχομένως να χρειαστούν
και κάποια επιπρόσθετα κονδύλια.
Σε σύγκριση όμως με το τι παράγει
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας μέσω
των φόρων, και των τελών, αλλά
και η ναυτιλία ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ, το κόστος θα είναι χαμηλό.
–Πώς θα μετριάσουμε το θέμα
με το τουρκικό εμπάργκο; Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποια βήματα;
–Αυτό το θέμα πάντα θεωρείται
ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των
συνομιλιών και της εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού. Δεν είναι κάτι
δηλαδή το οποίο το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας μπορεί να χειριστεί αυτόνομα. Σίγουρα γίνονται προσπά-

Επιπρόσθετο πλεονέκτημα οι πολιτογραφήσεις
–Πρόσφατα έχει προστεθεί και
η ναυτιλία στο κομμάτι των
πολιτογραφήσεων. Φαντάζομαι
είναι κάτι που ενισχύει την
προσπάθεια προσέλκυσης εταιρειών.
–Οι πολιτογραφήσεις είναι
ένα επιπρόσθετο εργαλείο και
πλεονέκτημα για κάποιον επενδυτή ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο, δεν είναι κάτι το οποίο από
μόνο του θα προσελκύσει κόσμο
και εταιρείες. Αυτό που εμείς ζητούμε ως Κύπρος είναι αυτές οι
επενδύσεις να έχουν μία παρουσία

στην Κύπρο. Δηλαδή τα οποιαδήποτε πλοία έρχονται στην Κύπρο
μέσω του σχεδίου να τα διαχειρίζεται εταιρεία στην Κύπρο και
ως εκ τούτου να έχει και η πραγματική οικονομία κάποιο όφελος
πέραν της νηολόγησης στο κυπριακό νηολόγιο. Θεωρώ ότι είναι
μια ενδιαφέρουσα προοπτική,
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετές εταιρείες και λάβαμε ερωτήματα μέχρι τώρα μόνο σε προκαταρκτικό στάδιο.
–Έχουν τεθεί συγκεκριμένα
κριτήρια;

–Θα εξετάζεται η κάθε αίτηση
ξεχωριστά και το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας θα δίνει την άποψή
του για τη συνεισφορά στην οικονομία. θα βλέπουμε την κατάσταση των πλοίων, την ηλικία,
την αξία των πλοίων. Έχουμε
σκεφτεί κάποια κριτήρια, το σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε
τα πλοία από την Κύπρο ούτως
ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει αρκετό όφελος για την οικονομία. Επίσης, τα πλοία τα οποία
θα νηολογούνται υπό κυπριακή
σημαία πρέπει να πληρούν τις

ποιοτικές προϋποθέσεις τις οποίες
θέτουμε έτσι και αλλιώς. Στο παρόν στάδιο επειδή δεν έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη
πέρα από τα επενδυτικά ταμεία
τα οποία είναι κάτι το δοκιμασμένο που έχει ήδη γίνει αυτό που
συνιστούμε σε όλους όσοι έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον είναι να
επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας
στείλουν τις προκαταρτικές ιδέες
και σκέψεις ούτως ώστε να τους
δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές
και από εκεί να ξεκινήσουν να
κάνουν την αίτηση.

θειες όσον αφορά επιμέρους θέματα όπως για παράδειγμα στο
κομμάτι της ανακύκλωσης των
πλοίων. Να αναφέρω ότι έχουν
αναγνωριστεί πρόσφατα δύο μονάδες ανακύκλωσης πλοίων στην
Τουρκία μετά από μια διαδικασία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε
κάνει διαβήματα ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα κυπριακά πλοία δεν
θα εξαιρούνται από αυτή την πρόνοια και ότι θα μπορούν να σταλούν
για ανακύκλωση εκεί. Έχουμε την
διαβεβαίωση της Ε.Ε. ότι σε περίπτωση που αυτό δεν τηρηθεί θα
αναλάβουν και οι ίδιοι δράση.
–Από την άλλη θετικά μας επηρεάζει μέχρι στιγμής το Brexit.
Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από περισσότερες εταιρείες
πέραν αυτών που ξέρουμε;
–Έχουμε κάποιες εταιρείες οι
οποίες γνωρίζουμε ότι κάνουν σκέψεις είτε για μεταφορά παρουσίας
είτε για μεταφορά στόλου, όμως
είναι θέματα τα οποία θα πάρουν
κάποιους μήνες για να ξεκαθαρίσουν. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι
η Κύπρος έχει ανταγωνιστές, όμως
θεωρώ ότι επωφελήθηκε περισσότερο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Είχαμε παραδείγματα εταιρειών
όπου αποφάσισαν να δημιουργήσουν έδρα στην Κύπρο, έχουμε
ενδείξεις και για άλλες εταιρείες
οι οποίες ενδιαφέρονται, αν και
είναι ακόμα πρώιμο. Και από πλευράς μας πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ούτως ώστε σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit να
ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες
και ποιο το καθεστώς της σχέσης
με το Ηνωμένο Βασίλειο από τον
Απρίλιο και μετά.
–Στα πλάνα σας και ο διορισμός
αντιπροσώπου στην Ασία. Έχει
αποφασιστεί σε ποια χώρα;
–Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα
αλλά βρήκαμε ενδιαφέρουσες προοπτικές. Θα βρεθώ στη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και στη Σαγκάη
τον Απρίλη και τον Μάη και έχουμε
δρομολογήσει κάποιες συναντήσεις με άτομα τα οποία έχουν και
την εμπειρία και τη γνώση και μιλούν τη γλώσσα, βρίσκονται εκεί
μόνιμα οι οποίοι θα μπορούν να
μας βοηθήσουν είτε προσωπικά
είτε να συστήσουν τρόπους με
τους οποίους θα μπορέσουμε να
δουλέψουμε. Είναι μια δύσκολη
αγορά σίγουρα ειδικά από τη στιγμή που είναι μικρή η κυπριακή παρουσία και κάποιες άλλες σημαίες
είναι πολύ πιο γνωστές.
Όμως από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι σημαντικό, καθώς
υπάρχουν οι κινεζικές και ιαπωνικές leasing companies. Το leasing, δηλαδή η πώληση πλοίου
υπό τη μορφή ενοικίου είναι πλέον
ο καινούργιος τρόπος χρηματοδότησης ολόκληρης της πλοιοκτησίας. Πρέπει επομένως να δημιουργήσουμε σχέσεις, να γνωρίσουν
την κυπριακή σημαία, να μας εμπιστευτούν να δουν ότι οι υπηρεσίες μας είναι καλύτερες από πολλούς ανταγωνιστές και να κτιστεί
μια σχέση. Αυτό παίρνει χρόνο,
κτίζεται σταδιακά. Εκτός από την
Ασία ετοιμάζουμε αποστολή στο
Αμβούργο και στη Νορβηγία σε
ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια,
το Nor-shipping 2019. Πρέπει να
πω ότι έχουμε αύξηση εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, από τη Νορβηγία και γενικότερα τη Σκανδιναβία και είναι κάτι
στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε.
–Μιλώντας για καινούργιους
τρόπους χρηματοδότησης, πώς
βλέπετε την πρωτοβουλία του
ΧΑΚ για δημιουργία πλατφόρμας ναυτιλιακών ομολόγων;
–Είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε επιτυχώς στη Νορβηγία. Σίγουρα είναι μια πρόταση με προοπτική, όμως από την ιδέα μέχρι
την εφαρμογή υπάρχει ένα μακρύ
μονοπάτι. Εμείς έχουμε συζητήσει
το θέμα αρκετές φορές σε προκαταρτικό στάδιο είμαστε πάρα πολύ
θετικοί και είμαστε στη διάθεση
του ΧΑΚ ώστε να αναπτυχθεί αυτό
το εργαλείο. Πιστεύω ότι είναι καιρός το ΧΑΚ να επιστρέψει δυναμικά
και αυτός είναι ένας τρόπος να
γίνει και κάτι διαφορετικό και ανταγωνιστικό και ενδεχομένως και
καινοτόμο.
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Οι προκλήσεις και το στοίχημα της Τρ. Κύπρου
Τα δεδομένα και η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελούν απάντηση στη φημολογία. Τώρα καλείται να ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εν μέσω έντονης φημολογίας σχετικά με την κατάσταση υγείας της
Τράπεζας Κύπρου (ΤΚ), η ίδια η
τράπεζα «ανταπάντησε» με την έκδοση αποτελεσμάτων της περασμένης Δευτέρας, σύμφωνα με τραπεζική πηγή. Η ανακοίνωση κατέγραψε ζημιές για το 2018, που είναι
μεν καθόλου αμελητέες, αφού ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ, είναι
δε πλασματικές, όπως σημειώνεται,
αφού οφείλονται στο νομοσχέδιο
για τη φορολόγηση που πέρασε
πρόσφατα, αλλά και στην πώληση
δανείων (Helix). Ακόμα σημαντικότερη, όμως, ήταν και η αναφορά
στην κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία,
έχοντας φτάσει στα 18,3%, είναι,








«Κλείνει, σιγά-σιγά, το
παρελθόν και τώρα η
πρόκλησή μας είναι το
μέλλον», σχολιάζει στέλεχος της τράπεζας.
όπως δήλωσε ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος, Τζον Χούρικαν,
η υψηλότερη επάρκεια στην ιστορία
της τράπεζας. Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΤΚ κάνει λόγο για «άνετη» κεφαλαιακή επάρκεια, κτισμένη
στα βασικά κεφάλαια ύψους 15,4%.
Στελέχη της τράπεζας σημειώνουν
πως η χρησιμοποίηση της λέξης
«άνετη» αποτελεί σημαντική αναβάθμιση από προηγούμενες ανακοινώσεις, που έκαναν λόγο για
«ικανοποιητική» επάρκεια.

Η φημολογία
Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων
λειτούργησε ως «αγχολυτικό», καθώς η φημολογία για την πορεία

της ΤΚ είχε εσχάτως ενταθεί. Η φημολογία είχε επικεντρωθεί σε δύο
σημεία: Πρώτο, πως ο σχεδιασμός
πώλησης δανείων, το πρότζεκτ γνωστό ως Helix, δεν δείχνει να βαίνει
προς ολοκλήρωση και δεύτερο πως
η τράπεζα θα χρειαστεί κεφάλαια
μέσα στο επόμενο διάστημα. Η φημολογία εντάθηκε μάλιστα με την
πρόσφατη έξοδο από την Τράπεζα
Κύπρου, του Μάικ Σπανού, μια έξοδο που ερμηνεύτηκε ως «απόδραση»
από προβλήματα που φέρονταν να
σοβούσαν στην Τράπεζα. Σύμφωνα
με απόλυτα ενημερωμένες πηγές,
οι λόγοι που οδήγησαν τον κ. Σπανό
στην έξοδο δεν είχαν σχέση με τις
οικονομικές εξελίξεις της ΤΚ. Επιπλέον, όμως, την αρνητική εικόνα
επιδείνωσε, αρχικά η πτώση της
αξίας της μετοχής, η οποία αντιστρέφεται μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων, αλλά και η
«τελευταίας στιγμής» πληροφορία
του περασμένου Σαββάτου πως ο
διευθύνων σύμβουλος Τζον Χούρικαν οδηγείται σε αποχώρηση από
την τράπεζα για να αναλάβει θέση
στη NewDay η οποία ετοιμάζει χρηματιστηριακό άνοιγμα.

Οι φήμες
«Το μεγαλύτερο και πιο βασανιστικό ερώτημα», σχολιάζουν πηγές της Τράπεζας Κύπρου, είναι,
ενώ η τράπεζα κατείχε επάρκεια
στα 16% πριν από την ψήφιση της
ΑΦΑ την Παρασκευή, και άνω του
18% μετά την περασμένη Παρασκευή, οι φήμες εντείνονταν σχετικά με τα κεφάλαιά μας». Οι ίδιες
πηγές δεν κρύβουν την πεποίθηση
πως επρόκειτο για μεθοδευμένη
προσπάθεια από συγκεκριμένους
κύκλους με απώτερο σκοπό να επηρεαστούν εξελίξεις στην τράπεζα,
πράγμα που αυτονόητα δύσκολα
μπορεί να αποδειχθεί ώστε να λειτουργήσει ως επιχείρημα. Ωστόσο,

«Άνετα» κεφάλαια και Helix επιτρέπουν «όλες τις επιλογές» για τη
μετέπειτα πορεία της τράπεζας, εν μέσω «τολμηρών σχεδιασμών» σύμφωνα
με την Αγία Παρασκευή.
εάν υπήρξε πράγματι μεθοδευμένη
προσπάθεια, αυτή υποστηρίχθηκε
από μια σειρά από περιστασιακά
μεν, αλλά συνεχιζόμενα δεδομένα:
Η αποχώρηση Άκερμαν, η οποία
ανακοινώθηκε μεν προ έτους, αλλά
επανήλθε στο προσκήνιο πρόσφατα, η πτώση της μετοχής, η αποχώρηση του Μάικ Σπανού, καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του
Helix, και τελικά η ανακοίνωση για
αποχώρηση, τον Σεπτέμβριο, του
Τζον Χούρικαν. Την ίδια ώρα, η
τράπεζα προχωρεί σε μείωση του
αριθμού καταστημάτων, ενώ εντείνονται οι αναφορές σε μείωση
προσωπικού.
Αυτά τα δεδομένα ενέτειναν, σί-

γουρα, τις υφιστάμενες φήμες.
Ωστόσο, η εικόνα που εξέπεμψε η
Τράπεζα Κύπρου την περασμένη
Δευτέρα έχει καθησυχάσει ουσιαστικά τις όποιες ανησυχίες. Δεχόμενος ερώτηση σχετικά με την πορεία της τράπεζας στη συνέντευξη
Τύπου για τα αποτελέσματα, ο Τζον
Χούρικαν απάντησε: «Σχετικά με
την πορεία της τράπεζας, δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με θεωρίες συνωμοσίας, αλλά επικεντρωθήκαμε στη
δουλειά μας. Σήμερα έχουμε ρευστότητα 4,4 δισ. ευρώ, κεφάλαια
18,3% και ξεκάθαρους, ρητούς σχεδιασμούς για τα επόμενα βήματα».
Τα στοιχήματα της τράπεζας
Μπορεί, όμως, η τράπεζα να έδω-

σε πειστικές απαντήσεις στις φήμες
που κυκλοφόρησαν το τελευταίο
διάστημα, αλλά μπροστά της έχει
ακόμα σημαντικές προκλήσεις τις
οποίες καλείται να αντιμετωπίσει,
όπως εξάλλου παραδέχτηκε ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος.
Πρώτο, η πορεία μείωσης των ΜΕΔ
πρέπει να ολοκληρωθεί. Η όποια
ικανοποίηση για την μείωση, από
τα 15,5 δισ. ευρώ στα 4,8 δισ. μπορεί
μεν να είναι εντυπωσιακή, αλλά
δεν είναι αρκετή. Δεν μπορεί να
κρυφτεί το γεγονός ότι η τράπεζα,
είτε μέσα από μια ουσιαστική πώληση τύπου Helix, είτε μέσα από
κάποια άλλη ριζική κίνηση, θα κληθεί να αντιμετωπίσει πιο ολοκληρωτικά το ζήτημα των ΜΕΔ μέσα
στους επόμενους 12 μήνες. Εξάλλου,
η «άνεση» των κεφαλαίων της αφήνει ανοικτές αρκετές επιλογές. Δεύτερο, η τράπεζα καλείται να ενισχύσει και να επιταχύνει την πορεία
ψηφιοποίησής της. Όπως και στην
περίπτωση των ΜΕΔ, έχουν ήδη
γίνει αρκετές κινήσεις, με νέες
εφαρμογές και δυνατότητες να
έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο,
οι απαιτήσεις του νέου ψηφιακού
περιβάλλοντος και των πελατών
στο σύνολό τους, εξαναγκάζουν,
ουσιαστικά «διά της βίας» την ταχύτερη ολοκλήρωση της ψηφιακής
μεταμόρφωσης. Πάντως, ο Τζον
Χούρικαν δεν έκρυψε κάποιο εκνευρισμό για το θέμα, σχολιάζοντας
τη Δευτέρα πως οι εφαρμογές της
Τράπεζας Κύπρου επιτρέπουν στον
πελάτη της να ενοποιήσει τους λογαριασμούς του που κατέχει στο
εξωτερικό και δη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μία εφαρμογή, αλλά το
ίδιο δεν συμβαίνει και με τους λογαριασμούς του σε άλλες κυπριακές
τράπεζες, αφού αυτές δεν είναι ακόμα έτοιμες. Επιπλέον, η Τράπεζα
έχει ήδη ανακοινώσει πως 71% των
συνολικών συναλλαγών των πελα-

τών της ολοκληρώνονται εκτός γκισέ, μέσα από ΑΤΜ και ψηφιακά κανάλια. «Το μεγαλύτερο κατάστημα
της τράπεζας είναι ο καναπές του
πελάτη», σχολίασε στέλεχος της
τράπεζας, τονίζοντας πως «η μείωση
του αριθμού καταστημάτων έχει
επιβληθεί παγκοσμίως από τους
πελάτες των τραπεζών». Αυτή η κίνηση σχετίζεται και με την τρίτη
πρόκληση της τράπεζας, που είναι
η μείωση του κόστους. «Η παραγωγή κατευθύνεται από άτομα, κτήρια και τεχνολογία», σχολίασε ο
Τζον Χούρικαν. «Θα χρειαστούμε
λιγότερα από τα πρώτα δύο, και περισσότερο από το τρίτο». Πάντως,
οι αναφορές σε μείωση προσωπικού
είναι έντονες, ενώ και η κατάργηση
15 καταστημάτων φαίνεται να ήταν
η αρχή μιας μακράς σειράς από κινήσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή μεταμόρφωση. Η ψηφιακή
μεταμόρφωση αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα για την τράπεζα,
η οποία καλείται, έχοντας ένα απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο, να
συνεχίσει την υλοποίηση των σχεδιασμών της χωρίς καθυστερήσεις.
«Αντιμετωπίσαμε το παρελθόν, και
τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
το μέλλον», σχολίασε στέλεχος της
τράπεζας στην «Κ».
Η τέταρτη πρόκληση αφορά
στην εξεύρεση αντικαταστάτη του
Τζον Χούρικαν. «Υπάρχει αρκετό
ταλέντο, τόσο εντός όσο και εκτός
της τράπεζας», σχολίασε αινιγματικά σε σχετική ερώτηση. Σε κάθε
περίπτωση, η επιλογή που θα γίνει
θα κρίνει πολλά σχετικά με το μεσοπρόθεσμο μέλλον της τράπεζας.
Τόσο η ψηφιακή της ταυτότητα,
όσο και η σχέση της με την αγορά
και την κοινωνία στην οποία λειτουργεί, θα πρέπει να συνεχίσουν
να βελτιώνονται καθώς η τράπεζα
επιχειρεί να αφήσει πίσω της το
2013.
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Το 2020 η μεταρρύθμιση στα Δικαστήρια
Οι δέκα συν πέντε άξονες των νομοθετικών και άλλων μέτρων που έχουν αποφασιστεί - Ετοιμη η έκθεση των Ιρλανδών
Επιμέλεια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Το Μάρτιο του 2018 ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε η τελική έκθεση
των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων
αναφορικά με τη μεταρρύθμισηαναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων. Στο
πλαίσιο της μελέτης αυτής και
των αποφάσεων για προώθηση
της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, ετοιμάσθηκε Σχέδιο Δράσης,
στο οποίο καταγράφονται οι δράσεις - ενέργειες που πρέπει να
υλοποιηθούν και δρομολογήθηκε
η υλοποίησή τους στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
με ορίζοντα τις αρχές του 2020.
Αναφορικά με τις ενέργειες για
τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, απαντά γραπτώς ο υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
Ιωνάς Νικολάου σε ερώτηση του
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Λευκωσίας, Μαρίνου Μουσιούττα
για τα νομοθετικά και άλλα μέτρα
που έχουν ληφθεί για την μεταρρύθμιση. Ο κ. Νικολάου περιγράφει
τα μέτρα ως εξής:
α) Έργο της εκκαθάρισης των
καθυστερημένων υποθέσεων στα
Δικαστήρια: Μία εκ των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων, στην
οποία έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα, είναι το έργο της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια. Για τον
σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ομάδα
παρακολούθησης του έργου, αποτελούμενη από δικαστές όλων των
βαθμίδων, διορίστηκε υπεύθυνος
του έργου για τη διασφάλιση της
καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας
του έργου και συμφωνήθηκε με
το Ανώτατο Δικαστήριο και το
Υπουργείο Οικονομικών η πρόσληψη απαραίτητου αριθμού δικαστών για την εκδίκαση εντός δύο
ετών όλων των υποθέσεων, που
εκκρεμούν ενώπιον όλων των
Επαρχιακών Δικαστηρίων για περίοδο πέραν των τεσσάρων χρόνων. Οι 26 νέες θέσεις δικαστών,
αλλά και του ανάλογου υποστηρικτικού προσωπικού, περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό
2019.
β) Αναθεώρηση και συγγραφή
Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας:
Βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αναθεώρηση των θεσμών
Πολιτικής Δικονομίας. Το έργο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τις αρχές
Μαρτίου 2018 διορίστηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο η Επιτροπή
Θεσμών (Rules Committee) απο-

Και μέτρα
εκτός Σχεδίου
Όπως υπογράφει ο Υπουργός Δικαιο-

Tον Μάρτιο του 2018 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η τελική έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων αναφορικά με την αναδιοργάνωση των

δικαστηρίων.
τελούμενη από δικαστές, πρωτοκολλητή και δικηγόρους, η οποία
μελετά τις κατά καιρούς εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων και
προβαίνει σε παρατηρήσεις. Το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
περί τον Μάιο 2019.
γ) Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και
Ναυτοδικείου: Ήδη περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της
Δικαστικής Υπηρεσίας για το 2019,
οι πέντε θέσεις δικαστών.
δ) Ίδρυση Σχολής Δικαστών:
Έχει διοριστεί εδώ και δύο χρόνια
ο διευθυντής Μεταρρύθμισης και
Επιμόρφωσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
ετοίμασε δύο νομοσχέδια για την
ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Δικαστών, βάσει των εισηγήσεων
της μελέτης του εμπειρογνώμονα,
τα οποία εστάλησαν στον πρόεδρο
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και
στον διευθυντή Μεταρρύθμισης
και Επιμόρφωσης, για σχόλια/παρατηρήσεις, με σκοπό την οριστικοποίηση και περαιτέρω προώθησή τους.
ε) Διαχωρισμός της δικαιοδο-









Διορίστηκε Επιτροπή
Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των άμεσα
εμπλεκομένων στη μεταρρύθμιση φορέων.
σίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
με τη σύσταση ξεχωριστής δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας: Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ετοίμασε τα σχετικά νομοσχέδια, τα οποία αυτή
την περίοδο είναι υπό διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
στ) Καθορισμός αντικειμενικών
κριτηρίων για την πρόσληψη και
αξιολόγηση δικαστών: Το έργο,
το οποίο χρηματοδοτείται από
την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε.,
έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται
η ολοκλήρωση και παράδοση της

μελέτης των εμπειρογνωμόνων
περί τον Μάρτιο 2019.
ζ) Αγορά Υπηρεσιών Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων μέσω Στρατηγικού
Επενδυτή (Σύστημα η Δικαιοσύνη):
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ξεκινήσει την εκ νέου αξιολόγηση
των προσφορών, μετά την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου Προσφορών από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, για
τυπικούς λόγους.
η) Έργο για Ακουστική Ψηφιακή Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίου (Digital
Audio Recording of Court Proceedings (DAR): Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του έργου είναι να
εξετασθεί κατά πόσο μπορεί να
βελτιωθεί η αποδοτικότητα των
δικαστικών διαδικασιών με την
ηχογράφησή τους, με σκοπό την
απλοποίηση της λήψης των πρακτικών, πράγμα που θα συμβάλει
στη μείωση των καθυστερήσεων
στην ετοιμασία των πρακτικών.
Το έργο ξεκίνησε περί τα μέσα
Φεβρουαρίου 2019 και θα ολοκλη-

ρωθεί μέσα σε έξι μήνες.
θ) Προώθηση εναλλακτικών
μεθόδων επίλυσης διαφορών: Ολοκληρώθηκε η μελέτη, που ανατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, η
οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις
για τους τρόπους αναβάθμισης
του θεσμού της διαμεσολάβησης
και βέλτιστες πρακτικές, ειδικότερα στα θέματα εκπαίδευσης,
ποιότητας και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης
στους διαμεσολαβητές και η δυνατότητα αποδοχής της ως μέτρου
που πραγματικά προσφέρεται για
την επίλυση διαφορών. Τα συμπεράσματα/εισηγήσεις της μελέτης είναι υπό διαβούλευση με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
ι) Δημιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων για τη διοίκηση των Δικαστηρίων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως προχώρησε στην ετοιμασία ενός πρώτου νομοσχεδίου που
να ρυθμίζει το θέμα.

Χαμηλότερη από τον στόχο που είχε
τεθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2018
Στο 1,9%, κάτω από τον πήχυ που έθεσαν πέρυσι η κυβέρνηση και οι θεσμοί
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο 1,9%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις της κυβέρνησης, αλλά και των
δανειστών, διαμορφώθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης του 2018, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που
δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η
εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα των χαμηλών
επιδόσεων του δ΄ τριμήνου, κάτι που
ανέμεναν ορισμένοι αναλυτές, με τον
ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται
στο 1,6% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο
του 2017 και τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να μειώνονται κατά 27,2% σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του 2017.
Αν και η μείωση των επενδύσεων
μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στη σύγκριση με τις πολύ υψηλές επιδόσεις
της αντίστοιχης περιόδου του 2017
λόγω παραγγελιών πλοίων, οι αναλυτές
εκφράζουν την ανησυχία ότι παγιώνεται ένας ρυθμός 1,5%-2% (το 2017
ήταν 1,4%) και μάλιστα σε μια εποχή
που η Ευρώπη είχε πολύ υψηλότερους
ρυθμούς. Επομένως, γεννάται προβληματισμός για το κατά πόσον είναι
εφικτή η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών
για φέτος και τα επόμενα χρόνια, την








Προβληματισμός για το
κατά πόσον είναι εφικτή
η επίτευξη υψηλότερων
ρυθμών για φέτος, ενώ η
Ευρωζώνη επιβραδύνει.
ώρα που οι προβλέψεις για την Ευρώπη
έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς
τα κάτω, από 1,9% σε 1,3%, σύμφωνα
με τις πρόσφατες χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν. Για την Ελλάδα, η
πρόβλεψη στις χειμερινές προβλέψεις
της Κομισιόν ήταν 2,2% για το 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-

ΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη
το 2018 διαμορφώθηκε 0,3% υψηλότερα από το 2017. Αυτό οφείλεται στη
δαπάνη των νοικοκυριών, που αυξήθηκε κατά 1,1%, ενώ αντίθετα η καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2,5%.
Στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου, το τελικό αποτέλεσμα ήταν
θετικό, με αύξηση 1,8%. Ομως, αυτός
περιλαμβάνει όχι μόνο τις επενδύσεις,
αλλά και τη δημιουργία αποθεματικών.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου, που είναι καθαρά οι επενδύσεις, δεν καταγράφεται στα προσωρινά αυτά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
αλλά είναι πιθανό να έχει αρνητικό
πρόσημο, κυρίως λόγω του αποτελέσματος βάσης, που προαναφέρθηκε.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 8,7% και οι εισαγωγές
κατά 4,2%.
Συνολικά, το ΑΕΠ ανήλθε σε όρους
όγκου το 2018 σε 190,8 δισ. ευρώ έναντι 187,2 δισ. ευρώ το 2017, κάτι που
μεταφράζεται στην αύξηση του 1,9%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ σημείωσε μείωση
κατά 0,1% το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε
σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2018,

κάτι που είχε να συμβεί από το β΄ τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, συνολικά στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%
το δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου
έτους σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο,
επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση
της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, του
δ΄ τριμήνου του 2018 σε σύγκριση με
το γ΄ τρίμηνο του 2018, στην Ελλάδα
μειώθηκε η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη κατά 0,2%, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
κατά 3,6% και οι εισαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών κατά 7,8%. Ειδικότερα,
οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά
8,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά
2,4%.
Αντίθετα, αύξηση κατά 1,8% σε σχέση πάντα με το γ΄ τρίμηνο του 2018
σημείωσαν οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν κατά 1,3% και υπηρεσιών
κατά 1,7%.
Η δεύτερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ
για το ΑΕΠ είναι προγραμματισμένη
να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου
2019.

σύνης της Κύπρου, προωθούνται από
το Υπουργείο και άλλα μέτρα που δεν
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης.
Τα καταγράφει ως εξής:
α) Ίδρυση και Λειτουργία Διοικητικού
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας:
Για να διαφυλαχθεί ο πολύ θετικός
αντίκτυπος της λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου προωθήθηκε η
δημιουργία ξεχωριστού Διοικητικού
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας,
με τρεις Δικαστές, που θα αναλάβει
την εκδίκαση κάθε προσφυγής από
αιτητές ασύλου, με αρμοδιότητα
ελέγχου και της ουσίας, όπως προνοεί το κεκτημένο. Ο ιδρυτικός νόμος
έχει ψηφισθεί και γίνονται με ταχείς
ρυθμούς όλες οι διαδικαστικές και
πρακτικές διευθετήσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία του Δικαστηρίου. Στον Προϋπολογισμό 2019 περιλαμβάνονται οι 3 θέσεις δικαστών.
β) Κατάθεση στη Βουλή και συζήτηση
νομοσχεδίου για τροποποίηση του
Άρθρου 111 του Συντάγματος, ώστε
στην περίπτωση δίκης διαζυγίου, η
σύνθεση του Οικογενειακού Δικαστηρίου να είναι μονομελής και όχι
τριμελής όπως ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα κατατέθηκαν και συζητούνται
7 νομοσχέδια με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.
γ) Ετοιμασία νομοσχεδίου για ανακατανομή της καθ’ ύλην δικαιοδοσίας
των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις
βαθμίδες επαρχιακού δικαστή και
ανώτερου επαρχιακού δικαστή, κατά
τρόπον ώστε να εξυπηρετείται η καλύτερη διαχείριση του δικαστικού
χρόνου.
δ) Κατάθεση στη Βουλή και συζήτηση
νομοσχεδίου αναφορικά με τη συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.
ε) Δημιουργία, στο πλαίσιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου, δικαιοδοσίας
επίλυσης μικρών διαφορών: Πραγματοποιήθηκε μελέτη από το
Υ.Δ.Δ.Τ., σύμφωνα με την οποία προκρίνεται η δημιουργία νέας ειδικής
δικαιοδοσίας εκδίκασης υποθέσεων
μικρών διαφορών, εντός της δομής
του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Στο
πλαίσιο αυτής της δικαιοδοσίας δεν
θα ακολουθούνται οι ίδιοι Διαδικαστικοί Κανονισμοί, αλλά μια πολύ πιο
απλουστευμένη διαδικασία. Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως.
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Καμπανάκι κινδύνου από τους φορείς του τουρισμού
Μήνυμα για αναβάθμιση του επιπέδου της συνολικής τουριστικής
βιομηχανίας αλλά και της εθνικής
πολιτικής για τον κλάδο σε ένα
πλαίσιο σεβασμού της αειφορίας
έδωσαν από το Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών κορυφαίοι συντελεστές του ελληνικού τουρισμού.
Παράλληλα, προτάσσεται η ανάδειξη της χώρας σε προορισμό β΄
κατοικίας.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης
Ρέτσος σημείωσε πως, παρά τα
προβλήματα που αντιμετώπισε η
χώρα λόγω της κρίσης, ιδιαίτερα
στον τομέα των επενδύσεων, υπήρξε πολύ μεγάλη άνοδος του τουρισμού στη χώρα, με αποτέλεσμα
να υπάρξουν προορισμοί που λειτουργούν πάνω από τις δυνατότητές τους. Βασική πρόκληση,
υπογράμμισε, είναι η χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί το τουριστικό
προϊόν.
Επιπλέον, εξήγησε πως πάνω
από 67% των τουριστών είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβότερα
για προϊόντα που είναι πιο φιλικά
προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα
για τοπικά προϊόντα, που σημαίνει
ότι δημιουργούνται νέες τάσεις
και ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες. Για να εξυπηρετηθεί όμως
η αειφορία, προέταξε επίσης την
ανάγκη να καταφέρει η χώρα να
μοιράσει τους πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες που την επισκέπτονται ετησίως σε πολλούς
προορισμούς ολόκληρο τον χρόνο.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
της Aegean Airlines και διευθύνων
σύμβουλος της Autohellas Ευτύχης
Βασιλάκης επεσήμανε πως δεν
πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός
από την επιτυχημένη πορεία του
κλάδου. Στόχος, σημείωσε, πρέπει
να είναι να μειωθεί το κόστος, να

παραμείνει η Ελλάδα ανταγωνιστική και να υπάρξει διάχυση του
τουρισμού σε πολλά σημεία της
χώρας. Βασική πρόκληση, σύμφωνα με τον Ευ. Βασιλάκη, είναι
η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη της αγοράς β΄ κατοικίας και την ποιοτική
εκμετάλλευση των νέων ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν δημιουργηθεί.
Ο Ανδρέας Ανδρεάδης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου SANI
και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ,
τόνισε ότι, παρά την αλματώδη
αύξηση των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας, το μέσο







Η Ελλάδα μπορεί
να γίνει η «Φλόριντα
της Ευρώπης» και να
επενδύσει στην αγορά
β΄ κατοικίας.
έσοδο ανά διανυκτέρευση παραμένει σχεδόν σταθερό τα τελευταία
χρόνια, γεγονός που σημαίνει πως
δεν βελτιώνεται η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανέφερε
δε πως η μείωση της φορολογίας,
η μείωση του ΦΠΑ και των εργοδοτικών εισφορών αποτελούν το
μεγάλο στοίχημα για την επόμενη
ημέρα, αλλά και ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει «Φλόριντα της Ευρώπης» και να επενδύσει στην αγορά
β΄ κατοικίας προσελκύοντας εύπορους Ευρωπαίους.
Ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤEMES S.A.,
που μεταξύ άλλων ελέγχει το Hilton
και το Costa Navarino, τόνισε πως
η αύξηση του τουρισμού αποτελεί
ευχάριστο πονοκέφαλο που ωθεί
την τουριστική βιομηχανία να γίνει

καλύτερη και να αναζητήσει νέες
πηγές εσόδων. Κάλεσε δε όλους
τους εμπλεκομένους να γίνουν πιο
λειτουργικοί, να δοθεί έμφαση
στην αγορά β΄ κατοικίας, να θεσμοθετηθεί το νέο χωροταξικό και
να εκμεταλλευθούμε με βιώσιμους
όρους την τεράστια ακτογραμμή
μας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Astir Palace Vouliagmenis Στέλιος
Κουτσιβίτης ανέφερε πως δεν έχει
σημασία μόνο να έχουμε «έναν
εξαιρετικό προορισμό, αλλά χρειάζεται να πείσουμε και άλλους
επενδυτές να έρθουν στην πατρίδα
μας».
O επικεφαλής Regional Development & Tourism Division του
ΟΟΣΑ Αλέν Ντιπεϊρά επεσήμανε
πως η αειφορία θα παραμείνει στο
επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας
του τουρισμού και για αυτό απαιτείται συνεχής και καλή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
προκειμένου η τουριστική βιομηχανία να προσαρμοστεί απέναντι
στις νέες προκλήσεις. «Η τουριστική βιομηχανία πρέπει να αγκαλιάσει την καινοτομία και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε
να καταφέρει να κάνει πιο ελκυστικό το τουριστικό προϊόν και να
παρέχει πιο ποιοτικές υπηρεσίες»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μάριο Κοντομέρκος, διευθύνων σύμβουλος της Mohegan Gaming Entertainment που ενδιαφέρεται για την άδεια του καζίνο
στο Ελληνικό σημείωσε πως «η
Αθήνα μπορεί να γίνει το κέντρο
του κόσμου. Μέσα σε δύο ώρες
μπορείς να πας σε 19 χώρες. Η
Αθήνα βρίσκεται στη τέλεια θέση
για να έχεις τουρισμό από παντού».
«Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν
εμβληματικό προορισμό που θα
αναπτύξει το αίσθημα της εθνικής
υπερηφάνειας», κατέληξε.
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Hawaiian
Fashion night
featuring

MARCH 16TH 2019
Lemon Park, Nicosia 8:30pm
Mother-Daughter, Father-Son
Beachwear Fashion Show
Complementary Diplomatico
Cocktails all night long
Tropicana Dancing Show
Hawaiian Finger Food

For the support of:
Επίσημοι Χορηγοί

Empower Results

Χορηγοί
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Χορηγός Επικοινωνίας

ΑΠΕ

Πολλοί προορισμοί έχουν φθάσει στα όριά τους – Χρειάζεται άμεση αναβάθμιση του προϊόντος – Πρόβλημα, οι φόροι

Η χώρα πρέπει να μοιράσει τους πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες που την επισκέπτονται ετησίως σε πολλούς προορισμούς ολόκληρο τον χρόνο, για να εξυπηρετηθεί η αειφορία.

Αυξημένη 9,8% η κίνηση στον ΔΑΑ το α΄2μηνο
Θετική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση του ΔΑΑ τον Φεβρουάριο του 2019, κατά τη διάρκεια
του οποίου παρατηρήθηκε αύξηση
κατά 11,3% σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2018. Συνολικά κατά
τους πρώτους δύο μήνες του έτους
η κίνηση ενισχύθηκε κατά 9,8%,
καθώς διακινήθηκαν συνολικά 2,7
εκατ. επιβάτες.
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο
διακινήθηκαν στο δίκτυο εσωτερικού 443.487 επιβάτες έναντι 400.245

καταγράφοντας άνοδο 10,8%. Στο
δίκτυο εξωτερικού η αύξηση άγγιξε
το 11,5% καθώς οι επιβάτες έφτασαν
τις 883.778, έναντι 792.660 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συνολικά τον Φεβρουάριο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
εξυπηρέτησε 1,32 εκατ. επιβάτες.
Συνολικά το πρώτο δίμηνο του 2019
η αύξηση των επιβατών έφτασε το
9,8%. Στο δίκτυο εξωτερικού η αύξηση άγγιξε το 10%, ενώ στο εσωτερικό 9,3% με 893.321 επιβάτες.

Συνολικά οι επιβάτες έφτασαν τα
2,72 εκατ. με το 1,8 εκατ. να αφορά
το δίκτυο εξωτερικού.
Τον Ιανουάριο του 2018 στο δίκτυο
εσωτερικού διακινήθηκαν 416.827
επιβάτες έναντι 449.834, καταγράφοντας αύξηση 7,9%. Από την άλλη,
η κίνηση του δικτύου εξωτερικού
κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση
(8,7%) καθώς κατά τον Ιανουάριο
διακινήθηκαν 943.074 επιβάτες
έναντι 865.577 το 2018.
Α. Κ.

8

l

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 10 Μαρτίου 2019

Συμφωνημένα τα πρωτογενή πλεονάσματα
Προσγειώνει την Αθήνα ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM Ρoλφ Στράουχ – Τι λέει για κόκκινα δάνεια, αφορολόγητο
Συνέντευξη στην
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Προσγειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Ρoλφ
Στράουχ τις προσδοκίες για μείωση
του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, τον οποίο
ανέδειξαν τις προηγούμενες ημέρες
ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Σε συνέντευξή του στην «Κ», ο
κ. Στράουχ, ο οποίος βρέθηκε το
περασμένο Σαββατοκύριακο στην
Ελλάδα για να συμμετάσχει στο
Φόρουμ των Δελφών, λέει ότι «δεν
βλέπει να αλλάζει» ο συγκεκριμένος
στόχος, καθώς αποτελεί μέρος της
συμφωνίας για τη βιωσιμότητα του
χρέους, αλλά και ένα σημείο αναφοράς των αγορών για να αξιολογούν τη δημοσιονομική πειθαρχία
της χώρας και να αποφασίζουν αναλόγως για το κόστος δανεισμού
της. Αφησε ανοικτό ένα παράθυρο
μόνο για τον τρόπο που θα επιτευχθεί ο στόχος.
Με κάθε ευκαιρία, ο κ. Στράουχ
επαναλαμβάνει πόσο σημαντική
είναι η προσήλωση αυτής και της
επόμενης κυβέρνησης στη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Θεωρεί την
αναστροφή της μεταρρυθμιστικής
διαδικασίας τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα.
Ο ίδιος τάσσεται, επίσης, υπέρ
της εφαρμογής του ψηφισμένου
μέτρου για τη μείωση του αφορολογήτου από 1/1/2020, υποστηρίζει
εμμέσως το σχέδιο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
για τη μείωση των κόκκινων δανείων, λέγοντας ότι αυτή πρέπει
να γίνει με κεφαλαιακά ουδέτερο
τρόπο, και συντάσσεται με την
άποψη της Κομισιόν και της ΕΚΤ
ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να αφαιρεί το
κίνητρο από τους δανειολήπτες να
εξοφλούν τα δάνειά τους.
Ενόψει του Eurogroup της Δευτέρας, πετάει το μπαλάκι στην κυβέρνηση, την οποία καλεί να εκπληρώσει «όλες τις προϋποθέσεις»
για να εξασφαλίσει το 1 δισ. ευρώ.
– Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
εμφανίζονται να σχεδιάζουν και
οι δύο να ζητήσουν τη μείωση
του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ. Το ίδιο
θέλει και το ΚΙΝΑΛ. Θεωρείτε ότι
είναι δίκαιο αίτημα;
– Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό
να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα
μέχρι στιγμής έχει πετύχει αυτούς
τους στόχους και μάλιστα τους έχει
ξεπεράσει. Αυτά είναι καλά και σημαντικά νέα. Σχετικά με το μέλλον,
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι
στόχοι αυτοί αποτελούν μέρος ενός
περιεκτικού πακέτου μέτρων που
ελήφθη για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.








επίδοση της Ελλάδας και τις επιλογές οικονομικής πολιτικής που
θα κάνει τα επόμενα χρόνια.

Οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλότεροι επειδή η συλλογή
φόρων εξακολουθεί
να υστερεί.







Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% του ΑΕΠ είναι
σημαντικός για να αξιολογούν οι αγορές
την προσήλωση
της χώρας στη δημοσιονομική πειθαρχία.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι ανέλαβαν
εκτεταμένες δεσμεύσεις για την
Ελλάδα και η τελευταία δεσμεύθηκε
σ’ αυτούς τους στόχους, ως δική
της συνεισφορά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους της.
Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να μείνει προσηλωμένη
σε αυτές τις δεσμεύσεις και προσωπικά δεν βλέπω να αλλάζουν οι
στόχοι καθ’ εαυτοί. Προφανώς,
μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις
ως προς το πώς θα επιτυγχάνονται
στο μέλλον, από πλευράς δαπανών
και εσόδων.
– Ενας λόγος για τον οποίο τα
κόμματα σχεδιάζουν να υποβάλουν αυτό το αίτημα, τουλάχιστον
η Νέα Δημοκρατία, είναι για να
εξασφαλισθεί ο δημοσιονομικός
χώρος για μείωση της φορολογίας.
Θεωρείτε ότι οι Ελληνες υπερφορολογούνται;
– Είναι προφανώς ακριβές ότι η
φορολογική επιβάρυνση για κάποιους φορολογουμένους είναι πολύ
υψηλή στην Ελλάδα και οι φορολογικοί συντελεστές είναι πράγματι
ενίοτε υψηλότεροι απ’ ό,τι σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβουμε ότι
οι συντελεστές είναι υψηλότεροι
επειδή η συλλογή φόρων εξακολουθεί να υστερεί. Επομένως, πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις προσπάθειες συλλογής
φόρων και, δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Αυτό θα βοηθήσει τη μείωση
των συντελεστών. Το φορολογικό
πακέτο που αποφασίστηκε για το
2020 κινείται στην κατεύθυνση
μιας πιο ισότιμης κατανομής του
φορολογικού βάρους και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.
– Οι εκλογές πλησιάζουν. Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία;
– Οι εκλογές είναι καθοριστικό

Για εμάς, το καθοριστικό σημείο είναι να παραμείνει η κυβέρνηση προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό μονοπάτι,
ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, τονίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, Ρολφ Στράουχ.
Στη φωτογραφία, με τη συντάκτρια της «Κ» Ε. Χρυσολωρά.
κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας. Πρέπει να σεβόμαστε τη
διαδικασία και το αποτέλεσμά τους,
όποιο κι αν είναι αυτό. Για εμάς,
το καθοριστικό σημείο είναι να παραμείνει η κυβέρνηση προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό μονοπάτι, ανεξαρτήτως του ποια θα
είναι η νέα κυβέρνηση.
– Θεωρείτε ικανοποιητικό έναν
ρυθμό ανάπτυξης 2%-2,5% για
μια χώρα που έχασε το 27% του
ΑΕΠ της στην κρίση;
– Για εμάς, ως μακροχρόνιο εταίρο

της Ελλάδας, η ανάπτυξή της και η
ευημερία του λαού της είναι υψίστης
σημασίας. Αυτά θα διασφαλίσουν,
άλλωστε, τη δυνατότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις
της και τελικά να μας εξοφλήσει.
Με βάση τις επιδόσεις του παρελθόντος, θα έλεγα ότι η πρόσφατη
οικονομική κατάσταση της χώρας
είναι μια ένδειξη της ισχύος της. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε
ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την Ελλάδα φέτος. Για
το μέλλον, αυτό που είναι σημαντικό
είναι να συνεχίσει τις συμφωνημένες

Η έξοδος στις αγορές και τα χαμηλά επιτόκια
– Πώς σχολιάζετε την έκδοση του 10ετούς ομολόγου και το
κόστος δανεισμού της Ελλάδας;
– Καθήκον της κυβέρνησης και του ΟΔΔΗΧ είναι να επιστρέψει
η Ελλάδα στις χρηματαγορές και να έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτές.
Επομένως, χρειάζεται να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να το
πετύχουν. Το πότε και πώς η κυβέρνηση και ο ΟΔΔΗΧ θα βγουν
στις αγορές είναι δικό τους θέμα. Αυτό που εμείς κάναμε, με το πρόγραμμα, είναι ότι δημιουργήσαμε ένα μαξιλάρι ρευστότητας το
οποίο τους εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μη χρειάζεται
να βιαστούν. Και αυτό έτυχε καλής υποδοχής από τις αγορές. Αν ο
ΟΔΔΗΧ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα χαμηλότερα επιτόκια που
αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα στις αγορές, αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε.
– Θεωρείτε ότι τα επιτόκια είναι τώρα χαμηλά;
– Τα επιτόκια είναι τώρα σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά στο
τέλος το προγράμματος, επομένως από αυτή την άποψη είναι σχετικά
χαμηλά. Θα έπρεπε να υποχωρήσουν περαιτέρω, μπορούν να υποχωρήσουν περαιτέρω; Οσο υψηλότερη είναι η εμπιστοσύνη στην
αγορά, τόσο καλύτερες οι συνθήκες στην αγορά, και αυτό μας φέρνει
και πάλι στο θέμα της σημασίας της πολιτικής που θα ακολουθηθεί.
Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ, μεταξύ
άλλων μέτρων, είναι σημαντικός για να αξιολογούν οι αγορές την
προσήλωση της χώρας στη δημοσιονομική πειθαρχία.

μεταρρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη υψηλή
αναπτυξιακή πορεία. Αυτό σημαίνει
επίσης ενίσχυση των επενδύσεων
και της απασχόλησης, ώστε η οικονομία να ευημερήσει.
– Ποιους κινδύνους βλέπετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
για την ελληνική οικονομία;
– Βραχυπρόθεσμα υπάρχει η
αναμενόμενη επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας. Δεν οδηγούμαστε σε ύφεση, αλλά η επιβράδυνση μπορεί προφανώς να
επηρεάσει την ελληνική οικονομία,
για παράδειγμα, μέσω του τουρισμού. Μακροπρόθεσμα, το θέμα
είναι πώς θα εξελιχθούν οι οικονομικές πολιτικές στην Ελλάδα.
Απ’ αυτή την άποψη, μια αναστροφή της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε
να θεωρηθεί κίνδυνος.
– Πιστεύετε ότι ο κίνδυνος αυτός
είναι μεγάλος, δεδομένου του παρελθόντος της Ελλάδας;
– Αυτή η κρίση αποτέλεσε μια
μεγάλη εμπειρία εκμάθησης. Ο
ελληνικός λαός πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και υπέφερε πολύ. Νομίζω ότι αυτό θα το
έχει στο μυαλό του και θα θέλει
να διασφαλίσει ότι η εμπειρία δεν
θα επαναληφθεί.
– Πότε εκτιμάτε ότι η Ελλάδα
θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική
βαθμίδα;
– Αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Εχει να κάνει με τη μεθοδολογία
των οίκων αξιολόγησης. Και πάλι,
θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την

– Ποια είναι η θέση σας για το
σχέδιο της κυβέρνησης όσον
αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων; Επίσης,
θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο της
κυβέρνησης για την προστασία
της πρώτης κατοικίας κινείται
στη σωστή κατεύθυνση; Είδαμε
επιφυλάξεις στην έκθεση της
Κομισιόν...
– Είναι κρίσιμο για την ελληνική
οικονομία και το τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπιστεί το θέμα των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί. Οι
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν
κατά περισσότερο από 20 δισ. ευρώ
από το 2016. Οι τράπεζες επιτυγχάνουν τους στόχους μείωσης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων τους,
που έχουν τεθεί από τον επόπτη,
και σε ό,τι αφορά το μέλλον, παρότι
τα πράγματα ενδέχεται να δυσκολέψουν, νομίζουμε ότι η επίτευξη
των στόχων είναι εφικτή. Οσον
αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης
να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, νομίζουμε ότι είναι σωστό
να προσπαθήσει να χειριστεί τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια με κεφαλαιακά ουδέτερο τρόπο. Αν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση,
θα βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα
να σημειώσει πρόοδο και να είναι
σε καλύτερη κατάσταση ώστε να
υποστηρίξει την οικονομία ξανά.
Οι θεσμοί είναι τώρα στη διαδικασία εξέτασης του σχεδίου. Σε ό,τι
αφορά το σχήμα προστασίας της
πρώτης κατοικίας, πήραμε νέες
προτάσεις από την κυβέρνηση και
τις εξετάζουμε. Για μας, είναι πολύ
σημαντικό γενικά να συνεχίσουν
οι δανειολήπτες να έχουν κίνητρο
να εξοφλούν το δάνειό τους.
– Μετά τη μάλλον επικριτική έκθεση της Κομισιόν, πόσο πιθανό
θεωρείτε να αποφασίσει το Eurogroup της 11ης Μαρτίου τη χορήγηση του 1 δισ. ευρώ για τη
μείωση του χρέους;
– Αυτό θα το γνωρίζουμε στη
συνάντηση του Eurogroup, αλλά
εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Οπως είδατε
στην έκθεση, υπάρχουν ακόμη ορισμένα ανοικτά θέματα, αλλά υπάρχει επίσης ξεκάθαρη δέσμευση,
εκφρασμένη από την ελληνική κυβέρνηση, να δουλέψει σε αυτά. Οι
Ευρωπαίοι εταίροι είναι πολύ προσηλωμένοι από την πλευρά τους
στην εξασφάλιση της επιτυχίας
της προσπάθειας, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση, από τη δική της
πλευρά, εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις.
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Αναλαμβάνει δράση για στήριξη
της ευρωπαϊκής οικονομίας η ΕΚΤ

Η Ιταλία έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς σοβαρά προβλήματα, όπως το
2014 εξαιτίας της επιδημίας δάκου στα ελαιόδενδρα.

Εισαγωγή λαδιού
προγραμματίζει
η Ιταλία
ΡΩΜΗ. Σε εισαγωγές ελαιολάδου
ενδέχεται να προχωρήσει τον Απρίλιο η Ιταλία, εξαιτίας της ραγδαίας
συρρίκνωσης της φετινής σοδειάς
ελιάς στη χώρα. Η φετινή σοδειά,
η μικρότερη των τελευταίων 25
ετών, ήταν μειωμένη κατά 57% σε
σχέση με πέρυσι, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να ευθύνονται γι’
αυτό. Πέρα από την ελάχιστη βροχόπτωση, τον παγετό της περασμένης εβδομάδας και τους ισχυρούς ανέμους σε όλη την Ιταλία, η
χώρα αντιμετώπισε το 2018 έντονο
φαινόμενο θερινής ξηρασίας, όπως
εξηγεί σε άρθρο της η εφημερίδα
The Guardian.
«Τα ακραία καιρικά και θερμοκρασιακά φαινόμενα ευθύνονται
για τη μείωση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Ο παγετός αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στις μεσογειακές χώρες. Οι ακραίες θερμοκρασίες είχαν άλλωστε προβλεφθεί από τα μετεωρολογικά πρότυπα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη
τους την κλιματική αλλαγή», λέει
ο καθηγητής Ρικάρντο Βαλεντίνι
του Ευρωμεσογειακού Κέντρου για
την κλιματική αλλαγή. Η μέση θερμοκρασία στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης έχει ήδη αυξηθεί
κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου πάνω
από αυτή των προβιομηχανικών
ετών, ενώ ο όγκος βροχόπτωσης
έχει μειωθεί κατά 2,5%.
Τα ελαιόδενδρα εξασθενούν από
τα θερμοκρασιακά αυτά «σοκ»,
ενώ ακόμη και εάν επανακάμψουν
παραμένουν ευάλωτα σε ασθένειες,
όπως η φυλλοξήρα και άλλα βακτήρια ή παράσιτα. Το ιταλικό συνδικάτο αγροτών εκτιμά ότι η οικονομική ζημία από την κατάρρευση
της φετινής σοδειάς ελιάς έχει ήδη
φθάσει το ένα δισ. ευρώ. «Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να βρει λύση,
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ενισχύσει τους αγρότες με κάποιο
τρόπο», λέει εκπρόσωπος του συν-

δικάτου. Πέρα από την Ιταλία, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
ότι η σοδειά ελιάς θα σημειώσει
μείωση της τάξεως του 20% στην
Πορτογαλία το 2018-19 και 42%
στην Ελλάδα, παρότι οι τελικοί
αριθμοί ίσως αποδειχθούν πολύ
δυσμενέστεροι. Η Ε.Ε. εκτιμά όμως
ότι η παραγωγή ελαιολάδου ίσως
διασωθεί χάρη στην υπερπαραγωγή που αναμένεται να σημειωθεί
στην Ισπανία.







Ραγδαία συρρίκνωση
της σοδειάς ελιάς
στη Μεσόγειο φέτος,
εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η τάση της υπερεντατικοποίησης της καλλιέργειας στην Ισπανία μπορεί να αντισταθμίσει τα
προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, πλήττοντας όμως
την παραδοσιακή καλλιέργεια και
τη βιοποικιλότητα. Οι εντατικές
καλλιέργειες ελαιόδενδρων και η
βιομηχανική άρδευσή τους είναι
ανθεκτικότερες στην ξηρασία, εφόσον ο υδροφόρος ορίζοντας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα
πληρότητας. «Το αγαπημένο σε
όλους μεσογειακό τοπίο, με υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα, θα αλλάξει
ριζικά και θα αντικατασταθεί με
φυτείες μικρών αλλά παραγωγικών
δέντρων. Αυτά, όμως, απαιτούν
εντατική άρδευση. Οι αγρότες στον
ιταλικό νότο μετακινούνται ήδη
προς την κατεύθυνση αυτή. «Η
εξέλιξη αυτή δεν μου αρέσει αισθητικά, αλλά συνειδητοποιώ ότι
αποτελεί αναγκαία προσαρμογή
για τους κατοίκους των περιοχών
αυτών», λέει ο Βαλεντίνι.
REUTERS

Νέα μέτρα στήριξης ανήγγειλε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) και αναθεώρησε προς τα
κάτω τις προβλέψεις της για ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση της οικονομικής προοπτικής στην Ευρωζώνη. Η ΕΚΤ
δεσμεύθηκε πως θα διατηρήσει
αμετάβλητα τα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2019, αντί
του φετινού καλοκαιριού που είχε
αναγγείλει τελευταία φορά στη
συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Θα
ξεκινήσει επίσης τρίτο γύρο δημοπρασιών με φθηνά δάνεια, σε
μια περίοδο που οι εμπορικές τράπεζες είχαν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τη ροή πίστωσης στην
πραγματική οικονομία, όπως τονίζει το πρακτορείο Reuters. Σημειωτέον ότι χθες ανακοινώθηκαν
στοιχεία από τη Eurostat που επιβεβαίωσαν την επιβράδυνση της
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη προς
τα τέλη του περυσινού έτους.
Η στροφή της ΕΚΤ σε μια πιο
χαλαρή πολιτική γίνεται μόλις λίγους μήνες μετά τον τερματισμό
των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης
και ειδικότερα του προγράμματος
αγοράς ομολόγων. Ανάλογη κατεύθυνση έχει ήδη χαράξει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και
άλλες κεντρικές τράπεζες. «Διανύουμε μια περίοδο συνεχιζόμενης
αδυναμίας και επίμονης αβεβαιότητας», δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η ΕΚΤ θεωρεί πια πως η οικονομική δραστηριότητα στην
Ευρωζώνη θα ενισχυθεί μόνον
κατά 1,1% το 2019 από το 1,7%
που είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο, όταν τερματίστηκαν οι μηνιαίες αγορές κρατικών ομολόγων.
«Η επιμονή της αβεβαιότητας αυτής αποδίδεται σε γεωπολιτικούς
παράγοντες, στην απειλή του προστατευτισμού και στην ευάλωτη
κατάσταση των αναδυόμενων αγορών, που έχουν αφήσει το στίγμα
τους στο οικονομικό κλίμα της
Ευρωζώνης», είπε ο κ. Ντράγκι
από τη Φρανκφούρτη.
Η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει,
επίσης, ένα νέο γύρο δημοπρασιών
(TLTRO III) για τη χορήγηση διετών δανείων με χαμηλό επιτόκιο,
από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι
τον Μάρτιο του 2021. Ετσι θα μπορούν οι εμπορικές τράπεζες να
μετακυλίσουν την αποπληρωμή
δανείων 720 δισ. ευρώ που έχουν
λάβει από προηγούμενες δημοπρασίες TLTROs της ΕΚΤ. Επιβεβαιώνονται, ως εκ τούτου, εκτιμήσεις που ήθελαν την ΕΚΤ να
προχωρεί σε έναν γύρο φθηνών
δανείων που θα είναι, όμως, μικρότερης διάρκειας σε σχέση με
τους προηγούμενους. Ο κ. Ντράγκι

Στο Εurogroup Απριλίου η απόφαση
για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ
Της ανταποκρίτριάς μας στις
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Δεν προβλέπεται απόφαση στο Εurogroup της Δευτέρας για την εκταμίευση του ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ καθώς η ελληνική κυβέρνηση
μέχρι την Πέμπτη το βράδυ δεν
είχε ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα
με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Αρνητικό μήνυμα
Παρόλο που η Ελλάδα δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ένα δισεκατομμύριο, η πιθανή καθυστέρηση της εκταμίευσης θα στείλει αρνητικό μήνυμα στις αγορές
για την πορεία της οικονομίας σε
μια περίοδο που η Ελλάδα θέλει
να στείλει το μήνυμα ότι επιστρέφει στην κανονικότητα. Ο ίδιος
Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε
ότι «η έκθεση της Επιτροπής δείχνει
ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα
προαπαιτούμενα, υπάρχουν μερικές
μέρες ακόμη, θα δούμε τη Δευτέρα
πού θα έχουμε φτάσει». Το βασικό

θέμα που παραμένει ανοιχτό δεν
είναι άλλο από το νομοσχέδιο που
θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη
για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι εκπρόσωποι των θεσμών
και κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα βάζουν το θέμα πολύ ψηλά
στην ατζέντα, αφού ο νόμος που
θα αποφασιστεί επηρεάζει άμεσα
τη βιωσιμότητα των ελληνικών
τραπεζών. Συγχρόνως, εξέφρασε
την ανησυχία των θεσμών για τα
δημοσιονομικά της Ελλάδας και
χαρακτήρισε τις πρόσφατες αυξή-

σεις του κατώτατου μισθού που
αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση
«υψηλές», τονίζοντας πως είναι αμφίβολο το κατά πόσον μπορούν να
μειώσουν την ανεργία. Καθώς δεν
υπάρχει άμεση ανάγκη για την
εκταμίευση του συγκεκριμένου
ποσού, ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε πως αν δεν υπάρχει κάποια
σημαντική αλλαγή της τελευταίας
στιγμής, η απόφαση για την εκταμίευση θα μπορούσε να ληφθεί
«τον Απρίλιο στο άτυπο Εurogroup
στο Βουκουρέστι».

EPA

Αμετάβλητα επιτόκια έως τον Δεκέμβριο – Φθηνά δάνεια προς τράπεζες

Η στροφή της ΕΚΤ σε μια πιο χαλαρή πολιτική γίνεται μόλις λίγους μήνες μετά τον τερματισμό των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης και ειδικότερα του προγράμματος αγοράς ομολόγων.







«Διανύουμε μια περίοδο συνεχιζόμενης αδυναμίας και επίμονης
αβεβαιότητας»,
δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.
τόνισε επίσης πως θα συνεχιστεί
η επανεπένδυση των τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα για μια
παρατεταμένη χρονική περίοδο
και αφού αυξηθούν τα επιτόκια
στην Ευρωζώνη.
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης
της ΕΚΤ, οι αποδόσεις των διετών

ιταλικών ομολόγων και των 10ετών
ομολόγων της Ισπανίας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από
τον Μάιο του 2018 και τον Οκτώβριο του 2016, αντίστοιχα. Μεγάλη
ώθηση στις τιμές των κρατικών
ομολόγων έδωσε η πρόθεση της
ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο
το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη τουλάχιστον μέχρι τα τέλη
του 2019 ή όσο κριθεί αναγκαίο.
Σήμερα το επιτόκιο για πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης είναι
μηδενικό, ενώ τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κυμαίνονται
στο 0,25% και στο -0,40%, αντίστοιχα. H Eurostat ανακοίνωσε
πως ο ρυθμός ανάπτυξης ενισχύ-

θηκε κατά 0,2% στην Ευρωζώνη
το δ΄ τρίμηνο του 2018 από το προηγούμενο. Αναθεώρησε, επίσης,
τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο
1,1% για την περίοδο Οκτωβρίου
- Δεκεμβρίου από το 1,2% που είχε
εκτιμηθεί τον Φεβρουάριο. Μέσα
στην εβδομάδα, ο ΟΟΣΑ προέτρεψε, στην έκθεση με τις ενδιάμεσες
προβλέψεις του, τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν με την εφαρμογή μέτρων στήριξης σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας που
επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία. Ο οργανισμός αναθεώρησε
αρκετά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, από το
1,8% που είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο, στο 1%.
ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ
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Οι νέες
τεχνολογίες
αλλάζουν
την αγορά εργασίας
Η τεχνολογία αλλάζει το πρόσωπο
της αγοράς εργασίας και το αλλάζει
ταχύτατα επιφέροντας ριζικές μεταβολές στις δραστηριότητες και
στις υποχρεώσεις των εργαζομένων.
Η εικόνα προκύπτει από τις εργασίες και τις μελέτες που παρουσιάστηκαν στην Ιταλία στο «φόρουμ
για την εργασία του μέλλοντος και
τις καινούργιες τεχνογνωσίες». Το
εν λόγω φόρουμ διοργάνωσαν από
κοινού η ΕΥ και η ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. Οπως
αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ
της η ιταλική εφημερίδα, οι πλέον
πρόσφατες έρευνες για το θέμα καταδεικνύουν ότι μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια οι εργαζόμενοι θα
διαπιστώσουν ραγδαία μεταβολή
στο 50% με 60% του περιεχομένου
της εργασίας τους και θα κληθούν
να προσαρμοστούν.
Στελέχη της ΕΥ υπογράμμισαν
πως η αγορά εργασίας διέρχεται
μια φάση ριζικών μεταβολών που
οφείλονται στις νέες τεχνολογίες
και μία από τις κυριότερες συνέπειες
αυτών των μεταβολών θα είναι ο
αυτοματισμός. Αναφορικά με τους
κινδύνους που εγκυμονούν αυτές
οι μεταβολές και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά την εκτεταμένη ανησυχία
για το ενδεχόμενο να αντικαταστα-

θεί η ανθρώπινη εργασία από τις
μηχανές, οι σχετικές έρευνες της
ΕΥ καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι δεν απειλείται άμεσα μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας. Μελετώντας στοιχεία του ΟΟΣΑ και του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
η ΕΥ επισημαίνει πως μέχρι τώρα
τα υφιστάμενα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν θα χαθεί περισσότερο
από το 5% έως 10% των θέσεων εργασίας. Τονίζει, μάλιστα, πως το ποσοστό αυτό θα αφορά εργασίες που
εκτελούνται μηχανικά και χωρίς να
απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες ή
υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
Είναι, ωστόσο, βέβαιο τονίζει η
ΕΥ ότι θα επέλθουν μεγάλες αλλαγές
σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες που
θα ζητούν οι επιχειρήσεις από τους
εργαζομένους. Προβλέπει ότι θα
επέλθει πόλωση και διάσπαση του
κόσμου της εργασίας ανάμεσα αφενός σε όσους θα διαθέτουν την τεχνογνωσία για να ανταγωνιστούν
σε μια αγορά εργασίας ψηφιακή
και παγκοσμιοποιημένη και να
διεκδικήσουν θέσεις με μεγάλες
απαιτήσεις και υψηλές αποδοχές
και αφετέρου σε εκείνους που θα
διαγκωνίζονται για όλο και λιγότερες θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης
και χαμηλών αποδοχών. Υψηλό-

SHUTTERSTOCK

Οι εργαζόμενοι θα δουν να μεταβάλλεται
το 60% του περιεχομένου της δουλειάς τους

Μελετώντας στοιχεία του ΟΟΣΑ και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η ΕΥ επισημαίνει πως μέχρι τώρα τα υφιστάμενα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν
θα χαθεί περισσότερο από το 5% έως 10% των θέσεων εργασίας λόγω των νέων τεχνολογιών.







ΕΥ: Θα επέλθουν
μεγάλες μεταβολές
σε ό,τι αφορά
τις δεξιότητες
που θα ζητούν
οι επιχειρήσεις από
τους εργαζομένους.
βαθμα στελέχη του ιταλικού τμήματος της ΕΥ τόνισαν πως στο εγγύς
μέλλον οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να έχουν αναπτύξει νέες ικανότητες
και στην ουσία θα κληθούν «να
επινοήσουν εκ νέου τον εαυτό
τους», καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι με τεχνολογικές καινοτομίες.

Το «γραφείο του μέλλοντος»

Δεδομένου ότι προωθεί τη λεγόμενη Συμμαχία για το μέλλον,
στην οποία συμμετέχουν παράγοντες της αγοράς, πανεπιστήμια
και ανώτερες σχολές, η ΕΥ παρουσίασε τις προτάσεις της για ένα
νέο «συμβόλαιο για την εκπαίδευση, τη διαμόρφωση και τον προσανατολισμό της εργασίας». Το
συμβόλαιο αυτό βασίζεται σε τρεις
πυλώνες: μακροχρόνιες επενδύσεις που θα στηριχθούν από τη
δημοσιονομική πολιτική αλλά και
από κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα,
την καινοτομία στον τομέα όσων
υπηρεσιών ασχολούνται με την
εργασία και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων με
ευέλικτες διδακτικές μεθόδους
και με τη χρήση της νέας ψηφιακής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
Διεθνούς Ενωσης Δεδομένων (IDC),
μέσα σε μόλις δύο χρόνια το 60%
των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων του κόσμου θα έχει υιοθετήσει το «γραφείο του μέλλοντος».
Το γραφείο αυτό θα διέπεται από
μια νέα αντίληψη του χώρου εργασίας, καθώς θα είναι το αποτέλεσμα
μελέτης για το πώς μπορεί ο χώρος
να βελτιώνει την εμπειρία και την
παραγωγικότητα των υπαλλήλων.
Σύμφωνα, πάντα, με την IDC θα είναι
ένα περιβάλλον ευέλικτο και έξυπνο
που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία.
Ο χώρος εργασίας του μέλλοντος
δεν θα είναι στατικός και τα ωράρια
εργασίας δεν θα είναι προκαθορι-

Η κινεζική κυβέρνηση όρισε χθες
ως στόχο για την ανάπτυξη το
6% έως 6,5% το 2019, αποδίδοντας
την επιβράδυνση της οικονομίας
στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.
Προκειμένου να αντισταθμίσει
την υποχώρηση της ανάπτυξης,
ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ ανακοίνωσε χθες ότι το
Πεκίνο θα μειώσει τον ΦΠΑ και
τις εργοδοτικές εισφορές ενώ θα
αυξήσει τις επενδύσεις σε έργα
υποδομής, μέτρα που ισοδυναμούν με ενίσχυση της οικονομίας
κατά 298,3 δισ. δολάρια.
Εξαιτίας της υποχώρησης της
εγχώριας ζήτησης και του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε
το 2018 κατά 6,6%, σημειώνοντας
τον χαμηλότερο ρυθμό από το
1990, αν και ο στόχος που είχε
τεθεί ήταν στο 6,5%. Ο Λι Κετσιάνγκ, ανοίγοντας τις εργασίες
του Κογκρέσου του Λαού στο Πεκίνο, δήλωσε πως η Κίνα αντιμετωπίζει μια τεράστια αλλαγή στο
εξωτερικό περιβάλλον. Παραδέχθηκε πως ιδιαίτερα οι οικονομικές
και εμπορικές τριβές με τις ΗΠΑ
«είχαν αρνητική επίπτωση στην

παραγωγή, στην επιχειρηματική
λειτουργία ορισμένων εταιρειών
και στις προσδοκίες της αγοράς.
Το γεγονός ότι η Κίνα χαμηλώνει
τον στόχο στο 6%-6,5% σημαίνει
πως η κυβέρνηση δεν θέλει να
επαναλάβει τα ισχυρά μέτρα στήριξης που είχε λάβει το 2018, παρότι βρίσκεται αντιμέτωπη με την
έντονη αβεβαιότητα που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί»,
σχολίασε ο Λιου Λίγκανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup στο Χονγκ Κονγκ.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν πως
η κίνηση του Πεκίνου να ορίσει
τον στόχο στο 6% έως 6,5%, αντί
για συγκεκριμένο ποσό, δίνει περιθώριο στην κυβέρνηση να ελιχθεί. Η ενίσχυση των επενδύσεων
από περίπου 193,8 δισ. δολάρια,
που ήταν το 2018, στα σχεδόν
298 δισ. αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη πως οι κινεζικές αρχές ανησυχούν για την ανάπτυξη. Συνέπεια της αύξησης των δαπανών
και της πτώσης του ρυθμού ανάπτυξης είναι η κινεζική κυβέρνηση
να ορίσει στόχο δημοσιονομικού
ελλείμματος στο 2,8% του ΑΕΠ
από 2,6% το 2018.

REUTERS

Στο 6%-6,5% χαμηλώνει τον στόχο για ανάπτυξη η Κίνα

O Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ ανακοίνωσε χθες ότι το Πεκίνο θα μειώσει τον ΦΠΑ και τις εργοδοτικές εισφορές ενώ θα αυξήσει τις επενδύσεις σε έργα υποδομής, μέτρα που ισοδυναμούν με
ενίσχυση της οικονομίας κατά
298,3 δισ. δολάρια.

σμένα. Θα δίνει, αντιθέτως, στους
εργαζομένους τη δυνατότητα να εργαστούν και σε άλλους χώρους, οποιαδήποτε στιγμή προτιμούν, με διάφορους εξοπλισμούς γραφείου ώστε
να αξιοποιεί κατά τον κάλλιστο τρόπο τις κλίσεις και τα ταλέντα των
εργαζομένων. Προπαντός, όμως, θα
είναι καθοριστικός ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την IDC, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης
θα χρησιμοποιείται σε διάφορες
εφαρμογές όπως υπολογιστές φωνής
και τα αυτόματα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που θα βοηθούν τους
εργαζομένους να αναβαθμίσουν την
παραγωγικότητά τους.

Οι ΗΠΑ αφαιρούν εμπορικά
προνόμια από Τουρκία, Ινδία

Οσο οι ρυθμοί ανάπτυξης επιβραδύνονται, η Κίνα βρίσκεται
αντιμέτωπη με μια σειρά προβλημάτων, όπως είναι η αύξηση
των εταιρικών χρεοκοπιών, ενώ
το χρέος των τραπεζών έχει ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 20 ετών. Οι κινεζικές
αρχές ανησυχούν πως η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης
θα προκαλέσει αναταραχή και
θα επηρεάσει οικονομικά και τον
μέσο πολίτη.
Το Πεκίνο θα προβεί σε μείωση
του ΦΠΑ στον μεταποιητικό τομέα από 16% στο 13%, ενώ θα
μειώσει τον ΦΠΑ από το 10% στο
9% στον κατασκευαστικό κλάδο
και στον κλάδο των μεταφορών.
Αθροιστικά η μείωση του ΦΠΑ
ισοδυναμεί με 119,27 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία εκτιμά πως θα ενισχυθούν τα εταιρικά κέρδη. Επιπλέον, στόχος της κυβέρνησης
είναι να δημιουργήσει το 2019
περισσότερες από 11 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στα
αστικά κέντρα και ταυτόχρονα
να διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας στις πόλεις κάτω από 4,5%.

Νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο
φαίνεται να ανοίγει ο Ντόναλντ
Τραμπ, καθώς αποφάσισε να αφαιρέσει από την Τουρκία και την Ινδία
το προνομιακό καθεστώς της αναπτυσσόμενης χώρας.
Αιτία είναι, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το γεγονός ότι οι
δύο χώρες δεν πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για το προνομιακό
αυτό καθεστώς, που προσφέρει ευνοϊκούς όρους στις εμπορικές συναλλαγές. Σημειωτέον ότι, μεταξύ
άλλων, το καθεστώς αυτό επιτρέπει
να εισάγονται στις ΗΠΑ ορισμένα
προϊόντα των δύο χωρών χωρίς κανένα δασμό υπό τον όρο, όμως, ότι
η θεωρούμενη αναπτυσσόμενη χώρα προσφέρει στα αμερικανικά
προϊόντα εξίσου ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της. Σύμφωνα, όμως,
με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τουρκία, που χαρακτηρίστηκε «αναπτυσσόμενη» χώρα το 1975, δεν
πληροί πλέον τα κριτήρια καθώς
έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό και έχει φτάσει σε «υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης». Αντιδρώντας στην είδηση, ο Τούρκος

υπουργός Εμπορίου, Ρουχσάρ Πεκάν, υπογράμμισε πως η απόφαση
του προέδρου Τραμπ έρχεται σε
αντίθεση με τον στόχο που έχουν
θέσει οι δύο χώρες για αύξηση των
μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών στα 75 δισ. δολάρια. Ο Τούρκος
υπουργός τόνισε πως η Τουρκία
θα εξακολουθήσει να επιδιώκει αυτόν τον στόχο. Προέβλεψε, άλλωστε, πως η κίνηση του Αμερικανού
προέδρου θα πλήξει όχι μόνον τις
τουρκικές αλλά και τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.
Σημειωτέον ότι η αξία των εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων
στην Τουρκία ανήλθε σε 20,9 δισ.
δολάρια το 11μηνο του 2018. Οι
εξαγωγές της Τουρκίας στις ΗΠΑ
ανέρχονται σε 1,74 δισ. δολάρια
και η χώρα είναι ο πέμπτος προμηθευτής της υπερδύναμης με ποσοστό επί των εισαγωγών τουρκικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά να φτάνει στο 8,2%.
Σε ό,τι αφορά την Ινδία, ο Ντόναλντ
Τραμπ τόνισε πως δεν προσφέρει
πλέον ελεύθερη πρόσβαση στην
αγορά της.

Από την επιβολή δασμών του Τραμπ αυτοί που χάνουν πρώτοι είναι οι Αμερικανοί







Οι ετήσιες απώλειες
για την αμερικανική
οικονομία μόνο από
τους επιπλέον δασμούς
υπολογίζονται
σε 60,9 δισ. ευρώ.
γοι της περιφερειακής ομοσπονδιακής τράπεζας της Νέας Υόρκης (NY
Fed) και των Πανεπιστημίων Πρίνστον και Κολούμπια, οι επιπλέον
δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ σε εισαγωγές από την Κίνα, συνολικού
ύψους 250 δισ. δολαρίων τον χρόνο,
κοστίζουν σε Αμερικανούς καταναλωτές και επιχειρήσεις 3 δισ. δολάρια
(2,66 δισ. ευρώ) τον μήνα εξαιτίας
του επιπλέον κόστους. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις χάνουν επιπλέον

SHUTTERSTOCK

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει συχνά πως κερδίζει, για
λογαριασμό της Αμερικής, τους εμπορικούς πολέμους που έχει ξεκινήσει, ωστόσο το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα στοιχεία που
δείχνουν ότι αυτοί που χάνουν από
τους δασμούς του Τραμπ είναι πρωτίστως οι Αμερικανοί καταναλωτές
αλλά και οι αγρότες.
Σε δύο διαφορετικές μελέτες που
δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες
ημέρες, ορισμένοι από τους πλέον
εξέχοντες, παγκοσμίως, οικονομολόγοι σε θέματα εμπορίου καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι δασμοί
που έχει επιβάλει ο Τραμπ κοστίζουν
ακριβά στην αμερικανική οικονομία,
σε καταναλωτές που πληρώνουν
ακριβότερα ορισμένα προϊόντα και
στις εταιρείες που καλούνται να
αναδιοργανώσουν τις εφοδιαστικές
αλυσίδες τους με υψηλό κόστος. Σε
μελέτη που συνέταξαν οικονομολό-

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις χάνουν επιπλέον 1,4 δισ. δολάρια (1,24 δισ.
ευρώ) τον μήνα εξαιτίας της ανισορροπίας που προκαλούν οι δασμοί στην
προσφορά και στη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να θεωρούν πως
η τιμή πολλών προϊόντων είναι υπερβολικά υψηλή και να μην τα αγοράζουν.

1,4 δισ. δολάρια (1,24 δισ. ευρώ) τον
μήνα εξαιτίας της ανισορροπίας που
προκαλούν οι δασμοί στην προσφορά και στη ζήτηση με αποτέλεσμα
οι καταναλωτές να θεωρούν πως η
τιμή πολλών προϊόντων είναι υπερβολικά υψηλή και να μην τα αγοράζουν.
Ακόμη οι δασμοί προκαλούν την
αλλαγή εμπορικών ροών, ύψους 165
δισ. δολαρίων (146,1 δισ. ευρώ), με
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος
καθώς αναγκάζονται να αναδιοργανώνουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες
τους. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το πρόσθετο κόστος που
υφίσταται η αμερικανική οικονομία
εξαιτίας της αναβολής επενδύσεων
που προκαλεί η αβεβαιότητα του
εμπορικού πολέμου.
Στη δεύτερη μελέτη, τέσσερις οικονομολόγοι, περιλαμβανομένης
της Πενέλοπι Γκόλντμπεργκ που εί-

ναι επικεφαλής οικονομολόγος της
Παγκόσμιας Τράπεζας, εκτιμούν ότι
οι ετήσιες απώλειες για την αμερικανική οικονομία μόνο από τους
επιπλέον δασμούς υπολογίζονται
σε 68,8 δισ. δολάρια (60,9 δισ. ευρώ)
ή σχεδόν στο 0,4% του αμερικανικού
ΑΕΠ.
Ωστόσο, το κόστος αντισταθμίζεται σχεδόν πλήρως από τα κέρδη
που αποκομίζουν οι Αμερικανοί παραγωγοί χάρη στους δασμούς και
από τα αυξημένα έσοδα που έχει το
αμερικανικό δημόσιο από τους δασμούς στις εισαγωγές καθώς το μέσο
ετήσιο κόστος υποχωρεί στα 6,8
δισ. δολάρια (6 δισ. ευρώ) ή στο
0,03% του ΑΕΠ. Πριν από μερικές
ημέρες ο Τραμπ είχε δηλώσει πως
οι δασμοί του αποτελούν το «μεγαλύτερο διαπραγματευτικό εργαλείο»
στην ιστορία των ΗΠΑ, ισχυρισμός
που πιθανώς να μην είναι λανθασμένος.
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«Λίφτινγκ»
για τα ιστορικά
πολυκαταστήματα
του Παρισιού
Η τεχνολογία μπαίνει στα Galeries
Lafayette, Bon Marche, La Samaritaine
Οι αλλαγές που φέρνουν στο διεθνές
λιανεμπόριο οι νέες καταναλωτικές
συνήθειες και η επιρροή της τεχνολογίας επιβάλλουν ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου. Ακόμα
και τα πασίγνωστα και ιστορικά
πολυκαταστήματα του Παρισιού,
όπως οι Galeries Lafayette και η
La Samaritaine, χρειάζονται αναμόρφωση για να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα, προσφέροντας
όχι μόνον τα συνήθη προϊόντα







Τα πολυκαταστήματα
του Παρισιού μεταμόρφωσαν το λιανεμπόριο
πριν από 160 χρόνια,
αλλά πλέον αναγκάζονται να προσαρμοστούν
στα δεδομένα της
εποχής.
τους, αλλά και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εστίασης καθώς και εμπειρίες
ψηφιακών αγορών.
Οπως γράφουν σε σχετικό τους
ρεπορτάζ οι The New York Times
(NYT), τα εν λόγω πολυκαταστήματα μεταμόρφωσαν το λιανεμπόριο πριν από 160 χρόνια και πλέον,

δηλαδή πολύ πιο πριν από την
όποια Amazon. Ποτέ άλλοτε τα καταστήματα δεν ήταν τόσο μεγάλα
ούτε προσέφεραν τέτοια ποικιλία.
Σήμερα παραμένουν ελκυστικά,
αλλά τείνουν να θυμίζουν τις χήρες
στα πορτρέτα των μουσείων, δηλαδή είναι αξιοσέβαστες, έχουν
κάτι επιτηδευμένο και παλιομοδίτικο. Εξ ου και (τα πολυκαταστήματα) χρειάζονται ανανέωση.

Μεταμόρφωση
Στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα
ένα τέτοιο παράδειγμα δίνει το πολυκατάστημα Le Βοn Marche, που
προσφέρει στους πελάτες του την
ψηφιακή εμπειρία αγορών. Φιλοξενεί μία έκθεση που έχει από σόλες
παπουτσιών τυπωμένες σε τρισδιάστατο εκτυπωτή μέχρι επιλογή
αρώματος με χρήση αλγόριθμου.
Το 2018 έκανε μία εγκατάσταση
με ράμπα σκέιτμπορντ στο πλαίσιο
διαφημιστικής εκστρατείας με έμπνευση από το Λος Αντζελες. Το
Le BHV Marais έκλεισε αποκλειστική συμφωνία με την Eataly, τη
μεγάλη ιταλική πλατφόρμα προώθησης της ιταλικής γαστρονομίας,
όπου συμμετέχουν εστιατόρια, μικρά μπακάλικα, αρτοποιεία και μία
σχολή μαγειρικής. Το πολυκατάστημα Printemps προετοιμάζει διεθνή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμ-

Τα Galeries Lafayette αποφάσισαν να πειραματιστούν με νέο τύπο πολυκαταστήματος, το οποίο εγκαινιάζεται στις 28 Μαρτίου. Εχει πολύ μικρότερο μέγεθος από το
κεντρικό στη λεωφόρο Χαουσμέν, αλλά με πολύ πιο μοντέρνα στοιχεία.
πορίου, ενώ στην ταράτσα του άνοιξε εστιατόριο.
Οσο για τον όμιλο των Galeries
Lafayette, αυτός αποφασίζει να
πειραματιστεί με νέο τύπο πολυκαταστήματος, το οποίο εγκαινιάζεται στις 28 Μαρτίου. Εχει πολύ
μικρότερο μέγεθος από το κεντρικό
στη λεωφόρο Χαουσμέν, που δέχεται 37 εκατομμύρια επισκέπτες
ετησίως, αλλά με πολύ πιο μοντέρνα
στοιχεία. «Αλλάζουμε τους κανόνες

του παιχνιδιού στο Παρίσι», αναφέρει στους ΝΥΤ, η διευθύντρια
των Galeries Lafayette, Ναντιά
Ντουίμπ. «Το τι συμβαίνει στο διαδικτυακό περιβάλλον είναι για εμάς
πρόκληση, όπως και το γεγονός
πως οι καταναλωτές τα θέλουν όλα
σήμερα. Εμείς απευθυνόμαστε σε
αυτούς τους καταναλωτές, που ενδιαφέρονται να ανακαλύπτουν νέα
πράγματα». Στο νέο πολυκατάστημα των Galeries Lafayette ο δια-

Στα 17,6 δισ. οι ζημίες των ευρωπαϊκών αεροπορικών το 2018
Το 2018 ήταν η πιο ζημιογόνος χρονιά στην ιστορία των ευρωπαϊκών
αεροπορικών εταιρειών λόγω απεργιών από τους ελεγκτές εναερίου
κυκλοφορίας και καθυστερήσεων
στις πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με την ένωση αερομεταφορέων «Αερομεταφορείς
για την Ευρώπη» (Α4Ε), οι συνολικές
ζημίες ανήλθαν σε 17,6 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ποσοστό
άνω του 75% των καθυστερήσεων
οφείλεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ελεγκτών ή στην έλλειψή τους ή σε άλλα ζητήματα,
που αφορούν τη δομή του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Κίνηση
Ταυτόχρονα, την περασμένη χρονιά ο αριθμός των επιβατών που
έκανε χρήση των αεροπορικών
εταιρειών της Ε.Ε., αυξήθηκε κατακόρυφα κατά 26% στα 334 εκατομμύρια, βάσει και των στοιχείων
του Eurocontrοl, του ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ασφάλεια των
αερομεταφορών. «Αυτή τη στιγμή
κάνουμε βήματα πίσω, εφόσον η
πρόοδος στις αερομεταφορές έχει
“παγώσει”», λένε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ryanair
Μ. Ο’ Λίρι και πρόεδρος της ένωσης
«Αερομεταφορείς για την Ευρώπη».
Και συνέχισε: «Η Ευρωπαϊκή Ενωση
θα πρέπει να ασχοληθεί με τα αναποτελεσματικά μονοπώλια, που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των
εναερίων ελέγχων, να αναθερμάνει
τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, να
καταστήσει διεθνή το εναέριο χώρο

Το μη αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, η
απαρχαιωμένη νομοθεσία και οι υψηλές χρεώσεις αεροδρομίων στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. αποτελούν σημαντικά προβλήματα για τις αεροπορικές.
και να επιταχύνει τη διαδικασία
μετακίνησης και τοποθέτησης των
ελεγκτών εναερίου κυκλοφορίας
ανά αεροδρόμιο». Χθες συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο
του ετήσιου συνεδρίου τους οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών,
μεταξύ των οποίων η ΙΑG, μητρική
των British Airways και Iberia, η
easyJet, η Lufthansa και η Ryanair.
Από την πλευρά του γενικού διευθυντή της Α4Ε, Tόμας Ράινερτ,

αναφέρεται πόσο σημαντική είναι
η ενιαία αγορά μεταφορών. Αναφέρει, επίσης, ο κ. Ράινερτ ότι ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του
Μαΐου θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η πολιτική των αερομεταφορών στην Ε.Ε. Ως ζωτικής
σημασίας ζητήματα ο κ. Ράινερτ
υπογράμμισε το μη αποτελεσματικό
σύστημα διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας, την απαρχαιωμένη
νομοθεσία, που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρω-

παϊκή Ενωση, καθώς και την ανάγκη να γίνει μεταρρύθμιση στην
ευρωπαϊκή οδηγία περί χρεώσεων
στα αεροδρόμια. «Το να ισχυριζόμαστε πως θα ήταν ευχής έργον
να βελτιωθεί η κατάσταση, δεν
πρόκειται να διασφαλίσει τους καταναλωτές ότι δεν θα δουν να ακυρώνονται ξαφνικά τα σχέδια μετακίνησής τους ούτε θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από ικανοποιητικές αεροπορικές υπηρεσίες
σε συσχετισμό με το κόστος που
θα καταβάλλουν», τονίζει ο κ. Ράινερτ. Το 2040 προβλέπεται να πετούν στην Ε.Ε. άνω των 2 δισ. επιβατών. Επίσης, ένα θέμα που απασχόλησε την Α4Ε, είναι η πρόοδος
στη μείωση του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος.
Αν και δεσμεύθηκαν να περιορίσουν τους ρύπους τους, τελευταία
μελέτη δείχνει ότι είναι ελάχιστα
τα βήματα που κάνουν προς αυτήν
την κατεύθυνση. Επενδυτικοί οίκοι
που έχουν υπό διαχείριση 13 τρισ.
δολάρια ανέθεσαν στην Transition
Pathway Initiative την εν λόγω μελέτη, όπου εξετάζονται οι 20 μεγαλύτεροι αερομεταφορείς του κόσμου. Οι αεροπορικές συνολικά
είναι υπεύθυνες για το 2% των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως και
οφείλουν να κάνουν περισσότερα
αναφέρεται στην έρευνα. Τέλος, οι
αεροπορικές με την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου, που
προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, είναι οι Delta Airlines, Lufthansa,United Airlines και ΑΝΑ Ηoldings.
REUTERS

χωρισμός ανά φύλο και εμπορικό
σήμα δεν θα ισχύει, όπως στο κεντρικό: τα ανδρικά και γυναικεία
αθλητικά παπούτσια θα παρουσιάζονται μαζί, ενώ οι δημοφιλέστερες
μάρκες θα συνυπάρχουν με τις πιο
ακριβές.
Στις κρεμάστρες των ρούχων του
πρώτου ορόφου ενσωματώνονται
οθόνες αφής, ώστε να μπορούν οι
πελάτες να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα του ρούχου και τα μεγέθη

του. Οι πωλητές και οι πωλήτριες
εκπαιδεύθηκαν ως προσωπικοί στυλίστες με γνώση όλων των ειδών
στο κατάστημα και όχι κάποιας
συγκεκριμένης μάρκας. «Κάτι τέτοιο
δεν το παρέχει η Amazon», λέει η
κ. Ντουίμπ. Τέλος, η La Samaritaine
ιδιοκτησίας LVMH θα ακολουθήσει
το ρεύμα, και όταν ξανανοίξει το
2020 θα φιλοξενεί και χώρους γραφείων, αλλά και ένα ξενοδοχείο
στις εγκαταστάσεις της.

Η αύξηση επενδυτικών
δαπανών δεν ενθουσίασε
τους μετόχους της Exxon
Αύξηση δαπανών ανακοίνωσε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil Ντάρεν
Γουντς μέσα στα επόμενα χρόνια.
Στόχος του είναι να αποκαταστήσει τη μειούμενη παραγωγή σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αν
και η πρωτοβουλία του αυτή δεν
φαίνεται να ικανοποίησε τους
μετόχους και τους επενδυτές.
Προφανώς ανέμεναν πως η ExxonMobil θα «έσφιγγε το ζωνάρι»
και θα διοχέτευε περισσότερο
ρευστό στους μετόχους. Εξ ου
και η τιμή της μετοχής της πετρελαϊκής κατά τις πρωινές συναλλαγές στην αμερικανική αγορά υποχώρησε 1,95%, στα 78,43
δολάρια.
Ο κ. Γουντς ανέφερε ότι το 2020
θα αυξηθούν οι δαπάνες της ExxonMobil κατά 10%-17% στα 3335 δισ. δολάρια από τα σημερινά
30 δισ. δολάρια. «Στόχος της στρατηγικής μας είναι να βγούμε μπροστά επιθετικά, την ώρα που οι ανταγωνιστές μας αναδιπλώνονται».
Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί
στο σημείο αυτό ότι ο διευθύνων
σύμβουλος και πρόεδρος του πετρελαϊκού κολοσσού δέχεται ισχυρές πιέσεις να περιορίσει τις δαπάνες και να ενισχύσει την τιμή
της μετοχής, η οποία τα τελευταία
επτά χρόνια έχει ελάχιστα ανέλθει.
«Δεν αποτελεί έκπληξη η αντίδραση των αγορών μετά την ανα-

κοίνωση για αυξημένες δαπάνες»,
παρατηρεί ο αναλυτής Μοχάμεντ
Γκίλαμ της Raymond James. «Οι
επενδυτές εντείνουν τις πιέσεις
στις εταιρείες του ενεργειακού
κλάδου να επιστρέψουν ρευστό
στους μετόχους». Από τη δική του
πλευρά ο Ντάρεν Γουντς υπερασπίστηκε την επιλογή του, τονί







Στα 9 από τα 10 τελευταία τρίμηνα η ExxonMobil έχει εμφανίσει
χαμηλότερη παραγωγή.
ζοντας ότι η παγκόσμια ζήτηση
τόσο για «μαύρο χρυσό» όσο και
για φυσικό αέριο ενισχύεται. Οπότε η ελάττωση της παραγωγής
από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις
πρέπει να αντισταθμιστεί από νέα
σχέδια διερεύνησης εδαφών. Στα
9 από τα 10 τελευταία τρίμηνα η
ExxonMobil έχει εμφανίσει χαμηλότερη παραγωγή. Γι’ αυτό και
ορισμένα από τα μεγαλύτερά της
στοιχήματα είναι η αύξηση της
παραγωγής από τη Λεκάνη Πέρμιαν στο Τέξας και στο Νέο Μεξικό,
τα υπεράκτια έργα στη Βραζιλία
και στη Γουιάνα, καθώς και οι
επενδύσεις σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.
REUTERS
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Αγοράζοντας στα... ρετιρέ
της παγκόσμιας κτηματαγοράς
Αγοραπωλησίες κατοικιών, η φθηνότερη από τις οποίες αξίζει 25 εκατ. δολ.
Του ΜΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ

Κατοικίες για λίγους, ή μάλλον για
ελάχιστους. Κατοικίες που για την
αγορά της καθεμιάς δαπανήθηκαν
τουλάχιστον 25 εκατ. δολάρια. Αυτό ήταν, άλλωστε, και το βασικό
κριτήριο της πρώτης διεθνούς
έρευνας της εταιρείας συμβούλων
ακινήτων Knight Frank για τον
εντοπισμό των λεγόμενων ultra
prime αγορών κατοικίας, αλλά και
εξοχικών, καλοκαιρινών και χειμερινών (ski resorts).
Μάλιστα, για να ενταχθεί μια
αγορά σε αυτή τη «χρυσή» κατηγορία, πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον τρεις συναλλαγές με
αξία 25 εκατ. δολ. και άνω κάθε
χρόνο την τελευταία 3ετία. Οι πόλεις που προσελκύουν τους κροίσους είναι το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, το Λος Αντζελες, το Σίδνεϊ, η Σιγκαπούρη,
το Μαϊάμι και το Παρίσι. Το Λονδίνο εμφανίζει τον μεγαλύτερο
αριθμό συναλλαγών (138 από το
2015 έως τον Αύγουστο 2018),
ενώ το Χονγκ Κονγκ, την υψηλότερη μέση αξία ανά συναλλαγή,
στα 54 εκατ. δολ.
Το τελευταίο 12μηνο που εξετάζει η έρευνα (Αύγουστος 2017
- Αύγουστος 2018), η αξία των
αγοραπωλησιών διαμορφώνεται
σε 2,1 δισ. δολ. στο Χονγκ Κονγκ
και ακολουθούν οι πόλεις Λονδίνο
και Νέα Υόρκη με συναλλαγές 1,5
δισ. δολ. η κάθε μία. Αυτό που
έχει ενδιαφέρον είναι ότι το τελευταίο 12μηνο που εξετάζει η
έρευνα, το Χονγκ Κονγκ διατηρεί
τα πρωτεία σε μέση αξία ανά συναλλαγή (52,8 εκατ. δολ.), ενώ

ακολουθούν η Σιγκαπούρη (44,1
εκατ.) και το Σίδνεϊ (43,8 εκατ.).
Η αγορά πολυτελών ακινήτων
της βρετανικής πρωτεύουσας ανέκαθεν αποτελούσε μαγνήτη. Η
επίπτωση του Brexit στις επιδόσεις της λονδρέζικης αγοράς σαφώς και υφίσταται, αλλά δεν είναι
τόσο έντονη όσο θα ανέμενε κανείς. Αυτό που δείχνει να αποθάρρυνε περισσότερο τους επίδοξους αγοραστές ήταν η αύξηση
του φόρου χαρτοσήμου στις συναλλαγές ακινήτων.

Οι περιοχές Μπελγκράβια, Μέιφερ και Νάιτσμπριτζ αποτελούν
την αιχμή του δόρατος της λονδρέζικης αγοράς.
Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που
παγκοσμίως εμφανίζει τον μεγαλύτερο πληθυσμό εκατομμυριούχων. Το διάστημα 2015-2017 πραγματοποιήθηκαν 42 συναλλαγές
αξίας άνω των 25 εκατ. δολ. η κάθε
μία, όταν στο οκτάμηνο του 2018
έφθασαν τις 39. Τα δύο τρίτα των
συναλλαγών πραγματοποιούνται
στις περιοχές Downtown και Mid-

town, ενώ στο Upper East Side, που
περιλαμβάνει την 5η Λεωφόρο, γίνεται το 22% των πράξεων.
Το Χονγκ Κονγκ διαθέτει την
υψηλότερη μέση αξία συναλλαγών, ενώ το 12μηνο έως τον Αύγουστο του 2018 φιλοξένησε 47
συναλλαγές. Το Χονγκ Κονγκ προσελκύει μεγάλο αριθμό πολυεκατομμυριούχων. Η πολύ χαμηλή
φορολογία και η απουσία φόρου
επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων και φόρου κληρονομίας το καθιστούν ελκυστική επιλογή για
επενδύσεις σε ακίνητα. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφεται σε περιοχές όπως το Πικ –
κυρίως στο Mount Nicholson– και
το Island South.
Η Σιγκαπούρη είναι σίγουρα η
μικρότερη αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Σαφώς και δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα από
την οικονομική κρίση και τα μέτρα
που ελήφθησαν για την αποφυγή
της φούσκας περιόρισαν την ελκυστικότητά της. Παρ’ όλα αυτά,
το τελευταίο υπό μελέτη 12μηνο
σε 11 περιπτώσεις η αξία της κάθε
συναλλαγής ήταν άνω των 25 εκατ.
δολ. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα
καταγράφεται στην περιοχή
του Ορτσαντ.
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι
συναλλαγές στην υψηλότερη κατηγορία της αγοράς κατοικίας αναμένεται ότι θα αυξηθούν, ακολουθώντας την αύξηση του αριθμού
των ευπόρων του πλανήτη κατά
40% μεταξύ 2017 και 2022. Οι μελλοντικές ultra prime αγορές κατοικιών εντοπίζονται από την Knight Frank σε Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Ντάλας, Πεκίνο και Σαγκάη.

Εξοχικά στην... αποικία
του Χόλιγουντ,
στις Μπαχάμες, στο Μονακό
H ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας αποτυπώνεται και στην αγορά των prime εξοχικών κατοικιών,
σε παραθαλάσσιους αλλά και ορεινούς προορισμούς, με τον αριθμό
των πράξεων αξίας άνω των 25
εκατ. δολαρίων να σημειώνει αισθητή μεγέθυνση κατά την τελευταία τριετία.
Η μεγαλύτερη αύξηση συναλλαγών εμφανίζεται στην... αποικία
του Χόλιγουντ, το Μαλιμπού. Από
τις δύο αγοραπωλησίες του 2015,
στο οκτάμηνο 2018 έφθασαν τις
πέντε με μία μάλιστα να υπερβαίνει τα 100 εκατ. δολάρια.
Ο μεγάλος αριθμός κινηματογραφικών αστέρων που διαθέτουν
εκεί εξοχικά ανεβάζει το στάτους
–και τις αξίες– στην περιοχή, καθώς για αρκετούς εκατομμυριούχους το να είναι στις διακοπές
τους γείτονες με τον Μπραντ Πιτ
είναι κάτι που αξίζει να πληρωθεί.
Το Παλμ Μπιτς αποτελεί ακόμα
μία δημοφιλή επιλογή των πολύ
εύπορων και κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι κάθε χρόνο εμφανίζει τουλάχιστον πέντε μεταβιβάσεις άνω των 25 εκατ. δολ.
Τα ειδυλλιακά τοπία, η ξανθή
άμμος και η εγγύτητα στις ΗΠΑ
αποτελούν τα δυνατά χαρτιά της
Καραϊβικής όπου ξεχωρίζουν τα
νησιά Μπαχάμες, Μπαρμπάντος
και Σεν Μπαρτς. Οπως και στις
δύο παραπάνω αγορές, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε παραθαλάσσιες κατοικίες, κατά κανόνα μεγάλου εμβαδού.
Για όσους αποβλέπουν σε υπεραξίες το Σεν Μπαρτς αποτελεί
την καλύτερη επιλογή λόγω της
εμπορικής του ανάπτυξης, που
ενισχύει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του.
Επιστρέφοντας στην Ευρώπη,

οι δύο αγορές που πληρούν τα
κριτήρια της έρευνας είναι το
Μονακό και η Κυανή Ακτή.
Το πρώτο αποτελεί την ακριβότερη αγορά ακινήτων στον
πλανήτη, με την τιμή του τετραγωνικού να υπερβαίνει πολύ συχνά τις 50.000 δολάρια.
Στην υψηλότερη κατηγορία
της αγοράς, ουσιαστικά δεν υπάρχουν τιμές, καθώς η –σχεδόν–
μηδενική προσφορά δεν αφήνει
περιθώρια στον αγοραστή, με
τον πωλητή να καθορίζει το τί






Το Παλμ Μπιτς
κάθε χρόνο εμφανίζει
τουλάχιστον
πέντε μεταβιβάσεις
άνω των 25 εκατ. δολ.
μημα. Το κοινωνικό στάτους της
περιοχής ελκύει πολλούς, ενώ η
πολύ χαμηλή φορολογία στην
ακίνητη περιουσία κάνει τα πράγματα σαφώς καλύτερα.
Στην Κυανή Ακτή, Κάννες –κυρίως στην περιοχή των λόφων
λόγω πανοραμικής θέας–, Σεν
Τροπέ και Σεν Ζαν Καπ Φερά ξεχωρίζουν.
Οσοι διαθέτουν τα απαραίτητα
χρήματα και προτιμούν το βουνό
ανηφορίζουν στις Ελβετικές Αλπεις. Σεν Μόριτς, Γκστααντ και
Κουρσεβέλ είναι τα τρία χειμερινά
θέρετρα που προτιμά η παγκόσμια
ελίτ για να αγοράσει εξοχικό.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ασπεν αποτελεί τη βασική prime αγορά εξοχικών στο
βουνό, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι η καλοκαιρινή σεζόν δεν έχει
ενδιαφέρον για την περιοχή.

Σημάδια κορεσμού στις μισθώσεις Airbnb το 2018
Μειώθηκε το μέσο ημερήσιο εισόδημα σε €58 από €80,7 το 2017, εξαιτίας της αύξησης προσφοράς ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τα πρώτα σημάδια υπερπροσφοράς
φαίνεται πως άρχισε να καταγράφει στο τέλος του 2018 η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Συγκεκριμένα, οι ενεργές αγγελίες ακινήτων ανήλθαν
σε 72.144 στο τέλος του έτους,
μια αύξηση της τάξεως του 21%
σε σχέση με το τέλος του 2017.
Ωστόσο, το μέσο ημερήσιο εισόδημα μειώθηκε κατά 17% σε 126,4
ευρώ, ενώ και η πληρότητα υποχώρησε κατά 13% ετησίως, σε
46% του συνόλου των αγγελιών
(από 52,7% το 2017). Ως εκ τούτου,
πανελλαδικά, το μέσο εισόδημα
ανά ακίνητο (υπολογίζοντας και
τον παράγοντα της πληρότητας,
δηλαδή το πόσες ημέρες μισθώνεται τελικά το κάθε διαμέρισμα
ή η κάθε κατοικία) υποχώρησε
πέρυσι κατά 28% σε 58,2 ευρώ,
από 80,7 ευρώ στο τέλος του 2017.
Τα παραπάνω συμπεράσματα
προκύπτουν από την έρευνα που
παρουσιάστηκε χθες, στο πλαίσιο
του συνεδρίου Β2Β Guest για τη
βραχυχρόνια μίσθωση, από τον κ.
Τόμας Κέιτον, επικεφαλής εσόδων
της εταιρείας AirDNA, που ειδικεύεται στη μελέτη των δεδομένων
που προκύπτουν από τις πλατφόρμες της Airbnb και της HomeAway,
τις δύο δημοφιλέστερες δηλαδή
παγκοσμίως, με πάνω από 9 εκατ.
αγγελίες ακινήτων (αύξηση 140%
τα τελευταία δύο χρόνια). Πάντως,
όπως ανέφερε ο κ. Κέιτον, η Ελλάδα
και η Αθήνα εξακολουθούν να αποτελούν μια πρώτης τάξεως επενδυτική ευκαιρία, για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν
στον συγκεκριμένο κλάδο. «Το ζήτημα είναι ότι απαιτείται πλέον
πολύ πιο επαγγελματική διαχείριση, καθώς ο ανταγωνισμός είναι

μεγάλος, η προσφορά υψηλή και
οι απαιτήσεις των επισκεπτών όλο
και μεγαλύτερες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κέιτον.
Ασφαλώς, υπάρχoυν ακόμα περιοχές στην Ελλάδα όπου η αύξηση
των εισοδημάτων είναι πολύ υψηλή.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,
«πρωταθλήτρια» των αυξήσεων με
167% ήταν πέρυσι η Λευκάδα, ενώ
ακολούθησε η Ερμιονίδα (Πόρτο
Χέλι, Ερμιόνη κ.λπ.) με 101%. Στην
τρίτη θέση της σχετικής λίστας
βρέθηκε η Κέρκυρα με αύξηση 73%,
ενώ ακολούθησαν η Γλυφάδα με
45% και η Τήνος με 42%.







Απαιτείται πλέον
πιο επαγγελματική
διαχείριση, καθώς
ο ανταγωνισμός είναι
μεγάλος, η προσφορά
υψηλή και οι απαιτήσεις
περισσότερες.
Oσον αφορά την αγορά της Αθήνας, καταγράφεται πλέον σημαντικός αριθμός επαγγελματιών διαχειριστών/ιδιοκτητών, καθώς ενώ
ο αριθμός των αγγελιών ακινήτων
ξεπερνά τις 12.300, μόλις οι 5.000
αφορούν μεμονωμένους ιδιοκτήτες,
κάτι που σημαίνει ότι πάνω από
το 54% των ακινήτων ελέγχεται
από κάποιον επενδυτή ή κάποια
εταιρεία, που διαχειρίζεται πάνω
από δύο ακίνητα. Το 2018, τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο αριθμού αγγελιών ακινήτων κατέγραψαν τα Πατήσια, με 100% σε 52
διαμερίσματα, από 26 στο τέλος
του 2017. Αντίστοιχα, στο εμπορικό
τρίγωνο της Αθήνας (Μοναστηράκι,

Πλάκα κ.λπ.), τη δημοφιλέστερη
ίσως περιοχή στο κέντρο, ο αριθμός
των αγγελιών αυξήθηκε κατά 41%
σε 895. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση
του μέσου εισοδήματος ανά ακίνητο (ενσωματώνοντας και τον
παράγοντα της πληρότητας) δεν
ξεπέρασε το 2%. Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της
επίδρασης που είχε η αυξημένη
προσφορά ακινήτων στο δυνητικό
εισόδημα του κάθε ιδιοκτήτη.
Αλλο ένα χαρακτηριστικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ο υψηλός βαθμός εποχικότητας, κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται και από
τον χρόνο διαθεσιμότητας των ακινήτων. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το 55% των ακινήτων μισθώθηκε το 2018 για διάστημα έως
τρεις μήνες, κατά βάση δηλαδή το
καλοκαίρι, με το σχετικό ποσοστό
να αυξάνεται ακόμα περισσότερο
όσο πιο τουριστικός/καλοκαιρινός
είναι ο προορισμός. Ετσι, στη Ζάκυνθο το σχετικό ποσοστό αυξάνεται σε 84%, στην Κω σε 79%,
στη Μύκονο σε 76% και στην Κρήτη σε 73%.
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε χθες, στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Αλέξης Γαληνός, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, το βέβαιο είναι ότι
η βραχυχρόνια μίσθωση έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ροής των
τουριστών, ανθρώπων που έχουν
συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι οποίοι
δεν θα βρίσκονταν στην Αθήνα
χωρίς την προσφορά των κατάλληλων ακινήτων μέσω των σχετικών πλατφορμών. Ωστόσο, προειδοποίησε κιόλας ότι «είναι σημαντικό να μη γεμίσουμε την Αθήνα
με ενοικιαζόμενα ακίνητα, διατηρώντας έτσι την ταυτότητα της
πόλης».

Βασικό κίνητρο ενασχόλησης η κρίση
Εν τω μεταξύ, χθες, παρουσιάστηκε
και η πρώτη επιστημονική μελέτη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά
με τις επιπτώσεις της οικονομίας
διαμοιρασμού στους ιδιοκτήτες
σπιτιών. Από αυτήν προκύπτει ότι
ο κύριος λόγος που ώθησε πολλούς
ιδιοκτήτες στην ενασχόληση με
το σχετικό αντικείμενο ήταν η οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, οι
τρεις κυριότεροι λόγοι ήταν το οικονομικό αδιέξοδο λόγω της κρίσης,
η συνεισφορά στο οικογενειακό
εισόδημα και η δημιουργία επιπλέον
ατομικού εισοδήματος. Παράλληλα,
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες διαχει-

ρίζονται οι ίδιοι τα ακίνητά τους.
Θεωρούν δε σημαντική τη συμβολή
των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην
έμμεση κατανάλωση (δηλαδή σε
παράλληλες αγορές άλλων ειδών
και αγαθών από τους ξένους επισκέπτες), στην τοπική οικονομία
της περιοχής όπου βρίσκονται τα
ακίνητα που εκμισθώνονται, ακόμα
και στην εθνική οικονομία.
Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο κ.
Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της
ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων), σημείωσε
χθες ότι η δραστηριότητα πολλών
ιδιοκτητών με τον κλάδο είναι «ζή-

τημα επιβίωσης», όπως το χαρακτήρισε, κυρίως για εκείνους που
έχουν ακίνητη περιουσία άνω των
250.000 ευρώ, που επιβαρύνεται
όχι μόνο με ΕΝΦΙΑ, αλλά και με
τον σχετικό συμπληρωματικό φόρο.
Προέβλεψε επίσης ότι η επιβολή
φόρου και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα τις καταστήσει ζημιογόνες για αρκετούς ιδιοκτήτες που
ήδη πληρώνουν τα έξοδα κοινής
ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό,
τηλέφωνο και Διαδικτύο) και φυσικά
τα κοινόχρηστα. Ετσι, πολλοί θα
αναζητήσουν εκ νέου Ελληνες μισθωτές για τα ακίνητά τους.
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Το μεγαλείο της Ροτόντας
Ο Νορβηγός αρχαιολόγος Χάλμαρ Τορπ μιλάει για το μνημείο που έγινε «σπίτι» της επιστημονικής του διαδρομής

ÚÕßÓËÈÇÛÏ¦ÌÏÒÃÇÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇ
Ê¦ÙÑÇÒÕÝ¶ÖÕÒÆÚÏÓÎÖÎÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇÚÇßÒÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÚÎÝÉÎÌÏÊÜÚÂÝÚÁÞÔÎÝ®
ËÖÕÏÇÈÇÙÏÑ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÎÞØÕÔÎÁØËßÔÇ
ÑÇÏÖÕÆÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓËÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔËØËßÔÎÚ×Ô"ÔÇÈÇÙÏÑÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎªÕÚÄÔÚÇÚÕßÇÒËØÃÕß
ÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÔÇÄÑÇÏÊÏÇÑÕÙÓÂÛÎÑËÓËÉÎÌÏÊÜÚ¦ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßËÕÊÕÙÃÕßq  
©ØÏÙÓÁÔÕÏÒÒÎÔËÝËØËßÔÎÚÁÝ
²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ¡ÖÇÑÏØÚàÂÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎªÕÚÄÔÚÇÞÚÃÙÚÎÑËÑÇÏ
ÊÏÇÑÕÙÓÂÛÎÑËßÖÄÚÎÈÇÙÏÒËÃÇ
ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÖË-

Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

«Στη Θεσσαλονίκη ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÙÇÔÔÇ
ÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÞÜÚÏÝ
ÖÏÕËßÞ¦ØÏÙÚËÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÄÒÎÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝÇÖÄÚÇ
ÛÇßÓ¦ÙÏÇÈßàÇÔÚÏÔ¦ÚÎÝÓÔÎÓËÃÇ
Ï»ÇßÚÄÚÕÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕßÑÇÏÍÏÕØÚ¦ÙÇÓËËÑËÃ
ÚÇËÔËÔÎÑÕÙÚ¦ ¦ÓÕßÍËÔÁÛÒÏÇ®
ÏÇÚÕÔ²¦ÒÓÇØ¬ÕØÖ/QHSTHY
;VYWÕÓÄÚÏÓÕÑÇÛÎÍÎÚÂÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß©ÙÒÕÑÇÏÓÁÒÕÝ
ÚÎÝÔÕØÈÎÍÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕÙÖÃÚÏ®ÚÕßÂÚÇÔÎªÕÚÄÔÚÇ
¡ÁÙÇÙÚÕÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÄÓÔÎÓËÃÕÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝËÓÈÁÒËÏÇÝÁÑÇÔËÚÇ
ÖØ×ÚÇÚÕßËØËßÔÎÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ§ËÇØÄÝÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÇÑÄÓÎÚÕ 

«Δεν έχουν διατηρηθεί
άλλα ψηφιδωτά τόσο
υψηλής ποιότητας
από την ύστερη
αρχαιότητα και
την πρωτοβυζαντινή
περίοδο».
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ÓÂÔËÝÑÏÇØÍÄÚËØÇÙËÖÕÒßÂÓËØËÝ
ËÖÏÙÑÁÉËÏÝÇÖÕÚÆÖÜÔËÔßÞÛÎÓËØÄÔ
ÚÕÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÄÔÇÄÚÎÔÖÕÒÆÖÒÕÑÎÉÎÌÏÊÜÚÂÚÕßÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎ
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ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÖÕßÚÕßÁÊÜÙÇÔ
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ÚÎÔËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÚÕßÓËÓÏÇËÔÊËÒËÞÂÓÕÔÕÍØÇÌÃÇ
ÊÃÚÕÓÎÁÑÊÕÙÎªÕÚÄÔÚÇÙÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¶ØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÏ
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ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ÇÖÄÔÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ËÃÔÇÏÁØÍÕàÜÂÝÚÕÔÖØ×ÚÕÚÄÓÕ
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ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÉÎÌÏÊÜÚ×ÔÚÜÔ
ÞØÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝÑÇÏËØÓÎÔËÆËÏÓËÈ¦ÙÎÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÑÇÏ
ÛËÕÒÕÍÏÑÁÝÖÎÍÁÝÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇ
ÚÎÝÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÝËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÄËÏÑÄÔËÝÙÞÁÊÏÇÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑ¦ÚËÑÓÎØÏ×ÔÕßÔÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÊËÆÚËØÕÚÄÓÕÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÓÕÔÇ-
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ËÑÊÄÙËÏÝ ÇÖÄÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕ
ÕÖÕÃÕÙßÔßÖÕÍØ¦ÌËÏÓËÚÎÔÇØÞÇÏÕÒÄÍÕ¡ÖÁÔÚË ÃÒËØÏÞ
ªÕÚÄÔÚÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇ®ÒÃÍËÝÓÁØËÝÖØÏÔ
ÇÔÇÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕ©ÙÒÕÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇÄÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÎÊÃÚÕÓÎÁÑÊÕÙÂÚÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÑ-

ÊÂÒÜÙÎÝ¡ÇØÚÃÕßÍÏÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÇØÕßÙÃÇÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕß§ÕØÈÎÍÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔ
ÁÞÕßÔÊÏÇÚÎØÎÛËÃ¦ÒÒÇÉÎÌÏÊÜÚ¦
ÚÄÙÕßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÆÙÚËØÎÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖØÜÚÕÈßàÇÔÚÏÔÂÖËØÃÕÊÕÃÔÇÏÑÇÚ¦
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ËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÝÚÕß®

Τα κλειδιά του μνημείου
ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕ ËÃÞËÚÎÔÚÆÞÎÔÇÊÕßÒÁÉËÏÊÃÖÒÇÙÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕàÜÍØ¦ÌÕ¢×ÚÎÇÞÇØÃÕßÖÕßÊÏÎÆÛßÔËÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÑÇÏÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÚÜÔÉÎÌÏÊÜÚ×Ô
ËÔÄÉËÏÚÕßÏËÛÔÕÆÝßÔËÊØÃÕß

ßàÇÔÚÏÔ×ÔÖÕßÊ×ÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÖØÃÒÏÕÝ ÐÇØÞÂÝ
ËÃÞÇÚÎÔÖÒÂØÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ËÌÄØÜÔÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚßÒÏÇÔÕÆ
ËÒËÑÇÔÃÊÎÑÇÏ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕß¡ÇÑÇØÄÔÇ¡ÕßËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑÇÔÚÇ
ÑÒËÏÊÏ¦ÚÕßÓÔÎÓËÃÕßÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÓÁÞØÏÚÕÔÖØÃÒÏÕËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÕÏÙÑÇÒÜÙÏÁÝÂÚÇÔÚÕ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÕßÓÁØÕÝÖÃ×ØËÝ
ÙÞËÊÃÇàÇÑØÇÚÕÆÙÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏàÇÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÚÕÔ
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ÇÖÄÚÕÔÙËÏÙÓÄÚÕß ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔÇÙÚÎÒÜÓÁÔÕËØÏÎÍÂÛÎÑÇÚÕ
ÓÔÎÓËÃÕÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÇÖÄÚÏÝÙÑÇÒÜÙÏÁÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝ¬×ØÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏ
ÑÇÔËÃÝÄÒËÝÚÏÝà×ÔËÝÚÜÔÉÎÌÏÊÜÚ×ÔÙÚÕßÝÚØÕÆÒÕßÝÑÇÏÔÇÁÞËÏ
ÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÇÃÙÛÎÙÎÚÕß
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Þ×ØÕßÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßËÃÔÇÏßÉÎÒ×ÔÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×Ô¡ÏÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÚßÞÂÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝ
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ÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÖÇÒÇÏÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß®
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Να μάθουμε να κουβεντιάζουμε

Π

ριν από ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÈØÁÛÎÑÇÙËÁÔÇËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÇÒÇÓÃÔÇÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕ½ÓÕßÔÑÇÒËÙÓÁÔÕÝÙËÍËÆÓÇ
ÇÖÄÌÃÒÕßÝ¬ÕßØÑÕÑÆÖØÏÕßÝÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÊÃÊÇÙÑÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓÇàÃÓË
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ÚÕÇáØ¦ÔÏÑÇÏÚÕÕÆàÕÂØÇÑÃÄÖÜÝ
ÚÕÁÒËÍÇÔÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑÇÒÕÆÊÏÇ
ÚÕßÚØÇÖËàÏÕÆÂÚÇÔÑßÖØÏÇÑ¦¶ÚÕ
ÙÕßÈÒ¦ÑÏÂÚÇÔÇØÔÃÙÏÕÈÁÈÇÏÇ¬ÇÞÃÔÏÖÕßØÍÕÆØÏÚÙÇÑÏÙÚÁÝËÒÏÁÝ
ÙËÌÚÏÇÒÁÝÑÇÏÙÑËÌÚÄÓÕßÔÖ×Ý
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÚØ×ÔËÚÕÃÊÏÕÌÇãÔÇàÕÆÔËÞÜØÏÙÚ¦ÇÝ
ÄÉÕÔÚÇÏÕÏÇÃÚÏÕÏÄÖÜÝÁÒËÍËÑÇÏÎ
ÍßÔÇÃÑÇÙÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ ÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎ
¬ÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÕ

ÂÚÇÔÊÏÇÑÕÙÓÎÓÁÔÕÓËÊÏ¦ÌÕØÇ
ÖÇÒÇÏ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÄÖÜÝÙßÔÎÛÃàËÚÇÏßÚÄÖÕßÓÕßÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎÄÓÜÝËÔÚÆÖÜÙÎÇÓÁÙÜÝ
ÂÚÇÔÄÚÏÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÜÔÚÕÃÞÜÔÑÇÏÚÜÔÐÆÒÏÔÜÔÞÜØÏÙÓ¦ÚÜÔßÖÂØÞÇÔÓÏÑØÁÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝØÕÙÖÇÛÕÆÙÇ
ÔÇÊÏÇÈ¦ÙÜÚÏÝËÖÏÍØÇÌÁÝÚÕßÝ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÇÔËÃÔÇÏØÁÖÒÏÑËÝ
ÍÏÇÖØÕÙÁÒÑßÙÎÖËÒÇÚ×Ô¯ÂÚÇÔ
ÙÞËÊÄÔÇÊÆÔÇÚÕÔÇÊÏÇÈ¦ÙÜÕÚÏÊÂÖÕÚË¬ÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÂÚÇÔÁÔÇ
ÓÏÑØÄÓÕßÙËÃÕÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÓË
ÇÔÇØÃÛÓÎÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ´ÓËÏÔÇ
ÔÇÚÇÖËØÏËØÍ¦àÕÓÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÂ
ÚÕßÝ¡ËÚ¦ÇÖÄÒÃÍÕÓËËßÍËÔÏÑÄ
ÚØÄÖÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÌÃÒÕßÝ¬Ñ
ÓËÖÇØÇÑ¦ÒËÙËÓËËßÍËÔÏÑÄÚØÄÖÕÔÇÑÇÛÃÙÜÙÚÕÚØÇÖÁàÏÊÏÄÚÏ
ÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇËÔÕ-

ÞÒËÃÚÇÏËÖËÏÊÂÖØÕËÚÕÃÓÇàËÚÕÔ
Þ×ØÕÍÏÇÁÔÇÔÍ¦ÓÕÑÇÏÁÓÖÇÏÔÇ
ÙÚÇÖÄÊÏÇÚÕß¯
ÁÒÎÙÇÔÇÈÍÜÁÐÜÍÏÇÒÃÍÕ
ÑÇÏÚÄÚËÓÕßÂØÛËÙÚÕÓßÇÒÄÇÖÄ
ÚÕÃÊÏÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÏÝ¦ÊËÏËÝÖØÕÛÂÑËÝÚÕß
ßÖØÏÇÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßßÚ¦ÚÇ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙ×ÛÎÑÇÔÙÑÁÌÚÎÑÇÄÖÜÝÑÇÏÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÚÕßËÔËßÑÜÙÃÇ¡ÕßÙËÃÕß
ÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ¿ÖÜÝÒÁËÏÕÏÇÓÇÔÚÂÝÙÚÎÔÑ¦ÓËØÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ
ÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÚÕ¡ÕßÙËÃÕÇáÑÂÝ
¬ÁÞÔÎÝÚÎÝ ËØÆÔËÏÇÝËÃÞËÙßÒÎÛËÃßÚßÞ×ÝÈØÁÛÎÑÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÄÖÜÝÕ©ßÔ¦ÓÔÇÚÙÃÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÖÕßÙÑÁÌÚÎÑÇÔ
ÄÚÏÊËÔÚÕßÝÇÔÂÑËÏËÚÙÏÛËÒÏÑ¦
ÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÁØÍÕ¦ÒÒÜÔÑÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÊÏÇÙ×ÙÕßÔÄÚÏ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÑÇÏÔÇÚÕÊÏÇÌß-

Ò¦ÐÕßÔ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇßÚÂÚÕßÝ
ÎÖØ¦ÐÎËßÕÊ×ÛÎÑËÓËÚÕ¡©
ÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÁØÍÜÔÑÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇ
ÙËÏÊØÆÓÇÚÇÂÑÇÏÙËÏÊÏ×ÚËÝË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÎËÑÖÒËßØ¦ÛÇÊ×ÙËÏÇØÞËÏÇÑÄÌÜÔÎÚÏÑÄÑÇÏÚÎÒËÕÖÚÏÑÄßÒÏÑÄÚÕßª ÍÏÇÚÕßÝ¬Ñ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÚÁÚÕÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏËßÖØÄÙÊËÑÚËÝÑÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊËÔÛËÜØ×ÄÓÜÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÑÇÒÁÝÖØ¦ÐËÏÝÕÆÚËÇÖÒ×Ý
ÁÔÇÊÕÆÔÇÏÑÇÏÒÇÈËÃÔËÃÔÇÏÎÛÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎËÑËÃÔÜÔÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÖÇØÇÔÄÓÜÝÕÚÏÊÂÖÕÚËÔÇÚÕ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÑÇÏËÃÔÇÏßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÚÕßª ÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÚÕßÝ
¬ÑËØËßÔÎÚÁÝÄÖÜÝÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ¬ÕÁÞÜÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏ

ÇÌÕÆÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÈØÕÆÓËÙÚÇÙÆÔÛËÚÇÍÏÇÚÃÊËÔÐËÑÏÔ¦ÓËÇÖÄÚÇÇÖÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÖÕß
ÓÇÝËÔ×ÔÕßÔÇÖÄÁÔÇÔÖÃÔÇÑÇ
àÜÍØÇÌÏÑÂÝÁÔÇÖÏ¦ÚÕÇÍØÁÒÏÇ
ÔÇÓ¦ÛÕßÓËÔÇÑÕßÈËÔÚÏ¦àÕßÓË
ËÖÏÚÁÒÕßÝÑÕÆÍËÚÇÏÕßÚÕÖÏÑÄ
ÑÇÏÖÕÒÆØÕÓÇÔÚÏÑÄÄÒÕÇßÚÄÚÕ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏ¡ÁÙÇÄÓÜÝÙÚÎ
ÊßÙÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßàÕÆÓË
ÇÝËÒÖÃàÕßÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÚÏÛÇ
ÈØÕÆÓËËÑËÃÔÇÚÇÒÄÍÏÇÖÕßÖÇÃØÔÕßÔÚÕÃÊÏÕÈ¦ØÕÝÙËÄÒËÝÚÏÝÑÇØÊÏÁÝÙ»ÄÒÇÚÇÞËÃÒÎ
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÁØÍÜÔÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÇÌÕÆÔÒÁÍËÚÇÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÏÕÖÃÔÇÑÇÝÚÕßÕÒ
ËÜØÍÃÕßÐÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ
ÆÖØÕß®ÝËÃÔÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÇßÚÕÆÚÕßÖÃÔÇÑÇÎÇÖÇØÞÂÇÝ
Ñ¦ÔËÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÖÇØÁÓÈÇÙÎ
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Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά» με τον Δ. Φανή

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

10.3.19 -16.3.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

«Σκηνοθέτιδες του
20ού και 21ου αιώνα»
Η ΣΕΖΟΝ ÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸Ù{¨oÑw
É{³iÈÇÊ³iiÐÉÚÓÐÑUt.~iÚÓ³{ÙÉØ
³È¸ÆÖ~Ñ{¸ÈÑ{ÑUØÒÜÜÑÂÑ
³ÚÉÑ³¨{~Ì³Ëu$Ð{ÜÊ³¨{ÉØÚÑÉËÑ{
{ÝÖ¨Ñ.{Ùi¨ÖÜÈVÉË~È¨i~ÑÚiw
oÊ³¨{ÑV(1ÉÑ³¨{~ÓØ.ÈÙÓØVå{~³Ì
(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨È~Ñ{i{~Êå¨oÈw
¨ÖVÚÉÑ³¨ÜÌoØÑ¨ÈËÑi¨Ñow
ÐÑ³{ÉË³Ñ{ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³1ÓÑw
³¨¨Ñ³ÜÑË{³È¦|_R². =$
ÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸V³ËÓTÉ{³Ìw
TÑÉÂÉ³ÒÉ{³i~È¨ËÑ¨TiÑ×Êoii
o{Ñ³iÚÓi³iØoÈÑË~ÑØ³i~{ËÑ
ÐÓÑÑÌ³i³ÓTi³ÈÚÉÒ³¨ÈÓ³¨
0ÓTiØÑ{(Ü{³{ÐÖw1ÓÑ³¨¨ÑV
¨ÑÊV¸Ñ¨³ËÈ¬ÐÐΠληροφορί-

Ο Δημήτρης Φανής, ÎÇáÑÂ¬ËÚØÇÑÚÆÝ
ÕÎÓÂÚØÎÝ¡ËÙÎÓÁØÎÝÕÏ¡ÏÑØÕÃªËÓÖÁÚËÝÕ²ÕØËßÚÏÑÄÝ¿ÓÏÒÕÝªÆÓÈÕÝ®Õ ßØÏ¦ÑÕÝ²ÇÚàÏÎÙÚßÒÒÂÝ¶ÙË
ÁÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÕØÄÒÕ¶ÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÑÇÒÕÑÕßØÊÏÙÓÁÔÎÒÇáÑÂÕØÞÂÙÚØÇ
ÙßÓÖØ¦ÚÚÕßÔËÖÃÙÑÎÔÂÝÑÇÏÓÇÝÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙÚÏÝËÖÕÞÁÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑË
ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÑÇÏÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÚÕØË-

ÓÖÁÚÏÑÕÂÒÇáÑÄÇÙÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÎÓ¦ÊËÉËÑÇÏÑÇÛÕÊÎÍËÃÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÚÕÑÇÒÄËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ
ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ¿ÒÕÏÕÏªËÓÖÁÚËÝ
ÚÕß§ÚÕßÔÏ¦®ÛÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÓÔÎÓËÏ×ÊÎÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÖÄÚÎØËÓÖÁÚÏÑÎÖËØÃÕÊÕÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÖ¦ÔÜÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÛÎÑËÚÕÑÇÒÄÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ

¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÛÇÊÕÛÕÆÔÖØÕÝËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÇÔÚÕÖÜÒËÃÕß
ÇÚÙÏ×ÔÑÇÏÚÕßÊØßÓÇÚÕÝ ³ÍÏÕÝ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝ¬ËÚ¦ØÚÎ¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÏÝ!ÓÓÊÏÜÚÏÑÂÞÕÒÂÁÔÏÕÔ
¶ÇØÇÒÃÓÔÏ¬ØÃÚÎ ¡ÇØÚÃÕßÙÚÏÝ
!ÓÓÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÇÚÙÏ×Ô
¶ËßÑÜÙÃÇΠληροφορίες τηλέφωνο
99650187, @demetrisfanisofficial

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ

Διήμερο ποίησης
και λογοτεχνίας

«Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν»
Η Κεντρική Σκηνή ³iØ 1åÑ¨È{Òw

ÇÉ{³Ñ¨{³È¨oiÐÑ³{~ÌÓ¨o³ÈÓ¨w
³Ü³¨ÉT³t$ÑÜÌØ°Ú¨Ø³È.Éw
³ÈÒuÉ~iÚÉËÑ°Ù{'Ü¨ËÙi
t$ÑÜÌØ°Ú¨Ø³È.É³ÈÒuÂÉ~Ëw
iÉÑo¨Ò×É³Ñ{³´d~Ñ{Ü~Üi¨w
Úi~É³m³{Ø (åÌÈ¨ÉT³
ÉËTÉ~Ñ³Ñ×ÖoÉ{³iÙ{Ò¨~É{Ñ³È¶(Ñw
o~ÐËÈ(ÜÓÐÈåÓKi~Éo{Ñ¨³i
×¨Ò³i=È¨ËTi³iØ ÜKÉ³ËÑØ³m´
Ù¨ÑÐÑ³{~Ê³È×Ì¨ÐÑÑ~ÜÈÚÉË³ÈØ
~ÑÌÉØ³ÈtÐiwÑ¨{³³ÉÜ{~ÖÙ¨ÒÐÑw
³Øu~Ñ{³ÈÐ¨ÉT³{~Öt {~Ö1ÉÒw
³¨Èu .É0ÉÈÉ{Ùi³{ÉËÌ³{o{ÑÑ
ÇÊÉ{Øt~ÑÜÌØÒÚ¨ØuÖÐ×ÑÐÉ
³{ØiÚ{~ÓØÉ{³ÑoÓØ³ÚÉ¨ÓÉ{Ñ
tÈÒ¨TÉ{u~Ñ{Ø.ÈË0Ñ .É0ÉÉËÑ{
ÈÐÉ³{~ÊÑÜÜÒ³¨³ÊV.ÈË0ÑT¨ËØ
Ñ{ÚÊÐÑ³ÑV¨ÑoÐÑ³{³ÊØ~Ñ{~Üi¨ÌØ$

Το Κέντρο (Ñ¨Ñ³Ñ³{~0ÉTw
0$.Ñ¨È{ÒÇÉ{³ÜÑË{³È×É³{Ö
²v_;>¦X+_©xX_RÃVÓÑÙ{ÊÐÉ¨ËiiØ
~Ñ{Üo³ÉTËÑØ³(ÑÜ{Ì:ÈÙÒÙ{~0
.ÒKKÑ³®Ñ¨³ËÈ³ÓÉ¨{Ø×ËÜ{Üow
³ÓTÉØVËÈV~ÈKÉ³{ÒÇÈVÈÇi³ÖV
Ù{ÑKÒÇÈ~Ñ{o¨Ò×È!0=ÑTÑ¨ËÈ
ÑÓÜÑKÉ³iÐÈ{~ÊÉÓÙÈi~Ñ{i
{~ÜÑÎÙÈ³ÊT0iÈ¨{Ñ~Ê¬Ñ¨w
³ËÈÚÑÑ¨È{Ñ³ÉËÓÑ~iÚÉ³iÐÓ
ÑÑÜÌo{³ÈÜo³ÉT{~ÖK{KÜËÈtÑËw
ÐÑ¨oÑuVÉÌØÈÜÜo{~ÖÓ¨oÈËiiØV
ÉÇo¨Ñ×ËÑØ~Ñ{È¨ÉÑÜ{³{~ÊØo¨Ñ×ÊØ
ÐÉÈÐÐÉ³TÊÙÓ~ÑÖ¨{ÉÇo¨Ò×
~Ñ{{i³{È³ÉÜÉ³ÓØ³iØÑ¨Ò³Ñw
iØÑÙËÙÈ³ÑÉ³É¨Ì~Üi³Ñ³{TÉËÑ~Ñ{
³ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³Ñ³i¨³ÈK{KÜËÈ
å¨oÌ³É¨ÑÚÑÑ¨È{Ñ³ÉËiÙÉÖ³É¨i{w
i³{~ÊÈÜÜoÊ³iØåÈoÊØËÜÜit .×ÑoÊ
³Èå{ÑuΠληροφορίες www.mitos.

ÑÜ³¨È{ÐÌØ³iØ.É0ÉÈo~¨ÖÉ³Ñ{ÐÉ
³itiÚ{~Êu³iØÉ~ÐÉ³ÒÜÜÉÈiØ³ÒÜw
Ü³È.ÈË0Ñ0É¨³iÐÑÉËÑ{{Ø
ÑÌ³ÈØÙÖÚÑÉ{~¨Ñ³ÊÉ{(ÑËÇÈ{
iÚ{ËÒ¨{ÑåÙÒÐÈVÑ¨ËÑ¨Ì³iV
.³ÓÜ{ØÑÜÜ{³¨Ò³iØVÈ¨³Èo{ÒÜiV
å³¨ÓÑØÈ³ÖÐÑØVå³¨ÓÑØÈ~ÒV
(ÑÑo{³iØ¨Ñ³Ò~ØVKi {~ÜÑÎÙÈ
Ý¿>²&¦_x_¦_U0¨Ë³i¸Ñ¨³ËÈV³{Ø
dU´ÆÐÐ ËiÐi(¨ÉÐ{Ó¨ÑU0É³Ò¨³i´
Ñ¨³ËÈV³{ØdU´ÆÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³i
ÉÐÉÌVlV®V¸ÆV¸¸V¸´Ñ¨³ËÈ³{Ø
dU´ÆÐÐ~Ñ{¬V¸mÑ¨³ËÈ³{Ø®U´ÆÐÐ
³0ÉTT¨³iØ 1åVÜÉ×Ì¨Ø
'¨Ño~ÜËÈ,ÖKÉÜ³¬®VÉÐÉÌØ.³i
ÉÈ~ËÑU¸®V¸¬V¸dÑ¨³ËÈ¸ÆV³
_>/ Ý/+ V³{ØdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες 25877827,
ethallimassol@cytanet.com.cy.

org.cy/theyard-residency-19

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΔΟΣΗ

«Ο Γαργαληστής» του Δημήτρη Μπασλάμ

Κυκλοφόρησε το περιοδικό «Διόραμα»
Το διμηνιαίο É¨{Ù{~ÌtÛ{Ì¨ÑÐÑÐÑu~È~Ü×Ì¨iÉÐÉÙ{ÜÌ³ÉÖw
TØ ÓÐK¨{ØwÛÉ~ÓÐK¨{Ø¸Æd~Ñ{ÑÈÒ¨{Øw'ÉK¨ÈÒ¨{Ø
¸Æ~Ñ{ÜÌoØÉËÑ{iÉ{~Ñ{¨Ì³i³ÑÜÜÚÉÐÒ³ÈiÈw
³Ñ~³{~ÊÉ{³¨ÊÓ~¨{ÉÌ³{Ó¨ÉÉÑ~Ñ³Ño¨Ñ×Ö~Ñ{Ñ¨w
KÜiÚÖ.³³ÉÖTØ¸w¸¸³ÈtÛ{¨ÒÐÑ³ØuÑ×{É¨³Ñ{ÉÜËÙÉØ
ÉÙÖÉÈÐÑ³{~ÖØÑÚ¨ÈØÈÓ×ÈoÑ³ÈØÉ¨ÑÐÓÈØ
ÐÊÉØV³å¨{³ÉËÙiÈÙÈÒ¨i~Ñ{³iKiÉÜÉÒo¨ÈV
Ñ×Ê³ÑØË³ÈØÜÖiÐÑ³{~ÌÓ¨o ËiØV³tÛ{Ì¨Ñw
ÐÑu¨KÒÜÜÉ³Ñ{ÉÉ{Ù{~ÌÑ×{Ó¨ÐÑ{i³ÊØ³ÑØÑ{ÜÉËw
È0iÖÜi³ÈÉ¨{Ù{~ÖÈÐÜi¨È~ÉËÐÉÑo{Ñ³ÚÓÑ³¨V
³iÜo³ÉTËÑV³iÐÈ{~Ê~Ñ{³iÑ¨T{³É~³{~ÊVÈÉTËÇ³ÑØ~Ñ³¤
ÑÈ³Ì³³¨Ì³iÈÉ{×¨Ò³È³ÑÜ{³{³{~Ò¨ÒoÐÑ³Ñ³iØ
Ö¨È0iÈ³Ñ~³{~ÊÉ{³¨Ê³ÈÉ¨{Ù{~ÖÑÑ¨³ËÇÈÜow
³ÓTÉØVÐÉÜÉ³i³ÓØÙ{Ñ×Ì¨~ÜÒÙ~Ñ{oÉ{~ÒÒÚ¨{ÈÑoÑw
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Ας το κάνουμε όπως οι Τούρκοι
Στα εγκαίνιά του,ÕÖØÄËÊØÕÝØÔÚÕÍ¦Ô
ÇÌÕÆÛßÓÂÛÎÑËÚÇÔÏ¦ÚÇÚÕßÄÚÇÔËØÍÇàÄÚÇÔÙËËÚÇÏØËÃÇÖØÕáÄÔÚÜÔÔÚËÒÏÑÇÚÁÙËÔÑÇÏÖÂÍÇÏÔËÙßÞÔ¦ËÑËÃÍÏÇÊÏÇÔÕÓÁÝÙËËÓÖÄØÕßÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÎÝÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕ¦ÍÍÏÐËÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÄÓÎÑÏ
ÇÔßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÓÏÑØÂßÖËØÈÕÒÂÙÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÄÞÏÑ¦ÚÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÈÁÈÇÏÇÍÏÇ
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÄÚÇÔÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕÚÕ
ÖÇà¦ØÏÚÜÔÓÖÇÞÇØÏÑ×ÔÂÏÍßÖÚÏÇÑÄ
ÖÇà¦ØÏ®¶ÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÁÚÙÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÍÏÇÚÃÞÚÃÙÚÎÑËÓËÁÙÕÊÇÇÖÄÚÎÔÃÍßÖÚÕÄÚÇÔÇßÚÂÇÖÕÚËÒÕÆÙËÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂ
ÖËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝ©ÛÜÓÇÔÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ¶¦ÐÏàËÁÔÇßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÒÃÌÚÏÔÍÑ¦ÒÒÜÙÚËÎÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖÕß
ÇÔÇÑÇÏÔÃÙÚÎÑËÂÚÇÔÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
ÚÕ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÃÔÇÏÁÔÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇ
ÁØÍÕÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ§ÚÇÈÕÆÚÍ¦ÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÔÇÚÕÞÚÃàËÏÚÕ ÍÏÇÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇËÃÔÇÏÎ
ÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÑËÖÇÙÚÂÇÍÕØ¦ÚÎÝ
ÄÒÎÝÓËÚ¦ÚÕ¡ËÍ¦ÒÕÖÇà¦ØÏ®ÑÇÏÖØÕÙËÒÑÆËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ

Από τη Συκιά
του ’60 στο Σόπι
του 2019

«Τ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ες info@project-season.org

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Πέντε T¨Ì{Ñ~Ñ{mÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÙÜÒ¨{ÑT¨É{Ò³i~Ño{Ñ³iÑÑÐÌ¨×i³iØtå{oÈ³{w
Ñ~ÊØÑo¨ÒØu³i³Ñ³{ÖÜi
ÇÖÄÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ¡¦ÒÏÙÚÇÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÕßÁØÍÕßÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖ»ÄÉÏÔ
ÚÕßÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÑÇÔÇÔÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÓË

ÚÁÚÕÏÕÚØÄÖÕÖÕßÔÇÓÎÔÖÇØËÓÖÕÊÃàËÚÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÖÃÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÕÓÁÞØÏÚÕÚÇÙßÔËØÍËÃÇ
ÁÖÏÇÔÇÔÊÕßÒËÏ¦ÄÚÇÔÎÇÍÕØ¦ÁÑÒËÏÔË

ÑÇÏÙÚÇÓÇÚÕÆÙÇÔÒÃÍÕÖØÏÔÇÔÕÃÐËÏÍÏÇ
ÔÇßÖÕÊËÞÛËÃÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÁÔÇÚÕÖÄÙÎÓÕ
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÑÇÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÇÐÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝ
ÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÝÚÕßÙÚÎÔÚÕÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂÚÎÝÛÂÔÇÝÖÕßÞØÄÔÏÇ
Ú×ØÇÓÁÔËÏÙÚÎÔÖØÄÛËÙÎÑÇÏÊËÔÑ¦ÔËÏ
ÖØ¦ÐÎÚÎÔÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÇØÈÇÑËÃÕß
ÍÕØ¦Ý ®ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÎÓËÒÁÚÎÖÕßÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄ ËÔÚØÏÑ×Ô
ÍÕØ×ÔÑÇÏÒÏËÃÇÝÛÎÔ×ÔÓËÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔ¡©
ÍÏÇÁÔÇÍËØÄÒÃÌÚÏÔÍÑÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÎÝÖÄÒÎÝÓÁÙÜÚÕßÕÖÕÃÕß
ÛÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÎÖÒÇÚËÃÇÑÇÏÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÓËÒÁÚÎßÖ¦ØÞËÏÇØÑËÃÔÇÓÎÓËÃÔËÏ
ÙÚÇÙßØÚ¦ØÏÇÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂÖÕßÛÇ
ÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇãÕßÁÞËÏ
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÔÇÑËØÊÃÙËÏÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÖÕßÊÇÃÕÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇ

ι μπορεί ÔÇÑ¦ÔËÏÁÔÇÓÏÑØÄÖÇÏÊÃ
ÓÕÔÇÞÄÚÕßÄÒÎÓÁØÇÙÚÕÔÑ¦ÓÖÕ
ÞÜØÃÝ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ÞÜØÃÝÛÁÇÞÜØÃÝ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÇ"×ÝÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÏÝ×ØËÝÚÕß"
ÆØÜÙÚÕÑÇÒÆÈÏÁÈÒËÖËÝÓÄÔÕËÒÏÁÝÙßÑÏÁÝÇÓÖÁÒÏÇÑÇÏÑÇÒÇÓÏÁÝÖÄÒßÚÎÇÑÏÔÎÙÃÇ®ÖËØÏÍØÇÌÂÇÖÄÚÕÕÒÏÍÕÙÁÒÏÊÕ
ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄËÐÇÏØËÚÏÑÄÙÚÎÔÇßÙÚÎØÂ
ÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÒÏÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÚÇÆØÕßÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÚ»ÇÓÖÁÒÏÇ®ËÑÊÄÙËÏÝÄÒÏÝÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÇÔÇÛËØÓ¦ÔÛÎÑË
ÑÇÛ×ÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕß²ØÂÙÚÕßßÛÇØ¦ÄÖÏÓÏÇÎÓÁØÇ
ÇÑÄÓÎ®ÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÇßÚÄÑÇÏÚÕËØÞÄÓËÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÙÚÕÔÇÔÇÄ®©ÙßÔËÏØÓÄÝÙÞËÊÄÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÝ¬ÇËÔÔÏ¦
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÙÚ»ÇÓÖÁÒÏÇËÔÄÝÞÜØÏÕÆÚÕß
ÔÕÓÕÆÇÑÜÔÃÇÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÍÏÇÚÕÔÞØÕÔÕÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÑÇÏÊÕÑÏÓÏÕÍØ¦ÌÕÚÇÆØÕÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎ
ßÖÂØÐÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÃÄÖÜÝÕÓÕÒÕÍËÃ
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÁÖÇÏÐÇÔÑÇÏÇßÚ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎàÜÂÚÕß®©ÔËÇØÄÝÞØÕÔÕÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÓÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÎÓÁØÇÇÖÄÚÎàÜÂËÔÄÝÞÜØÏÕÆÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚØÆÍÕß®¬ÕÞÜØÏÄÁÞËÏ
ÊËÔÁÞËÏÑÇÚÕÃÑÕßÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ
ÔÕÓÄÒËÃÇÝÔÇÓÜÙÇáÑÄÞÇØÇÑÚÂØÜÔ
ÙËÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØØÇÈÇÙ¦ÑÏÙËÁÔÇÔ
ÚÄÖÕÑÇÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÑÕßÈÇÒÕÆÔ
ÚÇÔÕÙÚÇÒÍÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×ÔÓÕßÇÔÇÓÔÂÙËÜÔ®ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕß
©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÑÇÏÙßÍÍËÔËÃÝ"ÚÕß²ØßÛÇØ¦ÇÌÂÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÑ¦ÓËØÇ©ÞÏÞÜØÃÝ
ÇÓÎÞÇÔÃÇÕÆÚËÞÜØÃÝÜØÇÏÕÖ¦ÛËÏÇÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝ©ÌÇÑÄÝÄÓÜÝÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÖÕÒÆÚÏÓÕßÒÏÑÄ®¬ÎÔÖÏÑ¦ÔÚÏÑÎÇÌÂÍÎÙÎÓÏÇÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÝÍËÓ¦ÚÎÇÖÄÚÇÍÁÒÏÇ
ÚÎÝÇÙßÓÖÒËÍÓ¦ÚÏÙÚÎÑÇÏÇßÛÄØÓÎÚÎÚÕÔ
ÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÄÞÜØÃÝÙÚÃÐÎÑÇÏÙßÔÁÞËÏÇÓÕÔÄÒÕÍÕÑ¦ÖÕÏÕß¦ÒÒÕßÖÕßÊËÔÐÁØËÏÝÇÔ
ÇßÚ¦ÖÕßÒÁËÏÚÇÁÞËÏàÂÙËÏÂÚÇÁÞËÏËÖÏÔÕÂÙËÏ©²ÁÒÓÕßÚ¡ÖÁØÍÑËØÖÕßÂÚÇÔÍËÃÚÕÔ¦ÝÚÕßÚÕßËÃÞËÞÇØÃÙËÏÓÃÇÑ¦ÔÚÏÒÇÑ
ÃÞËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÔ²ÇáÒÁËÒÇÙÏÁÄÚÇÔ
ÖÂÍËÙÚÎÔÏÛÏÕÖÃÇÓÕÞÛÎØÄÑÇÏÇÏÓÕÈÄØÕ®ÑÇÏÓÎÔÚÕßÑÕÏÚ¦ÐËÏÝÚÎÔÇÔÏÉÏ¦
ÚÕß®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÓËÍ¦ÒÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÇÍØÄÚÎÝÓËÙÂÒÏÑÇÝÊÆÙÖÏÙÚÕÝ
ÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇËÔÕÞÒÎÓÁÔÕÝÑÇÏËÖÏÛËÚÏÑÄÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓÕÔÇÐÏ¦ÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÑÇØÊÏ¦
ÔÇÝÁÌÎÈÕÝÇÓÃÒÎÚÕÝÖ×ÝÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÏÝ
×ØËÝÚÕß®ÙËÇßÚÂÔÚÎÙÞËÊÄÔÇÖÄÒßÚÎ
ÇÑÏÔÎÙÃÇ®©ÏËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÁÞËÏËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
»!ËÃÔÇÏÇÖÕØØÕÌÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÑÏÔÎÚÄ
ÚÕßÚÕ¦ÔÇØÞÇÇÌØÄÔÚÏÙÚÇÊÕÓÎÓÁÔÕ
ÄÖÏÚÕÎÓËØÂÙÏÕÚËÒËÚÕßØÍÏÑÄÓËÇÍØÕÚÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÑÕßÈÁÔÚÇÙÚÕÑÇÌËÔËÃÕÌÇÍÎÚÄÊËÑ¦ÊËÝÏÙÚÕØÃËÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÓÏÑØÁÝÑÇÏÇÙÂÓÇÔÚËÝ®ÚÇËÖÕßÙÏ×ÊÎÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙßÓÈ¦ÔÚÇÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇ
ÙßÔÚÃÛËÚÇÏÎàÜÂÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓÇÝ!ÓÏÇ
ÙÖÇÙÓÁÔÎÖÄØÚÇÑÇÏÎËÖÏÙÑËßÂÚÎÝÓÏÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÙËÊÎÓÄÙÏÇßÖÎØËÙÃÇÕÑÇÏØÄÝ
ÖÕßÇÒÒ¦àËÏÎÔÕÙÚÏÓÏ¦ÚÎÝÖÇÚ¦ÚÇÝÙÚÕÔ
ÌÕÆØÔÕÇÑÏÔÎÙÃÇ®ÚÕßÓÏÑØÕÆÚÄÖÕß
ÖÕßÄÚÇÔÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÝÜÝÛËÇÚÂÝÂ
ÜÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÇÖÕÑÚ¦¦ÒÒËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
¬ÕØÇÈÇÙ¦ÑÏ®ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÊËÔËÃÔÇÏ
ËØÜÚÏÑÄ®ÃÔÇÏÙÆÔÛËÚÕÑÇÏÇÓÌÏÛßÓÏÑÄÕÏÑËÃÕÑÇÏÓÇÑØÏÔÄÄÖÜÝÑÇÏÕÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕß
©ÑÄÙÓÕÝÚÕßÞÜØÏÕÆßÑÏ¦ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÚÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ
ÇÔËÖÃÙÚØÕÌÇ©ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ!
ËÔËÃÞÇÑÇÓÏ¦ÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÊÏÎÍÎÛ×ËÊ×
ÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÖÇØ¦ÚÄÙÕ
ÓÄÔÕÄÙÕÞØËÏÇàÄÚÇÔÍÏÇÔÇÇÖÕÚßÖÜÛËÃ
ÚÕÞÔ¦ØÏÇßÚÕÆÚÕßÇÏÜÔÄÈÏÕßÞÛËÙÏÔÕÆ
ÓÇÑÇÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚÇÖÕÔÚÏÙÓÁÔÕßÑÄÙÓÕß
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßËÃÔÇÏÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕÝÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßàÕßÔÙÚÕÞÜØÏÄÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇÍØ¦ÌÜËÊ×ËÃÔÇÏÄÖÜÝ
ÁÞÜÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏ¦ÍÔÜÙÚÇ©ÆÚËÚÕßÝ
ÚÇÊÏÎÍËÃÚÇÏÑÇÔËÃÝÕÆÚËÑÏËÑËÃÔÇÁÞÕßÔ
ÄØËÐÎÔÇÚÇÇÑÕÆÙÕßÔÑÇÏÔÇÚÇÓ¦ÛÕßÔ
ÓÁÔÇÇßÚÄÝÕÑÄÙÓÕÝÓËÙßÍÑÏÔËÃÈÇÛÏ¦
ÄÞÏÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÓÕß
ÎÒÏÑÃÇÝ¶ÊËÔÂÚÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦¶
ÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝÚÜÔÇÍÇÖÎÓÁÔÜÔÓÕßÇÔÛØ×ÖÜÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÓËÇÍ¦ÖÎÙÇÔÑÇÏÚÕßÝÇÍ¦ÖÎÙÇÖÕÒÆ¬ÕÔ
ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÖ¦ÔÚÇÓËÙßÍÑÃÔÎÙÎÇÒÒ¦ÊËÔ
ÚÕÔÔÕÙÚÇÒÍ×® ¦ÖÜÝÁÚÙÏÇÖÕÚßÖ×ÔËÏ
ÑÇÏÕ²ØßÛÇØ¦ÝÇßÚÂÚÎÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÎÓÁØÇÇÖÄÚÎàÜÂËÔÄÝÞÜØÏÕÆÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚØÆÍÕß®¡ËÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÔÕÙÚÇÒÍÃÇÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÖËØÏÁØÍËÏÇÇÔÇÙßÔÇÔÚ¦ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÍÔÜØÃàËÏÇÒÒ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÁÔÕÝÒËÝÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
¬ÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÍÏÇÚÃÚÕßÝÇÍÇÖ¦ÇÒÒ¦
ÍÏ»ÇßÚÄÔËÃÔÇÏÂÊÎÖÇØËÒÛÄÔ
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Στα παραμύθια μπορούν να ειπωθούν τα πάντα
Ο Δημήτρης Μπασλάμ ανεβάζει για πρώτη φορά θεατρικά τον «Γαργαληστή» που ακόμη συγκινεί και μας μιλάει για την παράσταση
Ñ¦ÄÚÏÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÖËÚßÞÇÃÔËÏ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Συνάντησα τον ÎÓÂÚØÎ¡ÖÇÙÒ¦Ó
ÙËÁÔÇÑÇÌÁÙÚÎÔÖÇÒÏ¦ËßÑÜÙÃÇÑÇÏÇÓÁÙÜÝÁÔÏÜÙÇÇßÚÂÚÎÔ
ÂØËÓÎÇÆØÇÚÕßÖÇØÇÓßÛ¦ÔÄÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÍÔÜØÃàËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦
ÔÏ×ÛÜÚÏÛÁÒÕßÔÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕÏ
³ÒÒÜÙÚËÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÙÚÎÔÑÄØÎÚÕßÑÇÏÎËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔÓÇÍÏÑÄÊËÙÓÄÓÇàÃ
ÚÎÝÚÕÔ×ÛÎÙËÙÚÎÙßÍÍØÇÌÂ©
ÎÓÂÚØÎÝ¡ÖÇÙÒ¦ÓÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÌÃÇÎ¡ÁÒÏÙÙÇ®ÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÖÁØßÙÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÑÁØÊÏÙËÓÏÑØÕÆÝÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÝËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©ÇØÍÇÒÎÙÚÂÝ®ÙÚÕÁÇÚØÕ
ÁÔÚØÕÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÊÏÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÝÛËÇÚØÏÑ¦ÑÇÏÓÇÝÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇÚÎÔËÐÜÙÚØËÌÂÖÇØÁÇÖÕßÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÑ¦ÛË ßØÏÇÑÂÞÕØËÆËÏ
ÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÑÇÏÓÇÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÖÇØ¦ÐËÔÕßÒÎÙÚÂÚÕß
ÇØÍÇÒÎÙÚÂ
–Ο «Γαργαληστής» για πρώτη φορά ως θεατρική παράσταση στην
Κύπρο, πώς προέκυψε;
¶¥ÝÓÕßÙÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÞËÇÔÁÈËÏÙÚÕÔªÇÊÏÕÓÇØÇÛ×ÔÏÕ
ÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¢ÁÍÍÇØÕÝÑÇÏÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕßÇÒÒ¦ÛËÇÚØÏÑ¦ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÔËÈÇÃÔËÏÓË
ÇßÚÂÚÎÓÕØÌÂÙÚÎÔ ÆÖØÕ©ÆÚË
ÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÇÔÁÈËÏÑÇÚ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
–Τι έχει αλλάξει τώρα;
¶¡ÕÔ¦ÞÇÚÕÙÚÂÙÏÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÇÌÂÍÎÙÎ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÚÎÔÑ¦ÔÜÖÏÕ
ËÆÑÕÒÎÍÏÇÚÃÁÞËÏÓÏÇÊßÙÑÕÒÃÇ
¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÒÃÍÕÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔËÏÑÄÔËÝËÔ×Î

Πρέπει και ο γονέας
να δώσει μια αξία σε
αυτό που θα παρακολουθεί με το παιδί του.
Αν εκείνος δεν το ευχαριστηθεί και δεν αρέσει
και στους δύο είναι
λίγο προβληματικό.

–Άλλαξε κάτι από την αρχική
ιστορία;
¶§ÇÏÌßÙÏÑ¦³ÌÎÙËÖÕßÓËÚ¦ÇÖÄÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÄÒÕÑÇÏ
Ñ¦ÚÏßÖ¦ØÞËÏÖÕßÊËÔÙÕßÇØÁÙËÏ
¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÛËÇÚØÏÑ¦ÑÇÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÂÓÏÇ
ÓÕßÙÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÇÏÌßÙÏÑ¦
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÕÏÖØÇÑÚÏÑÕÃÒÄÍÕÏ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÖËØÏÑÕÖÁÝ

ÇÌÂÍÎÙÎÜÝÇÌÂÍÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÙÕßÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÜÝËÔÂÒÏÑÇÝÇÒÒ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÁÜÝÁÔÇÙÎÓËÃÕ
–Ο «Γαργαληστής» πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τα
παιδιά διαχρονικά;
¶ÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÓËÚÎÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÓËÚÎÔËßÍËÔÏÑÂÇÔÚÇÒÒÇÍÂ ÑÇÚ¦ Ñ¦ÖÕÏÕÔ ÚØÄÖÕ 
ÓÕÔÇÐÏ¦ßÖÂØÞËÖ¦ÔÚÕÚË¦ÒÒÕÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÒÏÍÄÚËØÕßÚÄÖÕßÔÕÓÃàÜÄÚÏÑ¦ÔËÏ
ÚÎÔÑ¦ÖÕÚËÖÏÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÃÔÇÏÇÑÄÓÎËÖÃÑÇÏØÕÚÕÛÁÓÇÈÁÈÇÏÇÇÒÒ¦
ÖØÕÝÓËÍ¦ÒÎÓÕßÁÑÖÒÎÐÎËÖÃÑÇÏØÕÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕJKÜÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇËÓÖÕØÏÑ¦
¿ÒÇÁÞÕßÔÓÏÇÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏÃÙÜÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
–Τι μπορεί να όμως να του δίνει ακόμη μια σήμερα αυτή την
ώθηση;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÔÇÖÕÆÓËÄÚÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÇÖÒÄÚÕÛÁÓÇ¦ÔÚÇÁÒËÍÇ
ÑÇÏÜÝÓÕßÙÏÑÄÝÈÁÈÇÏÇÄÚÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÇàÎÚÕÆÓËÔÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔËÃÔÇÏ

Ο «Γαργαληστής»Ñ×¨Ò³iÐÑÂ{Ò~Ñ{³ÑoÌÒ¨ÉwÙÉVÈÛiÐÊ³¨iØÑÜÒÐÐÒÇÉ{×Ñ{ÌÐÉ,ÌÐ{È³
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÒÇáÑÄÚÎÚÇ¿ÚÇÔ
Ñ¦ÚÏÍÃÔËÚÇÏÒÇáÑÄÇÙÞÁÚÜÝÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÍÏÇÚÃÇÔ
ÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÚÕÞÇÃØËÚÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÚÄÚËÚÕËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÁØËÏÝÇßÚÄËÃÔÇÏÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÑÇÏÊËÔÁÞËÏÙßÔÚÇÍÂ¡ËÚÕÔÇØÍÇÒÎÙÚÂ®ÇßÚÄ
ÙßÔÁÈÎÑÇÏÙÂÓËØÇÊËÑÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÚËÓÖÕÆÚÕÚÕß
ÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÇÑÄÓÇÙßÍÑÏÔËÃ
ÏÙÚÕØÃÇËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÖÕÒÆÇÔÛØ×ÖÏÔÕËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÑÇÚ¦
Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕ
–Φαντάζομαι ότι δεν είναι απλώς
μια ιστορία…
¶¡ËÚÎÒÁÐÎËÆÑÕÒÕÊËÔËÔÔÕ×
ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÑ¦ÚÏÇÖÒÕá-

ÑÄÊËÔÛÁÒÜÔÇÚÕßÖÕÈÇÛÓÃÙÜ
ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ³ÒÒÜÙÚË
Ö¦ÔÚÇÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÓÕßÑßØÃÜÝ
ÓÁÙÜÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇ
Ê×ÙÜÓÏÇÊËÆÚËØÎÏÙÚÕØÃÇÁÔÇ
ËÖÏÖÒÁÕÔËÖÃÖËÊÕ
–Η δραματοποίηση του «Γαργαληστή» βγάζει πιο εύκολα το
μήνυμά της απ’ ό,τι το βιβλίο ή
το cd;
¶§ÕÓÃàÜÖÜÝÔÇÏ¡ÖÕØ×ÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÖÕßÇßÚÄÙßÔÂÛÜÝÈÕÎÛ¦ËÏ¦ÒÒÜÙÚËÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓÕß
Ö¦ÔÚÕÚËÛÁÒÜÔÇÍßØÃàÜÖØÕÝÚÇ
ÁÐÜÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÓÕßÏÑÇÙÚÏÑ¦
ËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÜØÇÃÕ§Ï×ÛÜÍËÔÏ-

–Ο «Γαργαληστής» είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια;
¶¡ËËÔÊÏÇÌÁØËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÓÕß
ËÙÚÏ¦àÜÙÚÕÔÍÕÔÏÄÑÇÏÔÏ×ÛÜÄÚÏ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÑÇÏÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ØÁÖËÏÑÇÏÕÍÕÔÁÇÝÔÇÊ×ÙËÏÓÏÇ
ÇÐÃÇÙËÇßÚÄÖÕßÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÓËÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÔËÑËÃÔÕÝ
ÊËÔÚÕËßÞÇØÏÙÚÎÛËÃÑÇÏÊËÔÇØÁÙËÏÑÇÏÙÚÕßÝÊÆÕËÃÔÇÏÒÃÍÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄ

ÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÕßÒËÏ¦ÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÙßÔËÞÂÝÚÕÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÝÚÎÔÏÊÁÇÙÕßËÃÔÇÏÓÏÇÞØÕÔÕÈÄØÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
–Υπάρχουν θέματα ταμπού στο
παραμύθι;
¶ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÕÏÇÔÇÙÚÕÒÁÝ
ËÃÔÇÏÇßÚÕØØÆÛÓÏÙÎÑÇÏÚÕßÖÇØÇÓßÛ¦ÑÇÏÚÕßÍÕÔÏÕÆØÕÙÖÇÛÕÆÓËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÔÇÑØÆÉÕßÓË
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎàÜÂÓÇÝÇÖÄÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÛ¦ÔÇÚÕÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÔÕÓÃàÜËÃÔÇÏ
ÄÚÏÊËÔÊÃÔÕßÓËÚÎÙÜÙÚÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎËÔÖØÁÖËÏÔÇÚÇÌÕÈËØÃÙÕßÓË ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÕßÝÚÕÖÕÆÓËÓËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÓË
ÓÏÇÇÍÑÇÒÏ¦Ñ¦ÖÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÕÖÕÆÓËÚÕÁÜÔÇÖËÚ¦ÐÜ®
ÖØÇÍÓÇÚËÆÕÓÇÏÚÕÔÑÆÑÒÕÚÎÝàÜÂÝÓËÂØÜÇÁÔÇÓÖÇÒÄÔÏÁØËÏÝ
ÄÒÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÏÖÜÛÕÆÔ¢ßÙÏÑ¦ÓÖÕØËÃÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÏÙßàÂÚÎÙÎÓËÚ¦ÇÖÄÓÏÇÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÇÖÄÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ

–Τι υπερισχύει όταν ξεκινάτε μια
ιδέα, ο μουσικός ή ο συγγραφέας;
¶ÄÍÜÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÛÇÙÕß
ÁÒËÍÇÄÚÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÔÁÞÜÒÃÍÕÖÏÕËÆÑÕÒÎÜÝÓÁÙÕÁÞÜÈØËÏ
ÁÔÇÔÚØÄÖÕÑÄÓÎÇÔÇàÎÚ×ÚÕÔ
ÚØÄÖÕÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÑ¦ÛËÓÁØÇÛÁÒÜÔÇÍØ¦ÌÜÑ¦ÚÏÖÕßÓÕßÇØÁÙËÏ
ÑÇÏÔÇÚÕÑØÇÚ¦ÜÁØËÏÝÓËÚÎÔ
ÁÓÖÔËßÙÎËÃÓÇÏÒÃÍÕÇÔÚÃÛËÚÕÝ

–Ίσως και οι γονείς πολλές φορές
να θέλουν να αποφύγουν δύσκολες ερωτήσεις, οπότε να επιλέγουν πιο χαρούμενα πράγματα.
¶¦ÓËÙÚÕËÆÑÕÒÕÙÚÕÞÇØÕÆÓËÔÕÍÏÇÔÇÓÎÔÚÇØ¦ÐÕßÓËÚÎÔ
ÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÇÒÒ¦
ÇßÚÄÁÞËÏÌ¦ÒÚÙÕÓÁÙÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÙÜÙÚÄËÔËÃÔÇÏÑÇÑÄÔÇÖÕÆÓË
Ñ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¿ÞÏÜÝÇßÚÕÙÑÕÖÄÇÒÒ¦ÄÚÇÔËÃÔÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÓÇÝÖØÁÖËÏÑ¦ÖÜÝÔÇÚÕÖÕÆÓË

–Δηλαδή;
¶ÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÊËÔÒÁËÏÚÃÖÕÚÇ
±Ö¦ØÞÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÃËÑËÃÁÐÜ
ÓËÜØÇÃËÝÏÊÁËÝÓËÁÓÖÔËßÙÎÇÒÒ¦ÖÕßÚËÒÏÑ¦ÊËÔÍÃÔËÚÇÏÖØÇÍ-

t$Ñ¨oÑÜi³ÊØuV³ÈÛ
ÑÜÒÐV³1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ØmmV(ÑÜÈ¨{³{Ñ
È¨{Ñ~ÓØÆV¬V¸mÑ¨³ËÈ~Ñ{¬~Ñ{
¸å¨{ÜËÈ³{Ø¸UÆÆ

Το Νο1 σε πωλήσεις lifestyle περιοδικό στην Κύπρο
ΜΑ ΡΤΙΟΣ 2019
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Ενας χαρακτήρας
που πάντοτε
κοιτάζει προς το φως
Υπάρχουν άνθρωποι που προχωράνε μόνο μπροστά,
αυτό κάνει και η «Ρένα» που υποδύεται η Υρώ Μανέ
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η ηθοποιός ±Ø×¡ÇÔÁËÖÏÙÚØÁÌËÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ¶ÖÁØßÙÏÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÓËÚÕÔ© ÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¬Õ
ÑÁÒßÌÕÝ®¶ÓËÚÎªÁÔÇ®ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÆÍÕßÙÚÕß ÕØÚ×ÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÙÑÎÔÂÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
ÚÎÝ§ÏÑÇÃÚÎÝ ÕÔÚÕÆØÎÞËÊÄÔ
ÇÓÁÙÜÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÄÚÏÎ±Ø×¡ÇÔÁÇÍ¦ÖÎÙËÚÎªÁÔÇ®ÛÁÒÎÙËÔÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÔÇÚÎÌÇÔÚÇÙÚËÃ
Ï¦ÈÇÙËÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÆÍÕßÙÚÕß
ÕØÚ×ÑÇÏÛÁÒÎÙËÔÇÚÎÍÔÜØÃÙËÏ
ÂÚÇÔÍÏÇÚÎÔÎÛÕÖÕÏÄÖØÄÑÒÎÙÎ
ÕÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÃÊÏÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÇÂÛËÒÇÔÇÍÔ×ØÏàÇ
ÚÎºªÁÔÇ»ÇÔÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÖØÄÙÜÖÕ®ÓÕßÒÁËÏÎÑ¡ÇÔÁËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÓËÖÕÒÒÂÇÍ¦ÖÎ
ÞÇÃØËÚÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÕÊÎÍËÃÚÇÏÖØÕÝ
ÚÕÌÜÝÙßÔËÞ×Ý®ªÁÔÇÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÕ ÕØÚ×
ËÃÔÇÏÁÓÖÒËÕÝÇÍÇÛ×ÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÓÕßÚÎÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏ

ÁÞËÏÙßÓÌÏÒÏÜÛËÃÓËÄÙÇÁÞËÏàÂÙËÏ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÚÎÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃ
ÒÕÏÖÄÔËÃÔÇÏÇßÚÂÎÞÇØ¦ÍÏÇÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßàËÏ
–Παρόλο που έχει ζήσει μία πολύ
δύσκολη ζωή.
¶ÑØÇÃÇÑÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÇØ¦ÚÇÆÚÇÁÞËÏÓÁÙÇÚÎÝ
ÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÑÇÏÇÖÄÒßÚÎÞÇØ¦
–Τι είναι αυτό που την κάνει να
θέλει να μιλήσει σε τρεις δημοσιογράφους και να μιλήσει με τόση
ειλικρίνεια;
¶¡ÏÒ¦ËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÓËËÏÒÏ-

Η στάση ζωής
της Ρένας είναι υπέρ
της αγάπης, της ισότητας, της δικαιοσύνης.
Πιστεύει εν ολίγοις σε
πανανθρώπινες αξίες.

ÑÇÓÃÇÚÁÚÕÏÇÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇ¦ÒÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÍÕÎÚËÃÇÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÇØÇÛÁÚËÏ
ÚÎàÜÂÚÎÝÑÇÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÕÏÑÚÂÙËÄÚÏÚÎØÜÚÕÆÔÕÏÚØËÏÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ©
ÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕßÝÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÊËÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÔÊÏÊÇÑÚÏÙÓÄÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂÚÎÝ
ÐÇÔÇàËÃÑÇÏÎÃÊÏÇÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝàÜÂÝ
ÚÎÝßÚÂÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÕÊÎÍÃÇÚÎÝ§ÏÑÇÃÚÎÝ ÕÔÚÕÆØÎÇÔÇàËÃÚÕßÝÁØÜÚÁÝÚÎÝ
ÑÇÏÓÇàÃÓËÇßÚÕÆÝÇÔÇÈÏ×ÔËÏÓÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÏÙÚÕØÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÖÕß
ÊÏÇÚØÁÞËÏÚÎàÜÂÚÎÝÙÇÔÌÄÔÚÕ
–Θα πρέπει να υποδυθείτε τη Ρένα σε διάφορες ηλικίες και φάσεις, αυτό σας δυσκόλεψε υποκριτικά;
¶ßÚÁÝÕÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÃÊÏÕßÞÇØÇÑÚÂØÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÓËÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ®ÄÚÇÔÊÏ¦ÈÇàÇÚÕÈÏÈÒÃÕÑËÌÚÄÓÕßÔÖ×Ý
ÛÇÍÃÔËÏÇßÚÄÚÕÖØ¦ÍÓÇ½ÚÇÔ

Η Υρώ Μανέ ÜÓÉ{Ì³{ii¨ËÙÑVi,ÓÑVÓTÉ{Ó¨³ÑÐÉ³ÑÖ¨{VÑÙÉ{ÓÑTÒ¨ÑÐÑVÑ~ÑËÉ{³³{oÒ¨³iØ ËÑ{
ÓÑØÒÚ¨ØÈTÑË¨É³Ñ{³i³{oÐÊÈÇÉ{

Διαπνέεται από
υψηλά αισθήματα

Î±Ø×¡ÇÔÁÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÎÛÕÖÕÏÄÝÎÇÚ¦ÑÇÚÎÝªÁÔÇÝÔÇÇÍÇÖÂÙËÚËÑÇÏÔÇ
ÇÍÇÖÎÛËÃÚË®ËÃÔÇÏÎÖËÓÖÚÕßÙÃÇÚÎÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ¬ÕÁØÍÕÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ
ÆÖØÕÍÏÇÚØËÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÕÇÚÚÃÞËÏÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕËÓËÙÕÆÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÚØÕÈÄÒÕß
ÑÇÏÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕ¦ØÔÇÑÇÝ

–Τι είναι αυτό που σας έκανε να
θελήσετε να δραματοποιήσετε
τη «Ρένα»;
¶ßÚÄÖÕßÓÕß¦ØËÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÚÎªÁÔÇ®ÂÚÇÔÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
ÑÇÏÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÍÏÇàÜÂÇÔÑÇÏ
ÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÊÏ¦ÖßØÄÝÑÇÏÙÏÊÂØÕßªÁÔÇ®ËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÖÇØ¦ÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÚÕß
ÁÞËÏÑ¦ÚÏÔÇÓÕßÖËÏÖÕßËÃÔÇÏÖÁØÇÇÖ»ÄÒÇÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÆÖÇØÐÎÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÎÇÍ¦ÖÎ§ÇÖÕÆÓËËÊ×
ÄÚÏÓËÚÎªÁÔÇ®ÊÏÇÚØÁÞÕßÓËÑÇÏ
ÙÞËÊÄÔÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖÕØËÃÇÝÚÎÝ
ÔËÄÚËØÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÄÚÏÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇßÚÂ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ
ÇÚÇÙÚØÕÌÂqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ²ÕÆÔÚÇËÐÕØÃËÝÑÒÖÑÇÏ
ÖÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÎØÜÃÊÇÓÇÝÑØÇÚÏÁÚÇÏÙÚÎàÜÂÓËÖÕÒÒÂÓËÍ¦ÒÎ
ÒÇÞÚ¦ØÇ
–Τι είναι αυτό που την κάνει να
έχει αυτή τη λαχτάρα;
¶¿ÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÎÃÊÏÇÕÁØÜÚÇÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÚÎÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃªÁÔÇÁÞËÏÁØÜÚÇÓËÚÕ
ÇÆØÏÕÔÇÊËÏÁÔÇÞ¦ØÇÓÇÔÇÑÇÖÔÃÙËÏÚÕÚÙÏÍ¦ØÕÚÎÝÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÞÇÃØËÚÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßàËÏËÔàÎÚ¦ËÏÖÕÒÒ¦ÓËÍ¦ÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎàÜÂÚÎÝ

ÑØÃÔËÏÇÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÚÎàÜÂÚÎÝ
ßÚÄÊËÖÕßÚÎÔÖÇØÇÑÏÔËÃÔÇÊÏÎÍÎÛËÃÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËÃÔÇÏÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÖÕßÑ¦ÔËÏÑ¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕ
ÓËÍ¦ÒÕÙËÎÒÏÑÃÇÖÕßÈÒÁÖËÏÁÔÇÔ
ÔÁÕÄÖÜÝÖÞÓÏÇÍÏÇÍÏ¦ÙÚÇËÍÍÄÔÏÇÑÇÏÛÁÒËÏÔÇÚÕßÓÏÒÂÙËÏÑÇÏ
ÔÇÚÕßÊÏÎÍÎÛËÃÚÎàÜÂÚÕß¿ÒÕÏ
ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÍÇÖÕÆÔÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÇßÚÄËÃÔÇÏÓÇÆØÕÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÎàÜÂÖÕßÁàÎÙÇÔÑÇÏÚÎÔ
ÑØÇÚ¦ÔËÓËÝÙÚÎÔÉßÞÂÚÕßÝÙÇÔ
ÌßÒÇÞÚÄ²ÇÃØÕÔÚÇÏÔÇÚÎÓËÚÇÌÁØÕßÔËÃÔÇÏÓËÚÇÌÕØ¦ËÓÖËÏØÃÇÝ
ßÚÄÑ¦ÔËÏÑÇÏÎªÁÔÇ®
–Σε αυτή την εξομολόγηση της
Ρένας υπάρχει διάθεση διδακτισμού;
¶¿ÞÏÎÎØÜÃÊÇÓÕßÊËÔÁÞËÏ

ÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇËÓÁÔÇÔÇÓÖÕØÁÙÜËÖÃÙÑÎÔÂÝÓÁÙÇ
ÙËÓÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÇßÖÕÊßÛ×
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎàÜÂÚÎÝ§ÇÙÎÓËÏ×ÙÜÄÚÏÛÇßÖÕÊßÛ×ÚÎªÁÔÇÇÖÄ
ÓÏÑØÄÑÕØÃÚÙÏÖÕßËØÜÚËÆÚÎÑË
ÚÕÔ¡¦ØÑÕÕÕÖÕÃÕÝÑÇÏÚÎÔÑÇÛÄØÏÙËÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦¶ÂÚÇÔÕ
ÓËÍ¦ÒÕÝÚÎÝÁØÜÚÇÝ¶ÓÁÞØÏÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÚÕßÝÚØËÏÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÁØËÚËÄÓÜÝ
ËÖËÏÊÂÚÕÇÍ¦ÖÎÙÇÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÊËÔÞ×ØËÙËÖÕÚÁÎÙÑÁÉÎÚÕß
ÊËÔÓÖÕØ×³ØÞÏÙÇÔÇÑÇÒÒÏËØÍ×
ÚÎªÁÔÇ®ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓÁÙÇÓÕßÔÇ
ÚÎÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÔÇÚÎÔÕØÍÇÔ×ÔÜ¢ßÙÏÑ¦ÕÎÛÕÖÕÏÄÝÇÔÇÑÇÒËÃ
ÑÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÇÖÄÚÏÝ
ÓÔÂÓËÝÚÕßÇÖÄÚÏÝËÏÑÄÔËÝÖÕß
ÁÞËÏÃÙÜÝÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßàÜÂ

– Ποιο νομίζετε ότι είναι το μήνυμα που εκπέμπει το βιβλίο,
και κατ’ επέκταση η παράσταση;
g0ÐÊÈÐÑÈKoÑËÉ{ÉËÑ{
ÑÈ³ÌÈÜÓÉ{it,ÓÑu³i
³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑ³Ò~ÑVtÑÑoÑÊÉ³É~Ñ{ÑÑoÑiÚÉË³Éu%Ü³
TÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³iØV~Ñ{KÓKÑ{Ñ~Ñ{
³iÑ¨Ò³ÑÊÐÑØV³iÓTÉ{Ù{Ñ³ËÉ{iÑoÒiVÓ¨³ÑØVÙiÜÑÙÊÑ{ÚÊÐÑ³ÑÈiÜÒV¨ÑËÑ
~Ñ{KÑÚ{ÒÑÚ¨{Ñ t,ÓÑu
ÙÉÉËÑ{³Ë³ÑÒÜÜÑ¨ÒÓÑØ
ÒÚ¨ØÈÑ~ÌÐi~Ñ{³
³ÓÜØ³iØÇÊØ³iØÑÌÑoÒi
o{Ñ³ÒÚ¨ÚÓÜÉ{Ñ¨×Ó¨É{ÒÜ{³ÑV{³ÉÖÌ³{
~Ñ{iÉ{ÜoÊ³iØÑÑ~ÜÈÚÊÉ{³ÉÜ{~Ò³ÉÒooÉÜÐÑ³iØ
{É¨ÌÙÈÜiØÊ³Ño{ÑÉ~ÉËiÓÑ
ÉËÙØ¨×¨ÒØV³ÉËTÉÐÉ³Ñ×¨ÒÉ{ÐÓÑ³iØ~ÒØÓ³{V
{³ÉÖÛÉÓ{ÚÉÌ³{Ó~ÑÉ
~Ò³{KÜÑKÉ¨Ìo{Ñ³iÈTÊ³iØ
ÑÑ~ÌÐiÈÙÑË¨ÒoÐÑ
ÈKoÑËÉ{ÑÌ³iÑ¨Ò³Ñi
ÉËÑ{Ì³{³ÉÜ{~Ò{ÒÚ¨{ÙÉ
TÑ¨Ñ~³i¨ËÇ³Ñ{ÑÌ³ÉÒooÉÜÐÒ³ÈØ:Ó¨É³ÉVÐ¨ÉË~Ò{ØÑÉËÑ{³ÌÙ{ÑKÑÐÓØ~Ñ{³ÌÈÙÑoÐÓØV
ÈÌ³ÑÌÐØ³ÈÑ³ÊÉ{Ø
ÑÉÑÚÊÉ{ÑÐÓØ¨ÉËÑÌ³iÒÜÜiÑÙÉ{ØÓÑ
ÒÚ¨ÌØ³it,ÓÑu~Ñ{
ÌÜÑÈ³ÌÈ~ÈKÑÜÒÉ{ÑÓTÉ{
³Ó³{ÐÉÙÖÜ{~Ñ{³Ó³{ÑÈËÑ
iÇÊ³iØÈÑÐiÚÓÜÉ{ØÑ
ÂÉ~ÜÜÊÉ{Ø
–Ποιον χαρακτηρισμό θα δίνατε
στη Ρένα;
gåÈÌ³Ñ~³i{ÑÑÈÌ³Ñ~³i
oÈÑË~Ñ~Ñ{ÈTÊ
–Αν είχατε αυτή τη γυναίκα
μπροστά σας τι θα θέλατε να της
πείτε;
g ÑÖÐÉVKÓKÑ{ÑVÌ³{ÑÈ³Êi
oÈÑË~ÑÙÉÈÊ¨ÂÉ³i¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑVÑÜÜÒÐ{ÒÇÉ{Ñ
ÑÜiÚ{ÌØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ ÒÈÊ¨TÉVÒ³ØVÚÑÊÚÉÜÑÒ¨ÑÜÖ
Ñ³io¨ËÛÉÂÓ¨³{ÚÑ
³iØÓÜÉoÑVÉ~ÉËÈÐÈÑÓÉ{it,ÓÑuÉËÑ{ÈÐÒÚÉ{Ñ
~Ñ{ÓÑKÑÚÖÉKÑÐÌ.¤ÓÑ
ÒÚ¨³ÈÉ¨{Ú¨ËÈVÌØ
Ê³Ñit,ÓÑuVÙÉ~Ñ³Ño¨Ò×i~É³iÈTÊ³ÈËTØTÈÙÑ{Ì³i³ÑØÑ¤ÌÜiÑÈ³Ê³iÙÖ~Üi
~Ñ{ÙÈKÒ³ÑT³iÇÊ(Ó¨ÑÑ
ÌÜÑ~Ñ{Ó×ÈoÑÑÌÒ³iØ 
t,ÓÑuÉËÑ{ÓÑØÑÈÌ³Ñ~³Ø
ÒÚ¨Ø

ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇßÚ¦ËÃÔÇÏÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÇÇÒÒ¦ÌÚÏ¦ÞÔËÏÝÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÁÔÇÔàÜÔÚÇÔÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
–Πώς την επηρέασε ο Μάρκος;
Διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της;
¶©¡¦ØÑÕÝÂÚÇÔÇØÏÙÚËØÄÝ
ËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÝÑÇÏÎªÁÔÇÍÕÎÚËßÓÁÔÎÑÇÏÖÕÒÆËØÜÚËßÓÁÔÎÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÇßÚÄÚÕÔÊØÄÓÕÞÜØÃÝ
ÑÇÒ¦ÑÇÒ¦ÔÇÐÁØËÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÁÈÇÏÇÇßÚÂÎÍßÔÇÃÑÇËÃÞËÖÃÙÚÎÙÚÏÝÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÐÃËÝ
ËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÔËÏÊÎÚ¦ÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÂÖÕßÁÞËÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÓÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÑËÃÔÎ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÔÁØÜÚ¦ÚÎÝÖÕß
ÚÎÔÁÑÇÔËÔÇÖ¦ËÏÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÄÒÕÇßÚÄÁÞËÏÓÃÇ
ÇÍÔÄÚÎÚÇÓÃÇÑÇÛÇØÄÚÎÚÇ´ÞËÏ
ÖÇØÇÊÕÛËÃ¦ÔËßÄØÜÔÙÚÕÔÁØÜÚ¦
ÚÎÝÑÇÏÇßÚÂÎÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÎÝÚÎÔ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÍÏÇÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÎÝàÜÂÝÚÎÝÑÕÒÕßÛËÃÖ¦ÔÚÕÚËÇÐÃËÝ
ÙßÓÈÇÚÁÝÓËÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÄÓÜÝ
–Σε τι πιστεύει η «Ρένα», δίνει και
το πολιτικό της στίγμα;
¶ÂÍËËÐÕØÃÇÕÆÙÇÇØÏÙÚËØÂ
ÊÎÒ×ÔËÏÑ¦ÚÏÇßÚÄÌßÙÏÑ¦¥ÙÚÄÙÕÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÎÙÚ¦ÙÎàÜÂÝ
ÚÎÝªÁÔÇÝËÃÔÇÏßÖÁØÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ
ÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÚÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÏÙÚËÆËÏËÔÕÒÃÍÕÏÝÙËÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÐÃËÝÄÖÜÝËÃÖÇÑÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ¬×ØÇÇÔÇßÚÁÝÕÛËÇÚÂÝ
ÛÁÒËÏÔÇÚÏÝËÔÚ¦ÐËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦Ñ¦ÖÕßÇÝÚÕÑ¦ÔËÏßÚÄÖÕßÛÁÒÕßÓËËÓËÃÝËÃÔÇÏÔÇÇÍÍÃÐÕßÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÛËÇÚÁÝ
–Μπήκατε στη διαδικασία να μιλήσετε με κάποιες ιερόδουλες ή
να επισκεφθείτε κάποιο «σπίτι»,
ώστε να έλθετε πιο κοντά στον
ρόλο;

¶§ÇÏÌßÙÏÑ¦ÁÑÇÔÇÚÎÓÏÑØÂ
ÓÕßÁØËßÔÇÓÃÒÎÙÇÓËÍßÔÇÃÑËÝ
ÖÕßËÐÇÙÑÕÆÔÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÇÔ
ÑÇÏÊËÔÈØÂÑÇÖÇÒÏÁÝÏËØÄÊÕßÒËÝ
ÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÑÇÏÙÖÃÚÏÇ®ÍÏÇÔÇ
Ö¦ØÜÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏÓÏÇÓßØÜÊÏ¦ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÁÒÎÙÇÑÇÚ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÔÇËÐ¦ÉÜÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕßÇÒÒ¦ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÕÎÛÕÖÕÏÄÝÁÞËÏ
ÑÇÚÇÒßÚÏÑÄØÄÒÕÖØÁÖËÏÓËÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏ
ÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÖÕßÛÇßÖÕÊßÛËÃ
–Σήμερα, άραγε, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε μια «Ρένα»;
¶ÖÄÚÎÓÃÇÛÇÂÛËÒÇÖÕÒÆÔÇ
ÓÎÔßÖÂØÞÇÔÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÇÍÕØÇÃÕßÁØÜÚÇÑÇÏÔÇËÃÞËÒßÛËÃÇßÚÄÚÕ
àÂÚÎÓÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÁÔÇÔ
ÉßÞÏÙÓÄÄÖÜÝÚÎÝªÁÔÇÝ®ÛÇÂÛËÒÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÜ¬ÁÚÕÏÕßÝËÃÊÕßÝÍßÔÇÃÑËÝËÃÔÇÏÌÕØËÃÝÓÎÔÆÓÇÚÕÝÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÖÕß
ÇÔÑÇÏÁÞÕßÔÑÇÚÇÚÇÒÇÏÖÜØÎÛËÃ
ÁÞÕßÔÇÔÚÁÐËÏÑÇÏÑÕÏÚ¦ÔËÖ¦ÔÚÕÚËÖØÕÝÚÕÌÜÝ
–Οι εποχές βέβαια ίσως να είχαν
διαμορφώσει μια άλλη «Ρένα».
¶§ÇÏËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÂÓËØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËßÚßÞ×Ý
ËÃÓÇÙÚËÙË¦ÒÒÎÖÕØËÃÇàÜÂÝÑÇÏ
ËßÚßÞ×ÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÕÉÎÒ¦

«Ρένα», ³ÈåÖoÈ³È¨³VÉ~iÚÉËÑ {~ÑË³iØ
³Ö¨iVÐÉ³i4¨ÑÓ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³{Ø¸¸Ñ¨³ËÈ³(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖV³{Ø
¸´Ñ¨³ËÈ³ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨
.³¨KÌÜÈ~Ñ{³{Ø¸mÑ¨³ËÈ³
ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨Ò¨Ñ~ÑØ(Üi¨×¨ËÉØ~Ñ{É{{³Ê¨{ÑU
ÀÀÀ©Xº²²xR}_²HÁR
ÀÀÀ>²²xvxRRÃV¸l´¬¬¸¬¬
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Η άλλη πλευρά του Oσκαρ Ουάιλντ
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Oscar Wilde» για τον Ιρλανδό συγγραφέα θα παρουσιαστούν δύο παραμύθια του
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο κόσμος ÚÜÔÖÇØÇÓßÛÏ×ÔËÃÔÇÏ
ÓÇÍÏÑÄÝ ÑÇÏ ÍÃÔËÚÇÏ ÇÑÄÓÎ ÖÏÕ
ÕÔËÏØÏÑÄÝ ÄÚÇÔ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÙÕßÓÏÒ¦ÔËÍÏÇÇßÚ¦ÁÞÕßÔ
ÈÕßÚÂÐËÏÚÄÙÕÈÇÛÏ¦ÙËÇßÚ¦ÖÕßÙË
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÕßÝÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÒÕÏÖÄÔÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÍÏÇ
ÚÕÔ¿ÙÑÇØ©ß¦ÏÒÔÚÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÎ
¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÑÇÏÚÕÔÇÍÍÁÒÎ
ÁÚÚÕ ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÛÇ ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ ÚÎ ÓÕßÙÏÑÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¬ÕÇÙÚØÕÖÇÃÊÏ»®ÖÕß
ÛÇËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÕÓ×ÔßÓÕ
ÖÇØÇÓÆÛÏÚÕß©ß¦ÏÒÔÚ
  Ê Ë  ¡ Ç Ø Ã Ô Ç  Ç Ú Ù Ç Ø Â
ÓË ÇÌÕØÓÂ ÚÕ ÖÇØÇÓÆÛÏ ©
ÖÏÙÚÄÝÌÃÒÕÝ®ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÁÔÇ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÈÏÜÓÇÚÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÎÔØËÙÈËÃÇÚÎÝ
ØÒÇÔÊÃÇÝ¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÊÆÕËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÊËÃÞÔÕßÔÇÑÄÓÎÓÃÇ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÇßÚÂÚÕßÖÇØÇÓßÛ¦©ÇÍÍÁÒÎÝ
ÓÕßÒÁËÏÄÚÏÓËÚÕÙÚØÕÖÇÃÊÏ®Õ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÊËÏÐËÚÏÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝ
ÚÕßÑÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÛÁÒËÏ
ÔÇÇÖÕÚÏÔ¦ÐËÏÇÖÄÖ¦ÔÜÚÕßÑÇÏ
ÊÏÑÁÝÚÕßÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝËÔÏÑ¦
ÈÁÈÇÏÇÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÚÕß©ß¦ÏÒÔÚ
ÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÜÝ
ÙÑÒÎØ¦ßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÖ×Ý
ÁÞÕßÓËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏËÓËÃÝÙÂÓËØÇ
ÔÇÙßÓÖËØÏÌËØÄÓÇÙÚËÙÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÃÔÇÏÒÕÏÖÄÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇßÚ¦ÚÇ
ÖÇØÇÓÆÛÏÇÊÏÄÚÏÓÇÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇ ÓÏÒÂÙÕßÓË ÙÚÇ ÖÇÏÊÏ¦ ÍÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ®
ª×ÚÎÙÇÚÎ¡ÇØÃÔÇÚÏÁÔÏÜÙË
ÄÚÇÔÊÏ¦ÈÇÙËÚÕÙÚØÕÖÇÃÊÏ®
ÑÇÏÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ¦ÓÕßÁÊÜÙËÔÇ

ÊÎÓÕÚÏÑÕÆÚÕÕÖÕÃÕÛÇÚÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ ÙË ÁÔÇ ÈÏÜÓÇÚÏÑÄ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÏÙÚÕØÃÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÎÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝÌÏÒÃÇÝÑÇÏÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÔÄÎÓ¦ÚÎÝ¡ÇØÃÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆËÏ
ÚÎÔ ÚÁÞÔÎ ÚÎÝ ÇÌÂÍÎÙÎÝ ÑÇÏ
ÚÎÔ ÚÁÞÔÎ ÚÎÝ ÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇËÓÖÒÁÐËÏ
ÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÚÎÝÌÃÒÕßÝÙËÁÔÇ
ÖÇÏÞÔÃÊÏ¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÛÇÓÖÕßÔ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇÃÊÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÒËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝ ÜÝ
¦ÚÕÓÇÖÕßÁÞÕßÔØÄÒÕÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝ
ËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝËÔÏÑ¦
ÛÇÈÕßÚÂÐÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓË
ÔÇÊÕÆÓËÖÇØÁÇÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÓÇÝ®
ÇÌÂÍÎÙÎÛÇÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏ
ÄÖÜÝÓÕßËÐÎÍËÃÎ¡ÇØÃÔÇÑÇÏÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÛÇËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏËÔËØÍÎÚÏÑ¦
ÙÚÎÔ ÏÙÚÕØÃÇ ÛÇ ÁÞÕßÔ ÒÄÍÕ
ÑÇÏØÄÒÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÑ¦ÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÚÎÊØ¦ÙÎ


Ο Όσκαρ Ουάιλντ
βρίσκει πάντα έναν
τρόπο να κάνει αυτή
τη βουτιά μέσα στα
συναισθήματα χωρίς
φόβο και να σε βοηθήσει
να βγεις στην επιφάνεια,
γνωρίζοντας όμως
περισσότερα, λέει η
Μαρίνα Κατσαρή.
ÑÇÚÇÒ¦ÈÜÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÝ
ÑÄÙÓÕÝ ËÃÞÇ ÚÎÔ ÇÔ¦ÍÑÎ ÔÇ
ÇÌÎÍÎÛ× ÇßÚÄ ÚÕ ÖÇØÇÓÆÛÏ
ÔÇÑ¦ÒßÉÇÄÚÏÂÛËÒÇÔÇÂÛËÒÇ
ÔÇÇÑÕßÓÖÂÙÜÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕß
ÃÙÜÝÓÁÞØÏÚ×ØÇÊËÔÚÕÒÓÕÆÙÇ
ÔÇÚÇÊÜÂÊËÔÓÕßËÃÞËÊÕÛËÃÎ
ËßÑÇÏØÃÇ®ÑÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ©
¿ÙÑÇØ©ß¦ÏÒÔÚÈØÃÙÑËÏÖ¦ÔÚÇ
ÁÔÇÔ ÚØÄÖÕ ÔÇ Ñ¦ÔËÏ ÇßÚÂ ÚÎ
ÈÕßÚÏ¦ÓÁÙÇÙÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÞÜØÃÝÌÄÈÕÑÇÏÔÇÙËÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ÈÍËÏÝÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÄÓÜÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇ®
¿ÖÜÝÓÕßËÐÎÍËÃÕÇÍÍÁÒÎÝ
ÚÕ ¬Õ ÙÚØÕÖÇÃÊÏ® ËÃÔÇÏ ÁÔÇ
ÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÖÕßÙË
ÌÁØÔÕßÔÔÇÑÕÏÚ¦ÐËÏÝÚÕÔËÇßÚÄ
ÙÕß ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÕßÝ ÍÆØÜ ÙÕß
ËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝ
ÁÔÇÇÒÒÎÍÕØÏÑÄÉßÞÕÍØ¦ÌÎÓÇ®
ÕÏÕËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÇÍÍÁÒÎÑÇÏÚÎ
¡ÇØÃÔÇÚÕÖÇÏÊÇÍÜÍÏÑÄÓÂÔßÓÇ
ÚÕß ÖÇØÇÓßÛÏÕÆ ÇßÚÕÆ ÙßÓÌÜÔÕÆÔÑÇÏÕÏÊÆÕÄÚÏÙËÈ¦àËÏ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÙÕßÚÕÔ
ËÇßÚÄ ÑÇÏ ÙÕß ÙË ÖÇØÕÚØÆÔËÏ
ÔÇÊËÏÝÖÁØÇÇÖÄÚÕÖØÕÌÇÔÁÝ
ßÚÄ ÚÕ ÖÇØÇÓÆÛÏ ÙÕß ÒÁËÏ

Η Μαρίνα Κατσαρή~Ñ{ÑooÓÜiØÓ³³ØKÖ³iÂÑ³Ñ¨ÑÐÈÚÓ{ÖÐÑ³ÈÈÙÑËÈ¨ÜÑÙÖÈoo¨Ñ×ÓÑ
ÐÉ³tå³¨ÑËÙ{u~Ñ{³t({³Ì×ËÜu
Ö×Ý ÔÇ ËÓÌßÙÂÙËÏÝ ÙÚÕ ÖÇÏÊÃ
ÙÕßÚÎÔÏÊÁÇÄÚÏÊËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÙËÚÃÖÕÚÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÑÇÏ
ÄÖÕÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇßÖ¦ØÞËÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÞÇØ¦
ÚÕßÝÚÎàÜÂÚÕßÝ®ÓÕßÒÁÔËÕÓÕÛßÓÇÊÄÔÙÞËÊÄÔ
 ÓÕßÙÏÑÂ ËÖÁÔÊßÙÎ ÚÕß
ÇÍÍÁÒÎ ÏÙÕØØÕÖËÃ ÓËÚÇÐÆ
ÞÇÕÚÏÑÕÆÛÕØÆÈÕßÑÇÏÙÏÜÖÂÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓË ÓÕÚÃÈÇ ÖÕß
ÐËÑÏÔ¦ÔËÇÖÄÖÕÒÆÇÖÒÕÆÝÂÞÕßÝ
ÑÇÏ ÙÚÇÊÏÇÑ¦ ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏ
Ñ Ç Ï  Ì Ú Ï ¦ Þ Ô Õ ß Ô  Õ Ò Ä Ñ Ò Î Ø Ë Ý
ÇÚÓÄÙÌÇÏØËÝ® © ÂÞÕÝ ÓË ÚÕÔ

ÕÖÕÃÕËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇËÖËÔÊÆÕßÔ
ÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝÍËÔÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ËØÍÇÒËÏÇÑÄÝÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÝ
ÛÁÒÕßÔÔÇÊËÃÐÕßÔÁÔÇ¦ÒÒÕËÖÃÖËÊÕÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÇÒÁËÏ
ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÄÒÇ¦ØÇÎÓÕßÙÏÑÂÁØÞËÚÇÏÔÇËÖÏÚËÒÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕÔØÄÒÕßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓÕßÙÏÑ¦ÖËÏØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÑÇÏÎÎÒËÑÚØÏÑÂÑÏÛ¦ØÇÑÇÏ¦ÒÒÇÓËÚÇÒÒÄÌÜÔÇ
ÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖØÕÙÛÂÑËÝÇÒÒ¦àÕßÓËÚÕÔÂÞÕÓÇÝÛÁÒÕßÓËÔÇ
Ö¦ÓËÙËÁÔÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÕÖÃÕ®
¬ÕÙÚØÕÖÇÃÊÏ®ÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔ

ÑÒÇÙÏÑÄÚÎÚ¦ ÚÕß §Ç ÙÎÓËÏ×ÙÕßÓË ÄÚÏ Õ ©ß¦ÏÒÔÚ ÁÌÚÏÇÐË
ÇÖÄ ÚÎÔ ÇØÞÂ ÚÇ ÖÇØÇÓÆÛÏÇ
ÚÕßÊËÔÖÂØËÑ¦ÖÕÏÇÖØÕÌÕØÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÕÏÛËÓÇÚÏÑÁÝÚÕß
ËÃÔÇÏÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÁÝÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÓÖÕØÕÆÓË ÔÇ ÚÇ ÇÑÕÆÓË ÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÓËÚÎÔÃÊÏÇÖËØÏÁØÍËÏÇ
ÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔ

«Ο πιστός φίλος»
¡ÇØÃÔÇËÖÃÙÎÝÊÏÇÙÑËÆÇÙË
ÁÔÇ¦ÒÒÕÖÇØÇÓÆÛÏÚÕß¿ÙÑÇØ
©ß¦ÏÒÔÚÚÕÔÏÙÚÄÌÃÒÕ®ÍÏÇ
ÖÇÏÊÏ¦ ÇÖÄ ÚËÚ¦ØÚÎ ÁÜÝ ÁÑÚÎ

Το αστροπαίδι»
Μουσικοαφηγηματική
Ñ¨Ò³ÑiKÑ{ÐÓi³
ÐÈÐÑ¨ÑÐÖÚ{³È$ÈÒ{Ü³ÐÉ
³iÑ×ioÊ³¨{ÑÑ¨ËÑÑ³Ñ¨Ê~Ñ{
³ÐÈ{~ÌÑooÓÜiÓ³³VÝ¦²©
ºX>²xVÜÉ×åoË$ÐÜoi³®mVlB®Ñ¨³ËÈVdUÆÆÐÐ

«Ο πιστός φίλος»
Βιωματικό É¨oÑ³Ê¨{o{Ñ
Ñ{Ù{ÒÐÉ³iÑ×ioÊ³¨{Ñw
ÚÉÑ³¨Ñ{ÙÑooÌÑ¨ËÑÑ³Ñ¨Ê
ÐÉÑ×¨ÐÊ³ÐÈÐÑ¨ÑÐÖÚ{
³È!©R>¦8xX_V(¨ÉKÉËÑ³iØ¨ÜÑÙËÑØVåËÑ³Ø¬V®¯´ÙÖo~¨È
ÆUÆÆwU´ÆÐB¸UÆÆwU´ÆÐÐ

ΤΟ LOVE FM 100.7 ΚΑΙ Η EGYPTAIR
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙ!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

www.lovefm.com.cy

Η ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ SMS ΕΙΝΑΙ 0.34 ΣΕΝΤΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΔΩΡΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Η ύπαρξη του Θεού

Τ

Ο Δώρος Αντωνιάδης γεννήθηκε
στη Λευκωσία το 1974 και ζει στην
Αθήνα με τη γυναίκα του και τα
παιδιά του. Σπούδασε μαθηματικά,
έκανε μεταπτυχιακό στην πληροφορική και εργάζεται στο Εθνικό
Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας.
Το πρώτο του μυθιστόρημα είχε τίτλο «Στο μάτι του ταύρου». Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Καστανιώτη το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημά του με
τίτλο «memento mori».
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

ÑÈÐÌÜ{Ø~È~Ü×Ì¨iÉV³
t'ÈoÊ~É×ÑÜÑËu³È{¨oÈ
Ñ¨³{ËÙi

SHUTTERSTOCK

ους τελευταίους ÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÜÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ßÍËÃÇÝÖÕßÕÊÎÍËÃÖÕÒÒÕÆÝ
ÌÃÒÕßÝÓÕßÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÔÇÓÕßÙÚÁÒÔÕßÔÚÏÝ
ËßÖØÄÙÊËÑÚËÝÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝËßÞÁÝÚÕßÝÍÏÇÙÆÔÚÕÓÎÇÔ¦ØØÜÙÎ
©ØÏÙÓÁÔÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÒÄÍÜÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÜÛÇÁÖØËÖËÔÇÓËÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÚÇÌßÙÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ
ÖÕß¦ÖÚÕÔÚÇÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÚÎÔÆÖÇØÐÎÂÓÎÚÕßËÃÕßË
Ñ¦ÚÏÊÎÒÇÊÂÖÕßËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝËÃÞÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÓÎÊÃÔÜ
ÊÎÓÕÙÃÜÝÓÏÇÇÖÒÕáÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÔÑÇÏÁÞÜÑÏËÍ×ÌßÙÏÑ¦ÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÇÖÄÉËÏÝÖ¦ÔÜÙÚÕÛÁÓÇ
ÖÄÉËÏÝÄÓÜÝÖÕßÖËØÏÕØÃàÕÓÇÏ
ÔÇÙßàÎÚ×ÓÄÔÕÓËÚÕßÝ¦ÓËÙÕßÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝÓÕßÌÃÒÕßÝ ÏÇßÚÂ
ÓÕßÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÊËÔÚÎÔÁÞÜÖ¦ØËÏËÒÇÌØ¦ÚÎÑÇØÊÃÇÇÒÒ¦ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒßËÚËÃÝÑÇÏËÖÃÖÕÔËÝ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÑÇÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÃÙÚÎÔËÚÂËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÓÕßàÜÂÖÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÙÇÔ
ÒÇÔÛÇÙÓÁÔÇÄÚÏÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕ
ÒÄÍÕÓÕßÊËÔËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙÇÓÄÔÕ
ÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÇÖÄÉËÏÝßÙÚßÞ×Ý
ÕØÏÙÓÁÔÕÏÁÞÕßÔÖÇØËÐÎÍÂÙËÏÇßÚÂÓÕßÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÕÖÄÚËÇßÚÂ
ÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÓÃÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇËÐÎÍÎÛ×ÑÇÒÆÚËØÇ
ÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄ
ÔÇÁÞËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÖÏÙÚËÆÜÑÇÏÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÊÕÐÇÙÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕ
ÛÁÓÇÇÌÕÆÚÇÖÏÙÚËÆÜÑÇÏÕÏÊÕÐÇÙÃËÝÓÇÝÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÊËÏÐÎ
¦ÔÓ¦ÒÏÙÚÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÄÚÏ
ÙÂÓËØÇÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜÊÕÐÇÙÃËÝÑÇÏ
ÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÂÚÎÔ
ÇÔßÖÇØÐÃÇËÔÄÝ±ÖÁØÚÇÚÕß©ÔÚÕÝ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÄÚÏÓÏÇÇÖÕÊËÑÚÂ
ÇÖÄÄÒÕßÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÊËÊÕÓÁÔÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÇÊÆÔÇÚÎÇÌÕÆÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏÕÊÏÑÄÝÚÕßÕØÏÙÓÄÝÚÕß±ÖÁØÚÇÚÕß©ÔÚÕÝËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÚÕßÊÏÖÒÇÔÕÆÚÕß
ÁÔÔÕÏÇÚÕß±ÖÁØÚÇÚÕß©ÔÚÕÝ
ËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÖØÕÙÜÖÏÑÂßÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
ÓÇÝÇÌÕÆÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÏÒÂÙËÏÚÕÒÕÍÏÑÄ
ÓÏÒÕÆÔÓÄÔÕÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÔÚÃÛËÚÇÙÚÎ¢ßÙÏÑÂÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÇËÖËÏÊÂÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ

Σήμερα ³ÜÑÊ³iÐÑØÈÒ¨TÈÉ¨ËÈ¬VlÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÒÚ¨{VÐÉ¬VlÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÙ{Ñ×¨É³{~Ò
{³ÉÖVÙÂÑËÉØ~Ñ{Ñ³{ÜÊÉ{Øo{Ñ³iÖÑ¨ÂiÊ³iÑÈÑ¨ÂËÑÉÌØ4Ó¨³Ñ³È$³ØÑ³ÑÜÑKÑËÉ³ÉÌ³{Ð{Ñ
ÑÙÉ~³ÊÑÌÌÜÈØÑÒ³ii³ÙÉÙÐÓÉ¨³iÐÑÉËÑ{TÉÙÌÑÙÖÑ³i

Αν δεν μπορούμε να
αποδείξουμε όσα λέμε,
δεν θα έπρεπε
να εκφέρουμε δημοσίως και κάποια
ουσιαστική γνώμη
ή άποψη πάνω
στο δεδομένο θέμα.
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Από τη φτώχεια και το αλκοόλ σε μια τσεχοφική γλυκύτητα
RAYMOND CARVER
Δωμάτια όπου οι άνθρωποι ουρλιάζουν και πληγώνουν ο ένας τον άλλο
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ÖÏÙÚËÆÕßÔÙÚÇ
ÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßÚÕ
Ì¦ÙÓÇËÃÔÇÏËßØÆÚËØÕßÔÇÔÚ¦ÓË
ËÑËÃÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÌÆÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÚÕÖÃÕßÓË
ÓÏÇ ÖØÕÙÂÒÜÙÎ
ÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏ
ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÕ
àËÔÄÖÜÝÙÚÕÖÕÃÎÓÇÑËÃÖÕßÚÕ
ÔËØÄÙßÔÇÔÚ¦ËÏÑÏ
¦ÒÒÕÔËØÄ®êÙßÔÇÔÚ¦ÓËÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂÇÔÇÊÏÂÍÎÙÎÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝ
ÚÕß ÒËÃÚÕßÇÖÄÚÕÔÒÁÐÇÔÊØÕ
ÙÚÕ ØÇÙÃ®êÙßÔÇÔÚ¦ÓËÚÁÒÕÝ
ÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝ
ÖÕÏÎÚÁÝàÜÍØ¦ÌÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝ
ÁÚÙÏÙÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇ¡ÖÇÒà¦Ñ®
ÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ßÖÁØÕÞÕÖÕÃÎÓÇÚÎÔÒÈËÚÃÇ®ÔÇÓÖÕß-

ØÃÔÏ®¬ÕÑÕØ¦ÑÏÓÕß®Ñ¦
Ô×ÔËÏ¦ØÇÍËÑ¦ÖÕÏÕÔÂÓÇÚÇ
ÑÇÓÁÔÇÒÇØÆÍÍÏÇÙÚÕ©ÏÔËÇØÕÃ
ÖÕßÑÇÚÇÖÃÔÕßÔÌÒÄÍËÝÙÚÎÔÄÒÎÚÕß¡ËÐÏÑÕÆ®ÓËÚÎÔÇÏÙÏÄÊÕÐÎËØÜÚÏÑÂËßÌÕØÃÇÙÚÕ¬Ç
ÍßÓÔ¦ÚÕß¡ÖÕÔ¦Ø®"ÔÔÇÏÛÇ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÃÊÏÕÖÕßËÔ×ÔËÏ
ÑÇÏ ÚÕ ÖÒÂÛÕÝ
ÚÜÔÕÓÕÏÕÍËÔ×Ô
ÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÚÕß
¦ØÈËØÓËÚÕÁÔÇ
ÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄÖÇØ¦ÚÇÏØÕÚÕÁÒÎÓÇ®ÖÕßÁÞËÏ
ÜÝÛÁÓÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ ÚÕß ¬ÙÁÞÕÌÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÓËÚÃÚÒÕ
ÒÁÌÇÔÚÇÝ®ÇÖÄ
ÚÕ¡ËÚÇÃÞÓÏÕêÕ
¦ØÈËØÇÍÇÖÕÆÙË
ÑÇÏÛÇÆÓÇàËÚÕÔ
ª×ÙÕÑÒÇÙÏÑÄÇÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇÕØÃÙÕßÓËÚÕÔÂÓÇÇßÚÄÓËÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÈÕÂÛËÏÇ¶ÚÕß¬ÙÁÞÕÌ!
ÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙËÓÏÇÚÙËÞÕÌÏÑÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÑÇÚ¦ÌÇÙÎÚÎÝàÜÂÝ
ÙÚÎÔÖÏÕËßÍËÔÏÑÂÙÚÎÔÖÏÕÍÒßÑÏ¦ËÑÊÕÞÂÚÎÝ
ßÚÄÖÕßÍÕÎÚËÆËÏÙÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕß ¦ØÈËØÖÕßÈÍÂÑËÓË
ÛÇßÓÇÙÚÄÚØÄÖÕÇÖÄÚÎÌÚ×-

ÞËÏÇÑÇÏÚÕÔÇÒÑÕÕÒÏÙÓÄËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙßÓÖÕÔËÚÏÑÂËßÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÓÏÇÑÕÓÉÄÚÎÚÇÖÕßßÖËØÏÙÞÆÕßÔ
ÇÑÄÓÎÑÏÄÚÇÔÇÌÎÍËÃÚÇÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕßËÆÑÕÒÇÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙÇÔ
ÇÙÌßÐÃÇÁÚÙÏÖÞÙÚÕÖÕÃÎÓÇ
¬ÏØ¦ÔÚËÝ®
ÇÚÕÔÇÊÏÑÕÆÙÇÓËÙßÔËÖ×Ý
ÇÔÓÁÔÇÓËÙÚÕßÝÇÙÌßÑÚÏÑÕÆÝÚÕß
Þ×ØÕßÝëÕ ¦ØÈËØÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÇ
ÓÏÑØ¦ÊÜÓ¦ÚÏÇ®ÑÇÏÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÖÕßÑÇÚÕÏÑËÃÙËÇßÚ¦ÄÖÜÝ
¦ÌÎÙËÚÕÇÒÑÕÄÒ
ÔÕÃÍËÚÇÏÄÖÜÝËÃÖÇÓËÙßÞÔ¦
ÑÇÏÛÇØØÇÒÁÇÙÚÎÌÆÙÎÙÚÕÔÁØÜÚÇÙÚÎÔÚÁÞÔÎØÇÍËÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦"ÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÓËÚÕÔÑÇÏØÄÑÇÚÇÑÚÏÁÚÇÏÂßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÕßËÐÇØÞÂÝ"¡ÏÇ
ÞØÕÔÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎ
ÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÛÇËÖÁÚØËÖËÔÇÚÕ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓË
ËÔÛÇÁÖØËÖËÖ¦ÔÚÜÝÔÇÇÊÏÑÎÛÕÆÔÚÇÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÓÏÑØ×ÔÊÜÓÇÚÃÜÔÄÙÇËÖÏÚßÞ×ÝÙÌËÚËØÃàÕÔÚÇÏÚÏÝËÖÏÚËÆÐËÏÝ
ÚÕßÊÏÎÍÂÓÇÚÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÝ
ÔÕßÈÁÒÇÝÒÒ¦ÎÖØÕÚÃÓÎÙÂÓÕß
ËÃÔÇÏÚÇ¦ÒÒÇßÚßÞÃÇ®¬ÕÖÕÃÎÓÇÖÕßÊËÔÁÍØÇÉÇ®Ñ¦ÖÕß
ÇÌÇÏØËÚÏÑ¦ÓÕØÌ×ÔÕßÔÑÇÚËßÛËÃÇÔÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÖÕÊÃÊËÏËÖÏÚßÞ×Ý
ÚÕÆÌÕÝÑÇÏÚÕÔØßÛÓÄÚÕßÖØÜÚÕÚÆÖÕß

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$0ÇÑ~,Ë³É¨VÉÉ{ÙÊÂÈÒÉ{ÌV³{
¨ÑÚÓÜÉ{T¨ËØÂÈi³Ê¨{V¨³{ÐÒÉ{ÑÑo¨ÒÇÉ{¨ÖTÑÑ¨Ò
Ñ³ÑÜÓÉ{V³ÈØ{~ÒÉ{ÌÜÈØ
T¨ËØÖ³ÉÐ{Ño¨Ñ³ÇÈ{Ò~Ñ{VÑ
~Ñ{ÉËÑ{ÂÑÚÌØVVl~Ñ{l~{ÜÒV
³ÓTÉ{ÉÑ¨~É{³iÚÌi
0Ð¨ÈÇVÈiÐÑËÉ{Ì³{Ð¨~{Éo

¨oÊØu³È0Ç.³Ò{ÐÉ~
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0ÐÑÙ{~ÌK{KÜËÈÓTÂÑÑÙ{ÑKÒÉ{ÉËÑ{³t ÈT³É¨{Ì³¨Óo{Ñ³i{ÑKÌÑu³È(Ñ~ÒÜ
É¨{Ó
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Εάν
ναι, εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το
γράψιμο και το διάβασμα;

TV~Ñ{ÐÒÜ{³ÑÑÌÓÑo¨Ë×
ÈÙ{ÒKÑÑ³>R_H}Ê¨Ñ
³i{ÙÓÑÑ×³{ÒÂÓÑÑ³Ë³{TÙ{~ÌÐÈVÌÈoÖ¨³ÈÓT³{Ñ³i{³¨ËÑ³È¨³ÈÐÈ
K{KÜËÈ
Ποιοι «μετρ» της αστυνομικής λογοτεχνίας σάς έχουν επηρεάσει
και πώς;

$.³{o~Ò¨VËØÐÈÒÜÜÑÂÉ³i{ÙÓÑÈÉËTÑÐÓT¨{³Ì³Éo{Ñ
³ÑÑ³ÈÐ{~Ò~Ñ{ ³Ñ¨ÒÈV
ËØÐÉÓ~ÑÉÑT¨i{Ð{
~Ñ{Éoo¨Ë×ÈØ³{Ø{³¨ËÉØÐÈ
Πώς προέκυψε το «memento
mori»;

0.³ËKÉ{o~V³$ÈÐÓ¨³ ~
~Ñ{³ËÜÑÖ³É¨Ñ.³{o~
ÚÑ¨Ì³É{ÑÑioÑËÑÐÉ~Ñ{o{Ñ
ÓÑ³ÌÐÉ³Ò

ÚÉÜÑÐÓÑÑÌ³K{KÜËÐÈÑ
Ð{ÜÊo{Ñ³iÑTÑ¨{³ËÑ~Ñ{³i
ÑoÐÖiVo{Ñ³ØÇÖÐÉÐËÇ³ÑØÌ³{{¨ÒÂÉ{ØÐÑØÙÉÓTÈ
ÈÓÉ{ÉØ$Ü{{Ê¨ÓØÐÈ~Ò{Ñ³{oÐÊÓ¨T³Ñ{Ñ³{ÐÓ³{
ÐÉ³iÚÖÐiiÌ³{ÉËÑ{Úi³Ë~Ñ{
ÑÑ¨³{Ö³Ñ{ÑÓTÈÇÊÉ{ÌØ
ÚÑÓ¨ÉÉ³iÐÓT¨{³Ì³ÉÇÊ³ÈØ

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Εχετε κοινά στοιχεία με τον αστυνόμο Πέτρο Ελευθεριάδη, τον
ήρωά σας;

Û{ÒKÑÑ³t0¨É{ØÌ¨×{u³È ~ÌÜ ÉKÌVÌ³{
tåoÒiuÉËÑ{ioi
ØÈÒ¨TÉ{ÐÓÑ¤ÓÑ
~ÌÐoÉÐÒ³ÓÐÑVÓÑØ
ÒÚ¨ØÈÉËÑ{ÐÑÇË
ÈÜ~Üi¨³{~Ò~Ñ{ÉÖ
ÉËÑ{ÐÑÇË³ÈÜ~Üi¨³{~Ò
~Ñ{ÑÒÐÉÒÑØÈÒ¨TÉ{
ÐÌÑÜÊÚÉ{ÑVÑ~ÌÐÑ
~Ñ{ÑÙÉÑÑ×Ó¨É³Ñ{Ò³Ñ

å¨~É³ÒVTKÜÓÈÐÉÌÜÈØ³ÈØ
³Ë³ÜÈØ³ÓÜÈØ³{Ø³Ñ{ËÉØVÓTÈÐÉ³ËÙ{ÊT~ÜÊiØ³~{i³Ì~Ñ{ÑoÑÒÐÉ³{ØÐiTÑÓØVÉ³ÑÑÈ³~Ëi³Ñ³Ñ
ÚÉ¨ÖÐÉÑÜØÐÉ³Ñ×¨{~ÒÐÓÑ.³iÑ¨TÊÉËÐÑ³É
ÉÈoÉ{~ËÐÉÌÈØo¨ËÇÈÐÉÑÜÜÒ³i
ÈÓTÉ{ÑÐÌÐÉ
ÌÈØ³ÑÂËÇÈ
0ÓÜØVÉËÐÑ³É
~Ñ{{ÙÖÒÚ¨{È³ÉÜÉ{ÈÌV³{
Ñ¨TËÇÈ

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Ποιο κλασικό βιβλίο
διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

t0Ñ³Ñ×ÖÜ{Ñ³iØ
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EPA/JUSTIN LANE

EPA/ WILL OLIVER

EPA/ ADAM BERRY

EPA/ JENS SCHLUETER

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/ ROBIN UTRECHT

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Μπελίνι και Μαντένια
Μετά ÚÎÔ ÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßÎÖËØÃÌÎÓÎÁÑÛËÙÎÍÏÇ
ÊÆÕÑÕØßÌÇÃÕßÝÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ
ÚÕÔ¡ÖËÒÃÔÏÑÇÏÚÕÔ¡ÇÔÚÁÔÏÇÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ
ÖÄÒÎÝ.LTHLSKLNHSLYPLÁÑÛËÙÎ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖËØÃÖÕßÁØÍÇÚÕß
ÔÚØÁÇ¡ÇÔÚÁÔÏÇÖËØ
ÑÇÏÚÕß¬àÕÈ¦ÔÏ¡ÖËÒÃÔÏÖËØ
ÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÔÓËËÐÇÍÞÏÙÚËÃÇÝÙßÍÍÁÔËÏÇ©4ÇÔÚÁÔÏÇËÃÞË
ÖÇÔÚØËßÚËÃÚÎÔÇÊËÒÌÂÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÖÕßÇÔÂÑËÙËÏÙÞßØÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ

Η Συρία στο Μουσείο Περγάμου
Στο Βερολίνο ËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÖÏÒÕÍÂÝÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÑÇÛ×ÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕËØÍ¦ÓÕßÙÚÎ
§ÂÙÕÚÜÔ¡ÕßÙËÃÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÎËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÑÇÏËÖÃÑÇÏØÎÁÑÛËÙÎ
¬ÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÚÕÖÃÕÚÎÝßØÃÇÝ!ßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÇØÞËÏÕÛÁÚÎÙÎËÔÑÇÏØ×
ÖÕÒÁÓÕß®ÁÑÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÖØÏÔÇÖÄÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏ
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÇØÞËÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÚÎÝßØÃÇÝÓËÙÑÕÖÄ
ÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔ
ÓÔÎÓËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃ

Το γυμνό στην Αναγέννηση
Εως τις 2 Ιουνίου ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÎÊÎÓÕÌÏÒÂÝÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÍßÓÔÄÙÚÎÔÔÇÍÁÔÔÎÙÎÙÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÇÖÄÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÔÇÍÁÔÔÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÔÇÍÁÔÔÎÙÎ
ÚÎÝÄØËÏÇÝÑÇÏÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÙËÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎ©
ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÁØÍÇÚÜÔ
¬ÏÚÙÏ¦ÔÕÌÜÚªÇÌÇÂÒ¡ÏÞÇÂÒÍÍËÒÕßËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏÇÒÒ¦
ÑÇÏ Ø¦ÔÇÞÑÇÏÒÓÖØËÞÚ§ÚÃØËØ

Μιρό στο ΜΟΜΑ
Το Μουσείο ¡ÕÔÚÁØÔÇÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ¡©¡ÊÏÇÛÁÚËÏÓÏÇÇÙÆÍÑØÏÚÎÙËÖÒÕÆÚÕÑÇÏ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÙßÒÒÕÍÂÁØÍÜÔÚÕß ÇÚÇÒÇÔÕÆàÜÍØ¦ÌÕßÕß¦Ô¡ÏØÄ
ÔÁÇÁÑÛËÙÎ¡ÏØÄÎÍÁÔÔÎÙÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕß®ÁÜÝÕßÔÃÕßÓË
ÚÃÚÒÕÊÇÔËÏÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕ
ÁØÍÕÚÕßÇßÐ¦ÔËÏÇßÚÄÔÚÕÔÖÒÕÆÚÕÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇÖÄ¦ÒÒÇÓËÍ¦ÒÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÙßÒÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÁÓÌÇÙÎÙËÄÒÇÚÇËÑÌØÇÙÚÏÑ¦
ÓÁÙÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß
  

Χόκνεϊ και Βαν Γκογκ
Σε μια εκ πρώτηςÄÉËÜÝÖÇØ¦ÊÕÐÎÇÒÒ¦ËÔÚÁÒËÏÇÖÕÒÆÚÜÝÌßÙÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎÚÇÁØÍÇÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚ²ÄÑÔËá
ÙßÍÑÇÚÕÏÑÕÆÔÓËÚÇÁØÍÇÚÕßÃÔÙËÔÚÈÇÔÑÕÍÑÙÚÎÔÁÇÁÑÛËÙÎÙÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÇÔÑÕÍÑÙÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓ
ÁÜÝ¡ÇãÕß ÇÏÕÏÊÆÕÖØÕÙÖÁØÇÙÇÔÚÕÍÑØÃàÕÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝÄÖÜÝÍØ¦ÌÕßÔÕÏ¢ÇáÔ¦ÔÙÏÇÒ
¬¦ÏÓÝ®ÑÇÏÇÌÁÛÎÑÇÔÙÚÎÔÁÑØÎÐÎ
ÞØÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÎÝ
ØÕÈÎÍÑÃÇÝÂÚÕßÕÝÔÚàËÒËÝ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÚÜÔÁØÍÜÔÚÕßÝ
ÍËÔÔ¦ËÏËßÌØÄÙßÔÕßÝÙßÔËÏØÓÕÆÝ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

t$ÑÑË¨É{ÒÉÐØuVdÆT¨Ì{Ñ³iÚÌi
ΧΟΛIΓΟΥΝΤ
Οσο και να θέλειÑÇÔËÃÝÔÇÊËÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÙÚÇÙÎÚÕ
©ÙÇÖÇÃØÔËÏÕ¦ÔËÓÕÝ®ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚ
¢ÁÚÕÝËÕØÚ¦àËÚÇÏÎËÖÁÚËÏÕÝÚÜÔ
ËÚ×ÔÇÖÄÚÄÚËÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÏÝ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÇßÚÂÎ
ÚÇÏÔÃÇÖÕßÙßÔÊÆÇÙËÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ËÔÄÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÓËÚÕÖÏÕÖØÕÜÛÎÓÁÔÕÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßßÖËØÛÁÇÓÇÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÔËÃÝÓËÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÑØÏÚÂØÏÇÚÏÙÂÓÇÏÔËÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ

ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝ¡¦ØÍÑÇØËÚ¡ÃÚÙËÒ   ÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÄÚÇÔÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÂÚÇÔÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÇÑÇÏÕÏ
ÙÖÕßÊÇÃÕÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÃÇÙÚÁØËÝ
ËÃÞÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÇÖÄÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË
¦ÒÒÕÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÃÈÏÇÔÏÑÇÏÚÕß ÒÇØÑÑÁÏÓÖÒ
ÁÌÛÇÙËÙÚÇÆÉÎ¬ÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß©ÙÇÖÇÃØÔËÏÕ
¦ÔËÓÕÝ®ÓÇÝÊÃÔÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÎÔÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÍÏÇÖËØÃÖÕßÓÏÙÄÔ

ÇÏ×ÔÇ  ÃÙÜÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÚÇÔÎËÚÂÙÏÇÙÕÊËÏ¦®ÔÁÜÔ
ÚÇÏÔÏ×ÔËÖÎØÁÇàËÑÇÏÊÏÇÓÄØÌÜÔË
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÍÕÆÙÚÕÚÇÔÓÏÇÊÆÔÇÓÎÇÙÆÒÒÎÖÚÎÍÏÇÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÕ©ÙÇÖÇÃØÔËÏÕ¦ÔËÓÕÝ®ÑÄÙÚÏÙË
ÙÞËÊÄÔËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÖÕÙÄÖÕßÎ
ÚÇÏÔÃÇÚÕÁÌËØËÖÃÙÜÌÕØÁÝÚÇÔ
ÖØÕáÄÔÚÎÝÏÊÏÕÌßãÇÝÚÕßÖÇØÇÍÜÍÕÆ
§ÚÁÏÈÏÔÚ©ÁÒàÔÏÑÖÕßÊÏÎÆÛßÔË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ:LSaUPJR0U[LYUH[PVUHS
7PJ[\YLZ©ÁÒàÔÏÑËÃÞËËÐÇØÞÂÝËÖÏÒÁÐËÏÚÕÔ ÒÇØÑÑÁÏÓÖÒÍÏÇÚÕÔØÄÒÕ

ÚÕßªËÚ¡Ö¦ÚÒËØÑÇÏÙËÇßÚÂÔÚÎÔ
ËÖÏÓÕÔÂÚÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÎÊÏËÚÂÝÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÑÇÛ×ÝÁÖØËÖË
ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ¡.4
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕ ÒÇØÑÑÁÏÓÖÒËÃÞË
ÊËÙÓËßÚÏÑÄÑÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÑ¦ØÒËÚ©»
²¦ØÇÖÇØÁÒÇÙÇÔßÖÕÉÂÌÏËÝ
ÇÒÒ¦ÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝØËÚÇÔÃÊÇÝÃÈÏÇÔÏÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÄÖÜÝÑÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ©ÒÃÈÏÇ
ÔÚË²¦ÈÏÒÇÔÚÙÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ¡ÁÒÇÔÏ
ÎÓÄÔÎËÔàÜÂÇÖÄÚÎÊÏÇÔÕÓÂÑÇÏ
ÚÕßÁÙÒÏ²¦ÕßÇØÔÚÙÚÕÔØÄÒÕÚÕß

ÙÒËáËÐÇÏØËÚÏÑÂ²¦ÚÏ¡ÇÑÔÚ¦ÔÏËÒ
ÙÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÓÇÆØÎÝßÖÎØÁÚØÏÇÝ
ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖÕß
ÈØÇÈËÆÛÎÑËÓË©ÙÑÇØÈqÍßÔÇÏÑËÃÕßØÄÒÕßÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÂÚÇÔÚÕß
ÃÑÚÕØ¢ÒÁÓÏÔÍÑÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÕÔ¬àÕØÚà ÏÕÆÑÕØÕÕÖÕÃÕÝËÃÞË
ÇØÞÏÑ¦ÖØÕÙÒÎÌÛËÃÑÇÏÎÓÕßÙÏÑÂ
ÚÕß¡ÇÐÚ¦ÏÔËØ¬Õ©ÙÇÖÇÃØÔËÏ
Õ¦ÔËÓÕÝ®ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÒÇÓÖËØÕÆÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏ
ÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÄÍÑÕß
ÊÕßÒËÏ¦ÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔ¦ØÏÙÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔßÚÄÁÑØÏÔËÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇ

ÊÄÔÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃ!ÙÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦
ÚÕßÚØÇÖËàÏÕÆËÃÔÇÏÌÇÔËØÄÄÚÏÁÞËÏ
ÞßÛËÃÖ¦ÔÜÚÕßÑ¦ÓÖÕÙÕÑØÇÙÃÖÏÛÇÔ×ÝÑÄÑÑÏÔÕÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙßÔÊÇÏÚßÓÄÔËÝËÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÖÏËÏÓÃÇ
ÇÑÄÓÇÍÕßÒÏ¦ÓËÓÏÇÑÕßÚ¦ÒÇÆÕ
ÑØÇÚÕÆÔÙÇÔÚØÄÖÇÏÇÚÇÓÖÕßÑ¦ÒÏÇ
ÉÎÒ¦ ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÙÑÆÈËÏÑÇÏÉÏÛßØÃàËÏÑ¦ÚÏÙÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÚÕßËÐÏ¦
ÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÁÞËÏÙÞËÊÄÔÇÑÕßÓÖÂÙËÏ
ÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÙÚÕÈØËÍÓÁÔÕÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕÚØÇÖËàÕÓ¦ÔÚÏÒÕÍËÓÃàÕÔÚÇÝÕÃÊÏÕÝÚÕÖÕÚÂØÏÚÕßÞÇÓÕÍËÒ×ÔÚÇÝÖÕÔÎØ¦©ÒÕÏÚÕßÝÍËÒÕÆÔ
©ÖÇØÇÓÏÑØÄÝÊÏÙÚÇÍÓÄÝÂÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÁÞËÏÖ¦ËÏÖËØÃÖÇÚÕ
ÕÏÕÝÚÕßÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏ"¬ÏÝÊÆÕ
ÑÕÖÁÒËÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÛÇÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÏàËÄÚÏ
ÚÏÝÚØ¦ÈÎÐËÇÔÊØÏÑÄÈÒÁÓÓÇÇËÓÌ¦ÔÏàÇÔÄÓÜÝÚÁÚÕÏÇËÏÑÄÔÇ¦ÔÊØËÝ
ËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÓËÑ¦ÓËØÇ"
ËÔÐÁØÕßÓËÚÏÖØÕÎÍÂÛÎÑËÑÇÏ
ÚÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÇßÚÂÝÚÎÝÍÏÕØÚÂÝ

ËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÃÖÕÚÇÙÚÎÔÕßÙÃÇ
¡ÄÔÕÔÚÕÍÁÒÏÕÚÕßÝ¡ÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÍØ¦ÌËÏÕ¬àÕÔ¡ÖÁØÍÑËØÇÖÄÚÎ
ÌÆÙÎÚÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙËÄÙÇÊËÃÞÔËÏÑÇÏÄÒÇÄÙÇÊËÔÊËÃÞÔËÏÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÄÇÖÕßÙÃÇÝÏÊÏÑ¦
ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ®ÒÁËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÚÎÈÒÁÖÜÙÇÔÓÏÇ
ÌÁÚÇÇßÚÕÆÚÕßÇÄØÇÚÕßÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÕÆÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÕÞØÄÔÕÝÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÇÃÌÔÎÝÇÖÕÑÚ¦
ÚÎÙÚÄÌÇÚÕß¦ÞØÕÔÕß®
ËÏÑÄÔÇËÖÏàËÃÙÃÍÕßØÇÑ¦ÓÖÕÙÜÔÇÖÄÚÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙËÇßÚÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÖËØÏÁÞËÏÓÏÇÑÃÔÎÙÎÓÏÇØÕÂÖÕß
ÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏËÖÃÓÇÑØÄÔÙËÁÔÇÔ
ÑÕÏÔÄÛÔÎÚÄ¥ÙÚÄÙVÎËÏÑÄÔÇÇßÚÂÁÞËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓÇÝÇÖÄÚÇÍÁÒÏÇÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÍÏÕØÚÁÝÖÕßÄÒÕÏÁÞÕßÓËàÂÙËÏÙË
ÖËÃÙÓÇÑ¦ÛËÊßÙÞÁØËÏÇÝÑÇÏÊßÙÚÕÑÃÇÝËÖËÃÙÓÇÑ¦ÛËÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÝ
Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇßÔÁÞËÏÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ ßØÏÇÑÂÓË¦ÒÒÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τα απομεινάρια μιας ημέρας

«Α

νδρες χωρίς ÍßÔÇÃÑËÝ®ÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏÓÏÇÍÔÜÙÚÂÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÚÕß,ØÔËÙÚ
²ÁÓÏÔÍÕßËáÙÎÓËØÏÔÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÙËÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏÇÔÚÃÛËÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÊØÕÙËØ×ÔÛÇÒÇÙÙÏÔ×ÔÑÕØÏÚÙÏ×ÔÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!¦ÔÊØËÝ
ÞÜØÃÝÍßÔÇÃÑËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÄÓÜÝÊËÃÞÔÕßÔÔÇÚÕÊÏÇÙÑËÊ¦àÕßÔ¶ÑÇÏÓË
ÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ¡ÕÔ¦ÞÇÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÍÔÜØÃàËÏÇÖÄÚÕßÝÕÑÚ×ÙßÔÊÇÏÚßÓÄÔËÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏ©ÏÒÕÏÖÕÃËÖÚ¦
ÚÕÆËÃÔÇÏÖÇÔÚËÒ×Ý¦ÍÔÜÙÚÕÏ©ÖÜÝ
ÑÇÏÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ¦ÍÔÜÙÚÎÝÓËÒÇÞØÏÔÂÝÑÇÏÚÎÝËÖÃÙÎÝ¦ÍÔÜÙÚÎÝ
ÑÇÙÚÇÔÄÐÇÔÛÎÝÒÕßÄÓËÔÎÝÈØÁÛÎÑËÑÇÏÇßÚÂÙÚÇÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝàÜÂÝËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÎÔ
ÇÌÕØÓÂÚÕÔÒÄÍÕÍÏ»ÇßÚÄÚÕÍÒÁÔÚÏ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓÁÙÇÙÚÕÕÖÕÃÕÙÚÂÛÎÑË
ËÔÐÁØÕßÓËÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝ!
ËÃÔÇÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÑÇÏ
ÌÃÒÕÏÇÖÒ×ÝÌÃÒÕÏ"
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÁÞËÏÈ¦ÙÏÓËÝßÖÕ-

Αν υπήρξε φαγητό
στο τραπέζι, έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Τα
μπουκάλια έχουν σχεδόν αδειάσει. Και το λευκό τραπεζομάντιλο έχει
σχεδόν καταστραφεί.
ÉÃËÝ¶ÂÇÖÒ×ÝÙÑÁÌÚËÚÇÏÓËÄØÕßÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ¶ÄÚÏËÃÔÇÏÓÁÒÎÖÒÎØ×ÓÇÚÕÝÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÕßÇØÞÁÝÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÑØÕßÇàÏÁØËÝËÃÞÇÔÓÏÇÔÇÃÍÒÎÖÕßÙÂÓËØÇÓÕÏ¦àËÏÙÞËÊÄÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂØÇÍËÔÇËÃÔÇÏËÔ
ÖÒÜ"®ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÓÌÃÈÕÒÕÇÔ
ÑØÃÔÕßÓËÇÖÄÚÎÍËÔÏÑÂÇÖÕÞÇÒÃÔÜÙÎÔßÖÂØÐËÌÇÍÎÚÄÙÚÕÚØÇÖÁàÏÁÞËÏËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÞÜØÃÝÃÞÔÕÝ¬Ç
ÓÖÕßÑ¦ÒÏÇÁÞÕßÔÙÞËÊÄÔÇÊËÏ¦ÙËÏ
¬ÕÒËßÑÄÚØÇÖËàÕÓ¦ÔÚÏÒÕÁÞËÏÙÞË-

Μια ανδροπαρέα³È¤®ÆVÈ³oÜÉ³ÒÉ{ÙÉÌ³ØgÊVÐÒÜÜV³
oÜÓ³{ÓTÉ{TÉÙÌÜ~Üi¨ÚÉË0ÑÐÈ~ÒÜ{ÑÓTÈÑÙÉ{ÒÉ{VÑÜÜÒ
{~Ñ¨Ù{ÓØÓTÈoÉÐËÉ{

8

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η «ανατομία» ενός εγκλήματος
Οι Forensic Architecture συνδυάζουν αρχιτεκτονική και τεχνολογία για να εξιχνιάζουν υποθέσεις όπως η δολοφονία Φύσσα

ÖËÊÃÇÇÔËÒËßÛËØÃÇÝÜÝÔÁËÝÓÕØÌÁÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÇÖÄÚÎÈÏÕÓËÚØÏÑÂÇÖÕÚÆÖÜÙÎÙ×ÓÇÚÕÝÁÜÝÚÎÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÙßÒÒÕÍÂKH[HÑÇÏÚÏÝ
Ñ¦ÓËØËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÞØÂÙÏÓÇ
ÄÖÜÝÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÚÕß¢ÆÙÙÇ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÖÕÏÕÝ
ÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÑÇÏÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ

Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

©FORENSIC ARCHITECTURE

Οι δυσκολίες

Η διεπιστημονική ÐÒÙÑ³¦_©xRÝ¦Rvx²_R²º¦_Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÑ¨T{³Ó~³ÉØV~ÑÜÜ{³ÓTÉØV×³o¨Ò×ÈØV~{iÐÑ³o¨Ñ×{³ÓØVÙiÐ{o¨Ò×ÈØVÑ¨TÑ{ÜÌoÈØVÙ{~ioÌ¨ÈØV¨o¨ÑÐÐÑ³{³ÓØÜo{Ð{~Ö~Ñ{É{Ù{~ÖØÒÉÜÑ³×Ì¨ÐÉØÑÒÜoÉØ³¿xX_n>_©0¨Ë³iÑÌÑ¨{³É¨Òi¨{³ËÑÑ¨KËÑV
ÑÑÜi¨³¨{ÑÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³Èo¨Ñ×ÉËÈVÉÙÉÖ³É¨ØÑÌÙÉÂ{ÒV{Ù¨È³ÊØ~Ñ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ o{ÒÜÒ{³ÐÑ

Εικόνα ÑÌ~ÒÐÉ¨ÑÑ×ÑÜÉËÑØÈÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{³KË³É³
¦_©xRÝ¦Rvx²_R²º¦_ÑÑ×¨{~ÒÐÉ³iÈÌÚÉi³iØÙÜ×ËÑØ³È(ÑÖÜÈ'ÖÑV³ËÑÙÐÉË³Ñ{i~Ñ³ÒÚÉi³iØÐÒÙÑØÛå.

Ñ¦ÙÚÕÏÞËÃÇØÕÞÜØÂÙÇÓËÙËKH[H
TPUPUN!ÕØÍÇÔ×ÙÇÓËÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝ
ÑÇÏ¸ËÐVØÆÐÇÓË¹ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ²ÚÃÙÇÓËÓÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇÑÇÏÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙÇÓËÞÜØÕÞØÕÔÏÑ¦ÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÑÇÛËÔÄÝÞËÊÏ¦ÙÇÓËÁÔÇÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÓÁÚØÜÔÑÇÏÚÕËÑÛÁÙÇÓËÙÚÕ
¡ÁÐÏÑÕÃÚÏÚÕÔÕØÏàÄÔÚÏÕ¦ÐÕÔÇ
ÂÚÇÔÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏ
ÙÚÕÔÑ¦ÛËÚÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÑËÃÌ¦ÔÎÑËÄÚÏÎÍØÇÓÓÂ
ÖÕßÁÞËÏÑØÇÚÂÙËÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÓÏ¦ÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝ
ÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÖÕßËÖÏÈÃÜÙÇÔÇÒÒ¦ÙßÓÌÜÔËÃÓËÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝÚÜÔ
ÓËÒ×ÔÚÜÔÑÇØÚÁÒÖÕßÁÊÜÙÇÔÑÇÚÇÛÁÙËÏÝËÔ×ÂÚÇÔßÖÄÑØ¦ÚÎÙÎ
ÑÇÏÈÇÙÇÔÏÙÓÄÑËÃÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝ
ÄÚÏÑ¦ÚÏÖ¦ËÏÒ¦ÛÕÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
Î²ØÏÙÚÃÔÇÇØÈÃÇ
¬ÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÓÁÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÔ×ÙßÞÔ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ

Με τη δύναμη³iØ³ÉTÜoËÑØV{¦_©xRÝ¦Rvx²_R²º¦_É¨ÉÈÖÈÚÓÉ{ØÈTÉ³ËÇ³Ñ{ÐÉÑ¨ÑK{ÒÉ{ØÑÚ¨ËÙ{~Ñ{ÐÒ³VÉ¨{KÑÜÜ³{~ÒÇi³ÊÐÑ³ÑVÑÜÜÒ~Ñ{Éo~ÜÊÐÑ³ÑÜÓÐÈ
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ÔÊÕÔÎÙÃÇÇÑÏÙÚ¦ÔÇÒÇÏÙÚÃÔÎ
ÏÑ¦ÍÕËØÓÇÔÃÇßØÃÇ¬ÕßØÑÃÇ
©ßÑØÇÔÃÇÕÔÊÃÔÕÛÂÔÇ¡ËÐÏÑÄËÃÔÇÏÓÄÔÕÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙÎÓËÃÇ
ÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÕßÝ
ÐÏÕÖÕÏÕÆÔÁÔÇËÚËØÕÍËÔÁÝÖÒÂÛÕÝÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ!ÇÖÄ

ËÑÏÔ¦ÓËÓËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ¢ÜÚÕÍØÇÌÃËÝÈÃÔÚËÕØÕÙÖÇÛÕÆÓË
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÖ×ÝÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÏÑÇÏËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÞÜØÕÞØÕÔÏÑ¦ËßÖÄÛËÙÎÙÚÕ
ÏÑ¦ÍÕÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÖßØÕÈÄÒÎÙËÁÔÇÔÓÇÆØÕ¦ÔÊØÇËÖËÏÊÂÑØÇÚÕÆÙËÄÖÒÕ¶ÁÞÕÔÚÇÝÄÓÜÝ¦ÊËÏÇ
ÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÔÚÒÂÙÇÓËßÒÏÑÄ
ÇÖÄÑ¦ÓËØËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÓÏÇ
Ñ¦ÓËØÇÙ×ÓÇÚÕÝÖÕß¸ÌÕØÕÆÙË¹Õ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
ÌßÒÇÑÂÝÙÚÎßØÃÇËÃÞÇÓËÓÄÔÕ
ÓÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÊÕØßÌÄØÕ
ÇÙÏÙÚÂÑÇÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙË
ÓÇØÚßØÃËÝÚÕ¡ËÐÏÑÄÙËÁØËßÔÇÍÏÇÚÕßÝËÐÇÌÇÔÏÙÓÁÔÕßÝ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÚÎÝÍÏÕÚÙÏÔ¦ÖÇËÃÞÇÓË¦ÖËÏØËÝÓÇØÚßØÃËÝÇÒÒ¦ÕÑÇÛÁÔÇÝÁÒËÍËÚÕÊÏÑÄ
ÚÕß¬ÕÑØ¦ÚÕÝÙßÍÑ¦ÒßÉËÚÕÍËÍÕÔÄÝÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÇÖÕÊËÏÑÚÏ-

±Ö¦ØÞËÏÌÕÈËØÄKLIH[LÍÏÇ
ÚÕÚÏÍÃÔËÚÇÏÓËÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÞÓËÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖØÕÙ×ÖÜÔ¡ÖÕØËÃÝÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÝ
ÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝ
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏËÍÑÒÎÓÇÚÃÇÝ"ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔ¸ËÍÑÒÎÓÇÚÃÇ¹"
©ÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇ×ÝÓÇÛÇÃÔËÏÝÚÎÓÎÞÇÔÂ
ÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÑÇÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÖØÄÚßÖÇ"±Ö¦ØÞÕßÔÊßÙÑÕÒÃËÝÙË
ÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÎÓÎÞÇÔÏÑÂÓ¦ÛÎÙÎÕÚÁ
ÊËÔËÃÙÇÏÙÃÍÕßØÕÝÍÏÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÍÏÇÚÃÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓË
ÚÕÚÏËÏÑÄÔËÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÁÞËÏÝ
Ê×ÙËÏÚÎ:PSPJVU=HSSL`ËÑÖÇÃÊËßÙÇÔÓÎÞÇÔÁÝÓÄÔÕÓËÒËßÑ¦
ÖØÄÙÜÖÇ©ÚÇÔÈÍÂÑÇÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖØÕÙ×ÖÕßÄÙÕÏ
ÓÇÆØÕÏÚÇÇÍÄØÇÙÇÔÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇÃÐÕßÔ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÇØÞÏÚÁÑÚÜÔ
©Ï-VYLUZPJ(YJOP[LJ[\YLÙßÔÊß¦àÕßÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÁÞÔÎ©Ï
ÁØËßÔÁÝÚÕßÝËÏÑÇÙÚÏÑ¦¦ØÚÏËÝÓË
ÊÏÇßÍÂÙßÔÛËÚÏÑÂÊÕÓÂÙßàÎÚÕÆÔÚÇÏ¶ËÑÚÄÝÇÖÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÇËÐËÚÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÚØÕÖÁÝÑÇÏTLKPH¶ÑÇÏ
ÙËËÑÛÁÙËÏÝÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÚÁÙÙËØÏÝÌÏÔÇÒÃÙÚÍÏÇÚÕ;\YULY
7YPaLÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÈØÇÈËÃÕ
ÚÁÞÔÎÝÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÌÕØÓÂËÑÛÁÙËÏÝÙÚÕ0*(ÕÔÊÃÔÕÙÚÎÔKVJ\TLU[H2HZZLS
ÙÚÕ4(*)(ÇØÑËÒ×ÔÎÑÇÏÙÚÕ
4<(*¡ÁÐÏÑÕÃÚÏÖØÕÈÕÒÂ
ÚÜÔËØËßÔ×ÔÙËÓÕßÙËÃÇÚÕÆÝÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔ
ÑÒËÏÙÚÁÝ®ßÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÊÎÓÄÙÏËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑ¦
ÛÁÓÇÚÇÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÞ×ØÕß

©FORENSIC ARCHITECTURE

Με εργαλεία χωρικού
και πολυμεσικού
σχεδιασμού, αποδομούν
τις πλαστές αφηγήσεις
και παράγουν μια νέα
συνεκτική αφηγηματική
δομή μέσω τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών
μοντέλων.

ÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇ**;=
ÑÇÓËØ×ÔÓÁÞØÏÊÕØßÌÕØÏÑÁÝÇËØÕÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝ.VVNSLÑÇÏKH[H
ÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ¡Ë
ÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÇ
ËØÍÇÒËÃÇÞÜØÏÑÕÆÑÇÏÖÕÒßÓËÙÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ¶ÇÔ¦ÒßÙÎÝÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏÙßÍÑØÏÚÏÑÂÝÓËÒÁÚÎÝ¶ÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝ®ÇÖÕÊÕÓÕÆÔÚÏÝ
ÖÒÇÙÚÁÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔ
ÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÑÇÏÖÇØ¦ÍÕßÔ
ÓÏÇÔÁÇÙßÔËÑÚÏÑÂÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂ
ÊÕÓÂÓÁÙÜÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÜÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ×ÔÓÕÔÚÁÒÜÔÊÏÇÊØÇÙÚÏÑ×Ô
ÞÇØÚ×ÔÈÃÔÚËÕÑÇÏÔÁÜÔÖÒÇÚÌÕØÓ×ÔÖËØÏÂÍÎÙÎÝÔÕÏÑÕÊÕÓÕÆÔÑÇÏ
ÙßÔÛÁÚÕßÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
¡ÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎÔÒÒÎÔÃÊÇÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ²ØÏÙÚÃÔÇÇØÈÃÇÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÜÔ-VYLUZPJ(YJOP[LJ[\YL
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Το βίντεο ÚÜÔ-VYLUZPJ(YJOP[LJ[\YL
ÍÏÇÚÎÔÆÞÚÇÚÎÝÎÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ÄÚÇÔÕÇÆÒÕÝ¢ÆÙÙÇÝÁÖËÙËÔËÑØÄÝÙËÊÎÓÄÙÏÇÛÁÇÇÖÄÚÕ
ÓÇÞÇÃØÏÚÕßÞØßÙÇßÍÃÚÎÏ×ØÍÕß
ªÕßÖÇÑÏ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒÇÖÒÁÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÓËÒ×ÔÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÎÝ
ÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑÂÒËÖÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßËØËßÔÎÚÏÑÕÆ
ÍØÇÌËÃÕßÖÕßËÊØËÆËÏÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ.VSKZTP[OZÚÕßÕÔÊÃÔÕßÖØÕÈÒÂÛÎÑËÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÙßÓÖËØÏÒÂÌÛÎÑËÙÚÕÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÄ
ßÒÏÑÄÚÕßÑÇÚÎÍÕØÎÚÎØÃÕßÑÇÏËÃÔÇÏ
ÇÔÎØÚÎÓÁÔÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÓËÒÁÚÎÖÇØÂÍÇÍËÁÔÇÈÃÔÚËÕ
ÄÖÕßÙßÓÖßÑÔ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÇÔÇÒÆÕÔÚÇÏÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÔÆÞÚÇÝÇßÚÂÝ
²ÇØÚÕÍØÇÌËÃÚÇÏÕÞ×ØÕÝÊÏÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÚÇÓÁÙÇÙßÍÞØÕÔÃàÕÔÚÇÏÕÏ
Ñ¦ÓËØËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÇÖÕÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÕÆÔÚÇÏÚÇÎÞÎÚÏÑ¦ÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇ¬ÇßÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÕÏÓÇØÚßØÃËÝ
ÑÇÏËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÚÇÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÇÓËØ×ÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÔÇÙßÔÛÁÚËÚÇÏÎ
ÇÒÂÛËÏÇÇØ¦ÍËÚÇÏÁÔÇÇÑØÏÈÁÝ
ÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÑÇÏÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÓËÙÇÌÂÔËÏÇÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÖÕÊÕÓËÃÚÇÏ
ÎÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÑÇÏÖØÕÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎËÖÃÛËÙÎÚÎÝ²ÇÒÒ¦ÑÇÏÎØÇÚÙÏÙÚÏÑÂ
ÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ©Ï
-VYLUZPJ(YJOP[LJ[\YLËÃÔÇÏÓÏÇÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÇÖÄÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÇØÞÇÏÕÒÄÍÕßÝÊÏÑÎÍÄØÕßÝ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÑÇÏ
ËÏÊÏÑÕÆÝÖ¦ÔÜÙËÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇÔ¦ÒÕÍËÝÚÜÔ]PKLVNHTLZÊØÆÛÎÑË
ÚÕÇÖÄÚÕÔØËÚÇÔÕáÙØÇÎÒÏÔÄ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÑÇÏÛËÜØÎÚÏÑÄÍÏ¦Ò
¦ÏÚÙÓÇÔÑÇÛÎÍÎÚÂ²ÜØÏÑÕÆÑÇÏ
©ÖÚÏÑÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÏÊØßÚÂÚÕß
ÁÔÚØÕßØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝØËßÔÇÝ
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß.VSKZTP[OZÚÕß
ÕÔÊÃÔÕß
ØËßÔÕÆÔßÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÃÔÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏËÍÑÒÂÓÇÚÇÖÕÒÁÓÕß

Χαρτογράφηση ³oÉoÌ³ÑÑ×¨{~ÒÐÉ³iÉ~³¨Ê~Ò×ÈØ
³iÉÌoÉ{VÌÈ®´ÐÉ³ÑÒ³ÉØÓTÑÑ³iÇÊ³ÈØÉK¨Ë~³Ñm
iÐÓ¨ÉØÉ³ÌØÉ¨{TÊØÚÑÜÒ{ÑØÉ{³Ê¨iiØ³È å0$

Οι υποθέσεις με πολιτική σημασία και η περίπτωση Ζακ Κωστόπουλου
«Τι σημαίνει ÇÔ¦ÒßÙÎ"×ÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦"¬ÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÍÜ"×ÝÓÖÕØ×ÔÇÇÔÇÖÇØ¦ÍÜÓÏÇËÏÑÄÔÇ"½ÔÇÌÚÏ¦ÐÜÓÏÇ
ÔÁÇ"ÎÓÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÚÕÞØ×ÓÇ"×Ý
ÇÖËÏÑÕÔÃàÜÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙ×ÓÇ"¬Ï
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÁÞÕßÔÇßÚ¦ÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ"ÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝÌßÒÇÑÂÝÙÚÎ
ßØÃÇÇÔÇÖÇØÇÙÚÂÙÇÓËÚÇÑËÒÏ¦
ÇÖÄÖËØÏÍØÇÌÁÝÓÇØÚÆØÜÔ!ÚÎÔßÌÂ
ÚÕßÚÕÃÞÕßÚÇÖÒÇÑ¦ÑÏÇÚÕÞØ×ÓÇ
¦ÔÇÓËÓÏÇÇÔÇÒßÚÏÑÂÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÊËÔÖËØÏÕØÏÙÚÂÑÇÓË
ÙËÁÔÇÇÖÒÄÓÕÔÚÁÒÕ
©Þ×ØÕÝÄÓÜÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÂÚÇÔÖÕÚÁ¦ÊËÏÕÝÑËÃ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚØÏÓÜÍÓÁÔÕÏÙÇÔÙÇØÊÁÒËÝ×ÝÍÃÔËÚÇÏ

«Η δουλειά μας είναι
να διασταυρώσουμε,
να παρατηρήσουμε
και να ερευνήσουμε»,
τονίζει η αρχιτέκτονας
Χριστίνα Βαρβία.
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÝÚÕÔÞ×ØÕÞÜØÃÝ
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÝÚÎÙßÔÛÂÑÎÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ"
ÑËÔÂÑÇÏÇßÛÇÃØËÚÎÞÜØÏÑÂÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÞËÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎ
×ÝÚËÒÏÑ¦ÇÔÇÖÇØÏÙÚÕÆÓËÚÎÔ

ËÓÖËÏØÃÇ"ÕÆÓÖÇÃÔËÏÎÓÇØÚßØÃÇ"©ÂÞÕÝ"®
ÒÁÐÎMVYLUZPJÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝÚÎÝ
ÙÚÕMVY\TÚÎÔÇÍÕØ¦©Ï-VYLUZPJ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝËÑËÃÔËÝ
×ÙÚËÔÇÈÍÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÏËÔËØÍÕÆÔËÍÑÒÎÓÇÚÕÒÕÍÏÑÁÝÁØËßÔËÝ®ÖÕßÚÃÛËÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÖÏÒÁÍÕßÓËßÖÕÛÁÙËÏÝÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÒÁÍÞËÚÇÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÎÇÙÚßÔÕÓÃÇ
¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕßÓËÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕßÏÑÎÍÕØÏÑÕÆßÒÒÄÍÕß
ÚÕß§ÚÏÍÏ¦ØÓÖÇÑÏØ¬ÇÞÃØÒÚÙÏ
ÍÔÜÙÚÕÆÍÏÇÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÙÚÎÔ

¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÐËÑÏÔÂÙÇÓËÚÎÔÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎÚÕßÇÑ ÜÙÚÄÖÕßÒÕßÏÊÏÑ¦ÇÔÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÄÚÏÕÛ¦ÔÇÚÄÝÚÕßËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÓË
ÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕß®ÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÓÏÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÌÕØÚ×ÙËÏÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑÄßÒÏÑÄÖÕß
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÔ
ßÖÂØÞËÑÇÛÄÒÕßßÒÏÑÄßÚ¦ÖÕß
ËÃÊÇÓËÇÖÄÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÇàÂÚÎÙÇÔÕÏÊÏÑÕÃÚÕßÇÙÚßÔÕÓÃÇÊËÔÛÇËÃÞËÙßÒÒÁÐËÏÕÆÚËÇßÚ¦®

Τα ανθρώπινα δικαιώματα
ËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÃ-

ÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÇËØÍÇÒËÃÇÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÚÕ
ÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝ
ÔÁÇËÃÊÎÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÑÇÏÓËÛÄÊÜÔÁØËßÔÇÝ§ÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔ®ÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÚÁÒËÙÎËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÓÄÚÎÔ
ÐËÔÕÌÕÈÃÇÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÑÇÏÚÕÔ
ÙËÐÏÙÓÄÇÌßÖÔÃàÕÔÚÇÝÚÕÑÕÏÔÄ
ÑÇÏÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÕÃÑÇÛÇØ¦ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÃÑÇÏÓËÙÇÌÁÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÇÖÄÚÕß-

ØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕØËßÔÇÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝÙÚÎÏËÛÔÂÓÔÎÙÚÃÇÙÚÕÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕÚÜÔÔÛØÜÖÃÔÜÔÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔ©
ÑÇÏÙËÖÕÒÒÁÝÇÑÚÏÈÏÙÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ¡ ©
ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÎÝ
ÇÒÂÛËÏÇÝÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÚÇÏÇÖÄMHRLUL^ZÇÒÒ¦
ÕÏ-VYLUZPJ(YJOP[LJ[\YLÚÕÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÙÕßÓËÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇËØËßÔÂÙÕßÓË®
ÚÕÔÃàËÏÎ²ØÏÙÚÃÔÇÇØÈÃÇ
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ΒΙΒΛΙΟ

Στα χρόνια
της μεγάλης
ξηρασίας
Αστυνομικό μυθιστόρημα τοποθετημένο
στην αποπνικτική επαρχία της Αυστραλίας

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Η δημοσιογράφος ÇÓÃÒØÃÑËØËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÓÏÑØÂÍËÔÁÛÒÏÇÖÄÒÎ
ÚÕÕßÃÔÚÑÇÖÚÕß¡ÏÙÕÆØÏÖÇØ¦
ÚÎÛÁÒÎÙÂÚÎÝ©ÓÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
Ñ¦ÔËÏÇÒÒÏ×Ý©ÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝØÕÔ
¢ÇÒÑËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔ ÏÈ¦ØÇÓÏÇ
ÇÍØÕÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎ¡ËÒÈÕÆØÔÎÄÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙËËÖËÏÊÂËÖÃÙÎÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÇÒÒÏ×Ý ÇÏ
ÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÌÕØÓÂÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÝËÃÔÇÏÓÃÇÙËÏØ¦
ÌÄÔÜÔÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÐÏÞÔÏÇÙÚÕÆÔ
©ÓÜÝÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÇßÚÄÊËÔÛÇÂÚÇÔ
ÑÇÛÄÒÕßÊÏÑÂÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦ÇÔÕÏ
ÃÊÏÕÏÊËÔÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÔÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÝÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÕßÝÙÇÔÈÇØÆ
ÌÕØÚÃÕÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÎÖÇÚØÃÊÇÚÎÝÇÛÜÄÚÎÚÇÝÔÃÕÚË
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÒÇÙÖÄÚÕÖÕÝÓËÛÇÓÓÁÔÇ
ÓßÙÚÏÑ¦ÖÕßÙÑÏ¦àÕßÔÚÎÔËÔÂÒÏÑÎ
àÜÂ¡ÁÞØÏÔÇÈÍÕßÔÙÚÕÌÜÝÑÇÏ
ÔÇÑÇÛÇØÏÙÚÕÆÔ
ØÃÑËØËÃÔÇÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂ
ÎØÜÃÊÇÚÎÝ¬àÃÒÇÔ¢ÒÏÔÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝÏÞÓÎØ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ®

ÖÕßßÖÂØÐËÚËØ¦ÙÚÏÇËÑÊÕÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇ¶Ó¦ÒÏÙÚÇÚÕÁÍÏÔË
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÍÏÇÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙËÏØ¦ÇÖÄÚÕÊÃÑÚßÕ©
¬àÃÒÏÇÔ¢ÒÏÔËØÍ¦ÙÚÎÑËËÖÃÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖØÏÔÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÓËÚÎÙßÍÍØÇÌÂÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔ
¥ÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÊÕÆÒËÉËÍÏÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÎ¬àÁÏÔ²¦ØÖËØÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßØÕÔ¢ÇÒÑÖØÏÔÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦
ÓÇÛÂÓÇÚÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÍØÇÌÂÝ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ¡ËÚÎÔÎØÇÙÃÇ®
ÁÑÇÔËÚÕÔÚËÓÖÕÆÚÕÚÎÝÑÇÏ
ÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÓÖËÙÚÙÁÒËØÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÁÞÕßÔ
ÂÊÎÇÍÕØÇÙÚËÃ
ËÔËÃÔÇÏÒÃÍËÝÕÏÕÓÕÏÄÚÎÚËÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÊÆÕÇßÚ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÈÏÈÒÃÇÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÄÓÜÝ
ÔÇÛËÜØÎÛÕÆÔÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑÁÝÇÔ
ÚÄÙÕÎ¢ÒÏÔÄÙÕÑÇÏÎ²¦ØÖËØÊËÔ
ÇÖÕÌ¦ÙÏàÇÔÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕÑÏÇÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÎÖËÃØÕßÝ!ÚÕÕÖÏÙÛÕÊØÕÓÏÑÄ
ÑÇÏÇÙÌßÑÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÏÇÝÓÏÑØÂÝËÖÇØÞÏÇÑÂÝÖÄÒÎÝÊ×ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÎÇÔÚÕÞÂ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÑÇÏÎ
ÇÔÕÞÂÚÕßÙÚÎÔÑÇÑÃÇÚÙÏÇÔÚÃÔÇ

SHUTTERSTOCK

JANE HARPER
Η Ξηρασία
μτφρ. Χίλντα Παπαδημη³¨ËÈ
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 417

Τα δικαιώματα ³ÈK{KÜËÈÓTÈ
ÊÙiÑo¨Ñ³ÉËo{ÑÑÐÉ³Ñ×É¨ÚÉË
³~{iÐÑ³o¨Ò×

Η Μεγάλη ΞηρασίαÙ{Ê¨~ÉÉÑÌ³¸ÆÆ´ÓØ³¸Æ¸V~Ñ³Ñ³¨Ó×³ÑØ³iÉÙT¨Ñ³iØåÈ³¨ÑÜËÑØ.ÉÑÈ³Ê³iÑ{~³{~ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑÈ³¨ÉÜÑËÉ{³ÈØÑÚ¨ÈØ³ÊÉ{³~i{~Ì³ÈK{KÜËÈ³iØi0ÇÓ{Ò¨É¨

«Ρίχνοντας μελετημένα
στην πλοκή το ένα στοιχείο μετά το άλλο,
η συγγραφέας δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια
ανεκμετάλλευτη στη δημιουργία ενός αγωνιώδους θρίλερ».
ÇÖÒ×ÔÕßÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝÚÎÊÕßÒËÆÕßÔÓËÛÕÊÏÑ¦ËÏÝÈ¦ÛÕÝÑØÇÚ×ÔÚÇÝÓËÍËÛßÔÚÏÑÄÌÇÑÄÑÇÏÔßÙÚÁØÏ
ÎØÇÙÃÇ®ÓÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
¡ËÚÇÃÞÓÏÕËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÇÍÕØ¦ÈØÃÛËÏÓßÛÏÙÚÕØÎ-

Ó¦ÚÜÔÓËÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÖÒÕÑÂÑÇÏ
ÖÒÂÛÕÝÊÕÒÕÌÕÔÏ×ÔÎËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ËÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÊËÔÇÖÕÙÑÕÖËÃÇÖÒ×ÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßWHNL[\YULYÚÕÕÖÕÃÕÕ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÊËÔÇÌÂÔËÏÇÖÄÚÕÞÁØÏ
ÚÕß×ÙÖÕßÔÇÈØËÛËÃÕÁÔÕÞÕÝËÃÔÇÏ
ËÃÊÎÙÎ©ÖÜÝÑÇÏÎÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎ
ÇÖÄÚÇÞÏÕÔÏÙÓÁÔÇÚÕÖÃÇÚÕßÑÕßØÇÙÓÁÔÕßÖÒÁÕÔ5VYKPJ5VPYÖØÕÝ
ÛËØÓÄÚËØÇÑÒÃÓÇÚÇÑÇÏÖÏÕÖØÜÚÄÚßÖËÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÓÇÚÏÁÝ
¬àÁÏÔ²¦ØÖËØÙËÇßÚÄÚÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÓÇÝÙßÙÚÂÔËÏÚÕÔÖÏÕ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÑÇÏÇÊßÙ×ÖÎÚÕÑÇÚ¦
ÙßØØÕÂÔÊÕÒÕÌÄÔÕ!ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÎØÇÙÃÇ²ÜØÃÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝßÖËØÈÕÒÁÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕß
ÊÏÂØÑËÙËÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÑÇÏÑÇÚÁÙÚØËÉËÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÚÎÝ
ßÙÚØÇÒÃÇÝÙÚÂÔÕÔÚÇÝÁÔÇÇÖÕÖÔÏ-

ÑÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÖÕßÚØËÒÇÃÔËÏÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔ²ÃÒÔÚÇÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕßªÃÞÔÕÔÚÇÝÓËÒËÚÎÓÁÔÇÙÚÎÔÖÒÕÑÂÚÕÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔ
ÇÌÂÔËÏÑÇÓÃÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÇÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÚÎÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÇÍÜÔÏ×ÊÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÉßÞÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÕÏÑÕÒÕÍÏÑÕÆÛØÃÒËØ®

Θυμός και απελπισία
²¦ØÖËØÍËÔÔÎÓÁÔÎÙÚÕ¡¦ÔÚÙËÙÚËØÑÇÏÓËÍÇÒÜÓÁÔÎÙÚÎÏÑÚÄØÏÇÖØÕÌÇÔ×ÝÇÍ¦ÖÎÙËÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÁàÎÙËËÑËÃ
ÑÇÏËÖÁÒËÐËÔÇÍÃÔËÏÖÇÚØÃÊÇÚÎÝ
Ï»ÇßÚÄÚÎÍÔÜØÃàËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÚÎÝÞÇØÃàËÚÇÏÞÕÒÏ¦àËÏÚÎÔÔÚÄÖÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÛ¦ØØÕÝ

ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÕÐßÊÁØÑËÏÇÑÇÏÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇ
ÊËÃÐËÏÓËÑÇÒÕÊÕßÒËÓÁÔËÝÌØ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏËßÌßãÇÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÎÌÆÙÎ
ÚÎÝÇßÙÚØÇÒÏÇÔÂÝÎÖËÃØÕßÓËÚÎÔ
ÇÍØÏ¦ÊÇÑÇÏÚÏÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
ËÖÎØË¦àËÏÚÎàÜÂÄÒÜÔ
¡ÏÇÑÇßÚÂÎÓÁØÇÙËÁÔÇÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÇÍØÄÑÚÎÓÇÖÕßÚÕÑßÑÒ×ÔËÏÐËØÂÍÎÕÏÓÆÍËÝÈÕßÃàÕßÔ
ÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇÐÎØÇÙÃÇÇßÚÕÆÚÕß
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÚÏÝÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖÕÒÆËÖÏÒËÑÚÏÑÁÝÔÇàÎÚÕÆÙÇÔÓ¦ÚÏÇÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏÑÕÒÒ×ÊËÏÝÖÒÎÍÁÝÇÌÕÆÕÏ
ÇÍØÄÚËÝÚÎÝ ÏÈ¦ØÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÙÑÕÚ×ÙÕßÔÚÇÙÑËÒËÚÜÓÁÔÇÚÕßÝ
àÜÔÚÇÔ¦®¡ÁÙÇÙËÇßÚÂÔÚÎÓÏÑØÂÖÄÒÎÖÕßÈØ¦àËÏÇÖÄÛßÓÄÑÇÏ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇÑ¦ÚÜÇÖÄÁÔÇÇÔËÒÁÎÚÇÌÒÕÍËØÄÕßØÇÔÄ®ÌÚ¦ÔËÏÕØÕÔ
¢ÇÒÑÍÏÇÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßÖÇÏÊÏÑÕÆ
ÚÕßÌÃÒÕßÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎ¡ËÒÈÕÆØÔÎÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÑÒÏÓÇÚÏÙÚÏÑ×Ô
ÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÖÄÒÎÝÓÁÙÇÙË
×ØËÝËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÎÔÁØËßÔÇ
ÍÏÇÚÎÔËÐÏÞÔÃÇÙÎÇßÚÕÆÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÙÜÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕÌÃÒÕÝÚÕß
ÔÇËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÕÚØÏÖÒÄ
ÌÕÔÏÑÄÖÕßÚÕßÑÇÚÇÒÕÍÃàÕßÔ¶¦ÒÒÕÝÁÔÇÝÇÍØÄÚÎÝÖÕßÚØËÒ¦ÛÎÑË
½ÓÂÖÜÝÄÞÏ"
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Σουρεάλ
νοσταλγία
στο L.A.
Το νέο φιλμ του Ντ. Ρ. Μίτσελ εξάπτει
αλλά και... μπερδεύει τη φαντασία
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

O Αμερικανός ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ§ÚÁÏÈÏÔÚªÄÓÖËØÚ
¡ÃÚÙËÒÕÕÖÕÃÕÝÓÇÝÐ¦ÌÔÏÇÙË
ËßÞ¦ØÏÙÚÇÓËÚÕÇÖÕÒÇßÙÚÏÑ¦ÇÒÒÄÑÕÚÕÄÙÕÑÇÏÍÔÂÙÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ0[-VSSV^Z®ËÖÏÙÚØÁÌËÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÓÏÇËÖÃÙÎÝ
ÖÇØ¦ÐËÔÎÚÇÏÔÃÇÖÕßÚËÙÚ¦ØËÏ
ÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÇÝÓËÚÃÚÒÕ¬Õ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÝÇÙÎÓÁÔÏÇÝÒÃÓÔÎÝ®
<UKLY;OL:PS]LY3HRLÔÚÃÍÏÇ
ÚÕÌÏÒÓÚØÄÓÕßÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÇÔÚÒËÃÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÕÑÒÇÙÏÑÄÔÕß¦ØÚÕÕÖÕÃÕÖÇÔÚØËÆËÏÓË
ËÖÏØØÕÁÝÇÖÄÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÙÆÓÖÇÔÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚÏÔÚÝ
ØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÖÕßËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÕÒÇÓÖËØÄ
ÕÝÔÚàËÒËÝËÃÔÇÏÕÇÓÔÚØÏÕß
Ñ¦ØÌÏÒÔÚÁÔÇÝÑÇÚ¦ÚÇÌÇÏÔÄ-

«Το μυστικό της ασημένιας
λίμνης»  ½
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (2018)
Σκηνοθεσία: ³Ó{K{³w,ÌÐÉ¨³

Ë³ÉÜ
Ερμηνείες: å³¨{È~Ò¨×{Ü³V
,Ò{Ü{ËÈV0Ì×É¨~¨Ó{ØV
¨{Ø~Ñ

ÓËÔÇ¦ËØÍÕÝÔËÇØÄÝ¦ÔÊØÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÖËØÔ¦ÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÑÇÚÇÙÑÕÖËÆÕÔÚÇÝÓËÚÇÑÏ¦ÒÏÇÚÏÝ
ÍËÏÚÄÔÏÙÙËÝÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÖËØÇÙÓÁÔÎÇÍ¦ÖÎ ¦ÖÜÝ
ÁÚÙÏÍÔÜØÃàËÏÚÎÔ¦ØÇª¦ÏÒÏ ÃÕßÓÏÇÄÓÕØÌÎÄÙÕÑÇÏÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÑÕÖÁÒÇÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÐÇÌÔÏÑ¦Þ¦ÔËÚÇÏÇÖÄÖØÕÙ×ÖÕßÍÎÝ
ÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÚÎÔËÔÚÕÖÃÙËÏ
ÕÇÓÐËÑÏÔ¦ÓÏÇÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇÚÕÔÌÁØËÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÎÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝÄÒÎÝÚÜÔÍÍÁÒÜÔ®
©ÙÕßØËÇÒÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÎÒÁÐÎ
ÑÒËÏÊÃÍÏÇÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÕÌÏÒÓÚÕß¡ÃÚÙËÒÕÕÖÕÃÕÝÇÌÂÔËÏÑÇÚ¦ÓÁØÕßÝÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÞØÂÙÎÚÎÝÑ¦ÓËØÇÝÚÕß0[-VSSV^Z®
ÍÏÇÔÇÓÇÝÙßÙÚÂÙËÏ¦ÒÒÇÖÇØ¦ÐËÔÇÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÙÞËÊÄÔ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÕÖÑÕßÒÚÕÆØÇÚÜÔ Z!ÊÃÙÑÕÏÈÏÔßÒÃÕß
ÖÕßÖËØÏÁÞÕßÔÓßÙÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇ
Þ¦ØÚËÝÖÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÙËÙßÙÑËßÇÙÃËÝÑÕØÔÌÒÁÏÑÝßÖÇÏÔÏÍÓÕÃÙË
ÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÏÁÔÇÝßÖÁØÍÎØÕÝÚÆÖÕÝÖÃÙÜÇÖÄÚÕÖÏ¦ÔÕÕ
ÕÖÕÃÕÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÙßÔÛÁÙËÏÚÕ:TLSSZ3PRL;LLU:WPYP[®
ÚÜÔ§ÏØÈ¦ÔÇÓÇàÃÖËØÃÖÕßÓËÄÒÇ
ÚÇÊÎÓÕÌÏÒÂÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô

Αμήχανες σεκάνς
©ÒÎÇßÚÂÎÕØÍÏÇÙÚÏÑÂÔÕÙÚÇÒÍÃÇÈÁÈÇÏÇÁÞËÏÑÇÏÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÎÝËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÓËÓÁÚØÕÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÙËÁÔÇ
ÇÔÕÏÑÕÔÄÓÎÚÕÙÆÔÕÒÕÙÞËÊÄÔ
ÜØ×ÔßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÃÍÕß-
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22.45 8>x²¦_©©
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11.10

11.35
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23.30
23.35
00.15

01.00
02.00
03.00

06.30

07.00

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
È¨{Ñ~ÊÉ{¨Ò
Road Trip - (E)
/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{Ñw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨Ò
Ñ¨ÑKÑÜË³{~i
Ñ¨ÓÜÑi
åÉÈÚÉËÑØÐÉ³ÒÙi
EIΔHΣEIΣ
$ ooÜÓÇØw 
È¨{³{~~É³ØVÐÉ
³ÈØåÙ¨ÓÑå¨oÈ¨ËÙiV
åÙ¨ÓÑÉÜÓ~~i
¨ËØÑ~ÉÈÓØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³i È¨ÈÙË~i
(É³ÑÜÖÙÑ
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ
³ÈØ.³'{Ü{ËÙiV
(ÒÐÑ¨ÑÜÒÐÈØ
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
/É³wåw0É³
=¤~Ö~ÜØ0>}©vÀV
ÐÉ³0Ò0¨Ö×Ø
É¨K{³Ì¨Ñ
8>x²¦_©©,ÐÑ³{~Ê
~ÐÙËÑVÐÉ³ÈØÓ¨{
,ÒÉÜV Ó{ÚÑ'ËÜ{
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
/É³wåw0É³w 
EIΔHΣEIΣ - (E)
Ñ¨ÑKÑÜË³{~i
Ñ¨ÓÜÑiw 
$ ooÜÓÇØw 
È¨{³{~~É³Ø
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
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ΟMEGA

21.05 ¦>v>¦²-vÀ

21.05 /iË

07.30 (Ñ{Ù{~ÊÇi

Ñ$³ÑTÈÙ¨ÌÐØ(Ñ³

K ³É³Ó~³{K Ì³{

oËÜ{ÑÐÑÐ

Ù${Ño~ÑÜË³ÉØ

É({Ð~Ñ{(ËÐÑ

³$É{ÑÐÓØTÓ¨{

ÇÐ~Ñ{ÐÒ³¨ÑØ

i${.ÖÉ¨ÈËo~Ø

Ú(ÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{

{ Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ

~.ÖÉ¨ÈÒ{
11.00 .³iT¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
11.30 (Ñ{Ù{~ÊÇi

Ñ(Ñ{T{ÙÖÜi

KËÜ{ÑÐÑÐ
12.50 (Ñ{Ù{~ÊÇi
15.30 .³iT¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
16.000Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{

${~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨Ò
16.50 0ÜË³iØÑoÒiØw 

¿_>²V7

${~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨Ò
17.50 <Ý¦²
18.00 Road Trip - (E)

È{~Ê³ÑÂ{Ù{³{~Ê

É~ÐÊVÐÉ³i

ÜÓi:ÓÈ
18.30 å¦²k->R_w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.00 º¦>ÁÁ7>R>²x

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.30 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.40 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 *w 
20.30 Àx²w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
21.05 ¦>v>¦²-vÀ

v>²©vÀ
22.00 ¦-_k¦xXn_Vw 

{{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
23.45 º¦>ÁÁ7>R>²x
00.15 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.30 $4,$ $4.

05.30


08.45

09.45


12.45


13.50


14.30

16.30

17.30



18.00
18.10

18.30

20.10
21.05


22.05




00.10

01.00

02.00
03.00

Η Σάρα ,Ò{Ü{ËÈÉÂÑ×ÑËÇÉ³Ñ{ÑÌ¨ÈoiØ~Ñ{Ñ¨oÌTÜØ.ÑÐå³¨{È~Ò¨×{Ü³ÂÉ~{ÒÐ{ÑÉ¨{É³É{ÙiÑÑÇÊ³iiÈÚÑ³×Ó¨É{Ñ³{ÐÓ³ÐÉ³iÈ¨ÉÑÜ{³{~ÊÜÉÈ¨Ò³iØt(ÌÜiØ³åooÓÜu
ØÇÓËØÏÑÁÝÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝ
ÖÕßÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÂÑÇÏÙÇÚÏØÃàÕßÔ
ÑÇÏÚÎÔÖÇÒÇÈÂ®ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÄÓÜÝÑÇÏÇØÑËÚÁÝ
ÇÓÂÞÇÔËÝÙËÑ¦ÔÝÖÕßÇÖÒ×ÝÖËØÏÖÒÁÑÕßÔÇÞØËÃÇÙÚÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ËÔÏÑ×ÝÎÔÕÙÚÇÒÍÏÑÂÚ¦ÙÎ
ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß 
 ÑÇÏ ÖÕßÑÇÚÇÑÒÆàËÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎËÃÔÇÏ
ÇÐÏÇÍ¦ÖÎÚÎÓÁÞØÏËÔÄÝÈÇÛÓÕÆ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÚÇÏÔÃÇÚÕß¡ÃÚÙËÒÛÇÂÚÇÔÃÙÜÝÑÇÒÆÚËØÎ¶ÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÄÞÏÇÔÁÌÏÑÚÎ¶ÇÔÂÚÇÔ
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÎÙÚÕÖÇØÄÔÇËÃÞËÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÍÒÏÚ×ÙËÏÑÇÏÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÇÔÇÌÕØÁÝÖÕßÖÇØÇÌÕßÙÑ×ÔÕßÔÚÕÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏàÇÒÃàÕßÔ
ÚÕÔÛËÇÚÂ¶ÓËÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂÁÔÔÕÏÇÚÕßÄØÕß!ÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕÔ
ÓÖËØÊËÆÕßÔ
ËÑ¦ÖÕÏËÝÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÖÞ
ÚÕÖËØßÙÏÔÄ9LHK`7SH`LY6UL®
ÚÕßÖÃÒÓÖËØÍÑÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÒËÏÚÕßØÍËÃÏÊÇÔÏÑ¦ÊÏÄÚÏÖÇÔÚØËÆËÚÇÏÑÇÏÓËÚÕÔÌÕßÚÕßØÏÙÓÄÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÄÒÕÏÖÃÒÓÖËØÍÑ
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iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³i'ÑËiÑÈ¨ÑoÒi
-²>¦-Ã©²_
~ÐÊÑ³¨ÜoËÑØ
ÜÑVTÑÐoÓÜÑ
)ÈTÑoo{~ÌÐÑo~ÑÇËV
ÐÉ³i.ËÈ¨i³ËÙÈ
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
0iÜÉÑ{TËÙ{VÐÉ³
(Ó³¨(ÜÈT¨ËÙi
ÜÑÑÙÉ{Øw
_©²kw 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
²¤©©vÀ²x_w 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
({Ø¨³ÒÉ{«w 
/iÜÉÑ{TËÙ{
Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³
åÜÓÂÑÙ¨0Ñ¨ÑÐÈ³Ò
ΟΜΕGA NEWS
9Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
.ÈÓTÉ{Ñ
>©²_¦v_kw>©²_¦R>©©
Û{Ño{ÐÌØÐÑoÉ{¨{~ÊØ
ΟΜΕGA NEWS
/iË
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ
³ÈØ Ñ³É¨ËÑÓTÈV
0Ò Ö{ÑV~Ò
/ÐÉoÒÜÙËÜiÐÐÑ
/v_HxnHºR_
Ý³ÈÐ{~Ê~ÐÙËÑV
ÐÉ³ÈØ%ÈÉÈËÜV
Ì¨o~Ñ'¨ËÐÑV~Ò
$È×ÉÖÉ{Øw 
å³ÈÐ{~ÊÉ{¨Ò
ÑÈ³³ÉÜÉÉ{ÙË
_R}¦¿_w 
È³i¨{ÙiØÉ{¨Ò
ÜÉÖÚÉ¨iTÓiw 
>-xnºx¦w 
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ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στο «Ενα όμορφο αγόρι»
ÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄËØÓÎÔËßÚÏÑÄÊÃÊßÓÕÚÜÔÚÏÈ ÇØÁÒÑÇÏ¬ÏÓÕÚÁÇÒÇÓÁ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇ²ØßÙÂÌÇÃØÇ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÜÝÖÇÚÁØÇÝÑÇÏ
ÍÏÕÝÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÓÏÇÝÇÒÎÛÏÔÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÇÏÔÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÊÏÖÒÄÞØÕÔÏÑÄÖÕßÙßÔÁÍØÇÉÇÔÕÏ§ÚÁÏÈÏÔÚ
ÑÇÏ§ÏÑÚËÌÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÖÕÒÆÞØÕÔÕÇÍ×ÔÇÚÕßÝËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÎ©ÔËÇØÄÝ§ÏÑ
ËßÌßÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÝ
ÈßÛÃàËÚÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÙÑÒÎØ×ÔÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÓËÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÍÏÇ
ÔÇÚÕÔÙ×ÙËÏ¡ÁÙÇÇÖÄÖØÕÄÊÕßÝÑÇÏÖÏÙÜÍßØÃÙÓÇÚÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÇÔ
ÑÇÏÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÇÖËÏÑÕÔÏÙÓÁÔÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημήτρης ΦανήςÑ¨ÓÑÐÉÐËÑ~ÑÜ~È¨Ù{ÐÓiÐÊoÈ¨iÙ{¨oÑÉ{Ð{ÑÑÜÜ{³{~iÈÑÈÜËÑ~Ñ{³Ñ~ÑÚÑ¨ÒÓÙÑÑÌ³{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÚÑÙÚÖ³~{{~Ì(Ñ³ÜÉËÑ³{~Ñ{³Ù¨ÈÐÑ (åV°o{Ø¨{³Ì×¨Ø

Ο νέος ήχος είναι που ακόμα αγνοείται
Ο Δημήτρης Φανής διοργανώνει τις συναυλίες «Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά» και προσφέρει νότες και πολλή ανθρωπιά
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Δημήτρης ΦανήςÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÓÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÙßÔÇßÒÃÇÓËÚÃÚÒÕ
¿ÒÕÏÕÏªËÓÖÁÚËÝÚÕß§ÚÕßÔÏ¦®ÓÇ
ÍÏÇÔÇÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÙßÓÖØ¦ÚÚËÏ
ÓÕßÙÏÑ¦ÓËÚÎÇáÑÂ¬ËÚØÇÑÚÆÚÕÔ
ÎÓÂÚØÎ¡ËÙÎÓÁØÎÚÕßÝ¡ÏÑØÕÆÝ
ªËÓÖÁÚËÝÚÕÔ²ÕØËßÚÏÑÄ¿ÓÏÒÕ
ªÆÓÈÕÝ®ÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ²ÇÚàÎÙÚßÒÒÂÕÕÖÕÃÕÝÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙËÁÔÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÕØÄÒÕÏÇÚÕÔÎÓÂÚØÎÎ
ÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÙßÙÚÇÚÏÑÄÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÑÇÏ
ÁÚÙÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÓÇÍËÏØËÆËÏ®Ñ¦ÚÏÚÇßÒÏÑ¦ÚÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÑÇÒ¦ÊÏÇÒËÍÓÁÔÇÓËÇÍ¦ÖÎÑÇÏÇßÚÂÖ¦ÔÚÇÑ¦ÔËÏ
ÛÇÆÓÇÚÇ©ÎÓÂÚØÎÝ¢ÇÔÂÝÊÎÒ×ÔËÏÓËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝÖÇØ×Ô
ÑÇÏÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔÏÙÞÆËÚÇÏÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÔÚÕÖÜÒËÃÕÇÚÙÏ×ÔÑÇÏÚÕ¾ÊØßÓÇ
³ÍÏÕÝ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝ
–Δημήτρη, μίλησέ μου για την παράσταση, πώς την έχεις οργανώσει, απ’ ό,τι καταλαβαίνω δεν θα
είναι μια συνηθισμένη συναυλία.
¶ÜÙÚ¦ÃÔÇÏÓÏÇÓÕßÙÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÚÇØËÓÖÁÚÏÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕß  ÓÁÙÇ
ÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÓ¦ÍÑÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕß
ÇÔ¦ÍÕßÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇßÖÕÊßÛËÃ
Õ ßØÏ¦ÑÕÝ²ÇÚàÎÙÚßÒÒÂÝÏÙÚÕØÃÇÇßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÔÄÎÙÎÚÕß
ßÖÕÌÇÏÔÄÓËÔÕßÖÕßÈÕÎÛ¦ÔÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÓËÁÙÚÜÑÇÏÔÕËØ¦ÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÏÊÏÇÃÚËØÎÝËÑËÃÔÎÝËÖÕÞÂÝ¿ÖÜÝÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÇßÚ×Ô
ÇÖÄÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý¡ËÚÇÐ¦ËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÝÚÕÑßÔÎÍÎÚÄÇÖÄÚÕßÝÞÜØÕÌßÒ¦ÑÕßÝ®
ÑÇÏÚÏÝÌßÒÇÑÃÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÎ¬ÎÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝÑÇÏ
ÚÕÔËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄØÄÒÕÖÕßËÃÞÇÔ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÑÇÛÏÁØÜÙÎÚÕßËÃÊÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔËßØÆÚËØÎÊÏ¦ÊÕÙÂÚÕßÙËÄÒÇ
ÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇ
–Μία σύμπραξη με πολλούς νέους, νιώθεις ότι έχουν τη δύναμη
να εκτελέσουν τέτοια κομμάτια;
Αφορά τις νεότερες γενιές αυτό

ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ¬ÕßÝËßÞÇØÏÙÚ×ÇÖÄÑÇØÊÏ¦Ý

το είδος μουσικής;
¶ÔÇÌÁØËÙÇÏÈÁÈÇÏÇÙÚÎÒÇáÑÂÚËÚØÇÑÚÆÝÚÕÔÎÓÂÚØÎ¡ËÙÎÓÁØÎÑÇÏÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝØËÓÖÁÚËÝ©ÌËÃÒÜÔÇÖÜÄÚÏÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÚßÞËØÄÝÑÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕßÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÚÎÔÖØÄÚÇÙÂ
ÓÕßÔÇÙßÓÖØ¦ÐÕßÓËËÖÃÙÑÎÔÂÝ
Ù»ÇßÚÄÚÕÇÌÏÁØÜÓÇ¬ÕßÝËÖÁÒËÐÇÍÏÇÚÃËÑÚÏÓ×ÚÕÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕßÝÚÎÔÖÕØËÃÇÖÕß
ÊÏÇÍØ¦ÌÕßÔÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕßÝÚÕ
ÂÛÕÝÑÇÏÚÕÆÌÕÝÚÕßÝÒÇáÑÂ
ÚËÚØÇÑÚÆÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÇÔÛÄÖÕßÒÕÝ³ÔÔÎÇÔÚËÒÂÑÇÏÒÃÇÝÕØÊ¦ÔÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÎÓÂÚØÎÝ¡ËÙÎÓÁØÎÝÁÞÕßÔÙÖÕßÊ¦ÙËÏ
ÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÇßÚÄÙßÔËÖ×ÝÚÕ
ÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÏÇÖÄÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÝ
¦ÖÕÉÎÝ©ÏÓÏÑØÕÃØËÓÖÁÚËÝÖÇØ¦
ÚÕÔËÇØÄÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÕßÝÇÑÕßÓÖÕÆÔÓËÖÕÒÆÙËÈÇÙÓÄÇßÚ¦ÚÇ

–Τι νομίζεις ότι κάνει αυτά τα
τραγούδια να τα τραγουδούμε
ακόμη;
¶±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÜØÇÃÇÌØ¦ÙÎ
ÖÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓÇÝÎÕÖÕÃÇÙßÔÕÉÃàËÏÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÏËÃÔÇÏÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÖÕÏÕÝ
ËÃÔÇÏÕØËÓÖÁÚÎÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÍÏÇÚÃÂÚÇÔËÃÔÇÏÑÇÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÊÎÓÕÌÏÒÁÝÇßÚÄÚÕËÃÊÕÝ
ÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ¦ÓÇÚØÇÍÕßÊ¦ÝÚÕÔÖÄÔÕÑÇÏÚÕßÝÑÇÎÓÕÆÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÚØÇÍÕßÊ¦ÝÑÇÏÚÕÔ
ÊÏÑÄÙÕß®ÁØÇÔÚÕÆÚÕßÛÇÖØÄÙÛËÚÇÚÕËÐÂÝ!ÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÇØÁÙËÏÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÇÖÄËÓ¦ÝÍÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÄÓÜÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÊÆÕÖÕßÛËÜØ×ÈÇÙÏÑÕÆÝÃÔÇÏ
¦ÓËÙÕÑÇÏÓÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏÖÃÙÜÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÂÚÇÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎÓÇÙßÔ¦ÓÇÍÕÎÚËßÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÑÇÏÎËÖÇÌÂÓËÚÕËÃÊÕÝÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÓ¦ÛÎÓÇ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ

Κάθε νέα γενιά μουσικών
μοιραία ζει κάτω από τη
σκιά των προηγούμενων.
Ιδίως, όταν το καλλιτεχνικό εκτόπισμα αυτών
που προηγήθηκαν είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερο
από αυτό των νέων.
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖÕßÓË
ÙßÍÑÃÔÎÙËÇÑÕÆÍÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ßÚÄÈÁÈÇÏÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÔÊ¦ÙÑÇÒÕÑÇÏÑÇÛÕÊÎÍÎÚÂÚÕßÝÚÕÔÏ×ØÍÕÎÓÎÚØÃÕß
ÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÚÕÊÏÑÄÚÕßÖ¦ÛÕÝ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÚØÇÍÕÆÊÏÔÇÚÇÓËÚÇÊ×ÙËÏ
Ù»ÇßÚ¦ÚÇßÖÁØÕÞÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇ
ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔÙÚÕËØ×ÚÎÓ¦ÙÕßÊÎÒ×ÔÜËßÛÁÜÝÑÇÏÞÜØÃÝÖËØÏÙÚØÕÌÁÝÄÚÏËÃÔÇÏ¦ÐÏÕÏ
ÑÇÏÏÑÇÔÕÃÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔÇßÚÄ
ÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄËÃÊÕÝ
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÔÁËÝÍËÔÏÁÝ"ÇÌÁÙÚÇÚÇÔÇÏ¬ÕØËÓÖÁÚÏÑÕÓÁÙÇÙÚÎÔËßÞ¦ØÏÙÚÎÒÏÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÑÕßÈÇÒ¦ÇÔËÑÚÃÓÎÚÕßÝ
ÛÎÙÇßØÕÆÝÖÕßÇÔÑÇÔËÃÝÚÕßÝ
ÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÛÇÚÕßÝÑÕßÈÇÒ¦ÓÇàÃÚÕßËÝÇËÃÜÝÖÕÒÆÚÏÓÎÖØÕÃÑÇ
ÊÏÇÃÚËØÎÓÔËÃÇÄÓÜÝÛÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜÑÇÏÙÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÓÕßÑÇÏ
ÙÚÕÔÓÇÁÙÚØÕÓÕß¢×ÚÎ¡ÕßÙÕßÒÃÊÎÍÏÇÚÃÞÜØÃÝÇßÚÕÆÝÑÇÓÏ¦
ÊÏÑÂÓÕßËÖÏÛßÓÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ

Να προσφέρουμε απλόχερα
–Διοργανώνεις μια συναυλία για κοινωφελή σκοπό, πόσο εύκολο
είναι κάτι τέτοιο;
gÛÉÈÒ¨TÉ{ÉÖ~Ü~Ñ{ÙÖ~Ü³Ù{~ÌÐÈ³ÐÈÑÜÌåÈ³ÌÈÐÉ³¨ÒÉËÑ{ÑÚÓÜÊÌT{Ñ³~Ò0³¨ÑoÖÙ{~Ñ{{³ÓTÉØoÉ{~Ì³É¨ÑÉËÑ{iÐÑo{Ò³ÈÜ{³{ÐÖ ËÑ{³{TÈ¨Ì³É¨Ñ³ËÙ³ÑÓÑ³{
É{ÑÙÊ³ÉÐ¨×Ê~¨ËiØ~Ñ{ÚÑÓ¨ÉÉV~Ñ³Ò³ioÐiÐÈVÑ
¨×Ó¨É³Ñ{ÑÜÌTÉ¨Ñ~Ñ{T¨ËØÑ³Ë³{Ð³~ÌÐ ËÑ{ÜÒÚØ{
~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÈT¨É³Ñ{ÑÇi³{ÑÉÖÈT¨ÊÐÑ³Ño{ÑÑÑ¨ÒoÈÜ{³{ÐÌ~Ñ{É³ÓÜÉ{VÑ¨ÓÉ{ÑÙÈÑÈ³ÒÈÚÑÒ¨È
É×{ÜÑÚ¨ËÉØ.¤ÑÈ³ÌÉËÐÑ{~ÒÚÉ³ØåÌ³iÒÜÜiVÌ³ÑÈÒ¨TÉ{
ÑÙÈÑÐËÑVÑÙ¨ÒÉ{ÑÊ~Ñ{ÑÈÑ¨ÂËÑÑ~ÌÐÑÉËiÐiØ³Ê¨{ÂiØV³Ì³É
Ñ{V~ÑÜÜ{³ÓTiØÚÑËÂÉ{³Éo{ÐÌ³ÈVo{ÑÑÇi³ÊÉ{T¨ÊÐÑ³ÑV
~È¨ËØÑÌ×{ÜÌ³{ÐÈØ{Ù{³ÉØV³ÑËÑÐÉ³ÒÚÑ³Ñ¨×Ó¨É{ÐÉ³i
ÈTÊ³È³ÈÒÚ¨Ì³È

–Σήμερα, όσον αφορά την ελληνική μουσική, πού νιώθεις ότι
περπατάμε;
¶ÖÕÚËÒËÃÖÏÇÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ
ÒËÍÄÓËÔÕÒÇáÑÄÖÕÖÚØÇÍÕÆÊÏ
ÖÕßÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÞØÄÔÏÇ
ÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑ¦
Â¦ÒÒÜÝÖÜÝÁÞËÏÖÇØÁÒÛËÏ±Ö¦ØÞÕßÔËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÑ¦ÚÏÖ¦ËÏÔÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÑÇÏÎËÒÖÃÊÇÇØÞÃàËÏÔÇ
ÇÞÔÕÌÁÍÍËÏ±Ö¦ØÞËÏÈÁÈÇÏÇÓÏÇ
ÙÆÍÞßÙÎÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÓÏÇÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÔÁÕß
ÂÞÕßÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÍËÔÔÎÛËÃ
ÕÏÕÛÇËÃÔÇÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ"ÔÊÎÒÇÊÂÛÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÏÝÇÍÜÔÃËÝ
ÚÕßÙÂÓËØÇÑÇÏÛÇÁÞËÏÇÖÂÞÎÙÎ
ÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÔÛÇÌÁØËÏÓÁÙÇ
ÚÕßÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÂÇÔÛÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÑÇÛÇØÄÝÎÒËÑÚØÏÑÄÝÂÞÕÝ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÇÙÆÍÞØÕÔÇ
ÖØÄÚßÖÇËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÚÕÚÕÖÃÕØÕÙÜÖÏÑ¦ÛÇÂÛËÒÇÓÏÇÖÏÕ
ÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÒÆÙÎÁÚÙÏÖÕßÔÇ
ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÇØÓÕÔÏÑ¦ÄÒÇÄÙÇ
ÇÖÒÄÞËØÇÓ¦ÝÊÄÛÎÑÇÔÑÇÏÇßÚ¦
ÖÕßÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ËÓËÃÝÛÇ
ÖØÕÙÛÁÙÕßÓË©ÉÄÓËÛÇ
–Αρκούμαστε σε καλές επανεκτελέσεις, δημιουργείται όμως νέα,
καλή μουσική;
¶ ¦ÛËÔÁÇÍËÔÏ¦ÓÕßÙÏÑ×ÔÓÕÏ-

ØÇÃÇàËÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÙÑÏ¦ÚÜÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÊÃÜÝÄÚÇÔÚÕ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄËÑÚÄÖÏÙÓÇÇßÚ×Ô
ÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔËÃÔÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÚÜÔÔÁÜÔØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÓËËÔÕÞÒÕÆÔ
ÕÏËÖÇÔËÑÚËÒÁÙËÏÝÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÄÚÇÔÇßÚÁÝËÃÔÇÏÖËÚßÞÎÓÁÔËÝ
ËÔÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÄÒËÝÁÞÕßÔÇßÚÄ
ÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ ¦ÖÕÏËÝËÃÔÇÏ
ÇÚßÞËÃÝÂ¦ÙÚÕÞËÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÄÖÜÝÖØÕÇÔÁÌËØÇÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇ
ÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÚÕÚÕÖÃÕ ÇÒÂÓÕßÙÏÑÂßÖ¦ØÞËÏ©ÔÁÕÝÂÞÕÝËÃÔÇÏ
ÖÕßÇÑÄÓÇÇÍÔÕËÃÚÇÏ¦ÔÚÜÝÍÏÇ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÁÓÉßÞÕ
ßÒÏÑÄßÖ¦ØÞËÏ³ÐÏÕÏÑÇÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏÙßÔÛÁÚËÝÙÚÏÞÕßØÍÕÃÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÓÕßÙÏÑÕÃ¬ÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏ
ÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÄÒÕÏÇßÚÕÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇÔÁÇÚ¦ÐÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÏÑÇÔÂÔÇÖ¦ØËÏÚÕÖØ¦ÍÓÇÁÔÇÙÚÇÛËØÄÈÂÓÇÖÇØÇÑ¦ÚÜ
–Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο
η μουσική μοιάζει να έχει βρει
έναν δικό της δρόμο, με Κύπριους καλλιτέχνες να δίνουν ωραία
πράγματα, εντός και εκτός νησιού, το συμμερίζεσαι;
¶ÖÄÒßÚÇ±Ö¦ØÞËÏÛÇÒÁÍÇÓË
ÁÔÇÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÕØÍÇÙÓÄÝÙË
ÖÕÒÒ¦ËÃÊÎÚÁÞÔÎÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÑÇÒÄËÇßÚÄÖÏÙÚËÆÜÙßÔÚËÃÔËÏ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÔÁÕÏÑ¦ÔÕßÔÙÖÕßÊÁÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÚÕßÝÑÇÏÁÞÕßÔ
ËÖÇÌÂÓËÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÄÖÕßÑÇÑ¦
ÚÇÉÁÓÇÚÇËÑËÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÁÔÇÈÂÓÇÖÏÕÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄËÓ¦Ý
ÓÄØÌÜÙÎÑÇÏÎÍÔ×ÙÎËÃÔÇÏÚÇ
ÈÇÙÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÄÊÕßÖÕßÙßÔÚËÒËÃÚÇÏßÚÂÒÕÏÖÄÔÎËÖÇÌÂÑÇÏ
ÎÚØÏÈÂÓË¦ÚÕÓÇÑÇÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕßÝÑÇÏÄÙÕÏÇÖ»
ÇßÚÕÆÝËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÛÁÒÕßÔÔÇ
ÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÔÇßÚ¦ÖÕßÁÓÇÛÇÔ
ÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÚÄÖÕß¿ÒÇÇßÚ¦
ÊÏßÒÏÙÓÁÔÇÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÌÃÒÚØÕÚÕßÑÇÛËÔÄÝßÚÄËÃÔÇÏ
ËÖÏÖÒÁÕÔÑÇÏÁÔÇÝÜØÇÃÕÝÚØÄÖÕÝ
ÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÝÚÕÑÕÏÔÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÖÏÇÑßØÃÜÝÒÄÍÜÊÏÇÊÏÑÚÆÕßËÃÔÇÏ
ÑÇÏÇßÚÄÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
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