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ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ

Πολύ δύσκολη
η συμφωνία για
όρους αναφοράς
Όσο κι αν η ε/κ πλευρά
εξακολουθεί να επιμένει, στην πολιτική ισότητα δεν μπορεί να
υπάρξει από μας οπισθοχώρηση, λέει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο Τ/κ ηγέτης, εξηγώντας
ένα βασικό λόγο που θεωρεί ότι είναι
δύσκολη μια συμφωνία επί των όρων
αναφοράς. Για το Φ.Α. ισχυρίζεται
πως επικράτησαν συμπεριφορές τύπου, «αυτός ο χώρος είναι υπό τη δική μου κυριαρχία και πράττω ό,τι νομίζω», γι’ αυτό, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανένα η έναρξη άμεσα γεώτρησης με σκάφη της Τουρκίας. Καταλήγει ωστόσο ότι αν υπάρχει μια
ευκαιρία για λύση, είναι καθήκον και
ευθύνη του απέναντι στις νέες γενιές να τη χρησιμοποιήσει. Σελ. 8

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ο κεντρώος χώρος
μπαίνει σε δοκιμασία
Τρία χρόνια πριν ο ενδιάμεσος χώρος έβγαινε σαφώς ενδυναμωμένος
από την εκλογική μάχη των βουλευτικών. Σήμερα κόμματα του χώρου
δίνουν τη δική τους μάχη για να διατηρηθούν στη ζωή. Το ΔΗΚΟ θέλει να
διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο,
ο Μαρίνος Σιζόπουλος θέλει να διατηρήσει την έκτη έδρα, καθώς σε αντίθετο σενάριο ξεκινά η αμφισβήτηση. Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών
δίνουν τη δική τους μάχη με ξεχωριστή καμπάνια, ενώ το ΕΛΑΜ φαίνεται
να κερδίζει έδαφος. Σελ. 15

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΟΥΕΣΤΙΝΣΤΕΡ

Αναστολή του Brexit
σε πολύ θολό τοπίο
Οπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, ο πολιτικός χρόνος της Τερέζα
Μέι φαίνεται ότι εξαντλείται, ύστερα
από τις αλυσιδωτές αποτυχίες της
σύντομης πρωθυπουργίας της. Ωστόσο το σχέδιό της για το Brexit έχει
ακόμη μία τελευταία ευκαιρία για να
επιβιώσει. Ύστερα από την απόφαση
της Πέμπτης για αναστολή της εξόδου μέχρι τέλη Ιουνίου, η κυβέρνηση
θα φέρει για τρίτη φορά σχέδιο συμφωνίας προς ψήφιση, στις αρχές της
εβδομάδας. Σελ. 16

ΓΝΩΜΕΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Το ακριβότερο τίμημα

Σελ. 2

ΜΙΧAΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣ
Σελ. 10
Η σύγκρουση συμφερόντων
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Για μια ισχυρή Ευρώπη

Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Βρετανία και Ευρώπη

Σελ. 13
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Κόψαμε τα δισεκατομμύρια
σε κόμματα, κυρίως στο ΑΚΕΛ
Κρατήσαμε στη ζωή τον Συνεργατισμό για να προστατεύσουμε τις καταθέσεις του κόσμου
Το γάντι στην ερευνητική επιτροπή ρίχνει
ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης διερωτούμενος αν επελέγετο το μέλος
της Γιώργος Γεωργίου ανθυποψήφιος του
Νικόλα Χατζηγιάννη στον Συνεργατισμό,
θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όπως

λέει στην «Κ», η απόφασή του να παραιτηθεί δεν αποτελεί ανάληψη πολιτικής
ευθύνης για το πόρισμα, καθώς οι αποφάσεις για τον Συνεργατισμό ήταν, κατά
τον ίδιο, «αναγκαίες και επωφελείς». Απαντά για τις επικρίσεις που δέχεται γύρω

από τις επιλογές προσώπων στον Συνεργατισμό και για το αν ακολουθεί την τακτική Χριστόφια στο πόρισμα για το Μαρί.
Μιλάει και για τα επόμενα πολιτικά του
βήματα, υπογραμμίζοντας πως ο ΔΗΣΥ
σίγουρα τον ενδιαφέρει. Σελ. 4-5

ριακο, η πρόκληση #trashtag
άλλαξε τα δεδομένα των «viral» προκλήσεων, καλώντας
τους χρήστες να καθαρίσουν
μολυσμένες περιοχές και να
δημοσιεύσουν φωτογραφίες
αντιπαραθέτοντας το πριν
και το μετά. Σε μία μόλις
εβδομάδα και δίχως κανένα
συντονισμό, η πρόκληση ξεπέρασε κάθε προσδοκία με
πάνω από 350.000 χρήστες
από κάθε γωνιά του πλανήτη
να συμμετέχουν στην καμπάνια. Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της
καμπάνιας είναι ο αυθορμητισμός που χαρακτήρισε την
απότομη εξάπλωσής της
στον ιστό του Διαδικτύου,
που ενεργοποίησε ανθρώπους από κάθε γωνιά του
πλανήτη που έπιασαν «δουλειά» και καθάρισαν παραλίες, ποτάμια, ακόμα και ολόκληρα χωριά. Σελ. 22

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή
οι τρεις κυρίες που κατέχουν την υψηλότερη δυνατή διοικητική θέση, αυτή
της γενικής διευθύντριας στον τεράστιο
αυτό οργανισμό με τους υψηλότερους
μισθούς στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά
και τη μεγαλύτερη ευθύνη. Σελ. 19

Παραμένουν ανοικτά
τα εκλογικά σενάρια
Τριπλός στόχος για ευρωεκλογές
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης
Τσίπρας καλείται να πάρει πολιτικές αποφάσεις υψηλού ρίσκου. Το αν θα προχωρήσει σε τετραπλές εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία είναι ζητήματα που
απαιτούν ακριβείς υπολογισμούς και η
κάθε απόφαση ενέχει κινδύνους. Σελ. 19

Για την Κύπρο είναι εξαιρετικά σημαντική
η σημασία που αποδίδεται στα όσα αναμένεται να λάβουν χώρα στην τριμερή με
Ελλάδα και Ισραήλ, αλλά και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Το περίγραμμα των επόμενων βημάτων το έδωσε και ο υπ. Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης στο συνέδριο «CERAWeek 2019», και πέραν των κοιτασμάτων
του Ισραήλ είναι δεδομένο πως οι Αμερικανοί
ήρθαν για να μείνουν. Σελ. 6

Βασιλικών
διαστάσεων το έργο

Το περασμένο Σαββατοκύ-

Κυβερνούν στην Κομισιόν

H επικείμενη τριμερής

ΛΙΜAΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟY

Η περιβαλλοντική συνείδηση γίνεται viral

Μία Κύπρια
και δύο Ελληνίδες

Προέκταση ΗΠΑ
η Αν. Μεσόγειος

Με σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα θα
προχωρήσουν οι εργασίες, ενώ καθοριστικό
υπήρξε το μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες
υδρογονανθράκων λόγω των ενεργειακών
εξελίξεων, αξιωματούχοι των οποίων ήδη
είχαν επαφές με το Υπ. Μεταφορών. Το κόστος της δημιουργίας θα ανέλθει στα 250
εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το 2023. Σελ. 6

ΥΠΑΜ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Χτίζουμε την Ευρ.
Αμυντική Ενωση
Για τις εξελίξεις πέριξ της δημιουργίας μελλοντικά ενός ευρωπαϊκού στρατού, τον
τρόπο και τις εξελίξεις πέριξ της Pesco,
αλλά και το ΝΑΤΟ μιλάει στην «Κ» η Υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Ursula von der
Leyen, η οποία βρέθηκε στην Κύπρο για
να συμμετάσχει σε διάσκεψη του ΔΗΣΥ
για την ασφάλεια. Σελ. 7

Οι ακριβές περιοχές της Λευκωσίας

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Γιατί οι τιμές ακινήτων και ενοίκια ακολουθούν ανοδική πορεία

Θεσμική κρίση

Αλλάζει το προφίλ των ακινήτων στη Λευκωσία, η οποία εξελίσσεται στη δεύτερη
πιο ακριβή πόλη μετά τη Λεμεσό. Οι τιμές
των ακινήτων και τα ενοίκια παίρνουν
την ανιούσα. Παράγοντες που οδηγούν
στις αυξήσεις είναι τα εμπορικά και επιχειρηματικά ανοίγματα, η αποπεράτωση
της πλατείας Ελευθερίας, η παρουσία φοι-

τητών, η λειτουργία ξενοδοχείων κατηγορίας city και μπουτίκ κ.ά. Έγκωμη και
Άγιος Ανδρέας οι ακριβότερες περιοχές
της πρωτεύουσας, Παλλουριώτισσα και
Καϊμακλί οι φθηνότερες. Οι τιμές μεταξύ
διαμερισμάτων, κατοικιών και οικοπέδων
μπορεί να διαφέρουν σε μια κλίμακα από
15-50%. Οικονομική, σελ. 4

Μακελειό σε απευθείας μετάδοση
Η πολύνεκρη επίθεση Αυστραλού σε τζαμιά στη Νέα Ζηλανδία
Ο 28χρονος Αυστραλός εθνικιστής Μπρέντον Τάραντ δολοφονούσε κόσμο εν ψυχρώ
και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το μακελειό και το μετέδιδε απευθείας, όσο η
απεχθής και βάρβαρη ενέργειά του βρισκόταν σε εξέλιξη. Είχε προγραμματίσει
και εκτέλεσε την Παρασκευή επίθεση σε
δύο τζαμιά στο Christchurch της Νέας

Ζηλανδίας σκοτώνοντας 50 ανθρώπους
και τραυματίζοντας πολλούς άλλους. Για
«μία από τις πιο μαύρες μέρες της Νέας
Ζηλανδίας» έκανε λόγο η Τζαζίντα Αρντερν,
πρωθυπουργός μιας φιλειρηνικής χώρας
πέντε εκατομμυρίων στην οποία οι ανθρωποκτονίες είναι σπάνιες και συχνά οι
αστυνομικοί δεν οπλοφορούν. Σελ. 20

Με βάση το πόρισμα της Ερευνητικής
Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού κανονικώς εχόντων των
πραγμάτων σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος με συντεταγμένη δημοκρατία,
η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί αυθωρεί και παραχρήμα. Όταν
ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών, στον
οποίο το πόρισμα επιρρίπτει το μεγάλο
βάρος των ευθυνών, αμφισβητεί δημοσίως την ανεξαρτησία και αμεροληψία
της ερευνητικής για λόγους σύγκρουσης
συμφέροντος και κατονομάζοντας μέλος
της Επιτροπής, τότε εγείρονται πολλά
και σοβαρά ζητήματα. Όπως η επιλογή
από τον γενικό εισαγγελέα της σύνθεσης
της ερευνητικής που αν αληθεύει η μομφή του υπουργού τίθεται υπό αμφισβήτηση και το όλον, που συνιστά συνεπακόλουθα και θεσμική κρίση. Το σοβαρότερο όμως είναι ότι η δημοκρατία μας
κάθε άλλο παρά συντεταγμένη αποδεικνύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τα έξυπνα τηλέφωνα επηρεάζουν τους εφήβους
Πόσο έχουν επηρεάσει τα έξυπνα κινητά τους εφήβους; Σε αυτό το ερώτημα
προσπαθούν να απαντήσουν δύο ερευνητικά βιβλία, το ένα επιστημονικό και
το άλλο δημοσιογραφικό , τα οποία βάζουν στο μικροσκόπιο τη ζωή των εφήβων στις ΗΠΑ. Η ευρεία χρήση προκαλεί κατάθλιψη. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ποιος είναι ο ρώσος συγγραφέας Δανιήλ Χαρμς
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ συστήνει στο κυπριακό κοινό τον
Ρώσο συγγραφέα Δανιήλ Χαρμς με την παράσταση «Συμβάντα». Στην «Κ» μιλάνε τέσσερις από τους συντελεστές, η Έλενα Αγαθοκλέους, ο Δημήτρης
Ζαχαρίου, η Λουκία Πιερίδου και η Έλεανα Αλεξάνδρου. Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΕΙΑ

Οδοιπορικό της «Κ» στο Μουσείο Οδοντιατρικής
Η «Κ» φιλοξενείται σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, αυτό της Οδοντιατρικής, το
οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Σχολής Οδοντιατρικής στο Γουδί. Τα εκθέματα
του μουσείου αφηγούνται την ιστορία της σχολής αλλά και την εξέλιξη της
οδοντιατρικής επιστήμης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ζωή, σελ. 8

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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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

Η αποχώρηση του Χάρη και η νέα Ιφιγένεια

Το ακριβότερο τίμημα
Απολογούμαι που γράφω
σε πρώτο πρόσωπο αλλά
όταν το αυτονόητο φτάνει
να περιφρονείται ακόμα
και από θεσμούς, τότε θεωρώ ότι μπορώ να υπομνήσω πως έχω επανειλημμένα γράψει
ότι τα τρία κακά που δέρνουν αυτό τον
δύσμοιρο τόπο είναι η έλλειψη λογοδοσίας, η ατιμωρησία και η ασυδοσία. Όταν
αναφέρομαι σε αυτά, φέρνω ως παραδείγματα σύγχρονες τραγωδίες που βίωσε
αυτός ο λαός, με τους αυτουργούς να μένουν πάντα ατιμώρητοι, τον ίδιο να υπομένει στωικά και την ιστορία να επαναλαμβάνεται με τίμημα κάθε φορά ακριβότερο της προηγούμενης. Θα αραδιάσω
ξανά τα παραδείγματα των ατιμώρητων
εγκλημάτων που τα νιώθω σαν τραύματα
ενός άνισου πολέμου: το πραξικόπημα,
το ΧΑΚ, η «Ήλιος», το Μαρί, το σκάνδαλο
της κατάρρευσης της οικονομίας και
τώρα ο Συνεργατισμός. Ο Συνεργατισμός
που εσχάτως εξέπνευσε, αφήνοντας
αναρτημένο, στην πινακίδα της ιστορικής
συνείδησης του τόπου, το πιστοποιητικό
γεννήσεώς του με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 1909 και καταγωγή το κατεχόμενο Λευκόνοικο. Ένα ιδιότυπο πιστωτικό
ίδρυμα που υπήρξε σωσίβιο της αγροτικής
Κύπρου στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα
από τους τοκογλύφους, ενώ στο δεύτερο
μισό βοήθησε την τεράστια πλειοψηφία
των Κυπρίων να αποκτήσει ιδιόκτητη
στέγη. Τώρα δίκην επικηδείου, μια ερευνητική επιτροπή την οποία διόρισε ο γενικός εισαγγελέας, ολοκλήρωσε την έρευνά της και εξέδωσε πόρισμα. Αυτό, όπως
και στο παρελθόν άλλα πορίσματα, πυροδότησε εμφύλιο μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης. Πολύ βολικό για
τους αντιπολιτευόμενους καθότι ξέσπασε
στην αφετηρία μιας προεκλογικής εκστρατείας που έχει εξαιρετικά μεγάλη
σημασία. Διότι η απαξίωση των κομματικών σχηματισμών έχει φτάσει σε υψηλά
επίπεδα, η αποχή προβλέπεται ότι θα
κάνει νέο ρεκόρ και όλα τα κόμματα θα
απολέσουν μεγάλα ποσοστά ψηφοφόρων,
πλην του ακροδεξιού ΕΛΑΜ, το οποίο
ευνοείται από το τοξικό περιβάλλον, καθώς περιμαζεύει από τα χαντάκια της
κοινωνικής δυσπραγίας θύματα σκανδάλων και διαπλοκής συμβατικών κομμάτων. Αυτών που χρόνια τώρα λένε
τόσα ψέματα στους πολίτες που ξέμειναν
πια από οξυγόνο και λέξεις. Αυτών που
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έτη και έτη διαμοιράζονταν τα συνεργατικά ιμάτια ως εάν να ήταν κληρονομικά. Αυτών που όταν είδαν τη σήψη
των θεμελίων του Συνεργατισμού, με
«ιερή αγανάκτηση» ανέκραξαν ότι «το
μαχαίρι θα πρέπει φτάσει στο κόκαλο».
Αυτών που τώρα αποκαλύπτονται τα
ονόματά τους σε λίστες διαγραφέντων
δανείων με επταψήφιους αριθμούς. Για
εκείνες τις λίστες με τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντώντας σε δημοσιογραφικό ερώτημα την Πέμπτη, είπε: «Σαν
αποτέλεσμα συμπεριφορών μας, μιλάω
γενικότερα, έχουμε μια μειωμένη εμπιστοσύνη από τους πολίτες, και δυστυχώς
κάθε μέρα είτε με την αμφισβήτηση θεσμών είτε με τη σύγκρουση θεσμών είτε
με ενέργειες ή πράξεις από πλευράς του
πολιτικού προσωπικού της χώρας αυτή
η δυσπιστία αυξάνεται. Θα πρέπει όλους
να μας προβληματίσει και να δούμε πώς
αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα
που συνεπώς απωθούν τον κόσμο από
την ενεργό εμπλοκή, είτε τον απωθούν
λόγω περιφρόνησης». Δεν υπάρχει χάπι
για την τερατογένεση κ. πρόεδρε. Το ξέρετε καλά σαν πατέρας «άριστων» πολιτικών τεράτων ο ίδιος. Αυτά τα φαινόμενα πρόεδρε, που κατεδαφίζουν Συνεργατισμούς και κατακρημνίζουν κοινωνίες, αντιμετωπίζονται με την αποκατάσταση του κύρους των θεσμών και
των πολιτικών σχηματισμών. Είναι μια
πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία,
που προσομοιάζει με την απόπειρα αποκατάστασης ενός τεράστιου σκουπιδότοπου με τα χέρια. Χρειάζονται, νέοι,
ρωμαλέοι, έντιμοι και οραματιστές άνθρωποι. Να κατεδαφίσουν τα κόμματα
και να οικοδομήσουν άλλα ή να ανοίξουν
πόρτες και παράθυρα στα υφιστάμενα,
να μπει μέσα φρέσκος αέρας να διώξει
τη μούχλα και να στρέψουν στη χώρα
ένα ποτάμι επιστημονικής γνώσης, ιδεών
και οραμάτων για την πατρίδα που θέλουν
να φτιάξουν για τα παιδιά τους. Γιατί
εμείς σήμερα το ακριβότερο τίμημα που
πληρώνουμε δεν είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά μας που θα μας πάνε
μέχρι τον τάφο πρόεδρε, αλλά οι τραγικές
συμβουλές που αναγκαζόμαστε να δίνουμε στα παιδιά μας να μείνουν στο
εξωτερικό όπου σπουδάζουν γιατί εδώ
δεν έχουν μέλλον...

paraschosa@kathimerini.com.cy

Κάτι μαγικό συνέβη στη Λευκωσία την Παρα-

σκευή. Ο Χάρης Γεωργιάδης που βάλλεται
αλύπητα από την αντιπολίτευση, η οποία ζητάει την παραίτησή του εδώ και τώρα πέτυχε κάτι εκπληκτικό. Από Ιφιγένεια (εν Λευκωσία)
της κυβέρνησης Αναστασιάδη μεταμορφώθηκε διαμιάς σε από μηχανής Θεό. Και έδωσε τη
λύση που ο Νίκαρος ζητούσε. Ή τουλάχιστον
προσπάθησε... Ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του έτους θα αποχωρήσει οικειοθελώς
από το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από
συνεννόηση με τον Healthy ώστε να υπάρξει
ομαλή διαδοχή. Αν και αποσύνδεσε την αποχώρησή του από το πόρισμα της Επιτροπής για
την κατάρρευση του Συνεργατισμού, το παγωμένο χαμόγελό του άλλα έδειχνε. Δίνει όμως
η αποχώρησή του στο τέλος του έτους λύση ή
εξομαλύνει την κατάσταση για την κυβέρνηση
και για τον ίδιο; Και το κυριότερο: συνιστά αυτή η διευθέτηση ανάληψη πολιτικής ευθύνης,
όπως διατείνεται;

Το ΔΗΚΟ πριν καλά, καλά ο Χάρης ολοκληρώ-

σει την συνέντευξη Τύπου εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας ξανά την παραίτησή του «εδώ
και τώρα» για να αποφευχθεί «πολιτική αστάθεια και να πληγεί η αξιοπιστία της χώρας». Ο
δε Άντρος Κυπριανού στόλισε με νέα επίθετα
τον Healthy, λέγοντάς του ότι έχει απαξιώσει
εντελώς τον θεσμό του προέδρου και την κυβέρνηση και έχει πιάσει πάτο... Σε ανάλογο
τόνο και όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ.
Όπως μου έλεγε πολιτικός φίλος του Healthy
«μόνο κάτι θεαματικό» μπορεί να περιορίσει
κάπως τις επιπτώσεις για την κυβέρνηση. Κι
αυτό θα μπορούσε να ήταν μια «πολύ καλή
ανακοίνωση στην τετραμερή της Ιερουσαλήμ
την Τετάρτη με τη συμμετοχή του Πομπέο».
Είναι αλήθεια πως η εξωτερική πολιτική είναι
το μοναδικό αποκούμπι του Healthy αυτή την
περίοδο. Και μόνο η συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην τετραμερή της Ιερουσαλήμ
καταγράφεται ως επιτυχία. Τώρα αν είναι επιτυχία της Κύπρου ή του Ισραήλ είναι άλλη
ιστορία...

Όπως άλλη ιστορία είναι και η αμφίβολη πο-

«Μας επέλεξε για υπουργούς ή για αρχαία τραγωδία;»

σάνδρες επιμένουν πως σε λίγους μήνες πιθανότατα να γίνεται λόγος για μια νέα Ιφιγένεια. Και αυτή ίσως να είναι ο Κωνσταντίνος
Ιωάννου...
Από πηγή μου στη Νομική Υπηρεσία ακούω

πως έχει οριστεί νέα σύσκεψη εντός της νέας
εβδομάδας για να ξεκαθαρίσει το θέμα των
ποινικών ή και αστικών αδικημάτων για το Συνεργατισμό. Σύμφωνα με την πηγή μου, τα
πράγματα φαίνεται να προχωρούν πολύ πιο
γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να ακούσουμε πως θα
αρχίσουν ανακρίσεις. Όπως μου είπε: «Η
αναφορά του γενικού εισαγγελέα ότι θα εξεταστεί η πιθανότητα διάπραξης ποινικών ή
άλλων αδικημάτων, ανεξάρτητα εάν αυτά συνέβαλαν ή όχι στην κατάρρευση του Συνεργατισμού, είχε τη σημασία της»...

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ενταθούν

λιτική εξαργύρωση της όποιας θετικής ανακοίνωσης στο εσωτερικό... Κάποιες Κασσάνδρες πάντως άρχισαν ήδη να μιλούν για επιδείνωση της ήδη χαώδους κατάστασης το καλοκαίρι. Όχι μόνο γιατί στην εξίσωση θα μπει
και το Κυπριακό, αλλά και γιατί προβλέπεται
ότι θα ενταθεί η κρίση για το ΓεΣΥ. Μία ανάγνωση θέλει να μπαίνει αναγκαστικά όπισθεν
και η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα «αφού
τα νούμερα δεν βγαίνουν με τίποτα». Οι Κασ-

οι διεργασίες για τον αντικαταστάτη της διοικήτριας Χρυσταλλούς. Ο Healthy, όπως αποκάλυψε η «Κ» φαίνεται να κάνει δεύτερες
σκέψεις με την υπόθεση να έχει καθυστερήσει επικίνδυνα. Η διοικήτρια που θα μας μείνει αλησμόνητη φεύγει οριστικά στις 11 Απριλίου και η ανακοίνωση του αντικαταστάτη της
έπρεπε να γίνει τουλάχιστον έναν μήνα πριν,
αφού θα χρειαστεί και η έγκρισή του από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχουν και
άλλες τρεις σημαντικές θέσεις που πρέπει να

πληρωθούν στην Κεντρική Τράπεζα και έχει
ήδη αρχίσει η μουρμούρα για δυσλειτουργικότητα. Η μουρμούρα προς το παρόν ακούγεται εντός της Κεντρικής. Αν ανοίξουν το στόμα τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης
δεν θα πρόκειται για απλή μουρμούρα...
Ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι στους μαθη-

τές που διαδήλωναν έξω από τη Βουλή την
Παρασκευή κατά της κλιματικής αλλαγής.
Ένα σύνθημά τους φαίνεται να του προκάλεσε τρικυμία εν κρανίω. Τι έλεγε το σύνθημα;
«Συλλούρη η εμπιστοσύνη έγινε κουλούρι»!
Όπως ο ίδιος δήλωσε στην Ολομέλεια οι μαθητές τον «έβρισαν». Δεν είπε εάν εννοούσε
αυτό το σύνθημα ή άλλο που δεν γράφεται...
Ένας από τους παρόντες βουλευτές σχολίασε
χαμηλοφώνως πως εάν ο Συλλούρης είχε χιούμορ θα μπορούσε να γύριζε το κλίμα και τις
εντυπώσεις. Χωρίς μάλιστα να ταλαιπωρηθεί,
απλώς παραγγέλνοντας μερικά κουλούρια με
τα οποία θα κερνούσε τους μαθητές...

ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι βουλευτές από δύο κόμ-

ματα ζήτησαν όπως η ίδια η Βουλή ανακοινώσει τα ονόματα των μελών της που έχουν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια για να «καθαρίσει το
όνομα της Βουλής»; Αληθεύει επίσης πως το
αίτημα δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ποτέ,
αφού ούτε ο πρόεδρος της Βουλής φαίνεται
να το ευνοεί, ούτε καν οι κομματάρχες των
προαναφερομένων βουλευτών;

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»
17.III.1939

1

Κυπραίους έχουμε και δεν θέλουμε άλλους. Σου λέει ο άλλος αν κάνω παιδί και
μου βγει Κουλίας;

8

Στη σύλληψη. Μουσταφούδι αδερφέ,

αν δεν έχετε λίστα με απαγορευμένα
βιβλία στα Κατεχόμενα να την κάνετε. Να
ξεκινήσετε, μάλιστα, με όλα εκείνα που
έχουν γραφτεί για τη λύση του Κυπριακού.

NEA ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο κόμης Τελέκυ
[φωτ.: καθιστός, με τα γυαλιά] κατώρθωσε τελικώς
να σχηματίση κυβέρνησιν [...]. Η νέα Κυβέρνησις
παραμένει εν τη συνθέσει της ως η παλαιά. [...] Ο κ.
Τελέκυ εδήλωσεν ότι θα συνεχίση την ιδίαν εξωτερικήν
πολιτικήν με την προκάτοχον κυβέρνησιν και ότι
θα διατηρήση εν ισχύι την αντιεβραϊκήν νομοθεσίαν
και θα εφαρμόση την αγροτικήν μεταρρύθμισιν.
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: [...] Το Πανεπιστήμιον [Θεσαλονίκης] ησθάνετο
εαυτό στενοχωρούμενον εφ’ όσον η αποδιδομένη
βραδύτης εις την εργαστηριακήν και εν τοις Μουσείοις
άσκησιν των φοιτητών των θετικών και εφηρμοσμένων
επιστημών επέβαλε την φοίτησίν των εις τους προς
τούτο διατεθειμένους υπογείους του παλαιού κτιρίου
χώρους, οίτινες απεδείχθησαν και ούτοι ανεπαρκείς
τόσον προς συχνήν των ασκήσεων διεξαγωγήν όσον
και προς δημιουργίαν γενικώς της ατμόσφαιρας
της τάξεως και ανέσεως του χώρου, αίτινες αμφότεραι
δέον να επικρατούν εις τα πνευματικά εν γένει ιδρύματα [...] Διά τούτο το Πανεπιστημιακόν σύνολον
θεωρεί την σημερινήν ημέραν ως την πραγματικήν
ίδρυσιν και θεμελίωσιν του νέου μείζονος Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

2

3

που πέρασε κι ενώ η βρετανική βουλή
ίδρωνε και ξεΐδρωνε με τις ψηφοφορίες,
αποφάσισε η Ελισάβετ να κάνει λογαριασμό στο ίνστα. Άμα πάει σόι το βασίλειο,
πώς είναι μην είναι καρναβάλι και το βουλευτήριο; Βέβαια έκανε ίνστα και το Μαρινάκι για το @akel, να μην έκανε η βασίλισσα;

Στο DNA. Τόσα περάσαμε με τα μνημό-

νια, τόσα περάσαμε με τις προσαρμογές, τόσα ξεφορτωθήκαμε από την πλάτη
μας και τώρα σαν κλασικοί Έλληνες βρήκαμε και τον Χάρη για να τον εξοστρακίσουμε στον Κιθαιρώνα ως μοναδικό φταίχτη για τη ΣΚΤ. Σιγά, φταίνε οι βουλευτές
που καθυστερούσαν τη νομοθεσία για τα
ΜΕΔ, φταίνε τα 3 κόμματα που διοικούσαν
τα μαγαζιά για 40 χρόνια, φταίει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ήθελε να
πουληθεί η ΣΚΤ; Φταίει ο Χάρης ο Χατζηπετρής.
Στον Πεπ. Πάντως, η αλήθεια είναι,

ονόματα πάνω σε ονόματα (GDPR δεν
έχει;) που αποκαλύπτονται για ΠΕΠ μόνο
ο Πεπ της City αν μας κάνει τη χάρη και
κατεβεί να μας βάλει σε σύστημα και τάξη, μπορεί κανείς να βγάλει άκρη. Γιατί
και για τη ΣΚΤ, οι πολιτικοί μας παίζανε
σύστημα πλημμύρα.

4

Στις ατάκες. Πάντα θα μας τρώνε οι

γενικότητες, οι απροσδιοριστίες και οι
ατάκες μέσα στο Twitter από εκείνους

Στο ίνστα. Μέσα σε όλα την εβδομάδα
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Στην οικολογία. Το κόμμα του λαού

και την οικολογίας δεν θέλει υψηλούς
δασμούς στα ρυπογόνα σαράβαλα που
έρχονται από τη Βρετανία. Θέλει όμως ΓΕΣΥ για να έχουν οι καρκινοπαθείς (από τα
καυσαέρια) σωστή περίθαλψη. Κυκλική
οικονομία.

Δώστε σαράβαλα στον λαό, και ΓΕΣΥ για την περίθαλψη από τα καυσαέρια.

που ξεκινήσανε πολιτική καριέρα και το
ξέρουν και από εκείνους που δεν ξέρουν
πως οι πρώτοι πάνε για πολιτικοί και τους
χειροκροτούν. Είμαστε χαμένοι για χαμένοι σας λέω.

5

Στην έδρα. Κρατηθείτε, έρχονται εξελί-

ξεις. Δεν είναι βόας δεν είναι κροταλίας. Την Τρίτη θα μάθουμε τι θα γίνει με
την 56η έδρα. Μετά από τόσο καιρό που
παίζουμε για το θέμα εκτός έδρας, δικαστικής, γηπεδικής, ό,τι θέλετε, καιρός ήταν.

6

Στο κύρος. Δεν υπάρχει θέμα με το

κύρος της δικαιοσύνης ή δεν υπάρχει
κύρος στη δικαιοσύνη; Δεν κατάλαβα ποια
είναι η ερώτηση και ποιο το θέμα. Έχει κανείς το κινητό του Κύρου του Γρανάζη
μπας και ξέρει την απάντηση εκείνος;

7

Στο δημογραφικό. Κάτι γίνεται και εί-

ναι τόσο πεσμένα τα ποσοστά γεννήσεων. Δεν γεννάμε σου λέει, δεν πλαγιάζουμε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Λες και αποφάσισαν οι γυναίκες μας πως αρκετούς
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Ο Αρέστη τα είχε με τον Χάρη για

ένα γραφείο και μια σεκρέταρι, ο
Γεωργίου τα είχε με τον Χάρη γιατί δεν
μπήκε αυτός CEO στην Συνεργατική. Ο
ελεγκτής τα έχει με τον Χάρη για τον δρόμο Χρυσοχούς - Πάφου και ο εισαγγελέας
επειδή δεν του έκανε αυτονόμηση. Τα είχε με τον Χάρη και ο Φουλής γιατί το σκέφτηκε για την προεδρία τους ΔΗΣΥ, ο
οποίος διόρισε και τον Σάκη ελεγκτή, ο
οποίος ελεγκτής πήρε εξουσίες Βρετανού
διοικητή με την ανοχή του εισαγγελέα.
Κύριε υπουργέ ο γιαλός δεν είναι στραβός. Απλά το pr σου στραβά αρμενίζει.

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

L I VE, WOR K & PLAY
A unique sky-rise leisure hub in Cyprus
Apartments and offices with sea views from every window
Property management, security and concierge
Retreat, spa, gym and pools in each tower
Swimming pool, play area, tennis court and gardens
Plaza with restaurants, bars and shops

Your story begins here
Call 8000 50 30
T R I LO GY L I M A S S O L .CO M
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

O ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Κρατήσαμε στη ζωή τον Συνεργατισμό για να
προστατεύσουμε τις καταθέσεις του κόσμου
Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία-αμεροληψία της ερευνητικής, όταν έχει μέλος της ανθυποψήφιο του Νικόλα Χατζηγιάννη;
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Χωρίς να αφήνει στο απυρόβλητο
την Ερευνητική Επιτροπή, την
Κεντρική Τράπεζα, κόμματα και
συνδικάτα, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης αντεπιτίθεται σε όσους θεωρεί ότι από
καθέδρας και εκ των υστέρων έρχονται να ασκήσουν κριτική στην
πολιτική διαχείρισης του Συνεργατισμού που κατά την εκτίμησή
του, επιτεύχθηκαν αναβαθμίσεις
της οικονομίας, ισχυροποίηση
του τραπεζικού συστήματος, διασφάλιση των καταθέσεων και δημιουργία μιας θετικής προοπτικής.
–Γιατί επιλέγετε να παραιτηθείτε στο τέλος του χρόνου;
–Επειδή θα έχω ολοκληρώσει
μια μακρά θητεία στο Υπουργείο
Οικονομικών κατά τη διάρκεια
της οποίας θεωρώ πως έχω πετύχει
τους βασικούς στόχους που είχα
θέσει. Στόχοι οι οποίοι αποτελού-

Δεν ήταν καν επιδίωξή
μας να σωθεί ως είχε
ο Συνεργατισμός,
ούτε και θα μπορούσε
να διατηρηθεί ως είχε.
σαν βασικές πολιτικές επιδιώξεις
της κυβέρνησης που υπηρετώ.
–Η παραίτησή σας αποτελεί
ανάληψη πολιτικής ευθύνης
για τα όσα σας καταλογίζει το
πόρισμα;
–Όχι. Οι αποφάσεις για τον
Συνεργατισμό ήταν αναγκαίες
και επωφελείς. Ευθύνη θα αναλάμβανα αν δεν ολοκληρωνόταν
η συμφωνία με τον Συνεργατισμό,
με τον τρόπο που έχει ολοκληρωθεί. Ευθύνη θα αναλάμβανα
εάν σε αυτή την προσπάθεια κάτι
πήγαινε στραβά. Όμως καταφέραμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες, να αντιμετωπίσουμε κινδύνους και μια ανεύθυνη φημολογία που είχε αναπτυχθεί και
να ολοκληρώσουμε μία διαδικασία
που έχει θωρακίσει την οικονομία
και το τραπεζικό μας σύστημα.
Συνεπώς, η έννοια της ανάληψης
ευθύνης σε αυτή την περίπτωση
δεν έχει θέση.
–Υπάρχει βεβαίως ένα πόρισμα
που αποτελεί καταπέλτη για
σας. Σας χαρακτηρίζει τον κύριο
πολιτικά υπεύθυνο από το 2014
και μετά και αποδίδει ευθύνες
στον πρόεδρο ακριβώς επειδή
δεν σας έπαψε, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσε διαφορετικά να σωθεί ο Συνεργατισμός.
–Και έχω απαντήσει σημείο

προς σημείο στα όσα η Επιτροπή
μου καταλογίζει. Αυτό που μπορώ
να πω είναι πως έχω πράγματι τη
βασική ευθύνη για το τι έχει γίνει
στην οικονομία μας από το 2013
και μετά. Στην περίπτωση όμως
του Συνεργατισμού, τι εννοεί άραγε κάποιος όταν λέει να σωθεί ο
Συνεργατισμός; Μήπως εννοεί
ότι έπρεπε να διατηρηθεί ως είχε;
Κρατικοποιημένος; Μα αυτό δεν
ήταν καν η επιδίωξή μας. Με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο έπρεπε
να υπάρξει η ανάλογη ρύθμιση
που να επιτρέπει τη συμμόρφωση
με τα ευρωπαϊκά εποπτικά δεδομένα και να διασφαλίζει τους καταθέτες, τις θέσεις εργασίας και
την οικονομική σταθερότητα.
Προέκυψε στην πορεία το σενάριο
του διαχωρισμού του χαρτοφυλακίου στο καλό και το κακό κομμάτι. Η ερευνητική επιτροπή
αγνοεί όλα όσα έχουν μεσολαβήσει και τα οποία επιβεβαιώνουν
την ορθότητα των κυβερνητικών
αποφάσεων. Υπήρξαν αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης, έχει
ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική, χαιρετίστηκαν οι αποφάσεις από ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Αυτά τα προσπερνά η ερευνητική
επιτροπή.
–Μιλήσατε για fake news της
ερευνητικής επιτροπής. Θεωρείτε πως υπήρξε πρόθεση από
τα μέλη της επιτροπής να μην
λάβουν κάποια πράγματα υπόψη τους;
–Έχω παραθέσει τεκμηρίωση,
δεδομένα, αριθμούς που επιβεβαιώνουν τη θέση που και ο πρόεδρος έχει εκφράσει, ότι δηλαδή,
τα συμπεράσματα της Επιτροπής
είναι λανθασμένα. Δεν είναι πρόθεσή μου να αποδώσω σκοπιμότητες. Αλλά, σίγουρα θεωρούμε
τα συμπεράσματα της επιτροπής
ως λανθασμένα.
–Δίδεται η εντύπωση πως όταν
ένα πόρισμα δεν μας βολεύει
το απορρίπτουμε. Δεν οδηγεί
σε θεσμική εκτροπή κάτι τέτοιο;
–Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι δεν
μπορεί να υπάρξει διαφορετική
άποψη;
–Στην ουσία αμφισβητείτε το
πόρισμα.
–Μα δεν είναι δικαστήριο η
ερευνητική επιτροπή για να είναι
υπεράνω αμφισβήτησης. Κυρίως
όταν επέλεξε να λειτουργήσει με
τρόπο που βασίζεται σε έντονα
υποκειμενικές απόψεις. Για παράδειγμα, η ερευνητική επιτροπή
εύχεται την αναβίωση του Συνεργατισμού. Επειδή το λέει η ερευνητική επιτροπή πρέπει και εγώ
να εύχομαι την ανασύσταση του
Συνεργατισμού; Έχω διαφορετική
άποψη. Θεωρώ πως πρέπει να
έχουμε τραπεζικά ιδρύματα που
να συνάδουν με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι να αναβιώνουμε δομές του περασμένου
αιώνα.

«Αν ήταν λάθος η επιλογή του ενός ή του άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προφανώς το λάθος είναι συλλογικό. Διευκρινίζω ακόμη, ότι δεν επέλεξα

ούτε πρόεδρο ούτε γενικό διευθυντή», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, κληθείς να σχολιάσει αν έκανε λάθος επιλογές προσώπων.

Γιατί ο ίδιος ζητούσε παραίτηση Χριστόφια
–Παραλληλίζουν τη στάση σας
στο πόρισμα με αυτήν του Δημήτρη Χριστόφια που αμφισβητούσε το πόρισμα του Πόλυ Πολυβίου. Τότε εσείς, με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, του
ζητούσατε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που του αποδιδόταν και να παραιτηθεί. Ποια
είναι η διαφορά σε αυτή την περίπτωση;
–Στην περίπτωση του Μαρί χάθηκαν 13 άνθρωποι, ενώ στην περίπτωση του Συνεργατισμού πετύχαμε αναβαθμίσεις της οικονομίας,
ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος, διασφάλιση των καταθέσεων και δημιουργία μια θετικής
προοπτικής.
–Βεβαίως ο πρόεδρος σήμερα
αποκαλύπτει πως επρόκειτο για
ένα πτώμα από το 2013. Τότε
γιατί τον κρατήσατε μέχρι σήμερα;
–Κρατήσαμε στη ζωή τον Συνεργατισμό για να προστατεύσουμε
τις καταθέσεις του κόσμου και αν
υπάρχει κάτι που μετανιώνω είναι
ότι η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, δεν ανέλαβε ένα-ενάμιση
χρόνο νωρίτερα, για να μπορέσουμε
μέσα από ανάλογους χειρισμούς
να αποτρέψουμε το κούρεμα των
καταθέσεων που έχει αφήσει πίσω
του τεράστιο κόστος σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
–Ελέγχεστε για το ότι επιλέξατε

Αν υπάρχει κάτι που
λυπάμαι είναι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη,
δεν ανέλαβε ενάμιση
χρόνο νωρίτερα για να
μπορέσουμε να αποτρέψουμε και το κούρεμα.
πρόσωπα που θεωρήθηκαν βάσει
πορίσματος κατώτεροι των περιστάσεων.
–Σε ποιους αναφέρεστε;
–Στον Νικόλα Χατζηγιάννη τον
Γιάννο Σταυρινίδη για παράδειγμα.
–Τον κ. Σταυρινίδη τον είχα επιλέξει εγώ για κάποιον ρόλο; Ασχέτως
εάν συμφωνώ ή όχι με τη διαπίστωση ότι φάνηκαν κατώτεροι των
περιστάσεων, δεν ήταν δικές μου
επιλογές.
–Τον Νικόλα Χατζηγιάννη δεν
τον επιλέξατε;
–Τον επέλεξα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με άλλα
οκτώ άτομα, που εξασφάλισαν την
έγκριση και τη σύμφωνο γνώμη
της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και

της Βουλής. Αν ήταν λάθος η επιλογή του ενός ή του άλλου μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, προφανώς το λάθος είναι συλλογικό.
Διευκρινίζω ακόμη, ότι δεν επέλεξα
ούτε πρόεδρο ούτε γενικό διευθυντή. Ο υπουργός Οικονομικών δεν
έχει αρμοδιότητα να επιλέγει διευθυντές ή υποδιευθυντές ή άλλα
ανώτερα στελέχη της διεύθυνσης.
Μάλιστα, ο κάθε μάρτυρας που εμφανίστηκε ενώπιον της ερευνητικής
επιτροπής ερωτήθηκε με τρόπο
επίμονο εάν είχα ποτέ παρέμβει
στις εργασίες και στις αρμοδιότητες
της τράπεζας, όπως είναι για παράδειγμα οι διαδικασίες διορισμών.
Ούτε ένας μάρτυρας δεν βρέθηκε
να καταθέσει τέτοιο ισχυρισμό.
Αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης
που μου αναλογεί για την επιλογή
προσώπων ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ευθύνη την οποία επιμερίζεται επίσης η Κεντρική Τράπεζα και η Βουλή. Και τονίζω ότι
οι επιδόσεις αυτού του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι καταγεγραμμένες
και δεν υστερούν σε σχέση με τις
επιδόσεις διοικήσεων άλλων τραπεζών. Και δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να φορτώσω ευθύνες
σε ανθρώπους που προσπάθησαν
να βοηθήσουν σε μία δύσκολη κατάσταση.
–Θεωρείτε την εταιρική ευθύνη
ανεπαρκή;
–Ξεκίνησε από το υπό το μηδέν,

δεν υπήρχε καμία δομή και διαδικασία εταιρικής διακυβέρνησης.
Τονίζω ότι η εταιρική διακυβέρνηση
δεν αφορά πρόσωπα, αλλά δομές
και διαδικασίες. Έτσι ορίζεται στη
νομοθεσία περί τραπεζών, σε αυτά
επικεντρώθηκε η τεχνική βοήθεια
που δόθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη βελτίωση
της εταιρικής διακυβέρνησης στον
Συνεργατισμό. Έπρεπε να μετατραπεί σε τράπεζα, έγιναν σημαντικά βήματα, σε βαθμό που επέτρεψαν σήμερα την ομαλή συγχώνευση
με την Ελληνική. Κάποιοι, σκόπιμα,
συνδέουν τις αναφορές σε εταιρική
διακυβέρνηση, που επαναλαμβάνω
αφορούν δομές και διαδικασίες, με
τις εκ των υστέρων κρίσεις τους
για συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν είχαν άποψη για πρόσωπα γιατί δεν
ενάσκησαν τις εξουσίες τους;
–Σε ποιους αναφέρεστε;
–Στους επόπτες. Η εποπτική αρχή είναι αυτή που έχει την εξουσία
να λάβει μέτρα απομάκρυνσης εάν
πράγματι είχε αρνητική άποψη για
διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος.
Έτσι λειτουργούν οι Κεντρικές Τράπεζες. Όμως να πω και κάτι άλλο.
Επικεντρώνεται η κριτική στον κ.
Χατζηγιάννη και στο ότι δεν κατάφερε να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αν επελέγετο το
μέλος της ερευνητικής επιτροπής
ο Γιώργος Γεωργίου θα ήταν καλύτερα τα πράγματα;

Ο Γιώργος Γεωργίου ανθυποψήφιος του Νικόλα Χατζηγιάννη
–Γιατί αναφέρεστε συγκεκριμένα στον Γιώργο Γεωργίου;
–Επειδή ήταν ο ανθυποψήφιος
του κ. Χατζηγιάννη για την εν
λόγω θέση. Θα έκανε καλύτερη
δουλειά σε σχέση με τη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων;
Στην τράπεζα της οποίας ηγείτο
ο κ. Γεωργίου, υπήρξαν μήπως καλύτερα αποτελέσματα; Βεβαίως
προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα.
Πώς γίνεται ένας υποψήφιος που
δεν επελέγη για μία θέση, να μετατρέπεται σε μέλος ερευνητικής
επιτροπής και κρίνει τους ανθυποψηφίους του και αυτούς που
δεν τον επέλεξαν;
–Αμφισβητείτε συνεπώς τις επιλογές του γενικού εισαγγελέα.
Αυτό δεν παραπέμπει σε θεσμική κρίση;

–Παραπέμπω σε συγκεκριμένη
πρόνοια της νομοθεσίας περί ερευνητικών επιτροπών που τονίζει
την ανάγκη μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφέροντος και θέτω το εξής
απλό ερώτημα: Διασφαλίζεται
πράγματι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της επιτροπής όταν μέλος
της είναι κάποιος που δύο φορές
δεν έχει επιλεγεί για τη θέση του
γενικού διευθυντή;
–Υπήρξε σκοπίμως αυτή η ξαφνική πίεση για μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων από
7,5 δισεκατομμύρια σε 6,4;
–Δεν υιοθετώ τέτοιες προσεγγίσεις. Ξέρω από πρώτο χέρι, μέσα
από τη συμμετοχή μου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τι σημαίνει
ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση. Είναι
ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος

η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης τον οποίο υποστηρίζω ανεπιφύλακτα, αλλά η προσαρμογή στα
δεδομένα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ απαιτητική.
Είναι αυτή την πίεση που δέχθηκε
ο Συνεργατισμός, ως ο πιο αδύναμος κρίκος του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, με βασικότερο
επιβαρυντικό παράγοντα την ποιότητα του χαρτοφυλακίου του, αλλά και το γεγονός ότι, ως κρατικοποιημένος, δεν διέθετε μέτοχο
που θα μπορούσε να τον ενισχύσει
έστω και με ένα ευρώ. Για την κυβέρνηση η ανάγκη προσαρμογής
στα ευρωπαϊκά τραπεζικά δεδομένα ήταν ένας καθοριστικότατος
παράγοντας που καθοδήγησε την
λήψη αποφάσεων. Για την ερευ-

Η αντίληψη ότι
έγιναν διαγραφές στα
υπόλοιπα συγκεκριμένων δανειοληπτών που
αθροίζονται σε 1,1 δισ.
δεν ισχύει και δυσκολεύομαι να δώσω απάντηση στο ερώτημα, αν δεν
το ήξεραν αυτό τα πρόσωπα της Ερευνητικής.

νητική επιτροπή ήταν ένας παράγοντας που αγνοήθηκε πλήρως.
–Πώς προέκυψαν τα 800 εκατομμύρια και το 1,1 δις διαγραφές δανείων;
–Η κάθε τράπεζα υποχρεούται
να διατηρεί προβλέψεις σχετικά
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Το 2013 και η Συνεργατική και οι
υπόλοιπες τράπεζες ξεκίνησαν
από χαμηλά επίπεδα προβλέψεων.
Τα 800 εκατομμύρια ήταν απαίτηση για επιπρόσθετες προβλέψεις
οι οποίες μεταφράζονται και σε
απαίτηση κεφαλαίων της τάξης
των 600 περίπου εκατομμυρίων
που δεν θα ήταν εφικτό να εξευρεθούν για μια τράπεζα με αυτά
τα χαρακτηριστικά. Μέσα από τον
διαχωρισμό του χαρτοφυλακίου,
οι ανάγκες σε καινούργια κεφάλαια

έχουν περιοριστεί στα 150 εκατομμύρια για την ενοποιημένη
τράπεζα. Από την άλλη, η αναφορά
σε διαγραφές δανείων ύψους 1,1
δισ. αποτελεί μια σημαντική παρανόηση. Επρόκειτο για λογιστικές
διαγραφές. Το υπόλοιπο του κάθε
επηρεαζόμενου δανειολήπτη παρέμεινε αμετάβλητο. Είναι μια συνήθης τραπεζική πρακτική. Το 1,1
δισ. βρίσκεται εκεί ως πραγματικό
δάνειο, με το ίδιο υπόλοιπο. Απλώς
μεταφέρθηκε εκτός ισολογισμού.
Άρα η αντίληψη ότι έγιναν διαγραφές στα υπόλοιπα συγκεκριμένων δανειοληπτών που αθροίζονται σε 1,1 δισ. δεν ισχύει.
–Αυτό δεν το ήξεραν τα πρόσωπα της ερευνητικής επιτροπής;
–Δυσκολεύομαι να δώσω απάντηση.
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Κόψαμε την πρόσβαση
σε δισεκατομμύρια
κομμάτων-καπετανάτων
και κυρίως στο ΑΚΕΛ
Δεν θεωρώ πως η προώθηση των μεταρρυθμίσεων
πρέπει να αποτελέσει μέρος του πολιτικού παιχνιδιού
«Κατανοώ γιατί αντιδρούν (τα κόμματα). Επειδή μέσα από τις αποφάσεις των τελευταίων ετών, έχουμε αποκλείσει τα πολιτικά κόμματα
και τοπικά τους καπετανάτα από
την πρόσβαση και τη διαχείριση
δισεκατομμυρίων», αναφέρει στη
συνέντευξή του ο Χάρης Γεωργιάδης. Ξεκαθαρίζει πως τον ενδιαφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός
και πως η παρουσία του στο Υπουργικό κλείνει σε εννέα μήνες.
–Δέχεστε πάντως δριμεία επίθεση
από όλα τα κόμματα πλην του
ΔΗΣΥ…
–Κατανοώ γιατί αντιδρούν. Επειδή μέσα από τις αποφάσεις των τελευταίων ετών, έχουμε αποκλείσει
τα πολιτικά κόμματα και τοπικά
τους καπετανάτα από την πρόσβαση
και τη διαχείριση δισεκατομμυρίων.
Επειδή ακριβώς και κατά τη διάρκεια
της περιόδου 2013-2018 ο Συνεργατισμός μετατράπηκε σε τράπεζα
χωρίς τις τοπικές επιτροπείες, αλλά
με έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έκλεισαν οι προσβάσεις που είχαν και πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστές. Η ολοκλήρωση των κινήσεων για τον Συνεργατισμό με την ενσωμάτωσή του
σε μία εμπορική τράπεζα κόβει οριστικά τον δρόμο σε κάποιους που
είχαν διαχρονικά το χέρι τους στο

Ερχόμενος στο
Yπουργείο Οικονομικών
το 2013 είχα πλήρη
επίγνωση ότι ήταν
μία πολύ δύσκολη
αποστολή και θεωρώ
ότι την έχω εκπληρώσει.
βάζο με το μέλι. Γι’ αυτό και αντιδρούσαν σε κάθε προσπάθεια και
σε κάθε σενάριο ιδιωτικοποίησης.
Συνεπώς κατανοώ γιατί αντιδρούν.
–Σε ποιους αναφέρεστε; Στο
ΑΚΕΛ συγκεκριμένα;
–Κυρίως στο ΑΚΕΛ.
–Ο ΔΗΣΥ δηλαδή ήταν εκτός της
διαδικασίας;
–Όχι. Ακούσατε τον Αβέρωφ Νεοφύτου να αναλαμβάνει το μερίδιο
της ευθύνης και για τη δική μου παράταξη, αλλά μπορεί να πιστωθεί
τουλάχιστον πως ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη
ήταν αυτοί που έθεσαν τέρμα σε
αυτή την πρακτική.

–Με την ολοκλήρωση του κύκλου
σας ενδέχεται να επιστρέψετε
στον ΔΗΣΥ;
–Δεν αποχώρησα ποτέ από τον
ΔΗΣΥ για να επιστρέψω σήμερα.
Απλώς υπηρετώ από διαφορετική
θέση. Δεν έχω αποφασίσει για τα
επόμενά μου βήματα. Θέλω να δώσω
στον εαυτό μου μία περίοδο περισυλλογής, κατά την οποία θα αξιολογήσω τα προσωπικά και τα οικογενειακά μου δεδομένα, αλλά και
τις πολιτικές μου επιλογές. Αλλά ο
Δημοκρατικός Συναγερμός σίγουρα
με ενδιαφέρει, είναι η παράταξή
μου και αποτελεί μια προοπτική
που αξιολογήσω και πιθανώς θα
επιζητήσω.
–Αποκλείεται η ανάληψη άλλου
υπουργείου;
–Ναι. Θεωρώ πως πρέπει να ξεκινήσω σιγά-σιγά να κλείνω τον κύκλο μου στο Υπουργικό Συμβούλιο.
–Σας «έκαψε» πολιτικά το Υπουργείο Οικονομικών;
–Είναι σίγουρα καυτή η καρέκλα
του ΥΠΟΙΚ, αλλά αυτό που νιώθω
είναι αυτοπεποίθηση και δύναμη
που αντλώ από τους συμπολίτες
μας. Είναι όμως γεγονός ότι ερχόμενος σε αυτό το υπουργείο το
2013 είχα πλήρη επίγνωση και για
τα θέματα που θα έπρεπε να διαχειριστώ και για τον βαθμό δυσκο-

«Η ολοκλήρωση των κινήσεων για τον Συνεργατισμό με την ενσωμάτωσή του σε μία εμπορική τράπεζα κόβει οριστικά

τον δρόμο σε κάποιους που είχαν διαχρονικά το χέρι τους στο βάζο με το μέλι. Γι’ αυτό και αντιδρούσαν σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε σενάριο ιδιωτικοποίησης», λέει ο Χάρης Γεωργιάδης.
λίας. Εάν αυτό που με απασχολούσε
ήταν η εικόνα μου, προφανώς και
δεν θα αναλάμβανα. Ήταν μία πολύ
δύσκολη αποστολή, θεωρώ ότι την
έχω εκπληρώσει και θα προσπαθήσω στους επόμενους μήνες να
την ολοκληρώσω. Αν αυτό που υπονοείται είναι πως έχω αναλάβει πολιτικό κόστος, αυτό είναι απολύτως
αποδεκτό στο πλαίσιο μιας συνειδητής απόφασης που είχα λάβει
να ανταποκριθώ στην εντολή του
προέδρου.
–Είχατε δεχτεί πιέσεις για τον
επαναδιορισμό σας. Εκ των υστέρων κρίνεται λανθασμένη απόφαση να αποδεχτείτε τις πιέσεις;
–Εκ των υστέρων, θεωρώ πως
ορθώς παρέμεινα. Το 2018 θα μπορούσε πράγματι να σηματοδοτήσει
την ολοκλήρωση του κύκλου μου.
Όμως ορθώς έμεινα, επειδή βοήθησα την κυβέρνηση να διαχειρι-

στεί μία δύσκολη κατάσταση που
οδήγησε στη σταθεροποίηση της
οικονομίας, στη διασφάλιση της
αναπτυξιακής προοπτικής, στις διαδοχικές αναβαθμίσεις της οικονομίας μας. Ήταν μία τελευταία δύσκολη αποστολή που όφειλα να
διαχειριστώ.
–Σε όλη αυτή τη διαδικασία είχατε
την πλήρη στήριξη του ΔΗΣΥ;
–Ναι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη στήριξη του ΔΗΣΥ.
Επιβεβαιώνει ο ΔΗΣΥ ότι είναι η παράταξη της ευθύνης. Αλλά ικανοποιημένος είμαι και για τη στάση
συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που με την ψήφο τους
στη Βουλή μάς επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε αυτές τις κινήσεις που
έχουν φέρει τα σημερινά θετικά
αποτελέσματα.
–Η αντιπολίτευση βεβαίως αφήνει
να εννοηθεί πως η παραμονή σας

στο Υπ. Οικονομικών θα οδηγήσει
ενδεχομένως και στη μη ψήφιση
κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.
–Είμαι απόλυτα εξοικειωμένος
με το πολιτικό παιχνίδι, αλλά με
κάποια πράγματα θεωρώ πως δεν
πρέπει να παίζουμε. Δεν θεωρώ
πως η προώθηση των μεταρρυθμίσεων πρέπει να αποτελεί μέρος του
πολιτικού παιχνιδιού. Εάν είναι ορθές οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις
πρέπει να στηρίζονται. Οτιδήποτε
διαφορετικό θα ήταν ανεύθυνο και
θα αντιμετώπιζε την αποδοκιμασία
των συμπολιτών μας.
–Σας ενδιαφέρει η προεδρία του
ΔΗΣΥ;
–Πάλι αρχίσαμε με αυτή την σεναριολογία; Μα μόλις πριν από μερικούς μήνες εκλέξαμε πρόεδρο
στον ΔΗΣΥ, συνεπώς η απάντησή
μου είναι, προφανώς, αρνητική.
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Προέκταση των ΗΠΑ η Ανατ. Μεσόγειος
Η επικείμενη τριμερής, οι συζητήσεις του υπ. Ενέργειας Γ. Λακκοτρύπη στις ΗΠΑ και οι εκτιμήσεις για κοίτασμα-μαμούθ στο Ισραήλ
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η «Ενεργειακή Αναγέννηση» στην
Ανατολική Μεσόγειο, όσο μη δόκιμος κι αν ακούγεται σαν τίτλος, εν
τούτοις δεν παύει παρά να αποδεικνύει πως η συζήτηση για τα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής
έχει ξεπεράσει και τα όρια αυτής
αλλά και τα σύνορα των εμπλεκομένων στις εξελίξεις χωρών. Κάτι
αντίστοιχο που είχε συμβεί δηλαδή
και στην περίοδο του ύστερου Μεσαίωνα στην Ευρώπη με την Αναγέννηση, οπότε συνειρμικά δεν
είναι τυχαίο πως αυτός ο τίτλος δόθηκε σε ένα αμιγώς τεχνοκρατικό,
ενεργειακό, πάνελ στα πλαίσια του
συνεδρίου «CERAWeek 2019», που
έλαβε χώρα στο Τέξας των ΗΠΑ και
στο οποίο συμμετείχε και ο υπ. Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Βασική
θεματική της συζήτησης ήταν οι
αλλαγές που επέρχονται στην Αν.
Μεσόγειο σε πολλαπλά επίπεδα (πολιτικά, γεωπολιτικά, ασφάλειας και
κοινωνιών) από τα ενεργειακά ευρήματα και τη σύμπραξη πολλών
χωρών της περιοχής σε τριμερή και
τετραμερή σχήματα.
Με την επικείμενη τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στις 20 και
21 του μήνα να εδραιώνει μέσω
της συμμετοχής και των ΗΠΑ την
Αν. Μεσόγειο ως ενεργειακό «hub»,
η μετάδοση από το ειδησεογραφικό
πρακτπρείο Reuters της πληροφορίας πως υπάρχει κοίτασμα-μαμούθ στο Ισραήλ για το οποίο ενδιαφέρεται η Exxonmobil, ήρθε να
ρίξει νερό στο μύλο της συζήτησης
για τις ακόμη περισσότερες θετικές
προοπτικές που δημιουργούνται.

Ναι μεν αλλά
Ωστόσο, οι πληροφορίες της «Κ»
από αρμόδιες πηγές επιμένουν πως
δεν πρέπει να καταγράφεται υπέρενθουσιασμός και πως θα πρέπει
να ξεπεράσουμε τους ευσεβείς πό-








H ασφάλεια

Έτσι κι αλλιώς οι όποιες
κινήσεις των Αμερικανών στην περιοχή
δείχνουν ήδη ότι
ήρθαν για να μείνουν.
θους και να παραμείνουμε προσηλωμένοι στα δεδομένα. Ποιος είναι
ο ευσεβής πόθος; Να καταστεί
πραγματικότητα η σύμπραξη της
Exxonmobil με το κράτος του Ισραήλ, που δεν είναι εύκολη υπόθεση λόγω των πολιτικών ισορροπιών της περιοχής. Όπως μεταδόθηκε από το Reuters κλιμάκιο των
Αμερικανών επισκέφθηκε το Ισραήλ και συνέλεξε όγκο δεδομένων,
γεωλογικών και άλλων, τα οποία
δίνουν την εκτίμηση πως πρόκειται
για κοίτασμα της τάξεως των 75
τρισ. κ.π. ΦΑ. Αρκεί να αντιληφθεί
κανείς πως το αιγυπτιακό «Ζορ»
εμπεριέχει ποσότητες της τάξεως
των 30 τρισ. κ.π. Οι πληροφορίες
λένε επίσης πως συζήτησαν το ενδεχόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχή της Exxonmobil σε γύρο αδειοδότησης στον οποίο θα προχωρήσει το Ισραήλ, αξιωματούχοι της
εταιρείας με τον Υπ. Ενέργειας της
χώρας Yuval Steinitz. Πηγές ωστόσο με τις οποίες επικοινώνησε στις
ΗΠΑ η «Κ» προκρίνουν πως θα πρέπει άπαντες να επιδείξουν υπομονή
και ότι έτσι κι αλλιώς οι όποιες κινήσεις των Αμερικανών στην περιοχή δείχνουν ήδη ότι ήρθαν για
να μείνουν.

Η κυπριακή προέκταση
Την εβδομάδα που πέρασε όπως
ήδη αναφέρθηκε, ο υπ. Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης βρέθηκε
στο Τέξας των ΗΠΑ στο πλαίσιο
του συνεδρίου «CERAWeek 2019».
Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας, είχε τη δυνατότητα ν’ ανα-

Η μεγάλη εικόνα των ενεργει-

Για την Κύπρο είναι υπέρ του δέοντος η σημασία που αποδίδεται στα όσα αναμένεται να λάβουν χώρα την επόμενη

εβδομάδα στην τριμερή με την Ελλάδα και το Ισραήλ αλλά και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, η οποία επιβεβαιώθηκε την
Παρασκευή το απόγευμα από το State Department.
πτύξει στους συνέδρους τις λεπτομέρειες γύρω από τα πρόσφατα ευρήματα στο στόχο «Γλαύκος», γενικότερα την εικόνα με τα ευρήματα στην ΑΟΖ και τις επόμενες
κινήσεις αλλά και το πώς προχωρεί
η Κύπρος μέσω διακρατικών στρατηγικών συμφωνιών θέλοντας να
επιτύχει το μάξιμουμ μέσα από την
εξόρυξη υδρογονανθράκων σε οικονομικό, γεωστρατηγικό και πολιτικό επίπεδο. Τελικός αποδέκτης
είναι έτσι κι αλλιώς οι διεθνείς αγορές οπότε και στο παρόν στάδιο
εξετάζονται όλες οι επιλογές με
ορισμένες δε εξ αυτών να τίθενται
σε ισχύ όπως είναι ο EastMed. Κάτι

που ανέλυσε και ο Υπ. Ενέργειας
στις ΗΠΑ, δηλαδή το πώς είναι
απαραίτητες αυτές οι συνέργειες
και πόσο σημαντικό να μετουσιώνονται σε πράξη, όπως έγινε και
με το ενεργειακό φόρουμ των «5»
(Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, Ιορδανίας και εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής αλλά και της Ιταλίας) στο Κάιρο.

Η τριμερής στο Ισραήλ
Για την Κύπρο είναι υπέρ του
δέοντος η σημασία που αποδίδεται
στα όσα αναμένεται να λάβουν χώρα την επόμενη εβδομάδα στην
τριμερή με την Ελλάδα και το Ισ-

ραήλ αλλά και με τη συμμετοχή
των ΗΠΑ, η οποία επιβεβαιώθηκε
την Παρασκευή το απόγευμα από
το State Department. Η παρουσία
του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο φέρει πολλαπλά γεωστρατηγικά
και πολιτικά μηνύματα και έρχεται
να ενδυναμώσει το project του EastMed το οποίο πέρασε από πολλά
κύματα αμφισβήτησης.
Τα μηνύματα αυτά έχουν αποδέκτη χώρες τις περιοχές που δεν
επιλέγουν τη συνεργασία αλλά την
κορύφωση της έντασης, ενώ χώρες
όπως η Κύπρος και οι συμμετέχουσες στα ενεργειακά σχήματα, ευελπιστούν στην ειρήνη και στη συ-

ακών για την Κύπρο έχει σημασία και ως προς το πλέγμα
ασφαλείας που δημιουργείται
στην περιοχή. Η παρουσία εταιρειών-κολοσσών της ενέργειας
και άρα οι χώρες από τις οποίες
προέρχονται, μέσα από συνεργασία σε τριμερές-τετραμερές
επίπεδο αποτελούν το πρώτο
βήμα ως προς τη σταθερότητα
στην περιοχή. Τα επόμενα βήματα αφορούν συνέργιες των
εμπλεκόμενων χωρών και στα
πεδία της Άμυνας, που για την
Κύπρο λόγω γεωγραφικής θέσης αποτελεί προστιθέμενη
αξία η οποία κλείνει το κενό
προς τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Το ζητούμενο, όπως
λένε διπλωμάτες, δεν είναι να
μπουν στον καυγά για εμάς οι
εταιρείες ή άλλες χώρες αλλά
να γίνει κατανοητό πως η παρουσία τους εδώ έχει ισχυρό
αποτρεπτικό αντίκτυπο. Αυτό
που οι ίδιοι ονομάζουν, ως αφετηρία, διπλωματία των αγωγών.

νεργασία σε μια περιοχή που είναι
ούτως ή άλλως ταραχώδης. Σε γενικές γραμμές αυτό ήταν και το
μήνυμα της κυπριακής πλευράς
στο συνέδριο του Τέξας. Σημειώνεται την ίδια ώρα πως η σημασία
που δίνουν οι Αμερικανοί σε αυτό
το σχήμα με Ελλάδα και Ισραήλ
και στη διεύρυνση της διακρατικής
συμμαχίας για τη στήριξη του ΕastMed με τη συμμετοχή της Αιγύπτου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις βασικές επιδιώξεις
της άτυπης συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών στο Χιούστον στα πλαίσια
του«CERAWeek 2019».

Βασιλικών διαστάσεων το λιμάνι στο Βασιλικό
Με σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, μεγάλο το ενδιαφέρον από εταιρείες υδρογονανθράκων λόγω των ενεργειακών εξελίξεων
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Οι εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο
όχι μόνο της Κύπρου αλλά εν γένει
της Αν. Μεσογείου, οι οποίες λαμβάνουν πρωτόγνωρες για την περιοχή διαστάσεις με τη δράση βασικών παικτών παγκοσμίου εμβέλειας, όπως η ExxonMobil, συμπαρασύρει και έργα που αφορούν τον
τομέα όπως είναι το λιμάνι του Βασιλικού. Μέσα στην εβδομάδα η
υπουργός Μεταφορών Βασιλική
Αναστασιάδου ανακοίνωσε ότι το
κόστος της δημιουργίας νέου βιομηχανικού λιμανιού στο Βασιλικό
θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ και
ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το 2023.







Το λιμάνι θα είναι μεγαλύτερο από τα αρχικά
πλάνα λόγω του μεγάλου
ενδιαφέροντος από εταιρείες υδρογονανθράκων.
Πληροφορίες της εφημερίδας
τονίζουν πως το ότι τελικά το λιμάνι
θα είναι μεγαλύτερο από τα αρχικά
πλάνα έχει προέλθει από το μεγάλο
ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει
εταιρείες υδρογονανθράκων. Πέρα
από τις νέες λιμενικές υποδομές
το γενικό σχέδιο του Βασιλικού περιλαμβάνει:
• Προβλήτα και jetty LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο).
• Ειδική προβλήτα για το LPG (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου).
• Προβλήτα ασφάλτου, πιθανόν συνδυασμένη με προβλήτα εισαγωγής
LPG στο εξωτερικό μέρος του ανατολικού κυματοθραύστη του λιμένα
Βασιλικού.
• Επέκταση του jetty της VTTV για
παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας
εισαγωγών πετρελαίου.

• Σταθμό συμπίεσης αερίου και αγωγό
εξαγωγής αερίου.
Τα έργα περιλαμβάνουν και την
περιοχή που αποκτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, δυτικά του Ζυγίου, όπου βρίσκονταν εγκατεστημένες οι κεραίες των Άγγλων. Πρόκειται για έξι τεμάχια γης, συνολικού
εμβαδού 350.000 τετραγωνικών μέτρων τα οποία θα εκμισθωθούν στην
Αρχή Λιμένων Κύπρου για 99 χρόνια.

Δεδομένων των όρων εντολής για
το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης
της περιοχής Βασιλικού, η προτεραιότητα διαφαίνεται να είναι πάντως το να εξασφαλιστεί επαρκής
χώρος για την πιθανή ανάπτυξη έως
και πέντε μονάδων υγροποίησης
φυσικού αερίου (LNG trains) με καθεμία να έχει δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (Mtpa).

Η σύμπραξη

Τα κύρια στοιχεία του Χωροταξικού Σχεδίου είναι ζώνες ειδικά για
τα πιο κάτω:
• Οι εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
ΑΗΚ στο Βασιλικό, της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού (VCW), του λιμένα
Βασιλικού, της VTTV και της Petrolina θα παραμείνουν ως έχουν.
• Ζώνη Υγροποίησης Φ.Α. (ΥΦΑ-LNG)
η οποία θα περιλαμβάνει:
- Φάση 1 LNG - χώρο για μέχρι
τρία τρένα LNG (5 Mtpa ανά τρένο),
καθώς και αποθήκευση, υπηρεσίες
και πρόσβαση –που απαιτούνται
κατά την πρώτη φάση.
- Φάση 2 LNG - χώρο για έως 2
τρένα LNG (5 Mtpa ανά τρένο), καθώς
και αποθήκευση και υπηρεσίες.
- Προβλήτα LNG, σχεδιασμένη
για πολλαπλές χρήσεις, όπως εισαγωγή LNG, εξαγωγή LNG και ενδεχομένως εισαγωγής HFO ή εισαγωγή/εξαγωγή πετρελαιοειδών.
• Ζώνη αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βιομηχανιών βασιζόμενων
στο φυσικό αέριο, η οποία
περιλαμβάνει:
- Φάση 1 αποθήκευσης πετρελαιοειδών –με δυνατότητα να φιλοξενήσει 4 εκατομμύρια m3 προϊόντων
πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων
των αποθηκών της VTTV και της
Petrolina.
- Φάση 2 αποθήκευσης πετρελαιοειδών –με δυνατότητα να φιλοξενήσει 3 εκατομμύρια m3 προϊόντων
πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερ. 27/7/2018 εισηγήθηκε στην υπουργό Μεταφορών,
όπως εξεταστεί η επιλογή της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα,
στην οποία, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να προβλεφθεί η ανάθεση
του σχεδιασμού των υποδομών και
άλλων παρεμφερών υπηρεσιών στον
ιδιώτη επενδυτή. Σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών, σε μια τέτοια
περίπτωση, το κράτος θα είχε τη
δυνατότητα να αξιολογήσει τον προτεινόμενο σχεδιασμό των υποδομών
(και κατά πόσο αυτός ανταποκρίνεται
στις επιδιώξεις / στόχους του κράτους) στο πλαίσιο της αξιολόγησης
των προσφορών που θα υποβληθούν
κατά τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί. Σε αυτόν τον διαγωνισμό θα
μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν και οι διεθνείς εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ
της Κύπρου, είτε αυτόνομα είτε με
κοινή συμμετοχή μέσω κοινοπραξίας. Στη βάση αυτής της εισήγησης,
η υπουργός Μεταφορών άνοιξε κύκλο συναντήσεων τόσο με την Αρχή
Λιμένων Κύπρου όσο και με τις διεθνείς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα υδρογονανθράκων, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους εταίρους, όπως ο Σύνδεσμος
Ναυτικών Πρακτόρων, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού και με ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές. Ένε-

Σχέδιο Ανάπτυξης

Στον χάρτη που περιλαμβάνεται στην επικαιροποίηση του Master Plan για το

Βασιλικό αποτυπώνονται οι βασικοί άξονες και κατευθύνσεις μετατροπής της
περιοχής σε ζώνη βαριάς βιομηχανίας.
κα της αναθεώρησης της οποίας
έτυχε το στρατηγικό σχέδιο της επέκτασης του Λιμένα Βασιλικού, η Αρχή προχώρησε στην ακύρωση του
διαγωνισμού που είχε ήδη διενεργηθεί.

Γιατί στην Κύπρο
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν
τόσο ως προς την αύξηση του κόστους όσο και του τελικού μεγέθους
που θα έχουν τα έργα στο Βασιλικό,
απαντώνται από το ενδιαφέρον που
έχουν δείξει εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εν γένει στην ενεργειακή λεκάνη της Αν. Μεσογείου
το οποίο αξιολογήθηκε ως καθοριστικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ», χωρίς να κατονομάζονται
αυτές οι εταιρείες, προκύπτει πως
δεν εξαιρείται καμία από τις ήδη

γνωστές, αλλά στην εξίσωση μπαίνει
και το γεγονός πως καταλυτικός παράγοντας είναι η γεωγραφική θέση
της χώρας και το ότι η Κύπρος αποτελεί κράτος μέλος της Ε.Ε., κάτι
που έχει σημασία από πλευράς νομοθεσίας και συνθηκών ασφαλείας
ταυτόχρονα. Μπορεί δηλαδή οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς εταιρείες
να έχουν συνάψει συμφωνίες εξόρυξης ή και εκμετάλλευσης Φ.Α. με
χώρες της Αν. Μεσογείου ωστόσο
το γεγονός ότι μόνο η Κύπρος ανήκει
στην Ε.Ε. φαίνεται σύμφωνα με πηγές να λειτουργεί θετικά ως προς
τις αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις
που θα πάρουν οι εταιρείες αυτές.
Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως
αξιωματούχοι των εταιρειών ενέργειας έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στο Υπ. Μεταφορών.

- Αποθήκευση LPG στο βόρειο τμήμα
της Ζώνης (σε δεξαμενές υπό πίεση
σε ανάχωμα (pressurised mounded
storage), με δυνατότητα αποθήκευσης 15.000 m3 (8000 tn). Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν και
δραστηριότητες πλήρωσης φιαλών
και φόρτωσης οχημάτων.
- Βιομηχανίες βασιζόμενες στο φυσικό αέριο, π.χ. μεθανόλης και σταθμό συμπίεση φυσικού αερίου.
• Το Master Plan περιλαμβάνει επίσης
πρόνοιες για την εγκατάσταση
νέων προβλητών εισαγωγών και
εξαγωγών.
• Ζώνη Προστασίας πλάτους 500 m
περιμετρικά της Ζώνης Υγροποίησης Φυσικού Αερίου (LNG) και
400μ περιμετρικά των ζωνών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των
βιομηχανιών βασιζόμενων στο Φ.Α.
• Μελλοντική περιοχή λατομείων για
την Τσιμεντοποιία Βασιλικού –το
παλιό λατομείο στο Μαρί στην κορυφή του τριγώνου της γης που
απαλλοτριώθηκε για το Ενεργειακό
Κέντρο Βασιλικού.
• Ζώνες για γραφεία και εργαστήρια
ΒΔ του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού του Βασιλικού και στο Βόρειο
τμήμα της Ζώνης Απαγόρευσης
Ανάπτυξης (Restricted Development Zone).
• Πρόνοιες για την ανάπτυξη των
απαιτούμενων έργων και υποδομών
για την καλή και ομαλή λειτουργία
της περιοχής και των εγκαταστάσεων, όπως:
- Αναβάθμιση του οδικού δικτύου
τα περιοχής,
- Πρόνοιες για τους αγωγούς φυσικού
αερίου,
- Αναβάθμιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών,
- Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης,
αφαλάτωσης, αποχετεύσεως και άρδευσης,
- Αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρισμού,
- Υποδομές παραγωγής ενέργειας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Χτίζουμε την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ενωση
Ο γενικός σκοπός είναι μια ασφαλής Ευρώπη τονίζει στην «Κ» η Υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, Dr. Ursula von der Leyen
Συνέντευξη στον ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Για τις εξελίξεις πέριξ της δημιουργίας μελλοντικά ενός ευρωπαϊκού
στρατού, τον τρόπο και τις εξελίξεις
πέριξ της Pesco αλλά και το ΝΑΤΟ
μιλάει στην «Κ» η ΥΠΑΜ της Γερμανίας Ursula von der Leyen, η
οποία βρέθηκε στην Κύπρο για να
συμμετάσχει σε διάσκεψη του ΔΗΣΥ για την ασφάλεια.
–Η Γερμανία και η Γαλλία οδηγούν
τις εξελίξεις για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας. Η ώθηση για τη
δημιουργία του οφείλεται και
στην αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε., αλλά και την πίεση
που ασκούν οι ΗΠΑ και ποιος είναι ο τελικός σκοπός; Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού;
–Όλοι οι Ευρωπαίοι ξέρουν πως
κανείς από εμάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τις συνεχιζόμενες
προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια ανά την υφήλιο μόνος του. Σε
αυτό το πνεύμα τα μέλη της Ε.Ε. ξεκίνησαν τη διαδικασία «αναζωογόνησης» της κοινής πολιτικής για
την ασφάλεια και την άμυνα –πριν
από τη δημοψήφισμα για το Brexit–
και τον Δεκέμβριο του 2017 καταφέραμε να δημιουργήσουμε την Pesco, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στην Άμυνα. Ξεκίνησαν παράλληλα και ενέργειες για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Άμυνας. Μαζί με τη νέα διαδικασία
για την άμυνα (CARD) για εμένα
είναι η απαρχή μιας Ευρωπαϊκής
Αμυντικής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας ευρωπαϊκός στρατός είναι
όραμα που μπορεί να καταστεί πραγματικότητα στις επόμενες γενιές.
Αυτό που βλέπουμε σήμερα, και
έχουμε ήδη καταφέρει είναι τα πρώτα δομημένα βήματα προς αυτή την








Φέρνοντας στη ζωή την
Ευρωπαϊκή Αμυντική
Ένωση ξεκινήσαμε να
χτίζουμε αυτό που
εγώ αποκαλώ «στρατό
των Ευρωπαίων».
κατεύθυνση. Φέρνοντας στη ζωή
την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση
ξεκινήσαμε να χτίζουμε αυτό που
εγώ αποκαλώ «στρατό των Ευρωπαίων». Διατηρούμε τους εθνικούς
στρατούς, κάτω από την εξουσία
των κυρίαρχων κρατών, αλλά ενδυναμωνόμαστε αμοιβαία και συντονιζόμαστε καλύτερα. Ένας στόχος
είναι να υπερκεράσουμε τους φραγμούς των στρατιωτικών συστημάτων
αναπτύσσοντας κοινές λύσεις. Το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας παρέχει
μεγαλύτερο κίνητρο προς αυτή την
κατεύθυνση. Ο γενικός σκοπός είναι
μια ασφαλής Ευρώπη.
–Υπάρχει μοντέλο συνεργασίας
για την αμυντική συνεργασία και
τη συνύπαρξη με το ΝΑΤΟ ή είναι
νωρίς ακόμη; Οι σκεπτικιστές
λένε επί του θέματος ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού με
ρόλο τη φύλαξη των ευρωπαϊκών
συνόρων θα στρέψει τις ευρωπαϊκές πολιτικές προς πολιτικές
υπεράσπισης εδάφους, άρα μακρύτερα από την περιορισμένη
τωρινή πολιτική για την κοινή
άμυνα και ασφάλεια (CSDP).
–Πρώτα απ’ όλα το ΝΑΤΟ είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος, η βάση για
την ελευθερία και την ασφάλεια της
Ευρώπης όταν μιλάμε για τη συλλογική άμυνα. Την ίδια ώρα υπάρχουν περιπτώσεις που η Ευρώπη
πρέπει να δράσει μόνη της. Για πα-

«Το ΝΑΤΟ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, η βάση για την ελευθερία και την

ασφάλεια της Ευρώπης, όταν μιλάμε για τη συλλογική άμυνα».
ράδειγμα οι καταστάσεις κρίσεως
στη Βόρεια και Δυτική Αφρική. Προς
αυτό τον σκοπό χρειαζόμαστε δομές
και δυνατότητες ώστε να δράσουμε,
όταν το αποφασίσουμε. Αυτός είναι
ο ευρωπαϊκός πυλώνας της υπερατλαντικής ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα,
όλες μας οι προσπάθειες να ενδυναμώσουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ε.Ε. είναι σχεδιασμένες
με τέτοιο τρόπο που να είναι συμπληρωματικές στο ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι που είναι μέλη της Ε.Ε. και
του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία, έχουμε
όλοι ένα κοινό πλαίσιο δυνάμεων
και αναζητούμε μια win-win κατάσταση για τα δύο ινστιτούτα (Ε.Ε.ΝΑΤΟ).
–Η Γαλλία επιθυμεί αυτή η δύναμη
να είναι εκτός του πλαισίου της
Ε.Ε., ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της Βρετανίας μετά την
έξοδό της από την Ε.Ε. Η Γερμανία

επιλέγει να είναι εντός πλαισίου
της Ε.Ε. Ποια είναι η δική σας
άποψη;
–Ο κοινός μας στόχος είναι μια
κοινή ευρωπαϊκή φωνή. Έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε την Ευρωπαϊκή
Αμυντική Ένωση. Με την PESCO
στον πυρήνα αυτό το πλαίσιο θα
οδηγήσει σε εναρμόνιση του σχεδιασμού και χρήση ευρωπαϊκών
στρατιωτικών δυνατοτήτων. Και η
Βρετανία είναι καλοδεχούμενη να
συμμετέχει σε συγκεκριμένα project
και αποστολές. Έχουμε διανύσει
μεγάλη πορεία σε λίγο χρόνο και
έχουμε ακόμη μπροστά μας. Η επονομαζόμενη «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβασης» (ενισχυμένος
μηχανισμός ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της άμυνας) ταιριάζει
καλά με το πλαίσιο της PESCO και
το project οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Δεν αφο-

ρά μια στρατιωτική δύναμη, αλλά
είναι μια στρατηγική που θα βοηθήσει να χτιστεί εν γένει μια στρατηγική κουλτούρα και απλώς πρέπει
να ενώσουμε τα μέρη, καθώς προχωράμε.
–Η ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία οδηγείται από τη συνένωση εθνικών πολιτικών άμυνας και με διάφορους τρόπους.
Αντιπροσωπεύει αυτό μια πιθανότητα μεγαλύτερης σύγκλισης
ή απόκλισης των εθνικών πολιτικών που μπορεί να καθορίσει
τη μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία της ευρωπαϊκής αμυντικής
συνεργασίας;
–Υπάρχουσες ή αναδυόμενες
προκλήσεις όπως τα δίκτυα τρομοκρατίας και οι υβριδικές όπως και
οι κυβερνοαπειλές, μας καλούν να
σταθούμε ενωμένοι και να βρούμε
λύσεις. Ευτυχώς υπάρχει βαθιά συναίνεση ανάμεσα στα κράτη μέλη
επί του θέματος. Εξού και σχεδόν
όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν
στην PESCO από την αρχή. Τώρα
εργαζόμαστε πάνω σε πραγματικούς
κανόνες ως προς τις τρίτες χώρες
ώστε να είμαστε έτοιμοι να συμπεριλάβουμε ανά περίπτωση συνεργάτες σε συγκεκριμένα project όπως
για παράδειγμα η Βρετανία. Μια
σταθερή και ασφαλής Ευρώπη απευθύνει κάλεσμα προς τα όλα τα ευρωπαϊκά έθνη για να χτίσουν αυτό
το «σπίτι» και καλεί για τη στενότερη
δυνατή συνεργασία ανάμεσα στην
Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ.
–Θα υπάρξουν αλλαγές ως προς
τις συνθήκες της Ε.Ε. αναφορικά
με την Άμυνα και την Εξωτερική
πολιτική;
–Το ευτυχές είναι ότι είχαμε τα
εργαλεία στις συνθήκες έτοιμα ήδη
από καιρό. Απλώς έπρεπε να τα
ενεργοποιήσουμε και να παραγά-

γουμε το επίσημο πλαίσιο. Αυτό είναι που κάναμε ακριβώς, δημιουργώντας την PESCO, μια ιδέα που
ήταν βαθιά θαμμένη στη Συνθήκη
της Λισσαβόνας. Έκτοτε η δυναμική
και η ποικιλότητα των όσων έχουν
ήδη αναπτυχθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι απίστευτη και ενθαρρυντική. Τώρα εναπόκειται στα
κράτη μέλη μας να συνεχίσουν να
συμπληρώνουν αυτό το πλαίσιο
για ένα καλύτερο κοινό πλαίσιο
ασφάλειας.
–Πώς μπορεί η Ευρώπη να καταστεί καλύτερος πολιτικός παίκτης
στην Αν. Μεσόγειο, στη Συρία,
τον Λίβανο, τη Μέση Ανατολή
και την εκεί διαδικασία για την
ειρήνη με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματική η προσφυγική κρίση;
–Όλοι ξέρουμε πως στη Συρία
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανθρωπιστική ανακούφιση και βοήθεια.
Η χώρα μου, καθώς και άλλες έχουν
ήδη συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερα, εύχονται για
την ανοικοδόμηση κάτι για το οποίο
θα απαιτηθούν πολλοί χρηματικοί
πόροι. Εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρο
ότι εμείς θα επενδύσουμε μόνο στην
ανοικοδόμηση της Συρίας αν η πολιτική διαδικασία των Η.Ε. δημιουργήσει εκείνες τις πολιτικές συνθήκες
που απαιτούνται για όλους τους Σύριους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έφυγαν από
το καθεστώς Άσαντ, αλλά και εκείνων που απομακρύνθηκαν από τον
τρόμο του ΙΚ, ώστε να επιτρέψουν
χωρίς φόβο. Αυτές οι συνθήκες δεν
έχουν καταστεί ακόμη πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να τύχουν
διαρκούς δουλειάς. Σε αυτή τη διαδικασία οι Ευρωπαίοι μπορούν να
παίξουν σημαντικό ρόλο.
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O ΜΟΥΣΤΑΦA ΑΚΙΝΤΖI ΣΤΗΝ «Κ»

Πολύ δύσκολη η συμφωνία για όρους αναφοράς
Oσο και αν η ε/κ πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στην πολιτική ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει οπισθοχώρηση από μας
που δεν θα είναι εφικτό με μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις του τύπου, «μηδέν στρατός – μηδέν εγγυήσεις».

Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η συμφωνία για τους όρους αναφοράς είναι πολύ δύσκολη κατά
την εκτίμηση του Μουσταφά Ακιντζί, καθότι θεωρεί ότι η εμμονή
του προέδρου Αναστασιάδη κατά
της πολιτικής ισότητας, όπως αυτή
συμφωνήθηκε μεταξύ ΧριστόφιαΤαλάτ και έγινε αποδεκτή και από
τον ίδιο τον κ. Αναστασιάδη αρχικά,
μειώνει τις πιθανότητες επανέναρξης συνομιλιών. Στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο Τ/κ ηγέτης είναι
επ’ αυτού κάθετος λέγοντας ότι,
«από τη δική μας σκοπιά, η πολιτική
ισότητα δεν είναι θέμα στο οποίο
μπορεί να υπάρξει οπισθοχώρηση».
Ο κ. Ακιντζί μιλάει ακόμα για το
Φ.Α., τις τουρκικές γεωτρήσεις και
τα στενά περιθώρια για την επίτευξη λύσης ομοσπονδίας, στην
οποία ο ίδιος επιμένει.
–Είναι αντιληπτό πλέον ότι από
τη σκοπιά της τουρκοκυπριακής
κοινότητας το αδιέξοδο αφορά
στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας, η οποία προσκρούει στον
προβληματισμό της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι πρόκειται
στην ουσία για βέτο;
–Αυτό που κατανοεί η τ/κ πλευρά υπό τον όρο πολιτική ισότητα
δεν διαφέρει από τα όσα αναφέρονται στις παραμέτρους του ΟΗΕ.
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι
μέχρι προσφάτως οι δύο πλευρές
είχαν καταλήξει σε συμφωνία σε
αυτό το ζήτημα. Όπως θυμόμαστε,
η πολιτική ισότητα, έτσι όπως εξηγείται στις παραμέτρους του ΟΗΕ,
παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπει
την αριθμητική ισότητα δύο πλευρών σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα, προβλέπει την αποτελεσματική συμμετοχή σε όλα τα όργανα
και των δύο των πλευρών. Εδώ,
σημασία έχει το γεγονός ότι σε κάποια όργανα θα υπάρχει ίσος αριθμός, ενώ σε κάποια άλλα δεν θα
ισχύει αυτό. Λόγου χάριν στη Γερουσία, στο Ανώτατο Δικαστήριο,
στον Φορέα Ανταγωνισμού, στην
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
στην επιτροπή που θα παρέχει τις
υπηκοότητες, έχει συμφωνηθεί ότι
οι δύο πλευρές θα εκπροσωπούνται
ισότιμα. Σε αυτά και παρόμοια όργανα δεν υφίσταται πρόβλημα.
Ωστόσο, στο Υπουργικό Συμβούλιο
έχει συμφωνηθεί λόγου χάριν ότι
η εκπροσώπηση θα γίνει με βάση
την αναλογία 7 προς 4.
–Σε αυτό το σημείο από τη δική
σας σκοπιά σημασία έχει η αποτελεσματική εκπροσώπηση, έτσι
δεν είναι;
–Σε συμβούλια που δεν θα υπάρχει ίση εκπροσώπηση, πώς θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή η οποία είναι παράμετρος
του ΟΗΕ; Αποτελεσματική συμμετοχή στις αποφάσεις σημαίνει οι
δύο πλευρές να έχουν εκτός από
το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους και δικαίωμα ψήφου. Θα
μπορούσε η τ/κ πλευρά να έχει δικαίωμα ψήφου για τις αποφάσεις
με δύο τρόπους: Είτε με βέτο, είτε

Αργοπορημένα ΜΟΕ

Το θεμέλιο της ομοσπονδιακής αντίληψης είναι
η συμμετοχή και η συμφωνία, όπως στην Ε.Ε.
Η «Νότια Κύπρος», με
πληθυσμό μικρότερο του
εκατομμυρίου, έχει τα
ίδια δικαιώματα ψήφου
με τη Γερμανία στην Ε.Ε.

Στο ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων
θα μπορούσε να βρεθεί
διέξοδος, πράγμα
όμως που δεν θα είναι
εφικτό με μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις του
τύπου, «μηδέν στρατόςμηδέν εγγυήσεις».
με βάση τις αποφάσεις της περιόδου
Ταλάτ-Χριστόφια, δηλαδή με την
εξασφάλιση το λιγότερο μιας θετικής ψήφου και από τις δύο πλευρές. Για την εξωτερική πολιτική,
την ασφάλεια και την άμυνα στα
οποία ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα αναλάβουν καθήκοντα
εκ περιτροπής έχει συμφωνηθεί η
κοινή απόφαση, δηλαδή οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού.
Η δε μία θετική ψήφος δεν σημαίνει
βέτο, αλλά αφορά τη συμμετοχή.
Η μία θετική ψήφος είναι το μίνιμουμ και δεν επιτρέπεται κάτι λιγότερο. Σε περίπτωση που αυτό
δεν γίνει αποδεκτό, δεν θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποτελεσματική συμμετοχή της τ/κ
πλευράς στις αποφάσεις.
–Ποια είναι η βασική σας ένταση
σε αυτό το σημείο;
–Χωρίς την αρχή της αποτελεσματικής συμμετοχής οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία της ε/κ πλευράς και αυτό
θα σηματοδοτεί ένα ενιαίο κράτος
και όχι την ομοσπονδία. Έχω την
άποψη ότι η στάση της ε/κ ηγεσίας,
η οποία αρχικά αποδέχθηκε την
μία θετική ψήφο, την οποία στη
συνέχεια απέρριψε, είναι λανθασμένη. Το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή η μία θετική ψήφος και επιτεύχθηκε συμφωνία σε αυτό το
ζήτημα, ξεκαθαρίστηκε από τον
ίδιο τον κ. Αναστασιάδη στην ομιλία του στην αρχή της διάσκεψης

Η μία θετική ψήφος είναι το μίνιμουμ και δεν επιτρέπεται κάτι λιγότερο. Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, δεν θα μπορούμε
να κάνουμε λόγο για αποτελεσματική συμμετοχή της τ/κ πλευράς στις αποφάσεις, σημειώνει ο Μουσταφά Ακιντζί.
στο Κραν Μοντάνα. Κατόπιν η
συμφωνία αυτή αποσύρθηκε από
την ε/κ πλευρά, γεγονός που σήμερα συνιστά παράγοντα εμποδίου
επίτευξης προόδου επί των όρων
αναφοράς. Διότι, επαναλαμβάνω
η πολιτική ισότητα είναι παράμετρος του ΟΗΕ.
–Ποια είναι η άποψή σας για τον
προβληματισμό της ε/κ πλευράς
σχετικά με το βέτο;
–Ο φόβος ότι στο πλαίσιο μιας
θετικής ψήφου το κράτος θα γίνει
δυσλειτουργικό είναι εντελώς αδικαιολόγητος. Σε περίπτωση που
οι Τ/κ, οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν σε ομόσπονδα συμβούλια με
την αναλογία 2-1 έχουν αρνητική
στάση στο σύνολό τους σε ένα θέμα, θα πρέπει να μελετηθούν οι
αιτίες αυτής της εξέλιξης και αναζητηθεί συμβιβασμός. Ωστόσο, σε
περίπτωση που δεν αποδώσετε
σημασία σε αυτό το ζήτημα και
εξακολουθήσετε να λαμβάνετε
αποφάσεις με απλή πλειοψηφία,
το κράτος τότε θα καταστεί δυσλειτουργικό. Διότι αυτή η στάση
θα αποξενώσει το ένα από τα ιδρυτικά κράτη από το ομόσπονδο κράτος. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί
και ένα άλλο σημείο. Κατά διαστήματα, ο κ. Αναστασιάδης αναρωτιέται το εξής: «Θα υπερισχύει
η άποψη μιας κοινότητας που αριθμητικά είναι μειοψηφία;» Όχι, στις
κοινές εξουσίες οι αποφάσεις θα
λαμβάνονται συνεταιρικά και θα

αναπτυχθεί η κουλτούρα του συμβιβασμού. Από την άλλη, σε περίπτωση που σε σημαντικά ζητήματα προκύψει αδιέξοδο θα υπάρξουν μηχανισμοί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Το θεμέλιο της
ομοσπονδιακής αντίληψης είναι
η συμμετοχή και η συμφωνία.
Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «Νότια Κύπρος», με πληθυσμό μικρότερο
του εκατομμυρίου, έχει τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τη Γερμανία
στην Ε.Ε. Δεν πρέπει να αγνοούμε
αυτήν την πραγματικότητα.
–Πώς σχολιάζετε τη θέση που
διατύπωσε στην Αθήνα ο τέως
ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς, ότι οι συνομιλίες στο Κυπριακό κατέρρευσαν επειδή η τ/κ πλευρά δεν
πραγματοποίησε βήματα στο
ζήτημα των εγγυήσεων;
–Στο Κραν Μοντάνα, καθώς σε
ένα τραπέζι πέντε πλευρές και η
Ε.Ε. ως παρατηρητής συζητούσαν
την ασφάλεια και τις εγγυήσεις,
σε ένα άλλο τραπέζι οι δύο πλευρές
συζητούσαν τα εναπομείναντα
θέματα, δηλαδή τη διοίκηση, τον
καταμερισμό εξουσίας, το εδαφικό,
το περιουσιακό κ.ά. Στόχος ήταν
η παράλληλη πρόοδος και στα δύο
τραπέζια και η κατάληξη σε συμφωνία πακέτο. Πιστεύω ότι εμείς,
ως τ/κ πλευρά, ξεκινώντας από το
Μον Πελεράν και αναλαμβάνοντας
κατά διαστήματα πρωτοβουλίες
κάναμε με συνέπεια τα αναγκαία

βήματα σε αυτό το ζήτημα. Στο
δε ζήτημα των εγγυήσεων, οι εκπρόσωποι της Τουρκίας, κυρίως
στη συνεργασία τους με τον γ.γ.
του ΟΗΕ, εξέπεμψαν το μήνυμα
ότι θα έδειχναν την αναγκαία ευελιξία, παράλληλα με τα βήματα
που θα πραγματοποιούσε η ε/κ
πλευρά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Τ/κ. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο πρωθυπουργός της
Τουρκίας και ο πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου ήταν έτοιμοι
να μεταβούν στο Κραν Μοντάνα
για την τελική φάση. Ωστόσο,
λόγω εμποδίων ανεξάρτητων από
εμάς δεν έγινε εφικτή η άφιξη του
κ. Τσίπρα στη διάσκεψη. Ως εκ
τούτου, δεν θα ήταν μια ρεαλιστική
προσέγγιση να ισχυριστούμε ότι
η διάσκεψη του Κραν Μοντάνα κατέρρευσε εξαιτίας του ζητήματος
της ασφάλειας και των εγγυήσεων.
Στο ζήτημα της ασφάλειας και των
εγγυήσεων η διαιώνιση ή όχι του
μεγάλου χάσματος εξαρτάται από
τη στάση της ε/κ πλευράς. Εμείς
ως τ/κ ηγεσία επιθυμούμε μια δομή
στην οποία όλοι θα αισθάνονται
ασφάλεια. Γι’ αυτό δηλώσαμε ότι
η ανάγκη της μιας πλευράς για
ασφάλεια δεν πρέπει να δημιουργεί
την εντύπωση απειλής για την άλλη. Με την ιδιότητα του πρώτου
ατόμου που εξέφρασε αυτή την
άποψη τονίζω ότι πιστεύω σε αυτήν
την αρχή. Γι’ αυτό, θα μπορούσε
να βρεθεί διέξοδος πράγμα όμως

–Τι μηνύματα λάβατε από τον
Νίκο Αναστασιάδη, κατά τις τελευταίες επαφές σας;
–Στη συνάντηση της 26ης Φεβρουαρίου συζητήσαμε θέματα επί
δύο κεφαλαίων. Γνωρίζετε τις ανακοινώσεις επί των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Χωρίς
αμφιβολία οι αποφάσεις για τη μόνιμη σύνδεση στο ηλεκτρικό, τη
λειτουργία των κινητών και στις
δύο πλευρές, την ανταλλαγή πινάκων ε/κ καλλιτεχνών και οπτικοακουστικών αρχείων του ΡΙΚ που
αφορούν την περίοδο πριν από το
1963, την εκκαθάριση 9 περιοχών
από νάρκες και στις δύο πλευρές,
συνιστούν μια θετική εξέλιξη. Αυτή
τη στιγμή εμείς ως τ/κ πλευρά εργαζόμαστε για ανάπτυξη και υλοποίηση αυτών των μέτρων. Ελπίζω
ότι σε αυτά τα θέματα η ε/κ πλευρά
δεν θα οπισθοχωρήσει. Στην πραγματικότητα η συμφωνία στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην κινητή τηλεφωνία αφορά το πλαίσιο-συμφωνία που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι
των συνομιλιών τα τελευταία 3,5
χρόνια. Δυστυχώς, η ε/κ πλευρά δεν
συμφώνησε για την υλοποίησή του
για αρκετό χρονικό διάστημα. Θα
ήθελα να αναφέρω ότι θα με ικανοποιούσε η υλοποίηση των προνοιών της νέας συμφωνίας με βάση
τις συγκλίσεις που εξασφαλίσαμε.
–Τι σας ελέχθη για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία;
–Η αποκεντρωμένη ομοσπονδία
ήταν στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας οπότε ακούσαμε τις σκέψεις του κ. Αναστασιάδη σχετικά.
Ως γνωστόν, ως τ/κ πλευρά, ποτέ
δεν είχαμε αρνητική στάση σε ό,τι
αφορά την προοπτική της παράδοσης περισσότερων εξουσιών στα
ιδρυτικά κράτη. Η ε/κ πλευρά επιθυμούσε τη συγκέντρωση περισσότερων εξουσιών στην κεντρική
εξουσία. Τώρα, εφόσον υπάρχει αλλαγή στάσης σε αυτό το θέμα, είμαστε έτοιμοι να αναθεωρήσουμε
την κατάσταση με καλή θέληση.
Αυτό το δήλωσα πολλές φορές. Το
σημείο κλειδί είναι παράλληλα με
τη μείωση του αριθμού τους, ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται
οι αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο,
στα θέματα που θα παραμείνουν
στο κέντρο. Δυστυχώς, η διαφωνία
σε αυτό το θέμα συνεχίζει να υφίσταται. Ο κ. Αναστασιάδης έκανε
μια γενική παρουσίαση για τις εξουσίες οι οποίες θα παραμείνουν στο
κέντρο. Ωστόσο, δεν παρουσίασε
ξεχωριστά την καθεμία η οποία θα
παραμείνει στα ιδρυτικά κράτη με
βάση τη λίστα των ομόσπονδων
εξουσιών που προορίζουμε για το
κέντρο. Σε περίπτωση που γίνει μια
πιο αναλυτική μελέτη για το θέμα,
είναι σίγουρο ότι θα θέλουμε να ενημερωθούμε. Θα μπορούσαμε να
εστιάσουμε και σε αυτό το ζήτημα.

Το φυσικό αέριο, οι γεωτρήσεις και η ομοσπονδία που «στενεύει»
–Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις έρευνες για φυσικό
αέριο τις οποίες θα ξεκινήσει η
τ/κ πλευρά στα ανοιχτά της Κύπρου; Σας προβληματίζουν οι
εξελίξεις στο ζήτημα του φυσικού αερίου;
–Ανέκαθεν τόνιζα ότι το ζήτημα
του φυσικού αερίου είτε θα μετατραπεί σε πεδίο συνεργασίας των
δύο κοινοτήτων της Κύπρου, της
Τουρκίας και των χωρών της περιφέρειας είτε θα μετεξελιχθεί σε
πεδίο έντασης και σύγκρουσης.
Επανειλημμένα επεσήμανα ότι τάσσομαι υπέρ της πρώτης προοπτικής.
Σε περίπτωση που υπάρχει όντως
αρκετός πλούτος, θα ήταν πιο ορθό
να οργανώσουμε την όλη διαδικασία με κοινή λογική από την αρχή,
εφόσον έχει γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν
δικαίωμα σε αυτόν. Δυστυχώς, η
ε/κ διοίκηση απέρριψε αυτήν την

Επικράτησαν συμπεριφορές τύπου, «αυτός ο χώρος
είναι υπό τη δική μου κυριαρχία και πράττω ό,τι
νομίζω». Γι’ αυτό στο άμεσο μέλλον δεν θα πρέπει
να εκπλήσσει κανέναν
η έναρξη γεώτρησης με
τα σκάφη της Τουρκίας.
ιδέα με επιμονή και εξακολουθεί
να πραγματοποιεί βήματα προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι
δυνατόν να ακολουθηθούν επικερ-

δείς στρατηγικές με τις οποίες οι
Τ/κ και η Τουρκία θα ενταχθούν
στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει
μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία. Αυτό υπαγορεύει η λογική.
Σε αυτό το ζήτημα, αντί να συμφωνήσουμε και να συνεργαστούμε,
επικράτησαν συμπεριφορές του
τύπου «αυτός ο χώρος είναι υπό
τη δική μου κυριαρχία και πράττω
ό,τι νομίζω». Συμπεριφορές που
αναπόφευκτα υποχρέωσαν τους
Τ/κ και την Τουρκία να πραγματοποιήσουν παρόμοια βήματα. Γι’
αυτόν τον λόγο, στο άμεσο μέλλον,
δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν η έναρξη της γεώτρησης με
τα σκάφη της Τουρκίας.
–Τι είδους χρονοδιάγραμμα περιμένει τις συνομιλίες που ενδέχεται να ξεκινήσουν μετά τον
Ιούνιο; Θα μπορούσε να προκύψει λύση με βάση ένα στενό χρο-

νοδιάγραμμα, το οποίο να έχει
ως τελικό ορόσημο τις «προεδρικές εκλογές» του 2020;
–Δυστυχώς την παρούσα στιγμή
δεν είναι γνωστό το αν θα ξεκινήσει
ή όχι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Υπό την υφιστάμενη
κατάσταση, δυστυχώς, φαίνεται
ότι η εξασφάλιση θετικού αποτελέσματος θα είναι ένα ιδιαίτερα
δύσκολο εγχείρημα. Από τη δική
μας σκοπιά, η πολιτική ισότητα
δεν είναι θέμα στο οποίο μπορεί
να υπάρξει οπισθοχώρηση. Και
όσο η ε/κ πλευρά εξακολουθεί να
επιμένει σε αυτό το ζήτημα, φαίνεται ότι η συμφωνία θα είναι πολύ
δύσκολη. Επιπλέον, όπως έχει γραφτεί και στον Τύπο, γίνεται προσπάθεια για να παραφραστεί και
να αλλοιωθεί το Πλαίσιο Γκουτιέρες,
της 30ής Ιουνίου 2017. Γίνεται προσπάθεια να εφευρεθεί ένα ανύπαρκτο έγγραφο της 4ης Ιουλίου. Με

Στην Κύπρο πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας
όχι τις εκλογές, αλλά
τις επόμενες γενιές.
Αν υπάρχει μια ευκαιρία
για λύση, είναι καθήκον
και ευθύνη μου απέναντι
στις νέες γενιές να
τη χρησιμοποιήσω.
βάση όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι
πολύ δύσκολη η συμφωνία και για
τους όρους αναφοράς. Σε περίπτωση που υπερνικηθούν αυτά τα εμ-

πόδια, θα μπορούσαμε τον Ιούνιο
να αναφερθούμε, όπως αναφέρετε
και εσείς, σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που δεν θα έχει
ανοιχτό τέλος και θα είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. Κι αυτό
διότι στις 31 Μαρτίου στην Τουρκία
θα πραγματοποιηθούν οι δημοτικές
εκλογές. Ακόμη, στα τέλη του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές. Υπάρχει το ενδεχόμενο
να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τον λόγο,
αν εστιάσουμε στη διαδικασία μετά
τον Ιούνιο, διαπιστώνουμε ότι όντως υφίσταται ένα στενό χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, εγώ ανέκαθεν
υπογράμμιζα το εξής: Στην Κύπρο
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι
τις εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές. Αν υπάρχει μια ευκαιρία για
λύση, είναι καθήκον και ευθύνη
μου απέναντι στις νέες γενιές να
τη χρησιμοποιήσω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Δάνειο 1,4 εκατ. με μηνιαίο εισόδημα 4.300
Μια χαρακτηριστική περίπτωση δανειοδότησης Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου στα γρανάζια του Συνεργατισμού από το 2010
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο σάλος που έχει προκληθεί για τα
δάνεια σε Πολιτικά Εκτεθειμένα
Πρόσωπα (ΠΕΠ), άμα τη δημοσιοποιήσει της έκθεσης της Ερευνητικής
Επιτροπής για το Συνεργατισμό, καταμαρτυρεί το προβληματικό πλαίσιο
του Πιστωτικού Συστήματος του
Συνεργατισμού, όχι κατ’ ανάγκη
μετά το 2013. Οι περιπτώσεις εκείνες
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν αυτό το οποίο
ως πρακτική είχε παγιωθεί και στο
Συνεργατισμό, πριν την οικονομική








Το ΠΕΠ και η σύζυγός
τους εμφανίζονται με
πέντε δάνεια συνολικού
ύψους 1,47 εκατ. ευρώ
τα οποία έχουν αναδιαρθρωθεί δυο φορές.
κρίση. Την παραχώρηση δανείων
με βάση τις εγγυήσεις, που παρουσίαζε ο κάθε δανειολήπτης και όχι
την δυνατότητα αποπληρωμής τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις δε, όπως
προκύπτει και από στοιχεία της έκθεσης, τα ποσά που παραχωρήθηκαν
ήταν δυσανάλογα με τα σταθερά εισοδήματα των δανειοληπτών. Μια
τέτοια περίπτωση είναι σε γνώση
της «Κ» όπου φαίνεται ξεκάθαρα,
ακόμα και όταν τα προβληματικά
χαρτοφυλάκια αναδιαρθρώθηκαν,
πως ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως
αδύνατο, ο κάτοχος των δανείων
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια από τις 2.845 δανεισμού ΠΕΠ
που συμπεριλαμβάνεται στις Μη
Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ).
Η περίπτωση προβληματικού δα-

Η περίπτωση ΠΕΠ που παρουσιάζει η «Κ» αφορά πρόσωπο με θητεία σε πόστα συγκεκριμένου κόμματος, που κατά

καιρούς κατείχε διάφορα κρατικά αξιώματα και σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά σε τοπικό επίπεδο.
νείου ΠΕΠ που είναι εις γνώσιν της
«Κ», με επίσημα στοιχεία της Altamira, εταιρείας που έχει αναλάβει
το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της
ΣΚΤ, αφορά δημόσιο πρόσωπο, αξιωματούχο συγκεκριμένου κόμματος
που έχει περάσει από διάφορα κρατικά πόστα και σήμερα παραμένει
ενεργό στα δημόσια πράγματα σε
τοπικό επίπεδο. Με βάση τα έγγραφα
που έχουμε στην κατοχή μας, το
συγκεκριμένο ΠΕΠ και η σύζυγός
του είναι κάτοχοι πέντε δανείων
από συγκεκριμένη ΣΠΙ με αρχική
συνολική έκθεση 1,327 εκατ. Για τα
πέντε δάνεια το ζεύγος έχει παρουσιάσει εγγυήσεις αγοραίας και καταναγκαστικής αξίας που καλύπτει
το ύψος του δανεισμού. Ωστόσο,
όπως φαίνεται και από το σημείωμα
που ετοιμάσθηκε από την Altamira,

σε δυο από τα πέντε ακίνητα που
είναι ως υποθήκη εμφανίζονται ως
δεύτερη και τρίτη υποθήκη.

1η αναδιάρθρωση

Τα πέντε δάνεια έτυχαν πρώτης
αναδιάρθρωσης στις 20/08/2015 και
εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως τα μηνιαία έσοδα του ζεύγους δεν κάλυπταν τις δανειακές υποχρεώσεις
που συμφωνήθηκαν, με αποτέλεσμα
όπως αναφέρεται και στο σημείωμα
της Altamira οι δανειολήπτες να
καλύψουν μόνο το 41% των μηνιαίων δόσεων. Επίσης οι κάτοχοι
των συγκεκριμένων δανείων δεν
κατέβαλαν ποτέ εφάπαξ ποσό 250
χιλιάδων ευρώ από ρευστοποίηση
ακίνητης περιουσίας που είχε συμφωνηθεί. Επίσης αυτό που δεν περνά
απαρατήρητο είναι πως συμφωνή-

θηκε δόση ύψους 13 χιλιάδων ευρώ
μέχρι εξοφλήσεως, τη στιγμή που
τα εισοδήματα δεν κάλυπταν τις
υποχρεώσεις.

2η αναδιάρθρωση

Τρία χρόνια μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, οι δυο πλευρές επιχειρούν και πάλι να καταλήξουν σε νέα αναδιάρθρωση. Οι οφειλές του επώνυμου δανειολήπτη και
της συζύγου του από 1,327 εκατ.
ευρώ έχουν ανέλθει μαζί με τους τόκους στο 1,470 εκατ. ευρώ. Και εδώ
αυτό που έχει αξία είναι το σκεπτικό
συμφωνίας σε συνδυασμό με τα εισοδήματα. Ο δανειολήπτης με βάση
το σημείωμα αξιολόγησης για αναδιάρθρωση των δανείων, παρουσιάζει μηνιαίο εισόδημα 4.300 ευρώ.
Με βάση τις μηνιαίες υποχρεώσεις

το σύνολο των εισοδημάτων είναι
ελλειμματικό κατά 3 χιλιάδες ευρώ.
Η εισήγηση στο αίτημα για αναδιάρθρωση είναι θετική και όπως
αναφέρεται στο σημείωμα ο δανειολήπτης διαβεβαίωσε πως μπορεί
να καλύψει τα όσα προνοούνται
στην δεύτερη αναδιάρθρωση. Η εισήγηση για θετική απάντηση στο
αίτημα βασίζεται σε διαβεβαιώσεις
από πλευράς δανειολήπτη, για κάλυψη των υποχρεώσεων από άλλες
πηγές εισοδημάτων και στο πνεύμα
της δεύτερης ευκαιρίας στους πελάτες. Να σημειώσουμε πως η δεύτερη αναδιάρθρωση περιλάμβανε
αρχική μηνιαία δόση 5 χιλιάδων ευρών που αυξανόταν κλιμακωτά με
τελική δόση μέχρι την αποπληρωμή
του δανείου των 1,470 εκατ. ευρώ,
10 χιλιάδες ευρώ. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αναφέρεται
στο σημείωμα της Altamira, και στο
ενδεχόμενο εκποίησης των υποθηκών η ζημιά της τράπεζας υπολογίσθηκε στις 150 χιλιάδες ευρώ.

2.845 ΠΕΠ στη ΣΚΤ

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Ερευνητικής
Επιτροπής το σύνολο των ΠΕΠ ανέρχεται στις 2.845 από τις οποίες οι
2.124 είναι φυσικά πρόσωπα. Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά μέλη
κοινοτικών Συμβουλίων (982), ακολουθούν μέλη ΔΣ (375), πρόεδροι
κοινοτικών συμβουλίων (345) και
άλλοι. Από το σύνολο των ΠΕΠ φυσικών προσώπων (2.124), με καθυστερημένα δάνεια εμφανίζονται 984
ΠΕΠ. Η συνολική δανειακή έκθεση
των περιπτώσεων αυτών, ανέρχεται
σε 127,07 εκατ. ευρώ με την κατηγορία των Δημοτικών Γραμματέων
να έχει το πιο υψηλό ποσοστό ΜΕΧ,
ακολουθούν τα μέλη ΔΣ ημικρατικών
οργανισμών και οι πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων.

Εννέα ΠΕΠ
υψηλού
δανεισμού
Μια συνολική εικόνα για τον
δανεισμό Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων ή συνδεδεμένων προσώπων με ΠΕΠ, δίνεται
στους φακέλους που κατέθεσε
στην Ερευνητική Επιτροπή ο
Γιώργος Χατζηνικόλας. Μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2018 τα συνολικά υπόλοιπα δανεισμού για
ΠΕΠ ήταν στα 254,144 εκατ.
ευρώ. Οι συνολικές καθυστερήσεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 ανήλθαν στα
90,5 εκατ. ευρώ, αύξηση
45,63%. Το ποσό που διαγράφηκε ήταν 6,1 εκατ. ευρώ. Στην
κατηγορία των συνδεδεμένων
προσώπων με ΠΕΠ για την ίδια
περίοδο, τα συνολικά υπόλοιπα
ήταν 178,75 εκατ. ευρώ, οι καθυστερήσεις στα 43,9 εκατ. ευρώ, οι δε συνολικές διαγραφές
3,7 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του κ. Χατζηνικόλα, ο αριθμός των ΠΕΠ
που σχετίζονται με τη ΣΚΤ ξεπερνά τους 1500 εκ των οποίων οι 700 παρουσιάζουν τις
καθυστερήσεις. Επίσης στην
έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται
στοιχεία για εννέα περιπτώσεις ΠΕΠ υψηλού δανεισμού.
Οι εννέα περιπτώσεις αφορούν
ένα Δήμαρχο, ένα Ανώτερο
Κρατικό Αξιωματούχο, τρία μέλη του Κοινοβουλίου και τέσσερα μέλη Δ.Σ Ημικρατικού Οργανισμού, με συνολικές καθυστερήσεις 7.874.520,49 ευρώ.
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Τι ξέρουν και τι όχι οι πολίτες για το ΓΕΣΥ
Αμφιβολίες και προσδοκίες για το σύστημα, τέλη Μαρτίου το άνοιγμα καταλόγων εγγραφής για τους δικαιούχους
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

«Τρέχουν» τα χρονοδιαγράμματα
για την υλοποίηση της μεγαλύτερης
μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας. Μετά το άνοιγμα των καταλόγων
εγγραφής για τους προσωπικούς
και ειδικούς ιατρούς, ήρθε η σειρά
των πολιτών εφόσον σύμφωνα με
τις πληροφορίες περί τα τέλη Μαρτίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα καλέσει τους πολίτες να εγγραφούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας και να επιλέξουν τον προσωπικό
τους ιατρό ο οποίος θα τους καθο






Δεν ευνοούν την εγκατάλειψη της ιδιωτικής
τους ασφάλειας
υγείας οι δικαιούχοι.
δηγεί για τις υπηρεσίες υγείας που
θα λαμβάνουν στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Άλλωστε, το άνοιγμα καταλόγων για τους δικαιούχους μπορεί
να θεωρηθεί και ως ένας μοχλός
πίεσης για τους προσωπικούς ιατρούς και παιδίατρους που δεν
εγράφησαν μέχρι στιγμής στο Σύστημα, διότι η αμοιβή που θα λαμβάνουν θα είναι ανάλογη με τον
αριθμό των πολιτών που θα εγγραφούν σε αυτούς. Σημειώνεται δε,

Μοχλός πίεση για τους προσωπικούς ιατρούς το άνοιγμα καταλόγων εγγραφής για τους πολίτες.
πως η συμμετοχή των πολιτών στο
ΓεΣΥ είναι υποχρεωτική γι’ αυτό
και ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί
να λαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας
υγείας μόνο όταν εγγραφεί στο μητρώο δικαιούχων και στον κατάλογο
του προσωπικού του ιατρού.

Τρόποι εγγραφής
Η εγγραφή των πολιτών στο μητρώο Δικαιούχων μπορεί να γίνει
με τρεις τρόπους. Με τον πρώτο

τρόπο, ο πολίτης μπορεί να εγγραφεί ο ίδιος αυτοπροσώπως δια μέσου τους ηλεκτρονικού του υπολογιστή.
Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα
του ΟΑΥ (www.gesy.org.cy), μπορεί
να φτιάξει τον δικό του λογαριασμό
χρήστη στην «Πύλη Δικαιούχων»
και να ακολουθήσει τις διαδικασίες
εγγραφής. Στη περίπτωση όμως
που κάποιος δεν έχει πρόσβαση
σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας παρέχει δύο άλλες επιλογές.
Ο δικαιούχος μπορεί είτε να
απευθυνθεί σε τρίτο πρόσωπο που
να διατηρεί ενεργό λογαριασμό
στην «Πύλη Δικαιούχων» και αυτός
να τον βοηθήσει να εγγραφεί στο
Σύστημα, είτε να επισκεφθεί τον
προσωπικό γιατρό της επιλογής
του (εφόσον είναι συμβεβλημένος
στο ΓεΣΥ), προκειμένου αυτός να
συμπληρώσει το αίτημα εγγραφής

στο μητρώο δικαιούχων εκ μέρους
του ασθενή του.

Ποιοι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες
που διαμένουν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω
κατηγορίες:
• Όλοι οι Κύπριοι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας που διαμένουν
στις ελεύθερες περιοχές.

• Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.
• Πολίτες Τρίτων Χωρών που
έχουν τη συνήθη διαμονή τους
στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή
Δημοκρατία περιοχές και έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους
κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης
ή έχουν άδεια μόνιμης διαμονής.
• Τα εξαρτώμενα τέκνα των
προαναφερόμενων δικαιούχων.
• Πρόσφυγες και πρόσωπα με
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από
την Κ.Δ. περιοχές και είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα
με καθεστώς συμπληρωματικής
προστασίας σύμφωνα με τον περί
Προσφύγων Νόμο.
Για να εγγραφεί, ωστόσο, ένας
δικαιούχος στο ΓεΣΥ θα πρέπει
πρωτίστως να είναι καταχωρημένος
είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης ή/και στο
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Όσον αφορά τους
αλλοδαπούς οι οποίοι εργάζονται
στην Κύπρο και δεν έχουν ενημερώσει μέχρι στιγμής τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει
να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν έγκαιρα.

Στους πολίτες ο λόγος
Η «Κ» ήρθε επαφή με συμπολίτες ζη-

τώντας την άποψη τους για την επερχόμενη εφαρμογή του ΓεΣΥ, το τι γνωρίζουν γι’ αυτό, αλλά και για το αν είναι
πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την ιδιωτική τους ασφάλεια υγείας.

Σταύρος, 21 ετών, φοιτητής
«Το ΓεΣΥ είναι μια προσπάθεια που γίνε-

ται από την πολιτεία ο ιδιωτικός τομέας
υγείας να συζευχτεί με τον δημόσιο τομέα υγείας», σημειώνει ο Σταύρος και τονίζει πως το ΓεΣΥ έχει ως στόχο όλοι οι
πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ο κάθε πολίτης να έχει δυνατότητα να επιλέγει τον
γιατρό που θέλει να το εξετάσει ανεξαρτήτως κοινωνικό – οικονομικής κατάστασης. Κληθείς να σχολιάσει αν πιστεύει
πως θα είναι βιώσιμο, ο 21χρονος απαντά
πως «πρωτίστως πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι γιατροί τις προθέσεις τους και μετά να δούμε αν θα βιώσιμο ή όχι». Τονίζει
δε, «πως αν τελικώς επιλυθούν οι διαφωνίες που υπάρχουν με τους γιατρούς, τότε
ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε
ένα ΓεΣΥ όπως μας αξίζει. Αν όχι πιθανώς
τα πράγματα να χειροτερέψουν περισσότερο απ’ ότι είναι σήμερα».

Πάνος, 58 ετών, πωλητής
«To μόνο που γνωρίζω είναι ότι είναι μια

ασφάλεια υγείας» τονίζει ο κ. Πάνος
ενώ κληθείς να σχολιάσει αν θεωρεί
πως θα καλυτερέψει η υφιστάμενη κατάσταση με την εφαρμογή του ΓεΣΥ,

απαντά πως «εγώ πιστεύω ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα και παρά τις
όποιες δεσμεύσεις τα πράγματα θα αρχίσουν να περιπλέκονται και πάλι. Ο γιατρός θα βλέπει πρώτα αυτόν που έχει το
μέσο». Τονίζει δε, πως σε πρώτη φάση
θα κρατήσει την ιδιωτική ασφάλεια
υγείας που διατηρεί και αν βεβαιωθεί
ότι το ΓεΣΥ θα παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη πιθανώς σε μεταγενέστερο στάδιο να την αφήσει.

Χριστίνα, 23 ετών, λογοθεραπεύτρια
«Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι κάτι το

οποίο είναι εφαρμοσμένο σε πολλές
χώρες του κόσμου και σύντομα θα
εφαρμοστεί και στην Κύπρο». «Απ’ ότι
ξέρω, σημειώνει, είναι ένα Σύστημα
Υγείας στο οποίο θα μπαίνουν μέσα όσοι
γιατροί επιθυμούν και θα αποκόπτεται
από τους πολίτες ένα ποσοστό από τον
μισθό τους κάθε μήνα, για να μπορούν
να επισκέπτονται όποιο γιατρό επιλέξουν». Ερωτηθείσα αν πιστεύει πως θα
καλυτερέψει ο τομέα της υγείας στην με
την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η 23χρονη,
απάντησε θετικά ωστόσο πρόσθεσε,
«αλλά από την άλλη, έχω μια μικρή αμφιβολία διότι στην Κύπρο έχουμε μια νοοτροπία αλλιώς να παρουσιάζουμε τα
πράγματα και αλλιώς να γίνονται».
Μάριος, 40 ετών, Δημόσιος Υπάλληλος:
«Το μόνο που γνωρίζω επί της ουσίας
για το ΓεΣΥ, είναι ότι από την 1η Μαρτίου
ξεκίνησαν οι αποκοπές των εισφορών
και πως όταν ξεκινήσει να λειτουργεί θα
μπορώ να πηγαίνω σε γιατρούς και του

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».
Προσθέτει δε, πως η εφαρμογή του θα
είναι κάτι θετικό για τον τόπο αν και εφόσον δουλέψει σωστά, διότι όπως εξηγεί,
κάποιος πολίτης θα μπορεί να επισκέπτεται ένα γιατρό απευθείας χωρίς να
περιμένει αρκετό διάστημα όπως συμβαίνει τώρα.

Λευτέρης, 28 ετών, κομμωτής
«Το ΓεΣΥ είναι ένα εγχείρημα που λαμ-

βάνει χώρα προκειμένου να έχουν όλοι
πρόσβαση στην υγεία, ωστόσο δεν γνωρίζω ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα παρέχονται σε αυτό». Σημειώνει δε, πως δεν
είναι σίγουρος σε ποιο βαθμό θα καλυτερέψουν τα πράγματα με την εφαρμογή

του, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως
«αν δεν το δω με τα μάτια μου δεν πιστεύω πως θα λειτουργήσει». Ερωτηθείς
αν θα κρατήσει την ιδιωτική ασφάλεια
υγείας που διατηρεί, ο 27χρονος αναφέρει πως θα την κρατήσει, εξηγώντας πως
«αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν είμαι ασφαλισμένος». «Δεν είμαι σίγουρος
τι θα γίνει με το ΓεΣΥ και πως θα λειτουργήσει», καταλήγει.
Δημήτρης, 30 ετών, Ασφαλιστής: «Αυτό
που γνωρίζω για το ΓεΣΥ είναι πως έχουν
ήδη ξεκινήσει οι αποκοπές εισφορών και
πως για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του
δεν θα καλύπτει την ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη αλλά μόνο την εξωνοσοκομειακή». Προσθέτει δε, πως «είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρω-

ση για το τι είναι το ΓεΣΥ και ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει», εξηγώντας παράλληλα, πως υπάρχουν πράγματα τα οποία
μπορεί να μάθει κάποιος αλλά πρέπει να
ασχοληθεί εις βάθος. Υπογραμμίζει δε,
πως «οι γιατροί με τη στάση τους δείχνουν πως δεν θέλουν αυτό το σύστημα,
δίνοντας έτσι μια αρνητική εντύπωση
προς τον κόσμο». Ερωτηθείς κατά πόσο
πιστεύει πως θα υλοποιηθεί με επιτυχία
αυτή η μεταρρύθμιση, ο 30χρονος απαντά: «έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε
ένα προβληματικό Σχέδιο Υγείας από τις
δομές του, ούτως ώστε ο κόσμος να αηδιάσει με την ιδέα της δημόσιας και δωρεάν υγείας και στη συνέχεια όταν καταρρεύσει το ΓεΣΥ να ιδιωτικοποιήσουν
τα νοσοκομεία και να δοθεί έμφαση στον
ιδιωτικό τομέα ούτως ώστε να εξαναγκάσουν τον κόσμο να στραφεί προς τις
ασφαλιστικές εταιρείες».

Μανώλης, 70 ετών, συνταξιούχος
«Υπάρχουν δεκαετίες που ακούω για το

ΓεΣΥ αλλά δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα
να το προσφέρουν στον κόσμο». Ο κ.
Μανώλης, σημειώνει πως «αν τελικώς
λειτουργήσει, αυτό θα βοηθήσει όλο τον
κόσμο να έχει πρόσβαση στην υγεία και
όχι μόνο οι πλούσιοι». Ερωτηθείς αν πιστεύει πως θα είναι καλύτερες οι συνθήκες σε περιβάλλον ΓεΣΥ, ο 70χρονος,
απαντά, πως «βεβαίως θα είναι καλύτερες», τονίζοντας ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί να ταλαιπωρείται περιμένοντας
με τις ώρες στα δημόσια νοσοκομεία να
εξυπηρετηθεί».

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧAΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥA
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Goldman Sachs Bank κατέχει
δεσπόζουσα θέση στον κόσμο, όχι μόνο στο οικονομικό
πεδίο, αλλά επειδή λόγω και εκτοπίσματος καθορίζει εξελίξεις τόσο
σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο στον πλανήτη. O Jose Manuel Barroso ήταν Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 10 ολόκληρα χρόνια, από το 2004 μέχρι
το 2014.
Ο κύριος Μπαρόζο λοιπόν, 20
μήνες μετά την λήξη της θητείας
του, προσλήφθηκε στην πιο ψηλή
θέση της ιεραρχίας της Goldman
Sachs/παράρτημα Ευρώπης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σεισμό και
ταρακούνησε συνθέμελα την ΕΕ
και λόγω του σάλου η Επιτροπή
αναγκάστηκε να παραπέμψει το
θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας,
έστω και αν τυπικά ο Μπαρόζο δεν
παραβίασε τον κανονισμό ο οποίος

Η σύγκρουση συμφερόντων
όριζε ότι αφορά ενέργειες μέχρι
18 μήνες μετά την λήξη της θητείας.
Λόγω του Barossogate όπως αποκλήθηκε το νόμιμο «σκάνδαλο», η
ΕΕ άλλαξε τον κώδικα δεοντολογίας
τον Φεβράρη του 2018. Μετά από
διετή έρευνα η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O`Reilly, ζήτησε
να επανεξεταστεί από την επιτροπή
δεοντολογίας της Επιτροπής, η
απασχόληση του πρώην προέδρου
Jose Manuel Barroso στην Goldman
Sachs Bank όσον αφορά τη συμβατότητά της με τις σχετικές υποχρεώσεις της Συνθήκης και δήλωσε
τα εξής: «Οι πρώην Επίτροποι έχουν
δικαίωμα στην απασχόληση μετά
τη θητεία τους, αλλά ως πρώην δημόσιοι λειτουργοί πρέπει επίσης
να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές
τους δεν υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ. Η
νέα θέση του J.M.Barroso δημι-

ούργησε σοβαρές δημόσιες ανησυχίες».
Στην Κύπρο σε αντίθεση με τα
ευρωπαϊκά θέσμια, είχαμε το φαινόμενο, εν ενεργεία Υπουργός Οικονομικών να διαπραγματεύεται
για μήνες τους όρους για πρόσληψη
ως CEO σε Τράπεζα και να παραιτείται από Υπουργός, ώστε άμεσα
να αναλάβει ως υπάλληλος της Τράπεζας, χωρίς να τίθεται καν στην
δημόσια σφαίρα αν αυτή αποτελούσε αντιδεοντολογική συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων/conflict of interest.
Ο όρος αυτός δεν υπήρχε στην
δημόσια σφαίρα μέχρι πρόσφατα,
οπόταν με αφορμή τα όσα έλαβαν
χώρα στο χώρο της Δικαιοσύνης
και με αφορμή την απόφαση του
ΕΔΔΑ κατά της Κύπρου στην υπόθεση Nicholas αλλά και τώρα, με
τα ΜΕΔ βουλευτών οι οποίοι λαμ-

βάνουν μέρος στις αποφάσεις για
θέματα που ενδεχομένως υπάρχουν
συγκρούσεις συμφερόντων, πλέον
ακούγεται ως πλημμυρίδα στις δημόσιες τοποθετήσεις όλων. Το πλέον πρόσφατο γεγονός που ενδεχομένως αφορά σε κατάφωρη παραβίαση δεοντολογίας και conflict
of interest, αφορά στο γεγονός ότι
η εταιρεία Poppy Sarl, θυγατρική
της Pimco, είναι πλέον μεγαλομέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα σε
ποσοστό 17,30%. Υπενθυμίζω ότι
η εταιρεία PIMCO αξιολόγησε τις
κεφαλαιακές ανάγκες και του Συνεργατισμού για την περίοδο
30/6/2012 μέχρι και τις 30/6/2015
οπόταν και κατέληξε στο €1,5 δισ.
και ότι είναι βιώσιμος, γεγονός που
συμφωνήθηκε με την Tρόικα και
εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανακεφα-

λαιοποίηση του ΣΠΤ με €1,5 δισ.
από το κράτος. Αυτό έγινε μετά
από έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που ετοίμασε η ΣΚΤ και
την υπογραφή εγγράφου με αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις την
31/1/2014. Στην σελίδα 754 του εμπεριστατωμένου και τεκμηριωμένου πορίσματος για τον Συνεργατισμό καταγράφεται ρητά και ξεκάθαρα ότι ενδεχομένως να υπήρχε
κακόβουλος σχεδιασμός για την
κατάληξη του Συνεργατισμού:
«Πρέπει δε εδώ να θυμίσουμε κάτι
το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών
ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής
Επιτροπής, ότι η πώληση ήταν ένας
πολύ καλός τρόπος αποκρατικοποίησης.
Μήπως αυτό τον ενδιέφερε από
την αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου επανειλημμένες αρχικά δηλώσεις του ότι ο Συνεργατισμός

έπρεπε να επιστρέψει εκεί όπου
ανήκε;» Εύλογα αναρωτιέται πλέον
κάποιος αν η Pimco η οποία μπροστά στα μάτια μας καρπώνεται
πλουσιοπάροχα τον θάνατο του
Συνεργατισμού, ο οποίος ξεπουλήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα,
ενεργούσε αντικειμενικά και αμερόληπτα ή αν όπως αναφέρεται
στο πόρισμα, ενεργούσε με συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο βλέπουμε σήμερα. Η απάντηση στο
ερώτημα αυτό εναπόκειται πλέον
να απαντηθεί από τον γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ο οποίος
έχει ήδη αποδείξει το ηθικό του
εκτόπισμα και βάρος αφού δεν έχει
διστάσει να ακουμπήσει πολλές
λεγόμενες ιερές αγελάδες του τόπου
και να βάλει τον δάκτυλο επί τον
τύπο των ήλων.

Ο κ. Μιχ. Παρασκευάς είναι δικηγόρος.
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Πόλεμος Χάρη κατά ΑΚΕΛ και όσων έβαζαν το χέρι στο γλυκό
Τα καπετανάτα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή του
Χάρη ότι θα μείνει στο ΥΠΟΙΚ μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους και μετά θα βάλει πλώρη γι’ αλλού (βλ. Πινδάρου) δεν περιμέναμε
ότι θα αμολούσε και μια βόμβα μεγατόνων.
Κι όμως το έκανε στη συνέντευξη που έδωσε στη δικιά μας Μαρίνα Οικονομίδου το ίδιο
απομεσήμερο. Είπε συγκεκριμένα (βλ. σελ.
5): «Κατανοώ γιατί αντιδρούν και γιατί τα
έχουν με μένα. Επειδή μέσα από τις αποφάσεις των τελευταίων ετών, όχι μόνο τώρα αλλά και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
έχουμε αποκλείσει τα πολιτικά κόμματα και
τοπικά τους καπετανάτα από την πρόσβαση
και τη διαχείριση δισεκατομμυρίων». Στο
ερώτημα δε της συναδέλφου αν αναφέρεται
στο ΑΚΕΛ, η απάντηση του Χάρη ήταν, «Κυρίως στο ΑΚΕΛ». Από σήμερα λοιπόν θα πρέπει να αναμένεται ότι οι επικοινωνιακές οδομαχίες θα είναι καθημερινές και αδιάλειπτες. Κι όποιος αντέξει. Προεκλογική γαρ.

Χάρης Γεωργιάδης

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος σήκωσε το γάντι που
έριξαν όλα τα κόμματα και μπήκε στον
προεκλογικό μάλιστα από αριστερά…

••••
Ποινικές;

Οι πληροφορίες που μετέφερε στη δημόσια
σφαίρα με πρωτοσέλιδο η «Χαραυγή» είναι
ότι ο γενικός εισαγγελέας μελετά προσεκτικά
το πόρισμα της Ερευνητικής με πρόθεση να
κινήσει ποινικές διαδικασίες. Ωστόσο, υπάρχει και ο νόμος για τον Συνεργατισμό που
στην πρώτη του παράγραφο μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Η Κεντρική Τράπεζα, οι αρμόδιες
εποπτικές αρχές και οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας ή
σύμβουλος, μέλος επιτροπής ή λειτουργός
των αρμοδίων εποπτικών αρχών, σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής
διαδικασίας για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή
άλλης θεραπείας ή για επιβολή κύρωσης
εναντίον του σχετικά με οποιαδήποτε πράξη
ή παράλειψή του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Κεντρικής Τράπεζας ή των αρμοδίων εποπτικών αρχών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη,
εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας». Με αυτό υπόψη ποιος θα πάει σε ποινικές και ποιος θα ζήσει για
να δει το τέλος μιας τέτοιας δίκης ύστερά από
πέντε με εφτά χρόνια. Άντε γεια…

••••
Μπροστά οι νέοι

Μετά το κάζο του Ευθύμιου Δίπλαρου με το
ζωντανό πτώμα, τα συναγερμικά στελέχη

Η Ερευνητική Επιτροπή καλείται να απαντήσει στη μομφή Χάρη Γεωργιάδη κατά πόσο διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της
όταν έχει μέλος της τον κ. Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος ήταν ανθυποψήφιος του Νικόλα Χατζηγιάννη για τη θέση στο Συνεργατισμό. Ή μήπως είναι too late; Έ, ένα λάττε καλό!

αποφάσισαν να κλειστούν στα σπίτια τους.
Κάπως έτσι βγήκαν νέα, άγνωστα πρόσωπα
στο προσκήνιο και στα πάνελ, είτε για να μυρίσει ανανέωση είτε για να αποφύγουν το
πολιτικό κόστος τα συναγερμικά στελέχη.

ξη με την κυβέρνηση, δεν ήταν άλλος από
τον αντιπρόεδρο του κόμματος Αλέκο Τρυφωνίδη. Ο κ. Τρυφωνίδης είναι γνωστό πως
από το καλοκαίρι επέμενε σε σκληρό ροκ με
την κυβέρνηση.

••••

••••

Και ο Αβέρωφ

Σιγή ιχθύος

Μπροστά βγήκε βεβαίως και ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ, ο οποίος ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη, αλλά θυμήθηκε παράλληλα τις
αμαρτίες των κομμάτων. Έδωσε και πλήρη
στήριξη στον Χάρη, κλείνοντας μία και καλή
τα στόματα που έκαναν λόγο για ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών. Όπως μαθαίνει πάντως
η στήλη ο Πάφιος πρόεδρος ανησυχεί πως
το πόρισμα του Συνεργατισμού θα αποτελέσει το Βατερλό και έναν ακόμα λόγο γιατί οι
συναγερμικοί θα αρνηθούν να προσέλθουν
μαζικά στην κάλπη.

••••
Ο ροκ Τρυφωνίδης

Σε αντίθεση με το ΔΗΚΟ που ζητάει καθημερινά την παραίτηση ή την παύση του Χάρη
Γεωργιάδη, στην ΕΔΕΚ έχει πέσει σιγή ιχθύος για το θέμα. Σε τέτοιο σημείο που κάποιοι εκ των υποψηφίων ευρωβουλευτών
άρχισαν να δυσφορούν και να διερωτούνται
πού το πάει ο Σιζόπουλος. Και τώρα που λέμε
για ΕΔΕΚ, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι
ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου
συμμετέχει σε εκδήλωση της Συμμαχίας Πολιτών ως ομιλητής για το πόρισμα του Συνεργατισμού. Είναι προπομπός για νέα μεταγραφή ή απλώς συναδελφική αλληλεγγύη;

••••

Στο εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΚΟ συζητήθηκε το πόρισμα για τον Συνεργατισμό, με
το σώμα να αποφασίζει ομόφωνα πως ο Χάρης Γεωργιάδης πρέπει να παραιτηθεί. Ο πιο
έντονος, όπως ακούγεται, για μετωπική ρή-

Το δύσκολο άνοιγμα

Πάντως, ο Συνεργατισμός και το πόρισμα
υπήρξε η αφορμή ώστε το Πολιτικό Γραφείο
του ΑΚΕΛ να αποφασίσει άνοιγμα προς τα
άλλα κόμματα και συντονισμό για το εν λόγω

θέμα. Υπήρξαν βεβαίως και στελέχη που
δεν είδαν με θετικό μάτι την εν λόγω κίνηση
και το φλερτ με το ΔΗΚΟ, όπως ο Γιώργος
Λουκαΐδης, ο οποίος τσακώθηκε στο twitter
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο για τον παραλληλισμό με το πόρισμα στο Μαρί που έκανε
ο ΔΗΚΟΪκός πρόεδρος. Δεν παρέλειψε να
του θυμίσει πως «αν κάποιος αποσιωπούσε
την τραπεζική ληστεία μέχρι τον Μάρτιο του
2013 αυτός δεν ήταν άλλος από τον Αβέρωφ
Παπαδόπουλο το γένος Ορφανίδη». Διφωνία και διπολισμός στην Εζεκία Παπαϊωάννου ή μας φαίνεται;

••••
Τα poll του Βότση

Μπορεί το πόρισμα να έφερε τα πάνω κάτω
στο πολιτικό σύστημα, αλλά ο πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης
φρόντισε να ελαφρύνει το κλίμα μάλιστα σε
ρυθμούς σάμπα. Την ώρα που τα κόμματα
φώναζαν για ανάληψη πολιτικών ευθυνών
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού ο
Λεμεσιανός βουλευτής ζητούσε από τους
διαδικτυακούς του φίλους την άποψή τους
για άλλο θέμα. Όχι για το πόρισμα προφανώς, αλλά για το αν στο καρναβάλι του 2020
θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο ομάδες ή
άρματα που θα έχουν σατυρικό περιεχόμε-

νο. Πολιτική με έμφαση στα πραγματικά
προβλήματα του πολίτη.

••••
Το μνημόσυνο του Σπύρου

Σε δρόμους παράλληλους βαδίζουν εδώ και
καιρό Καρογιανικοί και Νικολακικοί, ωστόσο
το μνημόσυνο του Σπύρου Κυπριανού υπήρξε το κοινό τους συναπάντημα, μετά από
καιρό. Όπως μαθαίνει η στήλη οι δύο ομάδες συμπεριφέρθηκαν κόσμια. Η μόνη η
οποία φαίνεται να τα άκουσε από κάποιους
ήταν η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία λέγεται πως άρχισε να μοιράζει κάρτες στον
καφέ που ακολούθησε.

••••
Στα βήματα Θεοπέμπτου

Προεκλογική από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ακολουθεί ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και φιλοδοξεί με αυτό τον τρόπο να λάβει και την
έκτη έδρα στην ευρωβουλή. Ο ίδιος προωθεί το κοινοβουλευτικό έργο μέσω αναρτήσεών του και απαντά στις ερωτήσεις πολιτών. Στα κομματικά πηγαδάκια κάποιοι απορούν και διερωτούνται κατά πόσο κάτι τέτοιο θα του βγει σε καλό. Να τους θυμίσουμε πως με αυτή ακριβώς την τακτική κατάφερε να βγει βουλευτής. Μήπως και άλλοι
να αναθεωρήσουν την πολιτική των μνημοσύνων και των γάμων και να ακολουθήσουν
τα βήματα του Θεοπέμπτου;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Αισθητική Αβραμόπουλου σε εκδοχή Γκρούεφσκι
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Από όλα τα απίθανα της περασμένης εβδομάδας, αδυνατώ ακόμη
να ξεπεράσω τη λαμπρή ιδέα της
ανταλλαγής του «Δρομέα» με κάποιο Μεγαλέξαντρο από τα Σκόπια.
Καλά να σου περάσει η συγκεκριμένη ιδέα απ’ το μυαλό – ακόμη
και να σου το διασχίσει, όπως θα
έλεγε η χαριτωμένη υπουργός Εργασίας. Κανείς δεν φέρει ευθύνη,
έναντι των τρίτων τουλάχιστον,
για τις σκέψεις του. Oμως, πώς το
ξεστομίζεις και, κυρίως, πώς ξεκινάς
να το πραγματοποιήσεις; Για να
κάνεις το βήμα από την τρελή σκέψη στην πράξη, πρέπει να είσαι
πολύ αφελής, πολύ καλοπροαίρετος
και πολύ προοδευτικός – συνδυασμός άκρως επικίνδυνος.

την οργή όσων διαφωνούν με τη
συμφωνία των Πρεσπών. Κατ’ αρχάς, γιατί να χρειάζεται ένας ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Αθήνα δεν το καταλαβαίνω.
Ειδικά στην Αθήνα δεν τον χρειαζόμαστε. Βορείως του Ολύμπου,
να στήσουν όσους θέλουν. Προσωπικώς, προτιμώ έναν του Δημοσθένη και, επίσης, δεν βλέπω γιατί
θα πρέπει να εκλείψουν οι ιστορικές
διαφορές που κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα τη ζωή.

Ο φωτεινός νους που συνέλαβε
την ιδέα της ανταλλαγής προφανώς
δεν καταλαβαίνει γρυ από τη σημασία που έχει αποκτήσει όλα αυτά
τα χρόνια ο «Δρομέας» του Βαρώτσου για τους κατοίκους της Αθήνας. Γι’ αυτό και τον εξισώνει τόσο
εύκολα με οποιοδήποτε κακόγουστο
μνημειακό γλυπτό, τεχνοτροπίας
φασιστομπαρόκ, της περιόδου
Γκρούεφσκι στα Σκόπια.
Καταλαβαίνω το πρόβλημα από
την πλευρά των γειτόνων και ειλικρινώς συμπάσχω. Εφόσον, εν
πάση περιπτώσει, γύρισαν σελίδα,
είναι απαραίτητο για την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας
να απαλλαγεί από μνημεία και γλυπτά που συνιστούν την αισθητική
έκφραση ενός εθνικισμού που συμφωνήθηκε να τον αφήσουμε πίσω.
Δεν είναι όμως αυτός λόγος για να
πρέπει να φορτωθούμε εμείς τα
αποτρόπαια γλυπτά τους! Δικό
τους είναι το πρόβλημα αυτό και
ας το λύσουν μόνοι τους. Σίγουρα

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

θα υπάρχουν πλούσιοι Αμερικανοί
που θα τα ήθελαν και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια λογική
τιμή. Αν όχι Αμερικανοί, οπωσδήποτε θα υπάρχουν Κινέζοι! Εκεί
ας ψάξουν, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για σαβούρες.

Επειτα, η ίδια η ιδέα της ανταλλαγής γλυπτών είναι από τη φύση
της ηλίθια. Αντιμετωπίζει όλα τα
γλυπτά σαν να είναι το ίδιο πράγμα.

Τα στερεί από κάθε καλλιτεχνική
αξία, τα στερεί από κάθε νόημα
που μπορεί να έχουν ως έργα τέχνης
και τα βλέπει σαν οποιοδήποτε
άλλο δομικό στοιχείο του δημόσιου
χώρου: παγκάκια, βρύσες, τουαλέτες, παρτέρια, γκαζόν κ.λπ. (Υπό
το πρίσμα αυτού του προβλήματος,
ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός ήταν
πολύ βολικός: αρκούσε το γλυπτό
να δείχνει τη μούρη ενός θυμωμένου Λένιν και ήταν αποδεκτό). Η

ιδέα ότι όλα τα έργα δημόσιας τέχνης είναι το ίδιο ,αποτελεί έκφραση του ολοκληρωτισμού –αριστερού
ή δεξιού, αδιάφορο.

Λογικό ήταν να φρίξει ο Βαρώτσος όταν του παρουσιάστηκε η
λαμπρή ιδέα. Ποιος καλλιτέχνης
δεν θα έφριττε στη θέση του; Τι
άλλο θα μπορούσε να του προτείνει
κάποιος για να του δείξει πόσο περιφρονεί το έργο του και τον ίδιο;

Υποθέτω ότι ο φωτεινός νους
που συνέλαβε την ιδέα είχε υπ’
όψιν του μια παλαιότερη συζήτηση
σχετικά με την απουσία ενός ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Αθήνα. Με περισσή προθυμία
να ικανοποιήσει τον υποψήφιο
νομπελίστα και πάντα με την ίδια
απλοϊκότητα, ο φωτεινός νους θα
σκέφθηκε, λοιπόν, ότι ένας Μεγαλέξαντρος από τα Σκόπια θα ήταν
ό,τι πρέπει για να μαλακώσει κάπως

Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία
φορά που θυμάμαι να έγινε μια
σχετική απόπειρα στην Αθήνα,
ήταν επί δημαρχίας Δημητρίου
Λουδοβίκου Ραϋμόνδου κ.λπ. Αβραμοπούλου του Ειρηνοποιού. Εχοντας μόλις πετύχει την ιστορική
συμφωνία Αθηνών - Σπάρτης, με
την οποία έληξε και επισήμως ο
Πελοποννησιακός Πόλεμος, ο Αβραμόπουλος έστησε ένα μαρμάρινο
βάθρο σε κάποια νησίδα μεταξύ
Καλλιρρόης και Συγγρού ανάμεσα
σε κάτι παρτέρια, με σκοπό να δεχθεί τον ανδριάντα ενός έφιππου
Αλέξανδρου. Ο ανδριάντας δεν
έφθασε ποτέ, το βάθρο έμεινε. Εχω
να περάσω πολλά χρόνια από εκεί
και δεν ξέρω αν ακόμη υπάρχει.
Μακάρι να υπάρχει. Το άδειο βάθρο
είναι από μόνο του ένα έργο τέχνης
και αξίζει να μείνει ως μνημείο ματαιοδοξίας. Φαντασθείτε, όμως, αν
ήταν ποτέ δυνατό να γίνει η ανταλλαγή, ώστε απέναντι από το
Χίλτον να είχαμε έναν Μεγαλέξαντρο Σκοπίων. Η αισθητική Αβραμόπουλου θα είχε επιστρέψει στην
Αθήνα και μάλιστα σε εκδοχή
Γκρούεφσκι.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Δώστε
στον λαό σανό

Η δημογραφική
απειλή

« Όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, δεν επιτρέπεται το Προεδρικό να αποτελεί στόχο
και να προκαλούνται επεισόδια που παραπέμπουν σε τραυματικές για τον τόπο εποχές
που αποτυπώθηκαν στο κατεστραμμένο
από την ΕΟΚΑ Β΄ και τη Χούντα Προεδρικό
και στην τουρκική εισβολή και κατοχή που ακολούθησαν»
έλεγε στο ιστορικό διάγγελμά του μετά το Μαρί ο Δημήτρης
Χριστόφιας. Ένα διάγγελμα που αποτέλεσε και το κύκνειο
άσμα ενός προέδρου που ξεκίνησε κατά τα άλλα με τις
καλύτερες προϋποθέσεις και έκλεισε το πολιτικό του κεφάλαιο μάλλον άδοξα. Όχι μόνο γιατί δεν ζήτησε συγγνώμη
στους συγγενείς των θυμάτων ως αναμενόταν, αλλά και
για την πονηρή επιλογή της αναφοράς στο πραξικόπημα.
Κίνηση που άλλοτε δούλευε, αλλά σε εκείνη τη συγκυρία
θεωρήθηκε δούλεμα. Πως στόχο δηλαδή είχε τον αποπροσανατολισμό από την ουσία, παρά την ανάληψη πολιτικών ευθυνών.
Τόση ήταν, λοιπόν, η οργή που προκάλεσε η επικοινωνιακή διαχείριση του Μαρί και η οικονομική κρίση
που ακολούθησε, που ο Νίκος Αναστασιάδης από καμένο
χαρτί παρουσιάστηκε ξαφνικά ως ο κατάλληλος ηγέτης
που μπορεί να διαχειριστεί την κρίση που προκάλεσαν
οι προηγούμενοι. Κάπως έτσι, όταν τον Μάρτιο του 2013
επέστρεφε από το κρίσιμο Eurogroup των Βρυξελλών με
το πιστόλι στον κρόταφο και το κούρεμα καταθέσεων
στην τσέπη, η κυπριακή κοινωνία δεν εξαγριώθηκε μαζί
του. Μας διαβεβαίωνε άλλωστε πως οι προηγούμενοι
έφταιγαν. Αν κρίνουμε άλλωστε από το ότι οι πολίτες κατέκλυζαν τους δρόμους της Λεμεσού για το καρναβάλι
και περνούσαν στα ψιλά τους ξέφρενους χορούς των θυγατέρων στον Ρέμο μαζί με τα αστεία του γαμπρού για
τις ουρές στις ATM, είτε δεν αντιλαμβάνονταν τι θα ακολουθούσε του κουρέματος, είτε απέδιδαν το κακό τους
που τους βρήκε στους χειρισμούς των προηγούμενων.
Ένα αφήγημα με το οποίο έβγαλαν επιτυχώς μία ολόκληρη πενταετία. Γιατί κάθε φορά που ο κόσμος δυσφορούσε ή αντιδρούσε σε μέτρα η απάντηση ήταν γνωστή:
«Η κυβέρνηση Αναστασιάδη βάζει τάξη στο χάος που
παρέλαβε»! Και η αλήθεια είναι πως με αυτό το αφήγημα
ο Νίκος Αναστασιάδης κατάφερε να επανεκλεγεί για δεύτερη φορά. Όμως το success story άρχισε να μπάζει νερά
και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών στους προηγούμενους
άρχισε να κουράζει επικίνδυνα. Έτσι λοιπόν, όταν ο Συνεργατισμός για τον οποίο υπόσχονταν πως «δεν θα πωληθεί», πως «κάνει άλματα προόδου» πως «κερδίζει το
στοίχημα» εξαγοράστηκε συνοπτικά από την Ελληνική
Τράπεζα, έπρεπε να βρεθεί άλλος υπαίτιος.
Τότε θυμήθηκαν το «λίπος» των εκπαιδευτικών και
διέρρεε στα ΜΜΕ τα εκατομμύρια που κοστίζουν οι απαλλαγές των εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα δηλαδή που εξαγοραζόταν ο Συνεργατισμός και ο πρόεδρος επέλεγε να
διαφημίζει τις εξωτικές διακοπές του στις Σεϋχέλλες,
έκριναν πως το μεγάλο πρόβλημα ήταν οι εκπαιδευτικοί
που θα προκαλούσαν την υπόλοιπη κοινωνία με τα ωφελήματά τους. Και όταν οι εκπαιδευτικοί κατέβηκαν σύσσωμοι στο Προεδρικό φρόντισαν να αναδιπλωθούν
ατάκτως και να αλλάξουν τακτική.
Σήμερα όμως με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος
ποιον θα φροντίσουμε να καταγγείλουμε; Σήμερα φταίει
το διαχρονικό πάρτι των κομμάτων και φυσικά οι προηγούμενοι. «Εάν σου παραδώσουν ένα πτώμα, διότι αυτό
ήταν ο Συνεργατισμός πριν από το ’13, φέρει ευθύνη
εκείνος που το ανέλαβε;» διερωτήθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης, αμφισβητώντας και το πόρισμα και ανοίγοντας
τον κύκλο των επιλεκτικών διαρροών μη εξυπηρετούμενων
δανείων από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
Προφανώς και το πάρτι στον Συνεργατισμό ήταν διαχρονικό, προφανώς και το κάθε κόμμα φέρει ευθύνη για
το κατάντημά του και πρέπει να την αναλάβει. Αυτό δεν
απαλλάσσει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ευθύνες που
καταγράφονται ξεκάθαρα στο πόρισμα. Και σε αυτό το
σημείο θα έπρεπε να μας εξηγήσουν τον δικό τους ρόλο
σε όλο αυτό. Γιατί για παράδειγμα «τάιζαν» ένα πτώμα
και μας διαβεβαίωναν για την καλή του κατάσταση. Πρωτίστως όμως πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη.
Γιατί το αφήγημα του Χριστόφια άρχισε να προκαλεί
τόσο, που καταδεικνύει πως ο Νίκος Αναστασιάδης ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια την πορεία του προκατόχου
του. Και προφανώς δεν θα μας αφορούσε, αν σε αυτή
την πορεία δεν συμπαρέσυρε και εμάς μαζί του.

Άλλοι γέλασαν, άλλοι χλεύασαν, άλλοι χάρηκαν και άλλοι ζήλεψαν, βλέποντας το
ρεπορτάζ από το Λονδίνο για την οικογένεια με τα 21 παιδιά, η οποία θέλει να
φέρει στον κόσμο και άλλο παιδί. Το πιο
συγκλονιστικό όμως, ήταν η εικόνα των
γονιών και παιδιών, τα μάτια των οποίων κυριολεκτικά
έλαμπαν από χαρά. Χαρά η οποία λείπει, κατά τα κανόνα,
από τα πρόσωπα μοναξιασμένων ανθρώπων, μικρών
και μεγάλων, οι οποίοι βολεύονται στην καλοπέραση,
στα πλούτη και στο ραχάτι της ρουτίνας. Φυσικά στη
Βρετανία η οικογένεια αυτή απολαμβάνει πολλά ωφελήματα και σίγουρα η οικογένεια αυτή δεν πρόκειται
να μείνει στους δρόμους. Όσοι είχαν την τύχη ή την
ατυχία να μεταβούν σε αφρικανικές χώρες και να αντικρίσουν ρακένδυτα και πεινασμένα παιδιά, αυτό το
οποίο έχουν να λένε, είναι για τα σπινθηροβόλα μάτια
των παιδιών, το πλατύ τους χαμόγελο, τους ατέλειωτους
χορούς και την ανεξήγητη χαρά την οποία αναδύει το
πρόσωπό τους. Ανάλογες και οι περιγραφές αστυνομικών,
γιατρών, νοσοκόμων και άλλων εθελοντών, οι οποίοι
παραλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες, όπως λέγονται,
οι οποίοι φθάνουν απελπισμένοι στο νησί.
Στην Κύπρο οι ταγοί μας, συχνά πυκνά, αναλώνονται
στα καταθλιπτικά στατιστικά νούμερα, για το δημογραφικό πρόβλημα και τον





κίνδυνο να μείνει το νησί 
μας χωρίς κύπριους ποΌσοι είχαν την τύχη
λίτες, αφού οι γεννήσεις
είναι λιγότερες από τους να μεταβούν σε
θανάτους. Πολύ ορθά γί- αφρικανικές χώρες
νονται εξαγγελίες για μέτρα στήριξης των παι- και να αντικρίσουν
διών και των οικογενει- ρακένδυτα και πειών, επιχειρήματα τα
οποία ωστόσο δεν φαί- νασμένα παιδιά, αυνονται ικανά να πείσουν τό το οποίο έχουν να
ένα νέο ζευγάρι, το οποίο
λένε, είναι για τα
ζει μεταξύ ανεργίας και
μισθών φτώχιας, ότι μπο- σπινθηροβόλα μάτια
ρεί να γεννήσει πολλά των παιδιών, το πλαπαιδιά. Η λύση στο δημογραφικό πρόβλημα τύ τους χαμόγελο και
δεν βρίσκεται μόνο στην την ανεξήγητη χαρά
αύξηση των επιδομάτων
και αυτό καταδείχθηκε την οποία αναδύει το
σε πολλές ευρωπαϊκές πρόσωπό τους.
και όχι μόνο χώρες, εδώ
και δεκαετίες. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Εβραίοι,
οι οποίοι παραδοσιακά στις χώρες στις οποίες διαβιούσαν
γεννούσαν 8 και 10 παιδιά, ενώ όταν μετοίκησαν στο
πλούσιο Ισραήλ, περιόρισαν τις γεννήσεις σε ένα με
δύο παιδιά. Εξαίρεση οι φανατικοί Εβραίοι, οι οποίοι
ουσιαστικά πληρώνονται από το κράτος για να γεννούν
παιδιά. Στη Γερμανία εδώ και δεκαετίες θεμελιώνουν
την ανάπτυξή τους, στους μετανάστες, ενώ οι Αμερικανοί
κυνηγούν πρώτα τα «δυνατά μυαλά» όλης της υφηλίου
και ακολούθως τους φθηνούς εργάτες.
Η Κύπρος για να σωθεί από τη δημογραφική απειλή
θα πρέπει σίγουρα να αλλάξει μυαλά, να αποδεχτεί και
να ενσωματώσει τους μετανάστες οι οποίοι φθάνουν
στο νησί. Οι ξένοι γιατροί, οι ξένοι μάστορες, οι ξένοι
καλλιτέχνες, οι ξένοι εργάτες, δεν πρέπει να θεωρούνται
απειλεί για τους κύπριους. Πρέπει να αντικρίζονται ως
συνεργάτες και όχι ως εχθροί οι οποίοι θα τους «φάνε»
τις δουλειές τους. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία ισχύει
εδώ και χρόνια και ίσως αυτή ήταν και η κύρια αιτία
για το χάλι μας. Να τεθούν κριτήρια, να τεθούν προδιαγραφές για τα προσόντα, να τεθούν έλεγχοι για τη
δουλειά, τα οποία να είναι κοινά για όλους, ξένους και
ντόπιους. Καλοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι Ρώσσοι,
αλλά χρειάζονται και οι νέοι άνθρωποι με όρεξη και
κέφι για δουλειά. Καλή ήταν η παρεξηγημένη πρόταση
του πάλαι ποτέ ισχυρού Σωκράτη Χάσικου, να αποδεχθούμε Χριστιανούς από τη Συρία. Άριστη είναι και η
πρόταση να εντάσσονται όλοι οι μετανάστες σε σχολεία,
για να μάθουν ελληνικά και να ενταχθούν στις δομές
της κοινωνίας. Και το πιο απλό θα «ανακατωθούν τα
αίματα» και να απαλλαγούμε από πολλές εκφυλιστικές
και άλλες σπάνιες ασθένειες, οποίες είναι αποτέλεσμα
αμαρτιών του παρελθόντος.

economidoum@kathimerini.com.cy

Έτοιμα τα ρύγχη να σκορπίσουν ρίγη…

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Με την Τουρκία στον αυχένα,
δεν γίνονται ανώδυνες σκέψεις
Μια σύλληψη για ένα βιβλίο στα ληψη, την οποία δεν έχει επιδείξει πουθενά
Κατεχόμενα δεν είναι απλώς η κο- (ούτε καν στο εσωτερικό της πόσο μάλλον στην
ρυφή του παγόβουνου στα όσα ε/κ πλευρά) για δεκάδες χρόνια.
συμβαίνουν εκεί. «Εκεί». Λες και
Είναι τουλάχιστον προκλητικό να εγκαλείτε
το εκεί δεν είναι εδώ αλλά είναι τους «νομοθέτες» για τις ελευθερίες που με στεκάπου αλλού, πίσω από μια κουρ- ναχώρια βλέπετε να περιορίζονται ως και του
τίνα που μας βολεύει να κρύβει όσα δεν θέλουμε σημείου να χάνονται στην κοινότητά σας, την
να βλέπουμε. Τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο ώρα που η Τουρκία δεν παραδέχεται το τι έχει
περιστατικό είναι η πραγματική απόδειξη πως κάνει στην Κύπρο και πως πήγαν περίπατο
η Τουρκία έχει πλήρως το πάνω χέρι. Ότι έχει αυτές οι ελευθερίες. Είναι τουλάχιστον κωμικό
εισβάλει, χωρίς εισαγωγικά, στα Κατεχόμενα την ίδια ώρα και η Ε.Ε. να σφυρίζει αδιάφορα,
και μετουσιώνει ανθρωπολογικά την κοινωνία, προσπαθώντας μια με το καρότο και μια το μαη οποία κοινωνία έχει αλλάξει και υποτάσσεται στίγιο να δείξει πώς αυτό που θέλει είναι να
σε λογικές που καμία σχέση δεν έχουν με τον βρει έναν τρόπο να κρατήσει και εκτός και εντός
καιρό που διάγουμε ημερολογιακά.
την Τουρκία. Είναι κωμικό να εγκαλείται η χώρα
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως το πάνω χέρι το στην Έκθεση του ευρωκοινοβουλίου, ευρωέχουν δυνάμεις, οι οποίες
βουλευτές να λένε πως πρό




έχουν έναν σκοπό: Την οπι- 
κειται για ενταξιακές-παρωδία,
σθοχώρηση. Την παγίωση στις
την ίδια να επιθυμούν
Είναι τουλάχιστον κωμι- αλλά
θεοκρατικές λογικές μέσα από
την αναβάθμιση της τελωνειτα ιεροδιδασκαλεία που «φυ- κό την ίδια ώρα και η
ακής ένωσης. Περνάτε λάθος
τρώνουν» διαρκώς, τα απανω- Ε.Ε. να σφυρίζει αδιάμήνυμα μην περνώντας ένα
τά τζαμιά που επιβάλλουν
μήνυμα επί της ουσίας. Η αικουλτούρα και γίγνεσθαι, μέσα φορα, προσπαθώντας
ώνια πολυφωνία της Ε.Ε. που
από τις επιθέσεις σε εφημερί- μια με το καρότο και μια καταλήγει σε θόρυβο. Θα πρέδες και ανθρώπους που προπει όλοι να δούμε πώς μπορούσπαθούν να κρατήσουν ζων- το μαστίγιο να δείξει
με επί του εδάφους της Κύπρου
τανή την επαφή με την πρό- πώς αυτό που θέλει είνα λειτουργήσουμε ως ανάχωοδο. Είναι ένα θέμα που πρέπει
στον αυταρχικό καλπασμό
ναι να βρει έναν τρόπο μα
να απασχολεί όλη την Κύπρο
της Τουρκίας. Ο οποίος πέφτει
και αν μη τι άλλο να μην υπο- να κρατήσει και εκτός
βαρύς στα Κατεχόμενα, μετά
πέσει στην αντίληψη του «κα- και εντός την Τουρκία.
από κοντά 45 χρόνια που έπεσε
λά να πάθουν», αφού έχουν
σε όλη την Κύπρο. Εκεί που
και θέλουν να έχουν να κάνουν με την Τουρκία. φτάνουν να συλλαμβάνονται άνθρωποι επειδή
Με εμάς θα έχουν να κάνουν σε περίπτωση λύ- έχουν στην κατοχή τους ένα βιβλίο, μόνο τα
σης, που το πλαίσιο αυτής δεν θα κάνει αναφορές χειρότερα να περιμένεις και να είσαι σίγουρος
στο ότι δεν πρέπει να συλλαμβάνονται άνθρωποι κ. Ακιντζί πως έρχονται. Αν αυτό το περιστατικό,
για τα βιβλία που διαβάζουν. Αυτή τη «λογική» αν οι επιθέσεις στις εφημερίδες αν όλα όσα
που φαίνεται ότι εξαπλώνεται διαρκώς στα Κα- συμβαίνουν δε σε πείθουν, αν κυρία Ευρώπη
τεχόμενα, θα την αντιμετωπίσουμε και εμείς, θέλεις να έχεις το μέγιστο όφελος με το ελάχιστο
αλλά πρωτίστως πρέπει οι ίδιοι οι Τ/κ να επα- κόστος από την Τουρκία οπότε περιορίζεσαι
ναπροσδιορίσουν άμεσα το πώς θέλουν να ζή- σε λόγια όχι σε πράξεις, τότε ετοιμαστείτε άπανσουν. Εύκολο ή δύσκολο, είναι περιττό. Όταν τες να λουστούμε στην αποφορά του τουρκικού
έχεις την Τουρκία στον αυχένα σου μην περι- αυταρχισμού, να κολυμπήσουμε στο ποτάμι
μένεις ανώδυνες σκέψεις. Αυτό που πρέπει να του ετσιθελισμού με τη φορά που ορίζει ο ποιο
γίνει θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει να γίνεται ισχυρός και ας θέσουμε επί τάπητος μια λύση
πριν φτάσει η κατάσταση στο συγκεκριμένο στο Κυπριακό που θα είναι μοναχά μια διπλωπεριστατικό. Το θέμα κ. Ακιντζί δεν αντιμετω- ματική επιτυχία και τίποτα άλλο. Αφού μάλλον
πίζεται με ευχολόγια για σεβασμό στα ανθρώπινα αυτό θέλουμε όλοι. Ακόμη μία κουρτίνα...
δικαιώματα. Ζητάς από την Τουρκία να επιδείξει
σε εσένα έναν τρόπο συμπεριφοράς, μια αντί- tsikalasm@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Το θωρακισμένο πτώμα
Αυτό που πρέπει όλους να μας
προβληματίσει, κατά τις νουθεσίες του προέδρου της Δημοκρατίας, είναι το πώς μένουν οι πολιτικές δυνάμεις
μακριά από θέματα οικονομίας. Διότι, όπως μας διαφώτισε ο πρόεδρος
(και επειδή εμείς ως αδαείς και ανίδεοι
που είμαστε δεν μας πέρασε καν από το
μυαλό) το κατάντημα του Συνεργατισμού
δεν ήταν παρά η εμπλοκή των πολιτικών
δυνάμεων σε κάθε εκλογή τοπικής επιτροπής ΣΠΙ. Άρα σύμφωνα με τον «σοφό»
μας πρόεδρο, εμείς τώρα πρέπει να προβληματιστούμε για κάτι το οποίο ήταν ανέκαθεν η πεμπτουσία αυτού του συστήματος
διαπλοκής και για το οποίο άπαντες οι κυβερνήσεις έχουν τη φωλιά τους λερωμένη.
Αλλά ο πρόεδρός μας προφανώς θεωρεί
πως αυτή τη φοβερή ανακάλυψη (της ταχινόπιτας) πρέπει να μας την σερβίρει

τώρα ως έναν νέο προβληματισμό, ο οποίος
κάπου, κάπως, κάποτε θα οδηγήσει αυτό
το κράτος στην εξυγίανσή του, αλλά μέχρι
τότε θα απαλλάξει βέβαια και τους υπεύθυνους της κατάρρευσης του Συνεργατισμού από τις πολιτικές τους ευθύνες. Και
προφανώς δεν προβληματίζει καν τον πρόεδρό μας, το γεγονός πως αυτή η εξόφθαλμη
διαπλοκή των πολιτικών δυνάμεων με το
τραπεζικό σύστημα, είναι απαράδεκτο να
υποβαθμίζεται ακόμα στο επίπεδο του…
προβληματισμού (!).
Αφού λοιπόν μας σέρβιρε τη φοβερή
του νουθεσία ο πρόεδρος φρόντισε να μας
διευκρινίσει πως το πόρισμα της Επιτροπής
έχει σφάλματα (!) και να μας υπενθυμίσει
πως ο Συνεργατισμός ήταν ένας «ασθενής
διασωληνωμένος με κατεστραμμένα τα
ζωτικά του όργανα» όταν τον παρέλαβε.
Τόσο απλοϊκά θέλει να έχουμε καταχωρημένο στο φτωχό μας μυαλουδάκι ένα από

τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της χώρας, ο
«σοφός» μας πρόεδρος. Και τόσο απλοποιημένα επιμένει αυτή η κυβέρνηση να μας
παρουσιάζει τα αδιανόητα. Και τόσο δεδομένους μας έχουν οι ασκούντες την πολιτική που θεωρούν ότι αυτά τα αδιανόητα
μπορούν να τα λένε τόσο αβίαστα χωρίς
να συναισθάνονται, έστω και στο ελάχιστο,
πως σε μια κανονική χώρα αυτές οι εκ των
υστέρων «νουθεσίες» και «σοφίες» της
οκάς, θα ήταν αδιαμφισβήτητα λόγος να
πάνε όλοι στα σπίτια τους, προτού διασωληνώσουν ό,τι κρατιέται ακόμα σε μια
«υγεία».
Επειδή ωστόσο κύριε πρόεδρε, όσο κι
αν δεν μας φαίνεται, μας έχουν απομείνει
κύτταρα φαιάς ουσίας, εκείνο που μας
προβληματίζει δεν είναι οι προβληματισμοί
που μας εισηγείστε. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι γιατί ενώ είχατε ένα «πτώμα» έπρεπε εμείς να το διασώσουμε με 2,5

δισ. από τις τσέπες μας; Γιατί αφού επρόκειτο για «πτώμα», ένα μόλις χρόνο πριν
μας διαβεβαιώνατε τόσο εσείς όσο και τα
λοιπά σαΐνια του Λόφου σας, ότι «έχει
επαρκή κεφαλαιουχική ευρωστία (το πτώμα)
που υπερβαίνει το 15% και ότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος ανησυχίας (για το πτώμα),
επιμένοντας πως δεν πρέπει να δίνουμε
σημασία στις φήμες για κατάρρευσή του
(του πτώματος). Αυτό είναι που μας προβληματίζει και όχι οι θεωρίες περί απομάκρυνσης των πολιτικών δυνάμεων από τα
θέματα της οικονομίας. Διότι τα περί απομάκρυνσης έχουμε ακόμα τη διαύγεια να
αντιληφθούμε ότι είναι έπεα πτερόεντα
προκειμένου να τη βγάλετε καθαρή όσοι
μας διαβεβαιώνατε πως το «πτώμα» είχε
ελπίδες διάσωσης. Και γι’ αυτή τη διάσωση
βάζατε το χέρι στη δική μας τσέπη με το
θράσος που διαθέτει όποιος θεωρεί πως
είναι Θεός και ανασταίνει. Αυτό είναι που

μας προβληματίζει. Η αλαζονεία με την
οποία διαχειρίζεστε τη νοημοσύνη μας,
όπου ακόμα και μετά το πόρισμα μιας επιτροπής που καταδεικνύει υπευθύνους
εσείς ως «πάνσοφος» εντοπίζετε «σφάλματα», αδιαφορώντας επιδεκτικά για τους
θεσμούς, τους οποίους με στόμφο μας διαβεβαιώνατε ότι θα προστατεύατε (ανήκουν
κι αυτοί προφανώς στην κατηγορία των
πτωμάτων διάσωσης). Και ξεχνάτε πως
διά μέσου του κυβερνητικού σας εκπροσώπου μας διαβεβαιώνατε ότι η κατάθεση
των 2,5 δισ. θωράκιζε τον Συνεργατισμό
(που ήταν ήδη πτώμα). Αυτά είναι που μας
προβληματίζουν κύριε πρόεδρε. Και γι’
αυτά είναι που πρέπει να παραμείνουμε
προβληματισμένοι, προκειμένου να διασώσουμε όσα κύτταρα του εγκεφάλου μας,
έχετε βαλθεί να τα νεκρώσετε.

elenixenou11@gmail.com

ΓΝΩΜΕΣ

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Για μια ισχυρή Ευρώπη

Ζωή σαν κατασκοπικό θρίλερ

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ









Η απτή και ρητή διασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων από
την Ε.Ε. είναι ένας εθνικός στόχος, που μπορεί
να επιτευχθεί με συστηματική προεργασία και
συναίνεση.
και στον τομέα των πληροφοριών
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το
Βερολίνο σε κεντρικό ρόλο. Αυτή
είναι η πραγματικότητα, αρέσει
ή όχι. Η Μεγάλη Βρετανία, που
έχει σημαντικές ικανότητες σε
αυτούς τους τομείς, περνάει μια
παρατεταμένη και βαθιά κρίση,
που της στερεί τη δυνατότητα
να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.
Η Γαλλία το θέλει, αλλά κι εκείνη
–παρά τις φιλόδοξες διακηρύξεις
Μακρόν– έχει σοβαρά εσωτερικά
ζητήματα και ανοικτά μέτωπα.
Θέλει όμως η υπόλοιπη Ευρώπη τη Γερμανία σε έναν νέο, ηγεμονικό ρόλο πέρα από αυτόν που
ήδη διαδραματίζει στα οικονομικά
θέματα; Και επίσης, θέλει η ίδια
η Γερμανία να τον αναλάβει; Οι
Γερμανοί είναι εξαιρετικά διστακτικοί στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα τους εμπλέξουν σε
μια πιο ενεργό εξωτερική πολιτική

και στην επέκταση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων. Από τη
μία, είναι οι ενοχές και η αυτοσυγκράτηση που επιβάλλει σε
ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας η Ιστορία.
Και από την άλλη, μια συντηρητική απέχθεια σε οτιδήποτε διαταράσσει το γερμανικό στάτους
κβο ή την ανάλωση γερμανικών
κονδυλίων για λογαριασμό άλλων.
Η γερμανική ελίτ, με πρώτη τη
Μέρκελ, αντιλαμβάνεται το κενό
που προκαλεί η πολιτική Τραμπ
και προσπαθεί διστακτικά να χαράξει μια νέα στρατηγική. Ηδη,
άλλωστε, βρίσκονται σε εξέλιξη
σοβαρές διαφωνίες με την Ουάσιγκτον, που αφορούν τις σχέσεις
του Βερολίνου με τη Μόσχα, τον
αγωγό North Stream, τις κυρώσεις
εναντίον του Ιράν και τη χρήση
κινεζικών υποδομών στις τηλεπικοινωνίες.
Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας πως το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι πολύ μεγάλης κλίμακας. Την αφορά άμεσα, όμως δεν μπορεί να κάνει
πολλά για να το επηρεάσει.
Ενα σημείο, πάντως, έχει ενδιαφέρον. Γερμανοί αξιωματούχοι
επιμένουν, και έχουν δίκιο, πως
η Ε.Ε. δεν θα γίνει σοβαρός παγκόσμιος παίκτης ενόσω ισχύει ο
κανόνας της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και
ασφάλειας. Θα απαιτηθεί η καθιέρωση ενισχυμένης πλειοψηφίας ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρήγορα και εύκολα. Η
Ελλάδα παραδοσιακά είναι αντίθετη σε αυτή την αλλαγή, διότι
θα χάσει όποιον μοχλό πίεσης
διαθέτει έναντι της Τουρκίας και
άλλων γειτόνων της. Θα μπορούσε, όμως, να διεκδικήσει σαν αντάλλαγμα μια σαφή, απτή και ρητή διασφάλιση των εξωτερικών
της συνόρων από την Ε.Ε. Αυτός
είναι ένας εθνικός στόχος, που
κάποια στιγμή μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προεργασία
και συναίνεση.

Το άρθρο ήταν «θαμμένο» σε εσωτερική
σελίδα των New York
Times το θέμα, όμως,
ήταν συναρπαστικό,
σαν το σενάριο κατασκοπικού θρίλερ. «Τον Οκτώβριο
του 2017, ομάδα κομάντο της αστυνομίας εισέβαλε στο σπίτι του Τζάμεσον Λοπ στη Β. Καρολίνα. Κάποιος – δεν είναι γνωστό ποιος–
είχε ειδοποιήσει ψευδώς την αστυνομία ότι ένοπλος είχε σκοτώσει
άτομο μέσα στο σπίτι και κρατούσε
όμηρο. Οταν η αστυνομία έφυγε,
ο κ. Λοπ δέχθηκε τηλεφώνημα με
την απειλή ότι εάν δεν πλήρωνε
μεγάλο ποσό σε Bitcoin θα ακολουθούσαν κι άλλα προβλήματα».
Εως εδώ η ιστορία συνιστά αστυνομικής φύσεως πρόβλημα για τον
κ. Λοπ. Η απόφαση του κ. Λοπ,
όμως, να ξεφύγει από τους εκβιαστές –να εξαφανίσει τα φυσικά και
ηλεκτρονικά του ίχνη– είναι υπόθεση που αφορά όλους μας. Για να
κατανοήσουμε τον βαθμό στο
οποίο έχουμε πιαστεί όλοι σε έναν
παγκόσμιο ιστό όπου η κάθε μας
κίνηση καταγράφεται, ευάλωτοι
σε όποιον θελήσει να εκμεταλλευθεί την αδυναμία μας.

Εδώ και καιρό καταλάβαμε ότι
όταν μια υπηρεσία μάς παρέχεται
δωρεάν, τότε το προϊόν είμαστε
εμείς. Είδαμε πώς οι γίγαντες της
τεχνολογίας αντλούν την παντοδυναμία τους από το γεγονός ότι
παρέχουν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για δισεκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό που τώρα συνειδητοποιούμε είναι ο βαθμός της εισβολής στα προσωπικά μας δεδομένα και πόσο εκτεθειμένοι είμαστε. Κάμερες και οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους φωτογραφίζουν τους περαστικούς, οι
κατασκευαστές εφαρμογών μοιράζονται τα προσωπικά στοιχεία
μας με μεγάλες εταιρείες, εταιρείες
παρακολουθούν τις κινήσεις μας
και μοιράζονται τα δεδομένα μεταξύ τους, «έξυπνες» συσκευές μας
παρακολουθούν μέσα στα σπίτια
μας, εταιρείες αναλύσεως DNA μοιράζονται τα στοιχεία μας με φαρμακευτικές εταιρείες, και πάει λέγοντας. Στις ΗΠΑ, το 64% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της
Pew, δήλωσε ότι είχε υποστεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι
ίσως καλύτερα, λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προ-

στασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR) όμως, όλοι γνωρίζουμε πόσο
γρήγορα συναινούμε σε ό,τι μας
ζητεί μία εταιρεία ή ένας ιστότοπος
προκειμένου να έχουμε πρόσβαση
στις υπηρεσίες τους. Συναινούμε
συνεχώς στην παγίδευσή μας.
Τι γίνεται εάν προσπαθήσουμε
να ξεφύγουμε από τον ιστό, να
εξαφανιστούμε από τις τράπεζες
δεδομένων, χωρίς, όμως, να αποσυρθούμε σε καλύβα στο βουνό;
Η περίπτωση του κ. Λοπ, ο οποίος
εργάζεται σε εταιρεία Bitcoin,
είναι διαφωτιστική. Το εγχείρημά
του αποτελείται από 15 βήματα
και στοίχισε περίπου 30.000 δολάρια και, όπως φαίνεται, πολλή
σκέψη. Συνοπτικά, ο κ. Λοπ: Ιδρυσε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) σε μία από τις τρεις πολιτείες των ΗΠΑ που δεν απαιτούν
να φαίνεται το όνομα του ιδιοκτήτη άνοιξε νέους τραπεζικούς
λογαριασμούς και έβγαλε πιστωτική κάρτα στο όνομα της ΕΠΕ,
ενώ συχνά χρησιμοποιεί προπληρωμένες κάρτες που δεν καταγράφουν το δικό του όνομα ή της ΕΠΕ
χρησιμοποιεί ρευστό απέκτησε
νέο αριθμό τηλεφώνου στο όνομα
της ΕΠΕ και χρησιμοποιεί υπηρε-

Βρετανία και Ευρώπη
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Πάγιος στόχος της
εξωτερικής πολιτικής του Ηνωμένου
Βασιλείου στα χρόνια της αυτοκρατορικής ακμής, αλλά
και αργότερα, ήταν να αποκλείσει
την ανάδειξη μιας κυριάρχου δυνάμεως στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η στήριξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι των επεκτατικών επιβουλών της τσαρικής
Ρωσίας προς τον Νότο είχε προηγηθεί.
Τον δέκατο ένατο αιώνα, η Βρετανία διαδραμάτισε τον καθοριστικότερο ρόλο στη συντριβή του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη και στην
αποκατάσταση της παλαιάς τάξεως
πραγμάτων στην Ευρώπη, έως
ότου αυτή αντιμετώπισε, το 1848,
νέα πρόκληση που όμως προερχόταν από αίτια εσωτερικά.
Ηγετικός υπήρξε αδιαμφισβήτητα ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου στον αγώνα εναντίον του
Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου, κατά τον Μεγάλο Πόλεμο.
Και λίγα χρόνια αργότερα ηγήθηκε
της μάχης κατά του Τρίτου Ράιχ
και του Αδόλφου Χίτλερ. Η ελευθέρα Ευρώπη θα έπρεπε να οφείλει
ευγνωμοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η μνήμη είναι βραχεία.
Επήλθε σταδιακώς εξάντληση
αλλά όχι κάμψη του ηθικού. Η αυτοκρατορία διελύθη. Η διαχείριση
της τύχης του κόσμου και της Ευρώπης πέρασε στις ΗΠΑ και στην
ΕΣΣΔ, και τότε ετέθη σε εφαρμογή
η βάση για το λεγόμενο «ευρωπαϊκό εγχείρημα». Η Βρετανία
εξαρχής δεν ήταν ευπρόσδεκτη
και ο πλέον κραυγαλέος εκφραστής αυτής της τάσεως υπήρξε ο
πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε
Γκωλ. Η χώρα που έσωσε κατ’ επανάληψιν την ευρωπαϊκή ήπειρο
από την επιβολή απολυταρχικών
καθεστώτων δεν ήταν ευπρόσδεκτη στο νέο σύστημα που οικοδομείτο.

Το κόμμα με την ισχυρότερη
ιστορική μνήμη και ταυτοχρόνως
με τη μεγαλυτέρα πρόσδεση στις
παραδόσεις της Βρετανίας είχε
αρχίσει να διχάζεται και ακολούθησε ό,τι εν τέλει σήμερα διαδραματίζεται. Με την κατάρρευση
των κομμουνιστικών καθεστώτων,
για την οποία η Βρετανία είχε με
πείσμα και διαχρονικώς αγωνισθεί
μετά τον πόλεμο, δίχως διακυμάνσεις, ανέκυψε το θέμα της ενοποιήσεως των δύο Γερμανιών. Η
Μάργκαρετ Θάτσερ είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες που θα
είχε η δημιουργία νέου γερμανικού
όγκου στο κέντρο της Ευρώπης,
όπως είχε συμβεί δύο φορές στη
διάρκεια του 20ού αι. Αλλά δεν
είχε την ισχύ να επιβάλει τις απόψεις της.
Πέραν τούτου, δύο πρόεδροι
των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον και ο
Μπαράκ Ομπάμα, συνέπλευσαν
αρμονικότατα με το Βερολίνο για
τη διόγκωση γερμανικής παρουσίας στην Ε.Ε., στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποιήσεως. Εως ότου
φυσικά ανεδείχθη ο Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να
περιορίσει στο αρμόζον μέγεθος
τη Γερμανία και την Ε.Ε.
Σήμερα η Βρετανία διέρχεται
τη φάση της μεγαλύτερης δοκιμασίας από το τέλος του τελευταίου Πολέμου. Επιχαίρουν κάποιοι αφελείς του ευρωπαϊκού συστήματος και προδικάζουν τα δεινά μιας εξόδου –της μιας ή της
άλλης μορφής– του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενωση.
Αλλά ακόμη και εάν η Βρετανία
αποχωρήσει άναρχα ή ταπεινωτικά, τίποτε δεν θα είναι οριστικό.
Μάχες χάνει το Ηνωμένο Βασίλειο,
αλλά όχι τελικώς τον πόλεμο. Πνεύμα μαχητικό και πείσμα χαρακτηρίζουν το έθνος των «εστεμμένων
νήσων». Θα αντεπεξέλθουν μιας
δοκιμασίας, που αλίμονο εάν επρόκειτο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης.
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σία που παρέχει προσωρινούς
αριθμούς απενεργοποίησε όλες
τις υπηρεσίες GPS στο τηλέφωνο,
χρησιμοποιώντας χωριστή συσκευή GPS όταν τη χρειάζεται
αγόρασε νέο σπίτι με επιταγή στο
όνομα της ΕΠΕ, χωρίς στεγαστικό
δάνειο μετέτρεψε το router του
σπιτιού σε VPN, ώστε οι κινήσεις
του στο Διαδίκτυο να φαίνονται
ότι έρχονται από διαφορετικές διευθύνσεις αγόρασε αυτοκίνητο
στο όνομα της ΕΠΕ καθώς και δεύτερο σπίτι, το φθηνότερο που βρήκε, τη διεύθυνση του οποίου δήλωσε στην άδεια κυκλοφορίας
απέκτησε γραμματοκιβώτιο σε
εταιρεία μεταφορών κοντά στο
σπίτι του φοράει γυαλιά ηλίου και
καπέλο ενώ έκοψε το μούσι του
για να μην τον αναγνωρίζουν κάμερες παρακολούθησης συνομιλεί
με πελάτες μέσω βιντεοκλήσεων
κρυπτογραφεί τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στις ατομικές
συσκευές του προσέλαβε ιδιωτικό
ντετέκτιβ για να βρει όποιες αδυναμίες στο σχέδιό του.
Λίγοι διαθέτουμε την ευκαιρία
να «εξαφανιστούμε». Μας απομένει
να αποδεχθούμε ότι οι εφιάλτες
του χθες είναι η ζωή μας σήμερα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Γίνεται συχνά συζήτηση τελευταία για
το πώς η Ευρώπη
πρέπει, επιτέλους,
να ξυπνήσει και να
αποκτήσει τη δική
της πραγματική ισχύ, αυτό που
οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν hard
power. Η αλήθεια είναι ότι, αν η
Ευρώπη δεν... ξυπνήσει από τον
Τραμπ, μάλλον δεν θα ξυπνήσει
ποτέ.
Κάπου εδώ όμως αρχίζουν τα
ερωτήματα. Ισχυρή Ευρώπη στην
άμυνα, στην εξωτερική πολιτική

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Γιατί επιρρεπείς στον διχασμό
Είμαστε οι Ελληνες, περισσότερο
από άλλους λαούς, επιρρεπείς σε
διχασμούς, φατριασμούς, παθιασμένες αντιμαχίες;
Η απώλεια της κοινωνικής συνοχής και ο εμπαθής αλληλοσπαραγμός είναι συνάρτηση της ιδιοσυγκρασίας ή της κατά κεφαλήν
καλλιέργειας ενός λαού; Είναι αποτέλεσμα μάλλον οικονομικών συγκυριών ή κυρίως του αμοραλισμού
της ηγεσίας του; Θα μπορούσαν να
θεωρηθούν οι εμφύλιοι διχασμοί
απροκαθόριστες εκρήξεις κάποιου
είδους συλλογικής παράνοιας, ή
καταπιεσμένων παρορμήσεων και
πεισματικής εμμονής σε ναρκισσιστικές επενδύσεις μεγαλοϊδεατισμού;
Τα ερωτήματα είναι απλώς ενδεικτικά της δυσκολίας να εντοπίσουμε ένα μόνο συντελεστή ή παράγοντα ως αιτία των δραματικών
στην ελληνική Iστορία διχασμών.
Τουλάχιστον των πρόσφατων, που
συνοδεύουν την επαναστατική
εθνεγερσία του 1821 και το κρατικό
της αποκύημα στους δύο τελευταίους αιώνες. Ωστόσο, παρά την εμφανή πολλότητα των αιτίων και
αφορμών των διχαστικών διενέξεων,
θα μου επιτραπεί να θεωρώ ερμηνευτικά κρίσιμο και μεθοδολογικά
γόνιμο έναν κυρίως παράγοντα και
συντελεστή: Τη διαφορά ανάμεσα
στους μακραίωνες πολιτικούς εθισμούς των Ελλήνων και στο πολιτικό
μοντέλο του έθνους-κράτους που
η Νεωτερικότητα μας επέβαλε σαν
μοναδική επιλογή.
Φάνηκε να μην υπάρχουν περιθώρια άλλης επιλογής. Το όραμα

κάποιων Φαναριωτών να «αλωθεί
ένδοθεν» η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το συγκριτικά υπέρτερα
σε καλλιέργεια (συχνά και σε πλούτο)
ελληνικό στοιχείο, ήταν μάλλον ουτοπικό. Το ίδιο και η «Μεγάλη Ιδέα»:
να αξιοποιήσει το νεόφυτο ελλαδικό
κρατίδιο την κατάφωρη παρακμή
των Οθωμανών, για να επανακτήσει
βαθμιαία την πανάρχαιη ελληνική
γη της Μικρασίας, του Πόντου, των
στενών του Βοσπόρου – τον άξονα
των οραμάτων της Ρωμιοσύνης:
την «Πόλη και την Αγια-Σοφιά».
Για έναν περίπου αιώνα, ώς τη
μικρασιατική καταστροφή, η αυτονόητη κοσμοπολίτικη συνείδηση
δεν άφηνε περιθώρια για το ερώτημα: Ο κοσμοπολιτισμός είναι
οπωσδήποτε συνάρτηση της αυτοκρατορίας;
Το εδαφικά ελάχιστο κρατίδιο
θα ήταν αδύνατο να διαχειριστεί
την ελληνικότητα ως πρόταση πολιτισμού με πανανθρώπινη εμβέλεια;
Η ελληνικότητα του νεωτερικού
έθνους-κράτους θα εξελισσόταν
νομοτελειακά σε επαρχιωτικό εθνικισμό βαλκανικής μιζέριας; Ενα τέτοιο διαυγή προβληματισμό τον
απέκλεισε και η παιδαριώδης εμπιστοσύνη των Ελλήνων στον φιλελληνισμό των Ευρωπαίων. Υστερα
από ταπεινωτική υποδούλωση, όχι
πέντε και δέκα, αλλά τετρακοσίων
ετών στον τουρκικό πρωτογονισμό,
η μετα-μεσαιωνική Ευρώπη των
ιδεών του «Διαφωτισμού» και της
εκθαμβωτικής οικονομικής ανάπτυξης, φάνταζε στα μάτια των ραγιάδων σαν αναμφισβήτητα μοναδική οδός συλλογικής ευτυχίας.

Η ομοφωνία για τον εκσυγχρονισμό, επομένως για την πρόσληψη
της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας,
θα έλεγα ότι ήταν δεδομένη. Από
τι λοιπόν προέκυψαν οι διχασμοί;
Τολμώ να ισχυριστώ ότι απάντηση
στο ερώτημα δίνει η μελέτη της
διαφοράς που υπήρξε στον εξευρωπαϊσμό των εκτός του ελλαδικού
κρατιδίου Ελλήνων (των κοινοτήτων
της διασποράς) και στον εξευρωπαϊσμό των εντός: των κρατικών
και κοινωνικών δομών στην απελεύθερη Ελλάδα.
Στην πρώτη περίπτωση (π.χ.
του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, των
αστικών κέντρων της Μικρασίας,
του Πόντου, των παραδουνάβιων
ηγεμονιών, της Τεργέστης, της
Βιέννης, της Λειψίας κ.ο.α.) οι δομές
και οι θεσμοί οργάνωσης του βίου
ήταν αυθεντικά της Δύσης, οι Ελληνες εντάσσονταν αυτονόητα,
δίχως άλλη επιλογή. Ενώ, παράλληλα, ελεύθερη επιλογή τους και
απόφαση ήταν να διασώζουν ενεργά την ελληνική τους ταυτότητα.
Στο νεόκοπο ελλαδικό κρατίδιο οι
δομές και οι θεσμοί κοινωνικών
και κρατικών λειτουργιών δεν ήταν
ούτε αυθεντικά και αυτονόητα δυτικοί, ούτε καρπός μελετημένης
προσαρμογής του προβλήματος
στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού
χαρακτήρα (της μακραίωνης εμπειρίας και εθισμών των Ελλήνων).
Ο ελλαδικός Ελληνισμός υποτάχθηκε στο δυτικό μοντέλο κράτους
και κοινωνίας που του επέβαλαν
στανικά οι Βαυαροί ή αντέγραψε
αυτό το μοντέλο με τη συνείδηση
του μειονεκτικού που μιμείται, δεν

αφομοιώνει, πιθηκίζει, δεν προσλαμβάνει δημιουργικά το πρόσλημμα.
Ολοι οι σπαραχτικοί της ελληνικής κοινωνίας διχασμοί μοιάζουν
να είναι αποτέλεσμα αυτής της σχιζοείδειας: Της αδυναμίας μας των
Ελλήνων να εκσυγχρονίσουμε την
πολιτισμική, χαρακτηρολογική μας
ιδιαιτερότητα, να τη μεταφράσουμε
σε πρόταση επίκαιρη με πανανθρώπινη εμβέλεια. Ακροβατούμε
ανάμεσα σε έναν δυτικής κοπής
εθνικισμό, βασισμένον κυρίως σε
ψυχολογικές ανάγκες, ανάλογες
της ποδοσφαιρολαγνείας. Και σε
μια φιλοδυτική λιγούρα, μικρονοϊκής
ξιπασιάς και εξευτελιστικής αρνησιπατρίας.
Για τους τρεις, τους πιο ακριβοπληρωμένους διχασμούς του Νέου
Ελληνισμού, θα είχα να προτείνω
τρία «ξεστραβωτικά», κατά την κρίση μου, βιβλία:
Για τον διχασμό που συνοδεύει
καταγωγικά την επαναστατική εθνογερσία και το κρατικό της αποκύημα
προτείνω, το εκπληκτικό μελέτημα
της Ελλης Σκοπετέα, Το «πρότυπο
βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα.
Για τον πιο μακάβριο σε συνέπειες διχασμό Βενιζελικών-Κωνσταντινικών, το βιβλίο: Η ιστορία
του εθνικού διχασμού κατά την αρθρογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ιωάννου Μεταξά, Θεσ/νίκη, Εκδόσεις Κυρομάνος.
Για τον ψευδωνύμως λεγόμενο
«εμφύλιο» (1946-1949) το μελέτημα
του Νίκου Μαραντζίδη, Δημοκρατικός στρατός Ελλάδας, Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια.
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Όρια αντοχής
ή όρια ανοχής;

E

Της ΚΟΡΑΛΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

νας γέρος Ινδός κάθεται στο
χωριό του, στα βάθη της Ινδίας, στον ίσκιο ενός δέντρου
και διαλογίζεται. Είναι πασίγνωστος
για τη σοφία, την πραότητα και
τη γαλήνη του. Ένας νεαρός τον
προσεγγίζει με σκοπό να τον προκαλέσει. Ο γέροντας καλημερίζει
τον άγνωστο νέο χαμογελαστός.
Ο νεαρός περνά αμέσως στην επίθεση: «Γέρο, είσαι μια απάτη. Τίποτα δεν ξέρεις και όλα αυτά που
συμβουλεύεις τον κόσμο είναι σαχλαμάρες». Ο γέρος ατάραχος και
χαμογελαστός. Ο νεαρός συνεχίζει:
«Γέρο, ακούς; Είσαι ένας ξοφλημένος. Ένας απατεώνας. Ένας τιποτένιος». Ο γέρος χαμογελαστός.
Ο νεαρός μανιασμένος: «Καλά, κουφός είσαι; Σου λέω είσαι ένας ψεύτης, ένας άχρηστος κι εσύ χαμογελάς;» «Σε ακούω γιε μου με μεγάλη προσοχή. Να σε ρωτήσω όμως
κάτι; Αν εσύ μου προσφέρεις ένα
δώρο, αλλά εγώ δεν το πάρω, τότε
ποιος έχει το δώρο;» «Εγώ», απαντά
απορημένος ο νέος. «Τότε λοιπόν
εάν εσύ μου προσφέρεις μια προσβολή κι εγώ αρνηθώ να τη δεχτώ,
ποιος νομίζεις ότι την έχει;»
Αποτελεί καθημερινή επιλογή
μας το τι θα αποφασίσουμε να κρατήσουμε από τα όσα συμβαίνουν
γύρω μας. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να
προσβάλουν, να πληγώσουν και
να απογοητεύσουν. Άθελά τους ή
ηθελημένα. «Είναι πιο εύκολο να
φορέσεις παντόφλες παρά να στρώσεις με χαλιά όλο τον κόσμο» (Ινδικό γνωμικό). Όντας νέοι, όλοι
λίγο-πολύ σκεφτήκαμε ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
Δεν λέω ότι δεν μπορούμε. Ωστόσο,
δεν είναι τόσο εύκολο γιατί η ελεύθερη βούληση του καθενός επιβάλλει να είμαστε διακριτικοί στο
εάν, στο πόσο και προς τα πού
έχουμε την άδεια να κάνουμε αλλαγές. Μέχρι τότε, εν πάση περιπτώσει, είναι ευκολότερο και αποτελεσματικότερο να φορέσουμε
παντόφλες και μ’ αυτές να πορευτούμε, προσαρμόζοντας τον εαυτό
μας στις περιστάσεις και υιοθετώντας από το περιβάλλον μας όσα
είναι για μας ωφέλιμα, απορρίπτοντας τα επιβλαβή.
Προσαρμογή δεν σημαίνει κατ’
ανάγκη παθητική αποδοχή όλων
γίνονται γύρω μας και ταύτιση με
όλα. Σημαίνει να μπορούμε να συμβιώσουμε με τους γύρω μας διατηρώντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα
μας. Προσαρμογή σημαίνει να συνυπάρξουμε αρμονικά, τιμώντας
τις διαφορές που κάνουν τον καθένα
μας μοναδικό. Οι παντόφλες κρατούν τα πόδια μας καθαρά και τα
βήματά μας ανάλαφρα. Βαδίζουμε
με ευθύτητα και τιμιότητα, αλλά
παράλληλα δεν τσαλαπατάμε τους

γύρω μας. Τους αφήνουμε χώρο
να αναπνεύσουν και χρόνο να ηρεμήσουν, να είναι ο εαυτός τους. Το
πόσο μας επηρεάζουν τα μικρά, τα
καθημερινά, είναι θέμα επιλογής.
Είτε τα αναμασούμε και τα αφήνουμε να κάνουν κουμάντο είτε τα
συζητούμε και τα επιλύουμε, είτε
αποφασίζουμε να τους προσδώσουμε χαμηλή βαρύτητα και τα βάζουμε στην άκρη. Σύνηθες παράδειγμα, τα «όρια» του νοικοκυριού.
Σε κάποιες περιπτώσεις, σχέσεις
που ξεκίνησαν υπέροχες καταντούν
καταπιεστικές και εκνευριστικές:
«Πάλι εγώ πλένω τα πιάτα!», «Δεν
αντέχω άλλο αυτή την ακαταστασία!», «Γιατί δεν μπορεί επιτέλους
κανένας να στρώσει ένα κρεβάτι
εδώ μέσα;»
Μία από τις ατελείωτες διαμάχες
της συμβίωσης είναι ο καταμερισμός εργασίας στο νοικοκυριό. Αν
έστω ένας πιστεύει ότι ο καταμερισμός είναι άδικος τότε συσσωρεύει δυσαρέσκεια, η οποία μεγαλώνει με τα χρόνια. Σπάνια ο καταμερισμός είναι το πρόβλημα.
Πολλές φορές «αναλαμβάνουμε»
αυθόρμητα, αλλά άτυπα, κάποιους
ρόλους, οι οποίοι διαχρονικά παγιώνονται. Ο λόγος που συμβαίνει
αυτό δεν είναι επειδή ο/η σύντροφος ή τα παιδιά μας βαριούνται ή
δεν θέλουν να αναλάβουν κάτι. Είναι γιατί τις περισσότερες φορές
κάποιος μέσα στο σπίτι έχει χαμηλότερα όρια ανοχής σε κάποια
θέματα. Γιατί λοιπόν βρίσκω τον
εαυτό μου κάθε βράδυ στον νεροχύτη της κουζίνας να πλένω σκεύη;
Γιατί το όριο ανοχής μου στην ακατάστατη κουζίνα είναι πολύ χαμηλότερο από οποιουδήποτε άλλου
μέσα στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι
ενοχλούμαι ευκολότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό από την ακαταστασία, οπότε αισθάνομαι την
ανάγκη να τακτοποιήσω. Αντίθετα
οι υπόλοιποι δεν ενοχλούνται τόσο,
δεν προσέχουν το «πρόβλημα»
αμέσως, οπότε δεν αναλαμβάνουν
δράση με την ίδια ταχύτητα.
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η
κατανόηση της κινητήριας δύναμης πίσω από αυτό. Αντιλαμβάνομαι πλέον ότι ο λόγος που τακτοποιώ είναι προσωπική μου ανάγκη
και όχι υποχρέωση. Σχετίζεται με
τα δικά μου όρια ανοχής και όχι
με την αμέλεια κάποιου άλλου,
οπότε είναι επιλογή.
Τελικά όλα εξαρτούνται από
την αντίληψή μας, τη βαρύτητα
που επιλέγουμε να τους προσδώσουμε και τη διάθεσή μας: είτε εριστική είτε φιλική και συναινετική.
Ας θυμόμαστε επίσης ότι συχνά η
στάση των άλλων απέναντί μας
είναι αντικατοπτρισμός της δικής
μας συμπεριφοράς.

Ξεκίνησε η συγκομιδή ρυζιού στη Μιανμάρ.

Ανατροπές στον χώρο των ΜΜΕ...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

λοένα και περισσότερες χώρες έχουν την τάση να επιβάλλουν έλεγχο στον χώρο
της είδησης. Ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις καθιστούν
προβληματική την ανάπτυξη στον
κρίσιμο τομέα της πληροφορίας.
Στις ΗΠΑ είναι πολύ γνωστές οι
πυκνές επιθέσεις Τραμπ κατά
ΜΜΕ, ειδικότερα κατά του CNN.
Στον χώρο της Ε.Ε. τα κράτη με
αυτού του είδους τις συμπεριφορές
είναι γνωστά –Πολωνία, Ουγγαρία,
Ρουμανία. Προβληματική εξελίσσεται η κατάσταση στη Σερβία,
συγκεντρωτική παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία, ενώ καθεστώτα με παράδοση στον απολυταρχισμό είναι γνωστά –Ρωσία,
Λευκορωσία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε
μέτρα κατά της πολωνικής κυβέρνησης, καθώς η κυβέρνηση της
Βαρσοβίας έχει επιβάλει κομματικό
έλεγχο παντού. Σχηματικά, και με
κυπριακούς όρους και γα την καλύτερη κατανόηση του θέματος,
σημαίνει την υπαγωγή των πολωνικών ΡΙΚ και ΚΥΠΕ στο ΓΤΠ με
επικεφαλής έμπιστο του Πολωνού
πρωθυπουργού! Στην περίπτωση
της Ουγγαρίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της Συνθήκης
της Ε.Ε. για ενδεχόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών ιδρυτικών
αξιών της Ένωσης, ενώ διαδηλωτές στη Βουδαπέστη διεκδικούν
καλύτερη ποιότητα ενημέρωσης.
Στο Βουκουρέστι αυξάνονται οι
πιέσεις στο Agerpres να «ακολου-

θεί» τις κυβερνητικές υποδείξεις.
Στη Σερβία η προεδρία Βούτσιτς
έθεσε το δίλημμα στο Τανγιούγκ
«ή στον απόλυτο έλεγχό μου, ή
τέλος στη λειτουργία του». Παρά
την πρόοδο που είχε σημειώσει
σε σχέση με την προσπάθειά του
για οικονομική βιωσιμότητα, (σχεδόν 40% των εσόδων του από την
ανοικτή αγορά) το Τανγιούγκ οδηγήθηκε στην εξόντωση. Στο Ισραήλ μία από τις τρεις κατηγορίες
για διαφθορά (με τη βούλα του γενικού εισαγγελέα της χώρας) κατά
του Β. Νετανιάχου αφορούν διευκολύνσεις προς επιχειρηματία με
αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση
της κυβέρνησής του από μέσο
ενημέρωσης που διαθέτει.
Τι σημαίνει αυτό; Πρώτο, επιστροφή ορισμένων χωρών στην
πολιτική του συγκεντρωτισμού,
καθώς εκλεγμένες κυβερνήσεις
διακατέχονται από τον φόβο της
δημοσιογραφικής κριτικής. Δεύτερο, επιβάλλεται μονοδιάστατη
πληροφόρηση, συνεπώς σημειώνεται μείωση της δυνατότητας
του πολίτη να έχει πλουραλιστική
ενημέρωση, να ακούει διαφορετικά
πράγματα. Τρίτο, συνολικά αυτό
οδηγεί στην ενδυνάμωση μιας αυταρχικής πρακτικής, άρα σε σοβαρά
ελλείμματα στον χώρο της πολυφωνικής έκφρασης και αυτό ευθέως
επηρεάζει την αρχή της διάκρισης
των εξουσιών, καθώς η πρώτη επιβάλλει έλεγχο στην τέταρτη.
Η Κύπρος χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στον τομέα που
συνδέεται με την ιδιοκτησία των

μέσων, καθώς και την επιβολή
οροφής με σαφείς περιορισμούς
στη δυνατότητα κάποιου πολίτη
της νήσου να αγοράζει μετοχές
σε πλείονα του ενός μέσα. Είναι
απολύτως αναγκαίο οι κανόνες να
περιφρουρούν την αυτοτέλεια
κάθε μέσου και οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο να ανακοινώνονται στο πλαίσιο της πολιτικής για
τη διαφάνεια στον χώρο των κυπριακών ΜΜΕ. Η αδιαφάνεια και
η δυνατότητα απόκτησης εικονικών μετοχών δεν βοηθάει στη δημιουργία μιας πιο αξιόπιστης δραστηριότητας στον χώρο αυτό. Η
κατάσταση γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, καθώς η «αυτολογοκρισία» στην παραγωγή των ειδήσεων
έχει ακόμα απήχηση –ειδήσεις με
βάση το τι αρέσει ή τι δεν αρέσει,
στην εκάστοτε πολιτική εξουσία
και προσαρμογή της έντασης ή
της έκτασής τους, αναλόγως.
Η οικονομική κρίση, οι μεταναστευτικές ροές και η τρομοκρατία συνιστούν τρεις κύριους λόγους
που οδήγησαν ορισμένες κοινωνίες
στην αλλαγή συμπεριφοράς και
την πολιτική εξουσία με στροφή
στην εσωστρέφεια και τον συγκεντρωτισμό. Σε κάθε περίπτωση
δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φύση
της «Τέταρτης Εξουσίας» και μάλιστα σε μια εποχή που συγκατοικεί με τα Νέα Μέσα και τον καταιγισμό από εξελίξεις στον διαδικτυακό κόσμο. Οι δημοσιογραφικές ενώσεις, τοπικές ή διεθνείς,
κόμματα με προοδευτικό προσανατολισμό, γενικότερα δυνάμεις

στον χώρο του Τύπου που αντιλαμβάνονται πώς εξελίσσεται το
παιχνίδι, οφείλουν να μιλήσουν
ανοικτά και να διεκδικήσουν τα
αυτονόητα. Το κράτος δικαίου, η
διάκριση των εξουσιών και η αυτοτέλεια των Μέσων, που έχουν
θεωρηθεί ως ιστορικές κατακτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής
παράδοσης, σε περασμένες δεκαετίες, αμφισβητούνται ευθέως
από απίθανους πολιτικούς τύπου
Όρμπαν, ενώ αυξάνεται η πίεση
στα Μέσα για να προβάλλουν τις
«αρεστές» στην πολιτική εξουσία
ειδήσεις και να αποκλείουν ή να
περιορίζουν τις «δύσκολες».
Γι’ αυτό ο δημοσιογράφος Α.
Χριστοδουλίδης υπενθυμίζει τα
πιο σημαντικά: «Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι λόγος δημοσίου ενδιαφέροντος, γιατί παίζει σημαντικό
ρόλο στην καθημερινή ενημέρωση
των πολιτών, βοηθά στην ικανοποιητική εξάσκηση των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών τους
υποχρεώσεων. Είναι λόγος συναινετικός και διαμεσολαβητικός, ένας
δίαυλος επικοινωνίας. Τα ΜΜΕ
έχουν τον ρόλο του «θυροφύλακα»
της ενημέρωσης. Όσο ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζεται από
αξιόπιστα ΜΜΕ, από ανεξάρτητους
και ικανούς δημοσιογράφους με
αρχές και γνώσεις, εκφραστές του
συμφέροντος των απλών πολιτών,
τόσο η αξία του αναγνωρίζεται και
ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του
γίνεται καταλυτικός».

www.larkoslarkou.org.cy

Για αναβίωση της Εκκλησίας του Δήμου

Ε

δώ και μια δεκαετία, διεξάγονται ατέλειωτες συζητήσεις
για τη διαβόητη μεταρρύθμιση στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια εξουσία που αποτελεί ένα από τα θεμέλια και τα βάθρα της Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι στις προτάσεις για νομοθετικές αλλαγές υπάρχουν και
μεταρρυθμίσεις που κινούνται προς
θετικές και εκσυγχρονιστικές αλλαγές, εν τούτοις ο δημόσιος διάλογος παραμένει προσκολλημένος
σε μια και μόνο προτεινόμενη αλλαγή. Τη μείωση του αριθμού των
Δήμων, στη λογική περιστολής των
λειτουργικών δαπανών.
Την επικέντρωση του δημόσιου
διαλόγου στο θέμα του αριθμού των
Δήμων, προάγει δυστυχώς ο ίδιος
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το
έπραξε σε πρόσφατη ομιλία του στα
εγκαίνια του Δημοτικού Μεγάρου
Λευκωσίας.
Ορθά ο πρώην δήμαρχος Στροβόλου Σάββας Ηλιοφώτου αναφέρει
σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε
στον ημερήσιο τύπο: «Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο
Εσωτερικών, απλώς εισηγείται να
φύγουμε από τον πολυκερματισμό
των Δήμων και να πάμε στον κα-

Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

τακερματισμό, εισάγοντας και στοιχεία διαφορετικά, ώστε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μονίμως να έχει ανάγκη την ποδηγέτηση του κράτους,
λόγω των συγκρούσεων που με βεβαιότητα θα υπάρχουν».
Ωστόσο, πέραν της αριθμητικής
μείωσης των Δήμων, υπάρχουν μείζονος σημασίας ζητήματα, που θα
πρέπει να αναδειχθούν και να ρυθμιστούν προκειμένου οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης να καταστούν σύγχρονοι και αποτελεσματικοί. Για να καταστεί ο χώρος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ένα προνομιακό πεδίο διαλόγου, πολιτικών
πρωτοβουλιών και δράσεων. Για να
είναι η φωνή των πολιτών. Ένα
ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο
συμμετοχής, πρωτοβουλιών και
δράσεων των τοπικών κοινωνιών.
Κέντρο παροχής φιλικών και υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί
και πρέπει να ανταποκριθεί, με τον
δικό της αυτοτελή και σημαντικό
ρόλο στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν:
• Στο περιβάλλον και στην ποιότητα
ζωής,
• Στην κοινωνική πολιτική,

• Στην παιδεία και τον πολιτισμό,
• Στη νέα γενιά και τον αθλητισμό.
Οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν
μια ριζικά διαφορετική αντίληψη
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι
σύγχρονοι θεσμοί Αυτοδιοίκησης
πρέπει να κατέχουν σημαντική θέση, γενικά αποδεκτή, στο ενιαίο
πολιτικό και διοικητικό σύστημα
της χώρας.
Η διοικητική αυτοτέλεια μακριά
από αυταρχικές επεμβάσεις της κεντρικής διοίκησης, η αποφασιστική
αποκέντρωση εξουσιών και η οικονομική αυτοδυναμία αποτελούν
τους βασικούς πυλώνες μετεξέλιξης
των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
σε πραγματικά αυτοδύναμα όργανα
και όχι σε διεκπεραιωτές και εντολοδόχους μιας άλλης εξουσίας.
Θα πρέπει να ανατραπεί επιτέλους η λογική που θέλει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη οικονομικά από το κράτος και με αρμοδιότητα τη διαχείριση δευτερευόντων ζητημάτων. Από την άλλη πλευρά, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να ανταποκριθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις συγκεκριμένες
ευθύνες της έναντι των πολιτών. Η
συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά ακόμη

πιο επιτακτική την ανάγκη για τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Η μετατροπή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όργανο
λαϊκής κυριαρχίας, βάθρο δημοκρατίας με αποφασιστική αποδυνάμωση
του κεντρικού κράτους, είναι η μεγάλη επιταγή της νέας εποχής.
Μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής
μεταρρύθμισης που θα εκσυγχρονίζει την κοινωνία μας και τους πολιτειακούς της θεσμούς, πρώτος
στόχος θα πρέπει να είναι η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών
στις κρίσιμες αποφάσεις σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η αναβίωση κατά κάποιο τρόπο
της Εκκλησίας του Δήμου και η αυθεντική δημοκρατική συμμετοχή
των πολιτών προϋποθέτουν απαραίτητα στη νέα εποχή την ολόπλευρη ενίσχυση των θεσμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δραστική αποδυνάμωση κάθε είδους
συγκεντρωτικών εξουσιών. Πρέπει
λοιπόν να επιδιώξουμε για το σήμερα
και το αύριο κοινωνίες ενεργών πολιτών που θα αυτοδιαχειρίζονται
τις υποθέσεις τους με γνώμονα το
κοινό καλό, το κοινό συμφέρον, στη
βάση του δημοκρατικού διαλόγου,
της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και

με συνδετικό κρίκο την ηθική και
κοινωνική αλληλεγγύη. Ιδού λοιπόν
ένα όραμα για τον νέο αιώνα στον
οποίο έχουμε εισέλθει που μπορεί
να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Να συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την εξουσία. Μια εξουσία
που θα τη θεωρούν δική τους, που
οι ίδιοι θα τη διαμορφώνουν, θα
την τροποποιούν, θα τη βελτιώνουν.
Μια αυτενεργό εξουσία των πολιτών
πάνω στις υποθέσεις που τους αφορούν και δεν θα είναι προέκταση
της κεντρικής εξουσίας ή ένας από
τους μηχανισμούς του κράτους που
ασκεί δημόσια διοίκηση κατά κρατική παραχώρηση.
Μια σειρά οδηγιών και κανόνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν για την υποχρέωση των κρατών μελών να εκχωρούν εξουσίες
στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή της Κύπρου
στην Ε.Ε. επιβάλλει τη σταδιακή
διεύρυνση των εξουσιών των τοπικών αρχών, την εκχώρηση πόρων
και την ανάδειξη της αυτοδιαχείρισης ως μορφής διακυβέρνησης
σε τοπικό επίπεδο.
Εξουσίες και αρμοδιότητες που
μπορούν και πρέπει να εκχωρηθούν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι

ενδεικτικά αυτές που σήμερα
ασκούνται από τις Σχολικές Εφορείες, τις Κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και τις Υπηρεσίες
Πολιτικής Άμυνας. Είναι φανερό
ότι οι κοινωνίες του μέλλοντος δεν
θα έχουν τη δομή του υπερτροφικού
συγκεντρωτικού κράτους του παρελθόντος. Η εξέλιξη των κοινωνιών
και η προαγωγή πραγματικών συστημάτων δημοκρατικής οργάνωσης
θα επιφέρουν αποφασιστικό χτύπημα και θα αποδυναμώσουν καίρια
το ισχυρό και παντοδύναμο κράτος
της συγκεντρωτικής εξουσίας. Νέες
μορφές οργάνωσης αυτοδιαχειριζόμενων τοπικών κοινωνιών θα
αναδειχθούν ως η νομοτελειακή
εξέλιξη ενίσχυσης του ρόλου των
ίδιων των πολιτών.
Ας δώσει λοιπόν η μονοδιάστατη
συζήτηση για τον αριθμό των Δήμων
τη θέση της σε ένα διάλογο ουσίας
για μετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όργανο λαϊκής κυριαρχίας, βάθρο δημοκρατίας με
αποφασιστική αποδυνάμωση του
κεντρικού κράτους. Αυτή είναι η
μεγάλη επιταγή της νέας εποχής.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας το Κέντρο
Ο ενδιάμεσος χώρος οδηγείται στις εκλογές με σοβαρό το διακύβευμα για την επόμενη μέρα - Ανυσιχίες για άνοδο του ΕΛΑΜ
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν τον Μάιο του 2016 το ΑΚΕΛ
καταποντιζόταν, ο ΔΗΣΥ έχανε ποσοστά και τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου έμπαιναν θριαμβευτικά στο Κοινοβούλιο, πολλοί ήταν
εκείνοι που άρχισαν να πιστεύουν
πως το δίπολο Δεξιάς-Αριστεράς
φθίνει και είναι καιρός για τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου. Ένας
τρίτος «αντισυστημικός» δρόμος
που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
εξουσία νέους σχηματισμούς και
νέα πρόσωπα χωρίς τα δεκανίκια
των δύο μεγάλων κομμάτων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κάποιοι είδαν
με συμπάθεια, ακόμα και την είσοδο
του ΕΛΑΜ στη Βουλή, αλλά κυρίως
τη δυναμική παρουσία νέων κομμάτων εντός του χώρου που θα συνεργάζονταν στις επικείμενες εκλογές. Χρειάστηκε να περάσει η πρώτη
Κυριακή των προεδρικών εκλογών
για να διαπιστώσουν πως μέσα σε
δύο χρόνια τα ποσοστά τους εξανεμίστηκαν και πως η πολιτική τους
επιβίωση παίζεται κορώνα γράμματα. Αυτό βεβαίως δεν ίσχυε για
το ΕΛΑΜ, το οποίο με την παρουσία
του στις προεδρικές φάνηκε να ενισχύεται επικίνδυνα. Τόσο, που κομματικές δημοσκοπήσεις το δείχνουν
σήμερα να λαμβάνει ακόμη και διψήφιο ποσοστό στις ευρωεκλογές.
Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα
είναι γρίφος για όλους επί του παρόντος, το σίγουρο είναι πως τα
κόμματα του χώρου παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στις ευρωεκλογές, που θα καταδείξουν αν θα κλείσουν ή αν θα πάρουν ανάσα ζωής
για την επόμενη εκλογική μάχη.

ΔΗΚΟ και ρυθμιστής

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο η
μάχη των ευρωεκλογών αποτελεί








Η συγχώνευση

Στόχος του ΔΗΚΟ είναι
να διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο, αλιεύοντας ψήφους από τα μικρότερα κόμματα και
κόβοντας τις εκροές
προς τη ΔΗΠΑ.
το μεγάλο στοίχημα και για το κόμμα
του, αλλά και για τη δική του πολιτική πορεία. Θα καταδείξει αφενός
αν μπορεί να διατηρήσει τον ρυθμιστικό ρόλο του κόμματος στη
Βουλή και αφετέρου αν μπορεί να
διεκδικήσει με αξιώσεις είτε την
προεδρία της Βουλής είτε τον προεδρικό θώκο για την επόμενη πενταετία. Στόχος του είναι να περάσει
το μήνυμα πως η Δημοκρατική Παράταξη δεν έχει πλήξει το κόμμα,
αλλά και ότι το ΔΗΚΟ ενισχύεται,
αλιεύοντας ψηφοφόρους των μικρότερων κομμάτων του χώρου.

Γιατί Μουσιούττα

Στα κομματικά πηγαδάκια συζητείται πως το ΔΗΚΟ είναι το κόμμα που κατάφερε να συγκεντρώσει
υποψηφιότητες από όλους τους γεωγραφικούς χώρους, πετυχαίνοντας
το κύριο διακύβευμα των ευρωεκλογών που είναι το οργανωτικό
κομμάτι. Το ζήτημα, ωστόσο, που
τίθεται από πολλούς είναι πως πρόκειται για ένα σκληρό ψηφοδέλτιο
που αφήνει ανικανοποίητο εκείνο
το ακροατήριο του ΔΗΚΟ που επιδιώκει πιο μετριοπαθείς θέσεις στο
Κυπριακό. Πρόσωπα δηλαδή, με
θέσεις και ρητορική σχεδόν ίδια
με αυτή της ηγεσίας.
Το μόνο πρόσωπο που φέρεται
να διαφοροποιείται από αυτή τη

Η κίνηση συμπερίληψης της Ελένης

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος παίζει στις ευρωεκλογές το τελευταίο του χαρτί
για την επιβίωσή του στην προεδρία της ΕΔΕΚ.
γραμμή είναι ο βουλευτής του κόμματος Μαρίνος Μουσιούττας, ο
οποίος αποτελεί και τον εκλεκτό
της ηγεσίας για την έδρα στην Ευρωβουλή. Αυτή η κίνηση δεν είναι
διόλου τυχαία. Όπως ανέφερε από
το φθινόπωρο η «Κ», ο κ. Μουσιούττας ήταν προσωπική εισήγηση
του Νικόλα Παπαδόπουλου για το
ψηφοδέλτιο, ενώ πολλά είναι τα
στελέχη που δουλεύουν παρασκηνιακά για την υποψηφιότητά του.
Στο ενδεχόμενο εκλογής του άλλωστε, τον διαδέχεται στη Βουλή
ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Αλέκος
Τρυφωνίδη, ενώ διευκολύνει και
την υποψηφιότητα Χρύση Παντελίδη για το 2021. Καθόλου τυχαίο
άλλωστε πως στην προεκλογική

Σιζόπουλος στο εσωκομματικό εδώλιο
Όσο και αν στο ΔΗΚΟ το στοίχημα
είναι αν θα διατηρήσει ή όχι τον
ρυθμιστικό του ρόλο, στα υπόλοιπα
κόμματα τίθεται ένα μεγαλύτερο
ζήτημα, αυτό της επιβίωσης. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος αποφάσισε ότι
θα πορευθεί μόνος στις επικείμενες
εκλογές, παρά τις αρχικές συζητήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα, ανεβάζοντας αρκετά τον πήχη και τη
δυσκολία για το κόμμα του. Κομματικοί κύκλοι θεωρούν πως το
κόμμα μπορεί να διατηρήσει την
έδρα του με το ψηφοδέλτιο. Πέραν
του ερείσματος που έχει ήδη ο ευρωβουλευτής του κόμματος Δημήτρης Παπαδάκης, η υποψηφιότητα
του Ηλία Μυριάνθους θεωρείται
πως θα συσπειρώσει το κόμμα σε
μία δυνατή για την ΕΔΕΚ επαρχία,
αυτή της Πάφου. Ο κ. Σιζόπουλος
έχει στείλει και το μήνυμα της ανανέωσης με τις συμμετοχές του Χρίστου Ιακώβου και της δημοσιογράφου Νατάσας Ιωάννου, αλλά και
με τη μεταγραφή της Θέας Νικολάου από την Αλληλεγγύη. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που βλέπουν με ανησυχία τη μοναχική πορεία της ΕΔΕΚ. Ήδη στο κόμμα
των Σοσιαλιστών φαίνεται να επικρατεί έντονη δυσφορία από στελέχη, προεξάρχοντος του Δημήτρη
Παπαδάκη, ο οποίος το τελευταίο
διάστημα έχει διαφοροποιήσει τη
θέση του από αυτήν του προέδρου
της ΕΔΕΚ και έχει αφήσει αιχμές
περί αρχηγικοποίησης του κόμματος, αλλά και συνταύτισης θέσεων
με το ΕΛΑΜ, όπως για παράδειγμα
στην περίπτωση των οδοφραγμάτων. Στην ΕΔΕΚ θεωρείται δεδομένο
πως στο ενδεχόμενο απώλειας της
έδρας, ο κ. Παπαδάκης θα αμφισβητήσει τον Μαρίνο Σιζόπουλο
και θα απαιτήσει εκλογικό συνέδριο.
Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από
το ποσοστό που θα λάβει ο νυν ευρωβουλευτής.

Λύση ανάγκης

Πέραν όμως της ΕΔΕΚ, δύσκολα
κρίνονται τα πράγματα και για τη
συνεργασία Συμμαχίας Πολιτών
και Οικολόγων. Η συνεργασία Συμμαχίας Πολιτών και Οικολόγων
εκλήφθηκε από κάποιους ως η
απαρχή συγχώνευσης των δύο κομμάτων στο μέλλον, με δεδομένες

Ο Γιώργος Λιλλήκας και ο Γιώργος Περδίκης φαίνεται να ακολουθούν ξε-

χωριστή προεκλογική εκστρατεία.

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η Συμμαχία Πολιτών. Υπάρχουν
βεβαίως και οι πολιτικοί κύκλοι που
χαρακτηρίζουν τη συνεργασία των
δύο ως λύση ανάγκης, μετά και την
απόρριψη που δέχτηκαν την υστάτη από τον Σενέρ Λεβέντ.
Επί του παρόντος αποφεύγονται
οι κοινές συναντήσεις και προεκλογικές εκδηλώσεις, με τον καθένα να ακολουθεί ξεχωριστή προεκλογική εκστρατεία. Φάνηκε άλλωστε και από τον καβγά των προηγούμενων ημερών μεταξύ Λιλλήκα-Νικόλα-Σιζόπουλου, κατά την
οποία ο Γιώργος Περδίκης απέφυγε
να πάρει πλευρά και θέση. Όπως
αναφέρουν κομματικοί κύκλοι, η
Συμμαχία πολιτών αναμένεται να
δουλέψει πιο οργανωτικά, οργώνοντας την Κύπρο, ενώ οι Οικολόγοι
θα δώσουν έμφαση στο οικολογικό
τους έργο. Ενδεικτικό είναι άλλωστε
πως το κόμμα θα μεταβεί στην Ελλάδα για δενδροφυτεύσεις τις επόμενες μέρες, ενώ όπως λέγεται, ο
κύριος υποψήφιός τους, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, επιδιώκει να
επικεντρώσει την προεκλογική του
καμπάνια στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και σε εκδηλώσεις παρά
στις παραδοσιακές συγκεντρώσεις.
Για τη Συμμαχία Πολιτών ένα καλό
αποτέλεσμα θα δώσει ανάσα ζωής
σε μία περίοδο που το κόμμα και
ο ίδιος ο Γιώργος Λιλλήκας πιέζονται. Στο Κίνημα Οικολόγων υποστηρίζουν πως η συνεργασία των
δύο μπορεί να οδηγήσει στην κατάληψη της έκτης έδρας και δη
στην εκλογή του κ. Θεοπέμπτου,
ανοίγει σίγουρα τον δρόμο της ανα-

νέωσης, στο Κίνημα των Πρασίνων
με την αναπληρώτρια πρόεδρο
Έφη Ξάνθου, να λαμβάνει τη θέση
του στη Βουλή.

Το ΕΛΑΜ στο παιχνίδι

Με την Ακροδεξιά παγκοσμίως
να ενισχύεται, τα βλέμματα στρέφονται στο πώς θα κινηθεί το ΕΛΑΜ
και αν θα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα
να κλειδώνει εισιτήριο για τις Βρυξέλλες. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι
καθόλου τυχαία η επίθεση που δέχεται από τα υπόλοιπα κόμματα
του χώρου. Επίθεση που αποφεύχθηκε μέχρι και το αποτέλεσμα των
προεδρικών εκλογών. Ήδη η ΕΔΕΚ
ενισχύει την αντιφαστιστική ρητορική της, κάτι που φαίνεται να
συσπειρώνει τους Σοσιαλιστές λόγω
και της ιστορίας του κόμματος. Στο
ίδιο πλαίσιο κινείται και η Αλληλεγγύη διά της Ελένης Θεοχάρους,
επιχειρώντας να κλείσει μια και
καλή τα στόματα που θέλουν το
Κίνημα να έχει παρόμοια ρητορική
με το ΕΛΑΜ. Το ζήτημα βεβαίως
σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είναι
πως η κύρια πηγή εισροών προς
το ΕΛΑΜ, φαίνεται να προέρχεται
από τον ΔΗΣΥ. Καθόλου τυχαία
και η πρόσφατη επίθεση που δέχτηκε το ΕΛΑΜ από τον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Το
πόσο μπορεί να πείσει το «πατριωτικό ακροατήριο» του ΔΗΣΥ δεδομένης και της αποκάλυψης ότι ηγετικά στελέχη και υποψήφιοι του
κόμματος για τις ευρωεκλογές δεν
παρουσιάστηκαν στον στρατό είναι
βεβαίως ένα ζήτημα ανοικτό.

του συνάντηση στην Έγκωμη προ
ημερών, παρευρέθησαν οι Αλέκος
Τρυφωνίδης, Χρύσης Παντελίδης
και Αναστασία Παπαδοπούλου.
Μήνυμα πως ο κομματικός μηχανισμός, αλλά και ο περίγυρος της
ηγεσίας, προωθεί μία τέτοια υποψηφιότητα.
Για την υποψηφιότητα βεβαίως
του κ. Μουσιούττα δεν εργάζεται
μόνο ο κομματικός μηχανισμός,
αλλά και πρόσωπα που ενδεχομένως να έβλεπαν θετικά τη Δημοκρατική Παράταξη, τόσο λόγω του
κ. Τρυφωνίδη, ο οποίος θεωρείται
πρόσωπο που προσελκύει την εσωκομματική αντιπολίτευση, όσο και
λόγω της στενής σχέσης που έχει
ο κ. Μουσιούττας με τον Χρίστο

Θεοχάρους ως πρόσωπο και όχι ως
κίνηση συνεργασίας ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύη έχει το δικό της ενδιαφέρον. Ο
Νικόλας Παπαδόπουλος προφανώς
και θέλει να περάσει το μήνυμα πως
το ΔΗΚΟ βρίσκεται ένα βήμα πριν
από τη συγχώνευση με την Αλληλεγγύη. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως βάσει δημοσκοπήσεων η Αλληλεγγύη
αντιμετωπίζει θέματα επιβίωσης,
έστω και αν η κα Θεοχάρους διαψεύδει ένα σενάριο διάλυσης του κόμματος δεν αποκλείεται η συμπερίληψή
της στο ψηφοδέλτιο να αποτελεί μία
ομαλή μετάβαση της Αλληλεγγύης
στο ΔΗΚΟ στο μέλλον. Υπενθυμίζεται
πως κάτι τέτοιο είχε επιχειρήσει και
ο ΔΗΣΥ το 2014, με την υποψηφιότητα του Δημήτρη Συλλούρη, δίδοντας
την εντύπωση πως το ΕΥΡΩΚΟ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αφομοίωσή του από τον ΔΗΣΥ.
Φλουρέντζο (στενό συνεργάτη του
Μάριου Καρογιάν και πρώην στέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης). Κάτι τέτοιο θεωρείται πως θα
μειώσει τις εκροές προς τη νεοσυσταθείσα Δημοκρατική Παράταξη
και παράλληλα θα κλείσει την εσωκομματική πληγή που προκλήθηκε
κατά το εκλογικό συνέδριο με τον
Μαρίνο Μουσιούττα και τον Νικόλα
Παπαδόπουλο. Η προώθηση Μουσιούττα από την ηγεσία, βεβαίως,
δεν φαίνεται να περνά απαρατήρητη από το περιβάλλον του νυν
ευρωβουλευτή Μάριου Μαυρίδη,
και μένει να δούμε αν ο τελευταίος
θα μιλήσει ανοικτά περί ευνοϊκής
μεταχείρισης άλλου υποψηφίου,
όπως έγινε και το 2014, όταν η Αν-

τιγόνη Παπαδοπούλου κατάγγελλε
την ηγεσία για προώθηση του Μάριου Μαυρίδη.

Η ενδυνάμωση ΔΗΠΑ

Το σίγουρο είναι πάντως πως
στο ΔΗΚΟ θέλουν να κλείσουν μια
και καλή το κεφάλαιο της Δημοκρατικής Παράταξης και αυτό αποτελεί το κύριο στοίχημα στις επικείμενες εκλογές. Αν και κομματικοί
κύκλοι εκτιμούν πως η ύπαρξη της
Δημοκρατικής Παράταξης θα πλήξει κυρίως τον ΔΗΣΥ, ένα καλό αποτέλεσμα του Μάριου Καρογιάν ανησυχεί την ΔΗΚΟϊκή ηγεσία για
διαρροές ψηφοφόρων από το ΔΗΚΟ
στο μέλλον. Η οργανωτική ικανότητα του Μάριου Καρογιάν φάνηκε
άλλωστε στις προεδρικές εκλογές
και ίσως να εκπλήξει για ακόμη
μία φορά το κόμμα του Κέντρου.
Όπως αναφέρεται άλλωστε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, στόχος
είναι η είσοδος στο Εθνικό Συμβούλιο.
Κάτι τέτοιο φαίνεται να ευνοεί
άλλωστε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η είσοδός του στο Εθνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια
στη Βουλή θεωρείται πως θα ευνοήσει την κυβέρνηση. Ενδεικτικό,
πως για την οργάνωσή του στο παρασκήνιο εργάζονται πρόσωπα
που βρίσκονται στην κυβέρνηση,
όπως ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας, ο επίτροπος
Ανθρωπιστικών Θεμάτων Φώτης
Φωτίου και ο πρέσβης στην Ελλάδα
Κυριάκος Κενεβέζος. Ένα σενάριο
ισχυροποίησης της ΔΗΠΑ θα προκαλέσει αναμφίβολα πονοκέφαλο
στο ΔΗΚΟ και δεν αποκλείεται να
οδηγήσει σε νέες αποχωρήσεις,
ακόμα και αξιωματούχων του κόμματος που δίστασαν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το κόμμα.

16

l

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ημέρες δόξας
του Ιονέσκο
στο ανάκτορο
Ουεστμίνστερ

Παρασκήνιο
Οπως και να εξελιχθούν τα

Αναστολή του Brexit σε θολό τοπίο
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στη χώρα που γέννησε τον κοινοβουλευτισμό, το να χάνει πρωθυπουργός κρίσιμη ψηφοφορία στη
Βουλή των Κοινοτήτων συνιστούσε
σπάνιο φαινόμενο. Η Τερέζα Μέι
κατάφερε να μετατρέψει την εξαίρεση σε κανόνα: μέχρι τώρα έχει
χάσει 19 ψηφοφορίες μείζονος σημασίας για το μέλλον της χώρας
της. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί
να διατηρεί το πρωθυπουργικό
αξίωμα, κάτι που ενδεχομένως να
της έχει ήδη χαρίσει μία θέση στο
βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Πρόκειται
για ένα από τα πολλά παράδοξα
που βιώνει η Βρετανία, καθώς η
περιπέτεια του Brexit εξελίσσεται
σε θέατρο του παραλόγου.
Οι μεταφορές περί χάους και Τιτανικού ακούγονται σαν κοινοτοπίες μπροστά στα όσα διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που πέρασε
στο Ουεστμίνστερ. Την Τρίτη, η
πρωθυπουργός έκανε μια δεύτερη
προσπάθεια να περάσει από τη
Βουλή το σχέδιό της για το Brexit,
που πήρε το πράσινο φως από τις
Βρυξέλλες, αλλά καταψηφίστηκε
πανηγυρικά από τους Βρετανούς
βουλευτές τον Ιανουάριο. Το μόνο
που κατάφερε ήταν να μειώσει τη
συντριπτική διαφορά των 230 ψήφων σε 149. Μια δεύτερη ταπείνωση μέσα σε δύο μήνες, λίγες μόνον ημέρες πριν από την 29η Μαρτίου, ημερομηνία εξόδου της χώρας
από την Ε.Ε. σύμφωνα με ψηφισμένο νόμο. Η κορύφωση του δράματος ήρθε την επομένη. Η κυβέρνηση έφερε για ψήφιση πρόταση
για τον αποκλεισμό του άτακτου
Brexit χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλλες, ώστε να δοθεί λίγος ακόμη
χρόνος για συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής, χωρίς ωστόσο να
αποκλείει την άτακτη έξοδο σε
επόμενο χρόνο. Καθώς η Μέι δεχόταν σφοδρές πιέσεις από τις δύο

ακραίες πτέρυγες των Συντηρητικών – τους θιασώτες του σκληρού
Brexit, που συσπειρώνονται στην
ομάδα ERG, και τους οπαδούς της
παραμονής στην Ε.Ε. που ελπίζουν
σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα–
άφησε τους βουλευτές της να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
Το αποτέλεσμα ήταν να εγκριθεί,
με οριακή διαφορά τεσσάρων ψήφων, τροπολογία βουλευτών που
απέκλειε σε οποιαδήποτε στιγμή
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
το ενδεχόμενο της άτακτης εξόδου.
Νιώθοντας να χάνει τον έλεγχο
των εξελίξεων, η Μέι προσπάθησε
να επιβάλει κομματική πειθαρχία
στους βουλευτές της, καλώντας
τους να καταψηφίσουν το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης στην
τελική ψηφοφορία. Η σπασμωδική
αντίδραση έγινε μπούμερανγκ. Η
Μέι έχασε τη μάχη με διαφορά όχι
τεσσάρων, αλλά 43 ψήφων. Πέντε
κορυφαίοι υπουργοί αρνήθηκαν
να πειθαρχήσουν. Προηγουμένως,
ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ είχε αυτονομηθεί για πρώτη
φορά από την πρωθυπουργό, τείνοντας χείρα συνεργασίας προς
τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι
Κόρμπιν για μια συναινετική λύση. Το σενάριο για ένα πιο μαλακό
Brexit, με παραμονή της Βρετανίας τουλάχιστον στην τελωνειακή ένωση (όπως προτείνει ο
Κόρμπιν), αν όχι και στην ενιαία
αγορά, είχε τεθεί στην ημερήσια
διάταξη. Εν ολίγοις, η Μέι εμφανιζόταν πλέον ως πρωθυπουργός
περιορισμένης ευθύνης, χωρίς
πραγματική εξουσία.

Το ραντεβού με Γιούνκερ
Και όμως, η εβδομάδα είχε ξεκινήσει κάπως καλύτερα γι’ αυτήν.
Υστερα από ένα Σαββατοκύριακο
εντατικών διαπραγματεύσεων του
υπουργού Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ
και του γενικού εισαγγελέα Τζέφρι

Υστερα από την απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο την Πέμπτη για αναστολή της εξόδου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η κυ-

βέρνηση της Τερέζα Μέι θα φέρει για τρίτη φορά σχέδιο συμφωνίας προς ψήφιση, στις αρχές της εβδομάδας.








Αποδυναμωμένη
από τις πολλαπλές ήττες,
η Τερέζα Μέι ελπίζει
ακόμη να νεκραναστήσει
το σχέδιό της σε μια
τρίτη ψηφοφορία.
Κοξ στις Βρυξέλλες, η Τερέζα Μέι
πέταξε το βράδυ της Δευτέρας στο
Στρασβούργο για ένα σημαντικό
ραντεβού με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Καρπός
της συνάντησης ήταν η παροχή,
από την πλευρά της Ε.Ε., κάποιων
«νομικών εγγυήσεων», οι οποίες,
αν και δεν άλλαζαν ούτε κατά ένα
γιώτα το υπάρχον σχέδιο συμφωνίας, επιχειρούσαν να διασκεδάσουν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να εγκλωβιστεί επ’ άπειρον
η Βρετανία στην τελωνειακή ένωση
μέσω του περίφημου μηχανισμού
ασφαλείας για το ιρλανδικό σύνορο.
Με αυτή τη μικρή παραχώρηση
των Βρυξελλών, η Μέι ήλπιζε ότι
θα καταφέρει το εκ πρώτης όψεως
ακατόρθωτο: να μεταστρέψει τους
75 σκληρούς του ERG και τους 10
βουλευτές του βορειοϊρλανδικού
κόμματος DUP, από το οποίο εξαρτάται η επιβίωση της κυβέρνησής
της. Παραδόξως, το επόμενο πρωί
ήταν ο Τζέφρι Κοξ εκείνος που
έριξε τη χαριστική βολή στο σχέδιο
της Μέι. Στην πολυαναμενόμενη
γνωμάτευσή του προς τους βουλευτές, ο γενικός εισαγγελέας τό-

νισε ότι η όποια απόφαση πρέπει
να ληφθεί όχι με νομικά, αλλά με
πολιτικά κριτήρια. Ωστόσο, έσπευσε να αραδιάσει μια σειρά νομικίστικα επιχειρήματα για να αποφανθεί ότι η φρενήρης διαπραγματευτική δραστηριότητά του αποκόμισε μια τρύπα στο νερό, καθώς
ο κίνδυνος μακρόχρονου εγκλωβισμού της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση παραμένει. Χωρίς
ένα φύλλο συκής από τον γενικό
εισαγγελέα, όσοι εκ των σκληροπυρηνικών πιέζονταν να αλλάξουν
στάση δυσκολεύονταν πολύ να το
αποτολμήσουν. Θα ήταν άδικο,
πάντως, να ενοχοποιηθεί η νομική
στενοκεφαλιά ενός γενικού εισαγγελέα για τον πολιτικό κυκεώνα.
Την ευθύνη για το σημερινό αδιέξοδο μοιράζεται το σύνολο των
βρετανικών ελίτ. Πρώτα απ’ όλα,
το Συντηρητικό Κόμμα, που επέλεξε
την Τερέζα Μέι, μια χαμηλών τόνων
οπαδό της παραμονής, να διαχειριστεί την έξοδο από την Ε.Ε. Μέλος
των Τόρις από τα εφηβικά χρόνια
της, η Τερέζα Μέι δεν θα ήθελε για
τίποτα στον κόσμο να επιτρέψει
μια ιστορική διάσπαση του κόμματος λόγω των διαφωνιών για το
Brexit όσο αυτή είναι αρχηγός.

Ατολμη διαχείριση
Αποτέλεσμα ήταν μια άνευρη
διαχείριση, γεμάτη παλινωδίες και
ατολμία, που κατέληξε όχι να συμφιλιώσει, αλλά να ερεθίσει και τις
δύο πτέρυγες. Για κακή της τύχη,
η Μέι γνώρισε την πιο φονική αντιπολίτευση όχι από τους Εργατι-

κούς, αλλά από το ίδιο της το κόμμα.
Οταν μιλούσε, σχεδόν ψιθυριστά
από την εξάντληση, στη Βουλή
των Κοινοτήτων, η Τερέζα Μέι είχε
τα νώτα της εκτεθειμένα σε βουλευτές των Τόρις σαν τον ηγέτη
του ERG Τζέικομπ Ρις Μογκ, ο οποίος, πάντα με πένθιμο ύφος, εξαπέλυε δηλητηριώδη βέλη εναντίον
της πρωθυπουργού, εγκαλώντας
τη για προδοσία του Brexit. Είναι
εντυπωσιακό για ένα λαό που φημίζεται για το ψύχραιμο, ρεαλιστικό
του πνεύμα, να βλέπει τις τύχες
του να εξαρτώνται από πολιτικούς
που διαπνέονται από φαντασιώσεις
αυτοκρατορικού μεγαλείου και ιδεοληψίες ρομαντικού εθνικισμού,
που καταδίκασαν άλλες μεγάλες
χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Εξίσου ιδεοληπτική, όμως, υπήρξε
η στάση του πιο φιλοευρωπαϊκού
τμήματος των βρετανικών ελίτ και
των συμμάχων τους στις Βρυξέλλες.
Η εκστρατεία τρόμου για τον οικονομικό πυρηνικό χειμώνα που
θα προκαλούσε το Brexit δεν μπορούσε παρά να ερεθίσει πατριωτικά
αισθήματα. Αλλωστε, η βρετανική
οικονομία έχει ισχυρότερη ανάπτυξη από τη γερμανική, η ανεργία
βρίσκεται στο ναδίρ και η χώρα
κατατάσσεται στην τέταρτη θέση
στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας, μπροστά από τις ΗΠΑ και τη
Γερμανία. Επιπλέον, η ακύρωση
του δημοψηφίσματος θα προκαλούσε κρίση αξιοπιστίας των πολιτών στο δημοκρατικό σύστημα
και απαξίωση μιας «μετανοημένης»
Βρετανίας στον διεθνή στίβο.

πράγματα, ο πολιτικός χρόνος της Τερέζα Μέι φαίνεται
ότι εξαντλείται, ύστερα από
τις αλυσιδωτές αποτυχίες
της σύντομης πρωθυπουργίας της. Ωστόσο το σχέδιό
της για το Brexit έχει ακόμη
μία τελευταία ευκαιρία για
να επιβιώσει. Υστερα από
την απόφαση που έλαβε το
Κοινοβούλιο την Πέμπτη για
αναστολή της εξόδου μέχρι
τα τέλη Ιουνίου, η κυβέρνηση θα φέρει για τρίτη φορά
σχέδιο συμφωνίας προς ψήφιση, στις αρχές της εβδομάδας. Η ελπίδα της Μέι είναι ότι οι σκληροπυρηνικοί
των Τόρις θα έρθουν στα
συγκαλά τους και θα ψηφίσουν το σχέδιό της ως το λιγότερο κακό, καθώς τα ρεαλιστικά ενδεχόμενα μακρόχρονης αναστολής του Brexit, συμμετοχής της Βρετανίας στις ευρωεκλογές του
Μαΐου και, τελικά, δεύτερου
δημοψηφίσματος απειλούν
να ακυρώσουν την ιστορική
ευκαιρία της εξόδου από την
Ε.Ε. Ηδη από την Τετάρτη το
βράδυ, όπως έγραψαν οι Times, οργιάζουν στο παρασκήνιο επαφές της κυβέρνησης με την ομάδα του ERG
και το DYP της Βόρειας Ιρλανδίας για μια συμβιβαστική συμφωνία, η οποία θα
μπορούσε να εξασφαλίσει
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στις διαβουλεύσεις
συμμετέχουν ο υπουργός
Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ και ο
γενικός εισαγγελέας Τζέφρι
Κοξ, ο οποίος πιέζεται να εγκαταλείψει τη νομική ακαμψία του και να διευκολύνει
τη μετατόπιση των σκληροπυρηνικών. Παράλληλα, η
κυβέρνηση ελπίζει ότι το
σχέδιό της θα υπερψηφιστεί
από ορισμένους βουλευτές
των Εργατικών, οι οποίοι
εκλέγονται από φτωχές περιφέρειες, που τάχθηκαν
υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016. Προς διευκόλυνση των πιθανών
«ανταρτών», η κυβέρνηση
έδωσε τις τελευταίες ημέρες εγγυήσεις για τον σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων στη μετά Brexit εποχή
και νομοθέτησε μέτρα για
την οικονομική ενίσχυση
προβληματικών περιοχών,
ιδίως στη βόρεια Αγγλία.

Ανοιχτά τα σενάρια για τους Κύπριους φοιτητές ενόψει Brexit
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων
που λαμβάνουν χώρα κατά τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την
πιθανή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα σενάρια και οι ανησυχίες που
καταγράφονται για το πλαίσιο φοίτησης των Κύπριων φοιτητών στα
βρετανικά πανεπιστήμια δίνουν
και παίρνουν. Το όλο ζήτημα απασχόλησε κατά το τελευταίο διάστημα την Επιτροπή Παιδείας, η
οποία προώθησε τροποποίηση νόμου υπό τη μορφή κατεπείγοντος
στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να κατοχυρωθούν οι συμφωνίες (franchise) που διατηρούν
οι ιδιωτικές σχολές της Κύπρου με
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνοπτικά, η εν
λόγω τροποποίηση νόμου ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή την
περασμένη Παρασκευή και στη
συνέχεια αναμένεται να πάρει την
τελική έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να κατοχυρωθούν
αυτές οι συμφωνίες και οι φοιτητές
που σπουδάζουν στα προγράμματα
αυτά να διασφαλιστούν. Επιπρόσθετα, τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας συζήτησαν για τις ανησυχίες
που προκύπτουν όσον αφορά το
μέλλον των Κύπριων φοιτητών που
επιλέγουν να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αφού τίποτα επί της ουσίας
δεν είναι διασφαλισμένο για εκείνους που θα αρχίσουν τις σπουδές
τους τον Σεπτέμβριο του 2020. Συγ-









το ενδεχόμενο μείωσης τους ύψους
των διδάκτρων προκειμένου τα
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνουν ελκυστικός
προορισμός φοίτησης.
G Τέλος το τρίτο σενάριο που
διακινείται αφορά το να γίνει ένας
συνδυασμός χαμηλών διδάκτρων
με υποτροφίες βάσει της επίδοσης
του κάθε φοιτητή. Δηλαδή, αν κάποιος φοιτητής διατηρήσει υψηλές
βαθμολογίες μέχρι να πάρει απολυτήριο τότε να του δίνεται ένα
συμβολικό ποσό κάθε χρόνο διά
βίου. Ο κ. Σαββίδης, σε αυτό το σημείο εξηγεί πως ήδη το Λέστερ έχει
αποφασίσει πως όσοι φοιτητές
έχουν απολυτήριο με βαθμό πάνω
από 19 θα παίρνουν χίλιες λίρες
μετρητά τον χρόνο.

Διασφαλίζονται οι συνεργασίες ιδιωτικών σχολών
- βρετανικών ιδρυμάτων,
στον αέρα τα δίδακτρα.
κεκριμένα, οι δύο κύριες ανησυχίες
που υπάρχουν τώρα αφορούν από
τη μία κατά πόσο οι Ευρωπαίοι φοιτητές στη μετά Brexit εποχή θα
δουν τα δίδακτρα να αυξάνονται
και από την άλλη αν θα διακοπούν
τα φοιτητικά δάνεια που έπαιρναν
από τη βρετανική κυβέρνηση μέχρι
σήμερα. Υπενθυμίζεται δε, πως παρά το γεγονός ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, το βρετανικό
Υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωσε
πως οι υφιστάμενοι φοιτητές, όπως
και αυτοί που θα ενταχθούν στα
βρετανικά πανεπιστήμια τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι διασφαλισμένοι μέχρι το τέλος των σπουδών τους και δεν θα έρθουν αντιμέτωποι με καμία αλλαγή.

Κριτήρια εισδοχής και δάνειο

Σενάρια για δίδακτρα
Όσο αφορά γενικά το τι μέλλει
γενέσθαι, η «Κ» συνομίλησε με τον
εκπρόσωπο των βρετανικών πανεπιστημίων, Χρύσανθο Σαββίδη,
ο οποίος μας μεταφέρει το κλίμα
και όπως ο ίδιος αναφέρει, για πρώτη φορά στα χρονικά το Brexit έχει
ενώσει τα βρετανικά πανεπιστήμια
με αποτέλεσμα να καταστεί σαφές
προς την κυβέρνησή τους ότι σε
περίπτωση άτακτης εξόδου αυτό
θα σημαίνει και παράπλευρη καταστροφή της οικονομίας και κατ’

«Τα βρετανικά πανεπιστήμια θα κάνουν το παν έτσι ώστε το Η.Β. να συνεχίσει
να αποτελεί ελκυστικό προορισμό, γιατί το κομμάτι της εκπαίδευσης θεωρείται βαριά βιομηχανία», αναφέρει στην «Κ», ο Χρύσανθος Σαββίδης.
επέκταση των πανεπιστημίων.
Προσθέτει δε, πως τα πανεπιστήμια
θεωρούν πως δεν θα βρεθεί βρετανική κυβέρνηση, η οποία θα προχωρήσει σε αύξηση διδάκτρων. Ο
κ. Σαββίδης, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει και τα τρία σενάρια, τα
οποία εξετάζουν τα βρετανικά πα-

νεπιστήμια εφόσον η βρετανική
κυβέρνηση προχωρήσει σε ένα
άτακτο Brexit.
G Το πρώτο θέλει τα δίδακτρα
για τους φοιτητές που προέρχονται
από κράτος μέλος της Ε.Ε. να παραμείνουν ως έχουν.
G Το δεύτερο εξετάζει ακόμα και

Όσον αφορά τα κριτήρια εισδοχής, ο κ. Σαββίδης, τονίζει ότι
δεν αναμένεται να αλλάξουν, ενώ
προσθέτει πως είτε γινεί Brexit με
συμφωνία είτε όχι τα βρετανικά
πανεπιστήμια αποφάσισαν πως
δεν πρόκειται να βάλουν περιορισμό στον αριθμό των ευρωπαίων
φοιτητών οπότε και όσοι τηρούν
τα κριτήρια εισδοχής θα μπορούν
να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.
«Επιπρόσθετα τα βρετανικά πανεπιστήμια ζήτησαν την περασμένη
Πέμπτη από την κυβέρνηση να
διατηρηθεί το δάνειο σπουδών που
δίνεται στους Ευρωπαίους φοιτητές
έστω και αν βρεθούν εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας, διότι δεν θέλουν
να χάσουν σε καμία περίπτωση τα
οφέλη που έχουν από την ευρω-

παϊκή αγορά», τονίζει. Είναι δεδομένο έτσι κατά την άποψή του ότι
τα βρετανικά πανεπιστήμια θα κάνουν το παν έτσι ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν ελκυστικό, εκπαιδευτικό προορισμό, εφόσον θεωρείται και ως βαριά βιομηχανία.
Από εκεί και πέρα το τι τελικώς θα
ισχύσει θα διαφανεί τον ερχόμενο
Απρίλιο, για τους Ευρωπαίους φοιτητές μετά το 2020.
Παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που φέρεται να υπάρχουν
από τα βρετανικά πανεπιστήμια,
ότι το πλαίσιο των σπουδών δεν
αναμένεται να αλλάξει, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων εκφράζει τις ανησυχίες της
πως σε περίπτωση ενός άτακτου
Brexit οι μελλοντικοί φοιτητές θα
καταβάλλουν υψηλότερα δίδακτρα.
Σε δηλώσεις του στην «Κ», ο γενικός
γραμματέας της ΠΟΦΕΝ, Χαράλαμπος Πανταζής αναφέρει πως
υπάρχουν ανησυχίες ως προς το
πλαίσιο φοίτησης των μελλοντικών
φοιτητών, δεδομένου ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου επί του θέματος.
Σημειώνει δε, πως είχαν κάνει πρόσφατα μια συνάντηση με τον
υπουργό Παιδείας ρωτώντας το αν
γνωρίζει κάτι περισσότερο επί του
θέματος, ωστόσο δεν έλαβαν κάποια περαιτέρω πληροφόρηση από
τον κ. Χαμπιαούρη. «Το θέμα που
μας απασχολεί σε περίπτωση που
γίνει πράξη η αποχώρηση του Ην.
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πώς θα αντιμετωπίζονται
οι ευρωπαίοι φοιτητές μετά το Brexit», καταλήγει.

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!
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Tην Κυριακή 24 Μαρτίου μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 14ο τόμο!
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Το δύσκολο παζλ
της επόμενης μέρας
στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΠΕ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα ότι οι κάλπες θα στηθούν το Οκτώβριο έχουν στόχο να καθησυχάσουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Προετοιμασία Μαξίμου
και για τετραπλές εκλογές
Ο κ. Τσίπρας μιλάει για κάλπες τον Οκτώβριο, αλλά εξετάζει όλα τα σενάρια
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Μια απόφαση υψηλού ρίσκου και
από τις πλέον κρίσιμες της τετραετούς θητείας του καλείται
να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας: Εάν θα προχωρήσει σε τετραπλές εκλογές τον Μάιο, ή εάν,
όπως δημόσια διακηρύσσει εσχάτως, θα εξαντλήσει την τετραετία,
με τις εθνικές εκλογές να διεξάγονται τον Οκτώβριο.
Το τελευταίο διάστημα, πέραν
του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα,
και τα κορυφαία στελέχη, ακόμη
και όσα έχουν αμφιβολίες για την
ορθότητα της επιλογής, μεταδίδουν
πως η απόφαση για τον Οκτώβριο
έχει «κλειδώσει». Ο προσανατολισμός στην εξάντληση της τετραετίας εδράζεται σε μία «ανάγνωση»
του αποτελέσματος των ευρωεκλογών που θα δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ
ελπίδες για τη μεγάλη ανατροπή
στις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν. Οπως λέγεται, ο τριπλός στόχος του Μεγάρου Μαξίμου
στις ευρωεκλογές θα είναι: Πρώτον,
η διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
να είναι μικρότερη των πέντε ποσοστιαίων μονάδων. Δεύτερον, το
ποσοστό της Ν.Δ. να κινηθεί κάτω
από το ψυχολογικό φράγμα του
30%, ώστε η προοπτική της αυτοδυναμίας να εμφανίζεται απομακρυσμένη για τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτον, να αποκτήσει
«υπόσταση» κάποιο κόμμα στα δεξιά της Ν.Δ., όπου ήδη η Ελληνική
Λύση του κ. Κυρ. Βελόπουλου εμφανίζεται να προσεγγίζει το 3%.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη εάν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις εκπληρωθούν, ο κ. Τσίπρας
θα έχει υπερβεί τον σκόπελο των

ευρωεκλογών και θα μπορεί έστω
από μειονεκτική θέση να επιχειρήσει μια τελική αντεπίθεση ενόψει
των εθνικών εκλογών. Εξάλλου,
προστίθεται, η προκήρυξη εθνικών
εκλογών τον Μάιο, θα συνιστά επί
της ουσίας παράδοση εξουσίας,
καθώς ουδείς εκτιμά ότι στο δίμηνο







Ο τριπλός στόχος
του Μεγάρου Μαξίμου
για τις ευρωεκλογές
και οι φόβοι του
πρωθυπουργού για
τις επιπτώσεις που θα
έχει η μη επίτευξή του.
που μεσολαβεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε
θέση να ανατρέψει το διψήφιο δημοσκοπικό προβάδισμα της Ν.Δ.
Στον αντίποδα, πάντως, θα
πρέπει να επισημανθεί πως οι
ανωτέρω παραδοχές ενέχουν για
τον πρωθυπουργό και πολλαπλούς κινδύνους. Στις ευρωεκλογές λόγω της χαλαρότητας της
ψήφου, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόφοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ
πιο εύκολο να κινηθούν προς μικρότερα κόμματα, απ’ ό,τι σε μια
αναμέτρηση εθνικών εκλογών,
με ισχυρά διλημματικό χαρακτήρα. Ετσι, τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσουν σημαντικά και η διαφορά από τη Ν.Δ.,
που καταγράφει ισχυρότατη συσπείρωση, να εκτοξευθεί. Επίσης,
η ευρωκάλπη μπορεί να προσδώσει νέα δυναμική στο ΚΙΝΑΛ,
που δοκιμάστηκε τους τελευταίους μήνες. Τέλος, εάν οι ευρωε-

κλογές και οι εθνικές εκλογές δεν
διεξαχθούν ταυτόχρονα, μπορεί
οντότητα να αποκτήσει όχι μόνον
ένα κόμμα στα δεξιά της Ν.Δ.,
αλλά και κάποιο από όσα κινούνται αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
για παράδειγμα το σχήμα υπό
τον κ. Γ. Βαρουφάκη, που προστίθεται στην Πλεύση Ελευθερίας
της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου
και στη ΛΑΕ του κ. Π. Λαφαζάνη.
Σε ένα τέτοιο σκηνικό ορισμένοι
εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα
θα απειληθεί με κατάρρευση στην
αναμέτρηση του Οκτωβρίου και
θα απολέσει ένα βασικό «κεκτημένο» του κ. Τσίπρα, να αποτελέσει τον έτερο κυρίαρχο πυλώνα
του νέου δικομματισμού.

Το σενάριο του Ιουνίου
Θα πρέπει να επισημανθεί πως
τα ενδεχόμενα τόσο της μικρής
όσο και της μεγάλης διαφοράς στην
ευρωκάλπη του Μαΐου έχουν πυροδοτήσει σενάρια σύμφωνα με
τα οποία οι εθνικές εκλογές μπορεί
τελικά να μη διεξαχθούν τον Οκτώβριο, αλλά τον... Ιούνιο. Σύμφωνα
με τα συγκεκριμένα σενάρια, εάν
η ψαλίδα μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
είναι μικρή, ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη δυναμική που θα έχει αναπτύξει επισπεύδοντας την εκλογική αναμέτρηση. Επίσης, εάν είναι μεγάλη,
θα αποπειραθεί «διαχείριση ζημιών»
και δεν θα περιμένει τον Οκτώβριο,
που συνεπάγεται και μεγαλύτερη
έκθεση στον παράγοντα ενός τυχαίου γεγονότος με αρνητικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση.
Πάντως, παρά τη ρητορική του
κ. Τσίπρα και τα επιχειρήματα περί
εξάντλησης της τετραετίας, οι κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου «φω-

τογραφίζουν» την ταυτόχρονη διεξαγωγή εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών τον Μάιο. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα
ακολουθήσει σκληρή γραμμή στον
νέο γύρο διαβουλεύσεων με τους
θεσμούς για το ζήτημα της πρώτης
κατοικίας και δεν θα δεχθεί ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά δάνεια
που εμπεριέχουν πολιτικό κόστος,
ενώ θα προωθήσει και τη ρύθμιση
για τις 120 δόσεις. Επίσης, μέχρι
το Πάσχα θα προωθηθούν μία σειρά από νομοσχέδια που απευθύνονται σε διαφορετικά εκλογικά
ακροατήρια. Συγκεκριμένα, τον
δρόμο προς τη Βουλή θα πάρουν
το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον
τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκείνο
για το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων, αλλά και ο νέος Ποινικός
Κώδικας, αμφιλεγόμενες διατάξεις
του οποίου μονοπώλησαν, σχεδόν,
την περασμένη εβδομάδα την επικαιρότητα.
Επίσης, κατά πολλούς, προεκλογικό άρωμα είχε η επιλογή του
πρωθυπουργού να κινηθεί «θεσμικά» και να υπερψηφίσει το άρθρο
32 του Συντάγματος, παρότι ανοίγει
τον δρόμο στη Ν.Δ. για να εκλέξει
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ακόμη
και με 151 ψήφους. Θα πρέπει να
επισημανθεί, δε, ότι παρότι η Πειραιώς δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά
της, προσανατολισμός του κ. Μητσοτάκη είναι να ολοκληρώσει τη
συνταγματική αναθεώρηση που
δρομολογήθηκε και όχι να εκκινήσει νέα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή δεν σχετίζεται με
την ανάδειξη Προέδρου, καθώς είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας δεν
θα επιχειρήσει να προκαλέσει νέες
εκλογές σε λιγότερο από έναν χρόνο από τώρα.

Ποια είναι η ισχυρή επιθυμία ενός
βουλευτή; Να είναι ξανά στην επόμενη Βουλή. Με δεδομένο αυτόν
τον απαράβατο κανόνα, που αφορά
οριζοντίως όλα τα κόμματα, εξηγείται
σε μεγάλο βαθμό η «νευρικότητα»
που υπάρχει το τελευταίο διάστημα
στο εσωτερικό του κυβερνώντος
κόμματος, καθώς στην περίπτωση
που –και βάσει δημοσκοπήσεων αυτό θεωρείται πολύ πιθανό– ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι δεύτερο κόμμα, από τους νυν
βουλευτές δεν θα είναι στην επόμενη
Βουλή σχεδόν οι μισοί.
Με βάση τον εκλογικό νόμο, το
μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν
οι βουλευτές που εκλέγονται στις
τετραεδρικές, καθώς από αυτούς
τους νομούς προκύπτει ένα μεγάλο
κομμάτι του μπόνους των 50 εδρών
της δεύτερης κατανομής. Από την
τελευταία Βουλή προέκυψε μια «υπερεκπροσώπηση» του ΣΥΡΙΖΑ στις
δέκα συνολικά τετραεδρικές, καθώς
με εξαίρεση την Πέλλα που έχει
εκλέξει δύο βουλευτές –και από έναν
η Ν.Δ. και έναν η Χρυσή Αυγή–, σε
όλες τις άλλες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλέξει
τρεις από τους τέσσερις βουλευτές,
ενώ στα Χανιά ο αριθμός ανεβαίνει
στο απόλυτο, καθώς και οι τέσσερις
βουλευτές είναι «ροζ», μεταξύ των
οποίων οι κ. Σταθάκης και Πολάκης.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, θα
εκλεγεί ένας βουλευτής, εξ ου και
τα σενάρια μετακόμισης του κ. Πολάκη. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το
πρόβλημα σε συγκεκριμένους τετραεδρικούς νομούς της Β. Ελλάδας.
Στην «επικίνδυνη ζώνη» ανήκουν
οι νομοί Πιερίας, Ημαθίας –όπου
εσχάτως έχει προστεθεί και ο κ. Τόλκας– Πέλλας, Καβάλας και Εβρου,
στους οποίους εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο του 25%,
ένα ποσοστό αρκετά φιλόδοξο λόγω
της φθοράς των Πρεσπών, τότε δεν
θα εκλέξει κανέναν βουλευτή.
Μεγάλο «αγκάθι» είναι και οι εξαεδρικές Α΄ Πειραιά και Ευβοίας, αλλά
και τα πενταεδρικά Ιωάννινα, όπου
σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από τέσσερις
βουλευτές και θα «πέσει» στον έναν.
Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Πειραιά
εκλέγονται οι κ. Δρίτσας και Δουζίνας, με έναν από τους δύο να μένει
εκτός, ενώ στην Εύβοια, ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης
Αποστόλου δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους άλλους τρεις εν
ενεργεία βουλευτές, αλλά και τον
δήμαρχο Σκύρου, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα διεκδικήσει τη βουλευτική
έδρα, έχοντας το αβαντάζ πως ανήκει
στη νέα γενιά που βρίσκεται κοντά
στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.
Στη Β΄ Πειραιά, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
σήμερα τρεις βουλευτές, συναντούμε
τον κ. Βίτσα και την κ. Κασιμάτη.
Στη «μάχη» προστέθηκε η κ. Μεγαλοοικονόμου από την Ενωση Κεντρώων, κάτι που ερμηνεύει και την
ένταση στην τελευταία Κ.Ο., ενώ
στην ίδια περιφέρεια φημολογείται
πως θα προστεθεί και ο κ. Θανάσης

Παπαχριστόπουλος (πρώην ΑΝΕΛ).
Από τους εσωτερικούς διαγκωνισμούς δεν ξεφεύγει η Αιτωλοακαρνανία. Εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να εκλέξει και πάλι δύο βουλευτές. Το γεγονός ωστόσο ότι ο κ.
Κουρουμπλής μετακομίζει στο ευρωψηφοδέλτιο δεν μειώνει τις εντάσεις. Η κριτική που έκανε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής στον κ. Μωραΐτη, λίγο μετά την «άφιξή» του
στον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει πως δεν είδε
με θετικό μάτι τη μεταπήδησή του
στον νομό του, έχοντας επιλέξει άλλον για «διάδοχό» του.

Στην Α΄ Αθηνών
Ενα από τα πιο δύσκολα παζλ είναι
στην Α΄ Αθήνας, όπου σήμερα εκλέγονται τέσσερις βουλευτές και πιθανόν να γίνουν τρεις. Οι εν ενεργεία
ωστόσο είναι «βαριά ονόματα» –οι
κ. Φλαμπουράρης, Φίλης, Βερναρδάκης, αλλά και Βούτσης– που σημαίνει πως ο κ. Τσίπρας πρέπει να
βρει για κάποιους «άλλη στέγη», πιθανόν στο Επικρατείας, στο οποίο
έχουν κλείσει ο κ. Σκουρλέτης και
ίσως ο κ. Τζανακόπουλος. Ο ανταγωνισμός πάντως αυξάνεται με την
πιθανότατη κάθοδο στην Α΄ Αθηνών







Αγωνία και έντονη νευρικότητα των νυν βουλευτών,
καθώς η κοινοβουλευτική
δύναμη του κόμματος θα
μειωθεί στο μισό σε περίπτωση εκλογικής ήττας.
της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ράνιας
Σβίγκου, ενώ αν οι βουλευτικές γίνουν τελικά το φθινόπωρο, δεν αποκλείεται να προστεθεί και ο Νάσος
Ηλιόπουλος, αν δεν έχει καταφέρει
να εκλεγεί δήμαρχος. Στο Ηράκλειο
ο κ. Μιχελογιαννάκης έχει πλέον τη
μετεγγραφή του κ. Δανέλλη, ο οποίος
πάντως οδεύει προς Ευρωβουλή.
Από την εξίσωση δεν απουσιάζει η
Β΄ Αθήνας, οι ισορροπίες ωστόσο
είναι άγνωστες λόγω της κατάτμησης. Τέλος, στην Α΄ Θεσσαλονίκης
οι έδρες θα πρέπει να μοιραστούν
μεταξύ των έξι εν ενεργεία βουλευτών –μεταξύ των οποίων ο κ. Παρασκευόπουλος, ο κ. Αμανατίδης
και ο κ. Κουράκης– και πιθανότατα
της κ. Εφης Αχτσιόγλου, η οποία
αναμένεται να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο. Η παραπάνω μάχη «πολιτικής
επιβίωσης», που λαμβάνει χώρα και
σε άλλους νομούς, θα ισχύσει μόνο
στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
–όπως δείχνουν τα γκάλοπ– δεύτερο
κόμμα. Εξ ου και, λένε έμπειροι παρατηρητές, πως η τελευταία ομιλία
του κ. Τσίπρα στην Κ.Ο είχε αυστηρά
εσωκομματικό χαρακτήρα.
Η σφοδρή επίθεση στις εταιρείες
δημοσκοπήσεων και η αναφορά του
πως οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο είχαν στόχο να καθησυχάσει
τους βουλευτές και να «σβήσει» τις
«εστίες φωτιάς» μεταξύ τους.

AΝΑΛΥΣΗ

Ο χρόνος των εκλογών και το στοίχημα της οικονομίας
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οπως και να κάνουν την αριθμητική,
ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Κάντε
το μόνοι σας, χωρίς δημοσκόπους.
Χωρίς τις αστείες «μυστικές μετρήσεις» που ανακάλυψε με τη φαντασία
του ο κ. Βερναρδάκης και κουστωδία
υπουργών που θυμήθηκαν το σύνθημα «κερδάμε, σύντροφοι». Υποτείνουσες γελοιότητες της μικροπολιτικής, που δεν απηχούν σε καμία
πραγματικότητα: πόσο μάλλον σε
αυτήν που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι άνθρωποι αυτής της χώρας.
Εχουμε και λέμε. Πόσα θα πάρουν
τα δύο πρώτα κόμματα; 60% με 70%;
Κρατήστε το. Πόσα τα τρία μεσαία
κόμματα; 18%-24%; Το προσθέτετε
στο προηγούμενο: 78% με 94%. Πόσοι θα περάσουν το μέτρο; Κανένας,
αν οι πέντε πιάσουν τα μεγαλύτερα
ποσοστά τους (δύσκολο αλλά όχι








Στην Κουμουνδούρου
πιστεύουν ότι η «χαλαρή
ψήφος» για την Ευρώπη
θα συσκοτίσει
την εικόνα της δύναμης
των κομμάτων.
απίθανο). Το ποσοστό όσων δεν θα
περάσουν στη Βουλή θα είναι 6%
και με 10%. Αν όμως περάσουν το
μέτρο δύο σχηματισμοί, ένας νέος
υπερδεξιός κι ένας παλαιός υπεραριστερός ή, τέλος, αν μπει και η
Ενωση Κεντρώων και μείνει έξω
ένα άθροισμα μέχρι 9%, τότε θα εκπροσωπηθούν οκτώ κόμματα. Σε
αυτή την τελευταία και μόνον σε
αυτή την περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την απόλυτη

πλειοψηφία. Ο κ. Τσίπρας θα ήταν
ευτυχής αν του καθόταν αυτό το
σενάριο. Στην Κουμουνδούρου ζουν
για να δουν αυτό το όνειρο στις 26
Μαΐου. Πιστεύουν ότι η «χαλαρή
ψήφος» για την Ευρώπη θα συσκοτίσει την εικόνα της δύναμης των
κομμάτων. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος φαίνεται ωραιότερος όταν τα
βλέπεις όπως σε βολεύουν.
Ανεξαρτήτως της πολύ μικρής
αληθοφάνειας των σεναρίων με τα
οποία περνούν την ώρα τους οι κυβερνητικοί, είναι καλό να έχουμε
κατά νου την καταστροφή επί της
οποίας εμφανίζονται ευχαριστημένοι
αν τους «καθήσει». Πράγματι, αν
το εκλογικό σώμα δείξει τον Μάιο
ότι είναι αναποφάσιστο ή ότι δεν
έχει κατανοήσει την κρισιμότητα
των αμέσως επόμενων ετών, όλα,
τα λίγα δηλαδή που κινούνται, θα
σταματήσουν και η οικονομία θα

πάρει για τα καλά τα κάτω της, θα
γιγαντωθεί η καθυστέρηση των φόρων, περισσότερα δάνεια θα βαρέσουν «καμπάνα», λιγότεροι άνεργοι
θα βρίσκουν δουλειά, περισσότεροι
εργαζόμενοι θα κατρακυλήσουν σε
καθεστώς ασταθούς απασχόλησης.
Ευτυχώς, στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε ενθαρρυντικά λόγια. «Κερδίστε εσείς
τις εκλογές, κάντε από τον πρώτο
κιόλας μήνα όσα σχεδιάζετε στη
φορολογία, ξεκινήστε τις ιδιωτικοποιήσεις, δώστε ένα σταθερό πλαίσιο σε όσους θέλουν να φέρουν πίσω τα χρήματά τους, βρείτε ένα
modus vivendi με τους Eυρωπαίους
πιστωτές σας κι εμείς θα σας στηρίξουμε», ήταν ο κοινός τόπος όλων
όσοι μίλησαν μαζί του. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι
φτιαγμένος για να πείθει ανθρώπους που θέλουν να νιώσουν σι-

γουριά πριν επιχειρήσουν μεγάλες
επενδύσεις. Ενας εξ αυτών, στην
κεφαλή ενός από τα πλέον ισχυρά
και νεωτεριστικά αμοιβαία κεφάλαια, που αναγνωρίζεται από τη
λατρεία του για την ελληνική μυθολογία, δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας. Γνωρίζουμε πως επί δεκαετία έχετε ταλαιπωρηθεί και ότι
υπάρχουν ευκαιρίες, γι’ αυτό προετοιμαζόμαστε να μπούμε δυνατά
στην Ελλάδα, υπό μια τριπλή προϋπόθεση. Πρώτη: θα έχετε με σαφήνεια κερδίσει τον πολιτικό χρόνο
που χρειάζεται η χώρα σας για να
ανασάνει. Δεύτερη: θα κατανοήσουν οι ευρωσυνεταίροι σας ότι
χρειάζεστε δημοσιονομικό περιθώριο και θα δώσουν σε εσάς το
υπόλοιπο κομμάτι της λύσης για
το χρέος, που δεν το έδωσαν στον
κ. Τσίπρα. Τρίτη: θα διευκολύνετε
την εθνική επιχειρηματικότητα,

θα καταργήσετε τα capital controls,
θα κάνετε ό,τι απαιτείται για να
πάρετε τη βαθμολογία επενδυτικής
ασφάλειας (investment grade) σε
δώδεκα μήνες, αντί των 18 μηνών
που με κατάσταση Τσίπρα θεωρείται ως το πλέον αισιόδοξο σενάριο.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. προσέφερε
χωρίς δισταγμό την προσωπική
διαβεβαίωσή του, λέγοντας ότι θα
τεθεί επικεφαλής της αναγέννησης.
Εξάλλου, η οικονομία είναι το μεγαλύτερο στοίχημα των πρώτων
μηνών της νέας διακυβέρνησης.
Αν ο πρωθυπουργός αγαπά ακόμη
την πατρίδα που τον μεγάλωσε, δεν
θα περιμένει το φθινόπωρο και θα
δώσει χρόνο στον διάδοχό του να
επιτύχει. Το ίδιο ισχύει, άλλωστε,
για τον ίδιον, εφόσον πιστεύει ότι
έχει πιθανότητες να κερδίσει την
επανεκλογή του. Ας μην ξεχνούμε
ότι η Ιστορία καραδοκεί!

ΔΙΕΘΝΗ
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Οι Ελληνίδες
που διευθύνουν
την Κομισιόν
Μιλούν για τις θυσίες που έκαναν
στον δρόμο προς τη διοικητική κορυφή
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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ÙÚÕÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇÓËÚÇÐÆÇÔÊØ×ÔÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÍ¦ÒÕ
ÇØÄÒÕÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ
ÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÓËÚÕ ÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÚÕÔÇÁÞËÏÙÖÕßÊ¦ÙËÏÁÔÇÔÚÏÚÕß ÚÜÔÇÔÊØ×Ô
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ 
ÒÏÍÄÚËØËÝÍßÔÇÃÑËÝËØÍÇàÄÓËÔËÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÙÚÎÔ
¬ÕÞ¦ÙÓÇÇßÚÄËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÕßÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÌÚ¦ÔËÏÙÚÕ 6ÙÕÔ

ÇÌÕØ¦ÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÑÇÛ×Ý
ÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆ
ÇÔÊØ×ÔÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
 ÙÚÎÔ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÜÙÚÄÙÕÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕÒÒÎÔÃÊËÝÑÇÏÓÃÇ ÆÖØÏÇÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎ
ÊßÔÇÚÂÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÛÁÙÎÇßÚÂÚÎÝ
ÍËÔÏÑÂÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝÇÒÒ¦ÑÇÔÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÃÔÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂ
ÚÎÝÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝÖßØÇÓÃÊÇÝÙÚÕÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÇßÚÄÕØÍÇÔÏÙÓÄÓËÚÕßÝ
ßÉÎÒÄÚËØÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÄØÍÇÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËßÛÆÔÎÑÇÛ×ÝÊÏËßÛÆÔÕßÔ
ßÖÎØËÙÃËÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÚÄÓÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
¬ÕÑÕÏÔÄÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÚÄÔÏÙÇÔÑÇÏ
ÕÏÚØËÏÝÙÚÎÔ ®ËÃÔÇÏÚÕËÐÂÝ!ÕÏ
ÛßÙÃËÝÖÕßÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝàÜÂÖÕß
ÃÙÜÝÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÏ¦ÔÊØËÝÙÚÏÝ
ÃÊÏËÝÛÁÙËÏÝÔÇÓÎÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÑÇÔÔÇÙÑËÌÛÕÆÔ

Αριστερά, η γενική διευθύντρια Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιβή Μίχου, πάνω η γενική διευθύντρια
Προσωπικού Ειρήνη Σούκα και κάτω, η γενική διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Θέμις Χριστοφίδου.

Ειρήνη Σούκα

Bιβή Mίχου

«Φεμινισμός σημαίνει
επαγγελματική ισότητα»

«Η διαφορετικότητα, προσόν των γυναικών»

Είναι ÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÒÒÎÔÃÊËÝ
ÖÕßÖØÕÙÒÂÌÛÎÑÇÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÓÄÒÏÝÎÞ×ØÇËÃÞËÍÃÔËÏÓÁÒÕÝÚÎÝ(ÖÄÌÕÏÚÕÝ
ÚÎÝ§ÕÓÏÑÂÝÞÕÒÂÝÛÎÔ×ÔÑÇÏ
ÓËÙÖÕßÊÁÝÙÚÎÔËÍÑÒÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÙÚÕ*HTIYPKNLÎÏØÂÔÎÕÆÑÇ
ËÒ¦ÓÈÇÔËÚÕÖÚßÞÃÕÚÎÝÙÚÕÏËÛÔÁÝÃÑÇÏÕÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏ
ÄÔËÏØÄÚÎÝÂÚÇÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÊÏÑÇÙÚÂÝ©ÓÜÝÚÄÚËÄÒÕÏÚÎÝÕÏÌÃÒÕÏ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÊÃÔÕßÔËÐËÚ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÓÃÇÛÁÙÎÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÑÇÔË
ÚÕÃÊÏÕÑÇÏÖÁØÇÙËØÜÚËÆÛÎÑÇ
ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇ®
ÒÁËÏÑÇÛ×ÝÈØÁÛÎÑËÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕßÖÂØÞÇÔÖÕÒÒÁÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÝÓËÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇØÁÛÎÑÇÙË
ÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔT\S[PJ\S[P®ÚÎÔ
ËÖÕÞÂÖÕßÂÚÇÔÙÇÌ×ÝÖÕÒÆÙÖ¦ÔÏÕÔÇÊÕßÒËÆËÏÝÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÇÖÄÚÄÙËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÑÃÔÎÙËÙÚÎÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÂ
ßÖÎØËÙÃÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÁØÇÙË
ÙÚÎËÔÏÑÂÏËÆÛßÔÙÎÔÚÇÍÜÔÏ-

«Στην Κομισιόν,
αν σε κάποια συνέντευξη
ερωτηθεί μία γυναίκα
πόσα παιδιά έχει και
αν θέλει να κάνει και
άλλα, αυτό θα θεωρηθεί
παρενόχληση».
ÙÓÕÆÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÎÏËÆÛßÔÙÎØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÏÕÃÑÎÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÕO\THUYLZV\YJLZ
ÚÓÂÓÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÚÇÔÒÃÍÕ
Õ¸ÌÚÜÞÄÝÙßÍÍËÔÂÝ¹ÚÄÚËÇßÚÂÎ
ÏËÆÛßÔÙÎÍÏÇÚÃÄÒÕÏÂÛËÒÇÔÔÇ
ÞÇØ¦ÐÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÔ×ËÍ×ËÃÖÇ
ÄÚÏÛÁÒÜÔÇÇÒÒ¦ÐÜÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÇÖÄÓÁÙÇ®¬ÎØÜÚ¦ÓËÇÔÁÔÏÜÛË
ÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙËÄÚÏÕÏ¦ÔÊØËÝÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÎÝËÃÞÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ËßÑÇÏØÃËÝ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÁÈÒËÖËÝËÔÚÕÔÄÚËØÇÚÎÊÏ¦ÑØÏÙÎ
ßÖÁØ¦ÒÒÜÔÏÛÇÍËÔËÏ×ÔÑÇÏÄÞÏ
ÚÄÙÕÊÏÇÑØÃÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÙÞÁÙÎÓËÚÕÌÆÒÕ®ÓÇÝÒÁËÏ
¬Õ ÊÏÕØÃàËÚÇÏÍËÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÙÚÎÏËÆÛßÔÙÎØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÇßÚÄÚÕ
ÖÄÙÚÕÃÊÏÇÖÒÁÕÔÁÞÕÔÚÇÝÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÑÒÏÓ¦ÑÏÕÚÎÝ

ÖÏÚØÕÖÂÝÊÏËßÛÆÔËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
¦ÚÕÓÇËÔ×ÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßO\THUYLZV\YJLZÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÇÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÔÊÇÏÊÇÒ×ÊÎÕØÍÇÔÏÙÓÄ
ÇÒËÃÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÒÆÙËÏÝÇÖÄÚÕ
ÚÏÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÃÖØÕÙÒÂÉËÜÔÖÄÙÕÏÛÇ
ÖØÕÙÒÎÌÛÕÆÔÖÕÏÕÏÛÇÖ¦ØÕßÔ
ÖØÕÇÍÜÍÂÓÁÞØÏÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÚÕÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÄÞÚÆÖÎÓÇÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÚÕ
ÄÖÕßÎÓÃÇËÖÃÛËÙÎÁÍÏÔË
ÊÃÖÒÇÙÚÕ)LYSH`TVU[ÎÑÕÆÑÇÂÚÇÔÓÁÙÇÙÚÕJYPZPZYVVTÓË
ÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝ
,ÖÏÚØÕÖÂÝÔÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÖ×Ý
ÛÇËÑÑËÔÜÛÕÆÔÚÇÑÚÃØÏÇ

Οικογένεια ή καριέρα;
ÃÊÏÇËÖÁÒËÐËÔÇÓÎÔÑ¦ÔËÏ
ÖÇÏÊÏ¦ÖÇØ¦ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÃËÙÎ
ÖÕßÁÔÏÜÛËÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÎ
ÕÖÕÃÇÚÎÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÏàËÑÇÏÚÎÔ
ËÔÕÞÒÕÆÙËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÕÏ
ÌÃÒËÝÑÇÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÎÝÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓÃÇËÖÏÒÕÍÂ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÂÙÚÎÔ
ÑÇØÏÁØÇÚÕßÝÕÒÒÁÝÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÚÕßÝÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÄÚÇÔËÃÞÇÔÓËÍÇÒ×ÙËÏ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝØÞÄÚÇÔÚÄÚËÎ
ÑÇØÏÁØÇÒÃÍÕÖÏÕÇØÍ¦®ÒÁËÏÂÓËØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕÍÏÇ
ÍßÔÇÃÑËÝÓËÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÔÇÖËÚÆÞÕßÔÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÑÇÛ×Ý
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÕÖÕÒÒÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÍÏÇÚÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÂÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÒÒÇÍÂÇÔÚÏÒÂÉËÜÔÑÇÏ
ÙÚËØËÕÚÆÖÜÔÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÇÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÔ
ÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎËØÜÚÎÛËÃ
ÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÖÄÙÇÖÇÏÊÏ¦ÁÞËÏÑÇÏ
ÇÔÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏ¦ÒÒÇÇßÚÄ
ÛÇÛËÜØÎÛËÃÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎ®ÇÔÇÌÁØËÏÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏÄÚÏÇßÚÁÝÕÏ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÁÞÕßÔËÐÇÒËÏÌÛËÃËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇ
ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÎÃÊÏÇÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏ Ö×Ý ÓÖÕØËÃ ÓÃÇ ÍßÔÇÃÑÇÔÇËÃÔÇÏÓÇàÃÓÎÚÁØÇÙÆàßÍÕÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÌÃÒÎÑÄØÎ
¡ÃÇÙÕßÖËØÍÕÆÓÇÔËÔÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ®ÓÇÝÒÁËÏßÚÄÖÕßÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇËÃÔÇÏ
ÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÖÕÆ
È¦àËÏÚÕÔÖÂÞßÙÚÕÖÄÙÕÑÇÒ¦
ÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®
ÖØÕÙÛÁÚËÏÏÇÚÎÔÃÊÏÇÌËÓÏÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÏÙÄÚÎÚÇÙÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ®

Η πρώτη ÍßÔÇÃÑÇÙÚÎÛÁÙÎÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝ¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÙÜÚËØÏÑ×Ô
±ÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝËÃÔÇÏÎÒÒÎÔÃÊÇÏÈÂ¡ÃÞÕß©¦ÔÛØÜÖÕÝÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÎÈÇÙÏÑÂÙßÔÚÕÔÃÙÚØÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂÑÇÏÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÖÕß
ÊÁÞÕÔÚÇÏÑÆÓÇÚÇÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÕ
ÁÊÇÌÄÝÚÕßÝ©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÚÎÝ
ËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑËÚÎÊÆÙÑÕÒÎÇßÚÂ
ÛÁÙÎÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂ
ÙßÍÑßØÃÇÄÚÇÔÎÁÖØËÖËÔÇ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÆÓÇ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßÁÞËÏÊËÞÛËÃÇÖÄ
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÑÇÛ×Ý
ËÃÞËÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓÇàÃÚÎÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ËÔÔÎÓÁÔÎÙÚÕßÝ¡ÕÒ¦ÕßÝÚÎÝ
ÇÑÜÔÃÇÝÇÖÄÓÏÑØÂËÃÞËÄÔËÏØÕÍÏÇÓÃÇÊÕßÒËÏ¦ËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÖÕßÛÇÚÎÝÁÊÏÔËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ

«Χρειάζεται επιμονή
και στόχευση
για να πετύχεις, καθώς
τίποτα δεν γίνεται
χωρίς θυσίες».
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏßÚÄ¦ØÞÏÙËÔÇÍÃÔËÚÇÏÚÕ ÄÚÇÔÖØÕÙÒÂÌÛÎÑË
ÙÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÙÜÚËØÏÑÂÝÍÕØ¦Ý
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÓËÚÇÑÄÓÏÙËÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ©ÓÜÝÎ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÕÔËÃØÕßÚÎÝ
ÊËÔÂØÛËÞÜØÃÝÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÛ×ÝÎ
Ñ¡ÃÞÕßÁÖØËÖËÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ
ÙÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÙËÓÃÇÔÁÇÞ×ØÇÁÞÕÔÚÇÝÊÆÕÖÇÏÊÏ¦ÓÇàÃÚÎÝÇÌÕÆÕÙÆàßÍÄÝÚÎÝ
ÍÏÇÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÖÇØÁÓËÏÔË
ÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÕÚÁÊËÔÙÑÁÌÛÎÑÇÔÇÖÇØÇÓËÃÔÜÙËÓÃÇÊÕßÒËÏ¦ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÃÛÇËÃÞÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÍÏÇ

ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕß®ÒÁËÏÑÇÏËÐÎÍËÃ
ÄÚÏÖ¦ÔÚÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÊÏËÑÊÏÑËÃÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÚÎÝàÜÂÑ¦ÚÏÖÕßÍÏÔÄÚÇÔ
ÈÁÈÇÏÇÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÄÙÚÕÝËÔ
ËÃÞÇÞØÄÔÕÔÇÊÜÌÃÒÕßÝÂÔÇÑ¦ÔÜ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÓÁÔÇÃÞÇ
È¦ÒËÏÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÓÕßÇÔ¦ÍÑËÝ
ÙËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕ®ÒÁËÏÑÇÏÖËØÏÍØ¦ÌËÏÄÚÏÇÖÄÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕ
ÇÖÄÍËßÓÇÓÁÞØÏÚÎËßÚÁØÇÚÕÖØÜÃ
ÂÚÇÔÑÇÛÕÒÏÑ¦ÊÕÙÓÁÔÎ®ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÑÇÛ×ÝÓÁÙÇÙÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÞËËÐÇÔÚÒÎÚÏÑ¦ÜØ¦ØÏÇ²ØËÏ¦àËÚÇÏËÖÏÓÕÔÂÑÇÏÙÚÄÞËßÙÎÍÏÇÔÇ
ÖËÚÆÞËÏÝÑÇÛ×ÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÞÜØÃÝÛßÙÃËÝ®ÒÁËÏÑÇÏËÒÖÃàËÏÄÚÏ
ÇßÚÄÚÕÁÓÇÛÇÔÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ
ÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏ
ÃÊÏÇÊÃÔËÏÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÖÕßÁÒÇÈËÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÇÃÔËÙËÙÚÕ
ÄÔËÏØÄÚÎÝÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÎÃÊÏÇ

ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÓËÚÇÊÆÕÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ËÔ×ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙßàÎÚÕÆÙË
ÓÇàÃÚÕßÄÒËÝÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÂÓËØÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚËØËÝßÖÕÊÕÓÁÝÇÖ»ÄÚÏ
ßÖÂØÞÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÕßÝÖÕÒÒÇÖÒÕÆÝØÄÒÕßÝÖÕß
ÁÞËÏÇÔÇÌÁØËÏÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÎÍßÔÇÃÑÇÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙÚÕÔÓÁÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ®ÑÇÏÔÇÓÎÓÏÓËÃÚÇÏ
ÁÔÇÔ¦ÔÊØÇ
¢ËÓÏÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇËÃÔÇÏÎ
ÏÙÄÚÎÚÇÚÜÔËßÑÇÏØÏ×ÔÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕß
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑ¦ÛËÌÆÒÕ®ÇØ¦ÚÇ
ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏÎÑ
¡ÃÞÕßÚÕÔÃàËÏÄÚÏÇÑÄÓÇßÖ¦ØÞËÏ
ÈÃÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑÂßÖÕËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÙÚËØËÄÚßÖÇËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÞÜØÃÝÏÙÄÚÎÚÇ®
ÑÇÚÇÒÂÍËÏ

Θέμις Χριστοφίδου

«Η καριέρα είναι δρόμος στρωμένος με ενοχές»
ΕίναιÎÖØ×ÚÎ ÆÖØÏÇÖÕßÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂ
ÛÁÙÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕßÄÚÇÔÁÍÏÔËÍËÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÙÚÎÏËÆÛßÔÙÎÑÖÇÃÊËßÙÎÝ§ËÕÒÇÃÇÝÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÓÏÝ²ØÏÙÚÕÌÃÊÕß
ÓËÍÇÒÜÓÁÔÎÙÚÕÇØ×ÙÏÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎÓÓÄÞÜÙÚÕÖÇÏÊÃËÑÚÕÖÏÙÓÁÔÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÓËÄÙÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÇßÚÄ®ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÎ
ÑßØÃÇ,YHZT\Z®ßÖËÆÛßÔÎÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÍÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙËßØÜÖÇÃÕßÝ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÕßÔÍÏÇÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÙË¦ÒÒÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝ
¡ËÚ¦ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÎÝÙÚÎÙÞÕÒÂÕÒÏÚÏÑ×Ô¡ÎÞÇÔÏÑ×ÔÙÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÎÑ²ØÏÙÚÕÌÃÊÕßÁÉÇÞÔËÍÏÇÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎ
ÙßÔÂÛÎÝËØ×ÚÎÙÎÖÕßÚÎÝÁÑÇÔÇÔ
ÂÚÇÔÇÔËÃÔÇÏÖÇÔÚØËÓÁÔÎÑÇÏÇÔÕ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÝÚÎÝÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÄÝ
ÛÇÚÎÔ¦ÌÎÔËÔÇËØÍÇÙÚËÃÙËËØÍÕÚ¦ÐÏÕ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß» ÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÛßÓ¦ÚÇÏÄÚÇÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÔÇÚÎÝÒÁÔË
ÙßÔÂÛÜÝÓËÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎ!ÃÙÚË
ÍßÔÇÃÑÇ"ÃÊÇÓËÚÕÖÚßÞÃÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÑÇÏÖËØÏÓÁÔÇÓË¦ÔÊØÇ®
ËÑÃÔÎÙËÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÎÝÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÚÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÕßÖÎØËÚËÃÙÚÏÝßÉÎÒÄ-

«Ισότητα δεν είναι να
γίνουμε ίδιοι. Ισότητα
είναι οι διαφορές
ανδρών και γυναικών
να μη γίνονται αιτία
υποτίμησης».
ÚËØËÝÛÁÙËÏÝÙËÍØÇÌËÃÇËÖÏÚØÄÖÜÔÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÍÔ×ÙÎÖÕßÒÃÍÕÏ
ÊÏÇÛÁÚÕßÔÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÛËÙÓÕÆÚÕÔÚØÄÖÕÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÖ×ÝÖÇÃàËÚÇÏ
ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÖÄÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÎÝ ÆÖØÏÇÝËÖÏÚØÄÖÕßÍÏÇÛÁÓÇÚÇÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÔÊØÕÆÒÇÝÇÙÏÒËÃÕßÚÕÎ
ÁÓÏÝ²ØÏÙÚÕÌÃÊÕßÍØÂÍÕØÇÈØÁÛÎÑËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÎÝ
ÒÒÎÔÃÊÇÝËÖÏÚØÄÖÕßÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
ÒÏËÃÇÝ¡ÇØÃÇÝÇÓÇÔ¦ÑÎ
ËÔ×ÙÚÎÔÚÜØÏÔÂÖÏÚØÕÖÂ
ÑÇÚËÃÞËÚÎÛÁÙÎÚÎÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÕß ÆÖØÏÕßËÖÏÚØÄÖÕßÍÏÇÛÁÓÇÚÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝ
ÕÂÛËÏÇÝ²ØÚßÒÏÇÔÃÊÎÓÁÞØÏ
ÖÁØßÙÏ
ÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÚÎÝÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÝ
ÑÇØÏÁØÇÝÚÎÝÇÖÁÑÚÎÙËÙßÍÞØÄÔÜÝ
ÑÇÏÓÃÇÑÄØÎÃÔÇÏÁÔÇÝÊØÄÓÕÝ

ÙÚØÜÓÁÔÕÝÓËËÔÕÞÁÝ®ÒÁËÏÎÑ
²ØÏÙÚÕÌÃÊÕßÓËÚÕÔÖÕÒÆËßÛÆÚØÄÖÕÖÕßÙßÔÎÛÃàËÏÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÏÇÄÒËÝÚÏÝÙÞÕÒÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÖÕßÊËÔÖØÄÒÇÈËÝÍÏÇÄÒÇÚÇÑÁÏÑ
ÍËÔËÛÒÃÜÔÖÕßÊËÔÁÌÚÏÇÐËÝÓËÚÇ
ÞËØ¦ÑÏÇÙÕßÍÏÇÄÒÇÚÇÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÖÕßËÃÞËÝÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÝÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÝËÑÊØÕÓÁÝ®ÒÁËÏÎÃÊÏÇÑÇÏÚÕÔÃàËÏÄÚÏÄÒËÝ
ÕÏËÖÏÒÕÍÁÝÙÚÎàÜÂÁÞÕßÔÁÔÇÑÄÙÚÕÝÑÇÏÑ¦ÛËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖËØÏÁÞËÏÊÏÒÂÓÓÇÚÇØÃÙÑÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÛßÙÃËÝ®§Ï×ÛËÏ
ÚßÞËØÂÄÓÜÝÖÕßÙËÙÚÏÍÓÁÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÚÎÝÂÚÇÔÁÚÕÏÓÎÔÇÚÎÙÚÎØÃÐËÏ

«Χρειάζονται αλλαγές»
ßØ×ÖÎÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÙÚÇ
ÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÏÙÄÚÎÚÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÈÇÛÏÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÑÄÔÚØÇÙËÙÚËØËÄÚßÖÇ
ÑÇÏÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔËÝÚÇÑÚÏÑÁÝ®¬ÕÔÃàËÏÄÚÏÁÔÇÈÂÓÇÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÃÔÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎßØÜÖÇáÑÂ©ÊÎÍÃÇÖÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÂÝàÜÂÝÍÏÇÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ÑÇÛ×ÝÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÑÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÍÕÔÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝ¦ÊËÏÇ

ÖÇÚØÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇàÎÚËÃÑ¦ÖÕÏÕÝËßÁÒÏÑÚËÝØßÛÓÃÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÞÕÔÚÇÝÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÍÏÇÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝËÏÝÈ¦ÛÕÝ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙËÞ×ØËÝÚÕß¬ØÃÚÕß ÄÙÓÕßÄÖÕßÍßÔÇÃÑËÝÖÇÒËÆÕßÔÇÑÄÓÇÍÏÇÈÇÙÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝ
ÕÏÙÑÁÉËÏÝÚÎÝÖ¦ÔËÙËÇßÚ¦ÚÇÓÁØÎÏÇËÓ¦ÝÕÏÈÇÙÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÊËÊÕÓÁÔËÝ
ÂÇßÚÕÔÄÎÚËÝÇÒÒ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇÔÚÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÆÚËÎ
ËÒËßÛËØÃÇÙÑÁÉÎÝÑÇÏÁÑÌØÇÙÎÝ
ÕÆÚËÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÎÙÜÓÇÚÏÑÂ
ÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÕÆÚËÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÙÚÎÔÇÏÊËÃÇ®
ÏÇÚÎÔÃÊÏÇÌËÓÏÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ÃÙÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÃÙËÝËßÑÇÏØÃËÝ®ÓÇÝÒÁËÏÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝËÃÓÇÙÚËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÙÄÚÎÚÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇÍÃÔÕßÓËÃÊÏÕÏ
ÙÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÕÏÊÏÇÌÕØÁÝÓÇÝÔÇ
ÓÎÍÃÔÕÔÚÇÏÇÏÚÃÇßÖÕÚÃÓÎÙÎÝ®
ÙßÓÈÕßÒÂÚÎÝÙËÓÃÇÔÁÇÍßÔÇÃÑÇ
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ
ÚÎÝÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇ!¡ÎÔÇÔÇØÜÚÏÁÙÇÏ¸ÓÖÕØ×ÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÜ"¹
§ÇÏÓÖÕØËÃÝßÔÁÞÏÙËÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÝÇÑÄÓÇÑÇÏËÑËÃÄÖÕßÎËßÑÇÏØÃÇËÃÔÇÏÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚÎ©ÏÌÄÈÕÏ
ÙÕßÔÇÍÃÔÕßÔÑÏÔÎÚÂØÏÇÊÆÔÇÓÎ
ÑÇÏÄÞÏËÓÖÄÊÏÕ®
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Λευκός τρόμος στην πιο
ασφαλή χώρα του κόσμου

Ατλαντική Συμμαχία,
κρίσιμα ερωτήματα
για το μέλλον της

Ακροδεξιός 28χρονος σκόρπισε τον θάνατο σε δύο τζαμιά στη Νέα Ζηλανδία

Αδιέξοδη η παρούσα μορφή του ΝΑΤΟ

Μια θετική ÇÆØÇÖËØÏÁÈÇÒÒËÇÖÄ
ÖÇÒÏ¦ÚÎÓÇÑØÏÔÂ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ
ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ßÓ¦ÓÇÏÚÕßÝÖÇÖÖÕÆÊËÝÇÖÄ
ÚÎÓÇØÚßØÏÑÂ ¦ÔÚÇÔÕÔÇÐËÞÜØÃàÕßÔÚÕßÝ§ËÕàÎÒÇÔÊÕÆÝ¶ËßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇßÚÄÞÛÕÔËÝ¡ÇÕØÃ¶ÍÏÇÚÎÔÇÐËÖÁØÇÙÚÎÖÇÒÏÑÇØÏ¦ÚÕßÝÙÚÎ¡¦ÞÎ
ÚÎÝ ØÂÚÎÝÒÒÎÔËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÔÄÚÏÕßÏØÎÔÏÑÕÆËÃÞÇÔÔÇÚÕÒÁÔË
ÍÏÇÚÎÔËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦
ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÕßÝÏÇÖÕÒÒÕÆÝ
Î§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇÂÚÇÔÑÇÏËÃÔÇÏÎ
ÖÏÕÇÙÌÇÒÂÝÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÓËÚÕÈÃÇÏÕÁÍÑÒÎÓÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÙÖ¦ÔÏÕÑÇÏÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÚ¦
ÑÇÔÄÔÇ¦ÕÖÒÎ¡ÏÇÞ×ØÇÞÜÔËßÚÂØÏÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÓËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÛÔÄÚÎÚËÝÑÇÏÍÒ×ÙÙËÝ
ÑÇÚËÐÕÞÂÔÑÕÙÓÏÑÂÓËÚÕÔÓÏÙÄ
ÖÒÎÛßÙÓÄÖËØÃÖÕßÔÇÓÎÔÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÓÃÇÛØÎÙÑËÃÇ
ËÇßÚÂÚÎÔÄÇÙÎÚÎÝÇÔËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÏÙÁÈÇÒËÚÕÓËÙÎÓÁØÏ
ÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕÖÄÒËÓÕÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô®ÂÓ¦ÒÒÕÔÚÜÔÌÇÔÇÚÏÙÓ×ÔÖÕßÓÇÃÔËÚÇÏËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÙÚÕÈÄØËÏÕÎÓÏÙÌÇÃØÏÕ
ËÓÏÇÙßÓÈÕÒÏÑÂÙÆÓÖÚÜÙÎ"
ÎÒËßÑÂÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÞÚÆÖÎÙË
ÊÆÕÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑ¦ÚàÇÓÏ¦ÙÚÎÔ

Του BARRY R. POSEN

Ολα δείχνουν ότι
ο δράστης επηρεάστηκε
από το παράδειγμα
ενός άλλου ακροδεξιού
τρομοκράτη,
του Νορβηγού
Αντερς Μπρέιβικ.
ÖÄÒÎ Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÑÑÒÎÙÃÇ
ÚÕß²ØÏÙÚÕÆ©ÇÑØÕÊËÐÏÄÝÊØ¦ÙÚÎÝÁÔÇÝÞØÕÔÕÝßÙÚØÇÒÄÝ
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ßÖÕÞÜØËÃ
ÁÈÇÏÕÏÍÏÇÚÎÊÁÙÓËßÙÎÚÜÔ
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏ
ÑØÇÚÕÆÔÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÚÏÝ
ÇÓßÔÚÏÑÁÝÚÕßÝÊÇÖ¦ÔËÝËØÓÇÔÃÇÇÌÏËØ×ÔËÏÙÚÏÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÓÄÔÕÚÕ ÚÕß
ÓËÙßÔÁÖËÏÇÚÎÍØÂÍÕØÎÊÏ¦ÈØÜÙÎÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÃÔÇÏàÂÚÎÓÇÇÔÚÕÓÏÙÄÚÕß
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÎÝËÃÔÇÏ
ËÚÕÏÓÕÖÄÒËÓÕ
Ô×ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÓÏÒÕÆÔÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÍÏÇÚÎ

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ συμπεριφέρονται ωσάν να μην έχουν
εξωτερικές απειλές,
βέβαιες ότι οι ΗΠΑ
θα τις καλύψουν.
ØÜÙÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÇÖËÏÒÂÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÕÏÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑØÇÚ×Ô
ÙßÔËÞÃàÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÝÙÇÔ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÃÖÕÚÇ©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÒÃÚÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÜÙ¦ÔÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔËÐÜÚËØÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÈÁÈÇÏËÝÄÚÏÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÛÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ÑËÔ¦ÛËÓËÒÏ×ÊÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÖÕß
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÙËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
§¬©ËÑÖÒÎØ×ÛÎÑËÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÎÔÖÕØËÃÇÇÖÄÓÃÇÙËÏØ¦¦ÚßÞÜÔÖËØÏÖËÚËÏ×Ô©ÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÁÞÕßÔËÖËÃÍÕÔÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÙÚÕÃÊÏÕÚÕÁÊÇÌÄÝÚÕßÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÙÚÎÔÙÃÇ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÛÇÁÖËÏÛË
ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÖÒÂØÜÝÚÏÝËßÛÆÔËÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÕßÝ¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÛÇÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇÔÇ
ÇÌÏËØ×ÔËÏÞØÄÔÕÍÏÇÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÇßÚÂÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÇØ¦ÍÏÇÔÇßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏ
ÚÕÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÙÚ¦ÚÕßÝÑÈÕ
ÙÚÏÝÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ

Στρατιωτικοί Ð¨³ÒÑÌ³Ño¨Ñ×ÉËÑ³È å0$³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØ

Απειλές Βόρειας Κορέας για επιστροφή στις δοκιμές πυραύλων
Δύο ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÍÕÔÎÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÝÙßÔÄÊÕßÑÕØßÌÂÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ ÏÓÏÕÔÍÑ©ßÔÙÚÕ
ÔÄÏÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÕÒÕÙÞËØÕÆÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÑÇÏËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÙÑÒÎØÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎ
¡ËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÙËÐÁÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÙÚÎÔÏÕÔÍÏ¦ÔÍÑÎ
ÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝÄØËÏÇÝ ÕØÁÇÝ¬ÙÄËÕÔ
²ÕÆÏßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÕÏÑÒ×ÚÙÎÙÇÔÓÏÇÞØßÙÂËßÑÇÏØÃÇ®ÙÚÕ
ÔÄÏÑÇÏÇÖËÃÒÎÙËÄÚÏÎÞ×ØÇÚÎÝ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕÈÇÒÒÏÙÚÏÑÄÑÇÏÖßØÎÔÏÑÄÚÎÝÖØÄÍØÇÓÓÇ

ËÔÁÞÕßÓËÑÇÓÃÇÊÏ¦ÛËÙÎÔÇ
ßÖÕÑÆÉÕßÓËÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÜÔ
ÕÆÚËËÃÓÇÙÚËÖØÄÛßÓÕÏÔÇ
ËÓÖÒÇÑÕÆÓË ÙË ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝ®ÊÂÒÜÙË
Î¬ÙÄËÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÖËÆÛßÔÕÏÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÙÚÕÔÄÏ
ÂÚÇÔÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÖÇØÕÓÕÃÇÙËÓËÍÑ¦ÔÍÑÙÚËØ®ÑÇÏ
ÕÙÆÓÈÕßÒÕÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔ
¦ÔÚÜÝÎ¬ÙÄËÌØÄÔÚÏÙËÔÇËÐÇÏØÁÙËÏÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÔ ÏÓËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏ

ÑÇÒÂÑÇÏÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝÞÎÓËÃÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦ÓßÙÚÂØÏÕÚØÄÖÕÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂ®¶ÊÂÒÜÙÎÖÕßÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÞÚÄ
ÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÜÔ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÄØËÏÇ ÕØÁÇËÃÞËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ËÖÕÓÁÔÎÚÕßÔÇßÇÍÃÕßÙÚÕÔÄÏ
ÄÚÏÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÏÝ
ÊÕÑÏÓÁÝÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔ
¦ØÔÎÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇËÒÇÌØÆÔËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÖÕß
ÚÎÝÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÙËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ
ÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÑÇÒÂÝÛÁÒÎÙÎÝÖÕß
ÓÕÔÕÓËØ×ÝÁÒÇÈËÎÃÊÏÇ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÙÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÎÝÏÕÔÍÏ¦ÔÍÑÂÚÇÔÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎ©¡¦-

ÏÑÕÓÖÁÕÖÇØÇÚÂØÎÙËÄÚÏÑÇÏÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÕÏÕØËÏÕÑÕØË¦ÚËÝÚÕÔ
ËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒÁÙËÏÍÑ¦ÔÍÑÙÚËØ®
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÚÕßÝËÓÖÄÊÏÙËÔÇ
ÖØÕÙÁÒÛÕßÔÓËÖØÇÑÚÏÑÄÖÔËÆÓÇ®ÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÚÁÏÚ
§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÕ ÏÓ
ËÃÞËÊËÙÓËßÛËÃÍÏÇÓÕØÇÚÄØÏÕßÓ
ÖßØÎÔÏÑ×ÔÑÇÏÈÇÒÒÏÙÚÏÑ×ÔÊÕÑÏÓ×ÔÑÇÏÄÚÏÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÚÎ
ÙßÔÁÞÏÙÎÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÖßØÎÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑÕØËÇÚÏÑÂÝÞËØÙÕÔÂÙÕßÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÕ¡ÖÄÒÚÕÔÇØÑÁÙÚÎÑËÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝ¬ÙÄËÍÏÇ
ÚÕÔÄÏÓÎÇÑØÏÈËÃÝ®

¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝËÐÁÌØÇÙËÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏÓËÍ¦ÒÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÙÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÝÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÏÕÔÍÏ¦ÔÍÑ
ÑÇÏÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎÞËØÙÄÔÎÙÕËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕÔÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏ
ÊÎÒ×ÙËÏÝ¬ÙÄËÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÛÇØØÆÔÕßÔÄÙÕßÝËÖÏÛßÓÕÆÔÚÎÔ
ËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÑÇÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏ
ÎÛÁÙÎÚÎÝËÕÆÒÍÏÇËÖÇÔÁÔÇØÐÎ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ§ÜØÃÚËØÇ
ÎËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÕßÔÕÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ËÃÞËÍÔÜÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÓÇÚÇÏ×ÛÎ-

ÑËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ËÑÖØÕÙ×ÖÜÔÚÜÔÊÆÕÑÕØËÇÚÏÑ×Ô
ÑØÇÚ×ÔÙÚÎÓËÛÕØÏÇÑÂà×ÔÎÑÇÛ×ÝÎÄØËÏÇ ÕØÁÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÄÚÏÊËÔÛÇÙÚËÃÒËÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇ
ÞÜØÃÝÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÕßÝÒÄÍÕßÝÚÎÝ
ÇÖÄÌÇÙÂÝÚÎÝ
ÚÕËÑÃÔÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÏ
ËÚÙÏ¦ÔÑ¦ÒËÙËÚÎÄØËÏÇ ÕØÁÇ
ÑÇÏÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÔßÖÕÓÕÔÂÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖßØÎÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÔ¦ÒÕÍÎÂÚÇÔÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
ÞÛËÙÏÔÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡ÇØÃÇÇÞ¦ØÕÈÇ
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Αυτοματοποίηση, η σκοτεινή πλευρά

Η τάση για αεροσκάφη που δεν χρειάζονται έμπειρους κυβερνήτες και για οχήματα που κινούνται μόνα τους, και οι τραγωδίες
Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Ενα αυτοματοποιημένο ÙÆÙÚÎÓÇÊßÙÒËÏÚÕßØÍËÃÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÁÐÜÇÖÄ
Ñ¦ÛËÒÕÍÏÑÂÚÕÇÔËÈ¦àËÏÑÇÏÚÕ
ÑÇÚËÈ¦àËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÓÁÚØÇÕ
ÁÓÖËÏØÕÝÖÏÒÄÚÕÝàÎÚ¦ËÏÁÔÚØÕÓÕÝ
¦ÊËÏÇÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝÖØÕÙÍËÃÜÙÎÝ
ÑÇÏÊÆÕÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇÌÛ¦ÔËÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÙßÔÚØÏÈÂÚÎÝÖÚÂÙÎÝ
ÚÜÔÏÛÏÕÖÏÑ×ÔËØÕÍØÇÓÓ×ÔÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÁÐÏÒËÖÚ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÍËÃÜÙÎÇÖÄÚÎÔÔÚÃÝ
ÓÖÁÓÖÇÈÆÛÏÙËÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÙÚÕÖÁÔÛÕÝÑÇÏÚ¦ØÇÐËÙßÛÁÓËÒÇ
ÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚØÏ×ÔÎÓËØ×ÔÎ
ÙËÏØ¦4H_ÚÎÝ)VLPUNÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÇÖÄÞØßÙÕÚÄÑÕÝÄØÔÏÛÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ
ÙËÚÕÐÏÑÄÖØÕáÄÔÓËÚÏÝÖÚÂÙËÏÝ
ÚÜÔÕÒÕÑÇÃÔÕßØÍÏÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÔÇÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÏÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÔÁÜÔ4H_ÑÇÏ4H_ ÔÇ
ÖÇÍ×ÔÕßÔ®ØÞÏÑ¦Î)VLPUN
ËÖËÞËÃØÎÙËÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÎàÎÓÏ¦
ßÖËØÇÙÖÏàÄÓËÔÎÚÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ
ÇÒÒ¦ÚÇÊÕØßÌÕØÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÚØËÒÂÖÚÂÙÎ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÓËÇßÚÂÖÕßËÃÞËÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÓÕÏØÇÃÕ4H_
ÚÎÝ3PVU(PYÙÚÎÔÔÊÕÔÎÙÃÇÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÊËÔ¦ÌÎÙÇÔÖÕÒÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÔ×ÓÃÇÖØÕÝÓÃÇÕÏØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÄÒÕßÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÑÇÛÂÒÜÔÇÔÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÙÚÕ
ÁÊÇÌÕÝÕÙÚØÕßÛÕÑÇÓÎÒÏÙÓÄÝ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝØßÛÓÏÙÚÏÑÂÝ
ÇØÞÂÝ-((ÖÕßÙßÔÁÞÏàËËÖÃÚØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÔÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÏÝÖÚÂÙËÏÝ
ÍÁÔÔÎÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔËÖÏØØÕÂÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÙÑËÃÙÚÎÔ
-((ÎËÚÇÏØËÃÇ

Η δύσκολη καθήλωση
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÄÓÜÝÇÖÒ×Ý
ÍÏÇÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÇÏÞÓÇÒÜÙÃÇÝÇÑÄÓÎÓÏÇÝØßÛÓÏÙÚÏÑÂÝÇØÞÂÝÇÖÄ
ÚÕßÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÚÏÛÇÙËÆÙËÏÇÖÄÌÇÙÎÔÇÑÇÛÎÒÜÛÕÆÔÚÇßÖËØÙÆÍÞØÕÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÇÖÕÊËÃÞÛÎÑË
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÚÃÖÒÎÙÃÇÙËÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦ÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝ
ËßØÁÜÝÇÖÕÊËÑÚÂÝÖÇØÇÊÕÞÂÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÓÏÇËßËØÍËÚÏÑÂÍØÇÓÓÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÊËÔ
ÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏÁÔÇÖÕÚ¦ÓÏÖÕßÊËÔ
ÍßØÃàËÏÖÃÙÜÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÄÚÏÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÃÙÜÝÑÇÏÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÑÇÒ¦ÄÚÏËÔÃÕÚËÕØÄÒÕÝÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÈËÃÓÕÏØÇÃÕÝÑÇÏÖØÁÖËÏ

¶ÁÙÚÜÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦¶ÔÇËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛÕÆÔÇÖÇÏÚËÃÁÔÇÔÕÎÚÏÑÄ
¦ÒÓÇÖÕßÖÕÒÒÕÃÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑÇÔ
ÔÇÇÖÕÚÕÒÓÂÙÕßÔ
ÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÇÃÚÏÇÚÎÝÙßÔÚØÏÈÂÝ¶Î
ËÐÁÚÇÙÎÚÕßÓÇÆØÕßÑÕßÚÏÕÆÛÇ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÓÂÔËÝ¶ÇÒÒ¦Ñ¦ÖÕÏÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇËÃÔÇÏÂÊÎÍÔÜÙÚ¦¬Õ
ÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝ)VLPUNÖËÚ¦ËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝËÔ×ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÑÏÔÎÚÂØÜÔÚÕßÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÈÇÙÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝ©ËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÚÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÏÔÎÚÂØËÝÙÚÇÓÕÔÚÁÒÇ4H_ÊÏÇÌÎÓÃÙÚÎÑËÜÝÁÔÇ
ËÖÃÚËßÍÓÇÖÕßÛÇËÖÁÚØËÖËÙÚÕ
ÑÒÇÙÏÑÄÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÔÇËÐßÖÎØËÚËÃÓÇÑØÏÔÄÚËØÕßÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÓËÓÏÑØÄÚËØÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇßÙÃÓÜÔ©ÓÜÝÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÕß

ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃÚËÒËÃÜÝÎÛÁÙÎÚÕßÙßÍÑßÈËØÔÂÚÎ
ÜÝÖØ×ÚÕÈÂÓÇÍÏÇÔÇËÖËÑÚÇÛËÃ
ÎËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎ®ÇßÚÂÑÇÏÙÚÇ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝËÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÕÑßÈËØÔÂÚÎÝÖÕßÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÖØÕÙßÊÇÚ×ÙÎÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÙÚÕÔÖÕÚÇÓÄ²¦ÔÚÙÕÔÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
Ù×àÕÔÚÇÝàÜÁÝÍÔÜÙÚÄÝÓË
ÚÕÞÇáÊËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÔÆÓÏÕ¦ÒÏ
ÁÑØÕßÙËÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÜÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÖÏÒÄÚÜÔ
±Ö¦ØÞÕßÔÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÃÖÕß
Ù×àÕßÔàÜÁÝÄÖÜÝÍÔÜØÃàÕßÔÕÏ
ÕÊÎÍÕÃÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÙÆÍÞØÕÔÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÁÊÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÃÖÕß
ÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÏÓËÈÇÙÏÑÄÍÔ×ÓÕÔÇ
ÚÕÑÁØÊÕÝÄÙÜÔËÒÁÍÞÕßÔÚÏÝÚË-

Σε διάστημα τριών
ημερών, η σειρά 737
Max της Boeing
μετατράπηκε από
χρυσοτόκος όρνιθα του
αμερικανικού κολοσσού
σε τοξικό προϊόν

Στις πτήσεις
αεροσκαφών
που μεταφέρουν
εμπορεύματα, στόχος
είναι να καταργηθεί
τελείως η θέση του
συγκυβερνήτη.

ÔÁÕßÓÕÔÚÁÒÕßÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ËÓÖÕØÏÑÁÝÖÚÂÙËÏÝÚÕÓÖÕØÕÆÔÔÇÖ¦ØÕßÔßÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÚÕÓÎÑÒÃÙÎÖØÕÝ
ÚÇÖÃÙÜÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÓÆÚÎ
ÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜ©ÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃÚÎÝ
)VLPUNÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÚÕÔÑÃÔÊßÔVÇßÚÄÔ
ËÐÕÖÒÃàÕÔÚÇÝÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÓË
ÚÕÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇ
4*(:ÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝÛËÜØËÃÚÇÏ
ÕÑßØÏÄÚËØÕÝÆÖÕÖÚÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÄÑÒÎÙÎÚÜÔÊÃÊßÓÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×Ô
ÕÒÒ¦ÛÇÍØÇÌÚÕÆÔÍÏÇÚÏÝ
ËßÛÆÔËÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÓËÇÌËÚÎØÃÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÍÔ×ØÏàËÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÄÚÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÄÚÇÔËÖÃÓÂÔËÝÓËÚÎÔ-((
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÍÃÔËÏÎÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÙÚÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÚÜÔ
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÕÓÇÊÏÑÁÝÇÍÜÍÁÝ
ÍÏÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÑÇÏÄÚÏÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÈÇÙÃÙÚÎÑÇÔÙËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÚÆÖÕßÝ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝÛÇàÎÚÂÙÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔ)VLPUNÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÇÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÑÁØÊÎÚÕßÝÔÕÏßÖÕÉÃËÝ

ÞÔÕÒÕÍÃËÝÇßÚÁÝ¬ØÇÔÚÇÞÚÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÏÒÏÍÍÏ×ÊËÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÕÊÂÍÎÙÎÝÕÞÎÓ¦ÚÜÔÕÏÕÖÕÃËÝßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÎ
ÖÇØÇÓÏÑØÂÙßàÂÚÎÙÎÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÕ
ÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒÕßÝ
ÑÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÇÏÞÓÂÝÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇßÚ¦ÌßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÉÏÒ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÍÏÇÍÃÍÇÔÚËÝÄÖÜÝ
Î<ILYÑÇÏÎ3`M[ÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÛÇËÒÁÍÞÕßÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÝ
ÙÚÄÒÕßÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÇÐÃÞÜØÃÝ
ÕÊÎÍÕÆÝÕÑÏÓ¦àÕßÔÊËÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÄÞÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÑÒËÏÙÚÄÖ¦ØÑÕÇÒÒ¦ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÓËÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕßÝ
ÖËàÕÆÝ©Û¦ÔÇÚÕÝ ÞØÕÔÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÖÇØÇÙÆØÛÎÑËÇÖÄÁÔÇ
ÚÁÚÕÏÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÚÎÝ<ILYÖÁØßÙÏÙÚÎÔØÏàÄÔÇÂÚÇÔ¦ÒÒÕÁÔÇ
ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÖÕßßÖËÔÛÆÓÏàËÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÎÙÞËÚÏÑÂ
ÙßàÂÚÎÙÎÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÕÔ
ÇßÚÄÓÇÚÕÖÏÒÄÚÕ

Ανδρες ³å¨T³iØå{Ú{ËÑØ³ÑÈ³¨ËÐÐ{Ñ³ÈÐ{¨ÑËÈ_xnÈVÜËoÐÉ³Ò³iÑoÉËÊ³ÈV~Ñ³ÓÉÉV
Ùio³ÑØ³ÚÒÑ³l¬ÑÚ¨ÈØ
ÍÏÇÚÇÇÃÚÏÇÚÜÔÊßÙÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ
ËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÛÇÌÇÔËÃÎ¦ÒÒÎ
ÎàÎÓÏÕÍÄÔÕÝÄÉÎÚÎÝÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÛÇÑÒÕÔÃÙËÏÇÑÄÓÎ
ÓÃÇÖÇØÇÊÕÞÂÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÑËØÊÂÍÏÇÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÚÇËÍÑÇÛÏÙÚÕÆÔËÖËÏÊÂËÐÕÏÑÕÔÕÓÕÆÔÓÏÙÛÕÆÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÎÑÏÔÎÚÂØÏÕÝ
ÊÆÔÇÓÎÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑÕÆØÙÇÇß-

ÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÖÇØËÞÄÓËÔÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô©ÖÏÒÄÚÕÝÚÎÝ(TLYPJHU
(PYSPULZÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÙÜÓÇÚËÃÕßÑßÈËØÔÎÚ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô§ÚÁÔÏÝ¬ÁÏÚàËØßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÙÚÕßÝ¬¦ÏÓÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®
ÄÚÏÎ)VLPUNÑÇÏÎ(PYI\ZÖÒÇÙ¦ØÕßÔÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ÙÚÏÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÁÔÇ
ÑÒËÃÙÏÓÕÚÕßÓÇÚÏÕÆÖÕßßÖÕÔÕ-

ËÃÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÒ¦ÈÕßÔ
ÑßÈËØÔÂÚËÝÑÇÏÙßÍÑßÈËØÔÂÚËÝ
ÓËÒÏÍÄÚËØÇÖØÕÙÄÔÚÇÑÇÏ¦ØÇ
ÓÏÑØÄÚËØÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ©ÙßÍÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÎÝÓÕÏØÇÃÇÝÖÚÂÙÎÝ
ÚÜÔÏÛÏÕÖÏÑ×ÔËØÕÍØÇÓÓ×ÔËÃÞËÓÄÒÏÝ×ØËÝÖÚÂÙÎÝÚÕÁÔÇ
ÁÑÚÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÚÇÏÍÏÇ
ÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÚÏÝÊËÖÚÂÙËÏÝÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÖÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔËÓÖÕØËÆÓÇÚÇ

Διαδίκτυο, το όραμα
που δημιούργησε
πολλούς εφιάλτες

Τα μοντέλα

Αυστηρές ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÔÚÃ
ËÖÇÃÔÜÔÇÖÎÆÛßÔËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕËÌËßØÁÚÎÝÚÕßÔÚËØÔËÚ¬ÏÓ
¡ÖÁØÔËØÝÏÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÂ
ËÖÁÚËÏÕÚÎÝÖØÄÚÇÙÂÝÚÕßÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖÕßÁÊÜÙËÚÕÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ÄÓÜÝÕÙËØ¬ÏÓËÑÌØ¦àËÏÚÎÒÆÖÎ
ÚÕßÑÇÛ×ÝÚÕÔÚËØÔËÚÊËÔÁÍÏÔËÕ
ÓÕØÌÜÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝÏÙÄÚÎÚÇÝ
ÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞËÕØÇÓÇÚÏÙÚËÃ
ÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÞËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏßÖÁØÓËÚØËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕß
ÖÇØÄÚÏÊÏÇÉËÆÙÛÎÑÇÔÊËÔÚÎÔÑ¦ÔÕßÔÒÏÍÄÚËØÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÑÇÏ
ÏÑÇÔÂÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÎÔËÌËÆØËÙÎÚÎÝÚßÖÕÍØÇÌÃÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÏÔÁàÕßÝÑÇÏÚÕÔÕßÚËÓÈÁØÍÏÕ

Οι τρεις παράγοντες
¬ÎÔÑÇÑÕÊÇÏÓÕÔÃÇÖÕßÖÒÂÚÚËÏ
ÙÂÓËØÇÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÖÕÊÃÊËÏÕ
ËÌËßØÁÚÎÝÚÕßÙËÚØËÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ!ÖØ×ÚÕÔÚÏÝÑÇÑÄÈÕßÒËÝËÔÁØÍËÏËÝÄÖÜÝÚÏÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÓËÊØ¦ÙÚËÝÑØÇÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÔËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÚÕÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄ

ËÑÌÕÈÏÙÓÄÊËÆÚËØÕÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑ×ÔÖØÕÚÆÖÜÔÖÕß
ÇÔÚÇÓËÃÈÕßÔÚÎÔËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇ®ÙËÒÃÊÜÔÑÇÏÚÎÔ¦ÓËÙÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏ
ÚØÃÚÕÔÙËÇÑÕÆÙÏËÝÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÒÕÖØÕÇÃØËÚÜÔÙÞËÊÃÜÔ
ÄÖÜÝÕÕØÍÃÒÕÝÚÄÔÕÝÚÎÝÒËÑÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÑÇÏÎÞÇÓÎÒÂÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÙßàÂÚÎÙÎÝ
©ÙËØ¬ÏÓßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÈÁÈÇÏÇÑÇÏ
ÚÏÝÓßØÏ¦ÊËÝÛËÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚÄÝÚÕßÇÌÕÆ
ÙÇÔÑ¦ÛËÖÇÚÁØÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÓËÇÍ¦ÖÎÚÇÑÇÓ×ÓÇÚÇÚÕß¦ÚÇÑÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÕßÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÎ
§ÇÚ¦ÙÇÄÓÇÝÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
;LJO*Y\UJO©ÏËÑÛËÏ¦àËÏÁÚÙÏÚÇ
ÖØÕÚËØÂÓÇÚ¦ÚÕßÔÚËØÔËÚßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃÖÒÇÚËÃÇÞÜØÏÕÆÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÏÇÚØËÃÕ
ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÙÞÕÒËÃÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÔÚÏà¦ÏÔÍØÇÌËÃÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÇÃÛÕßÙÇÚØ¦ÖËàÇÑÇÏÚÄÙÇ¦ÒÒÇ®¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇËÖÏÓÁÔËÏÔÇÓÇÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÊÏÚÚÂÌÆÙÎÚÎÝ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÇßÚÂÝÞÃÓÇÏØÇÝÖÕß
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Η περιβαλλοντική συνείδηση γίνεται viral
Διαδικτυακή «πρόκληση» ωθεί τους χρήστες των social media να καθαρίσουν τοποθεσίες από σκουπίδια και πλαστικά
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Από τα υφάσματα των επίπλων μέχρι
τις σακούλες των σούπερ μάρκετ
και από κομμάτια των μοντέρνων
οχημάτων μέχρι τα παιδικά παιχνίδια, το πλαστικό στις διάφορες μορφές του έχει διεισδύσει στη ζωή μας
σε τέτοιο βαθμό που θεωρείται αναπόφευκτο κομμάτι του σύγχρονου
ανθρώπινου πολιτισμού. Ωστόσο,
έπειτα από δεκαετίες ανεξέλεγκτης
χρήσης οι καταστροφικές του συνέπειες στο περιβάλλον έχουν αρχίσει να είναι ορατές. Σήμερα, πάνω
από 150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού επιπλέουν στους ωκεανούς του
πλανήτη και σύμφωνα με έρευνα
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-

ο αυθορμητισμός που χαρακτήρισε
την απότομη εξάπλωσής της στον
ιστό του Διαδικτύου. Στην πραγματικότητα, η ιδέα του #trashtag ξεκίνησε το 2015 από την εταιρεία
ρούχων UCO, ωστόσο τότε δεν είχε
καταφέρει να ξεπεράσει τις μερικές
δεκάδες χρηστών του Διαδικτύου.
Εντελώς τυχαία, πριν από μία εβδομάδα ένας απλός χρήστης του Facebook από την Αριζόνα ονόματι
Μπάιρον Ρομάν βρήκε την ξεχασμένη καμπάνια και αποφάσισε να
την αναδημοσιεύσει δίχως μεγάλη
φιλοδοξία. Προς έκπληξή του, όταν
ξύπνησε το επόμενο πρωί, συνειδητοποίησε πως η δημοσίευσή του
είχε ήδη αγγίξει 100.000 προφίλ
στην πλατφόρμα κοινωνικής δι-















Σε μία μόλις εβδομάδα
και δίχως κανένα συντονισμό, η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
καθώς 350.000 χρήστες
παγκοσμίως συμμετείχαν στην καμπάνια.

Ανθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη έπιασαν «δουλειά» και καθάρισαν παραλίες, ποτάμια, ακόμα και ολόκληρα χωριά.

Η ιδέα ξεκίνησε
το 2015, χωρίς μεγάλη
απήχηση – Πριν από
μία εβδομάδα ένας χρήστης του Facebook από
την Αριζόνα αποφάσισε
να την αναδημοσιεύσει.

ρουμ ο αριθμός αυτός κινδυνεύει
να τριπλασιαστεί μέχρι το 2025. Η
μόλυνση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις ώστε, πριν από μερικούς
μήνες, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου και να εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία την κατάργηση
πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης, όπως τα καλαμάκια και τα μαχαιροπίρουνα. Αλλωστε, η πιο ανησυχητική στατιστική των ερευνητών
αφορά τη ματαιότητα της ρύπανσης:
το 40% του πλαστικού που μολύνει
τις θάλασσές μας προέρχεται από
συσκευασίες και προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν μονάχα μία φορά
προτού απορριφθούν.

Παρότι οι καταστροφικές συνέπειες της ρύπανσης του πλαστικού
είναι ακόμη αναστρέψιμες, για να
συμβεί αυτό απαιτείται όχι μόνο η
άμεση δράση των κυβερνήσεων και
των κατασκευαστών, αλλά και των
ίδιων των καταναλωτών. Οι καμπάνιες που στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
είναι, επομένως, πιο σημαντικές
από ποτέ άλλοτε. Ευτυχώς, χάρη
στη δημιουργικότητά τους και στα
σύγχρονα εργαλεία στα οποία βασίζονται, οι περιβαλλοντικές καμπάνιες του σήμερα ξεπερνούν την
αδράνεια και καταφέρνουν να αγγίξουν με έξυπνους τρόπους τον
σύγχρονο καταναλωτή.

κτύωσης. «Μέσα σε λίγες ώρες είχα
λάβει εκατοντάδες μηνύματα με
φωτογραφίες από καθαρισμούς»,
ανέφερε έκπληκτος στους δημοσιογράφους.
Σαφώς, ο δρόμος για την εξάλειψη
του πλαστικού από τους ωκεανούς
εξακολουθεί να είναι γεμάτος δυσκολίες – μια διαδικτυακή καμπάνια
δεν είναι αρκετή για να καθαρίσει
150 εκατομμύρια τόνους ρύπων.
Ωστόσο, το γεγονός πως δίχως καμία
οργάνωση ή υποστήριξη, ένα ισχυρό
περιβαλλοντικό μήνυμα εξαπλώθηκε
σε όλο τον κόσμο, δεν μπορεί παρά
να μας γεμίσει ελπίδα πως οι εποχές
αλλάζουν και οι συνειδήσεις εξελίσσονται.

Τρανό παράδειγμα: η παγκόσμια
πρόκληση #trashtag, η οποία μέσα
σε λίγα 24ωρα άγγιξε εκατοντάδες
χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμπνέοντάς
τους να σπεύσουν σε τοποθεσίες
που είναι καλυμμένες με σκουπίδια
και πλαστικά απορρίμματα και να
τις καθαρίσουν. Η καμπάνια του
#trashtag ακολούθησε τη λογική
της φρενίτιδας των προϋπαρχόντων
προκλήσεων που έχουν εμφανιστεί
τα τελευταία χρόνια στα social media, και καλούν τους κυρίως νεαρούς
χρήστες να συμμετάσχουν σε κάποιου είδους δύσκολη δοκιμασία
και να αναρτήσουν στιγμιότυπα
στα προφίλ τους. Στο παρελθόν, το

περιεχόμενο των προκλήσεων ήταν
αρκετά επιφανειακό – οι έφηβοι καλούνταν να καταπιούν μια κουταλιά
κανέλα, ή να αδειάσουν στο κεφάλι
τους έναν κουβά με παγωμένο νερό,
προπαντός για διασκέδαση και ενίοτε σε συνδυασμό με κάποιο ενημερωτικό ή ακτιβιστικό σκοπό. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόκληση #trashtag άλλαξε τα δεδομένα των «viral» προκλήσεων, καλώντας τους χρήστες να καθαρίσουν
μολυσμένες περιοχές και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες αντιπαραθέτοντας το πριν και το μετά.
Σε μία μόλις εβδομάδα και δίχως
κανένα συντονισμό, η πρόκληση
ξεπέρασε κάθε προσδοκία με πάνω

από 350.000 χρήστες από κάθε γωνιά
του πλανήτη να συμμετέχουν στην
καμπάνια. Στο εντυπωσιακό κολάζ
φωτογραφιών των χρηστών που
συμμετείχαν, συναντά κανείς ένα
συγκινητικό βαθμό ευαισθησίας:
μία ομάδα Αμερικανών που μάζεψε
όλα τα καπάκια μπουκαλιών και τα
καλαμάκια που κάλυπταν μια αμμώδη παραλία της Καλιφόρνιας, μια
άλλη από την Ινδία που μάζεψε
πάνω από 200 σακούλες που βρέθηκαν σε ποτάμι της επαρχίας τους,
μέχρι και ένα ολόκληρο χωριό από
το Μεξικό που συγκέντρωσε συνολικά 30 κάδους με απορρίμματα.
Ισως όμως το πιο εντυπωσιακό
χαρακτηριστικό της καμπάνιας είναι

Τις σακούλες συνέλεξε ο καλλιτέχνης Σο Σιμπούγια από τους δρόμους της Ν. Υόρκης, τα τελευταία επτά χρόνια.

Θαλάσσια σκουπίδια βρίσκουν νέα χρήση, μέσω ενός πρωτότυπου διαγωνισμού για σχεδιαστές από 18 έως 35 ετών.

Ηχηρή έκκληση μέσω της τέχνης

Δίχτυα-φαντάσματα ως πρώτη ύλη

Για τον Νεοϋορκέζο καλλιτέχνη Σο
Σιμπούγια, τα μονότονα, εφήμερα
πράγματα που περνούν από τη
ζωή μας, κρύβουν μια σπάνια ομορφιά. «Οι πλαστικές σακούλες εφάπτονται με τη ζωή μας για ένα πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά
η σκληρή πραγματικότητα είναι
πως οι σακούλες που επιπλέουν
στους ωκεανούς του κόσμου πιθανότατα θα ξεπεράσουν σε μακροβιότητα τη σύντομη ανθρώπινη
ζωή μας», αναφέρει ο εκκεντρικός
καλλιτέχνης. Σε μία προσπάθειά
του να συμβιβαστεί με την εφήμερη
ομορφιά των αντικειμένων μιας
χρήσης και του καταστροφικού
αντίκτυπου που προκαλούν στο
περιβάλλον, ο Σιμπούγια δημοσίευσε χθες το νέο του βιβλίο «Πλαστικό χαρτί» (Plastic Paper). Πρόκειται για έναν τόμο 144 σελίδων
γεμάτο φωτογραφίες που απεικονίζουν την πολυμορφία των σχεδίων που εκτυπώνονται στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. Κάθε
μία από αυτές τις συνέλεξε με ευλάβεια ο καλλιτέχνης από τους
δρόμους του Μεγάλου Μήλου, τα
τελευταία επτά χρόνια.
«Δεν είναι μυστικό πως οι πλα-

Τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα των
ψαράδων που βρίσκονται διάσπαρτα στις θάλασσες του κόσμου θεωρούνται από τα πιο θανατηφόρα
απορρίμματα και αποτελούν εξαιρετικά σημαντική περιβαλλοντική
απειλή παγκοσμίως. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, συνιστούν και πρώτη ύλη
που, χάρη στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του έξυπνου σχεδιασμού, μπορεί να αξιοποιηθεί για
ιδιαίτερα ευφάνταστα πρότζεκτ.
Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία
του καινοτόμου προγράμματος έρευνας και σχεδιασμού «Second Nature», μιας πολυδιάστατης συνεργασίας του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη με το αρχιτεκτονικό
γραφείο New Raw, που σκοπό έχει
τη μελέτη και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση
από τα πλαστικά. Στην καρδιά του
προγράμματος βρίσκονται τα λεγόμενα δίχτυα-φαντάσματα, ένα
ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στις ελληνικές θάλασσες με αμέτρητους
κινδύνους για τη θαλάσσια πανίδα,
αλλά ταυτόχρονα και δεκάδες ευκαιρίες για την αξιοποίησή τους σε
σύγχρονα σχέδια και προγράμματα
γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας.








Ενας ιδιαίτερος τόμος με
φωτογραφίες όπου πρωταγωνιστούν... πλαστικές
σακούλες – Ολα τα έσοδα
θα πάνε σε οργανισμό
για το περιβάλλον.
στικές σακούλες μιας χρήσης πνίγουν τις πόλεις και τον πλανήτη
μας», αναφέρει ο Σιμπούγια, ο
οποίος θα δωρίσει όλα τα έσοδα
από την πώληση του συλλεκτικού
βιβλίου στον οργανισμό Parley,
που εργάζεται για να αντιστρέψει
τη ζημιά που έχει γίνει στο οικοσύστημα από τα επιβλαβή πλαστικά. «Ωστόσο, ήθελα να τιμήσω
την ομορφιά αυτών των αντικειμένων που περνούν από τη ζωή
μας για ένα τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα», προσθέτει. Στόχος
της συλλογής του, άλλωστε, είναι
μια ηχηρή έκκληση στους αστούς
του κόσμου για να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα αντικείμενα
που χρησιμοποιούν καθημερινά
έτσι ώστε να τα επαναχρησιμο-

ποιούν τακτικά. Το πολύχρωμο
βιβλίο, το οποίο περιέχει δημιουργικές φωτογραφίες από δεκάδες
κορυφαίους φωτογράφους όπως
ο Κολ Κένεντι και η Αννα Ρόμπερτς,
κυκλοφόρησε χθες σε συλλεκτική
έκδοση στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωση στο Γουέστ Βίλατζ της Νέας
Υόρκης και εξαντλήθηκε σε μόλις
μερικές ώρες.
Μαζί με το πρωτότυπο βιβλίο
πωλήθηκαν επίσης και μία σειρά
από φανελάκια και μπλουζάκια κατασκευασμένα από ίνες φυκιών,
μια συνεργασία ομάδας καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης με την εταιρεία ρούχων Pangaia. «Είμαι σίγουρος πως η αντίδραση των πιο
κυνικών κριτικών θα είναι να κοροϊδέψουν το βιβλίο μου – άλλωστε
πώς είναι δυνατόν μια πλαστική
σακούλα να θεωρείται τέχνη;» αναφέρει ο διακεκριμένος Νεοϋορκέζος
φωτογράφος, προτού προσθέσει:
«Το παράδοξο είναι πως η πραγματική τέχνη κρύβεται στα πιο μικρά πράγματα, στις πιο ασήμαντες
καθημερινές μας συνήθειες και
στις τεράστιες επιπτώσεις που
μπορούν να επιφέρουν στον πλανήτη που μας φιλοξενεί».








Αξιοποίησή τους
σε σύγχρονα σχέδια ,
στο πλαίσιο καινοτόμου
προγράμματος του Ιδρύματος Aικατερίνης
Λασκαρίδη.
Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος, το ίδρυμα έχει οργανώσει σειρά από δρώμενα, όπως
ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ μικρού
μήκους της υποψήφιας για Οσκαρ
κινηματογραφίστριας Δάφνης Ματζιαράκη, ένα συμπόσιο με κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες
και ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και
επισκέπτες του ιδρύματος σχετικά
με το πρόβλημα της ρύπανσης των
θαλασσών από τα δίχτυα-φαντάσματα και τα πλαστικά απορρίμματα. Ωστόσο, ίσως το πιο ενδιαφέρον
κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι ο
διαγωνισμός βιομηχανικού σχεδιασμού «Second Nature», ο οποίος
καλεί ταλαντούχους νέους Ελληνες

σχεδιαστές από 18 μέχρι 35 ετών
να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο προϊόν
φτιαγμένο από πλαστικά απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Στη
συνέχεια, οι σχεδιαστές που διακρίνονται λαμβάνουν καθοδήγηση
και συμβουλές για τη μετατροπή
των περιβαλλοντολογικών σχεδίων
τους σε ανεπτυγμένες επιχειρήσεις
με συνείδηση.
Πριν από μερικούς μήνες, έληξε
η πρώτη φάση του διαγωνισμού,
με τα δέκα πιο ξεχωριστά σχέδια
να προχωρούν στην επόμενη φάση
και να διαγωνίζονται για τρία χρηματικά έπαθλα ύψους 2.500 ευρώ.
Παρότι ο διαγωνισμός βρίσκεται
ακόμη σε εξέλιξη, μια ματιά στους
συμμετέχοντες αρκεί για να εξοπλιστεί κανείς με ελπίδα για την
εξέλιξη των ωκεανών. Ανάμεσά τους
βρίσκονται ένα φίλτρο θαλάσσιων
μηχανών που διαχωρίζει τα μικροπλαστικά κατά τη λειτουργία της
μηχανής, σημαδούρες φτιαγμένες
εξ ολοκλήρου από πλαστικά απορρίμματα, αλλά και παιχνίδια φτιαγμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό
με στόχο την ευαισθητοποίηση
των παιδιών.
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Αντάρτικο από τρεις πρώην στην Τουρκία
Αμπτουλάχ Γκιουλ, Αχμέτ Νταβούτογλου και Αλί Μπαμπατζάν ετοιμάζουν νέο πολιτικό σχηματισμό μετά τις δημοτικές εκλογές
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Μια ιστοσελίδα, που φέρει την ονομασία «ένα νέο κόμμα», προκάλεσε
μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα αναστάτωση στο τουρκικό πολιτικό
προσκήνιο. Το κύμα αντιδράσεων
έφτασε σε τέτοιο σημείο που οι
ιδιοκτήτες της υποχρεώθηκαν να
αναστείλουν προσωρινά την λειτουργία της, κάνοντας αναφορά
στις πιέσεις που δέχθηκαν από διάφορες πλευρές.
Η σελίδα «ένα νέο κόμμα» ήρθε
στο προσκήνιο της τουρκικής επικαιρότητας σε μια στιγμή, κατά
την οποία στους πολιτικούς κύκλους της Άγκυρας συζητείται το
ενδεχόμενο διάσπασης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και η δημιουργία
ενός νέου κεντρώου πολιτικού φορέα, αμέσως μετά τις δημοτικές
εκλογές της 31ης Μαρτίου.
Οι φήμες έχουν αναστατώσει
το τουρκικό Προεδρικό, ενώ ο Ερντογάν προειδοποιεί δημοσίως
πρώην συνοδοιπόρους του οι οποίοι
ετοιμάζονται να χωρίσουν τους
δρόμους τους με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Κάνει
λόγο για «προδοτική» ενέργεια και
απειλεί ότι το τίμημα θα είναι μεγάλο.

Ο πικραμένος Γκιουλ

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το
νέο πολιτικό εγχείρημα που δεν
αποκλείεται να αλλάξει τις πολιτικές
ισορροπίες στο τουρκικό πολιτικό
προσκήνιο; Ποιοι πολιτικοί πρωταγωνιστές οραματίζονται την ανάδυση ενός νέου δεξιού φορέα; Σύμφωνα με πληροφορίες από την
τουρκική πρωτεύουσα, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν προσωπικότητες που ίδρυσαν το ΑΚΡ

και την προηγούμενη δεκαετία
βρέθηκαν σε πόστα-κλειδιά της
τουρκικής κυβέρνησης.
Οι πληροφορίες θέλουν τον
Αμντουλλάχ Γκιουλ, τον τέως Πρόεδρο της Τουρκίας, να κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο και να προετοιμάζεται για την δυναμική επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο. Σε στενή συνεργασία με πρώην
ηγετικά στελέχη του ΑΚΡ και άλλων
κεντρώων κομμάτων, ο κ. Γκιουλ
οραματίζεται την δημιουργία ενός
νέου φιλελεύθερου συνασπισμού
που θα είναι σε θέση να δώσει
τέλος μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα στην τροχιά αυταρχισμού
της Τουρκίας.
Μέχρι στιγμής ο κ. Γκιουλ και
οι συνεργάτες του δεν επιβεβαιώνουν την δημιουργία του νέου
φορέα.Το επιτελείο του κ. Γκιουλ
τηρεί σιγήν ιχθύος, ρίχνοντας το
βάρος του κυρίως στις παρασκηνιακές ζυμώσεις στον χώρο της
κεντροδεξιάς.
Η σιωπή του κ. Γκιουλ οφείλεται
κυρίως στα όσα διαδραματίστηκαν
το προηγούμενο διάστημα. Την
περίοδο των προεδρικών εκλογών,
ο Επιτελάρχης της Τουρκίας κατέβηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο
στην αυλή της κατοικίας του κ.
Γκιουλ, στην Κωνσταντινούπολη,
και σε αυστηρό τόνο τον κάλεσε
να αποσύρει την υποψηφιότητά
του, κάτι που τελικά πέτυχε.

Αντεπίθεση Νταβούτογλου

Σύμφνα με πληροφορίες που
δεν έχουν ωστόσο επιβεβαιωθεί,
εκτός από τον κ. Γκιουλ, περνά
στην αντεπίθεση και ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ
Νταβούτογλου. Στην πραγματικότητα η νέα πολιτική πρωτοβουλία
του κ. Νταβούτογλου ξεκίνησε ξε-

Ο Ερντογάν προειδοποιεί δημοσίως τους πρώην συνοδοιπόρους του. Κάνει λόγο για «προδοτική» ενέργεια και απειλεί

ότι το τίμημα θα είναι μεγάλο.

χωριστά από αυτήν του κ. Γκιουλ.
Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι δρόμοι
των δυο πολιτικών συναντήθηκαν
εκ νέου, με τα δύο ξεχωριστά επιτελεία να βολιδοσκοπούν την δημιουργία ενός κοινού πολιτικού
φορέα.
Ο κ. Νταβούτογλου απομακρύνθηκε από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, λίγο πριν από το αποτυχημένο πραξικόπημα, με προσωπική παρέμβαση του Ερντογάν.
Σύμφωνα με συνεργάτες του κ.
Νταβούτογλου, ο ίδιος δεν ξεπέρασε
ποτέ αυτό το τραύμα και δεν κρύβει
τον προβληματισμό του για την
τροπή των εξελίξεων στο πολιτικό
προσκήνιο της Τουρκίας.
Όπως ο κ. Γκιουλ, έτσι και ο κ.
Νταβούτογλου οραματίζεται την
εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με τους συμμάχους της, κυρίως
με τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης
και τις ΗΠΑ. Οι δυο άνδρες τάσσονται, επίσης, υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων του τουρκι-

κού κράτους με τους γείτονές της
και τους Κούρδους της Μεσοποταμίας. Για το εσωτερικό της χώρας
επιθυμούν να θέσουν τέρμα στην
αυταρχική διακυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν.

Ο φιλόδοξος Μπαμπατζάν

Στο νέο εγχείρημα ξεχωρίζουν
και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της τουρκικής Δεξιάς. Ο
πρώην Υπουργός Οικονομίας και
Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αλί Μπαμπατζάν, είναι από
αυτούς που δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους για την ηγεσία της
τουρκικής κεντροδεξιάς.
Τις φιλοδοξίες τους για τη νέα
περίοδο της πολιτικής σκηνής της
Τουρκίας, δεν κρύβουν και άλλα
πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του
ΑΚΡ. Τη νέα προσπάθεια υποστηρίζουν και πρώην στελέχη κεντροδεξιών κομμάτων, πολιτικές προσωπικότητες που εισήλθαν στην

πολιτική μέσα από τις δομές του
Κόμματος Μητέρας Πατρίδας και
του Κόμματος Ορθού Δρόμου.
Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι
η προσπάθεια για την δημιουργία
του νέου φορέα θα αναπτύξει νέα
δυναμική μετά τις δημοτικές εκλογές. Σε περίπτωση που το ΑΚΡ δεχθεί ισχυρά πλήγματα σε αυτές τις
εκλογές, το νέο κίνημα θα έχει την
δυνατότητα να ξεκινήσει την πορεία του με περίπου 50 βουλευτές
από το ΑΚΡ και το Ρεπουμπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα, που θα αποχωρήσουν
από τα κόμματά τους και θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Δύσκολο εγχείρημα

Θα μπορούσε το νέο κεντρώο
κίνημα να σημειώσει επιτυχία και
να αναπτύξει σημαντική δυναμική
μέχρι τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2023; Θα μπορούσαν οι κ.κ. Γκιουλ, Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν και άλλα
πρώην ηγετικά στελέχη της τουρ-

κικής Δεξιάς να θέσουν τέρμα στην
αυταρχική πορεία του κ. Ερντογάν;
Εκ πρώτης όψεως, η απάντηση
του παραπάνω ερωτήματος είναι
θετικού περιεχομένου. Στον κεντρώο χώρο υπάρχει ένα κενό. Το
ΑΚΡ του κ. Ερντογάν έχει «μετακομίσει» στον χώρο της εθνικιστικής και συντηρητικής Δεξιάς. Η
αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι
σε θέση να καλύψει το κενό που
αφήνει πίσω του το ΑΚΡ στον κεντρώο χώρο από πολλές απόψεις.
Στο οικονομικό πεδίο οι εξελίξεις
δεν είναι ενθαρρυντικές για την
Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και για την
τουρκική διπλωματία. Υπό αυτές
τις συνθήκες, ένας νέος πολιτικός
φορέας, με ισχυρές προσωπικότητες και φιλελεύθερο προφίλ θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα.
Ωστόσο, το νόμισμα έχει και μια
άλλη όψη. Από την περίοδο του
πρόσφατου δημοψηφίσματος, η
Τουρκία έχει αλλάξει πολίτευμα,
πολιτική τροχιά και κατευθύνσεις
στο διπλωματικό πεδίο. Στο εσωτερικό της παρουσιάζει αυταρχικά
αντανακλαστικά και στο εξωτερικό
δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους
συμμάχους και γείτονές της. Το
νέο πολίτευμα της Τουρκίας δεν
αφήνει πολλά περιθώρια για ελεύθερη πολιτική δράση της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της
χώρας φτάνει στο σημείο να απειλήσει με τον κίνδυνο της φυλάκισης
αρχηγούς της αντιπολίτευσης που
διαφωνούν με την γραμμή του.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το σίγουρο
είναι ότι, αν και εφόσον δρομολογηθεί η δημιουργία του νέου κεντρώου πολιτικού φορέα, θα βρεθεί
αντιμέτωπος με αντιδημοκρατικές
μεθοδεύσεις, οι οποίες ενδέχεται
να επισκιάσουν τους στόχους του.

ΠΡΩΤΗ

ΠΑΣΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ: ΠΟΛΙΤIKH Ή ΑΘΛΗΤΙΚΑ;
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00

ΜΙΧΑΛΗΣ

Σ

ΤΣΙΚΑΛΑ

10:00

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ
ΟΓΙΔΗΣ
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Τα μεγάλα ρεκόρ και οι τίτλοι
του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο 34χρονος σταρ, με τα κατορθώματά του, έχει σημαδέψει για πάντα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε στις 5 Φεβρουαρίου τα γενέθλιά του, «έκλεισε»
τα 34 χρόνια, αλλά εξακολουθεί με
τους άθλους του να αποδεικνύει ότι
αποτελεί «φαινόμενο» για το ποδόσφαιρο.
Τα επιτεύγματά του είναι εκπληκτικά. Οι φανατικοί θαυμαστές του σε
όλη τη γη είναι αμέτρητοι αλλά έχει
και ορκισμένους εχθρούς που λατρεύουν να τον μισούν. Ελάχιστοι
όμως αμφισβητούν πλέον την αξία
του, το ταλέντο του και την εργατικότητά του, την αφοσίωσή του στον στόχο του να είναι ο κορυφαίος στο πιο
δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Έχτισε
με «ποταμούς» ιδρώτα (και πολλά δάκρυα), έναν ωραίο «μύθο» και φροντίζει
να τον συντηρεί και να τον εμπλουτίζει.
Είχε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά
χρόνια, αλλά κατάφερε να ανελιχθεί,
έχοντας να υπερβεί μεγάλα εμπόδια,
να ξεπεράσει τεράστιες δυσκολίες, δίχως να αφήσει τις «πληγές» που του

ΤΑ 22 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΡΕΚOΡ
1 Τα περισσότερα γκολ σε

ευρωπαϊκές διοργανώσεις: 127

2 Τα περισσότερα γκολ στο
Τσάμπιονς Λιγκ: 125
3 Τα περισσότερα γκολ σε μια

σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ: 17
(2013-14)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH

7 Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής
που έχει σκοράρει σε 11 σερί
ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ

8 Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής

που έχει σκοράρει 10 γκολ
κόντρα σε μια ομάδα στο
Τσάμπιονς Λιγκ (Γιουβέντους)

14 Περισσότερες συμμετοχές
σε EURO: 21

15 Περισσότερες συμμετοχές σε

EURO και Παγκόσμια: 38 (μαζί
με τον Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ)

16 Περισσότερα γκολ σε EURO: 9
(όσα και ο Μισέλ Πλατινί)

9 Τα περισσότερα γκολ στην

17 Περισσότερα EURO στα οποία

5 Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής

10 Τα περισσότερα βραβεία ως

18 Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής

6 Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής

11 Περισσότερες Χρυσές Μπάλες: 5

19 Τα περισσότερα γκολ σε EURO

12 Περισσότερα βραβεία FIFA best

Τα περισσότερα γκολ σε
20
προκριματικά EURO και
Παγκοσμίου Κυπέλλου: 50

4

Περισσότερες νίκες σε
τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ: 5
που έχει σκοράρει σε 3 τελικούς
Τσάμπιονς Λιγκ
που έχει σκοράρει και στα 6 ματς
των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ

ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης: 450

Καλύτερος Ποδοσφαιριστής
της UEFA: 4
(όσες και ο Λιονέλ Μέσι)

player: 5 (όσα και ο Λιονέλ Μέσι)

13 Περισσότερες συμμετοχές στην
καλύτερη ομάδα της χρονιάς
στην UEFA από το κοινό: 13

σκόραρε: 4

που έχει σημειώσει 3 γκολ σε
διαφορετικά EURO (2012, 2016)
(μαζί με τα προκριματικά): 29

21 Περισσότερες συμμετοχές με
Εθνική Πορτογαλίας: 154

22 Περισσότερα διεθνή γκολ για

Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή: 85









Ο Ρονάλντο έχει κατακτήσει
τίτλο όπου κι αν έχει πάει,
με όποια ομάδα κι αν έχει
παίξει, σε όποιο πρωτάθλημα κι αν έχει αγωνιστεί.
δημιουργήθηκαν, να τον επηρεάσουν
αρνητικά, αλλά να αποτελέσουν «εφόδια» για την εκπληκτική πορεία του
προς την κορυφή.
Έχει πάρει σχεδόν τα πάντα από
τίτλους, έχει διακρίσεις σε ατομικό
επίπεδο, είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και αποτελεί
ένα brand name που πουλάει όσο κανένα άλλο. Δεν ξεχωρίζει για τον καλό
του χαρακτήρα, είναι ο «τύπος» με το
αλαζονικό βλέμμα, που ιντριγκάρει
και προκαλεί συζητήσεις επί συζητήσεων σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά
ο «CR7» έχει γράψει ιστορία ως ο καλύτερος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής
της ιστορίας (ξεπέρασε Εουσέμπιο και
Φίγκο)! Το παλικαράκι από τη Μαδέιρα
έγινε «θρύλος» που κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο όλο.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει και στη
φετινή σεζόν με τη Γιουβέντους φοβερές επιδόσεις, καθώς σε 36 αγώνες
με τους «μπιανκονέρι» σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 23 γκολ και έχει
δώσει 11 ασίστ.

Εχει πάθει... υπερκούπωση!
Από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από εκεί
στη Ρεάλ Μαδρίτης και από το περασμένο καλοκαίρι στη Γιουβέντους, ο
Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν είχε
ποτέ πρόβλημα να πει «ναι» σε νέες
προκλήσεις.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΚΟΑ και απαντήσεις

Αναπόφευκτα, λόγω της φύσεως του

θέματος Ουζόχο, ο ΚΟΑ είχε βρεθεί στο
επίκεντρο. Σωστά ο Οργανισμός δεν θέλησε να… ρίξει λάδι στη φωτιά, απαντώντας και στην ουσία μπαίνοντας σε αντιπαράθεση εκείνες τις μέρες. Σωστά,
επίσης, δεσμεύθηκε να απαντήσει και
να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, σε σχέση με
τις δικές του ενέργειες. Ωστόσο, σχεδόν
έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της
υπόθεσης, δεν το έχει ακόμη πράξει,
έχοντας προγραμματίσει και ακυρώσει,
προ λίγων ημερών, μια συνέντευξη Τύπου για το θέμα αυτό και όχι μόνο.

* * * * *

Ομόνοια και Μακάρειο

Βρε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Όταν

πρώτη η ποδοσφαιρική εταιρία του
ΑΠΟΕΛ, προ τριετίας περίπου, ενδιαφέρθηκε για τη διαχείριση του Μακάρειου σταδίου, στην Ομόνοια είχαν προκύψει αντιδράσεις. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ υπενθυμίζει ότι ο χώρος αποτελεί δημόσια
περιουσία, η οποία φιλοξενεί ιστορικούς συλλόγους, διαφορετικά αθλήματα, τμήματα και σχολές του κυπριακού
μαζικού αθλητισμού. Ως τέτοια πρέπει

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ρεάλ Μαδρίτης

1 Σούπερ Καπ
Πορτογαλίας (2002)

2 Πριμέρα Ντιβιζιόν
(2012, 2017)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2 Κύπελλα Ισπανίας
(2011, 2014)

3 Πρέμιερ Λιγκ
(2007, 2008, 2009)

2 Σούπερ Καπ Ισπανίας
(2012, 2017)

1 Κύπελλο Αγγλίας (2004)

4 Τσάμπιονς Λιγκ
(2014, 2016, 2017, 2018)

2 Λιγκ Καπ (2006, 2009)
2 Κομιούνιτι Σιλντ
(2007, 2008)
1 Τσάμπιονς Λιγκ (2008)
1 Παγκόσμιο Κύπελλο
Συλλόγων (2008)

3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ
(2014, 2016, 2017)
3 Παγκόσμια Συλλόγων
(2014, 2015, 2017)

Εθνική Πορτογαλίας
1 Ευρωπαϊκό (2016)

το χατ τρικ και τη σπουδαία εμφάνισή
του στον επαναληπτικό με την Αθλέτικο Μαδρίτης, απέδειξε σε όλους ότι
παραμένει «σταθερή αξία».
Είναι προφανές, εξάλλου, ότι και ο
ίδιος ο Πορτογάλος θέλει σαν τρελός
να οδηγήσει τη Γιουβέντους στην κατάκτηση του τίτλου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης
με απώτερο στόχο να φτάσει και ο
ίδιος στην έκτη «Χρυσή Μπάλα» της
σπουδαίας καριέρας του.
Ο Ρονάλντο έχει κατακτήσει τίτλο

Μόνο ο Πουλλαΐδης

Σε πολλά από τα θέματα που προέκυψαν στην Ανόρθωση εγείρονται μεγάλα

ερωτηματικά για τη διαχείριση που έγινε. Άλλα λέγονταν για την Όρενμπουργκ
και τη συμφωνία για Ντούρις το περασμένο καλοκαίρι, άλλα τον Γενάρη και άλλα
τώρα. Η ουσία είναι πως δεν πήραν λεφτά οι Ρώσοι και έχουν και το δίκαιο με το
μέρος τους να προσφύγουν στη FIFA. Η διοίκηση Χατζηπαντέλα τους κάλεσε
στην Κύπρο για να βρεθεί μια λύση, όμως όποια συμφωνία και να προκύψει αν
δεν τους δοθεί ένα ποσό πάλι η προσφυγή θα επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια όλων. Μόνο ο Χρήστος Πουλλαΐδης μπορεί να δώσει
άμεση λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Σαφώς και θέλει να αναλάβει, αλλά
αν δε λυθεί αυτό το θέμα κινδυνεύει να καταστραφεί και η επόμενη σεζόν. Οι
επόμενες μέρες θα κρίνουν το μέλλον της Ανόρθωσης σε μεγάλο βαθμό.
να παραμείνει» τόνιζε μεταξύ άλλων σε
ανακοίνωση της η Ομόνοια. Η κίνηση
της τωρινής διοίκησης σαφώς και δεν
συμβαδίζει, δείγμα της τεράστιας αλλαγής που έχει προκύψει στο σωματείο
της Λευκωσίας, αλλά και δείγμα της οικονομικής δυνατότητας που πλέον διαθέτει η Ομόνοια, σε σχέση με το 2016…

* * * * *

Περί φακέλων και ποινών

Κάτι για φάκελους στη Β΄ Κατηγορία εί-

χε ανακοινώσει η ΚΟΠ τις προάλλες με
τις έντονες φήμες να επιμένουν ότι οι
περισσότεροι αφορούν συγκεκριμένη
ομάδα. Yπάρχει σκέψη στην ομοσπονδία για λήψη αποτελεσματικού μέτρου

για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Όλα δείχνουν ότι η σκέψη θα μετατραπεί σε πράξη. Δεν θα απαιτείται πια
επίρριψη ευθύνης σε σωματείο για να
επιβληθεί ποινή. Θα επιβάλλεται ποινή
απλώς με την εμπλοκή της σε φάκελο.

* * * * *

Πίεση στον Σοφοκλέους

Εντονες πιέσεις δέχθηκε ο Σοφοκλέ-

ους την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να δείξει την πόρτα εξόδου
στον Κερκέζ. Ο πρόεδρος αντέκρουσε
την πίεση, διατηρώντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του προπονητή.
Μάλιστα, οι δύο άντρες είχαν πολύωρη
συζήτηση για το πώς η ομάδα θα βρει

Η «κριτική» της Δευτέρας
Τα γράψαμε δεκάδες φορές. Μη
σου πω, μόλις την προηγούμενη
εβδομάδα «ξοδέψαμε» τοn χώρο
μας στην εφημερίδα, σχολιάζοντας την αρρωστημένη νοοτροπία
ή κουλτούρα που διαθέτουμε ως
οπαδοί ως προς το πώς αντιλαμΤου
βανόμαστε επιτυχημένο ή αποΧΡΙΣΤΟΥ
τυχημένο έναν προπονητή. ΛίΖΑΒΟΥ
γο-πολύ καταλήξαμε ότι η πιο
τιμητική θέση στο άθλημα, στην
Κύπρο θεωρείται ξεσκονόπανο στα χέρια εργαζόμενου σε τμήμα καθαριότητας.
Τούτη ακριβώς η προσέγγιση δεν πολύ διαφέρει
και στο πώς αντιλαμβανόμαστε γενικότερα την
πορεία μιας ομάδας ή ενός ποδοσφαιριστή ατομικά.
Ακόμη και της προσφοράς μιας διοίκησης, ενός
προέδρου, ενός παράγοντα. Όλοι, μα όλοι αξιολογούνται ανάλογα με το τι συμβαίνει το Σαββατοκύριακο. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε
η «θεοποίηση», οι κολακείες και τα κομπλιμέντα
γεμίζουν το μυαλό του καθενός από τη Δευτέρα
και έπειτα. Εάν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι
αρνητικό, τότε η εκμηδένιση, οι προσβολές και η
απαξίωση κυριαρχούν στην κουβέντα της Δευτέρας.
Με αυτή ακριβώς τη νοοτροπία παρατηρείται
εύκολα η «σχιζοφρενική» συμπεριφορά που χαρακτηρίζει κάποιους, ίσως τους περισσότερους,
ως προς τις απόψεις που διαθέτουν και εκφράζουν.
Τη μία εβδομάδα είναι σούπερ ευχαριστημένοι,
αισιόδοξοι… το επόμενο επταήμερο είναι πεσιμιστές, μηδενιστές.
Με αυτά και με αυτά, με όλες δηλαδή τις υπερβολές και τις ακραίες θέσεις, δεν μπορεί κανείς
να αντιληφθεί την πραγματικότητα νηφάλια. Δεν
υπάρχουν κριτήρια, δεν αναλύονται δεδομένα και
δεν υφίσταται η σωστή αξιολόγηση.
Και όταν όλα αυτά, συντείνουν στο να μην
υπάρχει εξέλιξη. Να μην υφίσταται το ιδεατό. Αυτό
δηλαδή που θα έπρεπε να αποτελούσε παράδειγμα
προς μίμηση. Ο μεγάλος και σοφός προπονητής,
ο παίκτης σύμβολο, οι νεαροί που έχουν το μέλλον
μπροστά τους, ο εμβληματικός πρόεδρος, η επιτυχημένη διοίκηση και πάει λέγοντας.
Δεν διατηρείται τίποτα. Αφού τα πάντα αξιολογούνται από το αποτέλεσμα και όχι από τη συνολική δουλειά που γίνεται. Εάν για παράδειγμα
η Μπαρτσελόνα δεν ήταν στη Δυτική Μεσόγειο
αλλά στην Ανατολική δεν θα μπορούσε ποτέ να
αγγίξει το μεγαλείο της ως κλαμπ, αφού κάποιοι
θα διέκοπταν την εξέλιξη, λόγω ενός αποτελέσματος
ή κάποιων κακών εμφανίσεων. Κυρίως τη Δευτέρα.
Εάν δε, θα υπάρξει ποτέ κάτι αντίστοιχο της όποιας
Μπαρτσελόνα στο νησί μας, ούτε τη Δευτέρα παρουσία.

Γιουβέντους
1 Σούπερ Καπ Ιταλίας (2019)

Ο Ρονάλντο ήταν αυτός που «σφράγισε» με δικό του γκολ την αναμέτρηση
των «μπιανκονέρι» με τη Μίλαν, στα
μέσα Ιανουαρίου, και τους χάρισε το
ιταλικό Σούπερ Καπ.
Είναι ο πρώτος τίτλος της Γιουβέντους για το 2019 και, φυσικά, ο πρώτος
δικός του με τη φανέλα της «Μεγάλης
Κυρίας». Βέβαια, ο ιταλικός σύλλογος
έδωσε τα 100 εκατομμύρια ευρώ το
περασμένο καλοκαίρι στη Ρεάλ με κύριο στόχο ο Κριστιάνο να τη βοηθήσει
να κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ. Με

ΑΠΟΨΕΙΣ

όπου κι αν έχει πάει, με όποια ομάδα
κι αν έχει παίξει, σε όποιο πρωτάθλημα
κι αν έχει αγωνιστεί. Ο πρώτος του
τίτλος με τη Γιουβέντους (Σούπερ Καπ
Ιταλίας), είναι ο 29ος συνολικά στην
καριέρα του σε συλλογικό, αλλά και
εθνικό επίπεδο, διότι μην ξεχνάμε ότι
το 2016 κατέκτησε το EURO με την
Πορτογαλία στα γήπεδα της Γαλλίας.
Έχει σηκώσει το Τσάμπιονς Λιγκ
πέντε φορές, τέσσερις με τη «βασίλισσα» και μία με τους «κόκκινους διαβόλους».

τον δρόμο. Αν όμως δεν τον βρει; Ο Σοφοκλέους ξέρει, ίσως και ο Κερκέζ.

* * * * *

Λέτε να υπάρξει ανατροπή;
Σημαντική κρίνεται η συνάντηση που

ανάμεσα στην ηγεσία του ΚΟΑ και τον
υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου για
την κάρτα φιλάθλου. Φέτος είναι δύσκολο να αλλάξει οτιδήποτε, αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή γιατί στην Κύπρο δεν είναι η πρώτη φορά που βιώσαμε ανατροπές. Αν είναι πάντως να γίνει κάτι, θα
αφορά τη μεταφορά του μητρώου φιλάθλων στα σωματεία. Προς το παρόν, η
πλήρης κατάργηση είναι κάτι που στον
ΔΗΣΥ δεν έχουν διάθεση να συζητήσουν.

* * * * *

Ντρογκμπά παρόντος

Την Τρίτη στις 11 το πρωί στο κοινοτικό

στάδιο Πύλας, έχει προγραμματιστεί φιλικός αγώνας μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της τουρκοκυπριακής MTG FC. Ο
αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Peace and Sport.
Παρών στην εκδήλωση θα είναι ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του οργανισμού. Ο Ντρογκμπά
μάλιστα θα κάνει προθέρμανση με τους
ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Οι χαμένοι του
τηλεοπτικού παιχνιδιού
Τεράστιο το ενδιαφέρον της υπόθεσης, η οποία εξελίσσεται τις
τελευταίες μέρες, σε σχέση με
την τηλεοπτική στέγη της Ομόνοιας και το ενδεχόμενο διακοπής
της συνεργασίας της με την Primetel. Τεράστιο το ενδιαφέρον
Του
και με προεκτάσεις, οι οποίες δεν
ΓΙΩΡΓΟΥ
περιορίζονται μόνο στους δύο
ΛΟΓΙΔΗ
αυτούς… παίκτες του τηλεοπτικού παιχνιδιού.
Προεκτάσεις, οι οποίες αγγίζουν το τρίτο μέρος,
μια άλλη τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία φυσιολογικά
θα επωφεληθεί από το ενδεχόμενο διακοπής της
συνεργασίας αυτής, προεκτάσεις που επηρεάζουν
και όλες τις υπόλοιπες υφιστάμενες συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων, γιατί αναπόφευκτα, η όποια
κατάληξη, είτε θα ανοίξει είτε θα κλείσει δρόμους
για παρόμοιες κινήσεις στο μέλλον, από άλλες
ομάδες, θα ανοίξει ή θα κόψει την όρεξη σε τηλεοπτικές πλατφόρμες, σε σχέση με την ασφάλεια που
παρέχει ένα συμβόλαιο, με τις απαραίτητες υπογραφές, σφραγίδες και προκαταβολή…
Υπάρχει βέβαια ένα ακόμη μέρος του όλου τηλεοπτικού σκηνικού, ένας ακόμη… παίκτης. Ο φίλαθλος – τηλεθεατής και στην προκειμένη περίπτωση
συνδρομητής. Σημαντικός ο ρόλος του, αφού στην
ουσία σε αυτόν και τη μηνιαία συνδρομή του στοχεύουν οι τηλεοπτικές πλατφόρμες. Από την όποια
κατάληξη του θέματος και της σχέσης Ομόνοια –
Pimetel, θα προκύψουν νικητές και χαμένοι, για να
έχουμε, ωστόσο, ξεκάθαρη εικόνα θα πρέπει να περιμένουμε. Και αν θα πάμε σε μια δικαστική διαμάχη,
ίσως πάρει καιρό να μετρηθούν κέρδη και ζημιές,
να αναδειχθούν νικητές και ηττημένοι. Το μόνο σίγουρο και πολύ πριν από την όποια τελική κατάληξη,
είναι πως χαμένος της όλης υπόθεση είναι ο κόσμος,
ο φίλαθλος – τηλεθεατής. Χαμένος ήταν ήδη από
καιρό, από τη στιγμή που σε μια χώρα με πληθυσμό
κάτω του εκατομμυρίου και με ένα πρωτάθλημα
επιπέδου μικρομεσαίας (ποδοσφαιρικής) χώρας, το
τηλεοπτικό προϊόν διανέμεται σε δύο και από του
χρόνου σε τρεις συνδρομητικές πλατφόρμες!
Τώρα γιατί χώρες με τεράστιο ποδοσφαιρικό
εκτόπισμα, όπως η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία,
η Γαλλία και η Ιταλία, προσφέρουν μεν το προϊόν
τους με συνδρομή, με κεντρική, ωστόσο, διαχείριση
και σε μία μόνο συνδρομητική πλατφόρμα και εμείς
στην Κύπρο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με
αυτό τον τρόπο είναι άξιο απορίας. Ίσως γιατί το
brand name των κυπριακών ομάδων είναι σε τέτοιο
βαθμό και εκτόπισμα, που από μόνη της μια πλατφόρμα δεν μπορεί να το... αντέξει. Λέμε τώρα...
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Μεταβολές εβδομάδας
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SHELL
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και στην
παραγωγή
ηλεκτρικής
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Πετρέλαιο

€/$

4,71%

0,74%

Ακριβό μου ακίνητο, υψηλό μου ενοίκιο
Γιατί οι τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία στη Λευκωσία – Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο
Νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων δημιουργούνται στη Λευκωσία, με τα εμπορικά και επιχειρηματικά ανοίγματα, την αποπεράτωση της πλατείας Ελευθερίας,
την παρουσία φοιτητών, τη λειτουργία ξενοδοχείων κατηγορίας

city και μπουτίκ, την άφιξη ξένων
επενδυτών και τη γενιά των millenials. Οι παράμετροι αυτοί οδηγούν σε αύξηση των τιμών των
ακινήτων, αλλά και των ενοικίων.
Ωστόσο, οι τιμές δεν είναι οι ίδιες
σε όλες τις περιοχές. Έγκωμη και

Άγιος Ανδρέας οι ακριβότερες περιοχές της πρωτεύουσας, Παλλουριώτισσα και Καϊμακλί οι φθηνότερες. Οι τιμές μεταξύ διαμερισμάτων, κατοικιών και οικοπέδων μπορεί να διαφέρουν σε μια
κλίμακα από 15-50%. Οι ενοικια-

στικές αξίες των ακινήτων στη
δυτική Λευκωσία έχουν αυξηθεί
πέριξ των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων Ευρωπαϊκού και Λευκωσίας, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης φοιτητών. Υπολογίζεται
ότι συνολικά στην περιοχή της

Ερευνα για συμφωνίες Facebook με εταιρείες τεχνολογίας

Έγκωμης υπάρχουν χίλιες φοιτητικές κλίνες. Ωστόσο παρά την
αύξηση των κλινών η προσφορά
δεν ικανοποιεί πλήρως την ζήτηση, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την διατήρηση, των τιμών των
ενοικίων σε ψηλά επίπεδα. Σελ.4

Συμφωνία
τραπεζών
ΕΤΥΚ για
τις εισφορές
Eνόψει του ΓεΣΥ
Τράπεζες και ΕΤΥΚ έδωσαν τα
χέρια αναφορικά με τις εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας
και τις εισφορές που θα γίνονται
για σκοπούς εφαρμογής του ΓεΣΥ. Θα εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπέγραψαν αρχές του
μήνα εργοδότες και συντεχνίες
και θα συνεχίσουν να εισφέρουν στα υφιστάμενα σχέδια
ασφάλισης υγείας, μέχρι το
2020. Σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Μετοχές και ομόλογα
θα δίνουν «χρυσή βίζα»
Η επένδυση σε ελληνικά ομόλογα, μετοχές

και αμοιβαία κεφάλαια θα εξασφαλίζει στο
εξής άδεια παραμονής σε πολίτες τρίτων
χωρών, καθώς στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.
Οικονομίας προβλέπεται η διεύρυνση των
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα «χρυσή βίζα». Σελ. 7

Σε ύφεση
η οικονομία
της Τουρκίας

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στρέφονται σε κτίρια
υψηλών προδιαγραφών

Στα ύψη ο πληθωρισμός

Αναπτύξεις εξ ολοκλήρου νέων κτιρίων, αλ-

λά και ανακατασκευές υφιστάμενων θα βρεθούν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων
εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς οι διοικήσεις αναζητούν αποδοτικότερους τρόπους για να εμπλουτίσουν το
χαρτοφυλάκιο των ακινήτων τους. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,72%

-0,13%

Γερμανία

0,08%

0,02%

Γαλλία

0,46%

0,04%

Ιταλία

2,49%

0,02%

Ισπανία

1,18%

0,14%

Ιρλανδία

0,67%

0,00%

Ελλάδα

3,80%

0,03%

Ην. Βασίλειο

1,22%

0,05%

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 αρμόδιες εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών διενεργούν ποινική προκαταρκτική έρευνα για να διαλευκάνουν τι συμβαίνει με

επίμαχες συμφωνίες που συνήψε η εταιρεία Facebook με πάμπολλες ισχυρές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (περισσότερες από 150) ώστε να
τους κοινοποιήσει σωρεία δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών του ομώνυμου κοινωνικού δικτύου της. Οι εισαγγελείς έδωσαν εντολή να τους
παραχωρηθούν τα αρχεία τουλάχιστον δύο κορυφαίων κατασκευαστριών κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών. Σελ. 9

Με την οικονομία της σε ύφεση
και τον πληθωρισμό στα ύψη
οδεύει η Τουρκία προς τις δημοτικές εκλογές, την πρώτη
εκλογική δοκιμασία που θα αντιμετωπίσει ο Τούρκος πρόεδρος. Τα τελευταία στοιχεία
φέρουν το ΑΕΠ να έχει συρρικνωθεί κατά 2,4% το τέταρτο
τρίμηνο του 2018. Σελ. 10
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Η σημερινή οικονομία αδικεί όσο ποτέ τους νέους
Η κυπριακή οικονομία έχει επανακτήσει στο σύνολό της την παραγωγή που απώλεσε ως απότοκο
της μεγάλης χρηματοοικονομικής
κρίσης. Το αρνητικό είναι ότι το
δημόσιο χρέος έχει ανέβει σε μεγάλο ύψος, όμως το ΑΕΠ βρίσκεται πιο πάνω από τα επίπεδα πριν
από την κρίση και η ανεργία μειώνεται σταθερά.
Υπάρχει όμως μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που βρίσκονται
σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν
από την κρίση. Πρόκειται για
τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι
αδικούνται όσο ποτέ από τα δεδομένα της σημερινής οικονομικής κατάστασης.
Η ανεργία στους νέους είναι
διπλάσια από ό,τι στον υπόλοιπο

πληθυσμό, παρά το γεγονός ότι
οι νέοι της Κύπρου έχουν υψηλά
ακαδημαϊκά προσόντα, όντας –
οι περισσότεροι– απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα
και όταν βρίσκουν δουλειά, οι
αρχικοί μισθοί εξακολουθούν να
είναι χαμηλοί σε τόσο μεγάλο
βαθμό που δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Ο δημόσιος τομέας παραδοσιακά υπήρξε ένας καλός εργοδότης για νέους ανθρώπους στην
Κύπρο. Ίσως κάποιος να έλεγε
υπερβολικά καλός εργοδότης.
Σήμερα ο δημόσιος τομέας έχει
περιορίσει τις προσλήψεις νέων
υπαλλήλων. Ακόμα όμως και αυτοί
που εισέρχονται στον δημόσιο

τομέα δεν έχουν τα ωφελήματα
που είχαν και έχουν οι παλαιότεροι. Η μεγάλη διαφορά έγκειται
κυρίως στο πολύ γενναιόδωρο
συνταξιοδοτικό σύστημα με το
εφάπαξ και τη σύνταξη στα 60%
περίπου του μισθού, ωφελήματα
που καταργήθηκαν για τους νεοεισερχόμενους.
Οι νέοι υπήρξαν τα μεγάλα
θύματα της κρίσης, καθώς η ανεργία ανάμεσά τους εκτινάχθηκε
στο 50%, όταν οι επιχειρήσεις
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν
την πτώση στη ζήτηση με περιορισμό στο μισθολόγιο. Η ανεργία
επέφερε μείωση στους μισθούς,
αλλά και εξασθένηση των συντεχνιών που διαπραγματεύονται
εκ μέρους των εργαζομένων. Ακό-

μα και σήμερα, μετά τη μείωση
της ανεργίας, πολλοί νέοι εργάζονται με συνθήκες προσωρινής
ή μερικής απασχόλησης.
Τι θα μπορούσε να γίνει για
να περιοριστεί αυτή η άδικη κατάσταση για τους νέους; Το πρώτο
είναι να αποφύγουμε εσφαλμένες
ερμηνείες ότι οι σημερινοί νέοι
είναι απρόθυμοι να δουλέψουν
και καλομαθημένοι. Η πλειοψηφία
των νέων προέρχεται από οικογένειες που δύσκολα τα βγάζουν
πέρα. Ασφαλώς και θέλουν να
δουλέψουν και να προχωρήσουν
με τη ζωή τους. Η Κύπρος σήμερα
δεν τους δίνει πολλές ευκαιρίες
γι’ αυτό πολλοί από αυτούς επιλέγουν να εργάζονται στο εξωτερικό. Έτσι όμως χάνει η οικο-

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

νομία μας ικανούς και εκπαιδευμένους ανθρώπους.
Είναι επίσης σημαντικό το θέμα της οικονομικής θέσης των
νέων να μπει ψηλά στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής. Η οικονομία από μόνη
της δεν πρόκειται να διορθώσει
αυτή τη δυσμενή κατάσταση.
Αντίθετα, η τάση –όχι μόνο στην
Κύπρο– είναι να επιδεινώνεται
αυτή η διαφορά. Αυτό που πρακτικά πρέπει να γίνεται είναι περισσότερες διευκολύνσεις για
τους νέους στην έναρξη της επαγγελματικής τους ζωής, αλλά και
προσπάθεια να υπάρξουν επενδύσεις, ντόπιες και ξένες, που θα
δημιουργήσουν νέες, καλές θέσεις
εργασίας.
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Ο περίπλοκος λόγος
προκαλεί σύγχυση
Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008, οι επίσημες ανακοινώσεις
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ (Fed) έγιναν τόσο δυσανάγνωστες, που χρειαζόταν κανείς
τουλάχιστον τετραετείς σπουδές
για να τις κατανοήσει. Αυτό φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.
Από τον Φεβρουάριο του 2018,
όταν ο Τζερόμ Πάουελ ανέλαβε τα
ηνία της Fed, οι επίσημες ανακοινώσεις που εκδίδονται μετά τις τακτικές συνεδριάσεις του διοικητικού
συμβουλίου έχουν γίνει λιγότερο
περίπλοκες. Συν τοις άλλοις, τα
σχόλια του κεντρικού τραπεζίτη
των ΗΠΑ στις συνεντεύξεις Τύπου
είναι πιο απλά και άρα προσβάσιμα
στον μέσο ακροατή. Αφενός, η αλλαγή αυτή είναι μέρος της προ






Από τότε που ο Τζερόμ
Πάουελ ανέλαβε τα
ηνία της Fed, οι επίσημες ανακοινώσεις που
εκδίδονται μετά τις
τακτικές συνεδριάσεις
έχουν γίνει πιο κατανοητές.
σπάθειας του κ. Πάουελ να απλοποιήσει τον τρόπο επικοινωνίας
της Fed. Αφετέρου, οι μηχανισμοί
της ίδιας της Fed απλοποιούνται,
καθώς εγκαταλείπει τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρμοζε
επί μία ολόκληρη δεκαετία μετά
τη χρηματοπιστωτική κρίση. Σε
αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονταν οι αγορές αμερικανικών ομολόγων από τις τράπεζες για την
ενίσχυση της ρευστότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οσο μη συμβατικά ήταν τα μέσα
που χρησιμοποιούσε η Fed για να
καταπολεμήσει την κρίση του 2008
και τη συνακόλουθη ύφεση στις
ΗΠΑ, τόσο πιο περίπλοκος γινόταν
ο γραπτός λόγος της Fed, αλλά και
ο προφορικός λόγος των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της. Ενώ
ορισμένοι θεωρούν πως οι απότομες διακυμάνσεις στις αγορές περιορίζονται όταν υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια, κάποιες από τις
δηλώσεις του Πάουελ έχουν επιτύχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή η απλή γλώσσα σε θέματα
νομισματικής πολιτικής μπορεί να
επιτύχει και το αντίθετο, μη επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι έμπειροι αναγνώστες των
επίσημων ανακοινώσεων της Fed
καταλήγουν στο συμπέρασμα πως,
όταν ήταν περίπλοκος ο γραπτός
λόγος, προκαλούνταν μεγαλύτερη
μεταβλητότητα στους δείκτες των
αγορών. Δεν είναι ξεκάθαρο, όμως,
εάν η πρόσφατη απλοποίηση των
ανακοινώσεων της Fed έχει βοηθήσει την κοινή γνώμη να κατανοήσει καλύτερα τα σχέδια της
ομοσπονδιακής τράπεζας ή εάν
έχει βελτιώσει τον τρόπο που οι
αγορές ερμηνεύουν σωστά τις προθέσεις της.
«Θα περίμενε κανείς πως θα
μειωνόταν η μεταβλητότητα των
αγορών», σχολιάζει ο Τσάρλς Καλομοίρης, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Οι επενδυτές έχουν γίνει τελευταία πιο
νευρικοί διότι επικρατεί αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και κατ’ επέκταση
την πολιτική της Fed. Παραδείγματος χάριν, ο κ. Πάουελ δεν άλλαξε
τον Δεκέμβριο παλαιότερη διατύπωση της Fed που έλεγε πως είναι
«αυτόματη» η διαδικασία μείωσης
των τοποθετήσεων σε αμερικανικά
ομόλογα. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές
των μετοχών παρουσίασαν μεγάλη
πτώση, διότι οι επενδυτές ανέμεναν
μεγαλύτερη ευελιξία από τη Fed.
Αναλύοντας τις επίσημες ανακοινώσεις της Fed από το 1994 μέχρι το 201, συμπεραίνει κανείς πως
ήταν μεγαλύτερες οι διακυμάνσεις
των αγορών όταν ο γραπτός λόγος
ήταν πιο περίπλοκος. «Δεν παίζει
ρόλο μόνον τι λες αλλά και ο τρόπος
που το λες», σχολιάζει ο Ντέιβιντ
- Γιαν Γιάνσεν, οικονομολόγος στην
κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας.
Ορισμένοι ερευνητές εξετάζουν
μέχρι και τον συνδυασμό των λέξεων που συσχετίζονται με την
αυστηρή ή τη χαλαρή νομισματική
πολιτική. Στις 6 Φεβρουαρίου, ο κ.
Πάουελ είχε δηλώσει πως οι υπεύθυνοι για τη νομισματική πολιτική
των ΗΠΑ προσπαθούν να συντάξουν τις επίσημες ανακοινώσεις
με τρόπο που να είναι κατανοητές
από την Wall Street. Προσέθεσε,
όμως, πως και ο ίδιος χρησιμοποιεί
δικές του εκφράσεις για να γίνεται
ευκολότερα αντιληπτός. Τον Ιανουάριο, όμως, ο κ. Πάουελ κατέφυγε σε μία πιο περίπλοκη γλώσσα
στη συνέντευξη Τύπου μετά τη
συνεδρίαση της Fed. Ο λόγος είναι
ότι έπρεπε να εξηγήσει γιατί η ομοσπονδιακή τράπεζα θα διατηρήσει
σταθερό το κόστος δανεισμού στην
αμερικανική οικονομία.
* Ο κ. Jason Lange είναι αρθρογράφος
του Reuters.

Στην «τύχη» η επιλογή Alpha Bank για σύγκριση με τα ΜΕΔ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Τυχαία η αναφορά
Τυχαία η σύγκριση τάσης της μείωσης των Μη

Εξυπηρετούμενων Δανείων του Συνεργατισμού
και της Alpha Bank επί εποχές που ήταν CEO ο
Γιώργος Γεωργίου, που μεταξύ άλλων είναι και
μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής που έβγαλε το
Πόρισμα για τον Συνεργατισμό. Δεν υπήρχαν άλλες τράπεζες για να συγκρίνει την πορεία των
ΜΕΔ ο υπουργός, αντιληπτό.

••••
Κόμπος στο χτένι
Πρόταση νόμου για δήλωση μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων από πολιτικά πρόσωπα στο πόθεν
έσχες τους κατέθεσαν κόμματα στην Ολομέλεια
της Παρασκευής. Η πρόταση νόμου προνοεί ότι
πολιτικά πρόσωπα τα οποία βάση νομοθεσίας είναι υπόχρεα να υποβάλλουν το πόθεν έσχες
τους, θα πρέπει σε αυτό να συμπεριλαμβάνουν,
αν υπάρχουν και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μα
καλά, έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για
να ενεργοποιηθούν οι βουλευτές και να προχωρήσουν σε νόμο που θα δηλώνουν τα ΜΕΔ τους;
Έπρεπε να αποκαλυφθεί πως υπάρχουν ΠΕΠ
στον Συνεργατισμό για να βγει ο γενικός εισαγγελέας και να δηλώσει πως πάνω από 35 βουλευτές έχουν Μη Εξυπηρετούμενα;

••••
Ονοματολογία s01e04
Το 2019 μπορεί να ονομαστεί από τώρα ως η

χρονιά της ονοματολογίας. Είχε ανακοινωθεί από
το 2018 πως θα έφευγε ο Άκερμαν από την Τράπεζα Κύπρου, άρα μέχρι να ανακοινώσει η Τρά-

πεζα Κύπρου τον Αράπογλου, έπαιζαν σενάρια.
Έπειτα, παραιτείται αιφνιδίως ο Χούρικαν από
την Τράπεζα Κύπρου και αρχίζει η ονοματολογία
για την διαδοχή του. Ονοματολογία και για την
θέση του Κεντρικού Τραπεζίτη. Και τώρα, θα αρχίσει η ονοματολογία για την θέση του υπουργού
Οικονομικών, μετά τη δήλωση της αποχώρησής
του μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

••••
Επισκέψεις στο
Υπ. Οικονομικών

Την Παρασκευή, την ημέρα της δήλωσης απο-

χώρησης του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Οικο-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή Διάθεσης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τιμή Διάθεσης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων καλείται η τιμή
στην οποία ο επενδυτής
αγοράζει τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, και υπολογίζεται από το άθροισμα
της καθαρής τιμής των μεριδίων και της προμήθειας αγοράς των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School
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νομικών, βρισκόταν σε περίοπτη θέση στέλεχος
της Τράπεζας Κύπρου δίπλα στα πρόσωπα που
παρακολουθούσαν τη συνέντευξη Τύπου. Αινιγματική η επίσκεψη και η παρακολούθηση της δήλωσης.

••••
Γύρισαν επιτέλους σελίδα
Μετά από τρεις μήνες συζήτηση, δύο αναβολές

και μια ώρα συζήτησης μόνο για τις τροπολογίες,
η Ολομέλεια πέρασε τελικά τις αλλαγές για τα τέλη κυκλοφορίας και τον φόρο κατανάλωσης των
οχημάτων. Προς ικανοποίηση εισαγωγέων, μεταχειρισμένων και μη που είδαν τις πωλήσεις τους
να παίρνουν την κατηφόρα εν αναμονή των εξελίξεων. Προς ικανοποίηση φυσικά και των οδηγών παλαιών οχημάτων, καθώς τα αυξημένα τέλη
δεν θα ισχύσουν για τα ήδη εγγεγραμμένα, αλλά
για τις νέες εγγραφές. Άρα, τέλος καλό για
όλους. Έκλεισε το κεφάλαιο, γυρίσαμε σελίδα.
Πόσες σελίδες πρέπει να γυρίσουμε όμως για να
φτάσουμε το κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης;

••••
Ποιος θα πρωτοπάρει
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τις

δύο προτάσεις νόμου για το Ταμείο Αλληλεγγύης
προς τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους
αξιογράφων, που κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Αλληλεγγύης. Σε
αυτό το ταμείο θα δοθούν 55 εκατ. ευρώ σε δύο
δόσεις και αριθμό τεμαχίων κρατικής γης ύψους
105 εκατ. ευρώ για να γίνει διαχείριση. Να δούμε
ποιος θα πρωτοπάρει αποζημίωση από το Ταμείο.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ
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Βγήκαν και τα νέα στοιχεία των
αδειών οικοδομής από τη Στατιστική Υπηρεσία για την χρονιά
που μας πέρασε. Όπως ήταν αναμενόμενο, το 2018 ακολούθησε το
σερί αυξήσεων στο συνολικό εμβαδόν αδειοδοτημένων έργων που
παρατηρείται από το 2015 και μετά.
Το αξιοσημείωτο, που μπορεί να
πέρασε κάπως απαρατήρητο, είναι
πως η αύξηση στο συνολικό αδειοδοτημένο εμβαδόν από το 2017
στο 2018 ήταν στο 11,9% σε αντίθεση με την αύξηση του 47,3%
που σημειώθηκε από το 2016 στο
2017 και του 18,8% που σημειώθηκε από το 2015 στο 2016. Σημειώνω
δε, πως η αύξηση από το 2014 στο
2015 ήταν 12,3%.
Θα εστιάσω στη σύγκριση δύο
διετιών: αυτής του 2014 προς 2015
και αυτής του 2017 προς 2018. Και
οι δύο είχαν μια μεταβολή στο συνολικό αδειοδοτημένο εμβαδόν
της τάξης του 12%. Μήπως τα δύο
παρόμοια νούμερα αυξήσεων υποδηλώνουν το ίδιο πράγμα; Υπάρχει
κάτι το ανησυχητικό που πρέπει
να γνωρίζουμε;
Η γνώμη μου είναι πως παρόλο
που τα δύο νούμερα αυξήσεων φαινομενικά αφορούν παρόμοια μεγέθη, στην πραγματικότητα είναι
διαφορετικά και από πίσω τους
κρύβεται μια διαφορετική ιστορία
που περιγράφει εντελώς διαφορε-









Η Λευκωσία εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρός παίχτης – ιδιαίτερα
αν λάβει κάποιος υπόψη
πως δεν έχει το πλεονέκτημα της θάλασσας.
τικά οικονομικά δεδομένα. Το επόμενο κοινό που έχουν είναι πως
και οι δύο ιστορίες καταλήγουν σε
θετικό συμπέρασμα.
Αν θυμηθούμε κάποια χρόνια
πίσω, από το 2009 μέχρι και το
2014 (και των δύο χρονιών περιλαμβανομένων) αυτό το στατιστικό
στοιχείο κατέγραφε αρνητικές μεταβολές ανά έτος. Δηλαδή, η οικοδομική δραστηριότητα συρρικνωνόταν αποδεικνύοντας έτσι
πως η συνεισφορά της στην οικονομική ανάπτυξη ήταν αρνητική
και γι’ αυτό ως ένας σημαντικός
πνεύμονας της οικονομίας συνεισέφερε στην (δηλαδή ενδυνάμωνε
την) καταγεγραμμένη ύφεση της
περιόδου εκείνης.
Γι’ αυτό όταν για πρώτη φορά
μετά από έξι χρονιές συνεχούς
συρρίκνωσης ήρθε η πρώτη αύξηση του 12,3% του 2015 ήταν ένα
πρώτο θετικό σημάδι ότι σαν οι-

κονομία αρχίσαμε να βγαίνουμε
από την κρίση.
Το θετικό σημάδι του 2015 φούντωσε για τα καλά τις επόμενες δύο
χρονιές όπου η αύξηση ανήλθε
στο 18,8% (το 2016) και στο 47,3%
παρακαλώ (το 2017). Αυτά κατ’
εμένα ήταν όχι τόσο ενθαρρυντικά
σημάδια για διάφορους λόγους. Ας
πούμε ένας λόγος ήταν η απότομη
υπερθέρμανση του τομέα με ό,τι
αυτό συνεπάγεται: απότομη αύξηση κόστους κατασκευής, χαλάρωση στην κατασκευαστική ποιότητα, αύξηση της προσφοράς χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ότι αντικατοπτρίζει ανάλογη αύξηση στη
ζήτηση κλπ.
Γι’ αυτό με έχει καθησυχάσει η
αύξηση του 11,9% που σημειώθηκε
το 2018. Αν και το 2018 ακολουθούσε τα μεγέθη του 2017 τότε θα
είχαμε πραγματικό πρόβλημα, δεδομένων των πραγματικών επιπέδων της ζήτησης. Η πιο ήπια αύξηση του 11,9% κρίνεται γι’ αυτό
το λόγο θετική επειδή σημαίνει
πως δεν συνεχίζει χωρίς λόγο και
αιτία μια φρενίτιδα στην προσθήκη
νέου στοκ ακινήτων. Είναι καλό
να είμαστε πιο μαζεμένοι και να
προσπαθούμε να αποκωδικοποιούμε τα σωστά επίπεδα ζήτησης
έτσι ώστε να μην βρεθούμε με χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αδιάθετου στοκ.

Βλέποντας τώρα τον διαμοιρασμό αυτών των αδειοδοτημένων
τετραγωνικών μέτρων ανά επαρχία,
φαίνεται πως το 33% περίπου ανήκει στη Λευκωσία, το 31% περίπου
στη Λεμεσό, περίπου το 11% στην
Αμμόχωστο με κάτι παραπάνω να
πηγαίνει στην Πάφο και το 13%
στη Λάρνακα. Η Λευκωσία εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρός παίχτης – ιδιαίτερα αν λάβει κάποιος
υπόψη πως δεν έχει το πλεονέκτημα της θάλασσας.
Το πραγματικά αξιοσημείωτο
είναι η επίδοση της Αμμοχώστου
που με μερίδιο 5,9% το 2017, ανέβηκε στο 10,9% το 2018. Φαίνεται
πως το γεγονός ότι προχωρούν μεγάλα έργα όπως η μαρίνα και το
γεγονός ότι ο τουρισμός ανθεί,
ώθησε την εκπόνηση περισσότερων έργων.
Φυσικά σε απόλυτους αριθμούς
η Αμμόχωστος ήταν ουραγός το
2016 με έργα 90.700 μ² και ήταν
ουραγός το 2018 με 189.000μ². Η
Λευκωσία το 2018 βρέθηκε στις
573.500μ² και η Λεμεσός στα
541.300μ².
Ας ελπίσουμε πως το πρόσημο
στα επόμενα χρόνια θα είναι θετικό
και τα μεγέθη λογικά.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO,
APS Andreou Property Strategy - Chartered Surveyors

O I KO N O M I A

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Τα βρήκαν τράπεζες - ΕΤΥΚ για τις εισφορές
Θα συνεχίσουν να εισφέρουν στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας μέχρι το 2020
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Eστω και αν δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμα επισήμως, τράπεζες και
Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων
έδωσαν τα χέρια αναφορικά με τις
εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας
και τις εισφορές που θα γίνονται
για σκοπούς εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Υγείας. Επί της ουσίας, τα
δύο μέρη θα εφαρμόσουν όσα είχαν
συμφωνήσει αρχές του μήνα εργοδότες και συντεχνίες με τις ίδιες
ρυθμίσεις ιατροφαρμακευτικής
ασφάλισης που προβλέπονται στις
συλλογικές συμβάσεις ενόψει της
υλοποίησης του ΓεΣΥ. Η συμφωνία
υπεγράφη την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου από τους κοινωνικούς εταίρους
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.
Προβλέπει ότι για τα επαγγελματικά
Ταμεία Υγείας όπως για παράδειγμα
αυτό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου (CYTA), της Αρχής Ηλεκτροδότησης Κύπρου (AHK), των
Ξενοδοχοϋπαλλήλων και άλλα, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας
μέχρι την 1/6/2020, παράλληλα με
τις εισφορές που θα γίνονται για
σκοπούς ΓεΣΥ.
Όμως, για τους τραπεζοϋπαλλήλους και συγκεκριμένα για το
Ταμείο της Ένωσης Τραπεζικών
Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), δεν
είχε παρθεί η απόφαση για το πώς
θα κατανεμηθούν οι συνεισφορές
που αφορούν το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», οι τράπεζες εντέλει θα εισφέρουν και στα Ταμεία της ΕΤΥΚ και
στο ΓεΣΥ μέχρι την ίδια περίοδο,
δηλαδή μέχρι και το τέλος Ιουνίου
του 2020 οπότε και θα εφαρμοστεί
πλήρως το Σχέδιο Υγείας. Αν και

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συμφωνία που θα υπογραφεί θα είναι ίδια με αυτή που υπογράφηκε
από τους οι κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες και συντεχνίες) τέλος Φεβρουαρίου 2019.
οι σχέσεις τραπεζών και ΕΤΥΚ δεν
είναι οι καλύτερες εδώ και πολλούς
μήνες, διότι οι δύο πλευρές δεν τα
βρίσκουν στο περιεχόμενο των
συλλογικών συμβάσεων, άρα και
δεν ανανεώνουν, οι υπογραφές για
το ζήτημα του ΓεΣΥ αναμένεται
να πέσουν στο επόμενο διάστημα.
Ήταν ένα ανοιχτό και υπό συζήτηση θέμα για τους τραπεζοϋπαλλήλους, το οποίο στο πλαίσιο της
γενικότερης διαφωνίας μεταξύ συντεχνίας και τραπεζών «βρισκόταν
στον αέρα». Το κλίμα μεταξύ ΕΤΥΚ
και τραπεζών έχει δυναμιτιστεί
ενόψει των γενικότερων αλλαγών
που αναμένεται να έρθουν στη βάση της τεχνολογικής εξέλιξης των
τραπεζών. Πρόσθετα, το ίδιο κλίμα









μην βαίνουν την καλύτερή τους
περίοδο.

Για την περίοδο 1/6/2019 μέχρι και
31/5/2020 οι εκατέρωθεν εισφορές
στα συντεχνιακά Ταμεία Υγείας
μειώνονται κατά το ήμισυ. Την
1/6/2020, με την πλήρη εφαρμογή
του ΓεΣΥ, οι εισφορές εργαζομένων
και εργοδοτών στα συντεχνιακά
Ταμεία Υγείας τερματίζονται. Η
πιο πάνω ρύθμιση, νοουμένου ότι
θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των
μερών, σε καμία περίπτωση δεν
εμποδίζει την εισαγωγή, εφαρμογή
ή διατήρηση συμπληρωματικών
ρυθμίσεων ασφάλισης υγείας για
υπηρεσίες φροντίδας υγείας που
δεν παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις που
λειτουργούν Σχέδια Υγείας πέραν
των συντεχνιακών Ταμείων Υγείας
συμφωνημένα σε Συλλογικές Συμβάσεις, θα γίνουν διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο μερών. Για το τελευταίο μέρος, αναμένεται με την
υπογραφή της συμφωνίας να ξεκαθαριστεί.
Την 1/6/2020, με την πλήρη
εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι εισφορές
εργαζομένων και εργοδοτών στα
συντεχνιακά Ταμεία Υγείας τερματίζονται, άρα το ερώτημα που
εύλογα δημιουργείται είναι για τη
λειτουργία του Ταμείου της ΕΤΥΚ
μετά τον Ιούνιο του 2020.

Βαρύ το κλίμα μετά τη
συνεχή προσπάθεια των Ποια η συμφωνία
Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
τραπεζών για μείωση
η συμφωνία που θα υπογραφεί θα Τα ποσοστά
Εκτός από το κλίμα μεταξύ τραείναι ίδια με αυτή που υπεγράφη
του προσωπικού τους,
από τους κοινωνικούς εταίρους πεζών και τραπεζοϋπαλλήλων που
κάτι που έχει κάνει τις
(εργοδότες και συντεχνίες). Προ- είναι «βαρύ», έχουν βαρύνει και οι
δύο πλευρές να μην βαί- βλέπει τα εξής: Για την περίοδο εισφορές των εργοδοτών από την
από 1/3/2019 μέχρι 31/5/2019, επι- αρχή του έτους, με τις επιχειρήσεις
νουν την καλύτερή τους χειρήσεις και εργαζόμενοι θα συ- να έχουν να διαχειριστούν παρανεχίσουν να καταβάλλουν πλήρως πάνω εισφορές σε κοινωνικές ασφαπερίοδο.
έχει βαρύνει μετά την συνεχή προσπάθεια όλων των τραπεζών για
μείωση του προσωπικού τους, κάτι
που έχει κάνει τις δύο πλευρές να

τις εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια ασφάλισης υγείας
με βάση τις σχετικές συλλογικές
συμβάσεις. Οι εισφορές αυτές θα
γίνονται παράλληλα με τις εισφορές
που θα γίνονται για σκοπούς ΓεΣΥ.

λίσεις, εισφορές σε ΓεΣΥ και παραχώρηση τιμάριθμου (όποια επιχείρηση παραχωρεί).
Με βάση τον νόμο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, από 1/1/2019
αυξάνονται οι εισφορές τόσο για

τον εργοδότη όσο και για τον εργοδοτούμενο του κατά 0,5% επί
των ασφαλιστέων αποδοχών του
εργοδοτουμένου. Κατά συνέπεια
η εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αυξάνεται από 7.8%
σε 8.3% για την κάθε πλευρά.
Με βάση τον νόμο για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓεΣΥ), από 1/3/2019 (1η φάση
εφαρμογής ΓεΣΥ – εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας) ο εργοδότης
καταβάλλει εισφορές ύψους 1,85%
και ο μισθωτός 1,70% επί του συνόλου των αποδοχών του μισθωτού μέχρι του ορίου των €180.000
τον χρόνο. Τα χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής του ΓεΣΥ καθορίζονται
μέσα στη νομοθεσία που ομόφωνα
ψήφισε η Βουλή στις 16 Ιουνίου
2017. Η παροχή της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ξεκινά την
1η Ιουνίου 2019 και τρεις μήνες
νωρίτερα, τον μήνα που διανύουμε, ξεκινούν οι εισφορές για την
πρώτη φάση. Η πλήρης εφαρμογή
του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2020 και τρεις μήνες νωρίτερα, την 1η Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η καταβολή των πλήρων
εισφορών: Εργαζόμενοι μισθωτοί
2,65%, Εργοδότες 2,90% και κράτος 4,70% (οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα καταβάλλουν 4%, οι συνταξιούχοι 1,70%, αξιωματούχοι
1,85%, και επί των άλλων εισοδημάτων τόκοι, ενοίκια κ.λπ. θα καταβάλλονται εισφορές 1,85%).
Όσες επιχειρήσεις παραχωρούν
Α.Τ.Α. στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας θα έχουν από 1/1/2019 επιβάρυνση 0,76% επί του ολικού μισθού. Ως εκ τούτου το Τιμαριθμικό
Επίδομα αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου 2019 και για περίοδο δώδεκα
μηνών από 0,28% σε 1,04% πάνω
στους νέους βασικούς μισθούς
όπως έχουν διαμορφωθεί.

Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις, οι νέες τεχνολογίες
Η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς της Cyta παρουσιάζει το νέο σχέδιο Business Start για τηλεφωνία και ίντερνετ σε επιχειρήσεις
Οι δραστικές αλλαγές, ως αποτέλεσμα της
εξέλιξης της τεχνολογίας, γυρίζουν αναπόφευκτα την σελίδα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων ενώ καθιστά
μονόδρομο την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Οι ανάγκες που πλέον προκύπτουν ήταν και το εφαλτήριο για την
Cyta ώστε να προσφέρει τις ανάλογες
λύσεις στους πελάτες της. Σε αυτή τη
βάση η νέα πρόταση του Οργανισμού
έχει ως επίκεντρο την ανάγκη κάθε επιχείρησης για σωστή και αδιάλειπτη επικοινωνία. Πρόκειται για το σχέδιο Business
Plan, το οποίο επικεντρώνεται στις υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet και προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες
της κάθε επιχείρησης. Η κα Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής αγοράς της Cyta, περιγράφει
τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές
που προσφέρει το νέο σχέδιο για τις επιχειρήσεις, ενώ υπογραμμίζει την σημασία
της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Εξηγεί επίσης πώς
το σχέδιο Business Plan, σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη του δικτύου Fiber, μπορούν να αποτελέσουν μια ελκυστική πρόταση για κάθε επιχείρηση.
–Σε ποιους απευθύνεται το Business
start και ποια κενά έρχεται να καλύψει;
–Το σχέδιο Business Start έρχεται να
καλύψει τις ανάγκες μιας επιχείρησης
από τα πρώτα της βήματα, ενώ εξελίσσεται και προσαρμόζεται με την πρόοδο
της επιχείρησης. Σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται πλήρως στη σημαντική
ανάγκη της κάθε επιχείρησης για αξιόπιστη και αδιάλειπτη επικοινωνία με
τους πελάτες, το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της, στην
Κύπρο και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα,
προσφέρει τις απαραίτητες υψηλές ταχύτητες που υποστηρίζουν τις καινοτόμες
εφαρμογές της πιο σύγχρονης επιχείρησης, καθώς και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην επικοινωνία και τις συναλλαγές
της. Με το Business Start, οι επιχειρήσεις









Το Business Start προσφέρει δωρεάν εγκατάσταση
για την τηλεφωνία και το ίντερνετ και 25% έκπτωση
στη μηνιαία συνδρομή των
υπηρεσιών αυτών για περίοδο δώδεκα μηνών.
έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιλογές
για σταθερή τηλεφωνία (Telephony Small
Business, Business Telephony και Business Telephony για PBX) και οκτώ επιλογές για ταχύτητες διαδικτύου. Οι επιλογές αυτές μπορούν να συνδυαστούν
ώστε να παρέχουν την πιο κατάλληλη
λύση για κάθε επιχείρηση. Είναι επίσης
σημαντικό να αναφέρουμε ότι με την
ανάπτυξη του παγκύπριου δικτύου Fiber
η Cyta είναι σε θέση να παρέχει υψίρρυθμες ταχύτητες πρόσβασης μέχρι 1
Gbps, σταθερή και αδιάλειπτη ταυτόχρονη σύνδεση για όλους τους χρήστες
και όλες τις συσκευές, ταχύτερη αποστολή
και λήψη μεγάλων αρχείων, με ελάχιστο
χρόνο αναμονής, υψηλής ποιότητας εικόνα και φωνή για video conferencing,
καθώς και γρήγορη και συνεχή πρόσβαση
στις πιο σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές Cloud.
–Πόσο ελκυστική οικονομικά είναι η
πρότασή σας για τις νέες επιχειρήσεις;
–Το Business Start προσφέρει δωρεάν
εγκατάσταση για την τηλεφωνία και το
διαδίκτυο και 25% έκπτωση στη μηνιαία
συνδρομή των υπηρεσιών αυτών για περίοδο δώδεκα μηνών. Επιπρόσθετα, το
Σχέδιο παρέχει προνόμια, όπως είναι οι
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις για
κινητά RED, η δωρεάν σύνδεση στην
υπηρεσία Fax-On-Email και η δωρεάν
σύνδεση και μηνιαία συνδρομή για μία
Multisim σε RED κύκλωμα, καθώς και

Σταθερή τηλεφωνία και υψηλές ταχύτητες internet είναι το ζητούμενο για κάθε σύγχρονη

επιχείρηση. Αυτή την ανάγκη αναγνωρίζει η Cyta, επενδύοντας σε προγράμματα, όπως είναι το Business Start, επισημαίνει η κα Δάμαλου.
24/7 εξυπηρέτηση. Επομένως, το σχέδιο
αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση
προς τις νέες επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό
πλεονέκτημα που παρέχει το Business
Start είναι η ευελιξία που το χαρακτηρίζει,
αφού μπορεί να προσαρμοστεί στο προφίλ
της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Ακολουθεί το μοντέλο «pay as you grow»,
που σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας έχει
τη δυνατότητα να ξεκινήσει συντηρητικά,
καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες του
και στη συνέχεια να το προσαρμόσει στις
ανάγκες που προκύπτουν, όπως αναπτύσσεται η επιχείρησή του.
–Τηλεφωνία και ίντερνετ. Πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο παράγοντες
για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης,
αλλά και για τη διατήρηση επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται;
–Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε,

με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,
προκύπτουν δραστικές αλλαγές στη δομή
και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η τηλεφωνία και το ίντερνετ αποτελούν απαραίτητα εργαλεία, ενώ η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί
μονόδρομο για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να διασφαλίσουν, όχι μόνο την
επιβίωσή τους στο νέο περιβάλλον, αλλά
και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα
δεδομένα αυτά ισχύουν για κάθε επιχείρηση είτε αυτή βρίσκεται στο ξεκίνημά
της, είτε ήδη δραστηριοποιείται από
καιρό. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας
ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επενδύουμε
σε αυτή και προσφέρουμε τις κατάλληλες,
ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες
μας με την αξιοπιστία, την ποιότητα και
την ανώτερη εμπειρία πελάτη που μας
χαρακτηρίζουν.

–Πώς η CYTA επένδυσε μέχρι σήμερα
στο κεφάλαιο των υπηρεσιών για επιχειρήσεις; Πέραν του Business start
ποια άλλα προγράμματα προσφέρετε
και ποια είναι τα μελλοντικά σας πλάνα
σε αυτόν τον τομέα;
–Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον,
η εξατομίκευση των υπηρεσιών για τις
συγκεκριμένες ανάγκες καθεμιάς επιχείρησης θεωρείται, όχι απλώς χρήσιμη,
αλλά απαραίτητη. Η Cyta παρέχει ένα
πλήρες φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών Cloud και ICT (Information Communication Technology),
που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής και διασφαλίζουν ότι οι πελάτες της απολαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής. Πέραν των βασικών προϊόντων τηλεφωνίας, διαδικτύου
και φιλοξενίας, έχουμε αναπτύξει και
υπηρεσίες όπως οι Metro Ethernet, VPN
Business, IaaS με Cloud Servers, Hosted
Exchange, Powersoft 365 και Office 365,
καθώς και πληθώρα διευκολύνσεων και
εργαλείων που αυτοματοποιούν και διευκολύνουν μια εταιρεία να γίνει πιο παραγωγική. Οι υπηρεσίες αυτές είναι εφάμιλλες των υπηρεσιών που παρέχουν
παγκόσμιοι τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί
και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να μεγαλουργήσουν. Στόχος
μας παραμένει η παροχή καινοτόμων,
συνδυαστικών λύσεων και προτάσεων
που φέρνει τις επιχειρήσεις πιο κοντά
στους πελάτες τους, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Το υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας που διαθέτει η Cyta, η
αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της, αλλά
και η τεχνολογική υπεροχή των δικτύων
και των υποδομών της, την καθιστούν
ως τον συνεργάτη που κάθε επιχείρηση
εμπιστεύεται και χρειάζεται δίπλα της
για να τη στηρίξει με ασφάλεια στην πορεία της προς το μέλλον.

www.cyta.com.cy/internet-business-start
Τηλεφωνική Γραμμή Επιχειρηματικών
Πελατών Cyta 150

4

l

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

Αλλάζει το προφίλ
στα ακίνητα
της πρωτεύουσας
Πώς οι αλλαγές στα ξενοδοχεία, η πλατεία Ελευθερίας
και τα νέα εμπορικά κέντρα επηρεάζουν ενοίκια και τιμές
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα νέα εμπορικά και επιχειρηματικά
ανοίγματα στη δυτική Λευκωσία,
η αποπεράτωση της πλατείας Ελευθερίας, η ύπαρξη των φοιτητών
κυρίως των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η νέα νομοθεσία που επιτρέπει τη λειτουργία ξενοδοχείων κατηγορίας city και μπουτίκ, η άφιξη
ξένων επενδυτών και η γενιά των
millenials. Είναι όλες αυτές οι παράμετροι οι οποίες φαίνεται να
επηρεάζουν την αγορά ακινήτων
στην πρωτεύουσα και που αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα για συγκέντρωση ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιοχές έναντι άλλων άρα και αύξηση
ή διατήρηση των τιμών ενοικίων
και αγοράς. Βάσει των δεδομένων
ως έχουν σήμερα, ένα νεαρό ζευγάρι μεσαίας οικονομικής δυνατότητας και χωρίς τεράστιες απαιτήσεις, το οποίο είναι έτοιμο για το
επόμενο βήμα στη ζωή του και αναζητεί κατοικία στη Λευκωσία έχει
στην ουσία να επιλέξει ανάμεσα
σε Λακατάμεια, Δευτερά και Λατσιά
και σε κάποια σημεία της Μακεδονίτισσας. Αυτές θεωρούνται οι
περιοχές οι οποίες διαχρονικά παρουσιάζουν τιμές συγκριτικά χαμηλότερες σε σχέση με μια κατοικία
στην Έγκωμη ή τον Άγιο Ανδρέα,
οι οποίες είναι οι ακριβότερες στην
πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της APS Property Strategy, Ανδρέα Ανδρέου, το φάσμα
των αξιών αυτών των οικοπέδων
κυμαίνεται από 140-150 χιλιάδες
ευρώ μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ. Πιο
προσιτές είναι οι τιμές στην περιοχή
Αγίου Δομετίου, αλλά και στην Παλλουριώτισσα και το Καϊμακλί, ενώ
δυτικότερα της Λευκωσίας, στις
περιοχές Λακατάμεια και Κοκκινοτριμιθιά, οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί παρά την οικονομική
δραστηριότητα που καταγράφεται
με τη λειτουργία του νέου εμπορικού κέντρου, αλλά και τη μελλοντική δημιουργία του εκπτωτικού

χωριού. Θα πρέπει να αλλάξουν τα
πολεοδομικά δεδομένα ώστε να
σημειωθεί σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές, σχολιάζει σχετικά
ο κ. Ανδρέου. Μέσης κατηγορίας
οικιστική περιοχή θεωρούνται επίσης τα Λατσιά.

Eγκωμη και Άγιος Ανδρέας
Οι ακριβότερες περιοχές στη
Λευκωσία για ενοικίαση και αγορά
ακινήτων είναι διαχρονικά οι ίδιες,
με τις τιμές να είναι ακριβότερες








Η δεύτερη ακριβότερη
πόλη η Λευκωσία μετά
τη Λεμεσό, αν και οι τιμές της παρουσιάζουν
συγκρατημένες αυξήσεις, καθώς δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
από τη ζήτηση από το
εξωτερικό.
από 20% μέχρι 50% σε σχέση με
τις υπόλοιπες περιοχές της Λευκωσίας. Για παράδειγμα η περιοχή
Αγίου Ανδρέα που συνορεύει με
τον σχετικά φθηνότερο Άγιο Δομέτιο είναι από τις ακριβότερες περιοχές, λόγω της περιορισμένης
προσφοράς. Σε αυτή την περιοχή,
αλλά και στην Έγκωμη βρίσκονται
και οι ξένες πρεσβείες. Από τις
ακριβότερες περιοχές θεωρείται
και η Έγκωμη και ιδιαίτερα η περιοχή πέριξ του ξενοδοχείου Hilton
Park η οποία διαχρονικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον εύπορων οικογενειών και είναι μια περιοχή
που αποτελείται από πολυτελείς
κατασκευές.
Υπάρχουν και περιοχές, όπως
για παράδειγμα ο Στρόβολος και η
Αγλαντζιά, που δεν θεωρούνται
στο σύνολό τους ακριβές, όμως
έχουν σημεία στα οποία ενοίκια
και αγορά είναι τσιμπημένα. Για

παράδειγμα ακριβότερη είναι η περιοχή πέριξ του συνεδριακού κέντρου στην Αγλαντζιά. Πιο ακριβά
είναι επίσης τα ακίνητα στην περιοχή του νέου ΓΣΠ και της οδού
Ελαιώνων στον Στρόβολο. Όσον
αφορά τη Μακεδονίτισσα αν και
δεν είναι ακριβή για αγορά, πλησιάζοντας στον χώρο των πανεπιστημίων, τα ενοίκια αρχίζουν να
παίρνουν την ανιούσα.

Στην παλιά Λευκωσία
Στις φθηνότερες περιοχές θεωρείται για οικιστική χρήση η περιοχή της παλιάς Λευκωσίας, εντός
των τειχών, ιδιαίτερα όσον αφορά
τα ενοίκια, καθώς ελκύει κυρίως
ενοικιαστές από τρίτες χώρες. Ενδεχομένως το οικιστικό προφίλ της
περιοχής να διαφοροποιηθεί με
την ολοκλήρωση της πλατείας Ελευθερίας.
Σαφώς ένα τέτοιο έργο υποδομής θα αυξήσει την εμπορικότητα
της περιοχής της παλιάς Λευκωσίας,
αλλά και της λεωφόρου Μακαρίου.
«Με την ολοκλήρωσή της η πλατεία
θα συνδέσει την παλιά με τη νέα
πόλη, και κατά προέκταση θα επωφεληθούν και τα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή», εκτιμά ο κ. Αντρέου. Ως εκ τούτου, θα δραστηριοποιηθούν νέου τύπου προϊόντα,
εστιατόρια, καφετέριες και εμπορικά καταστήματα, αναβαθμίζοντας
την εμπορική εικόνα του κέντρου
της Λευκωσίας, και μπορούν έτσι
να κερδίσουν και το ενδιαφέρον
των καταναλωτών που έχουν στραφεί στα νέα εμπορικά κέντρα πέριξ
της Λευκωσίας.

Υψηλότερες λόγω φοιτητών
Οι ενοικιαστικές αξίες των ακινήτων στη δυτική Λευκωσία έχουν
αυξηθεί πέριξ των δύο ιδιωτικών
πανεπιστημίων Ευρωπαϊκό και
Λευκωσίας, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης φοιτητών και των αναγκών στέγασής τους. Υπολογίζεται
ότι συνολικά στην περιοχή της Έγκωμης υπάρχουν χίλιες φοιτητικές
κλίνες. Ωστόσο, παρά την αύξηση

Εγκωμη και Άγιος Ανδρέας οι ακριβότερες περιοχές της πρωτεύουσας, Παλλουριώτισσα και Καϊμακλί οι φθηνότερες.

Οι τιμές μεταξύ διαμερισμάτων, κατοικιών και οικοπέδων μπορεί να διαφέρουν σε μια κλίμακα από 15- 50%.
των κλινών η προσφορά δεν ικανοποιεί πλήρως τη ζήτηση και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση
των τιμών των ενοικίων σε υψηλά
επίπεδα.
Επιπλέον καταγράφεται μια αλλαγή στο προϊόν της φοιτητικής
εστίας, καθώς πλέον προσφέρονται
στούντιο και δωμάτιο ενός υπνοδωματίου με έξοδα ηλεκτρισμού
και διαδικτύου συμπεριλαμβανομένων στην τελική τιμή.

Συγκρατημένα οι τιμές
Κατά 90% των αγοραστών κατοικιών της Λευκωσίας είναι Λευκωσιάτες, επισημαίνει ο κ. Ανδρέου,
σημειώνοντας ότι το ποσοστό έχει
μειωθεί κατά 5%, καθώς διστακτικά
και η πρωτεύουσα άρχισε να προσελκύει ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες. Ήδη πολυτελείς οικιστικές μονάδες άρχισαν να ανεγείρονται εντός του αστικού εμπορικού κέντρου, που απευθύνονται στον αγοραστή ψηλότερου εισοδήματος και θα προστεθούν
στην αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας γύρω στο 2021.
Θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε
να κτίζονται εντός διετίας από σήμερα. Πάντως σε έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι
μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2018, η
Λευκωσία δεν είχε επηρεαστεί σε
μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση των

ακινήτων από το εξωτερικό. Έτσι
εν αντιθέσει με τις τιμές των επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου, καταγράφει πιο συγκρατημένες αυξήσεις και γενικότερα καταγράφει
σταθεροποίηση. Στα στοιχεία που
παραθέτει η έκθεση της Κεντρικής
Τράπεζας στην Λευκωσία ο δείκτης
τιμών κατοικιών σημείωσε σε τριμηνιαία βάση οριακή μείωση, ενώ
ετησίως καταγράφει συγκρατημένη
αύξηση 0,7%. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,2%
σε ετήσια βάση.

Ο παράγοντας τουρισμός
Με δεδομένο ότι έχει δημιουργηθεί Υφυπουργείο Τουρισμού το
οποίο θα επικεντρωθεί και στην
τουριστική πτυχή της πρωτεύουσας, αλλά και του ότι έχουν αλλάξει
οι νομοθεσίες για τουριστικά καταλύματα και η Λευκωσία μπαίνει
σταδιακά στον τουριστικό χάρτη
με τους επιχειρηματίες να έχουν
πλέον στα χέρια τους την επιλογή
των ξενοδοχείων city και τα boutique. Πρόκειται για ένα νέο είδος
προϊόντος το οποίο στερείτο η Λευκωσία και αναμένεται ότι θα δώσει
σημαντική τουριστική ώθηση. Αυτό
κατά συνέπεια θα ενισχύσει την
τάση των τιμών προς τα πάνω καθώς θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα της πρωτεύουσας.

Ποια η επίδραση
των Millenials
Εξαιρετικό ενδιαφέρον συγ-

κεντρώνει το πώς η γενιά των
Millenials και οι επιλογές τους
διαμορφώνουν την αγορά κατοικιών. Στην περίπτωση της
στέγασης, οι νέοι με ηλικίες γύρω στα 30, τείνουν να προτιμούν την ενοικίαση έναντι της
αγοράς κατοικίας, αποφεύγοντας έτσι το υψηλό κόστος που
συνεπάγεται μια αγορά, και όλα
τα παρελκόμενα που συνεπάγονται μιας ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως την ευθύνη για την
συντήρηση ενός ακινήτου. Έτσι
μπορούν να επιλέξουν ένα μοντέρνο διαμέρισμα με περισσότερη ευκολία, καταβάλλοντας
ενοίκιο με συμβόλαιο, το οποίο
δεν είναι δεσμευτικό όπως ένα
δάνεια αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με τον κ.
Ανδρέου το γεγονός ότι οι Millenials στρέφεται περισσότερο
στην ενοικίαση διαμερίσματος ή
κατοικίας, έναντι της αγοράς,
δημιουργεί ένα νέο δεδομένο
στην αγορά. Μειώνει την τάση
για αγορά κατοικίας και συνεισφέρει στην αύξηση των τιμών
των ενοικίων.

Μονόδρομος τα συμβατικά καύσιμα στην Κύπρο

Δεν κέρδισε το κοινό το υγραέριο κίνησης － Πολλά τα βήματα που απομένουν για την ηλεκτροκίνηση
Οι τελευταίες αυξήσεις στις τιμές σε πετρέλαιο
κίνησης και αμόλυβδη έχουν στρέψει ξανά
το ενδιαφέρον στις εξελίξεις γύρω από τις
εναλλακτικές μορφές καυσίμων, ήτοι υγραέριο και μπαταρία. Στην περίπτωση της
υγραεριοκίνησης οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει
τις προσπάθειες ετών για εισαγωγή υγραεριοκίνησης στην κυπριακή αγορά. Παρά τις
προσπάθειες ετών, το μερίδιο αγοράς που
το υγραέριο κατάφερε να συγκεντρώσει
είναι μετά βίας το 3%, ενώ τα αυτοκίνητα
τα οποία κινούνται με υγραέριο μόλις που
ξεπερνούν τα εξακόσια. Από την άλλη οι
διαδικασίες για την έγκριση σχετικών αδειών,
οι οποίες υποβάλλονται από τις εταιρείες
ώστε να θέσουν σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις υγραερίου στα πρατήριά τους δεν
φαίνεται να προχωρούν. Αναφέρεται ως παράδειγμα της Motor oil η οποία έχει υποβάλει
αίτηση από το 2016, ενώ ακόμα δεν έχει
λάβει απάντηση. Αυτό συνεπάγεται σε
κόστος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων
ευρώ (από 80 - 100 χιλιάδες ευρώ) χωρίς
απόσβεση. Δύο άδειες εκκρεμούν στην περίπτωση της Motor Oil, ενώ άλλη μία για
πρατήριο στο Παραλίμνι αναμένει η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ.

Στο 1,8% η ηλεκτροκίνηση
Ενώ η υγραεριοκίνηση παλεύει να κερδίσει έδαφος, οι εξελίξεις στον ανεφοδιασμό
των αυτοκινήτων φαίνεται να την προσπερνούν. Η ηλεκτροκίνηση ήδη έχει κερδίσει
σημαντικά ποσοστά στο εξωτερικό, λόγω
των μέτρων που λαμβάνονται, αλλά και των
κινήτρων που δίνονται προς αυτή την κα-

ανά αίτηση. Πρόκειται για σχέδιο με προϋπολογισμό στο μισό εκατομμύριο ευρώ.
Θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως ένα
πρώτο αν και έμμεσο κίνητρο για την αγορά
υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς
θα διευκολύνει τη δυνατότητα φόρτισης
του οχήματος στο σπίτι. Από την πλευρά
του ιδιωτικού τομέα και δη των πρατηρίων
τουλάχιστον μέσα στο 2019-2020 δεν περιλαμβάνουν στα πλάνα τους τη δημιουργία
υποδομών και σημείων φόρτισης αυτοκινήτων στα πρατήριά τους, ενώ εκτιμάται
πως θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον
μία πενταετία για κάτι τέτοιο.

Τα μέτρα της κυβέρνησης

Μηδενικός φόρος κατανάλωσης, τέλος κυκλοφορίας και δωρεάν στάθμευση είναι μέχρι στιγμής τα μοναδικά κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση.
τεύθυνση. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η Κύπρος ακολουθεί με ρυθμούς χελώνας τη νέα τάση με το μερίδιο αγοράς
των ηλεκτροκίνητων να ανέρχεται στο 1,8%
των νέων εγγραφών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου συνεπεία και των ελάχιστων κινήτρων από την κυβέρνηση.
Ως τέτοια καταγράφονται ο μηδενικός
φόρος κατανάλωσης και τελών κυκλοφορίας,
αλλά και η δωρεάν στάθμευση. Εντός των
επόμενων εβδομάδων θα πρέπει να αναμέ-

νεται ότι θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για σχέδιο επιδότησης εγκατάστασης
φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο
του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering)
και την τοποθέτηση μετρητή για την οικιακή
φόρτιση υβριδικού ή ηλεκτρικού οχήματος.
Αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι παράμετροι του σχεδίου, στις εισηγήσεις, οι
οποίες εξετάζονται είναι όπως το ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά κιλοβάτ με μέγιστο ποσό τις 2 χιλιάδες ευρώ

«Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας ώστε να προχωρήσουμε με κίνητρα
για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα» δήλωσε
στην «Κ» η υπουργός Μεταφορών Βασιλική
Αναστασιάδου, η οποία σημείωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα
στο κεφάλαιο «ηλεκτροκίνηση». Σημείωσε,
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει κατάληξη στον τελικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο του σχεδίου, καθώς θεωρείται βέβαιο πως θα πρέπει
να προηγηθεί συντονισμός και με το Υπουργείο Οικονομικών. Στο μεταξύ το Υπουργείο
Μεταφορών αναμένεται ότι θα προχωρήσει
εντός των επόμενων μηνών σε τοποθέτηση
διπλών σταθμών φόρτισης σε δέκα σημεία
στην Κύπρο. Από την πλευρά του Υπουργείου
Μεταφορών επισημαίνει η υπουργός, προωθείται το ηλεκτρικό όχημα στο πλαίσιο
των νέων συμβάσεων για τα λεωφορεία που
θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2020.
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα παιδιά
προσφέρουν
για τα παιδιά
Το ποσό των 570 ευρώ παρέδωσαν
την Πέμπτη 14/03/19 μαθητές και
μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου
Γεροσκήπου Β΄ και του Δημόσιου
Νηπιαγωγείου Γεροσκήπου Β΄ σε
μοτοσικλετιστές του Συνδέσμου
«Ένα όνειρο, Μια ευχή» για παιδιά
με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.
Ο έρανος που διεξήχθη στα δύο
σχολεία, ήταν αφιερωμένος στη
μνήμη του μαθητή Γιώργου Στεφάνου που έφυγε από το ζωή το
2015, χτυπημένος από λευχαιμία.
Οι μαθητές, πιστοί στην ευγενή
ιδέα του εθελοντισμού, συγκίνησαν
τους μοτοσικλετιστές που επισκέφθηκαν το σχολείο, δείχνοντας για
ακόμη μία φορά την έμπρακτη αλληλεγγύη τους και προσφέροντας
ανιδιοτελώς στον συνάνθρωπο.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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Κλείνει αρκετές εκκρεμότητες
και μετά αποχωρεί ο Χάρης

Μεγάλη η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται το κράτος –Τα ανοικτά ζητήματα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πολλά τα καλά που προέκυψαν
από τη συμφωνία του Συνεργατισμού, εκτιμά η κυβέρνηση και
το επαναλαμβάνει. Όπως ανέφερε
ο ίδιος ο υπουργός την Παρασκευή
στην συνέντευξη Τύπου στο
Υπουργείο Οικονομικών, η απόφαση για διάσπαση του Συνεργατισμού σε δύο μέρη και την απορρόφηση του ενός μέρους από την
Ελληνική Τράπεζα επικροτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, αλλά και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Απότοκο αυτού,
τον ίδιο μήνα (Σεπτέμβριο 2018)
οι Οίκοι αναβάθμισαν την οικονομία και μετέβη στην επενδυτική
βαθμίδα, ενώ όπως οι ίδιοι οι αναλυτές των Οίκων ανέφεραν σε εκθέσεις τους, ενισχύθηκε η αξιοπιστία της Κύπρου στη διεθνή
χρηματοοικονομική κοινότητα.
Ο υπουργός δηλώνει επίσης, ότι
με την πώληση του Συνεργατισμού
προστατεύθηκαν οι αποταμιεύσεις
των καταθετών, διασφαλίστηκαν
οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΣΚΤ,
ενώ διαφυλάχθηκαν και περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού
που θα συμβάλουν σε ανάκτηση
σημαντικού μέρους των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν από το
κράτος (από τον Φορέα Διαχείρισης Δανείων). Την ίδια θέση εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά
τη γραπτή στήριξή του στο πρόσωπο του υπουργού του.
Ο αντίλογος σε όλα τα παραπάνω είναι μακροσκελής, τουλά-

Είμαι ο μακροβιότερος, ίσως μαζί με τον συνάδελφό μου υπουργό Οικονομικών της Μάλτας. Στο τέλος του έτους

θα είμαι, με εξαίρεση τον αείμνηστο Ανδρέα Πατσαλίδη που υπηρέτησε για 11 χρόνια, με διαφορά ο δεύτερος μακροβιότερος υπουργός Οικονομικών στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
χιστον από μεριάς αντιπολίτευσης.
Καταλογίζουν στον υπουργό (ως
τον κύριο μέτοχο της ΣΚΤ) και
στο Δ.Σ. της ΣΚΤ ότι την περίοδο
2013 και εντεύθεν υπήρξαν μεγάλες παραλήψεις, ανικανότητα
των στελεχών του, αδυναμία να
μειωθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια, αλλά και ότι ήταν στοχευμένη η πώληση του καλού κομματιού στην Ελληνική Τράπεζα
σε μηδενική τιμή με τον στόχο
να ήταν πάντα αυτός, δηλαδή το

ξεπούλημά του. Ωστόσο, η αποχώρηση του υπουργού δεν θα
είναι άμεση. Θα αποχωρήσει μόλις
ολοκληρωθεί το 2019. Συγκεκριμένα, μετά και την κατάθεση –
ψήφιση του Προϋπολογισμού του
2020, διότι ο κύκλος των 7 χρόνων
ως υπουργός έκλεισε. «Είμαι ο μακροβιότερος, ίσως μαζί με τον συνάδελφό μου υπουργό Οικονομικών της Μάλτας. Στο τέλος του
έτους θα είμαι, με εξαίρεση τον
αείμνηστο Ανδρέα Πατσαλίδη,

που υπηρέτησε για 11 χρόνια, με
διαφορά ο δεύτερος μακροβιότερος υπουργός Οικονομικών στην
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ραφιναρίσματα»
Ο υπουργός έχει όμως να προχωρήσει σε μερικά «ραφιναρίσματα» μέχρι να λήξει η θητεία
του, όπως δηλώνουν πρόσωπα
από τον περίγυρό του. Οι μεγάλες
τομές, κατά τους ίδιους, αλλά και

άποψη που συμμερίζεται και ο
υπουργός, έγιναν. Εφαρμογή του
μνημονίου με καθαρή έξοδο, ψήφιση νομοσχεδίων – πλαισίου
που μειώνουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, η ιδιωτικοποίηση
του Συνεργατισμού και η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα.
Η περίοδος της δεύτερης θητείας για τον υπουργό ήταν εξαρχής για μεταρρυθμίσεις που δεν
χρήζουν μιας βιαστικής αντιμετώπισης, είναι χρονοβόρες, αλλά
μπορεί να μην άπτονται και μόνο
στο Υπουργείο που εκπροσωπεί.
Στους εννέα μήνες πλέον, θα πρέπει να επιβλέψει ή να προσπαθήσει να συμβάλει στη δημιουργία
– αλλαγή αρκετών πραγμάτων.
Ο κατάλογος έχει τα εξής: Μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μείωση της ανεργίας,
να μειωθεί το δημόσιο χρέος, να
τεθούν οι βάσεις για τη μείωση
της γραφειοκρατίας, να μεταρρυθμιστεί το μοντέλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να
δημιουργηθεί φορέας ελέγχου για
τις ασφαλιστικές εταιρείες, να τεθούν οι βάσεις για αύξηση των
μισθών, να μειωθεί η φοροδιαφυγή, να εκδίδονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας γοργά.
Ακόμα θα πρέπει να ανακόψει
τα όποια σύννεφα έχουν δημιουργηθεί για την οικονομία, όπως
ότι είναι μονοθεματική, ότι δημιουργείται φούσκα ακινήτων
από τη χορήγηση διαβατηρίων
έναντι επενδύσεων και άλλα. Η
λίστα είναι μακρά και το χαρτοφυλάκιο που παραδίδει στον επόμενο πλούσιο.
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Στο πλάνο
και ο Συρίχας
για Κεντρική
Ανακατεύει για ακόμη μία φορά την
τράπουλα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αφού στο
προσκήνιο βγήκε ένα παλιός γνώριμος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ο Γιώργος Συρίχας, κάνοντας
τον πρόεδρο να κάνει δεύτερες σκέψεις για τα δύο πρόσωπα στα οποία
φέρεται να είχε καταλήξει. Ο πρώην
Εκτελεστικός Σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και διευθυντικό στέλεχος του Τμήματος
Ερευνών Γιώργος Συρίχας έφυγε από
την ΚΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το όνομα του κ. Συρίχα ακούστηκε
μόλις της Παρασκευή, φέρνοντας
όμως αντιδράσεις μόνο στο άκουσμα
του ονόματός του. Η ανάρτηση σε
κοινωνικό δίκτυο του τέως διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Πανίκου Δημητριάδη που παραιτήθηκε
τον Μάιο του 2014 και τη θέση του
ανέλαβε η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.
Ενώ δεν κατονόμασε τον κ. Συρίχα,
αλλά φαίνεται να τον «φωτογραφίζει»,
αναφέροντας πως η Κύπρος χρειάζεται άτομο στη θέση της διοικήτριας
που να μην έχει καμία σχέση με το
τραπεζικό σύστημα της περιόδου
πριν από το 2013.
«Η Κύπρος κύριοι χρειάζεται να
γυρίσει σελίδα. Χρειάζεται άτομο
στη θέση εκείνη που δεν είχε καμία
σχέση με το τραπεζικό σύστημα της
περιόδου προ της κρίσεως. Χρειάζεται
άτομο που δεν διαπλέκεται με το
τραπεζικό κατεστημένο της χώρας
και τα πολιτικά κόμματα», κοινοποίησε στο χρονολόγιό του.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται εντός της εβδομάδας να ανακοινώσει το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την κ. Γιωρκάτζη. Η τελική
δυάδα που είχε κατά νου ο Πρόεδρος,
ήταν τα πρώην και νυν μέλη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Ανδρέας Περσιάνης και Κωνσταντίνος
Ηροδότου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Πρόωρη εξόφληση δανείων
του ΔΝΤ ενόψει εκλογών
Κυβερνητικό σχέδιο για προκαταβολή των δόσεων 2019-2020 ύψους 3,8 δισ.
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Tην πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ επιστρατεύει τώρα
ως προεκλογικό της όπλο η κυβέρνηση, για να ισχυριστεί ότι
δήθεν «διώχνει» το Ταμείο από
την Ελλάδα. Στον απόηχο των δυσάρεστων διαπιστώσεων της έκθεσης του Ταμείου προχθές, ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
χθες προανήγγειλε έμμεσα, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την προεξόφληση των δανείων του, λέγοντας
πως «έχουμε σχέδιο να πάψει να
είναι εδώ το ΔΝΤ και σύντομα θα
το κάνουμε πράξη».
Επί της ουσίας, πρόκειται για
την εφαρμογή ενός σχεδίου που
εκκρεμεί εδώ και καιρό, έχει συζητηθεί με τους δανειστές και αφορά την εξόφληση μέρους του υπολοίπου των δανείων του Ταμείου.
Η υλοποίησή του, όμως, προϋποθέτει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM), κι αυτή, σύμφωνα με πηγές
που γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί ο ESM, έχει καλύτερες πιθανότητες να εξασφαλιστεί αφού
ικανοποιηθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι από την πρόοδο στα προαπαιτούμενα της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης και εγκριθεί
η εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ από
το Eurogroup. Eφόσον εγκριθεί η
εκταμίευση, εκτιμούσαν χθες οι
πηγές, είναι πιθανό να εγκριθεί
και η προεξόφληση του δανείου
του ΔΝΤ, καθώς θα έχει επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της και επομένως τα κράτη-μέλη θα δουν με θετική ματιά
το αίτημά της.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του
υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που εγκριθεί το 1 δισ. ευρώ στο Eurogroup της 5ης Απριλίου
και ακολουθήσει το αίτημα για την
προεξόφληση του ΔΝΤ, δεν θα
χρειαστούν πάνω από 40 ημέρες
για να ολοκληρωθεί η απόφαση
και έτσι η κυβέρνηση θα μπορεί








Η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού προϋποθέτει
έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας.
να τη διαφημίσει ενόψει εκλογών
του Mαΐου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικές συζητήσεις
έχουν ξεκινήσει και προχωρήσει
αρκετά, αλλά επίσημο αίτημα στον
ESM δεν έχει υποβληθεί ακόμη.
Τα σχέδια που επεξεργάζεται το
υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν, σύμφωνα με πληροφορίες,
την προεξόφληση δανείων ύψους
3,8 δισ. ευρώ, που είναι περίπου
το υπόλοιπο των δόσεων του 2019

και του 2020. Κι αυτό γιατί τα συγκεκριμένα δάνεια φέρουν υψηλό
επιτόκιο, που φτάνει στο 5,13%
(λόγω επιτοκιακού πέναλτι 3 ποσοστιαίων μονάδων). Οι πηγές αναφέρουν ότι τα σχέδια θα μπορούσαν
να τροποποιηθούν, αλλά προς το
παρόν η επικρατούσα άποψη είναι
να εξοφληθεί αυτό το τμήμα του
δανείου το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 40% του συνολικού υπολοίπου. Το όφελος δεν είναι τεράστιο, υπολογίζεται στα 70-100 εκατ.
ευρώ μεσοσταθμικά, αλλά είναι
ασφαλώς κάτι και κυρίως για την
κυβέρνηση διαπιστώνεται ότι έχει
συμβολική αξία, ενόψει εκλογών.
Ο ESM έχει ανάλογο (όχι ταυτόσημο) καθεστώς προτεραιότητας
στην εξόφληση, όπως αυτό του
ΔΝΤ. Για να προεξοφλήσει η Ελλάδα
το ΔΝΤ, οφείλει είτε να προεξοφλήσει ανάλογο ποσοστό των δα-

νείων του ESM (40%, πράγμα που
είναι αδύνατον) είτε να ζητήσει
εξαίρεση (waiver) από τον ESM,
όπως έκανε και η Πορτογαλία. Αυτό
σχεδιάζει η κυβέρνηση να κάνει.
Για την προεξόφληση, εφόσον
εγκριθεί, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα διαθέσιμα της χώρας, περιλαμβανομένου του μαξιλαριού ρευστότητας. Το ΔΝΤ
στην έκθεσή του ανέφερε ότι τα
διαθέσιμα αυτά φτάνουν τα 30
δισ. ευρώ, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι είναι
37,5 δισ. ευρώ συν άλλα περίπου
10 δισ. ευρώ των φορέων της γενικής κυβέρνησης κατατεθειμένα
σε τράπεζες.
Η συμφωνία με τους πιστωτές
είναι να ξοδεύονται 2 δισ. ευρώ το
χρόνο από το μαξιλάρι διαθεσίμων
έως το 2021, ώστε να απομείνουν
στο τέλος 10 δισ. ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό ελέγχει η ΑΑΔΕ
Στοιχεία Ελλήνων με καταθέσεις
στο εξωτερικό, μερίσματα, μετοχές
και ακίνητη περιουσία των τελευταίων δύο ετών έχει στα χέρια της
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
έχουν δηλωθεί τα περιουσιακά
στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ακίνητα
είτε για λογαριασμούς. Οπως αναφέρει ανώτατος παράγων της φορολογικής διοίκησης, ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων. Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα του ελέγχου
προβλέπει την ταυτοποίηση των
φορολογουμένων καθώς σε αρκετές
περιπτώσεις η ΑΑΔΕ λαμβάνει μόνο
όνομα, επίθετο και πατρώνυμο
από τις ξένες αρχές. Πλέον, η ΑΑΔΕ
βρίσκεται στο δεύτερο μέρος, αυτό
του ελέγχου που αφορά τα εισοδήματα. Εάν, δηλαδή, τα χρήματα
που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς της αλλοδαπής έχουν
δηλωθεί στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση εάν έχουν φορολογηθεί στη
χώρα μας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το
τέλος του πρώτου εξαμήνου οπότε
και αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις στην περίπτωση που
διαπιστωθεί φοροδιαφυγή. Το τρίτο
μέρος του ελέγχου θα αφορά τον
έλεγχο των μερισμάτων μετοχών
και γενικότερα χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαθέτουν Ελληνες στο εξωτερικό. Η διαδικασία
αυτή απαιτεί χρόνο και γνώσεις
και για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται να
καθυστερήσουν.
Στην περίπτωση που από τον

EPA

Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και εμφανίζονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό,
χωρίς μάλιστα να έχουν περάσει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ή
γενικότερα χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο στα πέντε χρόνια, αλλά στα δέκα.







Στο μικροσκόπιο ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, μερίσματα,
στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών
με άλλα κράτη.
έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που
υπάρχουν στο εξωτερικό, οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος και
με μεγάλα πρόστιμα. Ειδικότερα:
1. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν

έχουν δηλωθεί στις φορολογικές
αρχές και τα οποία έφυγαν από
την Ελλάδα με προορισμό κάποια
χώρα του εξωτερικού, ο έλεγχος
θα φθάσει στα τελευταία πέντε
έτη, καθώς το Δημόσιο δεν έχει
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο
πέραν των πέντε ετών.
2. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν
έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και
εμφανίζονται σε λογαριασμούς
στο εξωτερικό χωρίς μάλιστα να
έχουν περάσει από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο
στα πέντε χρόνια αλλά στα δέκα.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος επεκτείνεται μέχρι και το 2007, περίοδο

που παρά πολλοί διέθεταν και έβγαζαν στο εξωτερικό με διάφορους
τρόπους μεγάλα χρηματικά ποσά.
Επί της ουσίας υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος τα στοιχεία του 2017 που
ελήφθησαν από τις φορολογικές
αρχές να οδηγήσουν σε έλεγχο δεκαετίας, στην περίπτωση βέβαια
που κάποιοι δεν δήλωσαν τα ποσά
που διαθέτουν στο εξωτερικό στη
φορολογική τους δήλωση. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν χρήματα στο
εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν φορολογηθεί, δεν
έχουν να ανησυχούν για το παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα που δεν
δικαιολογούνται, που αποτελούν
προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν
κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο,
αλλά σχεδόν με αφανισμό.
Ο έλεγχος των στοιχείων που
απεστάλησαν από τις συνεργαζόμενες χώρες μπορεί πλέον να γίνει
μαζικά, δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ έχει
τα πρόσφατα τραπεζικά δεδομένα
των ετών 2016-2018. Με τη διάταξη
που κατατέθηκε το προηγούμενο
διάστημα στη Βουλή και η οποία
ορίζει τη μαζική αποστολή αιτημάτων προς τις τράπεζες για την
άντληση στοιχείων που σχετίζονται
με τους τραπεζικούς λογαριασμού
των φορολογούμενων, οι ελεγκτές
δεν χρειάζεται να περιμένουν πότε
θα τους κοινοποιηθούν τα στοιχεία.
Και αυτό, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει,
με τρόπο μαζικό και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφορίες
που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και
δανειακές συμβάσεις ελεγχόμενων
από την ΑΑΔΕ φυσικών ή νομικών
προσώπων και οντοτήτων, από τα
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
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Στα 318 ευρώ το όφελος
από τις προσφορές
σούπερ μάρκετ
Ποσό πάνω από 1.500 ευρώ υπολογίζεται ότι έχει εξοικονομήσει
το μέσο νοικοκυριό κατά την τελευταία πενταετία λόγω των πολλών και διαρκών προσφορών σε
ολοένα και περισσότερα προϊόντα
στις οποίες προβαίνουν οι αλυσίδες
σούπερ μάρκετ, συχνά με τη συνεργασία και συγχρηματοδότηση
από τους προμηθευτές. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ
άλλων, η ετήσια πανελλήνια έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το 2018 υπολογίζεται
ότι η ετήσια εξοικονόμηση ήταν
κατά μέσο όρο 318 ευρώ, το 2017
326 ευρώ, το 2016 252 ευρώ, το
2015 298 ευρώ και το 2014 303 ευρώ. Το μειωμένο ποσό που καταγράφεται για το 2016 οφείλεται
στο γεγονός της υπολειτουργίας
κυρίως του δικτύου της «Μαρινόπουλος» και δευτερευόντως της
«Βερόπουλος», αλυσίδες των οποίων ο έλεγχος πέρασε στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης»
και «METRO AΕBE», αντιστοίχως.
Το κόστος των προωθητικών ενεργειών που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά υπολογίζεται σε 6 δισ. ευρώ.
Από την έρευνα, εξάλλου, προκύπτει ότι δύσκολα οι Ελληνες κα-

ταναλωτές θα «απεξαρτηθούν»
από τις προσφορές, όπως θα επιθυμούσαν οι επιχειρήσεις. Το 71%
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το
2018 αγόρασαν περισσότερα προϊόντα σε προσφορά σε σύγκριση
με το 2017, ενώ το 59% ανέφεραν
ότι, όταν βρουν προσφορά στα
είδη που ψάχνουν, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες και τις αποθηκεύουν. Επιπλέον, για πάνω από
τους μισούς, και συγκεκριμένα για
το 56%, οι προσφορές είναι ο κύριος λόγος για να επιλέξουν το κατάστημα από το οποίο θα κάνουν
τις αγορές τους. Το στοιχείο αυτό
εξηγεί και τον μεγάλο ανταγωνισμό
που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια ανάμεσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με την έρευνα του
ΙΕΛΚΑ, το 56% των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι προτιμά περισσότερες
προσφορές από τις χαμηλές τιμές,
ενώ το 44% δηλώνει ότι εάν δεν
βρει προσφορά στο προϊόν που
επιθυμεί να αγοράσει, θα καθυστερήσει την αγορά μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη έκπτωση. Σημειώνεται ότι πλέον περίπου το 52%
(κατ’ όγκο) των επώνυμων προϊόντων πωλούνται υπό καθεστώς
προωθητικών ενεργειών, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό πριν από 10
χρόνια ήταν πολύ χαμηλότερο
(33,1%).
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Ποσό πάνω από 1.500 ευρώ υπολογίζεται ότι έχει εξοικονομήσει το μέσο
νοικοκυριό κατά την τελευταία πενταετία λόγω των πολλών και διαρκών προσφορών στα σούπερ μάρκετ.

Η έλλειψη επενδύσεων
επιβραδύνει την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας
Σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, στο 0,5% το 2020
από 1,5% φέτος, «βλέπει» η Capital
Economics, επισημαίνοντας πως
η απουσία επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση στην
υπόλοιπη Ευρωζώνη –η οποία θα
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές–, θα αποτελέσει
το μεγάλο «βαρίδι» για την ανάπτυξη. Επιπλέον, όπως αναφέρει,
ο εύθραυστος τραπεζικός κλάδος,
η αργή πρόοδος των μεταρρυθμίσεων και τα αδύναμα δημογραφικά
στοιχεία αναμένεται επίσης να
«χτυπήσουν» τις προοπτικές της
Ελλάδας.
Για το 2019, όπως επισημαίνεται,
η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί
σε καλά επίπεδα, στο 1,5%, αν και
χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των
θεσμών. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να κινηθεί
σε ικανοποιητικό επίπεδο μετά την
αύξηση του κατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο –η οποία θα δώσει κάποια ώθηση στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών–, αλλά και
την πτώση του πληθωρισμού. Και
παρόλο που η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης το
2018, στην Ελλάδα συνέχισε να
έχει ανοδική τάση.
Επιπλέον, το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης προβλέπει
σημαντική δημοσιονομική χαλάρωση το 2019, ενώ λόγω εκλογών
αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω
παροχές σε σχέση με αυτές που
έχουν προγραμματιστεί.
Ωστόσο, όπως προειδοποιεί η
Capital Economics, το σκηνικό το
2020 θα είναι εντελώς διαφορετικό.

Για το 2019 η ανάπτυξη αναμένεται

να κινηθεί σε καλά επίπεδα, στο
1,5%, αν και χαμηλότερα από τις
εκτιμήσεις των θεσμών.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί και είναι δύσκολο να υπάρξει
περαιτέρω αύξηση του κατώτατου
μισθού, τουλάχιστον τόσο μεγάλη
όσο το φετινό 11%. Επιπλέον, είναι
απίθανο να υπάρξει τόσο μεγάλη
δημοσιονομική επέκταση το 2020,
ενώ και άλλες δυνάμεις θα επηρεάσουν την ανάπτυξη.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις πιθανότατα θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται καθώς τα προβλήματα
στον τραπεζικό τομέα δεν επιλύονται, ενώ και οι δημόσιες επενδύσεις δεν αναμένεται να ανακάμψουν επίσης. Η έκδοση 10ετούς
ομολόγου την περασμένη εβδομάδα μειώνει εν μέρει τους φόβους
για τις προοπτικές της Ελλάδας
βραχυπρόθεσμα, ωστόσο οι κυβερνητικές δαπάνες εξακολουθούν
να περιορίζονται από τους δημοσιονομικούς στόχους και τα χαμηλά επίπεδα απορρόφησης των
κονδυλίων της Ε.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Kυριακή 17 Μαρτίου 2019

«Χρυσή βίζα»
και με επενδύσεις
σε μετοχές
και ομόλογα
Οχι μόνο μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, αλλά και σε άυλους τίτλους,
όπως μετοχές και ομόλογα, θα μπορούν επενδυτές από τρίτες χώρες
να λάβουν άδεια διαμονής, τη λεγόμενη «χρυσή βίζα». Αυτό προβλέπει το άρθρο 42 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο
πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής αύριο
Πέμπτη. Με το ίδιο άρθρο αίρονται,
επίσης, περιορισμοί που αφορούσαν τον αριθμό των ατόμων που
μπορούν να λάβουν άδεια εισόδου
και διαμονής όταν χρηματοδοτούν
επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα.
Εκτός, λοιπόν, από επενδύσεις
σε ακίνητα αξίας άνω των 250.000
ευρώ, το νομοσχέδιο προβλέπει
τη χορήγηση της «χρυσής βίζας»
και στους υπηκόους τρίτων χωρών
που επενδύουν στα ακόλουθα προϊόντα:
α) Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων με
την εισφορά του κεφαλαίου να
είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ
κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι

εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
β) Εισφορά κεφαλαίου ποσού
400.000 ευρώ τουλάχιστον σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), η οποία επενδύει
αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
γ) Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον
400.000 ευρώ σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών
ή σε αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για
απόκτηση μεριδίων εφόσον οι παραπάνω οργανισμοί έχουν ως σκοπό επενδύσεις αποκλειστικά σε
επιχειρήσεις με έδρα ή/και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
δ) Αγορά ομολόγων του ελληνικού
Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο
αγορά τρία τουλάχιστον χρόνια,
μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
ε) Προθεσμιακές καταθέσεις σε
ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με πάγια εντολή
ανανέωσης.

l
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Αισιόδοξοι για προσλήψεις
τρεις στους δέκα
εργοδότες το β΄ τρίμηνο

Στις περισσότερες περιπτώσεις
το ελάχιστο όριο είναι 400.000 ευρώ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

στ) Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται
για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση
η αξία κτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800.000 ευρώ.
ζ) Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης
τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα
και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίας (μετοχές και εταιρικά
ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται
για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στην ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά. Το ύψος
του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
η) Αγορά μεριδίων ή μετoχών αξίας
κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ
σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου

επιχειρηματικών συμμετοχών) ο
οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα
ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία
στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει: α) να μην περιορίζεται ο
αριθμός των επενδυτών πολιτών
τρίτων χωρών που μπορούν να
συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα
στη χρηματοδότηση επενδυτικού
σχεδίου και να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα εφόσον
έκαστος επενδύει το απαιτούμενο
ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και β)
σε περίπτωση που στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
μπορεί να χορηγείται άδεια εισόδου
και διαμονής σε πολίτες τρίτων
χωρών, μετόχους ή στελέχη αυτού,
ο αριθμός των οποίων κλιμακώνεται
ανάλογα με το ύψος της επένδυσης
και με ανώτατο όριο τα τρία άτομα.

Προσλήψεις σε τομείς όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία, οι μεταφορές, το λιανικό και το χονδρικό
εμπόριο, καθώς και στους τομείς
ύδρευσης, ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι Ελληνες εργοδότες,
που σε ποσοστό 31% εκτιμούν ότι
θα υπάρξει αύξηση του αριθμού
των απασχολουμένων το επόμενο
τρίμηνο. Η έρευνα της ManpowerGroup για το β΄ τρίμηνο του 2019
παρουσιάζει τους εργοδότες στη
χώρα μας ευρύτερα αισιόδοξους
ως προς τις προοπτικές απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι συνολικές
προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +21%, φθάνοντας στο
υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 11 χρόνια.
Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και εμφανίζονται ενισχυμένα
κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του προηγούμενου έτους.
Στο επίπεδο προσλήψεων, οι εργοδότες που συμμετέχουν στην
έρευνα σε ποσοστό 31% προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 63% δεν προσδοκά κάποια αλλαγή και μόλις το
4% αναμένει μείωση.
Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα
των κατασκευών, με συνολικές
προοπτικές απασχόλησης της τάξης
του +26%. Επίσης, σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων προβλέπεται στον τομέα
ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και
ύδρευσης, με προοπτικές της τάξης
του +24%, και σε τρεις τομείς με
προοπτικές της τάξης του +23%:
τον τομέα της βιομηχανίας/παρα-

γωγής, τον τομέα των μεταφορών
και επικοινωνιών και τον τομέα
του εμπορίου (χονδρική και λιανική). Παράλληλα, οι εργοδότες στον
τομέα της γεωργίας καταγράφουν
τις πιο αδύναμες προοπτικές απασχόλησης, της τάξης του +16%.
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά
δηλώνει ο γενικός εμπορικός διευθυντής της ManpowerGroup Ελλάδας Χαράλαμπος Καζαντζίδης,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που
προκύπτουν από τους πελάτες της
εταιρείας, η μεγαλύτερη ζήτηση
νέων θέσεων εργασίας αφορά θέσεις όπως είναι οι πωλητές και η
εξυπηρέτηση πελατών.







Σε ποιους
κλάδους
αναμένεται να
πραγματοποιηθούν.
Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +22%,
καθώς οι εργοδότες αναμένουν την
ισχυρότερη αγορά εργασίας των
τελευταίων 11 ετών, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν προοπτικές απασχόλησης
της τάξης του +20%.
Σε επίπεδο μεγέθους επιχείρησης, οι εργοδότες τόσο στις μεγάλου
όσο και στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα υπάρξουν
αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων,
με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +34% και
+24% αντιστοίχως, ενώ οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνονται στο +13%.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ρυθμό ανάπτυξης 2% αναμένουν για φέτος οι αναλυτές της Εθνικής
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο 2% εκτιμούν οι αναλυτές της
Εθνικής Τράπεζας ότι θα διαμορφωθεί
ο ρυθμός ανάπτυξης το 2019, χαμηλότερα από τις προβλέψεις της κυβέρνησης και των δανειστών, καθώς
θεωρούν ότι η επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης θα πλήξει
τελικά και την ελληνική οικονομία,
μέσω των εξαγωγών.
Σημειώνεται ότι η εκτίμηση αυτή
για 2% συμπίπτει με προβλέψεις και
άλλων αναλυτών στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες. Στον προϋπολογισμό του 2019 η κυβέρνηση
προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 2,5%,
το ΔΝΤ εκτιμούσε την περασμένη
Τρίτη, στην πρώτη μεταπρογραμματική του έκθεση, ότι αυτός θα διαμορφωθεί στο 2,4% και, λίγες ημέρες
νωρίτερα, η Κομισιόν, στη δεύτερη
μεταμνημονιακή της έκθεση, επα-

Ευχαριστήριο μήνυμα
οικογένειας
Αγαθαγγέλου
Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή
ευγνωμοσύνη θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά όλους
όσους παρέστησαν στην κηδεία
της αγαπημένης μας
Αγνής Πεταχτού-Αγαθαγγέλου,
κατέθεσαν στεφάνια και
εισφορές σε ιδρύματα, έστειλαν
συλλυπητήρια μηνύματα και
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας
πένθος.
Αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, με
αγάπη και σεβασμό, έναν
άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή
προσέφερε πηγαία και άδολα όλα
όσα μπορούσε στους γύρω του.
Η αγαπημένη μας Αγνή μας έκανε
όλους λίγο καλύτερους
ανθρώπους και έτσι θα τη
θυμόμαστε.








Στον προϋπολογισμό
του 2019 η κυβέρνηση
προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.
ναλάμβανε την εκτίμηση των χειμερινών της προβλέψεων για ρυθμό
2,2%.
Στο μεταξύ, η ΕΛΣΤΑΤ χτύπησε
το πρώτο καμπανάκι πριν από 8 ημέρες, δημοσιοποιώντας την πρώτη
της εκτίμηση για το ΑΕΠ του 2018,
που αποδείχθηκε κατώτερο των
προσδοκιών, αφού ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 1,9%, από 2,1% που ανέμενε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2019 (2,1% το ΔΝΤ και 2%
η Κομισιόν). Στην ανάλυση της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας για το ΑΕΠ

Η τράπεζα εκτιμά πως θα υπάρξει σημαντική επιβράδυνση εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών κυρίως εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας της ευρωζώνης.
αναφέρεται ότι προβλέπεται περίπου
σταθερός ρυθμός ανάπτυξης για το
2019 (+2% ετησίως). Η τράπεζα εκτιμά πως θα υπάρξει σημαντική επιβράδυνση εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών (στο 3,5% ετησίως από
8,8% το 2018), κυρίως εξαιτίας της

επιβράδυνσης της οικονομίας της
ευρωζώνης. Επίσης, θα αυξηθούν οι
εισαγωγές (κατά 4,4% ετησίως, από
2,9% το 2018, λόγω ενίσχυσης της
εσωτερικής ζήτησης), με αποτέλεσμα
να υπάρχει απώλεια στήριξης από
τις καθαρές εξαγωγές (-0,3 ποσοστι-

αίες μονάδες). Στον αντίποδα, εκτιμά
ότι οι επενδύσεις, ξεκινώντας από
τη χαμηλή βάση του 2018, θα ανακάμψουν (προβλέπεται ρυθμός αύξησής τους 10,6% ετησίως) και θα
ενισχυθεί περαιτέρω η ιδιωτική κατανάλωση (+1,6% ετησίως, από 1%
το 2018), υποστηριζόμενη από την
εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής εργασίας κατά περίπου
2% και την αύξηση της απασχόλησης
κατά 1,3%. Ετσι, θα αντισταθμιστεί
η απώλεια από τις εξαγωγές, εκτιμούν
οι αναλυτές.
Για το 2018, η ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας κάνει αναφορά σε
«αρνητική έκπληξη» από τις επενδύσεις, οι οποίες συρρικνώθηκαν
κατά 12%, μετά μία διετία ικανοποιητικής ανάκαμψης της τάξης
του 7% ετησίως κατά μέσο όρο. Οι
αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη

συρρίκνωση των επενδύσεων σε
μεταφορικό εξοπλισμό και ότι αν
διορθωθεί η επίδραση αυτή, όπως
μιας στατιστικής αναταξινόμησης
που έγινε το 2018, προκύπτει ότι
οι συνολικές επενδύσεις εκτός κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6% το
2018. Σχολιάζουν, εξάλλου, ότι η
επενδυτική δαπάνη αποτυπώνει το
διπλό πρόσωπο των ελληνικών επιχειρήσεων: τις κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και αυτές που
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης ή
έχουν καταστεί μη βιώσιμες. «Οι
υψηλές επιδόσεις της πρώτης ομάδας
αντισταθμίζονται από την αδυναμία
της δεύτερης, και αυτό αποτυπώνεται
μεταξύ άλλων στην επενδυτική δαπάνη, με την πρώτη ομάδα επιχειρήσεων να επενδύει και τη δεύτερη
να παραμένει σε τροχιά αποεπένδυσης».

ZHTEITAI
ANALYST- ASSET MANAGER
H εταιρεία Resolute Asset Management (Cyprus) LTD, με αριθμό
μητρώου εργοδότη HE 330467,
ζητά να προσλάβει προσοντούχο «ANALYST- ASSET MANAGER» με
τα ακόλουθα προσόντα:
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Αγγλική και Αραβική γλώσσα
2. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
3. Πτυχίο Project Management
4. Εμπειρία σε εργοτάξια κατά προτίμηση στη Μέση Ανατολή.
5. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
6. COMPUTER SKILLS: Microsoft Office, Autocat, Photoshop
Καθήκοντα Θέσης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την διοργάνωση Γ’ Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού
(CPV79953000), με αριθμό ΟΑΠ/ΑΠΦ/01/19/01. Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης €49,500 χωρίς
ΦΠΑ.
Για τα έγγραφα, πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Δημόσιων Συμβάσεων, στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη
της καρδιάς μας.

1. REAL ESTATE αναλυτής με εμπειρία 3-4 χρόνια σε Project Management σε εργοτάξια στη Μέση Ανατολή, ώστε να βοηθήσει
την εταιρία στην επέκταση των εργασιών της προς τις χώρες
της Μέσης Ανατολής.

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι τις 09/04/2019
και ώρα 10:00 πμ.

Η οικογένειά της,
Ρίνα Αγαθαγγέλου Σιάλαρου –
Σώτος Σιάλαρος
Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου –
Γεωργία Αχιλλέως Αγαθαγγέλου

Προσφέρεται μισθός ανάλογος της κλίμακας Α8 και άλλα ωφελήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το CV τους στο Επ. Γραφείο Λευκωσίας,
τηλ. 22403000 και Φαξ 22873170 με αντίγραφο στην εταιρεία. Στο βιογραφικό σημείωμα να σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της εταιρίας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την αρμόδια λειτουργό
αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eantoniou@capo.gov.cy, ή στο
τηλέφωνο 22557664.
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«Δίνουν τα χέρια»
Ιταλία και Κίνα
για υπογραφή
50 συμφωνιών

Αυξήθηκαν το 2018
οι αμυντικές δαπάνες
στις χώρες του ΝΑΤΟ

Rai αλλά και στον τομέα της πληροφορικής. Οπως, τονίζει η ιταλική
εφημερίδα, αναμφίβολα στρατηγικής σημασίας είναι οι συμφωνίες
που ετοιμάζονται να υπογράψουν
με κινεζικές εταιρείες οι ιταλικές
ιδιωτικές εταιρείες ή εταιρείες του
ιδιωτικού τομέα στις οποίες έχει
συμμετοχή το ιταλικό κράτος.
Βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης 21 μνημόνια κατανόησης στα οποία θα συμμετάσχουν
το ιταλικό ταμείο παρακαταθηκών
και δανείων (Cdp), η εταιρεία υποδομών φυσικού αερίου la Snam,
η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Enel, η εταιρεία υποδομών και δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας Terna, η μεγαλύτερη
εταιρεία ναυπηγείων της Ιταλίας,
η Finantieri και οι δύο μεγαλύτερες
ιταλικές τράπεζες Unicredit και
Intesa Sanpaolo. Επίσης, η βιομηχανία εξοπλισμού και υλικών
μεταλλουργείων Danieli και ο πετρελαϊκός κολοσσός της Eni που
αναμένεται να υπογράψει με την
Τράπεζα της Κίνας συμφωνία συνεργασίας χρηματοδότησης για
δραστηριότητες εκμετάλλευσης
εντός της κινεζικής επικράτειας.
Επίσης, η ιταλική εταιρεία φυσικού αερίου Italgas, οι λιμενικές
αρχές της Γένοβας και της Τερ-

BLOOMBERG

Καλύπτουν πρακτικά το σύνολο
των τομέων διμερούς συνεργασίας
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 50 συμβόλαια, μνημόνια και συμφωνίες συνεργασίας ετοιμάζεται να υπογράψει με εταιρείες και κρατικούς φορείς της Κίνας η Ιταλία. Η γειτονική
χώρα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους της Ε.Ε.
με την απόφασή της να συμμετάσχει στο κινεζικό σχέδιο του Νέου
Δρόμου του Μεταξιού. Τώρα προσεταιρίζεται τον ασιατικό οικονομικό γίγαντα με συμφωνίες στις
οποίες εμπλέκονται ενεργειακοί
κολοσσοί, όπως οι Eni και Enel,
αλλά και οι μεγαλύτερες ιταλικές
τράπεζες Unicredito και Intesa
Sanpaolo. Σύμφωνα με σχετικό
ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας
Corriere della Sera, βρίσκονται
στο στάδιο της διαπραγμάτευσης
29 συμφωνίες ανάμεσα σε κρατικούς φορείς και υπουργεία των
δύο χωρών και 21 συμφωνίες ανάμεσα σε ιδιωτικές εταιρείες. Καλύπτουν πρακτικά όλους τους δυνατούς τομείς διμερούς συνεργασίας: συνεργασία ανάμεσα στις
τελωνειακές αρχές, αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης, ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκών και συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων, μνημόνια κοινών διαστημικών ερευνών, τηλεοπτικών παραγωγών με εμπλοκή της κρατικής
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Η Ιταλία προσεταιρίζεται τον ασιατικό οικονομικό γίγαντα με συμφωνίες
στις οποίες εμπλέκονται ενεργειακοί κολοσσοί, όπως οι Eni και Enel, μέχρι και οι μεγαλύτερες ιταλικές τράπεζες Unicredito και Intesa Sanpaolo.







Η στενή οικονομική συνεργασία που δρομολογεί η Ρώμη με το Πεκίνο έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και προβληματισμό στην Κομισιόν.
γέστης αλλά και οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι που θα αναλάβουν να
μεταφέρουν εμπορεύματα από
το λιμάνι του Πειραιά μέχρι την
καρδιά της Ευρώπης.
Εν αναμονή, έτσι, της άφιξης
του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ
στη Ρώμη, η ιταλική εφημερίδα

υπογραμμίζει πως «πρακτικά το
σύνολο του δημόσιου τομέα ετοιμάζεται να κλείσει συμφωνίες με
την Κίνα». Προσθέτει, άλλωστε,
πως η Ε.Ε. επιχείρησε να υποβαθμίσει την ανησυχία για τη διείσδυση της Κίνας στην Ιταλία,
ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε. και χώρα-μέλος του G7. Η Κομισιόν τόνισε συγκεκριμένα πως «τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να διαπραγματεύονται συμφωνίες αντίθετες
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
ούτε μπορούν να περιορίσουν
τα δικά μας περιθώρια ελιγμών».
Η Κομισιόν έχει ήδη επικυρώσει
13 συμφωνίες που έχουν συνάψει
κράτη-μέλη με την Κίνα, καθώς
ήσαν όλες σύμφωνες με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτημέλη του ΝΑΤΟ αύξησαν την περασμένη χρονιά τις στρατιωτικές
τους δαπάνες και η Συμμαχία πλησίασε τον στόχο για το 2% του
ΑΕΠ αφιερωμένο στην άμυνα.
Ωστόσο, οι επιδόσεις τους σε αυτό
τον τομέα είναι άνισες και μεγάλες
χώρες με δυναμική ανάπτυξη,
όπως η Γερμανία, εξακολουθούν
να υπολείπονται σοβαρά του μέσου
όρου.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του
ΝΑΤΟ, την οποία παρουσίασε χθες
στις Βρυξέλλες ο γενικός γραμματέας του Γενς Στόλτενμπεργκ. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδοξο», δήλωσε σε συνέντευξη
Τύπου. «Σε μια στιγμή όπου πολλοί
αμφισβητούν την ισχύ του διατλαντικού δεσμού, στην πραγματικότητα κάνουμε περισσότερα
πράγματα απ’ ό,τι στο παρελθόν».
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει
υπό αμφισβήτηση την αξία που
αντιπροσωπεύει η Ατλαντική Συμμαχία για την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί
επωμίζονται δυσανάλογα βάρη
για την ασφάλεια των συμμάχων
τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
προτείνει να διπλασιαστεί ο στόχος του 2%, ώστε να φθάσουν οι
αμυντικές δαπάνες των χωρώνμελών στο 4% του ΑΕΠ, κάτι που
δεν πείθει, ωστόσο, τους περισσότερους εκ των Ευρωπαίων συμμάχων του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα
από τον Στόλτενμπεργκ, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ανέβασαν

το ποσοστό των αμυντικών δαπανών στο 1,51% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ρεκόρ πενταετίας.
Ωστόσο, η οικονομικά εύρωστη
Γερμανία κράτησε σταθερό το ποσοστό της στο 1,23% (σύμφωνα
με τον Στόλτενμπεργκ, έχει δεσμευθεί ότι θα το αυξήσει το 2019),
ενώ Βέλγιο και Ισπανία κινούνται
κάτω από το 1%. Μόνο η Εσθονία,
η Ελλάδα, η Πολωνία, η Λετονία,







Πιο κοντά στον στόχο
του 2% του ΑΕΠ
κινούνται οι δαπάνες
των κρατών-μελών
της Συμμαχίας,
καθυστερεί η Γερμανία.
η Λιθουανία και η Βρετανία κάλυψαν το στόχο του 2%. Τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του
20%, σημείωσαν οι αμυντικές δαπάνες στη Βουλγαρία, στις Βαλτικές χώρες και στην Ολλανδία,
ενώ Ιταλία και Καναδάς μείωσαν
αναλογικά τις σχετικές δαπάνες.

Ενα τρισ. δολάρια πέρυσι
Στο σύνολό τους, τα κράτη-μέλη
του ΝΑΤΟ δαπάνησαν το 2018 περίπου 1 τρισ. δολάρια σε στρατιωτικές δαπάνες. Από αυτές, κάτι λιγότερο από το 70% αντιστοιχεί
στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι
μέρος αυτών των δαπανών αφορά
την άμυνα της Ευρώπης.
REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ «κουνάει το δάκτυλο» στην Ε.Ε.

Αυξηση ΑΕΠ 0,6% βλέπει
φέτος το Ifo για τη Γερμανία

Προειδοποίηση απηύθυνε χθες ο
Ντόναλντ Τραμπ προς τις Βρυξέλλες πως «εάν δεν μας μιλήσουν,
θα κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι
αρκετά ισχυρό οικονομικά. Θα επιβάλλουμε δασμούς σε πολλά προϊόντα τους». Από την άλλη πλευρά,
οι εμπορικές διαπραγματεύσεις
των ΗΠΑ με την Κίνα βαίνουν καλώς, ωστόσο δεν είναι σίγουρο εάν
πράγματι θα καταλήξουν σε συμφωνία, όπως εκτίμησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκπροσώπους Τύπου στον Λευκό Οίκο.
Οι Βρυξέλλες έχουν διατηρήσει
επί πολλά χρόνια ιδιαίτερα σκληρή
στάση στα εμπορικά ζητήματα,
όπως υποστήριξε ο Αμερικανός
πρόεδρος μετά τη συνάντησή του
με τον Λέο Βάραντκαρ, πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, στην Ουάσιγκτον. Η Ε.Ε. είχε ξεκινήσει τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις με
την κυβέρνηση Ομπάμα, οι οποίες
σταμάτησαν κατά την εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ. «Ηταν απρόθυμοι
να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση Ομπάμα και ήταν απρόθυμοι πριν από αυτό, για να είμαι
ειλικρινής. Δεν κατηγορώ απλώς

Ο ρυθμός ανάπτυξης της γερμανικής
οικονομίας θα περιοριστεί σε μόλις
0,6% το 2019, προέβλεψε χθες το
οικονομικό ινστιτούτο Ifo του Μονάχου, διότι η επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας θα οδηγήσει σε σημαντική εξασθένηση της
ζήτησης για γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα. Προηγουμένως το
Ifo προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης
1,1% για το 2019, ενώ το 2018 το
ΑΕΠ της Γερμανίας είχε αυξηθεί
με ρυθμό 1,5%.
Ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου Τραμπ, η απειλή χαοτικής
εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε.
και η επιβράδυνση της παγκόσμιας
και της κινεζικής οικονομίας ενδέχεται να θέσουν τέλος στην ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας,
η οποία διανύει το δέκατο έτος
της. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018
η γερμανική οικονομία μόλις που
απέφυγε την τεχνική ύφεση και η
ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου
θα είναι «μέτρια», ανακοίνωσε χθες
το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας. Ο Τίμο Βολμερχόιζερ, οικονομολόγος του Ifo, δήλωσε χθες








τον πρόεδρο Ομπάμα», δήλωσε
ο Τραμπ. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί
να συμπεριλάβει στις συζητήσεις
και τα γεωργικά προϊόντα, ενώ
οι Βρυξέλλες διαφωνούν. Ενταση
είχαν προκαλέσει και οι δασμοί
που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από την Ευρώπη,
ενώ η πίεση κλιμακώνεται, καθώς
χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ψήφισε κατά της έναρξης επίσημων εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.
Οσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε
το Πεκίνο πως δεν πρόκειται να

REUTERS

Η Ουάσιγκτον
επιθυμεί να
συμπεριλάβει στις
εμπορικές συζητήσεις
και τα γεωργικά
προϊόντα.

«Εάν δεν μας μιλήσουν, θα επιβάλλουμε δασμούς σε πολλά προϊόντα τους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
υπογράψει εμπορική συμφωνία η
οποία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις
της αμερικανικής πλευράς, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στο
ακανθώδες ζήτημα της προστασίας
της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ερχόμενος σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του, ότι η εμπορική

συμφωνία με την Κίνα επείγει, ο
Τραμπ δήλωσε πως δεν βιάζεται
καθόλου και ότι αυτό που προέχει
είναι το κείμενο να πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Ο Στίβεν
Μνούτσιν, υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ, αναμένει πως ορισμένα
ζητήματα που προκύπτουν στις
συζητήσεις ΗΠΑ - Κίνας θα επιλυθούν «στο εγγύς μέλλον», όπως
δήλωσε χθες. Ο Γκάρι Κον, πρώην
επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος
του Τραμπ, υποστήριξε σε διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση
πως οι ΗΠΑ είναι «απεγνωσμένες
(για μια εμπορική συμφωνία με
την Κίνα) αυτή τη στιγμή». Επίσης,
σχολίασε ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται μία νίκη».
Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν
επέβαλε επιπλέον δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, που θα εφαρμόζονταν στην αρχή του Μαρτίου,
η οικονομία της Κίνας έχει δεχθεί
ισχυρά πλήγματα από τον εμπορικό
πόλεμο. Η βιομηχανική ανάπτυξη
στην Κίνα υποχώρησε στο 5,3%
κατά τους δύο πρώτους μήνες του
2019, καταγράφοντας το χαμηλότερο των τελευταίων 17 ετών.

πως ο κλάδος της γερμανικής βιομηχανίας, περιλαμβανομένης της
αυτοκινητοβιομηχανίας, πιθανότατα δεν θα συνεισφέρει καθόλου
στη συνολική ανάπτυξη το 2019.
«Η παγκόσμια ζήτηση για γερμανικά προϊόντα είναι ασθενής, επειδή εξακολουθεί να υποχωρεί η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας».
Προσέθεσε, ωστόσο, ότι η ισχυρή αγορά εργασίας, ο χαμηλός πληθωρισμός και η σημαντική αύξηση
των μισθών λογικά θα υποστηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση, η
οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει
τη συνολική ανάπτυξη. Επιπλέον,
οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται
πως θα αυξηθούν με ρυθμό 2,6%
το 2019 από 1% το 2018, αντισταθμίζοντας ακόμη περισσότερο την
υποχώρηση των εξαγωγών. Για το
2020 οι οικονομολόγοι του Ifo προβλέπουν ανάκαμψη της ανάπτυξης
στο 1,8%. Επίσης, χθες το οικονομικό ινστιτούτο DIW αναθεώρησε
την πρόβλεψη για την ανάπτυξη
το 2019 στο 1% από 1,8% προηγουμένως.

Μέχρι τα τέλη του δεύτερου τριμήνου η κάμψη στην ανάπτυξη, λένε οικονομολόγοι
Σήμερα η παγκόσμια οικονομία ενδεχομένως να βρίσκεται στην πιο
επισφαλή θέση μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, όμως, παρ’
όλα αυτά, υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξούμε.
Σύμφωνα με οικονομολόγους των
Bloomberg Economics, Deutsche
Bank και Morgan Stanley, αλλά και
πολλούς άλλους, η κάμψη στην ανάπτυξη θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη
του πρώτου ή πιθανώς και του δευτέρου τριμήνου, ενώ στη συνέχεια
θα αρχίσει η οικονομία να ενισχύεται εκ νέου. «Συνεκτιμώντας την
απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διακόψει
την αύξηση των επιτοκίων, τη σινοαμερικανική διένεξη και τη δέσμη
μέτρων για την τόνωση της κινεζικής οικονομίας, αναμένουμε πως
η οικονομία θα αγγίξει το κατώτατο
σημείο της στα τέλη του πρώτου
τριμήνου, για να αρχίσει πολύ συγ-








Αισιόδοξα μηνύματα
από τους αναλυτές των
Bloomberg Economics,
Deutsche Bank
και Morgan Stanley.
κρατημένα να αναθερμαίνεται στη
συνέχεια», παρατηρεί ο Tομ Ορλικ,
οικονομολόγος του Bloomberg Economics.
Με πρωτοπόρο τη Fed, και άλλες
κεντρικές τράπεζες είτε αποφάσισαν
να διακόψουν την αύξηση του κόστους δανεισμού είτε εισήγαγαν
νέες πρωτοβουλίες τόνωσης της
οικονομίας, κατευνάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας.Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ
Πάουελ δήλωσε πως εκείνος και οι

Με πρωτοπόρο τη Fed, και άλλες κεντρικές τράπεζες είτε αποφάσισαν να
διακόψουν την αύξηση του κόστους δανεισμού είτε εισήγαγαν νέες πρωτοβουλίες τόνωσης της οικονομίας, κατευνάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.

συνεργάτες του θα επιδείξουν υπομονή και δεν θα σπεύσουν σε νέα
αύξηση επιτοκίων.
Ο ομόλογός του στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, Μάριο Ντράγκι,
απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει
κάτι τέτοιο και ανακοίνωσε νέο
πρόγραμμα φθηνών δανείων για
τράπεζες.
Πέραν τούτων, ο δείκτης παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρείας ερευνών αγοράς και ανάλυσης δεδομένων ΙHS Markit εμφάνισε τον Φεβρουάριο άνοδο από τα χαμηλότερα
επίπεδα 28μήνου προηγουμένως.
Κι αυτό σχετίζεται με την ενίσχυση
του δείκτη της ζήτησης. Επιπροσθέτως, άνοδο τον Φεβρουάριο για
πρώτη φορά την τελευταία τριμηνία
παρουσίασε και ο δείκτης που αφορά την πορεία του κλάδου παροχής
υπηρεσιών σε διεθνή κλίμακα. Στην
Κίνα ο δείκτης των νέων παραγγελιών στον κλάδο μεταποίησης βελ-

τιώθηκε τον Φεβρουάριο και στη
Γερμανία παρατηρήθηκε άνοδος
της στάθμης του Ρήνου, κάτι που
επηρεάζει ευμενώς την οικονομία.
Στο πεδίο της απασχόλησης, τώρα,
ακόμα και με τα απογοητευτικά
στοιχεία των ΗΠΑ τον μήνα Φεβρουάριο, η γενικότερη εικόνα είναι
ενθαρρυντική.
Η JPMorgan Chase υπολογίζει
πως η ανεργία στις ανεπτυγμένες
χώρες σήμερα κατά μέσον όρο διαμορφώνεται στο 5%, δηλαδή στα
χαμηλότερα επίπεδα 40ετίας, ενώ
προβλέπεται πως θα υποχωρήσει
κι άλλο. Τέλος, η JPMorgan Chase
προβλέπει ότι οι μισθοί θα εμφανίσουν αύξηση 3,2% το τελευταίο
τρίμηνο φέτος, δηλαδή την ταχύτερη μέσα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερη από
το 2017.
BLOOMBERG
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Ερευνα στις ΗΠΑ για
τη «δικτύωση» Facebook
με εταιρείες τεχνολογίας
Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές των
Ηνωμένων Πολιτειών διενεργούν
ποινική προκαταρκτική έρευνα για
να διαλευκάνουν τι συμβαίνει με
επίμαχες συμφωνίες που συνήψε
η εταιρεία Facebook με πάμπολλες
ισχυρές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (περισσότερες από 150),
ώστε να τους κοινοποιήσει σωρεία







Το μέσο κοινωνικής
δικτύωσης συμφώνησε
με περισσότερους από
150 πανίσχυρους ομίλους, όπως οι Apple,
Amazon, Microsoft
και Sony.
δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών
του ομώνυμου κοινωνικού δικτύου
της. Οι εισαγγελείς έδωσαν εντολή
να τους παραχωρηθούν τα αρχεία
τουλάχιστον δύο κορυφαίων κατασκευαστριών κινητών τηλεφώνων
και άλλων ψηφιακών συσκευών. Οι
εν λόγω συμφωνίες αποκαλύφθηκαν
πέρυσι τον Δεκέμβριο. Οπότε οι
πιέσεις στην ίδια τη Facebooκ και

στον ιδρυτή της Μαρκ Ζούκερμπεργκ γίνονται ακόμη πιο ασφυκτικές, ενόσω ταυτόχρονα διεξάγονται και άλλες έρευνες στις ΗΠΑ
για παραπλήσια θέματα. Εξ ου και
προ ημερών ο κ. Ζούκερμπεργκ
ανακοίνωσε αλλαγή μοντέλου, ώστε
η Facebook από πλατφόρμα μοιράσματος δεδομένων να μετεξελιχθεί
κυρίως σε ψηφιακό χώρο ιδιωτικής
επικοινωνίας. Ερευνες διεξάγουν
επίσης το υπουργείο Οικονομικών,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ και η Επιτροπή Θεμιτού Εμπορίου, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New Υork Times.

Η αποκάλυψη
Ειδικότερα, η μονάδα οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου
ξεκίνησε έρευνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία πολιτικών
συμβούλων Cambridge Analytica
είχε παράτυπα αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία 87 εκατ. χρηστών
του Facebook. Τα χρησιμοποίησε
δε στη συνέχεια προκειμένου να
συνδράμει τον Ντόναλντ Τραμπ
να νικήσει στις τελευταίες προεδρικές εκλογές της χώρας. Σύμφωνα με μάρτυρες που εξετάστηκαν
προσφάτως στο πλαίσιο της υπόθεσης Cambridge Analytica και μί-

λησαν ανώνυμα, ιδιαίτερο βάρος
δίδεται στον ισχυρισμό της Facebook πως παραπλανήθηκε από την
Cambridge Analytica. Σε δημόσιες
δηλώσεις τους, στελέχη του ομίλου
Facebook ισχυρίζονταν ότι η Cambridge τους ενημέρωσε πως η συλλογή στοιχείων γινόταν για ακαδημαϊκούς λόγους. Ωστόσο, υπήρχε
υποσημείωση στην εφαρμογή, που
συνέλεγε τα στοιχεία, ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και
για εμπορικούς σκοπούς.
Η Facebook έκλεισε συμφωνίες
με περισσότερους από 150 πανίσχυρους ομίλους υψηλής τεχνολογίας, όπως οι Apple, Amazon, Microsoft και Sony, σύμφωνα με τους
NΥΤ. Ετσι μπορούσαν να αποκτήσουν προσωπικές πληροφορίες
αναρίθμητων χρηστών σχετικά με
τους φίλους τους και άλλα θέματα,
και να τις χρησιμοποιήσουν για
ίδιον όφελος. Αυτό ορισμένες φορές
γινόταν χωρίς τη συναίνεση των
χρηστών, αν και η Facebook το αρνείται κατηγορηματικά, όπως αναφέρει το Reuters. Τα τελευταία δύο
χρόνια η Facebook σταδιακά καταργεί τις προαναφερθείσες συμφωνίες, oι οποίες αποδείχθηκαν
επωφελέστατες. Λόγου χάριν, η
μηχανή αναζήτησης Bing, ιδιοκτη-

REUTERS

Σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών
δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών

Οι πιέσεις στην εταιρεία Facebooκ και στον ιδρυτή της Μαρκ Ζούκερμπεργκ γίνονται ακόμη πιο ασφυκτικές, ενόσω
ταυτόχρονα διεξάγονται και άλλες έρευνες στις ΗΠΑ για παραπλήσια θέματα. Εξ ου και προ ημερών ο κ. Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε αλλαγή μοντέλου, ώστε η Facebook από πλατφόρμα μοιράσματος δεδομένων να μετεξελιχθεί κυρίως σε ψηφιακό χώρο ιδιωτικής επικοινωνίας.
σίας Microsoft, κατέγραψε τους φίλους σχεδόν όλων των χρηστών
του Facebook χωρίς ρητή συγκατάθεση, ενώ η Amazon εξασφάλισε
τα ονόματα των χρηστών και στοιχεία επικοινωνίας μέσω των φίλων
τους. Η Apple κατόρθωσε να αποκρύψει από τους χρήστες του Facebook όλες τις συναφείς ενδείξεις,
ώστε ούτε καν να δηλώνεται ότι οι
δικές της συσκευές ζητούν τα ατομικά στοιχεία τους.
Οι υπέρμαχοι του απορρήτου

των ατομικών στοιχείων αναφέρουν πως οι συνεργασίες μεταξύ
Facebook και λοιπών κολοσσών
της υψηλής τεχνολογίας φαίνεται
πως παραβιάζουν τη δική της συμφωνία του 2011 με την αμερικανική
Επιτροπή Θεμιτού Εμπορίου για
την εξασφάλιση συναίνεσης των
χρηστών. Η συμφωνία αυτή ήταν
απόρροια παλαιότερων καταγγελιών ότι η Facebook είχε δώσει σε
τρίτους προσωπικά στοιχεία κατά
τρόπο τέτοιο, ώστε να εξαπατά

τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου της. Συν τοις άλλοις, οι συμφωνίες μεταξύ Facebook και κολοσσών έρχονται σε αντίφαση με
δηλώσεις του Μαρκ Ζούκερμπεργκ
και άλλων στελεχών του ότι είχαν
παύσει προ ετών να κοινοποιούν
σε τρίτους τα στοιχείων των φίλων
των χρηστών. Τέλος, αναφέρεται
ότι τα στελέχη της Επιτροπής Θεμιτού Εμπορίου εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου στη
Facebook.

Αναζητείται «σανίδα
σωτηρίας» για την Alitalia

«Θα συνέχιζα να εργάζομαι για άλλα
100 χρόνια, γιατί κάνω την πιο υπέροχη δουλειά στον κόσμο: επινοώ
προϊόντα, τα φέρνω σε επαφή με
τις διαφημιστικές και πείθω ανθρώπους να τα αγοράσουν», είχε δηλώσει ο δραστήριος επιχειρηματίας
Τζόσεφ Νίσιμ, ιδρυτής της ιταλικής
Bolton Group, ο οποίος πέθανε αργά
το βράδυ της Τρίτης λίγες ημέρες
αφού γιόρτασε τα εκατοστά του γενέθλια.
Παρότι ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο
«πατέρας» της Rio Mare και άλλων
περίπου πενήντα εταιρειών γνωστών παγκοσμίως παρέμενε πάντοτε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Νίσιμ εδραιώθηκε
στην ιταλική επιχειρηματική σκηνή
υιοθετώντας χαμηλό προφίλ και
ακολουθώντας τολμηρή επιχειρηματική στρατηγική. Οταν πλέον
είχε καταστήσει την Bolton Group
ισχυρό παίκτη στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων, επέλεξε
να ακολουθήσει ασφαλή πολιτική,
αγοράζοντας μειοψηφικά μετοχικά
πακέτα σε μεγάλες εταιρείες, ενώ
διαχειριζόταν την κολοσσιαία Bolton
Group σαν να ήταν οικογενειακή
επιχείρηση. Τα παιδιά του Νίσιμ
κατέχουν βασικές θέσεις στην επιχείρηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα
του ιταλικού Tύπου, ο ίδιος παρακολουθούσε στενά τις εργασίες της
εταιρείας και είχε λόγο στη λήψη
σημαντικών αποφάσεων.

Νέα πρόταση διάσωσης της Alitalia
φαίνεται πως θα αναζητήσει η
ιταλική κυβέρνηση συνεργασίας,
καθώς οι περιορισμοί που θέτουν
οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές EasyJet και Delta δεν βρίσκουν σύμφωνους τους ιταλικούς φορείς.
Σε περίπτωση που το τρέχον σχέδιο διάσωσης του εθνικού αερομεταφορέα της Ιταλίας αποτύχει,
θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο
η ένταση στους κυβερνητικούς
κόλπους, όπου το κλίμα είναι ήδη
βαρύ λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών. Η γερμανική Lufthansa ενδέχεται να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας, παρότι όταν είχε
επιδείξει ενδιαφέρον είχε επίσης
θέσει αυστηρές προϋποθέσεις.
Ο εθνικός αερομεταφορέας της
γείτονος χώρας βρίσκεται υπό
καθεστώς χρεοκοπίας για δεύτερη
φορά μέσα σε μία δεκαετία και
οφείλει να αποπληρώσει κρατικό
δάνειο ύψους 900 εκατ. ευρώ μέχρι
το τέλος Ιουνίου. Η ιταλική κυβέρνηση συνεργασίας ανέθεσε
την αναδιαμόρφωση της Alitalia
στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato (F.S.),
η οποία αναμένεται να αποκτήσει
περίπου 30% της νέας αεροπορικής, επενδύοντας 300 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa. Ωστόσο, απαραίτητη είναι και η συμμετοχή
ενός φορέα που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της αερομεταφοράς
προκειμένου να διαχειρίζεται την
Alitalia.
Η αμερικανική Delta έχει καταθέσει επίσημη πρόταση να αποκτήσει το 15%-20% της νέας εταιρείας που θα προκύψει επενδύοντας έως και 100 εκατ. ευρώ, αλλά
δεν πρόκειται να ξοδέψει περισσότερα, σύμφωνα με ανώνυμη
πηγή του Reuters. Κατά την ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, ο
διευθύνων σύμβουλος της F.S.
πρόκειται να επισκεφθεί μέσα
στις επόμενες ημέρες τον διευθύνοντα σύμβουλο της Delta,
ώστε να τον πείσει να αυξήσει
την επένδυση.
Από την άλλη πλευρά, η βρετανική εταιρεία χαμηλού κόστους
EasyJet ενδιαφέρεται να αποκτήσει το 15% των μετοχών και ορισμένων περιουσιακών στοιχείων

Επιχειρηματικές κινήσεις
Ο ελληνικής καταγωγής Τζόσεφ
Νίσιμ έχτισε την ιταλική αυτοκρατορία του με περιπετειώδη τρόπο.
Γεννημένος τον Φεβρουάριο του
1919 σε οικογένεια Ελλήνων Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, διέφυγε από
τη γενέτειρά του πριν από την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων. Κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, ο Νίσιμ κατατάχθηκε στον βρετανικό στρατό,
όπου έλαβε μετάλλιο ανδρείας για
τη γενναιότητα που επέδειξε στον
πόλεμο, ώσπου το 1947 εγκαταστάθηκε στην Ιταλία. «Εφθασα και
ένιωσα αμέσως σαν να βρίσκομαι
στο σπίτι μου, η Ιταλία ήταν πιο
φιλόξενη, πιο ευγενική και πιο εξελιγμένη χώρα από την Ελλάδα»,
είχε δηλώσει ο Νίσιμ, σύμφωνα με

Παρότι ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο Τζόσεφ Νίσιμ, «πατέρας» της Rio Mare και άλλων περίπου πενήντα εταιρειών γνωστών
παγκοσμίως, παρέμενε πάντοτε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
την Il Sole 24 Ore. Μόλις δύο χρόνια
μετά την άφιξή του στην Ιταλία, το
1949, ο Τζόσεφ Νίσιμ ίδρυσε στο
Μιλάνο μια εταιρεία εισαγωγών και
εξαγωγών για καταναλωτικά προϊόντα, μέσω της οποίας έγινε αισθητή η παρουσία του στην αγορά.
Μία από τις πρώτες επιχειρηματικές
κινήσεις του ήταν ιδιαίτερα τολμηρή: αγόρασε έναν από τους πρώτους υπολογιστές της IBM, που λειτουργούσε με διάτρητες κάρτες
«προκειμένου να εισάγει προϊόντα
της Procter and Gamble (P&G) στην
Ιταλία», όπως είχε δηλώσει στον
επικεφαλής της IBM προτού επικοινωνήσει με την αμερικανική
P&G. Το στοίχημα του Νίσιμ πέτυχε,
αφού κατάφερε να πείσει τα διευθυντικά στελέχη του αμερικανικού
κολοσσού να συνεργαστούν μαζί
του. Η συνεργασία με την P&G εκτόξευσε την πορεία του Νίσιμ, ο οποίος
ίδρυσε αμέσως μετά την Exportex,
που έγινε γνωστή ως η καλύτερη
εταιρεία στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών. Ο επιχειρηματίας
εξακολούθησε να ιδρύει και να εξαγοράζει εταιρείες και να συνεργάζεται με μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Το τελικό προϊόν της συναρπαστικής πορείας του Τζόσεφ Νίσιμ
είναι η Bolton Group, η οποία εδράζει στο Μιλάνο, με τζίρο που υπολογίζεται πως υπερβαίνει τα 2 δισ.
ευρώ, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.
Η Bolton Group περιλαμβάνει περίπου πενήντα εταιρείες, με πιο δημοφιλείς τη Rio Mare, την Omino
Bianco, την Overlay και την UHU.
Πέντε είναι οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο όμιλος: καθαριστικά, προϊόντα ομορφιάς και υγιεινής, κόλλες και, φυσικά, τρόφιμα,
από τα οποία αποκομίζει σχεδόν
τα μισά έσοδα. Το 48% των εσόδων
της επιχείρησης προέρχεται από
την Ιταλία, αν και ο όμιλος έχει παρουσία σε 139 χώρες. Εκτός από
ηγέτης μιας τεράστιας επιχείρησης,
ο Τζόσεφ Νίσιμ ήταν ιδιαίτερα ενεργός σε κοινωνικές δραστηριότητες
και στον τομέα των τεχνών. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του οργανισμού που στηρίζει τη Σκάλα του
Μιλάνου και κατείχε σημαντική θέση στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Μάλιστα, το αμφιθέατρο του
μνημείου Ολοκαυτώματος στο Μιλάνο είναι αφιερωμένο σε αυτόν.

ASSOCIATED PRESS

Ο «Ελληνας» Τζόσεφ Νίσιμ
που «έχτισε» μια αυτοκρατορία

Η αμερικανική Delta έχει καταθέσει επίσημη πρόταση να αποκτήσει
το 15%-20% της νέας εταιρείας που θα προκύψει, επενδύοντας έως
και 100 εκατ. ευρώ.







Ο αερομεταφορέας
βρίσκεται υπό καθεστώς χρεοκοπίας και
οφείλει να αποπληρώσει δάνειο ύψους
900 εκατ. ευρώ μέχρι
το τέλος Ιουνίου.
της Alitalia, ενώ έχει θέσει ως
όρους να αναλάβει αποκλειστικά
τις πτήσεις σε κοντινούς προορισμούς και να είναι η εταιρεία εμπορικά βιώσιμη. Η ιταλική κυβέρνηση και οι επίτροποι που διαχειρίζονται τον εθνικό αερομεταφορέα της Ιταλίας θεωρούν πως οι
προϋποθέσεις που έθεσε η EasyJet
θα διασπάσουν την εταιρεία.
Με την προθεσμία κατάθεσης
σχεδίου διάσωσης στις 31 Μαρτίου να πλησιάζει επικίνδυνα, η
ιταλική F.S. ενδέχεται να στραφεί
στη Lufthansa για βοήθεια. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία, η

οποία δεν έχει υποβάλει επίσημη
πρόταση, όταν είχε επιδείξει ενδιαφέρον, το 2018, είχε απαιτήσει
την περικοπή τουλάχιστον του
40% του ανθρωπίνου δυναμικού
στην Alitalia και άλλες βασικές
περικοπές κόστους. «Πέρυσι είχαμε προτείνει μια αναδιαρθρωμένη Alitalia στην ιταλική κυβέρνηση, με μια μείωση στο κόστος
και στους εργαζομένους. Κάτι το
οποίο δεν φαίνεται δυνατό τώρα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την προσφορά, αλλά
η ιταλική αγορά είναι ακόμη πολύ
σημαντική για εμάς», δήλωσε στη
La Stampa ο Ούλρικ Σβένσον, οικονομικός διευθυντής της Lufthansa. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η
Lufthansa να επιδείξει ξανά ενδιαφέρον για την Alitalia, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα.
Η Alitalia αναμένεται να ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος
από το κράτος και από κρατικά
ελεγχόμενες εταιρείες, όπως η
F.S., και κατά το υπόλοιπο από
την Delta και ίσως την EasyJet,
σύμφωνα με το Bloomberg.
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Η ύφεση
της οικονομίας
εντείνει την πίεση
στον Τ. Ερντογάν
Μείωση ΑΕΠ 2,4% στο δ΄ τρίμηνο,
ενώ ο πληθωρισμός καλπάζει
Με την οικονομία της σε ύφεση και
τον πληθωρισμό στα ύψη οδεύει
η Τουρκία προς τις δημοτικές
εκλογές, την πρώτη εκλογική δοκιμασία που θα αντιμετωπίσει ο
Τούρκος πρόεδρος σε τόσο δυσμενείς συνθήκες.
Τα τελευταία στοιχεία φέρουν
το τουρκικό ΑΕΠ να έχει συρρικνωθεί κατά 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, ενώ
έχει προηγηθεί συρρίκνωσή του
κατά 1,6% το τρίτο τρίμηνο. Η
συγκυρία είναι εξαιρετικά αρνητική
για το κυβερνών κόμμα του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν που ηγείται της
Τουρκίας επί 18 συναπτά χρόνια.
Στη διάρκεια των ετών αυτών η
τουρκική οικονομία αναπτυσσόταν
σταθερά με ετήσιο μέσον όρο ανάπτυξης το 7%, σημειώνοντας τους
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
ανάμεσα στις αναδυόμενες αγορές.
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη οφειλόταν, όμως, σε μεγάλο βαθμό στις
συνεχείς εισροές ξένου κεφαλαίου
που τοποθετείτο μαζικά στα περιουσιακά στοιχεία της χώρας,
όταν η αμερικανική Federal Reserve διατηρούσε τα επιτόκια σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Τουρκία βρέθηκε στην ίδια μοίρα με
τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές.

Από τη στιγμή που η Fed άρχισε
να αυξάνει το κόστος δανεισμού
μειώθηκαν σημαντικά οι εισροές
ξένου κεφαλαίου, καθώς οι ξένοι
επενδυτές άρχισαν να επιστρέφουν
στα περιουσιακά στοιχεία των
ΗΠΑ. Οι εκροές κεφαλαίων επιταχύνθηκαν, άλλωστε, όταν οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Τούρκου προέδρου στο έργο της κεντρικής τράπεζας κλόνισαν την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών.
Μεσολάβησε το περασμένο καλοκαίρι διπλωματική κρίση ανάμεσα
στην Αγκυρα και στην Ουάσιγκτον
που οδήγησε την τουρκική λίρα
σε ελεύθερη πτώση. Παρά τη μερική ανάκαμψή της το φθινόπωρο,
η τουρκική λίρα παραμένει κατά
28% υποτιμημένη έναντι του δολαρίου. Χθες υποχωρούσε, άλλωστε, περαιτέρω κατά 0,33% με το
δολάριο να αντιστοιχεί σε 5,4525
τουρκικές λίρες.
Αποτέλεσμα είναι να παραμένει
ο πληθωρισμός επίμονα πάνω από
το 20%, αποδεικνύοντας μάταιες
τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να τον αναχαιτίσει προσφέροντας
φτηνά λαχανικά σε κρατικά μανάβικα. Την ακρίβεια που πλήττει
την αγοραστική δύναμη των Τούρκων αντανακλά η πτώση κατά
8,9% που σημείωσε η ιδιωτική κα-








Την ακρίβεια που πλήττει την αγοραστική δύναμη των πολιτών αντανακλά η πτώση κατά
8,9% που σημείωσε
η ιδιωτική κατανάλωση.
τανάλωση το τελευταίο τρίμηνο
του περασμένου έτους. Στο μεταξύ,
πολλές τουρκικές επιχειρήσεις δανείστηκαν σε ξένο νόμισμα και
μετά την υποτίμηση της τουρκικής
λίρας δυσκολεύονται ή αδυνατούν
να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
στο τέλος του περασμένου έτους

Το σχέδιο στήριξης

το χρέος των τουρκικών επιχειρήσεων σε ξένο νόμισμα υπερέβαινε τα 250 δισ. δολάρια.
Τα δεινά της τουρκικής οικονομίας έχει, άλλωστε, επιτείνει
η επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης καθώς
μείωσε σημαντικά τη ζήτηση για
τις τουρκικές εξαγωγές, ενώ παράλληλα οδήγησε σε αύξηση του
κόστους δανεισμού για τη χώρα
και τις τουρκικές επιχειρήσεις.
Η σημαντικότερη αγορά για τα
τουρκικά προϊόντα είναι η Ε.Ε.,
της οποίας η ανάπτυξη επιβραδύνεται με την τρίτη σε μέγεθος
οικονομία της, την Ιταλία, να έχει
διολισθήσει σε ύφεση και τη μεγαλύτερη οικονομία της, τη Γερμανία, σε στασιμότητα.

Η Τουρκία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα
από τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος
έχει επιβάλει στις εισαγωγές τουρκικού χάλυβα δασμούς 50%, διπλάσιους δηλαδή από τους αντίστοιχους
στον χάλυβα άλλων χωρών. Στην
προσπάθειά της να αναθερμάνει την
οικονομική ανάπτυξη, η κυβέρνηση
Ερντογάν άσκησε πιέσεις στις κρατικές τράπεζες, που αύξησαν και πάλι
τον δανεισμό. Το αποτέλεσμα ήταν
να επανέλθει τον Δεκέμβριο η πιστωτική επέκταση σε θετικούς ρυθμούς για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Παράλληλα, η κυβέρνηση Ερντογάν

Ανάπτυξη μόλις 2,1% διεθνώς αναμένεται το α΄ τρίμηνο
Πληθαίνουν τα σημάδια που δικαιολογούν την απόφαση της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ (Fed) και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική
τους για τη στήριξη των οικονομιών τους. Ερευνα του Bloomberg
Economics καταλήγει στο συμπέρασμα πως η παγκόσμια οικονομία κινείται το α΄ τρίμηνο με
τον χαμηλότερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Ο τομέας οικονομικών αναλύσεων του πρακτορείου Bloomberg υπολογίζει
πως ο ρυθμός ανάπτυξης στην
παγκόσμια οικονομία θα διαμορφωθεί στο 2,1% το α΄ τρίμηνο
του 2019 από το 4% που ίσχυε
στα μέσα του 2018. Πρόκειται
για τις χαμηλότερες επιδόσεις
που σημειώνονται από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009.
Ενισχύονται, ως εκ τούτου, οι
προειδοποιήσεις αναλυτών για
την επιδείνωση της προοπτικής
στην παγκόσμια ανάπτυξη λόγω
του εμπορικού πολέμου Ουάσιγκτον - Πεκίνου, του γενικευμένου
προστατευτισμού που ασκεί ο

Λευκός Οίκος, της αβεβαιότητας
που επικρατεί για το μέλλον της
Βρετανίας στη μετά Brexit εποχή,
αλλά και της επιβράδυνσης της
κινεζικής οικονομίας. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω τις
προβλέψεις για την ανάπτυξη
στην παγκόσμια οικονομία την
περίοδο 2019-2020.
Το πρακτορείο Bloomberg επισημαίνει πως θετικό σημάδι είναι
η απόφαση της Fed να σταματήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων
στις ΗΠΑ. Παρομοίως, η ΕΚΤ
αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει χαμηλά τα
επιτόκια στην Ευρωζώνη για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και
να προχωρήσει σε τρίτο γύρο με
δημοπρασίες φθηνών δανείων.
Σε συνέντευξη που έδωσε στις
αρχές της εβδομάδας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della
Sera ο Μπενουά Κερέ, μέλος του
εκτελεστικού συμβουλίου της
ΕΚΤ, δήλωσε πως «θα χρειαστεί
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
για να ενισχυθεί ο πληθωρισμός
με βάση τον στόχο μας, αλλά θα

Tην περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ
αποφάσισε να διατηρήσει χαμηλά
τα επιτόκια στην Ευρωζώνη για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

ανακεφαλαιοποίησε τρεις μεγάλες
τράπεζες εκδίδοντας ομόλογα που
πούλησε στο ταμείο ανεργίας της
χώρας. Αυτή τη στιγμή εκπονεί σχέδιο
με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω
την κεφαλαιακή επάρκεια των κρατικών τραπεζών. Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, πάντως, στο
σύνολο του περασμένου έτους το
τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8%
και ο Τούρκος υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ,
δηλώνει αισιόδοξος πως επίκειται
ταχεία ανάκαμψη. Με μήνυμά του
στο Twitter προέβλεψε πως μοχλοί
της ανάπτυξης θα είναι οι εξαγωγές
και ο τουρισμός που θα ενισχυθούν.

Ειδικό φόρο στις τράπεζες
εξετάζει η σουηδική κυβέρνηση

το επιτύχουμε». Προσέθεσε, παράλληλα, πως «η ανάπτυξη θα
συνεχίσει να είναι ισχυρή, αλλά
όχι όσο ήταν πριν».
Τα τελευταία στοιχεία για την
αμερικανική οικονομία, την ισχυρότερη του κόσμου, σχηματίζουν
συγκεχυμένη εικόνα. Από τη μια
πλευρά, καταγράφηκε αύξηση
των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο ύστερα από τη μεγαλύτερη πτώση που είχε ανακοινωθεί
τον Δεκέμβριο και ήταν η σημαντικότερη της τελευταίας δεκαετίας. Από την άλλη, δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο μόνον
20.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ,
αντανακλώντας τη μικρότερη μηνιαία αύξηση από τον Σεπτέμβριο
του 2017. Στη Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωζώνη, τον Ιανουάριο παρουσιάστηκε
απρόσμενη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής ύστερα από τη
μεγάλη προς τα πάνω αναθεώρηση που ανακοινώθηκε για τον
Δεκέμβριο. Πάντως, η παραγωγή
στον μεταποιητικό κλάδο παρουσιάζει ετήσια πτώση επί τρεις
συναπτούς μήνες.

Η σουηδική κυβέρνηση επανεξετάζει
την ιδέα επιβολής ειδικού φόρου
στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία,
καθώς τράπεζες της χώρας κατηγορούνται πως εμπλέκονται σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
που κυριαρχεί στην ειδησεογραφία
των χωρών της Σκανδιναβίας. Η
υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας
Μαγκνταλένα Αντερσον λέει πως
επιδίωξή της είναι ο προτεινόμενος
φόρος να στοχεύει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρηματοπιστωτικό
τομέα. «Θα πρέπει να περιλαμβάνει
μόνο τον χρηματοπιστωτικό τομέα»,
είπε η Αντερσον σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο Bloomberg. «Θέλουμε να έχει πιο στενή φορολογική
βάση και να πλήττει αυτό που στοχεύει να πλήξει». Η σχετική πρόταση
εντάσσεται σε σχέδιο ευρύτερης
φορολογικής μεταρρύθμισης και είναι πιθανόν να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας, καθώς οι κατηγορίες ότι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη Σουηδία εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
και ότι βοήθησαν πλούσιους πελάτες

τους να φοροδιαφύγουν έχουν καθορίσει την αντίληψη της κοινής
γνώμης για τον κλάδο. «Η συμπάθεια
προς τον κλάδο δεν είναι τόσο ισχυρή», λέει η Αντερσον. «Η αγάπη
προς τις τράπεζες δεν διαποτίζει
την ψυχή των Σουηδών», προσθέτει.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Σουηδίας προσπαθεί να επιβάλει ειδικό
φόρο στις τράπεζες, ωστόσο οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν κριθεί
ασύμβατες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού, ενώ οι
τοπικές αρχές είχαν κατηγορήσει
την κυβέρνηση πως με τις προτάσεις
της επιβάλλει ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις σουηδικές επιχειρήσεις. Πιο πρόσφατα, όμως, η κυβέρνηση Λόφβεν άρχισε να εξετάζει
την περίπτωση να σχεδιάσει φόρο
που θα επιβάλλεται σε τράπεζες
ασχέτως του πού διατηρούν την
έδρα τους. Η νέα ιδέα άρχισε να
αναπτύσσεται μετά την απόφαση
της Nordea Bank να μεταφέρει την
έδρα της από τη Στοκχόλμη στη
Φινλανδία.

«Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας είναι αξιόπιστα», υποστηρίζει το Πεκίνο







«Τσιμπημένος» προς
τα πάνω ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης
της κινεζικής οικονομίας,
σύμφωνα με μελέτη.
κινεζική οικονομία. Στην εν λόγω
μελέτη υποστήριζαν ότι στο χρονικό διάστημα από το 2008 έως
και το 2016 ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας
ήταν κατά μέσον όρο 1,7 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από
τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει το Πεκίνο. Η κίνηση προηγείται, έτσι, κατά λίγες ημέρες
των επίσημων στοιχείων για τη
βιομηχανική παραγωγή, τις λιανικές
πωλήσεις και τις επενδύσεις στην
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Μετά τις αμφοβολίες που έχουν επανειλημμένως εκφραστεί για την
ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων
της Κίνας, το Πεκίνο επιχειρεί να
κατευνάσει τις σχετικές ανησυχίες
και να υπερασπιστεί τα στατιστικά
στοιχεία του. «Το λογιστικό σύστημα που εφαρμόζουμε είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές
και τα στοιχεία μας για το ΑΕΠ της
Κίνας είναι επιστημονικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα σε διεθνές επίπεδο», σχολίασε χθες ο Νινγκ Ζίζε,
επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας της Κίνας.
Εχει προηγηθεί την περασμένη
εβδομάδα η πρωτοβουλία τεσσάρων Αμερικανών ακαδημαϊκών
στελεχών του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ και του
Πανεπιστημίου του Σικάγου, που
παρουσίασαν στο Ινστιτούτο Brookings μελέτη τους σχετική με την

Το Πεκίνο θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία συνολικά για το δίμηνο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, τα οποία αναμένεται να εμφανίσουν την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να επιβραδύνεται στο 5,5% από το 5,7% του Δεκεμβρίου.

Κίνα. Αυτή τη φορά το Πεκίνο θα
παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία
συνολικά για το δίμηνο Ιανουαρίου
και Φεβρουαρίου. Στόχος του είναι,
σύμφωνα με τον Κινέζο αξιωματούχο, να αμβλυνθούν εποχικοί
παράγοντες όπως ο εορτασμός του
κινεζικού νέου έτους, για παράδειγμα, που μπορεί να στρεβλώνουν
τη συνολική εικόνα. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις αναλυτών, τα στοιχεία αυτά θα σκιαγραφούν πλήρως
την εικόνα της κινεζικής οικονομίας
σε επιβράδυνση καθώς όλα τα μεγέθη θα υπολείπονται των αντίστοιχων του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, αναμένεται να παρουσιάζουν
την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να επιβραδύνεται στο
5,5% από το 5,7% του Δεκεμβρίου,
την αύξηση των λιανικών πωλήσεων στο 8,1% από το 8,2% του
Δεκεμβρίου και μόνον τις επενδύ-

σεις να αυξάνονται κατά 6,0% περισσότερο, δηλαδή από το 5,9%
του Δεκεμβρίου.
Εξάλλου, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ξιν Χουά ανέφερε χθες πως ο αντιπρόεδρος
της κινεζικής κυβέρνησης Λιου
Χε συμφώνησε με τον Αμερικανό
εκπρόσωπο εμπορίου Ρόμπερτ
Λάιτχαϊζερ και τον Αμερικανό
υπουργό Οικονομικών Στίβεν
Μνούτσιν να προχωρήσουν στην
επόμενη φάση των εμπορικών συνομιλιών. Τόνισε επίσης πως έχουν
ήδη συζητήσει για ορισμένα κρίσιμα θέματα, όπως οι διατυπώσεις
μιας εμπορικής συμφωνίας. Σύμφωνα, πάντως, με την εκπρόσωπο
του Λευκού Οίκου Σάρα Χιούκαμπι
Σάντερς, οι δύο πλευρές δεν έχουν
ακόμη συμφωνήσει την ημερομηνία έναρξης της επόμενης φάσης των συνομιλιών.

ΔΙΕΘΝΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας επεκτείνεται η Shell
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Eντονες αντιδράσεις προκαλεί η
εξεταζόμενη συγχώνευση των δύο
γερμανικών τραπεζών Deutsche
Bank (DΒ) και Commerzbank, η
οποία πιθανώς και να οδηγήσει σε
μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.
Δύο μέλη του ανώτατου εποπτικού
οργάνου της Deutsche Bank, οι
Γιαν Ντούσεκ και Στέφαν Τσουκάλσκι, ισχυρίζονται ότι ο συνδυασμός δεν θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου ενδυνάμωσης
της πρώτης. Συν τοις άλλοις, θα
κοστίσει σε ανθρώπινο δυναμικό,
διότι, όπως επισημαίνουν καλά
πληροφορημένες πηγές, ενδεχομένως να καταλήξει σε περικοπές
έως και σε 30.000 θέσεων εργασίας.
Οι Γιαν Ντούσεκ και Στέφαν
Τσουκάλσκι είναι εκπρόσωποι των
εργαζομένων της τραπέζης στο
εποπτικό της συμβούλιο. «Απορρίπτουμε τη συγχώνευση επειδή
θα καταστήσει την Deutsche Bank
πολύ πιο ευάλωτη σε εχθρικές εξαγορές από το εξωτερικό, χωρίς παράλληλα να την αναδείξει σε εθνική
πρωταθλήτρια, που θα ήταν και το
ζητούμενο», επισημαίνει ο κ. Ντούσεκ, μέλος του εποπτικού συμβουλίου από το 2016. Ενστάσεις έχουν
εκφράσει και μέτοχοι αλλά και εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, αμφισβητώντας το σκεπτικό πίσω
από τη συγχώνευση. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολλά εμπόδια για τους επικεφαλής των Deutsche και Commerzbank, Κρίστιαν
Ζέβινγκ και Μάρτιν Τσίλκε αντίστοιχα.

Αυστηρότερη νομοθεσία
Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg, επενδυτές
και μέτοχοι ασκούν πιέσεις στις
επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας να κινηθούν αναλόγως και
να προστατεύσουν τις δραστηριότητες και τα συμφέροντά τους
από τις επιπτώσεις της γενικότερης στροφής σε καύσιμα με μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα.
Αυτή η μεταστροφή μεταφράζεται
και σε αυστηρότερη νομοθεσία
όπως οι σκληρότεροι έλεγχοι στην
Ε.Ε. για τις εκπομπές ρύπων των
αυτοκινήτων και στις επιλογές

Επενδυτές και μέτοχοι ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας να κινηθούν αναλόγως και
να προστατεύσουν τις δραστηριότητες και τα συμφέροντά τους από τις επιπτώσεις της γενικότερης στροφής σε
καύσιμα με μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα.







Η κλιματική αλλαγή
και η αυστηροποίηση
της νομοθεσίας αναγκάζουν τους πετρελαϊκούς κολοσσούς
να επεκταθούν σε
νέες δραστηριότητες.
των καταναλωτών ή τις κινητοποιήσεις οργανώσεων στη Γερμανία για πόλεις χωρίς ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πιέσεις είναι
πιο ασφυκτικές στη Γηραιά Ηπειρο. Την περασμένη εβδομάδα, ο
Νορβηγός υπουργός Οικονομικών
έδωσε εντολή στα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια να κάνουν αποεπενδύσεις από πετρελαϊκές και
εταιρείες φυσικού αερίου, ώστε

να προφυλαχθούν από τη σταθερή
πτώση στις τιμές του «μαύρου
χρυσού». Εν τω μεταξύ, ένας άλλος
κολοσσός, η βρετανική ΒΡ, έχει
αποκτήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία
φόρτισης αυτοκινήτων στη Βρετανία, ενώ η γαλλική Total εξαγόρασε την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού Direct Energie. Επιπλέον,
οι δύο ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν
κάνει επενδύσεις και στην ηλιακή
και την αιολική ενέργεια. Η δε
Shell έχει την πάροχο ηλεκτρισμού
First Uility, την εταιρεία φόρτισης
οχημάτων NewMotion και μερίδιο
στην αμερικανική μονάδα ηλιακής
ενέργειας Silicon Rancsh.
Ο βραχίονας ηλεκτρικής ενέργειας της Shell βρίσκεται, βέβαια,
σε πειραματική φάση ακόμη. Σε
σχετικό δημοσίευμά τους οι Financial Times αναφέρουν τα όσα
δήλωσε ο Mαάρτεν Βετσέλααρ
στην παγκόσμια διάσκεψη του
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Κινδυνεύουν 30.000 θέσεις
εργασίας από συγχώνευση
DB - Commerzbank

Σχεδιάζει επενδύσεις 30 δισ. δολ. ώς το 2035 για να εξελιχθεί σε ηγέτιδα της αγοράς
Η Shell αποβλέπει στο να εξελιχθεί
στη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
διεθνή κλίμακα μέσα στα επόμενα
δεκαπέντε χρόνια, επενδύοντας
περίπου 30 δισ. δολάρια στην εν
λόγω δραστηριότητα. Και αυτή η
στρατηγική επιλογή της σημαίνει
πως η κλιματική αλλαγή συνιστά
μείζονα απειλή για το μέλλον και
τις δραστηριότητές της με τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις της. Αυτές οι επιπτώσεις θα επιφέρουν
τέτοια απώλεια εσόδων για τη Shell, η οποία θα είναι υψηλότερη
από εκείνην που θα προκαλέσουν
οι χαμηλές αποδόσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συγκεκριμένος κλάδος, σύμφωνα με τον
Μαάρτεν Βετσέλααρ, διευθυντή
της μονάδας νέων μορφών ενέργειας και φυσικού αερίου, έχει
ετήσιες αποδόσεις 8% - 12%. Σημειωτέον πως η Shell είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή του
κόσμου. Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, ο κ. Βετσέλααρ τόνισε τα εξής: «Πιστεύουμε
ότι μπορούμε να αναδειχθούμε
στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρικής
ενέργειας παγκοσμίως στις αρχές
της δεκαετίας του 2030. Δεν ενδιαφερόμαστε για την ηλεκτρική
ενέργεια υπό τη σημερινή μορφή
της, γιατί μας ενδιαφέρει το πώς
θα είναι τα πράγματα μέσα στα
επόμενα είκοσι χρόνια».

l

κλάδου της ενέργειας στο Χιούστον, CERAWeek. Συγκεκριμένα,
τόνισε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της Shell να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
έως το 2035 θα πρέπει να πουλάει
μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας και αυτό θα την αναδείξει
σε κορυφαία στο πεδίο. «Πολλοί
από τους ανταγωνιστές μας έχουν
ένα ξεπερασμένο και συγκεντρωτικό επιχειρησιακό μοντέλο, βασιζόμενοι στα εργοστάσια λιγνίτη
και πυρηνικής ενέργειας», προσέθεσε. «Το μέλλον είναι πιο αποκεντρωμένο και ανήκει στους πελάτες μας, που θα έχουν στο υπόγειό τους μια μπαταρία φόρτισης
του σπιτιού, αλλά και σε εκείνους
που θα έχουν φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην ταράτσα τους –
και αυτών την απόδοση θέλουμε
να βελτιστοποιήσουμε ως εταιρεία».

Ερωτήματα
Για πολλά χρόνια οι δύο γερμανικές τράπεζες κατέβαλλαν σύντονες προσπάθειες να ενισχύσουν
την κερδοφορία τους και να ελέγξουν την επίμονη πτώση των εσόδων τους.
Τελικώς, τα περιθώρια του χρόνου για να ορθοποδήσουν η κάθε
μία μόνη εξαντλήθηκαν, οπότε εξετάζουν ως εναλλακτική τη συνένωση δυνάμεων.
Ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ
Σολτς δήλωσε, στις αρχές της εβδομάδας, πως η κυβέρνηση συμμετέχει στις μεταξύ των δύο ομίλων

συζητήσεις, διαδραματίζοντας ρόλο
συνοδευτικό. Η τιμή της μετοχής
της Deutsche Bank χθες στη Φρανκφούρτη δεν εμφάνισε σημαντική
μεταβολή, ενώ εκείνη της Commerzbank είχε πτώση 0,4%. Οι μετοχές των δύο γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα στο
τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν απολέσει σχεδόν 40% εκάστη από την
αξία τους.
Αξίζει να αναφερθεί πως οι περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες
θα απαιτηθούν λόγω της συγχώνευσης, αποτελούν μείζον εμπόδιο.
Οταν πριν από τρία χρόνια οι DB







Αντιδράσεις από
το σωματείο τραπεζοϋπαλλήλων, αντιρρήσεις
από τους μετόχους,
ανησυχία από τις ρυθμιστικές αρχές.
και Commerzbank είχαν και πάλι
αρχίσει συζητήσεις, αν και ανεπίσημες, για πιθανή συμμαχία, είχε
γίνει λόγος για περικοπές 20.000 30.000 θέσεων. Αυτά ανέφεραν όσοι
ήταν γνώστες εκείνων των επαφών.
Αλλά και όσοι ξέρουν τι συμβαίνει
σήμερα κάνουν και πάλι λόγο για
ανάλογης κλίμακας περικοπές. «Καμία οικονομική βάση δεν έχει η
συγχώνευση, που θα έχει τέτοιο
κόστος στην απασχόληση», τονίζει
ο Στέφαν Τσουκάλσκι, εκπρόσωπος
του σωματείου τραπεζοϋπαλλήλων
DBV και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της DB. Πέραν των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, σοβαρές
αντιρρήσεις διατυπώνουν και μέτοχοι της Deustche Bank, διατεινόμενοι ότι προτιμούν να περιοριστούν οι δραστηριότητες της τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, την ανησυχία εκφράζουν και
οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες
όμως μπορούν να κατευναστούν
εάν οι δύο τράπεζες καταδείξουν
πως θα έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση.
BLOOMBERG

Προχωρεί η έρευνα της Κομισιόν κατά της Amazon

«Μέσα σε μια νύχτα»
Οπως αναφέρει ο κ. Σόρμπερ, η
Amazon τον προσέγγισε γιατί διέθετε εμπορικά σήματα τύπου Tommy Hilfiger ή IKKS, τα οποία δεν
μπορούσε απευθείας να τα εμπο-

ρευθεί, αλλά τα ήθελε. Η υπεύθυνη
της αμερικανικής εταιρείας βοήθησε
την Brandkids να αναπτυχθεί, να
φτιάξει το δικό της κατάστημα εκεί
και να εισαγάγει όλα τα απαραίτητα
δεδομένα για τις πωλήσεις της. Οι
κριτικές των χρηστών ήταν πολύ
καλές και την πρώτη χρονιά ο κ.
Σόρμπερ είχε πωλήσεις 500.000 ευρώ. Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη
της συνεργασίας μέσα σε μία νύχτα
τα έσοδα από 10.000 ευρώ εβδομαδιαίως μηδενίστηκαν. «Και αυτό
γιατί στην πράξη δεν μπορούσε κανείς να μας βρει και να κάνει αγορές
από εμάς», λέει στο politico ο κ.
Σόρμπερ. «Δεν είχαμε, όμως, κάνει
λάθος».
Αναφερόμενη στην έρευνα για
την Amazon, η Μαργκρέτε Βεστάγκερ τονίζει πως εστιάζει στον διττό
και αμφίσημο ρόλο της ως καταστήματος και χώρου υποδοχής άλλων καταστημάτων. Δεδομένης
της κυριαρχίας της στο ψηφιακό
εμπόριο, ενδέχεται να εκμεταλλεύεται τα χρήσιμα στοιχεία των
ανταγωνιστών της, ώστε να αντιληφθεί τις καταναλωτικές τάσεις,
τα κίνητρα των ανθρώπων για να
κάνουν αγορά και τι τους αρέσει








Πώς η εταιρεία υπονομεύει συνεργαζόμενους
εμπόρους για δικό της
όφελος – Η έρευνα της
Μαργκρέτε Βεστάγκερ
«ανοίγει στόματα».

ASSOCIATED PRESS

Αν και η έρευνα που διεξάγει για την
Αmazon η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ
βρίσκεται σε προκαταρκτική φάση,
έχει παρακινήσει συνεργαζόμενους
με τον κολοσσό εμπόρους να αρχίσουν να μιλούν δημοσίως. Στο
επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται
το εξής ερώτημα: κατά πόσον η
Amazon καταχράται τη δεσπόζουσα
θέση στην αγορά κάνοντας χρήση
εκατομμυρίων δεδομένων των εμπόρων, που φιλοξενεί, για δικό της
όφελος. Ο Ολλανδός επιχειρηματίας
Πέτερ Σόρμπερ διατηρεί διαδικτυακό κατάστημα παιδικών ρούχων,
το Brandkids. Οταν, λοιπόν, προ
πενταετίας τον προσκάλεσαν στα
γραφεία της Amazon στο Μόναχο,
προσήλθε χαρούμενoς επειδή ήθελε
να επεκτείνει στη Γερμανία τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστοτόπου politico.

Η εταιρεία Amazon, απαντώντας στις καταγγελίες, αναφέρει πως κάνει
ό,τι και άλλοι λιανέμποροι, δηλαδή προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας, ώστε να έχουν οι πελάτες πολλές επιλογές και πιο χαμηλές τιμές.

περισσότερο. «Εάν εξαρτάσαι πολύ
από την Amazon», λέει ο Πέτερ
Σόρμπερ, «βλέπεις χρόνο με τον
χρόνο να μεγαλώνουν οι δαπάνες
σου και η δική της κερδοφορία να
αυξάνεται». Η εταιρεία απαντά πως
κάνει ό,τι και άλλοι λιανέμποροι,
δηλαδή προσφέρει ευρεία γκάμα
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ώστε
να έχουν οι πελάτες πολλές επιλογές
και πιο χαμηλές τιμές. Τα, δε, δικά
της προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
είναι μόλις 1% επί του συνόλου.
Συνιδιοκτήτης διαδικτυακού καταστήματος που πωλεί συσκευασίες
καφέ στην Ολλανδία είχε ανάλoγη
εμπειρία, όταν θέλησε μέσω Amazon να επεκταθεί στη Γερμανία,
σύμφωνα με το politicο. Τις πρώτες

δέκα ημέρες οι πωλήσεις του ανέβαιναν, αλλά μετά η Amazon του
πρότεινε να αγοράζει απευθείας
τον καφέ και να τον πωλεί μετά
στην πλατφόρμα της. Η εταιρεία
μπορεί να ενισχύσει τις πωλήσεις
αυτές με ειδικές τεχνικές διαφήμισης, αλλά παράλληλα αυξάνει τον
έλεγχό της επί της διαμόρφωσης
των τιμών και των συστημάτων
διανομής. Ο Ολλανδός έμπορος καφέ αρνήθηκε την πρόταση και μερικούς μήνες αργότερα η Amazon
έκανε συμφωνία αγοράς ιδιωτικής
ετικέτας καφέ απευθείας από καφεκοπτείο. Οι δικές του πωλήσεις
υποχωρούσαν και εκείνες της Αmazon αυξάνονταν. Ούτε ο Πέτερ
Σόρμπερ ούτε ο τελευταίος επιχειρηματίας μπορούν να αποδείξουν
τον συσχετισμό της δικής τους
πτώσης πωλήσεων με την άνοδο
της Amazon. «Στην πλατφόρμα
βλέπω προϊόντα εμπορικών σημάτων ή αντίγραφα εμπορικών σημάτων που διέθετα εγώ. Τώρα η
Amazon τα απέκτησε. Τα επέλεξε
η ίδια ή είδε από τη δική μας δραστηριότητα ότι έκαναν καλές πωλήσεις και έτσι το αποφάσισε;» διερωτάται, τέλος, ο κ. Σόμπερ.
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Πωλητήριο σε 75 ξενοδοχειακά
ακίνητα δημοφιλών προορισμών

Ευκαιρίες στα ακίνητα των
τραπεζών «βλέπει» η Briq
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τις ανοδικές τάσεις τόσο στις τιμές,
όσο και στα ενοίκια των επαγγελματικών ακινήτων θα επιχειρήσει να
εκμεταλλευτεί κατά το 2019 η διοίκηση της Briq Properties ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Infoquest. Εμφαση
θα δοθεί κατά κύριο λόγο στα ακίνητα
που θα διοχετεύσουν στην αγορά οι
τράπεζες, αλλά και στην προσθήκη
κτιρίων με έντονο περιβαλλοντικό
χαρακτήρα και υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης, καθώς αυτά είναι
και τα πλέον περιζήτητα από θεσμικούς επενδυτές και χρήστες, προσφέροντας έτσι και το περιθώριο μεγαλύτερων αποδόσεων.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «η αναγκαία εξυγίανση
του δανειακού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών, που περιλαμβάνει αρκετά
ακίνητα, προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες στις εταιρείες επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία και νέα δυναμική στον χώρο των ακινήτων». Εκτός
από τα ακίνητα των τραπεζών, στόχος
της Briq Properties για το 2019 θα
είναι η τοποθέτηση σε επαγγελματικά
ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, τα
οποία τηρούν τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι πιθανή ακόμα και η συμμετοχή
σε έργα ανάπτυξης ακινήτων, σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου,
καθώς τέτοιου είδους ακίνητα απουσιάζουν από την εγχώρια αγορά ακινήτων, λόγω της έλλειψης νέων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, απόρροια της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, στόχος
της εισηγμένης είναι η περαιτέρω
αύξηση των μεγεθών της μέσω νέων
επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι κατά
τη διάρκεια του 2018 η εταιρεία επένδυσε συνολικά κεφάλαια 11,5 εκατ.
ευρώ για την απόκτηση πέντε νέων
ακινήτων, μεταξύ των οποίων και
μια μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων,
επιφάνειας 1.788 τ.μ., στην οδό Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι. Για το
συγκεκριμένο ακίνητο δαπανήθηκε
1 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση ανέρχεται σε 8%. Πωλητής ήταν ο όμιλος
Ελλάκτωρ. Αλλη μια σημαντική κίνηση της Briq το 2018 αφορούσε την
απόκτηση του «μπουτίκ» ξενοδοχείου
Mr & Mrs White Paros, στο ομώνυμο
νησί των Κυκλάδων. Πωλητής ήταν

Διστακτικοί οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές από τις υψηλές απαιτήσεις των πωλητών
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ








Στόχος της εισηγμένης είναι η περαιτέρω αύξηση
των μεγεθών της μέσω
νέων επενδύσεων.
η Hotel Brain, η οποία θα παραμείνει
ως μισθωτής του ακινήτου. Η εν λόγω
επένδυση ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ.
Μετά και τις παραπάνω επενδυτικές
κινήσεις, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αριθμεί συνολικά 14 ακίνητα,
αξίας της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 51,1% σε
ετήσια βάση. Αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς, η διοίκηση της
Briq εκτιμά ότι εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από το μεγάλο απόθεμα
ακινήτων δεύτερης ή και ακόμα χαμηλότερης κατηγορίας, όπως επίσης
και από την αδυναμία των τραπεζών
να χορηγήσουν νέα δάνεια. Οπως
αναφέρεται όμως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, «παρ’ όλα αυτά, το τοπίο φαίνεται
να αλλάζει, νέες κατασκευές προγραμματίζονται και εκδηλώνεται ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών καθώς
και ξένων αγοραστών να επενδύσουν
στον εγχώριο τομέα των ακινήτων,
όπου οι αποδόσεις είναι υψηλότερες
από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης,
αύξηση παρουσίασε και η ζήτηση
νέων χώρων από εταιρείες σχετιζόμενες κυρίως με τους κλάδους της τεχνολογίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και του τουρισμού λόγω πλάνων επιχειρηματικής μεγέθυνσης και
επέκτασης σε νέους χώρους». Μοναδική «παραφωνία» στα παραπάνω
αποτελεί η τυχόν αρνητική επίδραση
των διαδοχικών εκλογών, κυρίως των
βουλευτικών, στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην οικονομική
πολιτική.

Πάνω από 75 ξενοδοχειακά ακίνητα πωλούνται σήμερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο οι συναλλαγές που
ολοκληρώνονται είναι αρκετά λιγότερες. Σύμφωνα με στελέχη της
αγοράς ακινήτων, αυτό οφείλεται
στις αυξημένες απαιτήσεις των
πωλητών που αποθαρρύνουν τους
ενδιαφερόμενους. Οπως αναφέρει
σε πρόσφατη ανάλυσή της η Arbitrage Real Estate, πάνω από 50
ξενοδοχειακές μονάδες (εν λειτουργία) πωλούνται σήμερα σε
αξίες υψηλότερες από τη μέση
αξία ξενοδοχείων ανάλογων προδιαγραφών. Αντίστοιχα, προς πώληση βρίσκονται και πάνω από
25 κενά ξενοδοχειακά ακίνητα
που δεν λειτουργούν.
Παράλληλα, πάνω από 140 ξενοδοχεία, αξίας άνω των 282 εκατ.
ευρώ, εκτιμάται ότι βρίσκονται
στα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων που πωλήθηκαν το 2018
σε επενδυτικούς ομίλους, όπως
η Apollo Global Management, η
PIMCO και η Bain Capital. Σταδιακά και αυτά τα ξενοδοχειακά
ακίνητα θα αρχίσουν να διατίθενται προς πώληση στην αγορά,
είτε μεμονωμένα είτε ως χαρτοφυλάκια. Με βάση τους αναλυτές,
«η ενεργή διαχείριση των παραπάνω ακινήτων από τους ξένους
επενδυτές ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για
την είσοδο νέων ελληνικών και
ξένων επενδυτικών σχημάτων,
τα οποία με τη σειρά τους θα συνεισφέρουν στη σταδιακή αναδιαμόρφωση του ιδιοκτησιακού
και διαχειριστικού καθεστώτος
στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα».
Πάντως, οι τιμές πώλησης των
ξενοδοχείων της Αθήνας καταγράφουν εκρηκτική άνοδο κατά
τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
αποτελώντας την πλέον περιζήτητη κατηγορία ακινήτων στην
αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας ερευνών ξενοδοχείων








Αυξημένες κατά 11%
είναι οι τιμές πώλησης
των μονάδων της
Αθήνας.
Hotel Valuation Services (HVS),
το 2017, οι τιμές των ξενοδοχειακών ακινήτων στην ελληνική
πρωτεύουσα αυξήθηκαν κατά
11%. Πρόκειται για την τρίτη καλύτερη επίδοση πανευρωπαϊκά,
πίσω μόνο από τα ξενοδοχεία της
Λισσαβώνας στην Πορτογαλία
και της Μαδρίτης στην Ισπανία,
όπου οι αξίες αυξήθηκαν κατά
14,7% και 14,1% αντίστοιχα. Σημειωτέον δε ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος δεν ξεπέρασε το
3,9%. Μάλιστα, η τάση αυτή είναι

σταθερή καθόλη τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, καθώς το 2015,
οι τιμές των ξενοδοχείων στην
Αθήνα είχαν αυξηθεί κατά 12,6%
και το 2016 κατά 10,6%.
Οπως αναφέρει η Arbitrage
στην ανάλυσή της, οι επενδυτές
του εξωτερικού θεωρούν ότι τα
ξενοδοχεία, ειδικά τα πολυτελή
και ποιοτικά ξενοδοχεία πόλης
(city hotels) της Αθήνας, έχουν
καλύτερα βασικά μεγέθη σε σχέση
με άλλες κατηγορίες ακινήτων,
όπως τα γραφεία ή τα εμπορικά
κέντρα. Ως εκ τούτου, αναζητούν
συνεχώς αγοραστικές ευκαιρίες
στη συγκεκριμένη αγορά. Ενδεικτική είναι, για παράδειγμα, η είσοδος της διεθνούς πολυτελούς
ξενοδοχειακής αλυσίδας Grand
Hyatt στο νέο πολυτελές ξενοδοχείο της λεωφόρου Συγγρού, που
άνοιξε το 2018 στη θέση του

πρώην Athens Ledra. Το ακίνητο
είχε αποκτήσει το 2017, μέσω
πλειστηριασμού, η Hines με τη
Henderson Park έναντι ποσού
ύψους 33 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το διάστημα από το
2014 μέχρι και το 2018 επενδύθηκαν πάνω από δύο δισ. ευρώ
για την ανάπτυξη, εξαγορά και
ανακατασκευή κυρίως μεγάλων
ξενοδοχείων πέντε αστέρων
στους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας, δηλαδή τις Κυκλάδες, το Ιόνιο, την Κρήτη, την
Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. Παράλληλα, εκτός
από τις αγορές και τις ανακαινίσεις ξενοδοχείων, πραγματοποιήθηκαν και μετατροπές επαγγελματικών ακινήτων, κυρίως
κτιρίων γραφείων, σε ξενοδοχεία.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αναπτύξεις εξ ολοκλήρου νέων κτιρίων, αλλά και ανακατασκευές υφιστάμενων ακινήτων θα βρεθούν
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των εταιρειών επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) το
2019, καθώς οι διοικήσεις των εταιρειών αναζητούν αποδοτικότερους
τρόπους για να εμπλουτίσουν το
χαρτοφυλάκιο των ακινήτων τους.
Οπως αναφέρουν στελέχη του
κλάδου, μέσω των αναπτύξεων οι
εταιρείες μπορούν να ελέγξουν
πλήρως το επενδυτικό προϊόν που
επιθυμούν να δημιουργήσουν, ορίζοντας επακριβώς τις προδιαγραφές και τα επιμέρους χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει αυτό,
με αποτέλεσμα να μπορούν να
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη υπεραξία. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει
ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην
υφιστάμενη συγκυρία, δεδομένου
ότι η ελληνική αγορά στερείται
πλήρως νέων αναπτύξεων ακινήτων τα τελευταία χρόνια, λόγω της
αποχής των εταιρειών ανάπτυξης
ακινήτων από νέες επενδύσεις.

Βιοκλιματικό
Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 θα
σηματοδοτήσει την πρώτη αμιγή
ανάπτυξη της Εθνικής Πανγαία
ΑΕΕΑΠ, της μεγαλύτερης εταιρείας
του κλάδου. Η εταιρεία προχωρά
στην κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου γραφείων στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Μάλιστα, ο σχεδιασμός του έργου γίνεται από την

ίδια την εταιρεία, σε συνεργασία
με εξωτερικό συνεργάτη. Το ύψος
της επένδυσης υπολογίζεται σε
13,6 εκατ. ευρώ, ενώ το νέο κτίριο
θα αναπτυχθεί σε δύο όμορα οικόπεδα που αποκτήθηκαν πριν
από λίγους μήνες για τον σκοπό
αυτό, επιφάνειας 5,2 και 4,2 στρεμμάτων αντίστοιχα. Το νέο κτίριο
γραφείων θα προσφέρει εκμισθώσιμη επιφάνεια της τάξεως των 5.000
τ.μ., πλέον υπογείων 3.800 τ.μ.
«Το 2019 και γενικά τα επόμενα
χρόνια θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη ακινήτων,
ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές που εμείς θέλουμε να διαθέτουν τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου μας. Εκτιμώ ότι η ελληνική
αγορά γραφείων στερείται σύγχρονων βιοκλιματικών κτιρίων,
που βρίσκονται διεθνώς στην
πρώτη γραμμή της ζήτησης, και
εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε άμεσα», αναφέρει ο Αρις Καρυτινός,
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Πανγαία. Οπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου, το σημερινό
απόθεμα γραφείων είναι παρωχημένο και αποτελείται από μη
αποδοτικά κτίρια. Επιπλέον, με
το να επενδύσει μια ΑΕΕΑΠ από
το στάδιο της ανάπτυξης εξασφαλίζει σαφώς υψηλότερη απόδοση
των κεφαλαίων της συγκριτικά
με το να το αποκτήσει έτοιμο, καθώς το κόστος είναι χαμηλότερο.

Στον Πειραιά
Αξίζει να σημειωθεί ότι η στροφή προς τις αναπτύξεις ακινήτων

ΑΠΕ

Νέα κτίρια υψηλών προδιαγραφών σχεδιάζουν οι επενδυτικές ακινήτων

Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει στην κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου γραφείων αξίας 13,6 εκατ. ευρώ.

Η νέα στρατηγική των ΑΕΕΑΠ
Μέχρι το 2013, το θεσμικό πλαίσιο
για τις ΑΕΕΑΠ ήταν εξαιρετικά περιοριστικό, καθώς οι εταιρείες του
κλάδου μπορούσαν να επενδύουν
αποκλειστικά σε ολοκληρωμένα
ακίνητα εισοδήματος, δηλαδή κτίρια
γραφείων, εμπορικά καταστήματα
κτλ. Τότε, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η συμμετοχή τους και σε διαγωνισμούς πώλησης ακινήτων του
Δημοσίου, το θεσμικό πλαίσιο, το
οποίο βρισκόταν σε ισχύ από το
1999 χωρίς ουσιαστικές μεταβολές,
τροποποιήθηκε με γνώμονα την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας. Από
τότε, οι εταιρείες του κλάδου μπο-

ρούν να επενδύουν, μεταξύ άλλων,
σε κατοικίες, σε ξενοδοχειακά/τουριστικά ακίνητα, να συστήνουν κοινοπραξίες, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ακόμη και να αναπτύσσουν οικόπεδα (υπό κάποιους
όρους). Ετσι, παρασχέθηκε η δυνατότητα στις διοικήσεις των εταιρειών να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους και να κινηθούν και σε πιο
εξειδικευμένες κατηγορίες ακινήτων, πέραν των συνηθισμένων. Ακόμη, βέβαια, οι αναπτύξεις είναι μετρημένες, ωστόσο το ενδιαφέρον
είναι πολύ έντονο, σχεδόν από το
σύνολο των εταιρειών του κλάδου.

από τις ΑΕΕΑΠ χρονολογείται ήδη
από τους τελευταίους μήνες του
2017, όταν η Grivalia Properties
προχώρησε στη σύσταση κοινοπρακτικού σχήματος με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand
Real Estate, με αντικείμενο την
ανάπτυξη μέρους των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος στον Αγιο Διονύσιο Πειραιά.
Από τότε και έως σήμερα, η εισηγμένη, η οποία οδεύει προς
απορρόφηση από τον όμιλο της
Eurobank, έχει υπογράψει τρεις
ακόμα σχετικές συμφωνίες με την
Dimand Real Estate, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και ανάπλασης του συνόλου των εγκαταστάσεων Παπαστράτου, μέσω της οποίας εξασφαλίζει την απόκτηση σειράς
υπερσύγχρονων κτιρίων γραφείων,
όπως επίσης στην αντίστοιχη
επένδυση ανακατασκευής του κτιρίου γραφείων της Ελευθεροτυπίας
στον Νέο Κόσμο. Επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων έχει όμως σε
εξέλιξη και η θυγατρική Grivalia
Hospitality, η οποία δρομολογεί
την ανάπλαση, μεταξύ άλλων, των
εγκαταστάσεων των «Αστεριών»
της Γλυφάδας.

Και ανακατασκευές
Εν τω μεταξύ, εκτός από την
αναζήτηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης ακινήτων, η Εθνική Πανγαία συνεχίζει τις ανακατασκευές
κτιρίων που απέκτησε κατά τη
διάρκεια του 2018 ή και παλιότερα,

όπου δρομολογούνται αλλαγές
χρήσης για τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης. Ενα τέτοιο παράδειγμα
είναι το νέο ξενοδοχείο με έμφαση
στη γαστριμαργία που έλαβε πρόσφατα άδεια λειτουργίας στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος
(Μητροπόλεως 23).
Πρόκειται για κτίριο επιφάνειας
4.300 τ.μ., όπου εκτός από το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει και
εστιατόριο με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα. Το ακίνητο αποκτήθηκε έναντι τιμήματος της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ. Η αρχική
συμφωνία είχε συναφθεί στο τέλος
Ιουλίου του 2014, με την καταβολή
προκαταβολής 1,5 εκατ. ευρώ.
Μπουτίκ ξενοδοχείο θα λειτουργήσει, μεταξύ άλλων, και σε άλλο
ένα ακίνητο της εταιρείας στη
συμβολή των οδών Ερμού 66 και
Αγίας Ειρήνης 7. Πρόκειται για
κτίριο 2.525 τ.μ., το τίμημα κτήσης
του οποίου ήταν 5,7 εκατ. ευρώ,
ενώ θα δαπανηθούν επιπλέον 1,3
εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωσή του
σε κτίριο μεικτής χρήσης.

Στη Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχα, σε έτερο διατηρητέο
ακίνητο, πλησίον των Λαδάδικων
στη Θεσσαλονίκη, δρομολογούνται
εργασίες ανακατασκευής, ώστε
να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο κτίριο κατοικιών που θα απευθύνονται σε φοιτητές.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης, μαζί με την αγορά του ακινήτου, υπολογίζεται σε περίπου
4 εκατ. ευρώ.
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Εφηβοι δεσμώτες των smartphones
Πώς η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οδηγεί τους νέους, και ειδικότερα τα κορίτσια, στην κατάθλιψη
Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ
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Το 2007 ήταν το annus
horribilis: τα παιδιά
με σοβαρά συμπτώματα
άρχισαν τότε
να πολλαπλασιάζονται.
Τι συνέβη; Η εμφάνιση
του iPhone.
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ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
¢ÇÏÔÄÓËÔÕÄÓÜÝÖÕßÈØÃÙÑËÏ
ÚÕßÝÖÏÕÇÖØÄÙÓËÔÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÃÊÏÜÔ
ÚÜÔÍÕÔÁÜÔÑÇÏÙÚÎÔÇÖØÕÛßÓÃÇ
ÂÚÎÔÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÇÑÇ-

ÛÕÊÎÍÂÙÕßÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÌÎÈËÃÇ

«Παιδιά ηθοποιοί»
ÚÕØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÓÏÇÁØËßÔÇ
ÚÕßÎÕÖÕÃÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÚÕ
 ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÁÞÕßÔÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÇÊÆÕÚÕßÝÞØÄÔÏÇËÔ×
ÓÃÇÇÑÄÓÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÕÏÍÕÔËÃÝÇÔÇØÚÕÆÔÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßÝÖØÕÚÕÆ
ÇßÚ¦ÑÒËÃÙÕßÔÚÇÖÁÔÚËÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝ¡ËÍÇÒ×ÔÕßÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÔÇÍÃÔÕßÔ
ÎÛÕÖÕÏÕÃ¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÐÁØÕßÔÄÚÏÕÏ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÝÛÁÒÕßÔÔÇÊËÃÞÔÕßÔ

ÑÇÒ¦ÙÚÇZVJPHSTLKPHÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
È¦àÕßÔÚÇÊßÔÇÚ¦ÚÕßÝÔÇÍÃÔÕßÔ
ÑÇÒÕÃÖËØÌÄØÓËØ®ÕÓÕÒÕÍËÃÓÏÇ
ÓÎÚÁØÇÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÒ¦ÞÏÙÚÕÏËÔÂÒÏÑËÝÙÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÎÝ
ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÚÏËÖÃÖÚÜÙÎÁÞËÏÎ
ßÖËØÊÏÑÚÆÜÙÎÙÚÇÃÊÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÚÃÓÎÓÇÄÒÎÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝßÖËØÁÑÛËÙÎÝ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÕÝÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÚÏÝÊÆÕÁØËßÔËÝÙßÓÖËØÇÃÔËÏÄÚÏÎÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÎÁÙÞÇÚÎ¦ÓßÔÇÚÜÔÇÍÔ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÇßÚÄÚÕ
ËÏÑÕÔÏÑÄÖÇÔÎÍÆØÏÚÎÝÙÚÏÍÓÏÇÃÇÝ
ËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃÇÝÃÍÕßØÇÕÏÒÆÙËÏÝÊËÔËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒËÝÒÒ¦Î¬àÕÁÏÒÝÖÏÙÚËÆËÏÖÜÝÖØÁÖËÏÄÒËÝÔÇÐËÑÏÔÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÓÄØÌÜÙÎÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝÖØÕÚØÁÖËÏ!
 ÕØÃÚÙÏÇÑÒËÃÙÚËÚÏÝÕÛÄÔËÝÑÇÏ
ÇÔÕÃÐÚËÚÇÈÏÈÒÃÇ®

Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης είναι
δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Από τις εκδόσεις Κριτική κυκλοφορεί
το τελευταίο του μυθιστόρημα
«Ο αλγόριθμος της σοφίας».
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα για το «Elevator»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

17.3.19 -23.3.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΔΙΑΛΕΞΗ

«Το αρχαίο δράμ
στη σύγχρονη σκηνή»
Η ΣΕΖΟΝ ÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸Ù{¨oÑw
É{³iÈÇÊ³iiÐÉÚÓÐÑt0Ñ¨TÑË
Ù¨ÒÐÑ³iÖoT¨i~iÊ É¨Ë³w
i³iØ°Ü~i³iØuÐÉ³i~iÚÓ³¨{Ñ
Ñ³É¨ËÑ ÈÑooÉÜÒ³ÈÉ³iÑ³É¨Ëw
Ñ ÈÑooÉÜÒ³ÈÚÑÈÇi³ÊÈ{UÑw
oÙÑÜÓÑ=Ê¨Ñ~iÚÓ³¨{ÑV{~ÑÚioiw
³ÓØÒ{Ø{ÑÊØ~Ñ{å³iØ(É³¨ËÙiØ
ÑÌ³å{~³Ì(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨ÈV
~Ñ{iåÖ¨Ñ.{Ùi¨ÖÜÈV~iÚÓ³¨{Ñ
~Ñ{ÉË~È¨i~ÑÚioÊ³¨{ÑÉËiØ³
å(åËÚÈÑÛ{ÑÜÓÂÉtÛ{ÑÜÉ~³{w
~ÊåoÜÑ³Ç{ÒØu¨i(Ü{³{³{~ÌÓw
³¨.( åoÜÑ³Ç{ÒØVÈ¨{Ò~ÈÒ³iV
åoÜÑ³Ç{ÒV0¨Ë³iÑ¨³ËÈVÑÌ¸UÆÆ
ÐÐÓØmUÆÆÐÐΠληροφορίες info@

project-season.org

H θεατρική ÐÒÙÑ&x²/
²_¦>¦Ã/v_>²¦_~Ñ{³ÚÓÑ³¨
8v_¦_>º©®¸VÑ¨È{ÒÇÈÉ¨w
³iÑÉÜÜÊ{ÑÚÉÑ³¨{~Ê¨ÉÐ{Ó¨Ñ³
Ó¨ot _¿>²¦u³>º¦¦>x>x
~Ñ{+xR>¦X¦_¦¦>ÉÚÉÑ³¨{~ÊÙ{Ñw
~ÉÈÊÑÌ³iÐÈÐiVÑÐÉ¨{~Ñ{w
~ÊV~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑVÑÌ³i
ÈÑooÉÜËÑ$È×¨ËÈ~Ñ{~iÚÉËÑ
³ÈåÚÖÜÜiÛiÐÚÓÈØo{Ñ¸ÐÌw
Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø0ÑÑÓ¨ÉËÑ{ÓÑØ
ÈÐKÜ{~ÌØT¨ØÈÓTÉ{ÐÉ³Ñ³¨Ñw
ÉËÉ~ÜÈKËÒÜiØÑÒÐÉÑÉÙÖ
Òo¨{ÑÚi¨ËÑ Ñ¨Ò³ÑiÑ³{ÐÉ³Ëw
ÇÉ{³ÑÑÓ¨ØÓÑÙ~{ÐÑ³{~Ìw
ÜÊÑÐÓÑ³ËÙ~{ÐÒÇ³Ñ{{
Ñ³TÓØÌT{ÐÌ³TÑ¨Ñ~³Ê¨ÑÜÜÒ
~Ñ{³ÚÉÑ³${ÚÓÉ{ØÚÖÐÑ³Ø~Ñ{
ÚÖ³iV~È¨ËÑ¨TÈ~Ñ{ÌÐi¨ÈVKÑÑ{w
³Ê~Ñ{Ñ{TÐÒÜ³ÈÉÑÜÜÒ³Ñ{³Ìw
o¨Êo¨ÑÈÙÉÐ¨ÉËÑ¨ÒÑ
ÚÉ¨iÚÖ~{ÊÉ{Ø³Ñ~³{~ÊØ³ÙÖ
tÈoÐÒTu³Èt¨{o~u(ÑËÇÈ{
Ò~KØÑ~KÈV ÈÑooÉÜËÑ$Èw
×¨ËÈV³ÑØ³Ñ³ËÈV.ÑÜw
ÐiÉ¨ÖÜÈgÈÜÒV(ÑÑo{³iØ
=ÑÐÑ~~ËÙiØV³Ñ³ËØ'¨ËÂÈV
ÖÑ{Ü³{ÒÙÈ'ÓØU(ÑÑo{³iØ0{w
ÐÚÓÈV°³¨ÉÑÒ{È8v_¦_>º©

®¸V{TÑÊÜÈÈÜËÙilV{ÐÉÈw
~ËÑ(ÑÜÜÈ¨{³{ÑØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
~ÒÚÉ.ÒKKÑ³V³{ØUÆÆÐÐ~Ñ{Èw

¨{Ñ~Ê³{Ø¬UÆÆÐÐVÐÓT¨{må¨{ÜËw
È(ληροφορίες τηλέφωνο 99122 552,
995881034, pointto@gmail.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η «Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ με την Υρώ Μανέ

Χρωματικές αξίες
στην ποίηση Πασιαρδή
Ο εικαστικός .ÒKKÑØ¨{³ÙÈÜËÙiØ
ÚÑÙÉ{Ù{ÒÜÉÂiÐÉÚÓÐÑt¨ÐÑ³{~ÓØ
ÑÂËÉØ³iËii³È{TÒÜi(Ñ{Ñ¨w
ÙÊu Ù{ÒÜÉÂi³Èo³ÖÉ{~Ñ³{~Ö
³¨Ó×É³Ñ{oÖ¨ÑÌ³³¨Ì~Ñ{³
ÐÓÐÉ³ÑËÑ{i³ÊØ¨ÉooËÇÉ{
³iÓ{Ñ³ÈT¨ÐÑ³Ø%Ø³Ëw
ÇÉ{.ÒKKÑØ¨{³ÙÈÜËÙiØ{TÒÜiØ
(Ñ{Ñ¨ÙÊØÉËÑ{ÙÉ{ÌØ~Ü¨Ë³ÑØVÈ
³{TÉ{ÚÉ³ÉËÉ{~ÌÉØVT¨ÐÑ³ËÇ³ÑØ
ÈÒÐÑ³ÈÑËÚiÐÑÉÉ¨oÑÜÉË³
T¨ÐÑVÑÒoÉ{³ËiÐÒ³ÈÉiÐÑw
{Üo{~ÌÉoTÉË¨iÐÑ{Ì³{ÐÉ{~Ñ³{~ÊØ
Ù{Ñ³ÖiØ¨ÖKÉ{{i³ÊØÐÓÑ³È
ÓÑÇo¨Ò×«åÈ³ÌÉËÑ{³É¨³iÐÑ
ÈÑÑ×ÖÉ³Ñ{ÐÓÑÑÌ³i¨Óow
o{i³ÈÐ{Üi³ÊÛÉÈ³Ó¨ÑdÑ¨³ËÈV
¨Ñ¬U´ÆÐÐ ¨ÉÈi³{~ÊÒÙÑå¨w
TÑ{ÜoËÑØ³È(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈV
ÜÒÙ³Ø¸VÉÈ~ËÑΕίσοδος

³iÑÚÌ³i³ÑV³iÑÐÉÌ³i³Ñ~Ñ{
³iÙÖÑÐiÐ{ÑØoÈÑË~ÑØo{ÑÉ{w
KËiV³i{³¨ËÑ³iØ,ÓÑØÈ
³ÐÌÈÊÂÉ¨É~ÑÜÒVÊ³ÑÑ
¨×Ó¨É{É¨³{~ÓØÈi¨ÉËÉØ
0Ó¨oÉËÑ{ÓÑÈÑ¨Ñ³{w
~Ì³ÑÂËÙ{oÉÐÒ³É{~ÌÉØVÐÈ{w
~ÓØ~Ñ{³¨ÑoÖÙ{ÑÜÌ~Üi¨È³È
¸ÆÖÑ{Ñ{ÑÐÒÙÑ¨ÉÌ¨w
³É¨wÈoo¨Ñ×ÓVo¨ËÇÈ³i
,ÓÑ³i.ÐÈ¨{Ò³Ý²v_©&¦xX_
&>¦>X_(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³i(Ñ¨Ñw
~ÉÈÊ¸¸Ñ¨³ËÈ³(Ñ³³ËTÉ{
ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖV³{Ø
¸´Ñ¨³ËÈ³ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨
.³¨KÌÜÈ~Ñ{³{Ø¸mÑ¨³ËÈ
³ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨Ò¨Ñ~ÑØ
Πληροφορίες τηλέφωνο 25377277,
www.pattihio.com.cy

ελεύθερη.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση «Ουτοπίες»

Εκθεση Δώρας Ορόντη
Έκθεση ³iØÛ¨ÑØ$¨Ì³iÙ{¨oÑÉ{³(Ñw
É{³ÊÐ{ ÉÒÜ{Ø(Ò×È³iåËÚÈÑ4w
ÙTÊØ³È(ÑÉ{³iÐËÈ ~ÑÜÜ{³ÓTiØÚÑÑw
¨È{ÒÉ{Ó¨oÑ³iØÑÌÙ{Ò×¨ÉØÉ¨{ÌÙÈØV
Ñ³{¨ÉÈ³{~Ò³iØÙÈÜÉ{ÒØ³iØÑÌ³¬l
ÐÓT¨{ÊÐÉ¨ÑÒ{ÑÐÉoÒÜÙ{Ñ³ÒÉVÒÜw
ÜÑÐ{~¨Ì³É¨ÑVÓ¨oÑÇo¨Ñ×{~ÊØ~Ñ{ÑÒoÜÈ×ÑV
ÜÒÙ{ÑVÑ~¨ÈÜ{~Ò~Ñ{Ð{~³ÊØ³ÉT{~ÊØÖ¨{ÑioÊ
ÓÐÉÈiØ³iØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑØÉËÑ{i×ÖiV~Ñ{
³ÑÓ¨oÑ³iØÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{o{Ñ³iÓ³i~{i³{~Ìw
³i³ÑV³iT¨ÐÑ³{~Ê¨ÉÈ³Ì³i³Ñ~Ñ{³ÙÈÑÐ{ÐÌ
³iØÖÚÉiØ.³{Ø~Ñ³Ñ~ÉÈÓØ³iØÈÙÈÒÇÉ{
³ioÉÐÉ³¨{~Ì³i³ÑÐÉ³{ØÓ³ÉØTÉ{¨Ð{Ñ~ÓØ{ÉÜ{ÓØ(ÑÉ{³ÊÐ{ ÉÒÜ{Ø
(Ò×ÈVÜÉ×Ì¨ØÛÑÒiØ¸V(Ò×Ø Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ølå¨{ÜËÈ
~Ñ{ÚÑÉËÑ{Ñ{~³Êo{Ñ³~{ÌÑÌ³{ØÐÓØ³{ØÐÐ

Η Γκαλερί å~ÒÜÈiÙ{¨oÑÉ{³i
Ó~ÚÉi(ÑÑo{³iØ(ÑÒ³ÑØVÐÉ³Ë³Ü
t$È³ËÉØu.³iÓ~ÚÉiÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË
ÓÑØÒ{Ñ³Ø~ÌÐØÊÓÑÒÜÜ~ÌÐ
åÈ³ÌÈ³Ñ{¨{ÒÇÉ{~ÑÜÖ³É¨ÑÑÉ¨{o¨Òw
É{~Ò{Ø³iÓ~ÚÉiÉËÑ{iÐ{ÑÒÜÜi
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ {ÙÓÑ³ÈÌ³{³~ÒÚÉ³{
ÈÉ{Ù{~ÈÐÉÑÇÊÈÐÉVÙiÐ{È¨oÉËw
³Ñ{ÐÓÑÑÌ³i³ÓTiåÈ³ÌØ×Ñ³Ñ³{w
~ÌØ~ÌÐØ³È~ÒÚÉÉÌØÐÑØÜ{ÌÉËÑ{
ÑÑoËÉ³Ñ{¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ~Ñ{ÈÜ{w
ÉË³Ñ{ÐÓ³Ó¨o{Ñ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ
È×³ÒÉ{ÐÓT¨{³{ÙÉÑ³Ì0ÑÓ¨oÑVÑ¨Ìw
ÜÈÑ×¨Ö³Ù{~ÌÐÈ~ÌÐÐw
¨ÉË~ÑÚÓÑØÑ³Ñ³Ñ{¨{ÒÂÉ{ÐÉ³Ù{~Ì
³È0ÈÜ{~ÌÈT¨i{Ð{ÉËÑ{ÈÜÌØ

©²_À>¦_ÉÜÉÈ~ÌT¨ÐÑo{Ñ³ËÑ¨ÑÓw
ÐÉ{É~Ò³{Ñ¨TÑÍ~Ì~Ñ{~Ò³{{~ÑÚÑ¨Ì
ÑÈËÑT¨ÐÑ³Ø~Ñ{ÒÜÜ³{TÉË
ÙiÐ{È¨oÖÐ{Ñ{ÂÉ~ÒÚÑ¨iÐ¨×Ê~Ñ{
~Ëii~ÑÜÉ¨Ëå~ÒÜÈiVÈ³¨´ÆV
ÓoÑ¨0×Ò¨~VÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22300150,
info@apocalypse-gallery.com.cy
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Η κουφή και η ουρά της

Ξ

επεράσαμε τις ÓÖÇØÕÆÌËÝÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ßÔÇÍËØÓÕÆÙÚÕÔÂÓÕ¦ØÔÇÑÇÝ
Ë×ØÍÏÕßÇÑÑÕÚØÆÖÎÖËØÃÚÕßØÑÄØÇÚÙÇÝÑÇÏÇÌÏÚ×Ô´ÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÈÁØÜÌ§ËÕÌÆÚÕßÔÇÚÕÔÊÏÇÍØ¦ÉËÏ
¥ØÇÃÇÑÇÒ¦ÚÕßÁÑÇÔËÚÏÓÜØÂÛÎÑËÑÇÏ
Ö¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜ´ÒÇÓÜØÁÑÇÏÚÏÙßÔÁÈÎÈÍÂÑËÁÔÇÝËÃÖËÓÏÇÚÙÏÄÌÚÇÔÇÚÕ
ÍØ¦ÉÜÓÖÕØ×ÔÇÚÕÖØÕÌÁØÜÊßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÑÇÏÇÓÁÙÜÝÙÚÇÚØÇÖÁàÏÇÕÏÚÄÓÕÏ
ÏÙÚÕØÃÇÝ¬ÏÍÏÇÒÏÔÕÓÖ¦ÓÖÇÑÕßÝÚÏÍÏÇ
ÌËÕßÊ¦ØÞËÝÚÏÍÏÇÇÑØÇÏÌÔËÃÝ´ÒÒÎÔËÝ
ÚÏÍÏÇ¢ÕÃÔÏÑËÝÇÖ»ÄÒÇËÃÞËÕÓÖÇÐÁÝ
ÁÍØÇÌËÕÑÇÛÁÔÇÝÄÚÏÚÕßÑÇÚÁÈÇÏÔËÑÇÏ
ÚÕÁÔÚßÔËÓËÒÃÍÎÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÓËÄÚÏËÃÞËÇÑÕÆÙËÏÑÇÏÛßÓÄÚÇÔÇÖÄÚÕÙÞÕÒËÃÕ
ÂÑ¦ÖÕÏÕÁÔÚßÖÕÖÕßÁÖËÙËÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÔÚ¦ÐËÏÑÇÏÚÏÁÍÏÔËËÃÖËÁÔÇÝÑ¦ÚÏ
ÑÇÏÚÕÑ¦ÔÇÓËÑÇÏÛÁÓÇ¯ËÃÖËÙßÍÍÔ×ÓÎÊÏÇÍØ¦ÌÎÑËÖ¦ÓËÔÇÊÕÆÓËÚÏÁÍÏÔË
ÓËÚÕÄØÏÙÓÇÍÏÇÚÕÔßÔËØÍÇÚÏÙÓÄ¯
ËÔÚÎÈØÂÑÇÑÇÛÄÒÕßÇÙÚËÃÇÚÎÊÂÒÜÙÂÚÕßÑÇÛÄÒÕß
ÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏÇÌÃÚËÝËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑÕÃ¬ÕÆØÑÕÏÂÊËÔËÃÔÇÏÈÇÙÏÑ¦ÕÒÃÍÕ

ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÏÊÏÄÚÏÓËÇßÚÂ
ÚÎÒÕÍÏÑÂÛÇÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇÉ¦ÐÕßÓË
ÚÏÁÑÇÔËÕÖØÕÖØÕÖ¦ÖÖÕßÝÓÇÝÑÇÏÇÔ
ËÃÞÇÓË¦ÚÇÑÚÎÖØÕÖØÕÍÏÇÍÏ¦Í×ÓË
ÚÎÙËÏØ¦ÓÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÜÄÚÏÕÏ¦ÌÏÕÏËÃÔÇÏÄÒÕÏ´ÒÒÎÔËÝ
ÊÏÄÚÏÍËÔÔÂÛÎÑËËÑËÃÎÌØÕÊÃÚÎÑÇÏÓË
ÚÎÍÁÔÔÇÚÎÝÁÊÜÙË¦ÒÒÎÞ¦ØÎÙÚÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÑÇÏÓÖÄØËÙÇÔÑÇÏÇßÐÂÛÎÑÇÔËÒÒÎÔÏÑ¦
¬×ØÇÇÔÇßÚÕÃÇØÍÄÚËØÇÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÇÏ×ÔËÝÓËÚ¦ÙÑÁÌÚÎÑÇÔÄÚÏÖÇØ¦
ÔÇÓÇÝÚÇÌ¦ËÏÎÑÑÒÎÙÃÇÑÇÒÆÚËØÇÔÇ
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ËÃÔÇÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÎÌßÙÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÉßÞÏÑÂ
ÇÔÚÕÞÂÚÕßÛËÇÚÂ¬ÕÔÙÚØÏÓ×ÞÔËÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÔÕÃÍËÏÖÇØ¦ÛßØÇÙËÓÏÇÓËÒËÚÎÓÁÔÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÙÇÔÇÙÚØÇÖÂÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÁÐÜÚÎÔÖÕÃÎÙÎÖÕßÙËÖËÃÙÓÇÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔßÖ¦ØÞËÏ
ÙÇÔÖÇÔÚÕÚÏÔÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÁÒÔËÏ
ÙÚÎàÜÂÚÕßàÜÂÑßÔÎÍÎÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓÏÇÓÏÑØÂÇÙÎÓÁÔÏÇÇÔÚÇÆÍËÏÇ®©
ÕÆÔÚËØÇÚÕÍØ¦ÌËÏÓËÇÌÕØÓÂÚÎÃÑÎ®©ÕÆÖÇÚÕÙÑÎÔÕÛËÚËÃ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο ελληνικός πολιτισμός ρίζωσε στα Σκόπια
Εργα 34 Ελλήνων βρίσκονται εδώ και 55 χρόνια στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της γείτονος
Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Η πρώτη μουËÖÃÙÑËÉÎÙÚÇÑÄÖÏÇ
ÂÚÇÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ÍÏÇÚÎ
ÙßÔÇßÒÃÇÌÏÒÃÇÝÑÇÏËÏØÂÔÎÝÖÕß
ËÃÞËÊ×ÙËÏÕ¡ÃÑÎÝËÕÊÜØ¦ÑÎÝ
ÖÄÒÎÖÕßÛßÓ¦ÓÇÏËÃÞËÚÏÝÖÕÒËÕÊÕÓÏÑÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÔÇÍÃÔËÏÓÏÇ
ÍÕÎÚËßÚÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÖÇÚ×ÔÚÇÝ
Ö¦ÔÜÙÚÕÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÚÎÝÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔ
ËÖÇÔÇÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝÑÇÏÓËÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÍØÇÌËÃÕßÓËÒËÚ×ÔÕÐÏ¦ÊÎÓËÚ¦ÚÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÙËÏÙÓÄ
ÚÕß ËÏÑÄÔÇÖÕßÇÔÚÏÑØÃàËÏ
ÑÇÔËÃÝÙÂÓËØÇÇÖÄÚÇÞËÃÇËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÄÖÏÇ
®ËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂ¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÓËÏ×ÛÎÑËÕÏÇÔÕÏÑÚÕÃÞ×ØÕÏ
ÙÚÏÝÄÞÛËÝÚÕßÇØÊ¦ØÎÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÒÇÏ¦ÖÁÚØÏÔÎÍÁÌßØÇËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÓÕÔÚÁØÔÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÞ¦ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÇØÞÇáÙÓÕÆÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑØÕÆËÌÙÑÏ
ÔÚÕÔËÝËÃÔÇÏÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏÚÜÔÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÖ¦ÔÜÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÖ×ÝÎ
ÖÄÒÎÛÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÚÎÈ¦ØÈÇØÎ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÚÏØÏÇÑÂÝßÖÕÊÕÓÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÓÔÎÓËÏÇÑÂÝÍÒßÖÚÏÑÂÝ
ÓËÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ¬Õ
ÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÕÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÝÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÖÏÔÇÑÃÊÇÖÕß
ÛÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÄÚÏÚÇÁØÍÇÁÞÕßÔ
ÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÏÄÓÜÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÇßÛËÔÚÏÑÄ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÇÑÄÖÏÇ ÇÏÙßÓÈÕÒÃàËÏÚÎÔ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÎÍËÃÚÕÔÇÞ×ØÇÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ
ÇØ¦ÔÚÇÁÐÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÈØÃ-

Η Βάσω Κατράκη
και ο Εμμανουήλ Πηλαδάκης έστειλαν έργα τους
το 1965, ενώ μία από
τις πρώτες εκθέσεις
του μουσείου ήταν
και του Γιάννη Γαΐτη.

Λιτές o¨ÑÐÐÓØ~Ñ{ÉÂ³¨É×Ê
ÑËoÐÑ³ÑV³Ñ~Ö¨{ÑTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ò³ÈÈÉËÈ.ÖoT¨iØ0ÓTiØ
³Ñ.~Ì{Ñ
ÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÓÄÔÏÓÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß
¡ÕßÙËÃÕßÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÚÜÔ
ÑÕÖÃÜÔËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÊÜØËÁÝÒÒÂÔÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔÙÚÎÔÁÑÑÒÎÙÎÔÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÔ
ÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎËÔÄÝÓÕßÙËÃÕßÖÕß
ËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÁÔÔÎÓÇÑÇÏ
ÛØÁÓÓÇÓÏÇÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏÁÌÕØÕÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÄØÇÔËÚØÄÌÙÑÏ
ÖÄÚÕÇÃÛØÏÕÚÕßÓÕÔÚÁØÔÕßÑÚÏØÃÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÔÒÄÌÕÚÕß ÇÒÁÎÛÁÇ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂ©ÇÔÕÏÑÚÄÝßÖÇÃÛØÏÕÝÞ×ØÕÝÖÕßÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÇÔÁÍÍÏÞÚÕÝÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ®
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÏÝÒÏÚÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÕß
ÚÇËÐÜÙÚØËÌÂÓËÍ¦ÒÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇ
ÖÄÚÇÙßÔÚØÃÓÓÏÇÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÕß ÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕÓÕßÙËÃÕ
ÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÈÕÂÛËÏÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙËÑÇÏÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÁÔÇØÐÎÁÍÏÔËÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËØÇÌÏÙÚÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÚÎÝÏÕßÓÖÒÏ¦ÔÇ

Η θέαÑÌ³ÑËÚ¨{³ÈÐ³Ó¨È~³{¨ËÈÒ³ÜÌ×³ÈÑÜÓÉËÑ{~Ñ³ÑÜi~³{~Ê0ÈÉËtoÉÊÚi~Éu
ÐÓÑ³ÑÈ³¨ËÐÐ{ÑÈÒ×iÉË³È~Ñ³Ñ³¨×{~ÌØÉ{ÐÌØ³È®´
ÖÕßÊ×ØÏÙËÚÇÖØ×ÚÇÁØÍÇÈÕÂÛËÏÇÖÂØËÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÄÚÇÔËÖÏÚØÕÖÂËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝ¡ÖÄØÏÝËÚÑÄÌÙÑÏÑÇÏÖØ×ÚÕÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßÇÖÎÆÛßÔËÁÑÑÒÎÙÎÖØÕÝ
ÚÎÊÏËÛÔÂÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÓÁ-
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Παναγιώτη
Κυριάκου

ÙÜÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß 
¡ÁÙÇÙËËÒ¦ÞÏÙÚÇÞØÄÔÏÇÎÖÄÒÎËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑÂÝÍÒßÖÚÏÑÂÝ
ÞÇØÇÑÚÏÑÂÝÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÖÄÞ×ØËÝÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÂÚÇÔ

ÕÏÑ¦ÙÕ¬ÕÁØÍÕÖÕßÁÙÚËÏÒËÓË
ÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂÚÕ ÌÁØËÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕ>VTHU»Z/LHK®

Το κτίριο
¬ÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÂÚÇÔÎÃÊØßÙÎ
ÑÚÏØÃÕßÖÕßÛÇÙÚÁÍÇàËÚÎÙßÒÒÕÍÂÕÒÜÔÃÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÊÜ-

ØË¦ÔËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÑÇÏËÔÃÙÞßÙËÚÎÙßÒÒÕÍÂÓËÁØÍÇÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÒÒ¦ÊÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÇÓÁÙÜÝ
¦ÙÜ ÇÚØ¦ÑÎÑÇÏÕÓÓÇÔÕßÂÒ
ÎÒÇÊ¦ÑÎÝÁÙÚËÏÒÇÔÁØÍÇÚÕßÝÚÕ
 ËÔ×ÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝËÑÛÁÙËÏÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÂÚÇÔÑÇÏÚÕß
Ï¦ÔÔÎÇãÚÎÁÔÚËÁØÍÇÊ×ØÏÙËÕ
ÒÒÎÔÇÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÑÇÏÄÚÇÔËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔÛÂÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÑÄÙÓÕÖÄ
ÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÙßÒÒÕÍÂÝ
ÊÏÇÈ¦àÕßÓËÚÇÕÔÄÓÇÚÇ!ÞÏÒÒÁÇÝ
ÖÁØÍÎÝÇÔ¦ÙÎÝÑØÏÈÄÖÕßÒÕÝ
¡ÖÁÓÖÇÍÍËÒÏÔÕÆ ÇÃÚÎÔÚÆÖÇ
ÏÕÞ¦ØÎÞÏÒÒÁÇÝØÕÆÍÑÇÝÒÁÔÎÁØÈÇ²ØÏÙÚÃÔÇËØÈÕÆ©Öß
ÕÆÔÎ²ØÂÙÚÕÝ ÇØ¦ÝÎÓÂÚØÎÝ
ÕÔÚÄÝ§ÃÑÎ ÇÔÇÍÑÃÔÎËßÚÁØÎÝ
ÇÔÇÑ¦ÑÎÝ¦ÙÜ ÇÚØ¦ÑÎÔÔÇ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÚ¦ÛÎÝÕÍÕÛÁÚÎÝ
Ï¦ÔÔÎÝ¡ÃÞÇÝ ÕÆÒÇ¡ÖËÑ¦ØÎ
ÎÓÂÚØÎÝ¡ßÚÇØ¦Ý¬ÄÔÏÇ§ÏÑÕÒÇãÊÎÏ×ØÍÕÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝ¡ÖÃÇ
§Ú¦ÈÕßÇÔÚËÒÂÝÇÍÕØ¦ØÎÝÎÓÂÚØÎÝÄÔÕÍÒÕßÓÓÇÔÕßÂÒÎÒÇÊ¦ÑÎÝÇÙÃÒÎÝÑßÒ¦ÑÕÝÜÚÂØÎÝÄØÕÍÑÇÝÜ¦ÔÔÇÖÎÚÁØÎ
ÒÁÔÎÚÇÛÕÖÕÆÒÕßÇÍÍÁÒÎÝ¢ÇËÏÔÄÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ¢ÇÙÏÇÔÄÝÜÙ×
²ÕßÚÕÖÕÆÒÕß ÕÔÚÇØ¦ÚÕß¡ÇØÃÇ
²ÇÚàÎÍ¦ÑÎ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Δύο κόσμοι, που μοιάζουν να είναι ένας

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ συστήνει στο κυπριακό κοινό τον Ρώσο συγγραφέα Δανιήλ Χαρμς

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το Κέντρο ÇØÇÙÚÇÚÏÑ×Ô¬ËÞÔ×Ô
¡¬©ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÔª×ÙÕÙßÍÍØÇÌÁÇÇÔÏÂÒ²ÇØÓÝÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÎÝØÜÙÏÑÂÝ
ÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝ¡ËÇßÚÂÚÎÛËÇÚØÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÓËÚÃÚÒÕßÓÈ¦ÔÚÇ®
ÐËÑÏÔ¦ËÏÑÇÏÚÎÛËÇÚØÏÑÂÚÕßÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ ¬ÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÁÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÎ´ÒËÔÇÍÇÛÕÑÒÁÕßÝ
ÙßÔËÖÏÑÕßØÕÆÓËÔÎÇÖÄËÑÒËÑÚÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÓÖÂÑÇÔÉßÞÂÑÇÏÙ×ÓÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÕÕÖÕÃÕÝÊÏ×ÞÛÎÑËÇÖÄÚÕ
ÙÚÇÒÏÔÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕß
ÖÇØÁÓËÏÔË¦ÍÔÜÙÚÕÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎßÓÈ¦ÔÚÇ®ÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎ
ÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇ´ÒËÔÇÍÇÛÕÑÒÁÕßÝ
ÚÎÞÕØÕÍØ¦ÌÕÒË¦ÔÇÒËÐ¦ÔÊØÕß
ÚÕÔÓÕßÙÏÑÄÎÓÂÚØÎÇÞÇØÃÕß
ÑÇÏÚÎÔÎÛÕÖÕÏÄÕßÑÃÇÏËØÃÊÕß

Ελενα Αγαθοκλέους
ßÛÃÙÚÎÑÇ ÙÚÕÔ ÒÄÍÕ ÚÕß
²ÇØÓÝÃÔÇÏÇÖËÔËÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕØÛÂ
ÕØÕÒÕÍÃÇ ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÓÃÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎ¬ÕÖÇØ¦ÒÕÍÄÚÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÑØßÓÓÁÔÕËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
–Έλενα, να πούμε κατ’ αρχάς
ποιος είναι ο Δανιήλ Χαρμς.
¶ÃÔÇÏª×ÙÕÝÖÕÏÎÚÂÝÛËÇÚØÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÙÑÏÚÙÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÍÃÇËÚØÕÆÖÕÒÎÚÕ
 ÔÂÑËÏÙÚÎÍËÔÏ¦ÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝÑÇÏÊÏ×ÞÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÙÚÇÒÏÔÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝËÖËÏÊÂÊËÔÙßÓÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕÖÔËÆÓÇÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆ
ßÔËÒÂÌÛÎÊÆÕÌÕØÁÝÑÇÏÌßÒÇÑÃÙÚÎÑË¬Õ ÖÁÛÇÔËÙÚÎÔÉßÞÏÇÚØÏÑÂÖÚÁØßÍÇÚÜÔÌßÒÇÑ×ÔÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇÖÄÇÙÏÚÃÇ
¬ÇÑËÃÓËÔÇÚÕß²ÇØÓÝÙ×ÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÕÔÙÚËÔÄÚÕßÌÃÒÕÏ¦ÑÕÌ
§ÚØÕÆÙÑÏÔÖÕßÓËÑÃÔÊßÔÕÚÎÝ
àÜÂÝÚÕßÚÇÌÆÒÇÐËËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÓÁÙÇÙËÓÏÇÈÇÒÃÚÙÇÙÚÕÔÊÏ¦ÊØÕÓÕÚÕßÑÕÏÔÕÈÏÇÑÕÆÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÄÖÕßàÕÆÙË
–Τι σε έκανε να τον παρουσιάσεις
στο κυπριακό κοινό;
¶ØÞÏÑ¦ÛË×ØÎÙÇÖÜÝÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÇÔÏÂÒ²ÇØÓÝÓÖÕØËÃÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÚÎÔÙÚßÒÏàÇØÏÙÓÁÔÎÌÄØÓÇÖÕßÓËÒËÚ×ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÞ¦ØÎÑÇÖÕÒÆÄÚÇÔ
ÎÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÓÕß
ÕßÑÃÇÏËØÃÊÕßÁÌËØËÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÕßÓÁÙÜÝÓËÙßÔËÖÂØËÎÖÕÏÎÚÏÑÂÚÕßÍÒ×ÙÙÇÑÇÏ
ËÔÛÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÍÏÇÚÃÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÚÕÔØßÛÓÄÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÚÕß
ßÚÄÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÎÙßÔÁÞËÏÇÈßÛÃÙÚÎÑÇÙÚÕÔ
ÒÄÍÕÚÕß²ÇØÓÝÃÔÇÏÇÖËÔËÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÕØÛÂÕØÕÒÕÍÃÇ ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÓÃÇ
ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎ¬ÕÖÇØ¦ÒÕÍÄÚÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÑØßÓÓÁÔÕËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕ©ÏÒÁÐËÏÝÚÕßËÃÔÇÏÕØÍÇÔÏÑÁÝ
ÁÞÕßÔÓßØÜÊÏÁÝÑÇÏÍËÆÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÌÕØÁÝÙËÑ¦ÚÏÍÂÏÔÕÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇßÚÏÙÚÕÆÓËÓÖÕØÕÆÓËÔÇÍËÒ¦ÙÕßÓËÓÇÑÇÏÔÇÖÒÎÍÜÛÕÆÓËÈÇÛÏ¦
–Μίλησέ μου για τη δραματοποίηση που έκανες.

¶ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎßÓÈ¦ÔÚÇ®ÊËÔ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄÑËÃÓËÔÕÚÕßÇÔÏÂÒ²ÇØÓÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙÆÔÛËÙÎÇÖÄÚÏÝÖËàÁÝÑßØÃÜÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÓÇÑÇÏÇÖÄËÖÏÙÚÕÒÁÝÖÕÏÂÓÇÚÇÂ¦ÒÒËÝÎÓËØÕÒÕÍÏÇÑÁÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÚÕß¬ÇßÓÈ¦ÔÚÇ®ËÃÔÇÏÁÔÇÝÌÄØÕÝÚÏÓÂÝÍÏÇ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ²ÇØÓÝÛÁÒÕßÔÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÂËÐÜÚËØÏÑÂÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÚÕßÝÌÄÈÕßÝ
ÖÕßÓÇÝËÓÖÕÊÃàÕßÔÔÇËÃÓÇÙÚË
ËÒËÆÛËØÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÃËÒËÆÛËØÕÏÔÇàÂÙÕßÓËÚÄÞÕÝÓÕßÂÚÇÔ
ÔÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÕÏÒÁÐËÏÝÚÕßÓÁÙÇÙËÓÏÇÙßÔÛÂÑÎÖÕßÕÛËÇÚÂÝ
ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÊËÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÕÏÖÄÔÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÓÃÇÓÁØÇÚÕßÔÚÄÔÔÚÄÔÕÈÕÚÝ
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¡ÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÓÁØÇÍÏÇÚÃÁÞËÏÄÒÎÚÎÔÑÇÒÂÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄ
¿ÒÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÓÇÚÃÖÕÚÇ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÇßÚÂÎÓÁØÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÙÚÄÓÇÚÜÔÙÑÁÉË×ÔÚÕß
ÙÚÎÔÑÕÏÒÏ¦ÚÕßÖÇØÇÒÄÍÕß
–Έχει θέση στο σήμερα ο λόγος
του Χαρμς;
¶ÂÓËØÇÕ²ÇØÓÝÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÏÇÛÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¬ÕÁØÍÕÚÕß
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÐËÞÜØÏÙÚ¦ÇÖÄÚÎàÜÂÚÕß¬ÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÕßÖÇØ¦ÒÕÍÕßÙÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÕß
ËÔ×ËÃÔÇÏÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÄËÓÖËØÏÁÞËÏÓÏÇÁÔÚÕÔÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇ ÇÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÙÆÍÞØÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÏ
ËÖÃÑÇÏØÕ

Δημήτρης Ζαχαρίου
©ÎÓÂÚØÎÝÇÞÇØÃÕßÛÁÒÎÙË
ÔÇÇÖÕÑØßÖÚÕÍØÇÌÂÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÕß²ÇØÓÝÑÇÏÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß
ËÖÁÔÊßÙÎÍËÌÆØÜÙËÚÕÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÓËÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ
ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔÒÄÍÕÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃËÏÑÄÔËÝØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÙÕßØË¦Ò
–Ποιο είναι το βασικό μουσικό
στοιχείο της παράστασης; Ακολούθησες κάποιο ιστορικό μουσικό μονοπάτι;
¶½ÛËÒÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÓÏÇ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÖÕßÔÇÙßÔÊÁËÏÚÕÔ
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÓËÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÑÄÙÓÕ¬ÕÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÓËÖÕÚÂØÏÇÑÇÏÎÒËÑÚØÏÑÄÓÖ¦ÙÕÃÔÇÏÁÔÇÝÇÒÒÄÑÕÚÕÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÖÕßÊÕÆÒËÉËÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÚÕÁØÍÕ

–Υπάρχει κάτι που σε ενέπνευσε
ιδιαίτερα για να «ντύσεις» μου-

«Στην προκυμαία του
ποταμού μας είχε μαζευτεί μεγάλο πλήθος.
Στο ποτάμι πνιγόταν ο
συνταγματάρχης Σεπούνοφ. Με το στόμα
γεμάτο νερό πεταγόταν
πάνω μέχρι την κοιλιά,
φώναζε και ξαναβούλιαζε. Κοπανούσε ολόγυρα
τα χέρια του και ξαναφώναζε να τον σώσουν.
Το πλήθος στεκόταν
στην όχθη και κοιτούσε
σκυθρωπό. «Θα πνιγεί»,
είπε ο Κουζμά. «Φως
φανάρι», συμφώνησε
ένας άντρας με τραγιάσκα. Και πράγματι, ο
συνταγματάρχης πνίγηκε. Το πλήθος άρχισε να
σκορπίζει.»
Τα κείμενα ³ÈÑ¨ÐØÈTÒ×ÑË³Ñ{ÒÉÈiÐÑËÑØVÈÑ¨~ÒÇÈ³i

ÑÚ¨{i~Ñ³Ò³Ñi~Ñ{³Ñ¨ÒÜoÌ³ÈÉËÑ{ÈTÒ{~ÉË~Ñ{o¨{Ð
σικά μια ιδιαίτερη παράσταση,
όπως αυτή;
¶¡ÕßÁÑÇÔËÚØÕÓËØÂËÔÚÆÖÜÙÎÎÉßÞËÊÁÒËÏÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÎ
ÍØÇÌÂÚÕß©ÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝÑÇÏ
ÇÙßÓÈÃÈÇÙÚÕÝÒÄÍÕÝÚÕßÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃËÏÑÄÔËÝÚÄÙÕØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÕßØË¦ÒÂÚÇÔÎ
ÁÓÖÔËßÙÎÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
–Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να
είναι ο ρόλος της μουσικής επένδυσης σε μία παράσταση;
¶© ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ ØÄÒÕÝ ÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÙËÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÎËÏÒÏÑØÃÔËÏÇØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÇÔËÖÎØÁÇÙÚÎÑÇÏÞÜØÃÝËÍÜÏÙÓÄ
¿ÚÇÔÛÇÍØ¦ÉÜÓÕßÙÏÑÂÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÁØÍÕÉ¦ÞÔÜÔÇÈØÜÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÑÇÏÓËÚ¦ÚÇÄØÍÇÔÇÖÕß
ÛÇÚÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÖÏÕËÏÒÏÑØÏÔ¦ßÚ¦ÚÇÄØÍÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÙÁÒÕÓÁÞØÏÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÎÝÑÕßàÃÔÇÝÓÕß

Λουκία Πιερίδου
©ÔËÏØÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÍÓÁÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÇÔÇÊÆ-

ÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß²ÇØÓÝ
ÍÏÇÚÎÕßÑÃÇÏËØÃÊÕßÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÔÇÙßÔÊËÛËÃÓËÚÏÝÖÇØ¦ÊÕÐËÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÕß²ÇØÓÝ´ÔÇÔÖÕÒÆÑÇÒÄÖÇØÇÚÎØÎÚÂ´ÔÇÕÐßÊËØÑÁÝÓßÇÒÄ
ÓËÞÏÕÆÓÕØËÓÓÕÔÁÝÑÇÏËßÇÏÙÛÎÙÃÇ¡ÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇ®ÎÛÕÖÕÏÄÝÐËÑÒËÃÊÜÙËÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÄÚÇÔÈÕÆÚÎÐË®ÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕß
–Είναι μία ιδιαίτερη θεατρική
συνθήκη τα Συμβάντα, υπάρχει
κάτι που σε δυσκόλεψε περισσότερο;
¶ËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÔÇÙßÔÊËÛ×ÓËÚÏÝÖÇØ¦ÊÕÐËÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕß
²ÇØÓÝ´ÍÏÔËÓÄÔÕÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦ÚÎÔ
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÚÎÒÕÍÏÑÂÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÓÁÙÇÙÚÇÖÇØ¦ÒÕÍÇÇßÚ¦ÊÏÎÍÂÓÇÚÇ
–Ποιος είναι ο κόσμος που αναδύεται από τα «Συμβάντα»;
¶©ÑÄÙÓÕÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÕ
ÓßÇÒÄÚÕßÔÚÄÔÔÚÄÔÕÈÏÚÝÚÕß

ÙßÍÍØÇÌÁÇ©ÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÖÕß
àÜÔÚÇÔËÆÕßÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÔÇÍØ¦ÉËÏ´ÔÇÝÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÝ
ÇÖÄÙßÓÈ¦ÔÚÇÖÕßÑÇÛØËÌÚÃàÕßÔ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÓË
ÓÏÇÊÄÙÎÕÔËÏØÏÑÂÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝ
–Τι είδες στον Χαρμς μέσα από
τα κείμενά του;
¶´ÔÇÔÖÕÒÆÑÇÒÄÖÇØÇÚÎØÎÚÂ´ÔÇÕÐßÊËØÑÁÝÓßÇÒÄÓËÞÏÕÆÓÕØËÓÓÕÔÁÝÑÇÏËßÇÏÙÛÎÙÃÇ¡ÏÇ
ÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇ¬ÏÑÏÇÔ
ÂÚÇÔÙÖÕßÊÇÃÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ"¬Ï
ÑÏÇÔÁàÎÙËÓÕÔÇÊÏÑ¦ÙßÓÈ¦ÔÚÇ"
¿ÒÇÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÇÚËÒËÏ×ÔÕßÔßÚÄËÃÔÇÏÄÒÕ

Ελεάνα Αλεξάνδρου
ÚÇºßÓÈ¦ÔÚÇ»ÑßÔÎÍÂÙÇÓË
ÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÃÊÏÕßÚÕß
ÎÛÕÖÕÏÕÆÑÇÏÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎ
ÓÏÇÝÕÓÇÊÏÑÂÝÙÜÓÇÚÏÑÂÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ®ÒÁËÏÎÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÒË¦ÔÇÒËÐ¦ÔÊØÕßÎÕÖÕÃÇÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎª×ÙÏÑÎ
ØÜÚÕÖÕØÃÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÕßÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆªËÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏÁÍØÇÉËÊÏ¦ÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÚÕÙÜÓÇÚÏÑÄ
ÒËÐÏÒÄÍÏÕÍÏÇÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÚÎÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ

–Γενική ερώτηση, το γνωρίζω,
αλλά πώς συντονίζεις την κίνηση σε μια παράσταση όπως αυτή;
¶ÕßÒËÆÜÑÇÏÕØÍÇÔ×ÔÜÙßÔÛÂÑËÝÄÖÕßÕÎÛÕÖÕÏÄÝÛÇÊÕßÒÁÉËÏÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÛÇÈØËÏ
ÚÎÙÆÔÊËÙÎÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÓËÚÕÔ
ÒÄÍÕÚÕÞÇØÇÑÚÂØÇÂÚÕÔØÄÒÕ
ÖÕßÁÞËÏÙÚÕÁØÍÕÙÞËÊÄÔÇÖÄÓÄÔÕÝÚÕß©ÏÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÇÙÑÂÙËÏÝÖÕßËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏÈÇÙÃàÕÔÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂËÖÏÛßÓÃÇ
ÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÑ¦ÛËÁØÍÕß
ÚÇßÓÈ¦ÔÚÇ®ÑßÔÎÍÂÙÇÓËÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆÑÇÏÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÓÏÇÝ
ÕÓÇÊÏÑÂÝÙÜÓÇÚÏÑÂÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ
ÕßÒÁÉÇÓËÓËÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕ
ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÂÝÚÕßÕßÒËÆÜÍËÔÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÚÎÔÇÓËÙÄÚÎÚÇÚÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÑÇÏËÔÁØÍËÏÇÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
–Πού επικεντρώνεσαι σε μία χορογραφία;
¶ËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÎÞÕØÕÍØÇÌÃÇÜÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÑÏÔÂÙËÜÔÎ
ÑÃÔÎÙÎÍÏÇÞ¦ØÎÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ ÇÚ¦ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÎ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÎÇÖÄÑÚÎÙÎËÓÖËÏØÃÇÝ®ÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑÂÝÓÔÂÓÎÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÇÙÑÂÙËÏÝ ËÔÏÙÞÆÕßÔ ÕØÍÇÔÏÑ¦ ÚÎÔ
ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆÜÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÈÕÎÛÕÆÔÔÇÓËÃÔÕßÔ
ÖÏÕÖÃÙÜÕÏËÍÑËÌÇÒÏÑÁÝÊÏËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÎßÖÕÑØÏÚÏÑÂÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÔÜØÃÝÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÕÑ¦ÛËÁØÍÕÑÇÏÚÇÊÏ¦ÌÕØÇËØÍÇÒËÃÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÍÏÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÕØÍÇÔÏÑ¦ÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÕÒÄÍÕÝÑÇÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔ
ÏÙÚÕØÏ×ÔÚÕß²ÇØÓÝÙÚÎÍØÇÓÓÂ
ÖÕßÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ´ÒËÔÇËÃÔÇÏ
ÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÑÇÏÚÕÑØÏÚÂØÏÕÍÏÇ
ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
–Μπαλέτο, ρωσική πρωτοπορία,
παράλογο, είναι στοιχεία που έλαβες υπόψη σου;
¶ÔÇÖÄÌËßÑÚÇÑÇÏ¦ÓËÙÇÓÖÂÑËÙÚÏÝÖØÄÈËÝÚÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÁÞÕÔÚÇÝÂÊÎÚÕÁÔÇßÙÓÇÇÖÄÚÇÃÊÏÇ
ÚÇÑËÃÓËÔÇÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎª×ÙÏÑÎØÜÚÕÖÕØÃÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÕß
ÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆªËÇÒÏÙÓÕÆÁÌËØÇÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÙÜÓÇÚÏÑÄÒËÐÏÒÄÍÏÕÑÇÏÚÕÑÚÃÙÏÓÕÙÑÎÔ×ÔÂ
ÑÇÏÙßÓÖËØÏÌÕØ×ÔÚÜÔÃÊÏÜÔÚÜÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÜÔÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝËÃÞÇÓËÇÖÄ
ÚÎÔ´ÒËÔÇÓÏÇËÑÚËÚÇÓÁÔÎËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÎàÜÂÚÕß²ÇØÓÝÑÇÏ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÚÕÖÃÕßÍÆØÜÇÖ»
ÇßÚÂËÏÊÏÑ¦ÙÚÏÝÚÁÞÔËÝÃÔÇÏÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÕÔÇÓÖÇÃÔÕßÓËÄÒÕÏÕÏ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÙÚÏÝÖØÄÈËÝÓËÑÕÏÔÁÝÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÔÇÐßÖÔÕÆÔ®ÕÏ
ÖËØÇÏÚÁØÜÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÖÕßÌÁØËÏÕÑÇÛÁÔÇÝ¿ÙÕÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÎÓÕØÌÂÚÕßÁØÍÕßÚÄÙÕ
ÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚ¦ÓÖÇÃÔÕßÔÇßÚ¦ÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÓÁÙÇ

«Συμβάντα», ~ÉËÐÉÑ³È
ÛÑ{ÊÜÑ¨ÐØVÉ~iÚÉËÑ
ÜÉÑØåoÑÚ~ÜÓÈØ
Παραστάσεις:(ÑÜ{Ì:ÈÙÒÙ{~VÉÉÚÜËÈ{³ÓÜÜÑ´mVÉÐÉÌØ
Πρεμιέρα¸Ñ¨³ËÈ¸¸V¸mV¸lV
¸¬V¸dV¸V´ÆÑ¨³ËÈ¸Æ³{Ø
¸ÆU´Æ

 Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O 5

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ο Π Ε ΡΑ

Φαντάσματα στην αθηναϊκή μπελ επόκ
Το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου «Η κερένια κούκλα» ανεβαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Οταν πια ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÑÇÏÕÏÒßØÏÑÕÃÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝ
ÁÓËÏÔÇÔÍÏÇÓÏÇÙÚÏÍÓÂÇÑÃÔÎÚÕÏ
ÖØÏÔÇÔ¦ÉÕßÔÚÇÌ×ÚÇÍÏÇÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÄÒÇÚÇÙÆÓÈÕÒÇÖÕßÓË
ÚÁÞÔÎÁÈÇÒËÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝÙÚÎÔ ËØÁÔÏÇÑÕÆÑÒÇ®
ÚÕßËÃÞÇÔÞÇÛËÃ!ÕÛËØÓÄÝÂÒÏÕÝÚÎÝ
ÄÓÕØÌÎÝÏÄÒÏÇÝÎÞÒÜÓÂÙËÒÂÔÎ
ÚÎÝËØÍÏÔÃÇÝÕÙÍÕßØÕÓ¦ÒÒÎÝÁØÜÚÇÝÊÜÔÏÝÚÕß§ÃÑÕßÇÓßÍÊÇÒÏ¦
ÚÎÝÇßÒÂÝËÃÞËÑÇËÃ®ÙÇÔÙ×ÓÇÖÕß
¦ÔÛÏÙË¦ÑÇÏØÇÌÆÙÎÙÏ×ÖÎÙËÑÇÏ
ÕÏÇÏÙÛÂÙËÏÝÁÖÇÉÇÔÔÇÍÒßÑÇÃÔÕßÔ
ÚÎàÜÂ¬ÇÖ¦ÔÚÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÓË
ÙÚ¦ÞÚÎÁÍØÇÌËÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÕ
ÇÛÎÔÇÃÏÑÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦®ÚÕßÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÂÛÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕß
ÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÚÕÑÕÏÔÄÞËÏØÕÑØÕÚËÃËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÑÇÏÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÚÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓÖÕØËÃËÑÚÄÝÄÒÜÔÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÖÕßÓÁÞØÏÚ×ØÇÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ
ÙËÙÆÍÞØÕÔÎÄÖËØÇÊÆÕÖØ¦ÐËÜÔ
ÒÒÜÙÚËÄÖÜÝÒÁËÏÕ¬¦ÙÕÝªÜÙÄÖÕßÒÕÝÙßÔÛÁÚÎÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇßÚÄÚÕÔÑÇÏØÄÙÚÎÔÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÑÎÔÂÚÎÝ
ÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝÚÕÁØÍÕ
ÖËØÏÁÞËÏÄÒÕÚÕÔÒßØÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ßÖËØÈÕÒÂÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕÓÕßÙÏÑÄ
ÛÁÇÚØÕ®ÔÙËÇßÚ¦ÖØÕÙÚËÛÕÆÔÎ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÁÑÌØÇÙÎÝÎàÕÌËØÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔ
ÑÇÚÇØÇÓÁÔÜÔ®ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÚÕßÚÁÒÕßÝÚÕß ÕßÇÏÑÇÏÎÒÇáÑÂÍÒ×ÙÙÇÖÕßÌÁØÔËÏÁÔÇÚÕÒÓÎØÄËÏÊÆÒÒÏÕ
ÇÖÄÚÕßÝÇÔÛÏÙÓÁÔÕßÝÑ¦ÓÖÕßÝÚÎÝ
ÚÄÚË ÇÒÒÏÛÁÇÝÙÚÇÇÙÚÏÑ¦ÙÇÒÄÔÏÇ
ÚÕßÇØÞ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÎÍÕÎÚËÃÇÖÕßÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇÙÑËÃÎ Ë-

Μια παράσταση
στην οποία
οι γκόθικ αναφορές
αναμειγνύονται
με το αττικό τοπίο.
ØÁÔÏÇÑÕÆÑÒÇ®ËÐÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÒßÚÇ
©²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝÕËßÍËÔÂÝÍÄÔÕÝ
ÓÏÇÝÑÇÒÂÝÇÛÎÔÇáÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÕÊÆÙÓÕØÌÕÝÔÁÕÝÖÕßßÖÂØÐË
ÛÆÓÇÖØÕÙÈÕÒ×ÔÕÒÇÓÖØÄÝÌÕÏÚÎÚÂÝÖÕßÁÍÏÔËÊ¦ÙÑÇÒÕÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑÇÏÌÃÒÕÝÓÏÇÝÑÇÒÒÕÔÂÝÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÝÚÎÝßÙÚØÏÇÑÂÝÃÙÏÕ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÖÕßËÑÛËÃÇÙËÚÏÝËßÌØÄÙßÔËÝÙßÔËßØÁÙËÏÝÕËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÝÛËÇÚØ¦ÔÛØÜÖÕÝÕÓÕÔÇÞÏÑÄÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÖÁÛÇÔËÖØ×ÏÓÇ
ÑÇÏÖÏÑØÇÓÁÔÕÝÛÇÂÚÇÔÙÃÍÕßØÇ
ÖÇÔËßÚßÞÂÝ¬ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÚÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÖØÜÚÕÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙËËÌÎÓËØÃÊÇÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÕÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÕß¶ÓÏÇ
ÛÇØØÇÒÁÇÑÇÛÕÓÏÒÕßÓÁÔÎÚÕßÊØÄÓÕß¶ÑÇÏÚÕÔÇÏÙÛÎÙÏÇÙÓÄÚÕßËÑÊÄÛÎÑËËÔÚÁÒËÏÚÕ ÓËÚ¦ÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÄÚÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÖÒÁÕÔÑÇÒÚ
©ÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÇÔÇÔË×ÔÕÔÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÚÕÃÊÏÕÑÇÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝÚÕß
ÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÛËÇÚØÏÑÂÚÕßÑÇØÏÁØÇ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÁÖËÌÚËÊÏÇØÑ×ÝÙÚÇ
ÞÁØÏÇÓÕß¬ÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇ
ÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ¬ÎÊËÆÚËØÎÙÚÇ
ÚØÏ¦ÔÚÇÑÇÏÚÎÔÚØÃÚÎÙÚÇÙÇØ¦ÔÚÇ
ÄÚÇÔÖÒÁÕÔÖØÕÁÑßÉËÎÏÊÁÇÚÎÝ
ÄÖËØÇÝ®ÒÁËÏÕ¬¦ÙÕÝªÜÙÄÖÕßÒÕÝ

Σαν αρχαίο δράμα
© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÁÔÇÑÕÏÔÄÚÕÖÕÇÙÚÏÑÄ
ÊØ¦ÓÇÚÇÖËÏÔ×ÔÑÇÏÑÇÚÇÌØÕÔË-

«Το έργο É¨{ÓTÉ{ÌÜ³ÜÈ¨{ÐÌ~Ñ{³iÈÉ¨KÜÊÈT¨É{ÒÇÉ³Ñ{³ÐÈ{~ÌÚÓÑ³¨uVÜÓÉ{ÈÚÓ³iØ³iØÑ¨Ò³ÑiØV0ÒØ,ÌÈÜØ Ç×É¨ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ³t~Ñ³Ñ¨ÑÐÓuÈoo¨Ñ×Ó³È³ÓÜÈØ³ÈÈÑ{Ñ
ÉËÑ{Ñ¨ÖÑ
ÓÁÔÜÔÙÇÔÔÇÂÚÇÔÕÏÚØÇÍÏÑÕÃ
ÂØÜËÝËÔÄÝÇØÞÇÃÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝ!
ÑÇÛÁÔÇÝÁÞËÏÚÕÊÃÑÏÕÓËÚÕÓÁØÕÝÚÕßÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÁÑÇÔËÑ¦ÚÏ
ÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÂÔÇÚÏÓÜØÎÛËÃÓÕÃØÇÄÓÜÝ
ËÑÚËÒËÃÚÇÖØÕÍØÇÓÓÁÔÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÈÇÙÃÙÚÎÑÇÖÕÒÆ
ÙÚÕÔÒÄÍÕÑÇÏÇÖÄËÑËÃÖØÕÁÑßÉË

ÎÓÕßÙÏÑÂÖÕÏÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇ¶ÙÚÕÁØÍÕÕÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ØÄÒÕÝ¶ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÓÕßÙÏÑ¦ÓË
ÒßØÏÑÂÍØÇÌÂËÔ×ÎÛÇØØÇÒÁÇÊÎÓÕÚÏÑÂÖÕßÓÏÒÕÆÔÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÓËÓÕßÙÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÖÏÕÚØÇÞÏ¦ÑÇÏÇÏÞÓÎØÂ¬ÕÁØÍÕ
ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄÑÇÏ

ÙßÓÈÕÒÏÙÚÏÑÄÈÇÛÆÑÇÏÇÔ¦ÒÇÌØÕ
ÙßÔÊßÇÙÓÕÃÙÇÔÚÎÔËÔÇÒÒÇÍÂ
àÜÂÝÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕß®ÔÄÓÜÝÍÏÇ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÙÆÔÛËÙÎßÖÂØÐËÁÔÇÝ
ÊØÄÓÕÝËÐÇØÞÂÝÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
ÒÏÓÖØÁÚÕßÊËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ¸ ËØÁÔÏÇÑÕÆÑÒÇ¹ÊÏÇÛÁÚËÏÏÊÏÇÃÚËØÕÞÇØÇÑÚÂØÇÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒËÏÏÙÞßØÁÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦

ÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÙËÒÏÓÖØÁÚÕ®
ÒÁËÏÕÏ¦ÔÔÎÝÈ×ÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÊÏÇÙÑËÆÇÙËÙËÒÏÓÖØÁÚÕÚÎ¢ÄÔÏÙÙÇ®ÚÕß
ÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÍÏÇÚÎÔÕÓ×ÔßÓÎ
ÄÖËØÇÚÕßÏ×ØÍÕß ÕßÓËÔÚ¦ÑÎ
Ï¦ÈÇÙÇÚÕÈÏÈÒÃÕÖØÏÔÇÖÄÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÚÎÔÇØÞÂÓËÐÁÔÏÙËÓË
ÇÍØÃËÉËÇÒÒ¦ËÔÚÁÒËÏËÔÁÊÜÙÇ
¡ÖÂÑÇÓÁÙÇÑÇÏÓËÚ¦ÞÜØÃÝÔÇ
ÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜËÃÞÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÓËÚÇÍØÇÌÂÝ®
ÙÑÕÚËÏÔÂÍÕÎÚËÃÇÖÕßÇÙÑËÃ
Õ²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝÊËÔ¦ÌÎÙËÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕÕÆÚËÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÃÓÕ
ÇÑ¦ÒÇÖÕßÁÙÚÎÙËÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÍÑÄÛÏÑÇÔÇÌÕØÁÝÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏÓËÚÕÇÚÚÏÑÄ
ÚÕÖÃÕÎÇÛÎÔÇáÑÂÓÖËÒËÖÄÑÓË
ÚÏÝÈÏÑÚÜØÏÇÔÁÝÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÑÎÔÕÛËÚÏÑ¦ÑÇÏÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑ¦ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÚÁÞËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛÁÙÎ!ÕÒÄÍÕÝÚÕßÑØÇÚÏÁÚÇÏÇßÚÕÆÙÏÕÝÎÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
ÚÕßÏÙÕØØÕÖËÃÙÚÎÔÑÄÉÎÓËÚÕÔ
ËØÜÚÏÙÓÄÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÝÇÏÙÛÎÚÏÙÓÄÝÚÕßÙßÔÇÔÚ¦ÙÚÏÝÚÇÈÁØÔËÝ
ÚÎÞÇØ¦ÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÓÇàÃÚÎÓÕÞÛÎØÃÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÙÏÎÇÄØÇÚÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕß
ÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ¸ËÓÌßÚËÆÚÎÑË¹ÙÚÎÔÄÖËØÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÔËÔÊÏ¦ÓËÙÕÞ×ØÕÓËÚÇÐÆÌßÙÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝÑÇÏÛËÇÚ×Ô®ÒÁËÏÕ
Ï¦ÔÔÎÝÈ×ÒÕÝÇÔÕÃÊÏÕÝÔÇ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÄÒÇÇßÚ¦ÍÏÇÔÇÍÃÔËÏ
ËÔÚÁÒËÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ®


t ~É¨Ó{Ñ~Ö~ÜÑuÑÉKÑËÉ{ÉÐÈ{~ÊÙ{ÉÖÚÈi Ë~ÈÑ{ÜÉËÈ~Ñ{~iÚÉËÑ
.ËÐÈÑ~ÒÜÑ.ÈÐÐÉ³ÓTÉ{³ ¦n
©_H_(Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÊÐÉ¨Ñ
~Ñ{³{Ø¸V¸¸V¸´¯´³i ÑÜÜÑ~³{~Ê.~iÊ³iØ .
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

ΔΑΒΒΕΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΜΗ

Ηταν ο Ομηρος κεντροαριστερός;

«Ε

Η Ελευθερία Κυρίμη γεννήθηκε το
1968. Zει και εργάζεται στον Πειραιά. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη
και Σύγχρονη Ιστορία στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της (εκδ. Μεταίχμιο) «Η θάλασσα στο χιόνι».
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0tÒÜÑÑoiËÑØu³È³Ñ
å~¨ËKÈ~Ñ{³t$ÑÙÉÉËÉØu³È
Ñ¨~ÑÇÒÈÉ¨
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

.³iÜo³ÉTËÑÑoÑ³ÈØÑ³{Ê¨ÉØå¨~É³ÓØ×¨ÓØÙioÖÐÑ{
³i³ÑÖ³{iVÌÐØÙÉÚÑÜÑT³Ñ¨ÖÑ³iÇÊ³ÈØ
ΑΠΕ/BBC

νας ÌÏÒÄÙÕÌÕÝ ÙÎÑ×ÛÎÑËÑÇÏÓËØ×ÚÎÙË!ÕÏÇ
ÑËÌÁØÎËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦
ÎÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÙÇÝ" ÏËÍ×ËÃÖÇ
¸ÍÇÖÎÚÁÓÕßÍØ¦ÌÜÞÜØÃÝÔÇÁÞÜ
ÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÙÜÝÔÇÚÕÈØËÃÚË
ÙÑÇÔÊÇÒ×ÊËÝÑÆØÏËÇÒÒ¦ÓÖÕØ×
ÔÇÙÇÝØÜÚÂÙÜÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÚÕß©ÓÂØÕß"¹ ÇÏÊËÔ
ÖÂØÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎ®
ßÓÂÛÎÑÇÚÕÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÊÏ¦ÒÕÍÕÖÕßÓËÚÁÌËØËÙÚÕÔÓËÚÇÌØÇÙÚÂÚÕß,ÔÚÓÕßÔÚ ÃÒÏÕ
Ï×ØÍÕÝËÌÁØÎÝÚÕ ÈÒ
JVU]LYZH[PVU^P[O.:LMLYPZÑÇÛ×ÝÎÑØÃÙÎÖÕßÚÇÒÇÔÃàËÏÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÖÇÔÁÌËØËÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕ®ÓÏÇ
¦ÍÕÔÎÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏ¦ÞÇØÎÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÍÏÇÄÙÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÇÂ
ÈÚØÄÖÕÙËÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎ
ÖÕßßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÏÊÎÓÄÙÏÇÂ
ËÔÚÄÝÚÎÝÙßÔÚËÞÔÃÇÝÕÏ¦ÚÕÒÓÕÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÏÊËÕÒÕÍÃÇÇÒÏ¦ÏÙÚÕØÃÇ
ÕßØ¦®ÃÙÜÝÚÕßÇÏÙÛÎÚÏÑÕÆÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÚÕßÓËÙÕÖÕÒÁÓÕßÇÙÚØ¦ÚËßÚÎÂÙÚØÇÚËßÓÁÔÎÚÁÞÔÎ
¥ÙÚÄÙÕÇÌÕØÓÂÍÏ»ÇßÚÄÚÕ
ÙÞÄÒÏÕÊËÔËÃÔÇÏÕÏÛËÓÏÚÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑ¦ÖÕÏÜÔÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÇÒÒ¦Õ¦ÑÕÓÉÕÝ®
ÚØÄÖÕÝÖÕßÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÕ¬ÆÖÕÝ¶ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÝ
ÑÇÏÁÔÚßÖÕÝ¶ÚÎÔÇÖÕÊÎÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÓËÚ¦ÚÕ
©ÏËÑÚËÔËÃÝÔËÑØÕÒÕÍÃËÝÖÕß
ËÃÊÇÔÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ
ÙßÔÕÊËÆÚÎÑÇÔÙßÔÂÛÜÝÇÖÄÚÕßÝ
ÇÑÄÒÕßÛÕßÝÚÃÚÒÕßÝÚÇÞßÕÒÕÍ×
ÖØÄÞËÏØÇ!ÌßÍËÕÇÍÜÔÏÙÚÂÝÙÚÏÞÕßØÍÄÝ®ÖÁÛÇÔËÕÇØÏÙÚËØÄÝ
ÖÕÏÎÚÂÝ®Þ¦ÛÎÑËÕÇÔÚÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑÄÝÖËàÕÍØ¦ÌÕÝ®ÑÇÏÎÑÕØßÌÇÃÇ®ÑÇÚÇÑÒËÃÊÇÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÖÕßÑÎÊÁÉÇÓËÞÛËÝÂÚÇÔÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÎÙÜÙÚÂÓËØÏ¦®ÕÏÇËÃÔÇÏ
ÎÙÜÙÚÂÓËØÏ¦"
©ÒÇÇßÚ¦ÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÒËÝÑÇÏÎ
ÆÖÇØÐÎÚÕßÑ¦ÛËÊÎÓÏÕßØÍÕÆÊÏÑÇÏ×ÔËÚÇÏÓÕÔ¦ÞÇÇÖÄÚÕßÝËÔàÜÂ
ÇÍ×ÔËÝÚÕßÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÂÒÜÙÂ
ÚÕßÙËÓÏÇÍËÔÏÑ¦ÖØÕÕÊËßÚÏÑÂ®
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÇØÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝÂÑÇÏ
ÇÍÔÕ×ÔÚÇÝÖØÕÑÒÎÚÏÑ¦ÚÕÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÑÄÓÏÙËÙÚÎÔÚÁÞÔÎÕËÑÒÏÖ×ÔÖÄÚËÑÇÏÇÖÄÖÕÆÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÎÙßÓÖÒÕÑÂÖÕÏÎÚÏÑÂÝÖØ¦ÐÎÝ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝ®ÄÚÇÔÇßÚÂ
ßÖ¦ØÞËÏÒÑÇÏ§¡ÇØÜÔÃÚÎÝ
ÕÏÎÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÎÛÏÑÂ®
ØÇÍËÇßÚÕÃÕÏÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÕÏ

Σκανδαλωδώς, ÌØÑ¨~ÒÇÉ{.É×Ó¨iØ³i×³o¨Ñ×ËÑVÑÌÐ{ÜËÑ³È³V³lVÐÉÑ×¨ÐÊ³
ÚÒÑ³³ÈåooÉÜÈ.{~ÉÜ{ÑÖVt¨~ÑÜÖu×ÑËÉ³Ñ{Ì{³ÑÉ{Ëo¨Ñ×{ÒÙÉØÙÉÙÉÐÉÖ³Ñ{ÑÌ~ÐÚÉ¨ËÉØ~Ñ{É{~Ñ{¨{~ÒoÉoÌ³ÑVÑÜÜÒÑ¨ÉÐKÑËÈ³ÙiÐÌ{Ù{ÒÜoVÙËTØ¨i³¨ÉËÉØVÌ³É~Ñ{ÌØÑÈ³Ë
ÐËÇÈVÙ{Ñ³i¨³ÑØ³iÑÉÂÑ¨³iËÑ³iØ~ÓiØ³ÈØ

Μήπως ορισμένοι
βιάζονται να κολλήσουν
στον κάθε δημιουργό
που αναχωρεί από
τον μάταιο τούτο κόσμο
ένα «προοδευτικό»
πρόσημο για να γίνει
αυτομάτως αποδεκτός
από το κομματικό τους
ακροατήριο;
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÃËÖÎØË¦àÕßÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßßÖÕÊËÞÄÓÇÙÚËÚÕÑÇÚÇÚËÛËÏÓÁÔÕÁØÍÕÇÒÒ¦àÕßÔÚÎÔ
ÕÖÚÏÑÂÓÇÝÇÌÇÏØÕÆÔÂÖØÕÙÛÁÚÕßÔÇÃÍÒÎÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕßÚËÛÔË×ÚÕÝ"
ÏÇÑÄÓÎÓÂÖÜÝÕØÏÙÓÁÔÕÏÈÏ¦àÕÔÚÇÏÔÇÑÕÒÒÂÙÕßÔÙÚÕÔÑ¦ÛË
ÊÎÓÏÕßØÍÄÖÕßÇÔÇÞÜØËÃÇÖÄÚÕÔ
Ó¦ÚÇÏÕÚÕÆÚÕÑÄÙÓÕÁÔÇÖØÕÕÊËßÚÏÑÄ®ÖØÄÙÎÓÕÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÇÖÕÊËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÑÕÓÓÇÚÏÑÄ
ÚÕßÝÇÑØÕÇÚÂØÏÕÔÇËÏÙÁÒÛËÏÑÇÏ
ÔÇÊÕÐÇÙÚËÃÙÚÎÔÇØÁÔÇÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÜÝÒÇáÑÄÝÂØÜÇÝ"
ÕÒÒÕÃÛÇÏÙÞßØÏÙÚÕÆÔÑÇÏÊËÔ
ÛÇÁÞÕßÔ¦ÊÏÑÕÖÜÝÇÔÁÑÇÛËÔÁÔÇ

ÚÓÂÓÇÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÕÏÑËÏÕÖÕÏÎÛËÃËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÓÕØÌÁÝÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ
ÑÇÏÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ÓÏÇ
¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝÎÛÏÑÂÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇ®ÑÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ©ÏÊËÛËÜØÎÚÏÑÕÃÚÎÝßÖÕÈ¦ÛÓÏàÇÔÙÑÄÖÏÓÇÚÏÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝ
ÏÊÏÄÚÎÚËÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚÕßÝÙÎÓÇÙÃÇ¢ÕÈ¦ÓÇÏÖÜÝÊËÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÑ¦ÚÏÚÄÙÕ
ÇÖÒÄÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÃÙÜÝÇÖÄÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄÞ×ØÕ©Ï
ÙÚÕÞËßÓÁÔÕÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÃÍÏÇ
ÇÍÜÔÏÙÚÁÝ®Ó¦ØÚßØËÝ®ÑÇÏÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÒÕÍÕÚÁÞÔËÝ®ÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÙßÔÕÊËßÄÓËÔÕÏÇÖÄÓÏÙÇÒÒÄÊÕÐÇÙÞÄÒÏÇÍÏÇ
ÚÕßÝÒÒÕßÝ®ÚÕßÝÏÙÇÖÕÙÚ¦ÑÎÊËÝ®ÚÕßÝÊßÚÏÑÕÛØËÓÓÁÔÕßÝ®
ÑÒÖÑØÆÈÕßÔÑ¦ÚÏÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÕ!¬ÎÈÇÛÏ¦ÇÖÁÞÛËÏÇÙËÈÇÛÓÄ
ÇÒÒËØÍÃÇÝÛÇÁÒËÍÇÍÏÇËÑËÃÔÕßÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÑÕÓÓÇÚÏÑ¦¦ÙÚËÍÕÏÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÕÒÕÓÄÔÇÞÕÏÙÚÕ
ÖØÜÚ¦ÛÒÎÓÇÚÜÔØÇÞÏÚÏÑ×ÔÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ®¬ÙÁÙÒÇÈ¡ÏÒÄàÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÝÑÇÚÇÒÕÍÃàÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÊØ¦ÔËÏÇÑÇÏ
ÆÖÕÖÚÎÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇ
ßÙÚßÞ×ÝÇßÚÂÎËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÚÇÑÚÏÑÂÚØÁÌËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÊßÔÇ-

ÚÄÚÎÚËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÕÏÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÑÇÛ×ÝÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÒÄÍÕÙÚÎÔÑØÏÚÏÑÂßÖÕÊÕÞÂËÔÄÝ
ÁØÍÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÏÇÕÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÃÑØÏÚÏÑÕÃÚÜÔËÔÚÆÖÜÔÑÇÏÕÏ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃÍÏÇÚÎÔËÏÝÈ¦ÛÕÝÓËÒÁÚÎ®ÇÒÒ¦ÁÔÇÖÒÁÍÓÇ®
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÜÔÚØÕÒÓÖÒÕÍÑÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔØÇÊÏÕÌÜÔÏÑ×ÔÙÚÇÛÓ×Ô
Ñ¦ÖÕßÑÇÚËßÛÆÔÕßÔÚÕÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄÙÚÎÊÏÇÍØÇÌÂÂÙÚÎÔ
ÇÖÕÛÁÜÙÎËÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓËÁÔÇ
ÓÕÔ¦ÞÇÑÒÏÑ®
ÑÇÔÊÇÒÜÊ×ÝÄÖÜÝÙÇØÑ¦àËÏÕËÌÁØÎÝÛÇÖØÄÙÛËÚÇÑÏ
ËÍ×ÖÜÝ¯ÖØÕÑÇÒÕÆÔÌÇÃÔËÚÇÏÚÕ
ÊÎÓÄÙÏÕÇÃÙÛÎÓÇÄÙÕÏÚÇÖËÏÔÕÃ
ÍØÇÌÏ¦ÊËÝÊËÔÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÑÕÙÓÕÛËÜØÃËÝÑÇÏËÖÏÑÇÏØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÇÒÒ¦ÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÊÃÞÜÝØÎÚÕØËÃËÝÄÖÕÚËÑÇÏÄÖÜÝÇßÚÕÃÔÕÓÃàÕßÔ
ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝ
ÙÑÁÉÎÝÚÕßÝØÕÑÇÒÕÆÔÇÖ»ÄÚÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÚÕßÝÊÏ¦ÌÕØÕßÝÖÇØÇÚØËÞ¦ÓËÔÕßÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÖÕß
ÙËÖØ×ÚÎËßÑÇÏØÃÇÛÇÍØ¦ÉÕßÔÖ¦ÒÏÌÚÜÞÄÚËØÕÝÕÚÄÖÕÝÓÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÚÕßÇÍÜÔÏÙÚÂÖÕÏÎÚÂ®¶ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕÏÃÊÏÕÏÛÇÁÍØÇÌÇÔÚÕßËÛÔÏÑÕÆÖÕÏÎÚÂ®¶ÍÏÇÚÃ
ÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝÇßÚÕÃÖÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÒ×ÝÖÕÏÎÚÁÝÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝÓÏÑØÄÉßÞÕßÝÑÇÏØÕÆÝÓÇÝ
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ωρίς ÔÇ ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖØÄÊØÕÓÕÚÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÚÕÖÏÑÇØÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ¦ÔÕÏÐËÚÕÔ
ÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÙÚÇ
ÓÁÙÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÓËÚÕÔÇàÇØÃÒÏÕÝÔÚË¬ÄØÓËÝ®ÇÔ×ÔßÓÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÞÒËß¦àÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔ×ÚËØËÝ®ÏÊËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÐÃËÝÚÜÔËßÍËÔ×ÔÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÏÞÓÁÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÚÎÝËØ¦ÝÐÁÚÇÙÎÝÑÇÏÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÏÝÖÏÕÖÏËÙÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÙ»ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÇÖ¦ÚÎÝÑÇÏÑÏÔÊÆÔÜÔ ÇÏÑÇÚÄÖÏÔËÐÇÖÒ×ÛÎÑËÙÚÎÔßØ×ÖÎÓË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÄÖÜÝÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÏÒ¡ÖÒÇÝ®ÚÕßªËÙ¦àÚÕ¡ÕÒ¢Ò¦ÔÚËØÝ®ÚÕß
§Ú¦ÔÏËÒ§ÚËÌÄËÂÙÚÕØÃÇÚÕß
¬ÕÓ¬àÄÕßÔÝËÔÄÝÁÑÛËÚÕß® 
ÚÕß²ÁÔØÏ¢ÃÒÔÚÏÔÍÑØÜÇÚÕß
ËÃÊÕßÝÇÖÕÚËÒËÃÕÖÃÑÇØÕ®ÁÔÇÝ
ÑÇÚËØÍ¦ØÎÝÇÒÂÚÎÝÑÇÏÇÍÆØÚÎÝ
ÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕÝÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÙßÓÖÇÛÂÝÖÕßÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ÖØÕÙÌËÆÍÕÔÚÇÝÙËÑ¦ÛËÔÄÓÏÓÕÂ
¦ÔÕÓÕÓÁÙÕÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏàÂÙËÏÑÇÏÔÇËßÊÕÑÏÓÂÙËÏ

Χ

ÄÍÜ ÚÜÔ ÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÜÔ
ÇÖÇØÞ×ÔÚÎÝÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝÊËÔÙßÔÁÖËÙËÓËÚÎÔÖËØÃÕÊÕÊÄÐÇÝÚÎÝÖÏÑÇØÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÇÖÄÚÕÔÕ×ÝÚÇ
ÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇËÔÁÒËÏÉÇÔ
ÜÙÚÄÙÕÊËÃÍÓÇÚ¦ÚÎÝÓËÖÒÁÕÔÒÇÓÖØÄÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÎÔ¦ÖÏÙÙÇ
Ü¦ÔÔÇ®ÚÕßÓÓÇÔÕßÂÒªÕãÊÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÁØÙÇÝÖÕÙÚÕÒÂÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇ
ÍÔÜØÃÙËÏÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÇßÚÕÆØËÆÓÇÚÕÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÕßÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÙÆÍÞØÕÔÜÔËØËßÔÎÚ×ÔÍÆØÜÇÖÄ
ÚÇ ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÍÔÜØÃÙÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÚÇ
ÖÁÔÚËËÒÒÎÔÏÑ¦ÁØÍÇÖÕßÛËÜØËÃÖÜÝ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÕß!
©ÖÕÒßÖÇÛÂÝ® ÚÕßØÎÍÕØÃÕßÇÒÇÏÕÒÄÍÕßÑÇÏ©ÖÃÛÎÑÕÝ
ÚÕßÕßÛ®ÚÕß¦ÑÜÈÕß
ÏÚÙÏÖÏÕÆÖÕßÊÃÖÒÇÙÚÎÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚÇÚÎ¦ÖÏÙÙÇÜ¦ÔÔÇ®ÊÏÇÈ¦ÙÚÎÑÇÔÇØÑËÚ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÛ×ÝÖËØÏËÒÂÌÛÎÙÇÔÙÚÎÙËÏØ¦

ÖËàÕÍØÇÌÏÑÂÓÇÝÖÇØ¦ÊÕÙÎ®
ÚÜÔ¡ÇÔÄÒÎÔÇÍÔÜÙÚ¦ÑÎÑÇÏ§¦ÙÕßÇÍËÔ¦ ÏÇÑÄÓÎÕØÓÂÒÕÝ®
ÚÕß¡ÏÞÇÂÒÕßËØÊÏÑ¦ØÎÑÇÏ
©ÚØ¦ÚÎÝ ÇÒÕÖÃÞËÏØÕÝ®
ÚÕßÚÁÌÇÔÕß ÕßÓÇÔÕÆÊÎÖÕß
ÁÞÕßÔÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÑßØÃÜÝÚÕßÝ
ÌÏÒÕÒÄÍÕßÝ
©ÑÒÇÙÏÑÄÝÖÃÑÇØÕËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÖËØÏÖÒÇÔ×ÓËÔÕÝÇÔÚÏÂØÜÇÝÖÕß
ÙÚÏÝÖØÜÚÕÖØÄÙÜÖËÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÕß
ÇÔÇÓËÏÍÔÆËÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÑÇØÔÇÈÇÒÏÑÄ ÖÔËÆÓÇ
ÚÕßÉÎÒÄ®ÓËÚÕ
ÞÇÓÎÒÄ®¡ÕØÌÂ
ÖØÜÚËáÑÂßÖËÔÛßÓÃàËÏÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÕ®¦ÔÛØÜÖÕ
ÚÎàÜÏÑÂÖØÕÁÒËßÙÂÚÕßÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÚÎÒÏÚËÆËÏ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÌÜÝÚÇ
ÇÓÇØÚÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
¬ÕÖÏÑÇØÏÑÄÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄØËÆÓÇÁÙÚØËÉËÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÁØÙÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÖÕÒßÖÒÎÛÁÙÚÇÚÕßÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÚÕßÇÖÄÚÕËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÜÔÏÊËÇÒÏÙÚÏÑ×Ô
ÓßÛÏÙÚÕØÏ×ÔÚÎÝËÖÕÞÂÝÙÚÎÊßÙÞËØÁÙÚÇÚÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¶ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÁÑÇÔË

ÑÇÏÕÕÔ ÏÞ×ÚÎÝ®ÓË¦ÒÒÕÚØÄÖÕ©ØÏÙËÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÑÇÏÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÖËØÏÁÍØÇÉËÓË
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖÏÕÙÑÒÎØÂÓÕØÌÂÚÎÝ
ÖÏÑÇØÏÑÂÜÙÚÄÙÕÚËÞÔÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÓËÒËÚÂÚØÏÇÊßÔÇÚÄÔ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃØËÇÒÏÙÚÏÑÂÊÏÄÚÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÊÏÕÍÑ×ÔËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÕÊÎÍËÃÚÇÏÙÚÕÖÇØÇÓÕØÌÜÚÏÑÄÑÜÓÏÑÄ
ÍÑØÕÚÁÙÑÕ¥ÝÍÁÔÔÎÓÇÚÕßÛËÚÏÑÏÙÓÕÆÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÕØËÇÒÏÙÓÄÝÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑËÚÕÔÑÄÙÓÕÜÝ
ÓÏÇÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÂØÜËÝÁØÞÕÔÚÇÔÙË
ÙÆÍÑØÕßÙÎ¶ÑÇÏÂÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÔÂËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÚÇÖÏÑÇØÏÑ¦ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÑËÃÓËÔÇÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÖÕÊÎÚÕÉÁÓÇÊËÔÊÏÇÌÁØËÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÎÒÇÊÂËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÙÇÌÂÝÇÖÇÚÎÒÂ
ÑÇÏÞÜØÃÝÁØÓÇ
ÏËØËßÔ×ÔÚÇÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÏÑÇØÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÎÝÖËÔÚÎÑÕÔÚÇËÚÃÇÝÎÓËÒËÚÂÚØÏÇ
ËÐËÚ¦àËÏÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÖÕß
ÁÖÇÏÐÇÔÕÏÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÙÚÎÊÏ¦ÊÕÙÂÚÕßÚÏÝÙßÍÍÁÔËÏËÝÑÇÏÚÏÝ
ÇÖÕÑÒÃÙËÏÝÚÕßÇÖÄÚÇÑÒÇÙÏÑ¦
ÖÏÑÇØÏÑ¦ÁØÍÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔÈÇÛÓÄÙßÔËÏÊÎÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÖÜÝÇÔÂÑÕßÔÂÊËÔ
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÕß

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

ÛÉËÐÉÒ¨ÐÑoÈÑË~ÑØ~Ñ{ÚÓÐÑÈÇÊ³iiØ³{ØÓÐ×ÈÜÉØTÓÉ{Ø
³iÉÜÜi{~ÊÉÇo¨Ñ×ËÑÑÜÉÐÓÉØÐÈiÒ¨ÛÖ~ÑVi,ÓÑ
ÑÜÑÒ~iViÒÑÑ¨È³{ÒiV
i.×ËÑ {~ÜÑÎÙÈViÒÜÜ{Ñ(ÑÑÙÒ~i
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

.³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³ÈÜÑÙÖ
Í¨{~È¨ ¨³ Ì¨Ù³ÑÜt-Ý
w0~Ñ~ÌuVÓÑØÑÌ³ÈØÊ¨ÉØ
ÉËÑ{å¨¨VÉÑÇËÙ{ÑÖÐÉØÐÉTÑ¨{ÐÑ³{~ÌÜÌo.³ÒÚi~É
iÑ×¨ÐÊÑ~É×³ØÑÜÜÖ
¨ÓÉ{ÑÑÑÇi³ÊÈÐÉ³ÈØ
Ù¨ÌÐÈØÈÙioÖÓÑÑ{Ù{Ò
³iÑo~ÑÜ{Ò³È×Ñ{ÐÖ~Ñ{
ÌT{³iÑÜÈ³ÉÈ³{~ÊÉ{~ÌÑÌ³{¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ
~Ò{ÈØÑÐÌ¨×³ÈØ~Ñ{ÑÉo~Ó×ÑÜÈØÉÑ¨ÖØÐÉ
ÂÈ¨{ÐÓ~É×ÒÜ{
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για
πρώτη φορά;

0t'¨ÒoÐÑu³È
.Ö¨È

(ÜÑ~KË³i
Και ποιο έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ËÑ{³ÌÑ³ÑK{KÜËÑÈÚÓÜÑ
Ù{ÑKÒVÈÚÉ¨ÜÈ³ÓÜÉ{Ñ
³iÉ{³¨×ÊÉ~Ò{ÏØÓ×iKiVÌÐØVÉËTÑÙ{ÑKÒÉ{t0~ÑÜÒ{³iØK{³¨ËÑØu³iØåÜ~iØ=Ói³ÈÜÒT{³³¨É{Ø×¨ÓØ
Στη «Θάλασσα στο χιόνι» το ατομικό τραύμα συναντιέται με το συλλογικό. Πώς βιώνει η ηρωίδα αυτήν
τη «διαδρομή»; Πώς θα θέλατε να
τη βιώσουν οι αναγνώστες;

i¨ËÙÑVÐ{Ñ~ÑÚioÊ³¨{ÑÈ~ÈKÑÜÒÉ{o{ÑT¨Ì{Ñ³Ñ¨{~Ò
³iØKÑ¨ËÙ{ÑVioÑËÉ{ÉÐ{Ñ~ÐÌÜiÓÂÑÌ³i'Ü¨{Ño{ÑÑ
ÙÈÜÓÉ{ØÑÑÜi¨³¨{Ñ ~ÉËV
~{ÖÐÉiÑÌ³iÉ{ÚÈÐËÑ³iØÑ
~ÑÜÜ{É¨oÊÉ{³i{³¨{~ÊÈÉËÙii³ÐÑÚi³³iØVÙiÐ{È¨oÉË
ÓÑ$Ð{Ü(¨×¨{~ÊØ³¨ËÑØ
$³Ñ{ÐÑÚi³ÓØ³iØÉËÚÈÑ¨~É³ÖØÑÌ³ÈØt³Ì{ÈØu~Ñ³Ë~ÈØ³iØÉ¨{TÊØÑÐ{¨Ñ³Ö
ÐÑÇË³ÈØ³{Ø³¨ÑÈÐÑ³{~ÓØÐÊÐÉØ
³ÈØVÉ~ÉËiK¨Ë~É³Ñ{Ñ³{ÐÓ³i
~Ñ{ÐÉ³ÈÜÜo{~Ì³¨ÑÖÐÑ Ù{ÑÙ¨ÐÊÙÉÉËÑ{ÉÖ~Üi ¨T³Ñ{
³{oÐÓØÈÙÉ{Ü{ÒÇÉ{V×KÒ³Ñ{V
ÈÐK{KÒÇÉ³Ñ{$ÑÑo³iØ~ÑÜÉË³Ñ{ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{ÑÈ³Ê³i¨ÉËÑ~Ñ{Ñ~¨ËÉ{Ñ³ÉÜ{~ÒÉÓ¨TÉ³Ñ{iÜÈÌÚi³iÉÖÜi³È
³¨ÑÖÐÑ³Ø
Είναι η ελληνική κοινωνία έτοιμη να αναμετρηθεί με τα τραύματά της;

ÉÜÜi{~Ê~{ËÑoÉ{~Ì³É¨Ñ
É{ÙÉ{~ÖÉ{ÙÈÑÉÂËÑÉÌV³{ÑÐ×{Ki³ÉË³~È¨ËÑ¨TÉÚ{~ÌÑ×ÊoiÐÑ4Ò¨TÈ~ÉÜÉ³Ëo{ÑÙÉ~ÑÉ³ËÉØ~¨ÈÐÐÓ{³³ÈÜÒ{
0ÑÚÓÐÑ³ÑÑÈ³ÒÈÇi³{Ö³Ñ{Ñ{~³Ò³ÜÑË{³iØÑÉ{³iÐ{Ñ~ÊØ~{Ì³i³ÑØViÙiÐÌ{Ñ
{³¨ËÑÌÐØÈÉTËÇÉ{Ñ
³ÑÑ{ÒÉ³iÙ{ÑÐÉÜÒKii³iØÜo³ÉTËÑØ
ÈÙÉT¨i{Ð{ÉË³i
³¨ËÑÐÌÑ³É~Ì¨o{ÑÉÈÜi³Ñ
{³¨{~ÒÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ÑVÉËÑ{
Ð{ÑÉÈ~Ñ{¨ËÑÑ
Ó¨ÚÈ³
×Ø
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EPA / KOEN VAN WEEL

NPG

EPA / DANIEL PEREZ

EPA / LUCA PIERGIOVANNI

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / JENS SCHLUETER

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΑΛΑΓΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΟΤΣΝΤΑΜ

Ο Κεν Φόλετ παρουσιάζει...
Το καλοκαίρι, Õ ËÔ¢ÄÒËÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝÊÏËÛÔ×Ý©ßÇÒÒÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇ
ÇØÇÓÁÔËÏÇÑÓÇÃÕÝ§ÁÇÙÞÁÊÏÇ
ÚÕÔÑØÇÚÕÆÔÙÚÕÔÇÌØÄÚÎÝËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÔÄÝÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚ¦ÚÕßÙÚÎ
ÙÑÎÔÂÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇßÖÄÓÕØÌÂÔ
ÓÏÕÆàÏÑÇÒ¬ÕÙÞÁÊÏÕÇÌÕØ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß©ÏÙÚßÒÕÈ¦ÚËÝÚÎÝÍÎÝ®
ÖÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ)LSSÖØËÓÏÁØÇÚÕß
ÓÏÕÆàÏÑÇÒÛÇÍÃÔËÏÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕß

Εκθεση έργων Ματίς
Το εικονιζόμενο ÁØÍÕÁÞËÏÚÃÚÒÕ¡ËÍ¦ÒÕÑÄÑÑÏÔÕËÙÜÚËØÏÑÄ®ÑÇÏÁÞËÏÌÏÒÕÚËÞÔÎÛËÃÇÖÄÚÕÔÔØÃ¡ÇÚÃÝÃÔÇÏ
ÓÁØÕÝÚÎÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎÝÓËÚÃÚÒÕ¡ÇÚÃÝ¡ÏÇÔÁÇÞ×ØÇ®ÎÕÖÕÃÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕ ÁÔÚØÕÕÓÖÏÔÚÕÆÙÚÎ
¡¦ÒÇÍÇÁÑÛËÙÎÁÞËÏËÖËÚËÏÇÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÛ×ÝÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß¦ÒÒÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ¬Õ ÁÔÚØÕÕÓÖÏÔÚÕÆ
¦ÔÕÏÐËÖÇØ¦ØÚÎÓÇÙÚÎ¡¦ÒÇÍÇÚÕ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÂÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕ
ËÑÚÄÝÇÒÒÃÇÝÔÇÇÑÄÓÎ ÁÔÚØÕ
ÕÓÖÏÔÚÕÆßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖÄÒÎ¡ËÚÝ

Μινιατούρες του 16ου αιώνα
Ενας κόσμος ÒËÖÚÂÝÕÓÕØÌÏ¦ÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎ5H[PVUHS7VY[YHP[.HSSLY`ÚÕß
ÕÔÊÃÔÕß¡ËÚÃÚÒÕÒÏÙÇÈËÚÏÇÔÕÃ
ÛÎÙÇßØÕÃ!¡ÏÔÏÇÚÕÆØËÝÇÖÄÚÕÔ²ÃÒÏÇØÔÚÑÇÏÚÕÔ©ÒÏÈËØ®ÎÁÑÛËÙÎ
ßÓÔËÃÚÎÓÏÑØÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÚÎÞØßÙÕÞÕãÇÚÕßÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÎÚÁÞÔÎÚÎÝÒÏÒÏÖÕÆÚËÏÇÝÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÝÇÖÕÍËÏ×ÛÎÑË©§ÃÑÕÒÇÝ²ÃÒÏÇØÔÚ ÑÇÏÕáàÇÑ©ÒÏÈËØÂÚÇÔÕÔÕÓÇÙÚÕÃÍÏÇ
ÚÎÔßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÁÞÔÎÚÕßÝ

Ρέμπραντ για παιδιά
Η Ολλανδή ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇÏÊÏÑ×Ô
ÈÏÈÒÃÜÔÏÕÑÌÇÔÏÕÆÈËÔÊÏÇÈ¦àËÏ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇÖÄÚÕ¡ËÍ¦ÒÕÏÈÒÃÕ
ÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÙÚÕ9PQRZT\ZL\T
ÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓ¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÚÕßÚÕßÝªÁÓÖØÇÔÚÌÁÚÕÝËÃÔÇÏÎ
ËÖÁÚËÏÕÝÚÜÔÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÄÚÕßËÖÚ¦ÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÇÏÊÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÁÍØÇÉÇÔÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÕßÝÏÙÚÕØÃËÝÓËÛÁÓÇÊÏ¦ÌÕØÇÁØÍÇÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÑÇÏÚÏÝÊÏÇÈ¦àÕßÔ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕÓÕßÙËÃÕÔÇ
ÇÖÄÚÇàÎÚÕÆÓËÔÇÚÕßÚÕßÝªÁÓÖØÇÔÚËÃÔÇÏÎÊÏÇÖÇÏÊÇÍ×ÍÎÙÎ
ÚÜÔÔËÄÚËØÜÔÍËÔË×Ô

Πικάσο, τα τελευταία χρόνια
Ο επιμελητής ¡ÖËØÔ¦ÔÚÕÇÔÏ¦ÔÚÕ
ªÕÓÁØÕÖÕà¦ØËÏÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÁØÍÕ
ÚÕß¦ÓÖÒÕÏÑ¦ÙÕÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÏÑ¦ÙÕ!¬ÇÄÉÏÓÇÁØÍÇ®ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖÇØÓÖËØÃÔÏÙÚÕÄÚÙÔÚÇÓ
ÁÑÛËÙÎÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÁØÍÇ
Ê¦ÔËÏÇÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝÇÑÒÃÔÏÑ¦ÙÕ  ÑÄØÎ
ÚÎÝÎ ¦ÛØÏÔ²¦ÚÏÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇËÑÛÁÙËÏÚÎÙßÒÒÕÍÂÖÕßÁÜÝ
Ú×ØÇÖÇØÁÓËÔË¦ÍÔÜÙÚÎÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙËÓÕßÙËÃÕ

DESERT X / LANCE GERBER

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Û{ÒÑ¨³i³ÓTi³iÓ¨iÐ³iØÑÜ{×Ì¨{ÑØ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Ολη η μυθολογίαÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ËØÂÓÕßÖØÕÝÚÇÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄÇÔÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÚØÄÖÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÄÙÕ
ÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÍÏÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÎ
ÔÁÇÁÑÛËÙÎÚÎÝÙËÏØ¦Ý+LZLY[?ÖÕß
ÊÏÇÙÖËÃØËÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÁÞÔÎÝÙË
¦ÍÕÔÇÚÕÖÃÇÁÑÛËÙÎÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙË
ÓÏÇÇÞÇÔÂÁÑÚÇÙÎÙÇÔËÔÏÇÃÕÇÒÒ¦
ÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÑÇÏÛØÇßÙÓÇÚÏÑÄÁØÍÕ
ÚÁÞÔÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÕÇÖÄ ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÏÙ¦ØÏÛÓÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÃÔÇÏÓÃÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÚËÃÔËÏ

ÔÇÍÃÔËÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÛËÙÓÄÝÐÏÕÖÕÏËÃÚÕ¦ßÒÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÜÔÏÙÞßØ×Ô
ÙßÔËÏØÓ×ÔÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÁØÎÓÕÝÑÇÏÚÕÙßÔÊÁËÏ
ÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏÊÎÓÄÙÏÇÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÙÆÍÞØÕÔÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×Ô¬ÇÁØÍÇÄÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÃÔÇÏÖÕÒÒÇÖÒ×Ý
ÏÙÞßØ¦ÙËÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÙËÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÓË
ÙÞËÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÖÜÝÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ+LZLY[?ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÙÑÁÉÎÝÔÇÖÄÌËßÑÚÇ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÊÎÒ×ÔËÚÇÏÑÇÏËßÛÁÜÝ

ÙÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÎ+LZLY[
?ÇÔÇÓÕÞÒËÆËÏÙÆÍÞØÕÔÇÑÇÏÊÏÇØÑ×ÝËÖÃÑÇÏØÇàÎÚÂÓÇÚÇÙßÔÄØÜÔ
ÑÇÏÊÏÇÞÜØÏÙÓ×ÔÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞËÏ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂËÍÍÆÚÎÚÇÓËÚÇÙÆÔÕØÇÚÜÔÓËÚÕ
¡ËÐÏÑÄ¬ÕÛÁÓÇÚÕßÙßÔÕØÏÇÑÕÆ
ÌØ¦ÞÚÎÇÖÕÑÚ¦ÊØÇÓÇÚÏÑÂËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÑÇÏÊÃÔËÏÚÕÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÁØÍÜÔÖÕßÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕ
ÊËÃÞÔÕßÔÔÇÓÎÔÇÍÔÕÕÆÔÑÇÏÇßÚÂÔ
ÚÎÔÄÞÏÇÓËÒÎÚÁÇÖÇØ¦ÓËÚØÕ¬Ç 
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝËÑÚÃÛËÔÚÇÏÙËÁÑÚÇÙÎ
ÓÏÒÃÜÔÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÎÝÑÕÏÒ¦ÊÇÝ

ÕÇÚÙÁÒÇÑÇÏÖÒÎÙÃÕÔÚÎÝÒÃÓÔÎÝ
¦ÒÚÕÔÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÒÃÓÔÎ
ÓËÚÕÇÒÓßØÄÔËØÄÁÞËÏÓÂÑÕÝ
ÞÒÓÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙßØØÃÑÔÜÙÎÝ
©ÖÄÚËÎÁÑÛËÙÎ+LZLY[?ÛÁÚËÏÑÇÏ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÑÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÎÍËÔÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ+LZLY[?ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ
ÑÇÏËÃÞËÊËÞÛËÃËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÚÇÔÚÁÚÕÏÇÎËÖÏÚßÞÃÇÖÕßÌÁÚÕÝ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ

ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÓËÚÎÔ×ÛÎÙÎÚÎÝ
ÖØÕÊÆÕËÚ×ÔËÖÏÚßÞÃÇÝ¬ÕËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÁØÍÕËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
ÞØÕÔÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÚÁØÒÏÔÍÑªÕÆÓÖÏÖÕßÖØÕÚËÃÔËÏ
ÓÏÇÓ¦àÇ®ÓÁÙÇÙÚÕÑËÔÄ¬ÇÁØÍÇ
ÇÔÚÒÕÆÔÇÖÄÚÎÔÇÙÚËÃØËßÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÎÁØÎÓÕÝ
ÑÇÏÕÏÇÚËÒËÃÜÚÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕÏ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏÙÚÕÑÕÏÔÄÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄ
ÓËÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÇÒÓÇÚ×ÊÕßÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ  ÑÇÏÚÎÝÏÙÞßØÂÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖØÕÚÆÖÕßÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια βαρκάδα τον Ιούλιο του 1933
«Εκδρομήν ËÏÝ ÍÏÕÔÔÊØÁÇÔÚÎÔ
ÎÓÁØÇÔ ßØÏÇÑÂÔ®ÖÄÚÎ
ÙÎÓËÃÜÙÎÙÚÎÔÖÃÙÜÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÙÎÓËØÏÔÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÓÇÛÇÃÔÕßÓËÄÚÏÎ ÎÕßÒÃÕßÚÕß ÁÖËÙË
ÎÓÁØÇ ßØÏÇÑÂËÔÓÇÛÇÃÔÕßÓË
ÄÓÜÝÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕÍÏÇÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÖÕßÖÕà¦ØÕßÔÙËÖÒÇÔÄÊÏÕÖÏÛÇÔ×ÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕ¶ÕÕÖÕÃÕÝÃÙÜÝÔÇ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÈØÁÐËÏÚÇÖÄÊÏÇÚÕß
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÚØÃÖÕÊÕÚÎÝÖØÕÖÕÒËÓÏÑÂÝÑ¦ÓËØÇÝÍÏÇÔÇÚØÇÈÂÐËÏÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÁÑÇÔËÇØÕÃÒÕÏÖÄÔÁÌÎÈÕÏ
ÍÆØÜÙÚÇÊËÑÇËÖÚ¦ÁÔÇÝÙÑÆÒÕÝ
ÑÇÏÓÏÇÈ¦ØÑÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙË
ÓÃÇÇÑÄÓÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕßÕÑÆØÏÕÝÑØÏÇÒÃËßÙËÇÖÄÁÔÇÙÖÃÚÏ
ÖÕß¦ÊËÏÇÙËÚßÍÞ¦ÔËÏÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÓÄÔÕÔÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝËÏÑÕÔÏàÕÓÁÔÕßÝ!Ñ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄÚÕßÝÊÁÑÇËÃÔÇÏ
ÕÖÇÖÖÕÆÝÚÕßÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕßÕÏÕÝËÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÇÖ»ÄÒÕßÝ"

Σημασία έχει η αλκή
της νιότης, η δύναμη
του θέρους, όπως
επίσης και η δύναμη
της φαντασίας.
ÈÇÒËÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÊßÔÇÚÄÌÜÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÓËÍËÛßÔÚÏÑÄÌÇÑÄÓËÒÁÚÎÙËÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔÖÇÖÖÕÆÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÓËÍ¦ÒÜÙËÑÇÏÖÕßÚÕÔÁÞÇÙËÄÚÇÔÕÃÊÏÕÝÂÚÇÔÊËÑÇÁÐÏÑÇÏÕ
ÖÇÖÖÕÆÝËÐÂÔÚÇËÔÔÁÇ
©ÖÏÛÇÔÄÚËØÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝËÃÔÇÏÕÔËÇØÄÝÓËÚÕÓÇÆØÕÕÒÄÙÜÓÕÓÇÍÏÄÕÕÖÕÃÕÝÑÇÏÇÍÑÇÒÏ¦àËÏ
ÚÕÔÙÑÆÒÕ©ÖÇÖÖÕÆÝÚÕßÑßØÃÕßÑØÏÇÍÇÖÕÆÙËÚÇÙÑßÒÏ¦©ÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÚËÁÞÇÙËÁÔÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ-

Η σημείωσηÐÉÐÜÖK{ËÑÌ³i×³o¨Ñ×ËÑÐÒØÜi¨×¨ÉËUt ~Ù¨ÐÊÉ{Øåo{åÙ¨ÓÑ³iw¬w´´ViÐÓ¨ÑÈ¨{Ñ~Êu

ÚØÄÝÑÇÏÓÏÇÁÔËÙÎÍÏÇÔÇÎØËÓÂÙËÏËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÙÃÍÕßØÕÝ
ÄÓÜÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏ ÇÏÊËÔÁÞËÏ
ÖÒÁÕÔÇÖÕÓËÃÔËÏÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÍÏÇÔÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÖÕÏÕÝËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÊÁÑÇËÔÁÞËÏÑÇÏÚÄÙÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÄÓÜÝÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÎÇÒÑÂ
ÚÎÝÔÏÄÚÎÝÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÛÁØÕßÝ
ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ!ÇÝÖÕÆÓËÎÖÇØÇÒÃÇÚÕß
ÍÃÕßÔÊØÁÇÚÕ ÄÙÕÄÓÕØÌÎÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔ¬ÇÖËÆÑÇÕÒÄÍßØÇÓÖÕØËÃÝÔÇÚÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÝ"¡Ë
ÒÃÍÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÃÙÜÝ¬ÕÈÁÈÇÏÕ
ËÃÔÇÏÖÜÝÚÄÚËÎÇÑÚÂÇßÚÂÖØÁÖËÏ
ÔÇÂÚÇÔÄÖÜÝÕÏÇÏÍÇÏÕÖËÒÇÍÃÚÏÑËÝ
ÇÖÄÓËØËÝÖÇØÇÒÃËÝÖÕßÑßÔÎÍ¦ÓË
ÙÂÓËØÇÓËÚÕÚÕßÌÁÑÏ
¬ÕßÝÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÈÇØÑ¦ÊÇÓËÚÕÔÙÑÆÒÕÓÇàÃÔÇ
ÈÕßÚ¦ÔËÔÇÙßàÎÚ¦ÔËÍÏÇÑÕØÃÚÙÏÇ¬ÕßÝÑÕÏÚ¦àÜÑÇÏÒÁÜÇÖÄÓÁÙÇÓÕß!ÊËÑÇËÖÚ¦ÞØÄÔÜÔÚÕ 

ÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ ÂÚÇÔËÃÑÕÙÏÚËÙÙ¦ØÜÔËÓ¦ÞÏÓÎÎÒÏÑÃÇ©ÔÚÜÝÕÖÇÖÖÕÆÝÚÕßÑßØÃÕß
ÑØÏÈØÁÛÎÑËÙÚÕËÒÒÎÔÕáÚÇÒÏÑÄ
ÓÁÚÜÖÕÇÒÒ¦Þ¦ØÎÙÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÚÕßÇÊËÒÌÂÝÖÕßÂÚÇÔ
ÇÔ×ÚÇÚÕÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÎÝ²ÜØÕÌßÒÇÑÂÝÑØÇÚÂÛÎÑËÙÚÇÓËÚÄÖÏÙÛËÔÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝÚÇÒÕÆÝÇÏÞÓÇÒ×ÚÕßÝÃÞËÚÕÓËØÃÊÏÄÚÕßÙÚÏÝ
ÉËÃØËÝÇÒÒ¦ÚÇÊÆÙÑÕÒÇÚÇÍÒÃÚÜÙËÓËÚÕÔÍÔÜÙÚÄËÒÒÎÔÏÑÄÚØÄÖÕ
¬ÕÓÄÔÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÕÔ
ÍÏÕÔÊØÁÇËÃÔÇÏÄÒÕÏÚÕßÝÍÏÇ
Ö¦ÔÚÇÊËÑÇËÖÚ¦ÞØÄÔÜÔ ÇÏËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÕÚËÑÇÒÕÑÇÃØÏÎÈ¦ØÑÇÇÔÚÁÞËÏÇÑÄÓÇÄÖÜÝÑÇÏÕÙÑÆÒÕÝÖÕß
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÑÕßÔ¦ËÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝ
ÚÎÔÕßØ¦ÚÕß©ÑÆØÏÕÝÑØÏÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÁÒËÏÔÇ
ÍØ¦ÉËÏÓÏÇÇÌÏÁØÜÙÎÍÏÇÙÂÓËØÇ
¬ÕÔÇÌÂÔÜÖËÏÚÇÑØßÌÕÑÕÏÚ¦àÜÙËÖÕÏÕÔÞ¦ØÏÙËÚÕÙÎÓËØÏÔÄ
ÑËÃÓËÔÕ!ÙÚÎ¡ÇØÏ¦ÔÔÇÁÓËÒÎ
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Από τον Γαληνό
στις μέρες μας,
μια οδοντάγρα
δρόμος...
«Πονάει ÊÄÔÚÏ ÈÍ¦àËÏÊÄÔÚÏ®ËÏÑÄÔÇÖÕßÙßÔÕÊËÆËÏÚÎÔËÌÏÇÒÚÏÑÂÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÌØ¦ÙÎËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ!ÎÓÃÇÌÏÍÕÆØÇ
ËÃÔÇÏÑÇÛÏÙÓÁÔÎÙËÓÏÇÑÇØÁÑÒÇ
ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÄØÛÏÇÓËÚÇÞÁØÏÇ
ÚÎÝÓÁÙÇÙÚÕÙÚÄÓÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÁÔÇ
ÊÄÔÚÏÏÇÔÇÍÃÔÕßÓËÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÖËØÏÍØÇÌÏÑÕÃÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÎÌÏÍÕÆØÇÚÕßÕÊÕÔÚÏ¦ÚØÕßÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÈ¦àËÏÊÆÔÇÓÎÑÇÏÓËÚÕÁÔÇÖÄÊÏÔÇÑØÇÚ¦ËÏÑÄÔÚØÇÙÚÕÔÚÕÃÞÕ
©ÖÄÔÕÝËÃÔÇÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕÝ
ÓËÚÎÔÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÖØ¦ÐÎ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÕÕÓÄÚÏÓÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÎÝ
©ÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝßÖËÆÛßÔÕÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÚÎÝ
ÙÞÕÒÂÝË×ØÍÏÕÝÕßÍÏÕßÑÒ¦ÑÎÝ
ÑÇÛ×ÝÓÇÝÐËÔÇÍËÃÙÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝ
ÇÒÒ¦ÖßÑÔÕÆÝÓËËÑÛÁÓÇÚÇÞ×ØÕßÝÙÚÕÑÚÃØÏÕÚÎÝÙÞÕÒÂÝÙÚÕ
ÕßÊÃ¬ÇÓÄÔÇÇÙÚØÇÌÚËØ¦ÞÇÓÄÍËÒÇÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÇÔÂÑÕßÔÙÚÇ
ÓÕÔÚÁÒÇËÖÕÞÂÝÖÕßÊÏÇÌÎÓÃàÕßÔ
ÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝÚÎÔÕÊÕÔÚÄÑØËÓÇ
2VS`UVZ®ÂÚÎ²ÒÜØÕÊÄÔÚ®ËÔ×
ÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÉ¦ÞÔÕßÓËÇÙßÔÇÃÙÛÎÚÇÚÇÙÌØÇÍÃÙÓÇÚ¦ÓÇÝ
¬Ç ËÑÛÁÓÇÚÇ ÚÕß ÓÕßÙËÃÕßÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÙÞÕÒÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÓÁÞØÏÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÝÓËÁÑÖÒÎÐÎ
ÖÄÙÕÒÃÍÕÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÇÖÄÚÄÚË
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÚÜÔÕÊÕÔÚÏ¦ÚØÜÔ¬ÕÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÖÕß
ÁÞËÏÓËÚÇÈÒÎÛËÃÙÚÎÔÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÎ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÛËØÇÖËÃÇÑÇÏÚÎÔËÐÇÍÜÍÂ
ÚÕßÊÕÔÚÏÕÆÄÖÜÝÍÏÔÄÚÇÔÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑÕßÍÏÕßÑÒ¦ÑÎÝ

Τα εκθέματα
ÚÕÓÕßÙËÃÕÑÇÏÙÚÕßÝÕØÄÌÕßÝ
ÚÎÝÙÞÕÒÂÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÕÒÄÑÒÎØÇÕÊÕÔÚÏÇÚØËÃÇÖËØÇÙÓÁÔÜÔ
ÊËÑÇËÚÏ×ÔÍÏÇÔÇÈÒÁÖÕßÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÊÕÆÒËßÇÔÕÏ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝÚÏÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß»ÑÇÏÚÕß»©
ÖËØÃÚËÞÔÕÝÊÏ¦ÑÕÙÓÕÝÙËÓÏÇÏÇÚØÏÑÂÖÕÒßÛØÄÔÇËÔÄÝÕÊÕÔÚÏÇÚØËÃÕßÖÕßÙÚËÍÇàÄÚÇÔÑ¦ÖÕÚË
ÙÚÎÔÓÖÒËÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇ®ÚÜÔ
ÐÇØÞËÃÜÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕ

ÊÃÔËÏÚÕÔÚÄÔÕÚÎÝËÖÕÞÂÝ©ÙÕ
ÄÓÕØÌËÝÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÕÏÐÆÒÏÔËÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÑÇÏÚÇÞßÚ¦ÙÑÇÒÃÙÓÇÚÇÄÓÜÝÚÇÕÊÕÔÚÏÇÚØËÃÇÊËÔ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÌÏÒÏÑ¦ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÖØÕÝÚÕÔÖÇÛÄÔÚÇÖÕßÙßÔÂÛÜÝ
ÑÕÏÚ¦àËÏÓËÊÁÕÝÑÇÏÇÔÎÙßÞÃÇÚÎ
ÊËØÓ¦ÚÏÔÎÑÇØÁÑÒÇÓËÚÇÚØÏÓÓÁÔÇ
ÓÖØ¦ÚÙÇÚÇÞÕÔÚØ¦ÑÇÒ×ÊÏÇÖÕß
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÕÔÚØÕÞÄÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÙßØÏÙÚÏÑÄÂÞÕÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÓËÎÒËÑÚØÏÙÓÄÎÑÃÔÎÙÎÍÏÔÄÚÇÔÓËÚÕÖÄÊÏ
ÇÖÄÚÕßÝÈÕÎÛÕÆÝÕÊÕÔÚÏ¦ÚØÕß
ÚÕÊßÔÇÚÄÌÜÝÚÎÝÒ¦ÓÖÇÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝÚÕ
ÓÎÞ¦ÔÎÓÇÍÏÇÚÏÝÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃËÝ
ÖÕßÙÚÎÔÇØÞÂÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÓË
ÌÜÚÇÁØÏÕÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÍÏÇÚÕÔ
ÒËÍÄÓËÔÕÈÕßÒÑÇÔÏÙÓÄ®ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÒÇÙÚÏÞÁÔÏÇÝÕÊÕÔÚÕÙÚÕÏÞÃÇÝ ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÖÕØÙËÒ¦ÔÏÔÜÔÊÕÔÚÏ×Ô
©ÍÏÇÚØÄÝÖÇØÇÈÏ¦àËÏÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÞ×ØÕÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝÃÔÇÏÓÏÇ
àÜÔÚÇÔÂÞËÏØÕßØÍÏÑÂÖØ¦ÐÎÚÎÔ

Ο καθηγητής ÛiÐÊ³¨iØÈ³¨ÖÐÑØÙÉËTÉ{ÉÐÑÚi³ÓØ³³¨Ì~Ñ³Ñ~ÉÈÊØ¨ÚÉ³{~Ù³{³ÈÉË³iØ$Ù³{Ñ³¨{~ÊØ.TÜÊØ

Η κίνηση του τροχού,
με τον χαρακτηριστικό
συριστικό ήχο, πριν
από τη λειτουργία του
με ηλεκτρισμό, γινόταν
με το πόδι από τους
βοηθούς των γιατρών.

Φοιτητές ³iØÉTÊØ³È¤´ÆÉÉ¨oÑ³Ê¨{³iØÑÜ{ÒØÙ³{Ñ³¨{~ÊØTÜÊØ

ÕÖÕÃÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÕÇÙÛËÔÂÝ®
ÓÇÝÒÁËÏÕÓËÚÇÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÝËØËßÔÎÚÂÝÎÓÂÚØÎÝ ÕßÚØÕÆÓÖÇÝ
ËÔ×ÓÇÝÊËÃÞÔËÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÄËØÍÇÒËÃÕ
ÖÕßÁÞËÏÓËÃÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕÙÚÕ
ÖÁØÇÙÓÇÚÜÔÇÏ×ÔÜÔ!ÚÎÔÕÊÕÔÚ¦ÍØÇÔÜÙÚÂÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÜÝÚÇÔ¦ÒÏÇÊËÔÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÃÖÕÚËÇÖÄ
ÚÕÙÞÂÓÇÑÇÏÚÎÔÇÔÇÚØÏÞÃÒÇÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÑÇÒÆÚËØÇÊÏÇÚÎØÎÓÁÔÎÕÊÕÔÚ¦ÍØÇÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÓ²ÑÇÏÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑË
ÙÚÏÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕß ÇÒÒÃÕßÚÎÝ
ÇØÞÇÃÇÝ ÇÒÒÃÖÕÒÎÝÚÕ ¬Õ
ÏÇÚØÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÖÕßÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ
ÇÖÄÞÁØÏÇÑÕßØÁÜÔÑÇÏÙÏÊÎØÕßØÍ×ÔÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÓÕßÙËÃÕÚÎÝÓÌÏÙÙÇÝËÔ×
ÖÏÙÚÄÇÔÚÃÍØÇÌÄÚÕßÓÖÕØËÃÚËÔÇ
ÊËÃÚËÙÚÕÓÕßÙËÃÕÚÎÝ©ÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝ

Ο πόνος ³Ù³{ÐÊ~ÉÉoÉÜ{o¨Ñ×ËÉØÛÉÂ{ÒV³¨³$Ù³{Ñ³¨{~Ì.TÜÉË³ÈÑÉ{³iÐËÈ³iÜÑ³ÉËÑÒ{ooØ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η «Κ» στο Μουσείο Οδοντιατρικής

Εργαλεία ÒÜÜÉT

Ηπαρ σαύρας για παυσίπονο και εξαγωγή από κουρείς, σιδηρουργούς
ÚØÃÐÏÓÕÚÜÔÊÕÔÚÏ×ÔÂÚÇÔÊßÙÕÃÜÔÕ
ÑÇÏÖØÕ¦ÍÍËÒÕÝÛÇÔ¦ÚÕßËÔ×ÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÕßÒÃÚÏÊÇÝÙË
ÁÔÇÔÇÙÛËÔÂÁÍÏÔËÇÌÇÃÓÇÐÎÇÖÄ
ÚÕÔÈØÇÞÃÕÔÇ®
ÖØÄÒÎÉÎÊËÔÂÚÇÔÖÕÒÆÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÙÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÊÏÇÈ¦àÕßÓËÄÚÏÍÏÇÚÎÔÑÇÑÕÙÓÃÇÚÕß
ÙÚÄÓÇÚÕÝÑÇÏÚÇÞÇÒÇÙÓÁÔÇÕÆÒÇ
ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÁÔÇÙÑËÆÇÙÓÇÇÖÄÉÎÚÄ
ÑËÌ¦ÒÏÒÇÍÕÆÓËØÏÑ¦ÖÕÔÚÃÑÏÇÑÇÏ
ÙÑÄÔÎÇÖÄÒËßÑÄÓ¦ØÓÇØÕ

Ευφάνταστες συνταγές
¡ÁÞØÏÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÇÒÎÔÕÆ
ÕÝÓ²ÇÏ×ÔÇÝÕÑ ÕßÚØÕÆÓÖÇÝ
ËÔÚÄÖÏÙËËßÌ¦ÔÚÇÙÚËÝÙßÔÚÇÍÁÝÑÇÏ
ÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÚÕËØÃÆÒÎÝÏÇÚØÏÑÂÝ®ÕÏÕÙÑÕßØÃÊÎÝÖØÄÚËÏÔËÍÏÇ
ÚÕÔÖÕÔÄÊÕÔÚÕÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÂÖÇØ
ÙÇÆØÇÝÊÁØÓÇÌÏÊÏÕÆÂÑÇÏÈÇÚØ¦ÞÏÇÈØÇÙÓÁÔÇÙËÑØÇÙÃÂÙËÔËØÄ
ÑÇÏÐÃÊÏ©ÊËÇÒÎÔÄÝÖÇØÇÙÑËß¦àËÏ
ÑßØÃÜÝÇÔÇÒÍÎÚÏÑ¦ÓËÌßÚÏÑÂÈ¦ÙÎ
ÄÖÜÝÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÑÁÊØÕÌÒÕÏÄ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Στη διδακτορική τουÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÓË
ÚÃÚÒÕÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÙÚÕÔÇØÞÇÃÕ
ÑÄÙÓÕ®ÕÎÓÂÚØÎÝ ÕßÚØÕÆÓÖÇÝ
ÓËÒÁÚÎÙËÚÏÝÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÇÑËÃÓËÔÇÚÜÔÍÏÇÚØ×ÔÚÕß
ÇØÞÇÃÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÑÄÙÓÕß ÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÖÄÔÕÝÚÜÔÊÕÔÚÏ×Ô
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÚÕÔÖÖÕÑØ¦ÚÎÚÕÔ
ØÏÙÚÕÚÁÒÎÚÕÔÏÕÙÑÕßØÃÊÎÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚÕÔÇÒÎÔÄÏÇÚÕÔÖÖÕÑØ¦ÚÎÚÇÊÄÔÚÏÇÂÚÇÔÓÏÇÌßÙÏÑÂ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔÕÙÚ×ÔÑÇÏÚÎÝÍÔ¦ÛÕßÚÕÁØÍÕÚÎÝÖÖÕÑØÇÚÏÑÂÝ
ßÒÒÕÍÂÝËØÃÕÊÕÔÚÕÌßãÎÝ®ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÌÕØÏÙÓÕÃÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÁÞÕßÔ
ÇÖÕØØÏÌÛËÃÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÏÇÚØÏÑÂÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔ
ÊÕÔÚÏ×ÔÙÚÇÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏË¦Ô
ÎÕÊÕÔÚÕÌßãÇÍÃÔËÚÇÏÓËÚ¦ÈÎÞÄÝ®
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÄÚËÚÇÊÄÔÚÏÇÈÍÇÃÔÕßÔ
ÖÏÕÇØÍ¦ÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇÊßÔÇÚÃàÕßÔ
ÏÇÚÕßÝÏÖÖÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÍÏÇÚØÕÆÝÚÕ

Ολόκληρες Ù³{Ñ³¨{~ÓØÐÒÙÉØÉ~³ËÚÉ³Ñ{³ÐÈÉË³iØTÜÊØ³
ÈÙËVÌÈ×ÑËÉ³Ñ{iÉÂÓÜ{Âi³iØÂÉT¨{³ÊØÑÈ³ÊØ{Ñ³¨{~ÊØÉ{Ù{~Ì³i³ÑØ

ÖÒÇÚ¦ÔÕßÑ¦ÖÖÇØÎÙÖÇØ¦ÍÍÏÇÈÇÙÏàÄÓËÔÕÝÙÚÎÛËÜØÃÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÞßÓ×ÔÚÕßÖÖÕÑØ¦ÚÎÇÒÒ¦ÖØÕÞÜØ¦ËÏÖÇØÇÖÁØÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝ
ÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÏÙÞÆ
ÚÕßÝÌÚÏ¦ÞÔËÏÊÎÒÇÊÂÊÕÙÕÒÕÍÃËÝËÐÇÍÜÍÂÚÕßÊÕÔÚÏÕÆÂÚÇÔÎ
ÁÙÞÇÚÎÒÆÙÎÑÇÏËÌÇØÓÕàÄÚÇÔÓË
ÚÎÔÕÊÕÔÚ¦ÍØÇËÔÂÚÇÔÑ¦ÚÏËßÞ¦ØÏÙÚÕÕÆÚËÍÏÇÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÚÕß
ÇØÞÇÃÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÕß¡ËÙÇÃÜÔÇ
ÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔÇßÚÂÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂ
ßÖÕÚÏÓÎÚÏÑÂ©ÏÕÊÕÔÚÃÇÚØÕÏÑÇÏÕÏ
ÍÏÇÚØÕÃÚÎÝËÖÕÞÂÝÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇ
ÁÞÕßÔËÖÇÌÂÓËÚÕÇÃÓÇÑÇÏÛËÜØÕÆÙÇÔßÖÕÚÏÓÎÚÏÑÁÝÚÏÝÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝ
ÖØ¦ÐËÏÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÚÎÔËÐÇÍÜÍÂ
ÊÕÔÚÏ×ÔÁÑÇÔÇÔÑÕßØËÃÝÙÏÊÎØÕßØÍÕÃÊÏ¦ÌÕØÕÏÇßÚÄÑÒÎÚÕÏÖØÇÑÚÏÑÕÃ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ®
ÓÇÝÒÁËÏÕÑÕßÍÏÕßÑÒ¦ÑÎÝ
ÏËÛÔ×ÝÎËÖÏÙÚÂÓÎÚÎÝÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÑÇÏÙËÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ¶ÇÒÒÃÇ

ÍÍÒÃÇËØÓÇÔÃÇÚÏÝÏÊØÆÛÎÑËÎÖØ×ÚÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÙÞÕÒÂ
ÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝÙÚÇÓÁÙÇÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÖØ×ÚÎÏÊÏÜÚÏÑÂÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÙÞÕÒÂ¦ÔÕÏÐËÚÕ
 ËÔ×ÚÕ©ÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÄÞÕÒËÃÕ
ÖÕßÇÔÂÑËÙÚÕÛÔÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕ ¬Õ ÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕÞÕÒËÃÕ
ÑÇÏÙßÙÚÂÔËÚÇÏÎ©ÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÞÕÒÂÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×ÔÎ
ÕÖÕÃÇÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÑÇÚÇÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÂÓËØÇ
ÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÁÍÏÔÇÔÖÏÕÓÏÑØ¦
ÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝËÔ×ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÁÞËÏÉÎÌÏÕÖÕÏÎÛËÃ®ÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÁÈÇÏÇÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÉÏÒ¦
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÓÄÒÏÝÇÑÕßÙÚËÃÎÍÔÜÙÚÂ
ÌØ¦ÙÎ!ÔÕÃÐÚËÑÇÒ¦ÖÇØÇÑÇÒ×®

Το Μουσείο Οδοντιατρικής είναι
ανοιχτό για επισκέψεις κοινού
και σχολείων έπειτα από τηλεφωνικό
ραντεβού στο 210-74.61.319.
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ΒΙΒΛΙΟ

Ωρα αποφάσεων
για τον θεσμό
του Προέδρου
της Δημοκρατίας
Αλλαγές, οφέλη και κίνδυνοι

Του ΝΙΚΟΥ ΣΠ. ΖΕΡΒΑ

Ο Πρόεδρος ÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÕØßÛÓÏÙÚÂÝÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝ¥ÝÌÕØÁÇÝÚÄÙÕÚÎÝ
ËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÝÄÙÕÑÇÏÚÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÊÏÇÛÁÚËÏÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝ
ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÕÏÕÖÕÃËÝÚÕÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÄÒËÝÚÕß
ÙÞËÊÄÔÕÏËÐÕßÙÃËÝÇÖÄÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß ÑÇÏ
ÁÖËÏÚÇËÃÔÇÏÕØÏÕÛËÚÎÓÁÔËÝÇÌÕÆ
ÍÏÇÚÎÔËÔ¦ÙÑÎÙÂÚÕßÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÕßÒÂÝ
ËÃÚËÖØÕÙßÖÕÍØÇÌÂÚÜÔÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÇØÓÕÊÃÜÔßÖÕßØÍ×ÔÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁÍÑØÏÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÂÊÎÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃÇÓÏÍ×Ý
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÑËÔÚØÏÑÄÓËÚÕÖØÕ-

Η ενίσχυση του προεδρικού αξιώματος
με νέες αρμοδιότητες και
η μεταβολή του τρόπου
εκλογής του ΠτΔ
αναλύονται στο βιβλίο.
ËÊØÏÑÄÇÐÃÜÓÇÔÇÇÖÕÚËÒËÃÁÑÚÕÚË
ÁÔÇÔÙßÓÈÕÒÏÑÄ¶ÑÇÏÓÄÔÕ¶ÛËÙÓÄÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÑßØÏÇØÞËÃÎÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÕÆ
ÚÕßØÄÒÕßÚÕßÚÖ¦ÔÜÙÚÕÔ
ÃÊÏÕ¦ÐÕÔÇÊËÑÏÔËÃÚÇÏÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎ
ÇÔÇÊÏ¦ÚÇÐÎÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆ
ÛËÙÓÕÆÖÕßÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÊÏÇÑÇÚÁÞËÚÇÏÇÖÄÊÆÕÑßØÃÜÝÖÚßÞÁÝÓËÔÖØ×ÚÎÇÌÕØ¦ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆ
ÇÐÏ×ÓÇÚÕÝÓËÔÁËÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝ
ÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÚÕßØÄÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÞØÄÔÏÜÔÖÇÛÕÍËÔËÏ×ÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÍÃÍÔËÙÛÇÏ
ÁÚËØÎÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÕßÚØÄÖÕßËÑÒÕÍÂÝÚÕßÚ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÇßÚÄÝÔÇËÔ×ÔËÏÇÔÚÃ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η εκλογή και οι πολιτικά καίριες
αρμοδιότητες του Προέδρου
της Δημοκρατίας
πρόλογος: Αντώνης Μακρυδημήτρης
εκδ. .Ò~~ÈÜÑVσελ. 206

Η πλειονότητα ³¨³ÒÉÈ
Èo~Ñ³ÑÜÓo³Ñ{³K{KÜËÑ~Ö³oÉ{~Ì³É¨ÉÂ¨ÚÜo{ÐÌ
³È¨ÌÜÈ³È¨ÉÙ¨{~ÖÚÉÐÖ

Στη μελέτη του ³Ñ³ËØÑ~o{ÒiØ¨³ÉËÉ{³iÑÖÙÉi³iØ¨ÉÙ¨{~ÊØÉ~ÜoÊØÑÌ³i¨Ì¨iÜÖi³É¨oÑ{³iØÈÜÊØVÐÉ³ÌT³iÑ³¨Ê³iØÈÑooÊØ³È¨ÉÙ¨{~ÖÚÉÐÖÉÜ{³{~ÓØ~Ñ{
É~Üo{~ÓØ~{ÐÌ³i³ÉØVÌØÈÓKi³ÉÜÜi{~Ì~¨Ò³Ø³¸ÆÆ~Ñ{³Ñ³ÓÜi³È¸Æm
ÔÇÊÏÞ¦àËÏÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÚÄÖÕß
©ÏÔÁËÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÚÕßØßÛÓÏÙÚÂ®ØÕÁÊØÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓË
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÄÓÜÔÑÇÏÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÜÔÇÔÜÚ¦ÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇ¦ÓËÙÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝËÔÒÒ¦ÊÏÖÕÒßÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÑÇÑÕÔÕÓÃÇÝÄÖÜÝÑÇÏËÑËÃÔÎÚÎÝÛÜØ¦ÑÏÙÎÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÒËÏÚÕßØÍ×ÔÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÖØÕÚËÃÔËÏÕØÛ¦ÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕß
ÚÙËÁÔÇÔÛËÙÓÄÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ®ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÄÓÜÝÎÖØÄÚÇÙÎÖËØÃÚÎÝËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÝÛËÙÓ×Ô¦ÓËÙÎÝÊÎÓÕ-

ÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÖØÕËÊØÏÑÂÝÖÒËßØ¦Ý
ÑÇÚÄÖÏÔÒÇáÑÂÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÄÞÏ
ÓÄÔÕËÔÁÞËÏÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
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ÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÂÍÏÇÑ¦ÛËÙÆÍÞØÕÔÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚËÃÇÇØÞÂÚÎÝ
ÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÙÎÝ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÖØÕÚÏÓÎÚÁÇ
ÎÖØÄÚÇÙÎÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÔÚ×ÔÎ¡ÇÑØßÊÎÓÂÚØÎÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÖËØÃÚÎÝÖØÕÑÂØßÐÎÝÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÍÏÇÁÔÇÙÕÈÇØÄËÛÔÏÑÄÛÁÓÇÇÖÄÚÕÔÚÁÖËÏÚÇÇÖÄÍÔÜ-

SUNDAY

Πολιτικές σκοπιμότητες
ËÍÍßÎÚÏÑÂÌÆÙÎÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆÇÐÏ×ÓÇÚÕÝÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÔÔÁÕÚØÄÖÕËÑÒÕÍÂÝ
ÚÕßÚÖÕßÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓËÒÁÚÎËÇßÚÄÔÊËÙÖÄàËÏÎÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝËÑÒÕÍÂÝÇÖÄÚÎÔÖØÄÜØÎ
ÒÆÙÎÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝßÖÇ-

Brought to you by:

NIGHT

MOVIE

MOVIES BEST HDVIES!

THE BEST PLACE

ÓÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇØÞÎÍ×ÔÙÆÍÑÒÎÙÎ
ÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß¦ÒÒÜÙÚËÊÃÞÜÝ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁÍÑØÏÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÕÚËÒËÃÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÍÍßÎÚÏÑ×ÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ
ÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆÛËÙÓÕÆ

ÍÜÍÂÝÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆÛËÙÓÕÆÙË
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏËÑÒÕÍÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÙßÔÁÈÎÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÚÕ ÑÇÏÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÕÚÚÎÔÖÕÏÕÚÏÑÂ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝÇßÐÎÓÁÔÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÜÔ
ÚÎÝÕßÒÂÝÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕß
×ÙÚËÇßÚÂÔÇÑÇÒÒÏËØÍËÃËÑÚÜÔ
ÖØÕÚÁØÜÔÁÔÇÖÔËÆÓÇÙßÔÇÃÔËÙÎÝ
ÑÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ ÕÔÚÕÒÕÍÃÝÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖØÕÚ¦ÙËÜÔ
ÖÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÊËÔÇÖÕÙÑÕÖÕÆÔÓÄÔÕÙÚÕÔ
ËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßØÄÒÕß
ÚÕßÖØÕËÊØÏÑÕÆÛËÙÓÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÔÍËÔÏÑÄÚËØÕËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÍÃÍÔËÙÛÇÏØÕÝÚÎ
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Ο κ. Νίκος Σπ. Ζέρβας είναι
υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Κ

THE
ED
DINNER / ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Δράμα / Drama

Σ’ ένα κομψό εστιατόριο, δειπνούν δύο φαινομενικά τέλεια ζευγάρια. Καθώς το βράδυ προχωρά,
οι προσωπικές τους αδυναμίες αρχίζουν να φαίνονται και ένα σκοτεινό μυστικό που αφορά τα
παιδιά τους βγαίνει στην επιφάνεια.

ƌƥ.ƘƣƓƢƠȲƠƘƩƖƟƜƩƘƠ
®

ƁƔƨƞ

ƁƔƨƞƁƔƨƞ

www.mesimvria.com
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Φόρος τιμής
στα κλασικά
γουέστερν
Η ευρωπαϊκή ματιά του Ζακ Οντιάρ
στον κόσμο των πιστολάδων
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Γάλλος ÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÝÇÑ©ÔÚÏ¦Ø
ÔÇÝÖØÕÌÂÚÎÝ®ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÔÍØÏÇÆÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÚÃÙËÏÌÄØÕÚÏÓÂÝ
ÙÚÇÑÒÇÙÏÑ¦ÍÕßÁÙÚËØÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ
ÙÆÓÖÇÔÚÜÔÇÊËÒÌ×Ô ÕÁÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÓÇÚÏ¦ÚÕßÇÔÑÇÏÊÏÇÑØÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÎÞÇØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕßÚËÒÏÑ¦ÑÇÏÚÕÈØÇÈËÃÕÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒËÔËÚÃÇÝ
ÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÕÓÄÚÏÚÒÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕß ÇÔÇÊÕÆ¦ÚØÏÑ§ÚËÃÚÎÚÇÏÔÃÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÃÙÚËØËÓÌÇÔÁÝÚÕ
ÒÕÍÕÖÇÃÍÔÏÕÊÆÕÙÑÒÎØÕÚØ¦ÞÎÒÜÔÖÏÙÚÕÒ¦ÊÜÔÚÕßÖÇÒÏÕÆ©ßÁÙÚÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙÕßÔÑÇÏÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÇÖÄ

«Οι αδελφοί Σίστερ» 
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ (2018)
Σκηνοθεσία: =Ñ~$³{Ò¨
Ερμηνείες: {Ñ~Ë'Ë{ÂV0Ç
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Ð{~ÊÉ{¨Ò
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/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{Ñw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨Ë(Ò³¨iØ
~ÐÊÐÉ³
(Ó³¨³Ñ³ËÈ
EIΔHΣEIΣ
ArtCafe, II - (E)
{{~ÊÉ~ÐÊ
2m2w 
{{~ÊÉ~ÐÊ
/É³wåw0É³w 
0>}©vÀ
.Ë³{³i×ÖiVw 
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
$TÑ¨³{ÑØw 
È¨{³{~~É³ØÐÉ
³ÈØ ÜÉÑ È³ÑÚËÈV
¨{³Ì×¨¨{³×Ì¨ÈV~Ò
¨ËØÑ~ÉÈÓØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³i È¨ÈÙË~i
(É³ÑÜÖÙÑ
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
/É³wåw0É³
0>}©vÀVÐÉ³0Ò
0¨Ö×Ø
,Ë¤ÑoÑ 
+x¿_Ãº
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
¦>v>¦²-vÀV
v>²©vÀ É{¬
ÑÑÜÊÉ{Ø
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ÚÎÓÁÙÎÑ¦ÖÕÏÕÔËÖÃÊÕÐÕÞØßÙÕÛÂØÇÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÏÙÞßØÕÆÇÌËÔÚÏÑÕÆÚÕßÝÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÜÙÚÄÙÕÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÇØÑËÚ¦ÖÏÕ
ÖËØÃÖÒÕÑÎÄÚÇÔÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÛÇ
ÓÖËÏÁÔÇÝÇÑÄÓÇÇÔÏÞÔËßÚÂÝ¬àÁÏÑ
¬àÃÒËÔÞÇÒÇÒÒ¦ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕÞØßÙÕÛÂØÇÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÓËÚÏÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÁÝÏÊÁËÝÑÇÏÓËÛÄÊÕßÝÚÕß
ÔÇÊÃÊßÓÕÙÖÕßÊÇÃÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÏÕÇÑÃÔ¢ÃÔÏÐ¬àÕÔ
ª¦ÏÒÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕßÝÑËÔÚØÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÚÜÔÊÏÇÈÄÎÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÌÏÒÕÚËÞÔ×ÔÚÇÝÁÔÇ¶ËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÊÏÖÒÄ¶ÇÖÄÚÇÑÒÇÙÏÑ¦
ÉßÞÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÕØÚØÁÚÇÚÜÔÍÕßÁÙÚËØÔ©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÞÇØÇÑÚÂØÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÇÊËÒÌÏÑÄÚÕßÝÊÁÙÏÓÕÇÔÕÃÍÕßÔÊØÄÓÕÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÍËÓ¦ÚÕ
ÇÖËÏÒÁÝÓËÚÕÔÓÄÔÕÚØÄÖÕÖÕß
ÍÔÜØÃàÕßÔ!ÚÕÖÏÙÚÄÒÏÚÕßÝ©ÚÇÔ
ÄÓÜÝÁØÞËÚÇÏÎ×ØÇÚÜÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÖÇÙÓÜÊÏÑ¦ÓËÑÜÓÏÑ¦ÂÚØÇÍÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ

Ο «πυρετός» του χρυσού
©©ÔÚÏ¦ØÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕß
ÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÓÇÝÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÓËÓÏÇÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÍÜÍÂÖÕßÓÇÝ
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÚÕß
ÁÔÇÔÚÄÖÕÄÖÕßÓÏÑØÁÝÖÕÒÃÞÔËÝÐËÌßÚØ×ÔÕßÔËÔÓÃÇÔßÑÚÃ
ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÔÖßØËÚÄ®ÚÕß
ÞØßÙÕÆÖÕßÚÄÚËÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ
ÇÖÕÑÕØÆÌÜÓ¦ÚÕßËÔ×ÁÔÔÕÏËÝ
ÄÖÜÝÎÎÛÏÑÂÕÔÄÓÕÝÑÕÑËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÞÇÒÇØÁÝÍÏÇÔÇÓÎÔÖÕÆÓË
ÇÔÆÖÇØÑÚËÝ
 ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ ÚÕß
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ΑLPHA

Στη «Σκιά» Õ ÙÚßÒÃÙÚÇÝ
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GREEK CINEMA
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Oggy & The Cockroaches
Sabrina
Angels Friends
Heidi
Glimmies
Zig And Sharko
Nonty
Maya The Bee
Heidi
Horseland
Rabbids, II
Puppy In My Pocket
Oggy & The Cockroaches
The Owl
Popples
Glitter Force
Digimon Fusion
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ΙΔΕΕΣ

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Πόσο ελεύθεροι είμαστε;
Σήμερα ÇÖÕÌÇÙÃÙÇÚËÔÇÇÍÕØ¦ÙËÚËÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÇÝÚØ¦ÈÎÐËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
¦ØÛØÕÑÇÏÇÖÕÌÇÙÃÙÇÚËÔÇÚÕÊÏÇÈ¦ÙËÚË ÇÏÕÏÊÆÕÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÂÚÇÔ
ÊÏÑÁÝÙÇÝÇÓÖÕØÕÆÙÇÚËÔÇÓÎÔ
ÚÏÝËÃÞÇÚËÒ¦ÈËÏÇÓÖÕØÕÆÙÇÚË
ÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÚËÓÏÇ¦ÒÒÎËÌÎÓËØÃÊÇ
ÂÔÇÖØÕÙÖËØ¦ÙËÚËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ¦ØÛØÕØ¦ÐÇÚËËÒËÆÛËØÇ
¦ÛËÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÙÇÝÁÞËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÎÝÇÏÚÏÇÑÂÏÙÚÕØÃÇ!ÁÔÇ
ÖÒÁÍÓÇÇÏÚÃÜÔÕÊÂÍÎÙËÙËÇßÚÂ
ÑÇÏÄÞÏÙËÓÃÇ¦ÒÒÎ
¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÇÃÚÏÇÂÚÇÔÓÎÁÒÒÕÍÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÃÙÜÝÁÞËÚËÓÏÇ
ÌßÙÏÑÂÚ¦ÙÎÍÏÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÇÇÃÚÏÇÂÚÇÔ
ÒÄÍÕÏ©ÏÒÄÍÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÇÏÚÃËÝ!ÕÏËÖÏÛßÓÃËÝÑÇÏÕÏÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝ
ÓÇÝÊÃÔÕßÔÔÄÎÓÇÙÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÓÇÝ
ÇÒÒ¦ÓÖÕØÕÆÔËÖÃÙÎÝÔÇÚÏÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÍÕØ¦àËÚËÚÎÔ
 ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ËÖËÏÊÂÍÏÇÚÕÔÒÄÍÕ
ÄÚÏÙÇÝËÑÌØ¦àËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦½ËÖËÏÊÂ
ÖØÕÚÏÓ¦ÚËÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÎÝÙÞÂÓÇË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÖØ¦ÐÎÙÇÝÊËÔ
ÂÚÇÔÇÔÇÃÚÏÇÖØ¦ÐÎÙÇÝÇÔÑÇÏ
ËÒËÆÛËØÎÂÚÇÔÇÏÚÏÇÑ¦ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÁÔÎ½ÓÂÖÜÝÊËÔÂÚÇÔ"
¡ÖÕØËÃÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÎÑÇÏÇÏÚÏÇÑ¦ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÁÔÎ"
ÕÒÒÕÃÌÏÒÄÙÕÌÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÙË
ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÙÎÓËÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÓÏÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÝÇÔÚÏÔÕÓÃÇ!ÎËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÈÕÆÒÎÙÎÝÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇÈÇÙÏÑÂÙÑÁÉÎËÃÔÇÏÎËÐÂÝ!ÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔ
ÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÎÇÔ
ßÖÄÑËÏÚÇÏÙËÇÏÚÏÇÑÕÆÝÔÄÓÕßÝÊÎÒ
ÇÔÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÎÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÊÏÁÖËÏÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÓÇÝÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÇÃÚÏÇÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÑÚÄÝÚÕßËÒÁÍÞÕßÚÕß
ÇÚÄÓÕß×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÖÕÒÒÕÃÌÏÒÄÙÕÌÕÏÓÏÇ
ÖØ¦ÐÎÔÇËÖÇÌÃËÚÇÏÙÚÕ¦ÚÕÓÕÑÇÏ
ÔÇÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ËÑÚÄÝÚÕßÇÚÄÓÕß"
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÄ
ËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÈÕÆÒÎÙÎÝÖØÕâÖÕÚÃÛËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÎÛÏÑÂËßÛÆÔÎÃÓÇÏ
ÎÛÏÑ¦ßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÓÕßÓÄÔÕÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÕÏÖØ¦-
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Η αιτιοκρατία (γνωστή
και ως ντετερμινισμός)
είναι η ισχυρότερη
θέση σύμφωνα
με την οποία
ό,τι συμβαίνει στη φύση
έχει μια επαρκή αιτία
που το επέφερε.
ÐËÏÝÓÕßÁÞÕßÔËÓÁÔÇÜÝÊÎÓÏÕßØÍÄ
ÁÞÜÊÎÒÇÊÂÚÕßÝÒÄÍÕßÝÓÕßÔÇ
ÊØÜÄÖÜÝÊØÜÑÇÏÄÞÏÇÃÚÏÇÓÇÑØÏÔ¦ÂËÍÍÆÚËØÇÖÕßËÃÔÇÏËÑÚÄÝÚÎÝ
ÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÝÓÕßÒÒ¦ÇÝÊÕÆÓË
Ö×ÝÖØÕÑÆÖÚËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇÍÔÜÙÚÂÑÇÏÜÝ
ÔÚËÚËØÓÏÔÏÙÓÄÝÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÎÛÁÙÎÄÚÏÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÁÞÕßÔÇÏ-

ÚÃËÝÃÔÇÏÎÏÙÞßØÄÚËØÎÛÁÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÎÌÆÙÎÁÞËÏÓÏÇËÖÇØÑÂÇÏÚÃÇ
ÖÕßÚÕËÖÁÌËØË¡ËÄØÕßÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÝÎÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇËÃÔÇÏÎÛÁÙÎ
ÄÚÏÄÒËÝÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏËÃÚË
ËÃÚËÊÎÒÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÚËÛÇ
ÙßÓÈËÃÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇËÃÚËÊËÔÛÇ
ÙßÓÈËÃØÇÇÔÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ²
ÁÞËÏÓÏÇËÖÇØÑÂÇÏÚÃÇ¤ÇßÚÂÎÇÏÚÃÇ¤ÁÞËÏÓÏÇËÖÇØÑÂÇÏÚÃÇ¥ÑÕÑ
¬ÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÎÝ
ÈÕÆÒÎÙÎÝËÖÏÚ¦ÙÙËÏÚÕßÖÕÑËÃÓËÔÕ
ÔÇËÃÞËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖØ¦ÐËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÖÄÄÚÏÄÔÚÜÝÁÖØÇÐË
ÔÄÓÜÝÎÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇËÃÔÇÏÇÒÎÛÂÝÚÄÚËÕÏÖØ¦ÐËÏÝÚÕßßÖÕÑËÏÓÁÔÕßÄÔÚÇÝÌßÙÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÁÞÕßÔ
ÖØÄÚËØÇËÖÇØÑÂÌßÙÏÑ¦ÇÃÚÏÇÖÕÓÁÔÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÂÚÇÔ
ÑÇÏ¦ØÇÊËÔËÃÔÇÏËÒËÆÛËØËÝÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÎÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇËÃ-

ÔÇÏÉËßÊÂÝÇÑÄÓÇÊÎÒÇÊÂÑÇÏÇÔ
ßÖ¦ØÞËÏÍÔÂÙÏÇÚßÞÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÌÆÙÎÇÑÄÓÇÑÇÏÚÄÚËÎËÒËßÛËØÃÇÚÎÝ
ÈÕÆÒÎÙÎÝÚÃÛËÚÇÏÙËÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÇÌÕÆÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÖ×ÝÓÏÇ
ÚßÞÇÃÇÖØ¦ÐÎËÖÇÌÃËÚÇÏÙÚÕ¦ÚÕÓÕ
¬ÕÚßÞÇÃÕÇÔÇÃÚÏÕÊËÔËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÓËÚÎàÎÚÕÆÓËÔÎÁÔÔÕÏÇ¶ÓË
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎËÃÔÇÏ
ÊÏÑÂÓÇÝ
ËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÈÕÆÒÎÙÎÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÒÆÚÏÓÎ×ÙÚËÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃ¡ÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÔÇ
ÚÎÙßÓÈÏÈ¦ÙÕßÓËÓËÚÎÔÇÏÚÏÕÑØÇÚÃÇ"ÝÇÔÇØÜÚÎÛÕÆÓË!ßÖÄÖÕÏÇ
ÁÔÔÕÏÇËÃÓÇÙÚËËÒËÆÛËØÕÏÔÇÖØ¦ÐÕßÓË"ÝßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ËÃÔÇÏÇÒßÙÕÊËÓÁÔÕÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÁÔÇÇÖÕÚØÄÖÇÏÕÁÍÑÒÎÓÇÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÚÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇ
ÖÇØÁÓÈËÏÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕÛÆÓÇ
ÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÝÔÇÚÕÖØ¦ÐËÏ"ÃÍÕß-

Οι επιθυμίες
και οι πεποιθήσεις μας
είναι οι αιτίες των πράξεών μας. Και ακριβώς
γι’ αυτόν τον λόγο,
οι πράξεις μας είναι
και αιτιακά προσδιορισμένες και ελεύθερες.
ØÇÄÞÏ,ÞËÏÎÛÏÑÂËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔ
ËÔÒÄÍÜÖØ¦ÐÎ"ÃÍÕßØÇÄÞÏ¬ÏÁÞËÏ
ÙßÓÈËÃ"ÖÒ×ÝÖÇØ¦ÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝ
ÚÕßÑÇÏÚÎÔÏÙÞßØÂËÖÏÛßÓÃÇÚÕß
ÊËÔÊÆÔÇÚÇÏÔÇÖÇØÁÓÈËÏ
ÝËÖÇÔÇÒ¦ÈÕßÓËÚ×ØÇÚÕÔÕÎÚÏÑÄÓÇÝÖËÃØÇÓÇÈ¦àÕÔÚÇÝÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÙÏÊËØÕÊÁÙÓÏÕßÇÔÛØ×ÖÕßÁÔÇÔ
¦ÒÒÕÖÕßÊÆÔÇÚÇÏÔÇÖÇØÁÓÈËÏÇÒÒ¦

ÇÊÏÇÌÕØËÃÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÝÔÇÖØ¦ÐËÏ"§ÇÏËÃÔÇÏÕÏÇËÃÔÇÏÎÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ"
ßÚÂÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÂÙÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÇÏÚÃÜÔÃÚÏÇÚÎÝ
ÇÖØÇÐÃÇÝÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÓÏÇ
ÖØ¦ÐÎßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÙÚÕÔÚÆÖÕ
ÚÜÔÇÏÚÃÜÔ©ÏÎÛÏÑ¦ßÖËÆÛßÔËÝÑÇÏ
ËÒËÆÛËØËÝÖØ¦ÐËÏÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ËÔÚÁÒËÏÇÖÄËÙÜÚËØÏÑ¦ÙÚÕ¦ÚÕÓÕ
ÇÃÚÏÇÊÎÒÚÇÇÃÚÏÇËÑÖÕØËÆÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßÇÚÄÓÕßËÔ×ÕÏÓÎËÒËÆÛËØËÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄËÐÜÚËØÏÑ¦ÇÃÚÏÇ
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇÖÄÄÖÕÏÕßÝ
ÖØËÙÈËÆÕßÔÄÚÏÎËÒËßÛËØÃÇÚÎÝ
ÈÕÆÒÎÙÎÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÚÄÙÕØÏàÏÑÂ×ÙÚËÔÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÚÎÔÖÒÂØÎÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßßÖÕÑËÏÓÁÔÕßÇÖÄ
ÇÏÚÏÇÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ6ÖÜÝËÃÖËÕ
ÇÔÕÒÇØÚØ! ÇÔÁÔÇÄØÏÕÙÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÓÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÈØËÛËÃ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÂÇÔÚÕÖØÕÚÏÓ¦ÚËÊËÔËÃÓÇÙÚË
ËÒËÆÛËØÕÏÔÇÖ¦ÉÕßÓËÔÇËÃÓÇÙÚË
ËÒËÆÛËØÕÏ®¬ÕÈÇÙÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ÓËÇÖÄÉËÏÝÙÇÔÑÇÏÇßÚÁÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÚÎÔÇÖÕÑÕÖÂÚÕß
ßÖÕÑËÏÓÁÔÕßÇÖÄÚÕÔÌßÙÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÕß
ËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇÐËÑÄÉÕßÓË
ÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÖÄÚÕÔÌßÙÏÑÄÑÄÙÓÕÍÏÇÔÇÊÏÇÙ×ÙÕßÓËÓÏÇËÆØÜÙÚÎÁÔÔÕÏÇËÒËßÛËØÃÇÝÚÎÝÈÕÆÒÎÙÎÝËÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÇÔËÃÞÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÖÏÛßÓÃËÝ
ÑÇÏÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇËÃÞÇÓËÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÇÖÄÇßÚÄÖÕßÄÔÚÜÝÖØ¦ÐÇÓËÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÚËÖÞÔÇËÃÞÇÚËÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÇßÚÕÆÚÕß
¦ØÛØÕßÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÖÇØ¦ÍØÇÌÕ©ÏËÖÏÛßÓÃËÝÓÇÝÑÇÏÕÏÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÓÇÝËÃÔÇÏËÔÚÁÒËÏÕÏÇÏÚÃËÝ
ÚÜÔÖØ¦ÐË×ÔÓÇÝ ÇÏÇÑØÏÈ×ÝÍÏ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕÕÏÖØ¦ÐËÏÝÓÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÇÏÚÏÇÑ¦ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÑÇÏËÒËÆÛËØËÝ

Ο κ. Στάθης Ψύλλος είναι καθηγητής
Φιλοσοφίας της Επιστήμης και
Μεταφυσικής στο ΕΚΠΑ, συγγραφέας,
μεταξύ άλλων, του βιβλίου «Επιστήμη
και Αλήθεια» (Οκτώ, 2009).

Το κορίτσι από τη Ρουμανία που άγγιξε το τέλειο

Προδημοσίευση της μυθιστορηματικής βιογραφίας της Νάντιας Κομανέτσι από τη Λόλα Λαφόν και τις εκδόσεις Μελάνι
Το 1976, ÙÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝÚÕß¡ÄÔÚØËÇÒÍØ¦ÌÚÎÑËÏÙÚÕØÃÇÔÇÊËÑÇÚËÚØ¦ÞØÕÔÕÑÕØÃÚÙÏ
ÇÖÄÚÎªÕßÓÇÔÃÇÞ×ØÇËÔÖÕÒÒÕÃÝ
¦ÍÔÜÙÚÎÚÄÚËÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÇÛÒÎÚÏÑÁÝÇØÁÔËÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÓÄÒÏÝËÃÑÕÙÏÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÙÚÇÞËÃÒÎÄÒÜÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝ¡ÁÙÇ
ÙËÇßÚ¦ÚÇËÃÑÕÙÏÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÎ
ÓÏÑØÄÙÜÓÎÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÂÇÛÒÂÚØÏÇ
ÁÍÏÔËÎÖØ×ÚÎÚÎÝËÔÄØÍÇÔÎÝÍßÓÔÇÙÚÏÑÂÝÖÕßÈØÇÈËÆÛÎÑËÓËÚÕ
ÚÁÒËÏÕÇÖÄÚÕßÝÑØÏÚÁÝ
©ÖÜÝÁÞËÏÍØÇÌËÃÎËÓÌ¦ÔÏÙÂ
ÚÎÝ¦ÒÒÇÐËÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÝ¡ËÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÁÍÏÔÇÔÍÔÜÙÚÁÝÑÇÏÕÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÚÎÝÓÏÑØÂÝ§¦ÔÚÏÇÝÙÚÎ
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