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ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν πρόκειται να
χάσουμε την έδρα
στις ευρωεκλογές
«Τα εύκολα είναι για
τους πολλούς, τα δύσκολα για τους λίγους»,
λέει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρόεδρος
της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, κληθείς να απαντήσει αν είναι δύσκολο
εγχείρημα η κατάληψη της έδρας,
δεδομένης και της μοναχικής πορείας του κόμματος στις εκλογές. Ο
ίδιος θεωρεί ως κύριο στόχο την ανάληψη της έδρας και την αύξηση των
ποσοστών του κόμματος από τις βουλευτικές εκλογές του 2016, θεωρώντας ως μη πραγματικό σενάριο να χαθεί η έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάει και για το ΓεΣΥ, αφήνοντας ανοικτό αν θα εγγραφεί ο ίδιος στο Σύστημα. Σελ. 8

www.k athimerini.com.cy | €2,50

Σε αγώνα δρόμου για τερματικό

Συνεπεία της Συνόδου του Ισραήλ ενισχύονται οι προοπτικές μετατροπής της Κύπρου σε ενεργειακό κέντρο
Στον απόηχο της 6ης Τριμερούς Συνόδου
του Ισραήλ, η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, ανακατεύει την τράπουλα των περιφερειακών
συνεργασιών. Πέρα από τα μηνύματα που
εστάλησαν μέσω της κοινής δήλωσης, στο
Ισραήλ αναδείχθηκε πως το κεφαλαιώδες

ζήτημα των ενεργειακών υποδομών παραμένει ανοιχτό και πως οι τρεις χώρες αναζητούν την επιλογή για τη μεταφορά των
κοιτασμάτων της περιοχής στις αγορές.
Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον αγωγό
EastMed, αλλά και άλλες επιλογές που αποκαλύφθηκε ότι βρίσκονται στο τραπέζι.

Μία από αυτές, με έντονο ενδιαφέρον από
κυπριακής πλευράς, είναι το χερσαίο τερματικό υγροποίησης Φ.Α. (LNG). Τα όσα
φαίνεται να έλαβαν χώρα στο Ισραήλ επαναφέρουν στο προσκήνιο την προοπτική
των χερσαίων υποδομών, υγροποίησης
Φ.Α. που διαχρονικά αποτελεί για τη Λευ-

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Η Νέα Ζηλανδία θρηνεί και αφοπλίζεται

Το πόρισμα που
άνοιξε ασκό σε
θεσμική κρίση
Η κίνηση του προέδρου και του υπ. Οικονομικών να αμφισβητήσουν τα συμπεράσματα
του πορίσματος θεωρείται πως άνοιξε ζήτημα
θεσμικής κρίσης. Γενικός εισαγγελέας και Γενικός ελεγκτής βρίσκονται στο απέναντι στρατόπεδο, με τον κ. Κληρίδη να δέχεται ευσχήμως
πυρά για την επιλογή των προσώπων. Ο
γενικός ελεγκτής αξιοποιεί επικοινωνιακά το
γεγονός ότι η δική του έκθεση έχει πολλά
κοινά στοιχεία με της επιτροπής. Σελ. 9

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Προσεγγιζόμαστε ως
παροχέας ασφάλειας
Η πρώτη συνέντευξη
του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την τριμερή στο Ισραήλ και με την
ad hoc συμμετοχή των
ΗΠΑ, χαρτογραφεί τα δεδομένα,
όπως σχηματοποιούνται από τούδε
και στο εξής. « Όραμα και προσδοκία
μας για την Ανατολική Μεσόγειο είναι
όλες αυτές οι πολυεπίπεδες συνεργασίες να μετεξελιχθούν σε έναν περιφερειακό οργανισμό ασφάλειας
και συνεργασίας των κρατών της περιοχής», τονίζει μεταξύ άλλων, ενώ
για το Κυπριακό λέει πως «δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις χάριν διαπραγματεύσεων». Σελ. 4

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Δεν θα γεμίσουν
φέτος τα ξενοδοχεία

Πολιτική γόρδιου δεσμού από Τουρκία
Μπερδεμένα τα μηνύματα που έδωσε ο
ΥΠΕΞ της Τουρκίας Τσαβούσογλου στον
ομόλογό του της Ελλάδας Γιώργο Κατρούγκαλο για το Κυπριακό. Σελ. 3

Από την Πύλα στην Αττάλεια
Ο Ζαΐντ Μουσταφά, του οποίου ο πατέρας και ο αδελφός έχασαν τη ζωή τους στο τέμενος Αλ Νουρ του Christechurch συμμετέχει σε ομαδική

προσευχή μουσουλμάνων στο πάρκο Hagley, απέναντι από το τζαμί. Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή 21
Μαρτίου ότι η χώρα απαγορεύει κάθε τυπο ημιαυτόματου όπλου που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις στην πόλη του Christchurch. Η επίθεση
του Αυστραλού φανατικού άφησε νεκρούς πενήντα μουσουλμάνους προσκυνητές. Σελ. 19, 20

Ο μηδενισμός τελών
αύξησε τους ρύπους

Μειωμένες κατά 25% αναμένεται ότι
θα είναι φέτος οι πληρότητες των ξενοδοχείων εκτιμά ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων
Χρίστος Αγγελίδης, καθώς έχουν αυξηθεί αισθητά οι κλίνες. Σημειώνει
επίσης ότι οι τουριστικές αφίξεις θα
είναι μειωμένες 5-8%. Χάθηκαν αφίξεις από το κλείσιμο της Cobalt και
της Germania. Οικονομική, σελ. 4

Εκτός περιβαλλοντικών στόχων

ΓΝΩΜΕΣ

Brexit: Σενάρια για
την «ώρα μηδέν»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Από τη Γρανάδα στην Κερύνεια
ΜΙΧAΛΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΣ
Σελ. 12
Από εγωισμό καλά πάμε,
αλλά με μέτρο…
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Δύσκολη παρτίδα σκάκι
στη Μεσόγειο

Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Η φύση της απειλής

Σελ. 13

κωσία στρατηγική επιλογή. Διπλωματικές
πηγές υποστηρίζουν πως η Σύνοδος του
Ισραήλ ενισχύει τις φιλόδοξες προοπτικές
μετατροπής της Κύπρου σε ενεργειακό
κέντρο από το οποίο θα διοχετεύεται στις
αγορές ένα μέρος των κοιτασμάτων της
περιοχής. Σελ. 5

Ο μηδενισμός του τέλους κυκλοφορίας δεν
φαίνεται να καλύπτει τους περιβαλλοντικούς στόχους για μείωση των ρύπων. Η
Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη εφαρμογής σχεδίου απόσυρσης παλαιών
αυτοκινήτων και παροχή κινήτρων για
ηλεκτροκίνηση. Οικονομική, σελ. 5

Μέι και οι αμφιβολίες των «27»
Αν η Βρετανίδα πρωθυπουργός υιοθετήσει
την εκδοχή του «ήπιου» Brexit, θα χάσει
το κόμμα της, ενώ αν δεν την υιοθετήσει,
κινδυνεύει να φέρει τη χώρα στο χείλος
μιας άτακτης εξόδου προκειμένου να
διαφυλάξει την ενότητα του Συντηρητικού
Κόμματος. Σελ. 21

Το ΓεΣΥ προβληματίζει την Τρόικα
Ανησυχία για τη βιωσιμότητά του λόγω των παραχωρήσεων
Έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα
του ΓεΣΥ εκφράζει το κλιμάκιο της Τρόικας
που βρισκόταν στην Κύπρο από τις 18
έως τις 22 Μαρτίου για τον έκτο μεταμνημονιακό έλεγχο. Πληροφορίες της
«Κ» αναφέρουν ότι τους θεσμούς απασχολούν οι παραχωρήσεις προς συγκεκριμένες ομάδες ως μέρος της διαδικασίας

για συμμετοχή τους στο σύστημα. Εκτιμά
πως θα υπάρξουν δημοσιονομικές επιπτώσεις λόγω της μεταρρύθμισης στον
τομέα της υγείας. Ανησυχία εκφράζεται
και από την αυξητική τάση του κρατικού
μισθολογίου, τις επιπρόσθετες δαπάνες
και τη μειωμένη αποταμίευση των νοικοκυριών. Οικονομική, σελ. 3

Ανεβάζει στροφές η ΝΔ για Μάιο
Σε εξέλιξη και το ξεδίπλωμα του κυβερνητικού προγράμματος
Σε πλήρεις προεκλογικούς ρυθμούς κινείται
η Πειραιώς, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης
συνεχίζει το εντατικό πρόγραμμα περιοδειών ανά την Ελλάδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το ξεδίπλωμα του κυβερνητικού
προγράμματος της Ν.Δ., με επόμενο σταθμό
την Τρίτη, οπότε και παρουσιάζεται το
πρόγραμμα του κόμματος για τις υποδομές.

Μπορεί ο πρωθυπουργός να επιμένει ότι
δεν θα στηθούν εθνικές κάλπες στις 26
Μαΐου, ωστόσο η Ν.Δ. βρίσκεται σε εκλογική εγρήγορση ούτως ή άλλως για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές,
ενώ ο πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη
αναγάγει τις πρώτες σε δημοψήφισμα
εθνικής κάλπης. Σελ. 16

Στη βάση της αρχής της πολιτικής ισότητας
θα έπρεπε να προγραμματιστεί και δεύτερο ματς στα Κατεχόμενα κατά τον Μουσταφά Ακιντζί. Σελ. 7

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ψυχραιμία
Η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις
πλέον ταραχώδεις του κόσμου και είναι
φυσικό να διαδραματίζονται πολλά και
να λέγονται περισσότερα. Ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις, προεκλογικές όπως τώρα
σε Ισραήλ και Τουρκία, όπου υψώνονται
οι τόνοι εναντίον «των εχθρών της πατρίδος», αφού κερδίζονται επικοινωνιακοί πόντοι. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνουμε ότι εντάσσονται και οι δηλώσεις
του Τούρκου ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ
ότι στην Τουρκία ανήκουν το Αιγαίο,
η ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος.
Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι
λόγοι ανησυχίας και συμμεριζόμαστε
τη δήλωση του Έλληνα ΥΠΑΜ Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι
τα λεχθέντα υπό του ομολόγου του ειπώθηκαν χάριν εντυπωσιασμού. Διακήρυξε σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο
και τις συνθήκες και πως όταν αυτά
αμφισβητούνται θα πρέπει να προβληματιστούμε. Ψυχραιμία, λοιπόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τα αρχαία θέατρα της Κύπρου φορείς ανάπτυξης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στις 27 Μαρτίου ο ΘΟΚ διοργανώνει εκδήλωση με ομιλητές την ηθοποιό και αρχαιολόγο Ανθή Αντωνιάδου,
συγγραφέα του βιβλίου «Τα αρχαία θέατρα της Κύπρου» και τον πρόεδρο του
Σωματείου «Διάζωμα» Σταύρο – Ιωάννη Μπένο. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Ριχάρδος Γ΄ στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ
Ένα από τα ιστορικά δράματα του Σαίξπηρ ανεβαίνει στον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτοκρίτου. Μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη για την προσέγγισή του
και το στίγμα που θέλησε να δώσει. Στον κεντρικό ρόλο ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Ίσως και σήμερα να ζούμε στον μεσαίωνα, λέει ο Πάρις. Ζωή, σελ. 3

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Μ. Κουγιάλη παίζει Μπρεχτ και μιλάει στην «Κ»
Το σημαντικό έργο του Μπ. Μπρεχτ «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» ανεβάζει η κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ σε σκηνοθεσία Άδωνι Φλωρίδη και συζητάμε με τη Μυρτώ Κουγιάλη που υποδύεται τη Σεν Τε, την κεντρική ηρωίδα του
έργου. «Το έργο αυτό δεν σε αφήνει να μην αισθάνεσαι». Ζωή, σελ. 4

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Από την ευθυγράμμιση των άστρων στην
ευθυγράμμιση των συμφερόντων...

Από τη Γρανάδα
στην Κερύνεια
Με το λεωφορείο της
γραμμής πήγε από τη Μάλαγα του Πικάσο στη γειτονική Γρανάδα του Λόρκα. Το ’χε τάμα. Στον δρόμο σιγοτραγουδούσε,
«γιατί τον σκότωσαν, γιατί τον γελαστό
τον ποιητή»… Στον σταθμό τον περίμενε η Κάρμεν, μια καλοβαλμένη 45άρα
κοκκινομάλλα. Πήραν καφέ και με το
Seat της κοπέλας κίνησαν για το Βιθνάρ.
«Εδώ ή κάπου εδώ οι φασίστες εκτέλεσαν τον Λόρκα», του είπε δείχνοντας
λίγα μέτρα πιο πέρα. Απόρησε, διότι
τα λουλούδια που «τοπιογραφούσαν»
τον τάφο ήταν πλαστικά. Του εξήγησε
πως γι’ αυτό φρόντιζαν οι gitanoi (τσιγγάνοι) που τόσο τους είχε τραγουδήσει
ο ποιητής. Αυγή της 16ης Αυγούστου.
Έκλεισα τα μάτια και είδα δώδεκα
ντουφέκια των φασιστών του Φράνκο
να εκτελούν την ποίηση της χώρας.
Από τότε στην Ισπανία αναζητούν τον
τάφο του Λόρκα.
Επιστρέφοντας στη Γρανάδα η Κάρμεν τον πήγε σ’ ένα παλιό σπίτι στο
κέντρο της πόλης. Εκεί στον τοίχο της
μεγάλης κάμαρας κρεμόταν ένας τεράστιος χάρτης της χώρας κατάστικτος
από 114.000 σημαδάκια, όσοι και οι
εκτελεσθέντες από τον Φράνκο. «Σκοτωνόμαστε με τους ακροδεξιούς και τις
κυβερνήσεις, που αν και πέρασαν 80
χρόνια, βάζουν εμπόδια στη δικαίωση
των ανθρώπων μας», του είπε η Κάρμεν.
Το βράδυ πριν φύγει για τη Μάλαγα
του έδωσε ένα φιλί κι ένα χαρτάκι με
τον αριθμό ενός τηλεφώνου. Τον επόμενο Αύγουστο, σ’ ένα καφέ της Plaza
de Mayo, στο Μπουένος Άιρες, συνάντησε τη Μαρία το γένος Αθανασίου
γόνο μεγάλης οικογένειας Ελλήνων με
αγνοούμενους των δικτατοριών Βιντέλα
στην Αργεντινή και Πινοσέτ στη Χιλή.
Είχε τάξει τη ζωή της στη διακρίβωση
της τύχης, όσο το δυνατό περισσότερων
από τις 30.000 των αγνοουμένων εκεί:
«Το μεγάλο μας εμπόδιο είναι το πολιτικό
κατεστημένο. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι των δικτατοριών είναι ακόμα
στα πράγματα», του είπε. Όταν τη ρώτησε για τους δικούς της αγνοούμενους,
τα δάκρυα της την κατέκλυσαν, του
φάνηκε, όλη την απλωσιά, εκεί που οι
«διάσημες» πια «Μανάδες της Πλατείας

του Μάη», για 30 τόσα χρόνια διαδηλώνουν κάθε εβδομάδα, για τα χαμένα
παιδιά τους. Ήταν, είπαμε, 14 Αυγούστου, όταν βρέθηκε στην καρότσα του
επιταγμένου από την Ε.Φ. φορτηγού,
με άλλους στρατιώτες του 395 ΤΠ. Το
βαρύ όχημα βγήκε από τα χωράφια
στον δρόμο της Τύμπου. Απέναντι στο
ύψωμα φάνηκε το τουρκικό τανκ. Κροτάλισαν τα πολυβόλα, ξερνώντας θάνατο. Κάποιοι πηδάνε από την καρότσα
και τρέχουν. Εύκολος στόχος. Εκείνος
βρέθηκε κάτω από το φορτηγό και όταν
το τανκ προχώρησε τον αντάριασε μια
φωνή απόκοσμη. Στην καρότσα, ανάμεσα στους νεκρούς ένας βαριά τραυματίας, με πόδια κομμένα από τα γόνατα
και τα εντόσθια έξω. «Νερό, λίγο νερό»
του είπε. Ανέβηκε στην κάσα. Πήρε
ένα παγούρι και του το έβαλε στα χείλη.
Το ρουφούσε σαν να ήταν ζωή… «Μη
μ’ αφήσεις, έχω δύο παιδάκια, σε παρακαλώ». Μια ζάλη τον σήκωσε ψηλά.
Του φάνηκε πως πετούσε. Λίγο πιο
κάτω, στο Παλαίκυθρο, είδε τρεις Τ/κ
να ξεκληρίζουν δύο οικογένειες, σκοτώνοντας 17 γυναικόπαιδα.
Πέντε λεπτά δρόμο, στη Βόνη, είδε
να εκτελούνται εν ψυχρώ οκτώ Ε/κ αιχμάλωτοι, όπως και 78 Τ/κ σε Παλώδια
και Παρεκκλησιά, καθώς και 80 Ε/κ στο
Ορνίθι. Μισή ώρα δρόμο από κει στη
Μαράθα και την Αλόα, είδε Ε/κ παραστρατιωτικούς να βιάζουν και να δολοφονούν 126 γυναικόπαιδα. Κοντοστάθηκε στον βοτανικό κήπο της Κερύνειας κι είδε τρεις σειρές Ε/κ αιχμαλώτων να εκτελούνται από ομάδα Τ/κ
από το Τέμπλος. Τα μάτια του ένας
ωκεανός αίμα κι η ψυχή του τάφοι σκαμμένοι παντού. Ανάμεσά τους άλλη μια
γυναικεία φιγούρα. Αυτή της δημοσιογράφου Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, με μια
χούφτα ιστορίες θυμάτων του φασισμού
και του εθνικισμού, που σαν πετραδάκια
οδηγούν σε τάφους αγνοουμένων. Τα
δακρυσμένα μάτια των συγγενών από
τη Γρανάδα μέχρι το Μπουένος Άιρες
και την Κερύνεια, ένα νόμπελ ανθρωπιάς
για όλες τις Κάρμεν και τις Μαρίες στο
πρόσωπο της δικής μας, της Σεβγκιούλ
κι ό,τι θέλουν ας αποφασίσουν στη
Στοκχόλμη!

paraschosa@kathimerini.com.cy

Τον Απρίλιο ο Ηealthy θα ζήσει νέες μεγάλες

στιγμές, αφού όπως πληροφορούμαι προετοιμάζεται εντατικά η νέα τετραμερής: Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Αίγυπτος. Ο Μακρόν
συναίνεσε και αναμένονται νέες εξαγγελίες
για την ενέργεια, αλλά και διμερείς για την
άμυνα. Τελικά, είχε δίκαιο η Αμερικανίδα
πρέσβειρα που δήλωνε τις προάλλες πως «τα
συμφέροντα της Κύπρου και των ΗΠΑ έχουν
όλο και περισσότερο ευθυγραμμιστεί». Και
όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αλλά και με τη Γαλλία και
όλες σχεδόν τις χώρες γύρω μας εκτός από
την Τουρκία. Μάλλον έχουμε ξεφύγει προ
πολλού από την εποχή του Αϊντε που ανέμενε
την ευθυγράμμιση των άστρων και τις συναστρίες...
Χαμόγελα προκάλεσε στα χείλη του Healthy

η νέα επίθεση του ΑΚΕΛ για τις... μετοχές που
διαθέτει στην Ελληνική Τράπεζα. Πηγή μου
από τον Λόφο μου περιέγραφε τη σκηνή που
διάβαζε τις δηλώσεις και διαπιστώσεις στελεχών του ΑΚΕΛ και γελούσε. «Δεν είναι και
λίγο πράγμα να σε κατηγορούν ότι έχεις ευνοήσει τράπεζα επειδή διαθέτεις μετοχές σε
αυτήν, στοχεύοντας σε ίδιον όφελος και μετά
να αποκαλύπτεται πως η αξία των μετοχών
σου είναι ούτε λίγο, ούτε πολύ είναι 57 ευρώ!» σχολίασε η πηγή μου. Και πρόσθεσε:
«Εκεί στο ΑΚΕΛ μας απέδειξαν πολλές φορές
πως δεν είναι καλοί στα μαθηματικά, αλλά όχι
να πέφτουν και σε τέτοιες γκάφες!»
Στα όρια νευρικής κρίσης έχουν φέρει τον

Φούλη κάποια στελέχη του Συναγερμού με τη
δράση τους στα social media. Τελευταίο
κρούσμα η ανάρτηση του νευρικού κύριου
Χαμπουλλά, πρώην βουλευτή και νυν τσάμπα
μάγκα, γνωστού αμπελοπουλοφάγου, ο οποίος θέλει να μείνει στην ιστορία και ως... ακτιβιστιοφάγος.
Ο Χαμπουλλάς σχολίασε για ακόμη μία φορά

τους ακτιβιστές που δρουν υπέρ της διάσωσης των αγαπημένων μεζέδων του, των αμπελοπουλιών. Οι ακτιβιστές συνέλεξαν 2596 ξόβεργα, 53 δίκτυα και απελευθέρωσαν 69
πουλιά. Και ο Χαμπουλλάς τους στόλισε όπως
αυτός ξέρει, αλλά και με πραγματικές απειλές: «Αυτοί δεν είναι ακτιβιστές αλλά ρουφιάνοι του κερατά! Οι ακτιβιστές εξ ονόματος
δεν αναλαμβάνουν αποστολές σε συνεργασία με την αστυνομία και το κράτος. Δυστυχώς όμως η στάση του υπουργείου Δικαιοσύνης και της αστυνομίας είναι παρόμοια με αυ-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

τήν που είχαν οι συνεργάτες των Άγγλων το
55! Ποιος ακτιβιστής ασχολείται με τα εγκλήματα και της αδικίες εις βάρος του λαού μας
καθημερινά; Κανένας! Εμείς όμως τους δώσαμε το δικαίωμα! Σέβομαι και αγαπώ τον κόσμο της υπαίθρου της επαρχίας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ! Όπου τους βρείτε σπάστε τους τα Κόκκαλα και αν δεν μπορείτε φωνάξετε μου να
σας βοηθήσω !!!. Είμαι δίπλα σας !»
Η μάνταμ του Φούλη με ενημέρωσε πως ο

Μεγάλος Αρχηγός «μετά το πρώτο σοκ έριξε
κεραυνούς και αστραπές» και ζήτησε από τον
καουμπόι των Κοκκινοχωρίων να κατεβάσει
την ανάρτηση και να απολογηθεί. Η ανάρτηση
κατέβηκε, αλλά πρόλαβε στο μεταξύ να γίνει
viral. Και να προσθέσει άλλη μια τάτσα στον
ΔΗΣΥ «στην πιο δύσκολη ώρα»...
Στα άκρα φτάνει η κόντρα ΕΔΕΚ-ΕΛΑΜ, και

Σιζόπουλου-Χρίστου για τη φυγοστρατία,
τους ιατρικούς και τους... στρατιωτικούς
όρους που χρησιμοποιούν τα πρωτοπαλίκαρα
του ΕΛΑΜ. Η αλήθεια είναι πως ο καβγάς γίνεται για το... πάπλωμα των ευρωεκλογών,
αφού σύμφωνα με δημοσκοπήσεις το ΕΛΑΜ

απειλεί να κερδίσει την έδρα της ΕΔΕΚ.
Από το περιβάλλον του Σιζό ακούγεται πως ο

ίδιος δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, το οποίο μπορεί να στοιχίσει το
μέλλον του κόμματός του, ακόμα και τη δική
του προεδρία. Γι’ αυτό και έχει αρχίσει μια εκστρατεία χωρίς προηγούμενο για συσπείρωση
του κόμματος και διατήρηση της έδρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Απ’ όσα μαθαίνω δυνητικοί
κίνδυνοι για την έδρα της ΕΔΕΚ είναι και ο συνασπισμός Περδίκη-Λιλλήκα, αλλά και το τουρκοκυπριακό Γιασεμί. Σύμφωνα με τα μαθηματικά που γίνονται στα ψηλά δώματα της ΕΔΕΚ
και μου τα μετέφερε πηγή μου «όλοι από λίγες
ψήφους να μας αρπάξουν τη χάσαμε την
έδρα». Η πηγή μου είναι σίγουρη ότι όχι μόνο
δεν θα επέλθει εκτόνωση στη κόντρα ΕΔΕΚΕΛΑΜ, αλλά «θα υπάρξει όξυνση και μάλιστα
μεγάλη». «Να αναμένετε και κόντρα με άλλους
και όχι μόνο με το ΕΛΑΜ», κατέληξε.
ΚΟΥΪΖ: Σε ποιο κόμμα ο μηχανισμός λειτουρ-

γεί πολύ υπέρ ενός υποψήφιου και έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου ρήξη με δύο άλλους του ευρωψηφοδελτίου;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
24.III.1939

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Το υπουργείον της
Συγκοινωνίας ανακοινοί ότι αι εργασίαι κατασκευής του τηλεφωνικού δικτύου Αγρινίου θ’ αρχίσουν περί τας αρχάς του μηνός Ιουλίου, οπότε
αποπερατούται το κτίριον εγκαταστάσεως του
τηλεφ. κέντρου.

«Φούλη, θέλεις να μείνεις αξέχαστος στην Ευρώπη; Βάλε με στο ευρωψηφοδέλτιο».

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΟΙ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ: «[...] Παραμείνατε έξωθεν
των συνόρων της χώρας εις εποχήν καθ’ ην υπήρχε
μία Γερμανία ήτις είχε παραδοθή εις την συμφοράν
και την ατίμωσιν. Ηδη όμως επανέρχεσθε εις τους
κόλπους μιας νέας ισχυράς Γερμανίας, ήτις παραμένει ακλονήτως ισχυρά επί των δικαίων της,
ήτις δεν έχει ανάγκην βοηθείας, ήτις
δεν εμπιστεύεται
την τύχην της εις
ξένους αλλ’ η
οποία είναι έτοιμη
και αποφασισμένη
να παραμείνη κυρία των τυχών της και να δώση εις αυτάς την
μορφήν εκείνην την οποίαν θέλει έστω και αν ο
λοιπός κόσμος δυσαρεστήται δι’ αυτό. [...] Οπως
εσείς υπεφέρατε εκ της γερμανικής αδυναμίας και
αποσυνθέσεως ούτω υπέφερον και οι άλλοι Γερμανοί. Εκ των δεινοπαθημάτων όμως τούτων επήγασε δι’ όλους ημάς μια κοινότης πνεύματος. Ας
έχωμεν την θέλησιν και την απόφασιν όπως ουδεμία
δύναμις εν τω κόσμω δυνηθή ποτέ να θραύση ή
να κάμψη την ισχύν μας. Είκοσι ετών δεινοπαθήματα θα αποτελέσουν δίδαγμα δι’ ημάς» [ο
Χίτλερ στο Μέμελ – στη φωτ. Φτάνει στην πόλη].
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κής, Δικοινοτικής Ομοπεταλουδίας;». Αυτά τα ερωτήματα περίμενα να θέσει ο
Ακιντζί. Δεν το έκανε.

7

Στον χαρακτήρα. Ναι, δέσποτα, ο καρ-

τρούγκαλος είπε για δικαιώματα της
Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο. Γιατί αυτός
δεν είναι υπουργός, είναι ίδιος ο Talking
Ben και επαναλαμβάνει όσα του λες.

κίνος δεν ταίριαζε με τον χαρακτήρα
σου. Γι’ αυτό έφυγε. Ούτε με κανενός ανθρώπου τον χαρακτήρα ταιριάζει. Γι’ αυτό
με αυτά που λες φεύγουν οι άνθρωποι
από τις εκκλησίες. Γιατί η διεύθυνση είναι
αταίριαστη με το πνεύμα. Αν με εννοείς,
αλλά και να μην, το ίδιο μου κάνει.

2

8

Στις ασφάλειες. Εγκρίθηκε μεν ο προ-

9

τάλαβα γιατί φαγώθηκε ο Healthy να
βρει εκτός Κύπρου κεντρικό τραπεζίτη;
Τέλεψαν οι άριστοι δα μέσα; Ψάξε στον
πάγκο κόουτς, όλο και κάποιο Χαμπουλλά
που να πιάνει πουλιά στον αέρα θα βρεις.
Κι εκεί στην Αγία Παρασκευή πετάξανε
πολλά πετούμενα.

δή και ποιους φέρνουμε στα φιλικά μας…

Ε ρε ταχύρυθμα που μας χρειάζονται.

4

5

6

ιστάμενος της κυπριακής διπλωματίας,
αφού αντάλλαξε πασούλες με τον
Ντρογκμπά μετά ρώτησε τον περίγυρο «μα
ποιος είναι ο κύριος»; Για να ξέρουμε δηλα-

Στους Ουλά. Υπάρχει μια ευγενική

φυλή, των Ουλά, που ο αρχηγός της
τρώει αμπελοπούλια και φωνάζει «Χαμπ»
«Χαμπ» «Χαμπ» και αφού χορτάσει βγάζει
κραυγές στα κοινωνικά δίκτυα. Αν συναπαντήσει κανείς κανέναν της φυλής, να
του δώσει ένα φουλάκι στο μαγουλάκι και
να του πει είναι από τον Φούλη.

Στους άριστους. Εν τω μεταξύ δεν κα-

Στον Ντρογκμπά. Αληθεύει ότι υψηλά

Στη φωτογραφία. Πώς τα κατάφερε

πάντως ο Healthy να συναντηθεί με
Πομπέο και να μη βγάλει μια φωτό, δεν το
κατάλαβα. Να βρεθείς με ό,τι κοντινότερο
σε αμερικάνικο celebrity και να μην έχεις
μια φωτό να τη δείχνεις καλοκαίρι στα εγγόνια στο Τρόοδος; Μόνο για τα φράγματα
είμαστε…

ϋπολογισμός του ΡΙΚ, αλλά μέχρι να
εγκριθεί, πληρώσανε ρεφενέ οι διευθυντές τις ασφάλειες του ιδρύματος για να
μην ακινητοποιηθούν. Για να τα λέμε, όταν
η ανάγκη γίνεται φιλότιμο. Όχι μόνο τα
στραβά.

3

Στον talking Ben. Ξέρω γιατί ο Κα-

Ίδιος ρε ο talking Ben. Ίδιος ο μπαγάσας…

Στα αγγλικά. Δεν θα πω κάτι νέο, αλλά

ρώτησε Αμερικανός συνάδελφος συνάδελφο στην τριμερή σε ποια γλώσσα μιλάει ο Αλέξης όταν μιλούσε αγγλικά. «Στη
μεταμνημονιακή» του απάντησε ο άλλος.

Στη δήλωση. «Γιατί προσγειώθηκαν

χιλιάδες πεταλούδες στις ρωμαϊκή διοίκηση της Ν. Κύπρου; Με ποιους όρους
και σε ποιον αναφέρονται; Πού είναι η
ισότιμη συμμετοχή στο πλαίσιο της Διζωνι-

10

Στον άριστο. Ο Healthy για τον εαυ-

τό του. Του το χαρίζω. Τετάρτη τριμερής στο Ισραήλ, Πέμπτη πρωί Βρυξέλλες, μετά καπάκι δύο μέρες στη Νέα Υόρκη και πίσω στην εκκλησία για την 25η
Μαρτίου αύριο Δευτέρα. Βρες μου έναν
σαραντάρη που δεν θα τα είχε παίξει και
θα σε παραδεχτώ. Άριστος λέμε.

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Πολιτική γόρδιου δεσμού από την Τουρκία
Ενιαία η προσέγγιση στο Κυπριακό με όλα τα ανοιχτά θέματα που έχει με την Ελλάδα, από το Αιγαίο ώς την ΑΟΖ
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Πολλές είναι οι αναγνώσεις και οι
εντυπώσεις που άφησε πίσω της
η πρώτη επίσκεψη του ΥΠΕΞ της
Ελλάδας Γιώργου Κατρούγκαλου
με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ότι η εξωτερική
πολιτική της Άγκυρας θυμίζει έντονα γόρδιο δεσμό στον οποίο η
τουρκική πλευρά εμπλέκει το Κυπριακό, τις ενέργειες της Δημοκρατίας στην ΑΟΖ ως και τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά
και το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
εν γένει. Το ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν δίστασε παράλληλα
να ανεβάσει τους τόνους προς τον
Έλληνα ομόλογό του είναι και ενδεικτικό της πολυπλοκότητας και
της έντασης, όπως λένε πήγες, που
καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Το
περιστατικό έλαβε χώρα όταν ήρθε
στη συζήτηση το θέμα των οκτώ
αξιωματικών που βρίσκονται στην
Ελλάδα μετά το πραξικόπημα στην
Τουρκία. Απευθυνόμενος ο Τούρκος
στον Έλληνα ΥΠΕΞ ανέφερε ότι
«δεν θα μου πεις εμένα ποιοι είναι
οι πραξικοπηματίες». Ωστόσο, λένε
οι πληροφορίες ελάχιστα είχαν ειπωθεί κατ’ ιδίαν για το θέμα, εξού
και προκάλεσε έκπληξη ο λόγος
του Τσαβούσογλου που κατά μια
ανάγνωση ειπώθηκε για να περάσει
το μήνυμα εσωτερικά λόγω προεκλογικής περιόδου. Κι αυτό ήταν
ένα μέρος της συζήτησης.

Τι ειπώθηκε για Κυπριακό
Εκείνο που έμεινε ως βασική εντύπωση για το θέμα είναι πως η
Τουρκία δεν κλείνει την ψαλίδα,
αλλά αντίθετα στέλνει αντιφατικά
μηνύματα που μπερδεύουν ακόμη
περισσότερο το σκηνικό. Έτσι ενώ








Ενεργειακά
και Κυπριακό

Διαρκής η αντίφαση
του να μην υπάρχει επίσημη τουρκική απόρριψη της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας,
αλλά παράλληλα να
μην αποκλείονται
άλλα πλαίσια λύσης.
σκοπός της κυπριακής και της ελλαδικής διπλωματίας είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από
εκεί που σταμάτησαν στο Κραν
Μοντάνα (βέβαια ανέκυψαν και οι
όροι αναφοράς ως ακόμη ένα σημείο
καμπής) όλο αυτό το διάστημα η
Τουρκία αφήνει ανοιχτές τις επιλογές
της ως προς τη λύση του Κυπριακού,
μην αποκλείοντας τίποτα όπως συχνά μεταδίδεται. Η αίσθηση στο διπλωματικό παρασκήνιο είναι πως
στόχος της τουρκικής πλευράς αποτελεί όχι η λύση μέσα στο πλαίσιο
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά η συνομοσπονδία με σκοπό να αποκτήσει έλεγχο σε όλο το
νησί. Αυτή η αίσθηση παγιώνεται
από τα ήξεις αφήξεις της Τουρκίας
στα οποία επανήλθε και ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Κ» στη συνάντησή του με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, οπότε και προκύπτει η αντίφαση του να μην υπάρχει επίσημη
τουρκική απόρριψη της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά
παράλληλα να μην αποκλείονται
άλλα πλαίσια λύσης εκ μέρους της.
Με άλλα λόγια ο Τσαβούσογλου παρέμεινε στη γραμμή που δημοσίευσε
στο Twitter μετά τη συνάντηση με
την κ. Λουτ, αφήνοντας δηλαδή
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και δεί-

Διπλωματικοί κύκλοι των Αθηνών δεν θέλουν τη διασύνδεση που επιχειρεί η Τουρκία των ενεργειακών με το Κυπρια-

κό εφόσον είναι θέμα της Λευκωσίας πώς θα κινηθεί στην ΑΟΖ.
χνοντας πως την Τουρκία δεν την
«ενοχλεί» η λύση. Γεγονός που σημαίνει πως η επίσκεψη Κατρούγκαλου δεν πέτυχε τον πρωταρχικό
της σκοπό που ήταν να ανοίξει τα
χαρτιά της η Τουρκία. Αυτό ίσως
καταστεί πιο δυνατό όταν θα λάβουν
χώρα και επαφές μεταξύ κλιμακίων
Ελλάδας-Τουρκίας αργότερα μέσα
στον μήνα και πριν από τις 13 Απριλίου που είναι προγραμματισμένη
η επόμενη συνάντηση των δύο
ΥΠΕΞ. Ωστόσο, παραμένει το θολό
τοπίο. «Δεν μπορεί κάποιος εξ ορι-

σμού να ισχυριστεί πως δεν θέλει
λύση η Τουρκία, αλλά έτσι φαίνεται»
είναι η εκτίμηση που κάνουν και
διπλωμάτες παραδεχόμενοι το μπερδεμένο του θέματος όπως βγαίνει
προς τα έξω, που στην ουσία είναι
πολιτική της Τουρκίας.

Η επεξήγηση
Μέσα στην εβδομάδα ξεσήκωσε
συζητήσεις η άποψη του ΥΠΕΞ της
Ελλάδας πως η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Αν. Μεσόγειο.
«Στην ανατολική Μεσόγειο έχει η

Τουρκία δικαιώματα, που της αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας,
που εμείς θέλουμε να διέπει τις μεταξύ μας διαφορές», είπε σχετικά.
«Σκοπός της Τουρκίας είναι να περάσει από τον σεβασμό στο Δίκαιο
της Θάλασσας στο να έχουν λόγο
παντού. Είναι λάθος ερμηνεία αυτό»
έλεγαν πηγές για το θέμα. Όπως
προστίθεται, τόσο η Ελλάδα όσο
και η Κύπρος βασίζονται στο Δίκαιο
της Θάλασσας και είναι εκείνες
που τελικά επιλέγουν με ποιον θα
συνεργαστούν.

Πολιτική, η οποία εμπεριέχει
μετά βεβαιότητας και την πτυχή της διασύνδεσης του Κυπριακού με τα ενεργειακά, με
διπλωματικούς κύκλους των
Αθηνών να μη θέλουν αυτή τη
διασύνδεση αφενός γιατί είναι
θέμα της Λευκωσίας πώς θα
κινηθεί στην ΑΟΖ και αφετέρου γιατί Τουρκία και Ελλάδα
μιλούν μόνο για την εξωτερική
πτυχή του Κυπριακού που είναι η ασφάλεια και οι εγγυήσεις. Φυσικά την ίδια ώρα πρόβλημα καταγράφεται και εκεί.
«Αν η Τουρκία δέχεται το πλαίσιο Γκουτιέρες τότε δέχεται
και τα όσα έγιναν στο Κραν
Μοντάνα. Κι εκεί, όπως υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές, δεν ειπώθηκε κάτι για αντικατάσταση του συστήματος
εγγυήσεων με ένα άλλο αλλά
με έναν μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής της λύσης. Στον οποίο δεν ήταν αρνητική η Τουρκία». Σκοπός
όπως προστίθεται είναι να μην
έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες οι εγγυήτριες, την ώρα
που για παράδειγμα τα όσα
ισχυρίζεται η Τουρκία πως της
ανήκουν από την κυπριακή
ΑΟΖ απορρέουν βάσει της δικής της λογικής από τα δικαιώματά της ως εγγυήτρια χώρα.
«Με την Τουρκία η συζήτηση
από την πλευρά της Ελλάδας
αφορά μόνο την εξωτερική
πτυχή και τίποτα άλλο» τόνιζαν
πάντως διπλωματικές πηγές
για το όλο θέμα.
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Ο ΥΠΕΞ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις στη βάση
του τι κάνει και λέει η Τουρκία
Η πρώτη ad hoc συμμετοχή των ΗΠΑ στην τριμερή με Ισραήλ αποδεικνύει την αναγνώριση της σημασίας των περιφερειακών σχεδιασμών
Συνέντευξη στον ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Στην πρώτη του συνέντευξη, μετά
την τριμερή στο Ισραήλ, ο ΥΠΕΞ
Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει την
αναγνώριση που εκλαμβάνουν πλέον οι συνέργειες αυτές και τις προοπτικές που διανοίγονται, ότι η
Κύπρος εργάζεται στη βάση θετικής
ατζέντας. Σημειώνει πως στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της
διασφάλισης της ασφάλειας στην
περιοχή η Κύπρος δεν λαμβάνει
αποφάσεις στη βάση του τι κάνει
και λέει η Τουρκία. Ως προς το Κυπριακό τονίζει πως υπάρχουν λύσεις
για να ξεπεραστεί το πρόβλημα
της θετικής ψήφου, ενώ επισημαίνει ότι εντός καλοκαιριού θα ξεκινήσει η λειτουργία της Γεν. Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
–Τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την τριμερή του Ισραήλ;
–Εδώ και καιρό με αφορμή τις
ενεργειακές προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου έχουν αλλάξει
τα δεδομένα στην περιοχή και ενώ
η ενέργεια είναι αυτή που έφερε για
πρώτη φορά τα κράτη της περιοχής
κοντά και άλλαξε τη θεώρησή τους
σε σχέση με τις δυνατότητες που
δύνανται να προκύψουν μέσα από
τη συνεργασία μας, πλέον συζητάμε,
συνεργαζόμαστε και αναλαμβάνουμε
κοινές δράσεις σε πλειάδα θεμάτων
πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς να στρέφεται
ενάντια στο όποιο τρίτο κράτος,
προς όφελος των λαών της περιοχής,
των κρατών που συμμετέχουν αλλά
και της ίδιας της Ε.Ε. Όραμα και
προσδοκία μας για την Ανατολική
Μεσόγειο είναι όλες αυτές οι πολυεπίπεδες συνεργασίες να μετεξελιχθούν σε έναν περιφερειακό οργανισμό ασφάλειας και συνεργασίας
των κρατών της περιοχής. Να οδηγηθούμε, δηλαδή, σταδιακά, σε μια
θεσμική μεταξύ μας διασύνδεση
που θα ενισχύσει τις προοπτικές
και τις δυνατότητες των κρατών της
περιοχής. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία που ήταν καθοριστική παράμετρος στην ιστορική
πολιτική εξέλιξη των κρατών. Επιχειρούμε να την αξιοποιήσουμε με
τρόπο που να μας επιτρέπει να καρπωθούμε τα πολυεπίπεδα οφέλη
που δύναται να προκύψουν. Είναι
μέσα σε αυτό το πλαίσιο που καθορίστηκε και το όραμά μας για την
περιοχή και που προχωρήσαμε και
στην απόφαση για σύσταση Μόνιμης
Γραμματείας Τριμερών Συνεργασιών
που φιλοδοξούμε ότι, ανάμεσα σε
άλλα οφέλη, θα ενισχύσει περαιτέρω
τη συνεργασία μας και θα θέσει στέρεες βάσεις για θεσμική διασύνδεση
της εν λόγω συνεργασίας. Η Γραμματεία, ως πυρήνας μόνιμης βάσης
συνεργασίας των μερών, θα συμβάλει
ουσιαστικά στον στόχο της περιφερειακής ενσωμάτωσης για τα κράτη
της Ανατολικής Μεσογείου κατ’ αναλογία άλλων περιπτώσεων περιφερειακής ενσωμάτωσης και στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στις σχέσεις των κρατών
που την συναποτελούν, αλλά και
της περιοχής γενικότερα. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο και η πρώτη ad hoc

απόψεις για τη θεματολογία μιας
τέτοιας συνάντησης. Την ίδια στιγμή
έχει καθοριστεί Τριμερής με την
Αρμενία στην Κύπρο στις αρχές Ιουνίου, ενώ συζητάμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και με κάποια κράτη από
την περιοχή του Κόλπου. Πολύ σύντομα, θα έχουμε σημαντικές επισκέψεις στην Κύπρο από υπουργούς
Εξωτερικών χωρών του Κόλπου για
να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ ήδη
υπάρχουν καθορισμένες Τριμερείς
Συναντήσεις είτε σε επίπεδο Αρχηγών Κυβερνήσεων είτε σε επίπεδο
Υπουργών Εξωτερικών με τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Θέλω να σημειώσω ότι δεν

συμμετοχή των ΗΠΑ στην Τριμερή
με το Ισραήλ αποδεικνύει, ανάμεσα
σε πολλά άλλα, την αναγνώριση της
σπουδαιότητας και σημασίας αυτών
των περιφερειακών σχεδιασμών
από ισχυρούς δρώντες του διεθνούς
συστήματος και ανοίγει νέες προοπτικές συνεργασίας.
–Είχε καταγραφεί πως η παρουσία
των Αμερικανών στην περιοχή,
μέσω της ExxonMobil, αλλά και
λόγω της συμμετοχής στην τριμερή ότι δημιουργείται ένα πλέγμα ασφαλείας. Θεωρείτε ότι έτσι
είναι όντως; Και ότι λειτουργεί
πιθανώς αποτρεπτικά για τις όποιες προκλήσεις εκ μέρους της
Τουρκίας;
–Η ασφάλεια στην περιοχή κτίζεται μέσα από πλέγμα δράσεων
είτε αυτές αφορούν συνεργασίες

Προσεγγιζόμαστε από τρίτους ως παροχέας ασφάλειας και σταθερότητας
και όχι ως προβληματικό
κράτος-ταραξίας σε μια
περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.
και κοινές δράσεις με τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, είτε τις χώρες προέλευσης
των ενεργειακών κολοσσών, είτε
τις διμερείς, τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που αναπτύσσουμε στην περιοχή, είτε την ιδιότητα μας ως κράτος μέλος της Ε.Ε.
Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφέρω
ότι, όπως και σε άλλα θέματα, έτσι
και στην προσπάθεια επίτευξης του
στόχου της διασφάλισης της ασφάλειας στην περιοχή, δεν λαμβάνουμε

Η εκλογή του προέδρου και αντιπρόεδρου μέσα από το σύνολο του κυπρια-

κού λαού με κοινό ψηφοδέλτιο με τις ανάλογες ποσοστώσεις είναι επιλογές
που θα είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων.
αποφάσεις στη βάση του τι κάνει
και λέει η Τουρκία. Όπως προανέφερα εργαζόμαστε στη βάση μιας
θετικής ατζέντας και είναι, εξάλλου,
ένας από τους λόγους που προσεγγιζόμαστε από τρίτους ως παροχέας
ασφάλειας και σταθερότητας στην
περιοχή και όχι ως ένα προβληματικό
κράτος ταραξίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.
–Οι τριμερείς-τετραμερείς συνεργασίες θα έχουν και τη συμμετοχή
άλλων χωρών στο μέλλον; Έχει

γραφτεί για πιθανή συμμετοχή
της Γαλλίας. Ισχύει;
–Αποτελεί γεγονός και είναι και
ένδειξη της σημασίας των Τριμερών
Συνεργασιών ότι από τη μια υπάρχει
ενδιαφέρον για ad hoc συμμετοχή
κρατών που δεν βρίσκονται γεωγραφικά στην περιοχή αλλά δείχνου,
αν θέλετε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την Ανατολική Μεσόγειο. Οι συζητήσεις για πιθανή ad hoc συμμετοχή
της Γαλλίας είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ανταλλάσουμε

Δεν μπορώ να φανταστώ
οποιοσδήποτε να επιθυμεί μετά τη λύση του Κυπριακού να λαμβάνονται
αποφάσεις, ειδικότερα
στο κεντρικό επίπεδο,
στη βάση εθνοτικών δεδομένων ή/και επιθυμιών τρίτων κρατών.
επιθυμούμε σε καμιά περίπτωση να
συστήνουμε Τριμερείς Μηχανισμούς
Συνεργασίας για επικοινωνιακούς
σκοπούς, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία και μέσα από
τέτοιες συναντήσεις να παράγονται
συγκεκριμένα αποτελέσματα και να
προκύπτουν αμοιβαία επωφελείς
δράσεις.
–Μετά τις ανακοινώσεις της ExxonΜobil που σχηματοποιούν
την εικόνα της ΑΟΖ, πιστεύετε
ότι η πιθανή κατασκευή υποδο-

Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις χάριν διαπραγματεύσεων
–Ο κ. Ακιντζί στη συνέντευξή του στην «Κ» επιμένει
στη θετική ψήφο, κάτι που για την πλευρά μας είναι
άλλη η ερμηνεία του θέματος. Θεωρείτε πως μπορεί
να βρεθεί πέραν των όσων έχουν ειπωθεί αποδεκτή
λύση στο θέμα;

–Η λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της λύσης
είναι εκ των σημαντικότερων συστατικών που
θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, αφού αγγίζει γενικότερα,
ανάμεσα σε άλλα, και την ευρεία έννοια του αισθήματος της ασφάλειας που θα πρέπει να νοιώθουν οι πολίτες ότι το Κράτος μπορεί να λειτουργεί και να παίρνει αποφάσεις τόσο σε θέματα εσωτερικής δικαιοδοσίας όσο και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητάς του ως
κράτους μέλους της Ε.Ε. Δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε διαφωνεί με την εν λόγω αναγκαιότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ οποιοσδήποτε
να επιθυμεί μετά τη λύση του Κυπριακού να
λαμβάνονται αποφάσεις, ειδικότερα στο κεντρικό επίπεδο, στη βάση εθνοτικών δεδομένων
ή/και επιθυμιών τρίτων κρατών. Τέτοιου είδους λύσεις υιοθετήθηκαν ή/και επιβλήθηκαν
στην περίπτωση κάποιων κρατών και βλέπουμε
τα αποτελέσματα, τα αδιέξοδα που οδηγούν

και τη μη δυνατότητα λήψης αποφάσεων επί
σημαντικών θεμάτων. Δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε, ειδικότερα από εμάς, Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκυπρίους, θα επιθυμούσε τέτοιες
καταστάσεις στο επανενωμένο κράτος. Για να
βρούμε λύση στο συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε ως τροφή προς
σκέψη μια προσέγγιση που δύναται να βοηθήσει. Είναι σημαντικό να εργαστούμε από κοινού, με απόλυτο σεβασμό φυσικά στην πολιτική ισότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το
εν λόγω θέμα. Υπάρχουν θεωρώ λύσεις, αν
υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση από
τουρκικής πλευράς και αν συμφωνούμε όλοι
για τη σημασία της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας μιας ενδεχόμενης λύσης. Χωρίς να
υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα λύσουμε το Κυπριακό μέσα από δημόσια διαπραγμάτευση και δημόσιες δηλώσεις, θεωρώ
ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις. Για παράδειγμα, η εκλογή του προέδρου και αντιπρόεδρου μέσα από το σύνολο του κυπριακού λαού με κοινό ψηφοδέλτιο με τις ανάλογες ποσοστώσεις ή ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης που θα επιτρέπει συνεργασίες
στη βάση ιδεολογικών συγκλίσεων και προσεγ-

γίσεων είναι επιλογές που θα είναι προς το
συμφέρον του όλων των Κυπρίων.
–Η κ. Λουτ έχει ενημερωθεί για το πρακτικό της 4ης
Ιουλίου, ωστόσο, αναμένεται να μπει το περιεχόμενό
του στους όρους αναφοράς και να γίνει αποδεκτό
από την τ/κ πλευρά;

–Να σας αναφέρω γιατί επιμένουμε με το Πλαίσιο Γκουτιέρες όπως ξεκαθαρίστηκε την 4η Ιουλίου μετά από απαίτηση και δική μας και των Τ/K.
Πολύ απλά γιατί αν ξεκινήσουμε μια νέα προσπάθεια χωρίς αυτό, στην ουσία χάνεται το σημαντικό κεκτημένο της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας που από πλευράς αποτελεσμάτων και ουσίας ήταν η σημαντικότερη στην
ιστορία των διαπραγματεύσεων από τότε που
ξεκίνησαν, το 1976. Χωρίς αυτό, στην ουσία θα
σημαίνει έναρξη συζητήσεων από την αρχή και
αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.
Χωρίς αυτό στους Όρους Αναφοράς, όπως επίσης το Κοινό Ανακοινωθέν του 2014 και άλλα δεδομένα που πρόεκυψαν από την τελευταία προσπάθεια, δεν θα μιλάμε για ουσιαστικές και στοχευμένες διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγμάτευση για χάριν διαπραγμάτευσης και εμείς δεν
επιθυμούμε σε καμιά περίπτωση κάτι τέτοιο.

μών στην Κύπρο εκπέμπει και
άλλα μηνύματα για την περιοχή;
–Οι ανακοινώσεις της ExxonMobil
ήταν σημαντικές, όπως είναι σημαντικά και καθοριστικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από
τον κύκλο γεωτρήσεων που προγραμματίζονται στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο,
εντός του 2019 και του 2020. Η πιθανή κατασκευή υποδομών στην
Κύπρο αποτελεί προτεραιότητα για
την κυβέρνηση, ενώ δεν αποκλείουμε και καμιά άλλη επιλογή που,
φυσικά, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, σέβεται το διεθνές δίκαιο,
τις σχέσεις καλής γειτονίας και τα
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών
της περιοχής. Πέραν από αυτές τις
πολιτικές προϋποθέσεις, αν μπορώ
να τις χαρακτηρίσω έτσι, καθοριστικό παράγοντα στις όποιες τελικές
αποφάσεις θα διαδραματίσουν τα
αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων.

Επαφές με Κογκρέσο

–Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της
επίσκεψης σας στις ΗΠΑ;
–Μετά την πρόσφατη επίσκεψή
μου στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Νοέμβριο, επίκεντρο της
οποίας ήταν η συνάντησή μου με
τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών
και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και κατά τη διάρκεια της οποίας
υπογράφηκε η Δήλωση Προθέσεων
ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στόχος και έμφαση της παρούσας επίσκεψής μου είναι οι επαφές με μέλη
του αμερικανικού Κογκρέσου. Είναι
σε όλους γνωστή η σημασία και ο
ρόλος που ασκεί το Κογκρέσο στη
πολιτειακή ισορροπία στις ΗΠΑ,
γενικότερα σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής. Για εμάς ο ρόλος
του Κογκρέσου είναι ακόμα πιο σημαντικός, ειδικότερα στην παρούσα
συγκυρία, τόσο λόγω της κατάστασης πραγμάτων στο Κυπριακό, των
εξελίξεων στον τομέα της Ενέργειας,
και βέβαια των διεργασιών για άρση
των περιορισμών πώλησης όπλων,
οι οποίες περνούν από το Κογκρέσο.
Πιστεύω πως και μετά την πρόσφατη
συνάντηση στο Ισραήλ στο πλαίσιο
3+1, οι επαφές με υψηλόβαθμα μέλη, κατά κύριο λόγο των Επιτροπών
Εξωτερικών Βουλής και Γερουσίας,
τις οποίες προγραμματίζω είναι ιδιαίτερης σημασίας. Εκτιμώ, μάλιστα,
ότι σε συνέχεια των εκεί επαφών
μου θα υπάρξουν και συγκεκριμένες
ανακοινώσεις στα θέματα άμεσου
ενδιαφέροντός μας. Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου, θα
έχω επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας της
Βουλής. Στο Υπουργείο Εξωτερικών
θα συναντήσω τον υφυπουργό Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις,
κ. David Hale, με τον οποίο δεν είχα
την ευκαιρία να συναντηθώ κατά
τη διάρκεια της τελευταίας μου παρουσίας στην Ουάσιγκτον, ενώ θα
παραστώ και θα είμαι ομιλητής σε
δύο συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φετινού
Συνεδρίου Πολιτικής της μεγαλύτερης Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης, της AIPAC.

Εντός καλοκαιριού η λειτουργία της Γεν. Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
–Πού βρισκόμαστε με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά
και με τη διεκδίκηση της ευρωπαϊκής αρχής εργασίας;
–Η σύσταση Γενικής Γραμματείας
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Θεμάτων προέκυψε από
την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των πολιτικών και
οικονομικών οφελών από τη συμμετοχή στην Ε.Ε. Η σύσταση και
λειτουργία της αποσκοπεί, ανάμεσα
σε άλλα, στη διαμόρφωση ολοκλη-

ρωμένης εθνικής στρατηγικής για
θέματα Ε.Ε., στη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής των εθνικών θέσεων που καταθέτει η Κύπρος
στις Βρυξέλλες, στην περαιτέρω
αναβάθμιση της ποιότητας της προεργασίας και της ανάλυσης που γίνεται για τη διαμόρφωση και υποβολή θέσεων, ενώ εκτιμάται ότι θα
βελτιώσει την προοπτική δημιουργίας συμμαχιών με άλλα κράτη μέλη,
ενδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση της Κύπρου για επίτευξη
εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων. Η Γραμματεία θα είναι περαι-

τέρω επιφορτισμένη με το συντονισμό για την ορθή εφαρμογή του
κοινοτικού δικαίου και τη μεταφορά
οδηγιών στο εθνικό σύστημα, ως
επίσης για τις σχέσεις με τα θεσμικά
όργανα της Ε.Ε. και την προώθηση
της επαρκούς στελέχωσης των οργάνων αυτών με Κύπριους.
Η υλοποίηση αυτής της καθοριστικής σημασίας απόφασης του
Υπουργικού έχει ξεκινήσει και στόχος μας είναι να λειτουργήσει εντός
του καλοκαιριού. Όσον αφορά στη
διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής
Εργασίας είναι μια προσπάθεια που

πρωτοξεκίνησε από τον προκάτοχό
μου, τον κ. Κασουλίδη. Η ιδέα για
την δημιουργία της Αρχής προήλθε
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της
ανάγκης για έναν καινούργιο θεσμό
που να διασφαλίζει ότι οι κανόνες
της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων και τον
συντονισμό των Σχεδίων Κοινωνικής Ασφάλισης θα εφαρμόζονται
με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό
τρόπο.
Ο ιδρυτικός Κανονισμός της Αρχής συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και θα εγκριθεί επίσημα τον Απρίλιο. Τα κράτη μέλη
που διεκδικούν την έδρα της Αρχής
θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις
6 Μαΐου στο Συμβούλιο σχετική
ολοκληρωμένη πρόταση στην οποία
να αποδεικνύουν με λεπτομέρεια
ότι ικανοποιούν τα πέντε σχετικά
κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί
από το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
Η ψηφοφορία για την επιλογή της
έδρας της Αρχής θα γίνει στις 13
Ιουνίου στο περιθώριο του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Πολιτικής. Θεωρούμε ότι η Κύπρος

για πολλούς λόγους θα είναι ιδανικό
μέρος για να φιλοξενήσει την εν
λόγω Ευρωπαϊκή Αρχή, και είμαστε
στο τελικό στάδιο προετοιμασίας
της πρότασής μας.
Στην προσπάθεια αύτη εμπλέκονται πολλά Υπουργεία και Υπηρεσίες, σχετικοί επαγγελματικοί
σύνδεσμοι από τον ιδιωτικό τομέα
και οι κοινωνικοί εταίροι. Πρόκειται
για μια συλλογική προσπάθεια που
παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος
λόγω του έντονου ανταγωνισμού,
υπάρχουν προοπτικές για θετικό
αποτέλεσμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αμφιβολία οδηγός στην κούρσα για τερματικό
Τα ερωτηματικά στην Τριμερή Σύνοδο για EastMed, η στάση του Ισραήλ και η επικέντρωση για LNG στην Κύπρο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αν κάποιος αναζητήσει τι άφησε
πίσω της, η 6η Τριμερής Σύνοδος
της Ιερουσαλήμ, χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια την απάντηση μπορεί
να δώσει η κοινή φωτογραφία των
τριών ηγετών Κύπρου, Ελλάδας,
Ισραήλ με τον υπουργό Εξωτερικών
των ΗΠΑ. Η παρουσία του επικεφαλής της αμερικάνικης διπλωματίας, ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά ακόμα και αν έχουν βάση τα
όσα λέχθηκαν στο παρασκήνιο,
για συμμετοχή που στόχο είχε τη
στήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού από την Ουάσιγκτον. Οι
πρώτες αποτιμήσεις που γίνονται
σε διπλωματικό επίπεδο συγκλίνουν
πως η 6η Τριμερής Σύνοδος ουσιαστικά ανακατεύει την τράπουλα
των περιφερειακών συνεργασιών,
έτσι όπως έχουν οικοδομηθεί τα
τελευταία πέντε χρόνια. Εκτιμήσεις
που συνάδουν με το υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο ασφάλειας της
Ανατολικής Μεσογείου και την Κύπρο να βρίσκεται στον πυρήνα διαμόρφωσής του, είτε προς της πλευρά του Ισραήλ, είτε της Αιγύπτου.
Εξέλιξη που αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολιτικής που εγκαινιάσθηκε πολύ πριν από την πρώτη
Σύνοδο Ηγετών Κύπρου, Ελλάδας,
Ισραήλ, στις 28 Ιανουαρίου του
2016, στη Λευκωσία. Επί της ουσίας
στο Ισραήλ οι ΗΠΑ και επίσημα
έδειξαν πως δεν μένουν αδιάφορες
στις γεωπολιτικές εξελίξεις που συνοδοιπορούν με τα ενεργειακά.
Από την άλλη, όπως φαίνεται και
στην κοινή δήλωση, η Ουάσιγκτον
συνυπογράφει τις ανησυχίες που
εκφράζονται για το κλίμα έντασης,
χωρίς ωστόσο να γίνεται ονομαστική αναφορά για την πηγή πρόκλησης. Μια απουσία που ουδόλως
μειώνει τη βαρύτητα του μηνύματος, που έστειλε η Σύνοδος των
3+1 προς την Τουρκία και τη Ρωσία, όπως σημειώνεται σε διπλωματικό επίπεδο. Από τα σημαντικά
της Συνόδου και η αναζήτηση που
καταγράφεται στην πλευρά των
ενεργειακών διαδρόμων της περιοχής, μια διαδικασία που αποκαλύπτει πως ο αγωγός EastMed
δεν είναι η μοναδική επιλογή πως
βρίσκεται υπό εξέταση.

Η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στο Ισραήλ θεωρείται πως ανακατεύει την τράπουλα των περιφερειακών συνεργασιών που έχουν οικοδομηθεί δίνοντας ώθηση στα

ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου. Για την κυπριακή διπλωματία η Σύνοδος της Ιερουσαλήμ αποτελεί το επιστέγασμα ενός μακρόχρονου σχεδιασμού με αλλαγή πλεύσης προς δυσμάς.








H κάθε πλευρά
έχει τις δικές της
προτεραιότητες και
πλέον βρίσκεται σε
εξέλιξη και ένας άτυπος
αγώνας δρόμου για την
κατασκευή τερματικού.
Τριμερής του Ισραήλ έκλεισε κάθε
πιθανότητα διέλευσης του EastMed
από την Τουρκία, υπό τις σημερινές
συνθήκες που επικρατούν εκεί. Μια
θέση που έχει ζωηρό υποστηρικτή
το Ισραήλ, αλλά καλύπτει πλήρως
και τα «θέλω» Κύπρου και Ελλάδας
για διαφορετικούς λόγους.

Οχι σε Τουρκία

Οι επιλογές

Η απουσία αναφοράς στο πολυσυζητημένο θέμα του αγωγού EastMed, στην κοινή δήλωση αφενός
δεν εξασθενίζει το ενδιαφέρον που
επιδεικνύεται για το συγκεκριμένο
έργο, σημειώνουν διπλωματικές
πηγές που παρακολούθησαν στενά
τις εργασίες της Τριμερούς, αφετέρου δε επαναφέρει την προοπτική
ενός τερματικού LNG, πέραν των
δύο της Αιγύπτου. Πίσω από τις
κλειστές πόρτες, οι τρεις ηγέτες,
καθώς και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ασχολήθηκαν με τον αγωγό κάτι που
αποκαλύπτεται και από την παρουσίαση χαρτών, από πλευράς του
Βενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό που
προκύπτει από τα όσα διημείφθησαν και βγήκαν προς τα έξω υπό
τη μορφή διαρροών, είναι πως η

Το άλλο θέμα που έχει έντονο
ενδιαφέρον και που ουσιαστικά
απαντά στα όσα λεγόντουσαν πριν
από την Τριμερή, αφορά το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται οι διεργασίες
προς υλοποίηση των έργων που
αφορούν τους ενεργειακούς διαδρόμους της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό το οποίο αποκαλύφτηκε
ήταν πως οι τρεις χώρες δεν έχουν
καταλήξει, παρά το γεγονός ότι η
επιλογή του EastMed απολαμβάνει
ισχυρής πολιτικής βούλησης, έχουν
πραγματοποιηθεί προκαταρτικές
μελέτες και το κυριότερο, η Κομισιόν έχει ανάψει στο πράσινο φως
για την υπογραφή διακρατικής
συμφωνίας για υλοποίηση του μεγαλεπήβολου ενεργειακού έργου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών

της Συνόδου, φάνηκε πως υπάρχει
προβληματισμός για την τελική
επιλογή που ενδεχομένως να δίνει
μια απάντηση για την καθυστέρηση
που παρατηρείται, στην υπογραφή
της διακρατικής συμφωνίας για
τον αγωγό. Πριν από τη Σύνοδο
διπλωματικές πηγές, από κυπριακής
πλευράς υποστήριζαν πως οι επιλογές που υπάρχουν στο θέμα των
ενεργειακών διαδρόμων είναι τρεις:
Πρώτον ο EastMed, δεύτερον το
τερματικό υγροποίησης Φυσικού
Αερίου (LNG) και τρίτον συνδυασμός των δύο επιλογών. Το πέρας
της Συνόδου επιβεβαίωσε πως εξετάζονται όλες τις επιλογές με μόνο
σίγουρο πως η τελική κατάληξη
θα καθυστερήσει και θα εξαρτηθεί
από νέες ανακαλύψεις Φ.Α., τόσο
στην κυπριακή όσο και την ισραηλινή ΑΟΖ. Ένα άλλο στοιχείο που
εξάγεται, πέρα τη γενικόλογη δημόσια θεώρηση των πραγμάτων,
είναι πως η κάθε πλευρά έχει τις
δικές της προτεραιότητες και πως
πλέον βρίσκεται (εφόσον υπάρχει
ως επιλογή) και ένας άτυπος αγώνας
δρόμου για την κατασκευή τερματικού σε εξέλιξη, ο οποίος αναζωπυρώθηκε από τις αμφιβολίες γύρω
από τη δημιουργία του EastMed.

Πολιτική απόφαση
Στο Ισραήλ ξεκαθάρισαν επίσης
τα κριτήρια με τα οποία θα γίνουν
οι τελικές επιλογές στο κομμάτι
των ενεργειακών διαδρόμων. Η τοποθέτηση του ισραηλινού πρωθυπουργού εντός της αιθούσης των
εργασιών της Συνόδου, με την
οποία απορρίφθηκε η Τουρκία αν

και αποτελεί, κατά τον ίδιο, τη συμφέρουσα επιλογή διέλευσης του
EastMed δείχνει πως η τελική απόφαση, εάν δεν μεσολαβήσει διαφοροποίηση των σημερινών δεδομένων, θα ληφθεί με πολιτικά κριτήρια. Η ισραηλινή πλευρά, σημειώνεται από διπλωματικές πηγές,
δεν θα είχε ένσταση σε αγωγό Φ.Α.
προς Ευρώπη μέσω Τουρκίας, προοπτική που ωστόσο ακυρώνει το
συγκρουσιακό κλίμα στις σχέσεις
των Ερντογάν - Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως
εκτιμάται, διπλωματικά θεωρεί πως
ένα έργο του μεγέθους του EastMed
θα ενισχύσει τον τουρκικό μεγαλοϊδεατισμό, αλλά και το ηγετικό
προφίλ που προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, στον μουσουλμανικό κόσμο.

LNG στην Κύπρο
Από κυπριακής πλευράς οι εξελίξεις στο Ισραήλ επαναφέρουν
στο προσκήνιο την προοπτική των
χερσαίων υποδομών, υγροποίησης
Φ.Α. που διαχρονικά αποτελεί για
τη Λευκωσία στρατηγική επιλογή.
Η επιβεβαίωση πως η Τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ δεν έχει
καταλήξει στη μορφή των υποδομών μεταφοράς των κοιτασμάτων
της περιοχής, ενισχύει τις φιλόδοξες
προοπτικές, μετατροπής της Κύπρου σε ενεργειακό κέντρο από το
οποίο θα διοχετεύεται στις αγορές
ένα μέρος των κοιτασμάτων της
περιοχής. Σαφέστατα αυτό το οποίο
αφήνεται να διαρρεύσει από πηγές,
είναι πως το τερματικό LNG αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί









Το τερματικό LNG
ήταν και παραμένει ως
προτεραιότητα για την
κυπριακή πλευρά. Eνα
έργο με τεράστιες στρατηγικές, αλλά και οικονομικές προεκτάσεις.
προτεραιότητα της κυπριακής πλευράς. Ένα έργο με τεράστιες στρατηγικές, αλλά και οικονομικές προεκτάσεις, το οποίο όμως εξαρτάται
από τις ποσότητες που θα ανακαλυφθούν στο μέλλον εντός της κυπριακής και ισραηλινής ΑΟΖ. Ενθαρρυντικός παράγοντας για τις
προοπτικές ενός τερματικού στην
Κύπρο αποτελούν οι διεργασίες
εντός της ΑΟΖ του Ισραήλ, με τον
νέο γύρο αδειοδότησης που βρίσκεται στα σκαριά, αλλά και τα σεισμογραφικά δεδομένα που δείχνουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων που μπορούν να υποστηρίξουν
τερματικό LNG. Στη λογική πως τα
ενεργειακά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην εδραίωση της
περιφερειακής ασφάλειας, η Λευκωσία δεν απορρίπτει ως δεύτερη
επιλογή τον συνδυασμό τερματικού
υγροποίησης με αγωγό Φ.Α.

Μονόδρομος
Στην ίδια λογική από διαφορετική αφετηρία, κινείται η θέση της
Ελλάδας, η οποία θεωρεί τον EastMed ως το ενεργειακό έργο που
θα διαφοροποιήσει τα σημερινά

δεδομένα μέσα στο Αιγαίο και από
την άλλη θα μετατρέψει την Ελλάδα
σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης,
για τα κοιτάσματα της Ανατολικής
Μεσογείου και όχι μόνο. Στο παρασκήνιο η ελληνική θέση, όπως
εκφράζεται, δεν είναι ιδιαίτερα
θερμή με τη δημιουργία τερματικού
LNG στην περιοχή. Μάλιστα, πηγές
αναφέρουν πως στο παρελθόν καταβλήθηκε προσπάθεια να πεισθεί
η ελληνική πλευρά πως η υγροποίηση Φ.Α. στην περιοχή και η μεταφορά του με πλοία θα αναδείξει
τον στρατηγικό χαρακτήρα των
ενεργειακών υποδομών σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη.

Οι ΗΠΑ
Η θέση των Αμερικάνων, με εξαίρεση τα γενικότερα γεωστρατηγικά
ζητήματα που άπτονται της Ανατολικής Μεσογείου, δεν φαίνεται
να είναι ξεκάθαρη. Η στάση του
ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο εντός της αιθούσης, σύμφωνα με τις διαρροές,
για το κομμάτι του EastMed αφήνει
περιθώρια ποικίλων ερμηνειών. Ο
επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
στις τοποθετήσεις του ισραηλινού
πρωθυπουργού για το σκεπτικό
απόρριψης της επιλογής Τουρκίας
φαίνεται πως αρκέστηκε να απαντήσει ότι αντιλαμβάνεται τους λόγους που επικαλέστηκε ο Νετανιάχου. Πέρα από τα όσα έλαβαν χώρα
στην Ιερουσαλήμ, καταγράφονται
απόψεις πολιτικών αναλυτών που
θέλουν τις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν
τον αγωγό ως εργαλείο πίεσης προς
την Τουρκία για ευρύτερα ζητήματα
πολιτικής στη Μέση Ανατολή.

Η στροφή της κυπριακής διπλωματίας έως την Ιερουσαλήμ
Τα όσα άφησε πίσω της η Τριμερής
της Ιερουσαλήμ με τη συμμετοχή
των ΗΠΑ, αποτελούν αναμφίβολα
μια ξεκάθαρη επιβράβευση για τη
στροφή της κυπριακής διπλωματίας τα τελευταία χρόνια. Μια στροφή που προέκυψε ως ανάγκη από
τα κτυπήματα του Δυτικού Συνασπισμού, το 2013 στη Συρία και
που συνεχίσθηκε με τη σύναψη
περιφερειακών συνεργασιών. Στη
βάση του νέου δόγματος, η κυπριακή διπλωματία για πρώτη φορά
εγκατέλειψε τον «τριτοκοσμικό
επιτήδειο ρόλο της», όπως είχε πει
χαρακτηριστικά στην «Κ», τον Σεπτέμβριο του 2013 ο τότε υπουργός
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης.
«Επομένως, ξεχάστε τα παλιά. Ξεχάστε τον τριτοκοσμικό επιτήδειο
ρόλο της Κύπρου. Δεν είναι αυτός
ο ρόλος της Κύπρου», μας είχε πει
ο κ. Κασουλίδης καθορίζοντας έτσι
το νέο στίγμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης: Ότι η Κύ-









Mια παράμετρος,
που, αν μη τι άλλο, δεν
μένει σε καμία των περιπτώσεων έξω από την
απόφαση δημιουργίας
τερματικού, αφορά και
τα οικονομικά στοιχεία.
προς αποτελεί το ανατολικότερο
σύνορο της Ε.Ε. και της Δύσης.
«Επομένως, έχουν υποχρέωση οι
φίλοι της Κύπρου να ξεκινήσουν
να μας κοιτάζουν όχι μόνο ως μια
χώρα που έχει διαφορές με την
Τουρκία, αλλά ως μια χώρα που
μπορεί επάξια να εξυπηρετήσει
τα γενικότερα ευρωπαϊκά και δυτικά συμφέροντα». Στο πνεύμα αυτό επεκτάθηκαν οι Τριμερείς Συνεργασίες προς το Ισραήλ το 2016,
τερματίζοντας έτσι τη διαχρονική

πολιτική της Λευκωσίας στους Αδεσμεύτους. Από τότε πραγματοποιήθηκαν έξι Σύνοδοι Ηγετών με τη
Λευκωσία να ενισχύει τις σχέσεις
της με το Ισραήλ, διατηρώντας συνάμα τις λεπτές διπλωματικές ισορροπίες με τον αραβικό κόσμο. Η
σύσφιξη των σχέσεων με το εβραϊκό κράτος άνοιξε πόρτες στη Λευκωσία με τους Αμερικανούς να δείχνουν σημάδια διαφοροποίησης
για πρώτη φορά μετά το 1974. Η
δημόσια υποστήριξη των ΗΠΑ στα
ενεργειακά της Λευκωσίας, η επίσκεψη του πρώην Αμερικανού αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, καθώς
και η αναμενόμενη άρση του αμερικανικού εμπάργκο θεωρούνται
ως επιστέγασμα της στροφή της
κυπριακής διπλωματίας προς δυσμάς.

Πέραν της γεωστρατηγικής
Η επιχειρηματολογία πίσω από
τη δημιουργία ή όχι τερματικού

στην Κύπρο βασίζεται μεν στα αποθέματα της ΑΟΖ, αλλά την ίδια ώρα
και το Ισραήλ αναμένεται να έχει
περίπου την ίδια επιχειρηματολογία
εφόσον μια παράμετρος, που, αν
μη τι άλλο, δεν μένει σε καμία των
περιπτώσεων έξω από την απόφαση
δημιουργίας τερματικού, πέραν των
γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων,
αφορά και τα οικονομικά στοιχεία
που είναι συμβεβλημένα με μια τέτοια ανάπτυξη. Τα μέχρι τώρα ευρήματα της κυπριακής ΑΟΖ «δείχνουν» πως η εκτιμώμενη ποσότητα
Φ.Α. που έχει ανευρεθεί πλησιάζει
τα 15 tcf. Σε αυτά δεν πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται τα κοιτάσματα
του «Αφροδίτη» (περίπου 4,5tcf)
που έχουν προορισμό την Αίγυπτο,
επένδυση η οποία είναι η μόνη επιβεβαιωμένη για την ώρα. Η περιοχή
του Βασιλικού έχει ήδη αξιολογηθεί
ως κατάλληλος χώρος στην Κύπρο,
ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και τρία τρένα των 5 εκατ. τόνων

υγροποιημένου ανά έτος έκαστο,
που αποτελεί την πιο φιλόδοξη εκτίμηση. Η πιο «απαισιόδοξη» εκτίμηση
κάνει λόγο για δύο τρένα. Σε πρώτο
στάδιο, αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία 8.000 θέσεων εργασίας που
αφορούν:
G Τον Σταθμό Υγροποίησης Φυσικού Αερίου (LNG).
G Την Αποθήκευση υδρογονανθράκων.
G Το Υγραέριο.
G Τα λεγόμενα White products βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη.
G Τα λεγόμενα Black products βαρύ μαζούτ, πίσσα κτλ.
G Πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Αυτά αφορούν τη δημιουργία
του τερματικού και τις απαραίτητες,
πρώτες εργασίες. Για τη λειτουργία
καθαυτού του τερματικού σε κατοπινό στάδιο θα απαιτούνται 500600 άτομα. Όλες οι επιπρόσθετες
υπηρεσίες, όμως, που θα συνοδεύ-

σουν τις εργασίες στο τερματικό,
λογιστικά, φαρμακευτικά, ασφάλεια,
συντήρηση, προμήθειες, κτλ., δύναται να φτάσουν το απαιτούμενο
προσωπικό ως και σε πενταπλάσιο
αριθμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
ειδικών στην «Κ».

Θα αλλάξει την οικονομία
Η εικόνα, όπως περιγράφεται
παραπάνω, είναι ένας μέρος των
εκτιμήσεων. Οι οποίες υποστηρίζουν
πως το Φ.Α. θα καλύπτει τις ανάγκες
σε ηλεκτρισμό, για χρήση στη βιομηχανία, στις πόλεις και στα ξενοδοχεία της Κύπρου, με τα αποτελέσματα να λένε πηγές στην «Κ» να
είναι ευεργετικά για την οικονομία.
Μακροπρόθεσμα μπορούν να γίνουν
πολλά, «Για παράδειγμα μπορεί να
γίνει βάση υποστήριξης ώς και το
παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας για
στήριξη της κάθε πλατφόρμας ή
της μιας πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί», ειπώθηκε στην «Κ».
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Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Ευαίσθητες ισορροπίες στην Αν. Μεσόγειο
Η στήριξη των ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ προκαλεί νευρική κρίση στην Αγκυρα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ενα παιχνίδι ËßÇÃÙÛÎÚÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÏÙÕØØÕÖÏ×Ô
ÇÔÕÃÍËÚÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚ¦ÑÇÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÚÎÔÚØÏÓËØÂÒÒ¦ÊÇÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÙØÇÂÒßÖÄÚÎÔÕÓÖØÁÒÇÚÜÔ
ÓËÖËÊÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÙÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËßÒÕÍÃËÝÙÚÎÔÖÒÁÕÔÖÇÒÇÏ¦
ÑÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂÚØÏÓËØÂÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÓË
ÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÙÚÄÙÕÎ
ØËßÙÚÂÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙË
ÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÚÎÝËßØÆÚËØÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÃÖÒÕÑÕßÝËÔ×
ÖØÕÑÇÒËÃÙÖÇÙÓÜÊÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÚÄÞÕÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝËÃÔÇÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÂÔÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÄØÚÇÖÕßÁÞËÏ
ÇÔÕÃÐËÏÊÏ¦ÖÒÇÚÇÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÊÃÞÜÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÓÁØÕÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÎÝ
ÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÏÊÁÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÕßÙßÔÕÉÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕß
ÙØÇÂÒÁÔÇÔÚÏÚÕßØ¦ÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝ
ØÜÙÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ¬ÕÙÞÂÓÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÜÝÁÔÇÝÖØÕÌÇÔÂÝÓÕÞÒÄÝÖÃËÙÎÝÖØÕÝÚÎÔÍÑßØÇÎ
ÕÖÕÃÇÊÏÇÔÆËÏÖËØÃÕÊÕÈÇÛÆÚÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
¬ÕÙÞÂÓÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ®
ÖÕßÖØÕÁÑßÉËÙÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓ
ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÊÏÑÇÃÜÙÎÓÏÇÝÊËÑÇËÚÕÆÝ
ßÖËØÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ËßÄÊÜÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÕÊÎÍËÃËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÙËÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÇÖÄËÐËÒÃÐËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÙË
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄËßÛßÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÛËÜØÃÇÚÕßÚÁÜÝÈÕÎÛÕÆßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ
ÕßÁÝ¡ÃÚÙËÒÖËØÃÓÏÇÝà×ÔÎÝÙßÔÕØÏÇÑ×ÔÑØÇÚ×ÔMYVU[PLY

Χαμόγελα ~Ñ{TÉ{¨ÑËÉØ³iÉ¨ÈÑÜÊÐ0TÊÐÑt´uÜÉ{³È¨oÉË~Ñ{Ø¨×ÑÊØÐTÜÌØËÉiØ¨Ø³i
åo~È¨ÑViËÑÙ{ÑÖÉ{É¨ËÙKÑÚÖ³Ñ³iØ~¨ËiØ³{ØTÓÉ{Ø³iØÐÉ³i$ÈÒ{o~³

Η απουσία εναλλακτικών για την Αθήνα
καθιστά την ολοένα
και στενότερη σχέση
με τις ΗΠΑ, ειδικά
στο επίπεδο της ασφάλειας και της άμυνας,
ένα μονόδρομο χωρίς
σοβαρά εμπόδια.
Z[H[LZ®ÇÖÄÚÎÇÒÚÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ÕÒÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÕÙØÇÂÒ©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛËÜØÕÆÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÄÚÏ Î ÒÒ¦ÊÇ ËÃÔÇÏ
ÓÁØÕÝÇßÚÂÝÚÎÝà×ÔÎÝ©ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ËÑËÓÈØÃÕßÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÕ
ÁÊËÏÐËÙÇÌ×ÝÄÖÜÝÑÇÏËÔÊËÃÐËÏÝ

ÙÇÔÚÕÖØÕÞÛËÙÏÔÄÉÂÌÏÙÓÇ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÍËØÕßÙÏÇÙÚ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔËÚÇÏØÏÑÂÑÇÏÙßÓÓÇÞÏÑÂÙÞÁÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÏÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß¢ÃÒÏÖªÃÑËØËÔÄÝ
ÁÓÖËÏØÕßÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÓËÍÔ×ÙÎ
ÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÑ¡ÃÚÙËÒËÃÔÇÏÓÏÇÁÔÊËÏÐÎ
ÄÚÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËËÖÃÖËÊÕÚÁÏÚ
§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÃÔÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇËÓÈÇÛÆÔÕßÔÚÏÝ
ÙßÓÓÇÞÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÚÎÔÛÂÔÇÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔßÖ¦ØÞËÏÎÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏØÄÒÕÖØÕÑËÞÜØÎÓÁÔÕßÌßÒÇÑÃÕßÚÎÝÆÙÎÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÂÚÕßÙØÇÂÒÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÒÄÍÕßÝÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔËÖÏÒÕÍÂËÃÔÇÏ
ÎÙÞËÚÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÖÕßËÖÏÛß-

ÓËÃÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÁÔÇÔÚÏÚÎÝªÜÙÃÇÝÑÇÏÚÕßØ¦ÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÎÇÖÕßÙÃÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÙÚËÔÄÚËØÎÙÞÁÙÎÓËÚÏÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÑÇÏÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÁÔÇÓÕÔÄÊØÕÓÕ
ÞÜØÃÝÙÕÈÇØ¦ËÓÖÄÊÏÇ

Η στάση της Τουρκίας
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÖÚßÞÁÝÈÁÈÇÏÇ
ËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÓÏÑØÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ!ÚÕÔ
ËÖÏÛËÚÏÑÄ ÇÔÇÛËÜØÎÚÏÙÓÄ ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÚØÏÓËØÂÝßÖÄÚÏÝËßÒÕÍÃËÝÚÜÔËØÓÎÔËÆÚÎÑËËßÛÆÝ
ËÐÇØÞÂÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÜÝÓÁØÕÝ
ÓÏÇÝÇÖÄÖËÏØÇÝÖËØÏÑÆÑÒÜÙÎÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ
ÚÎÆÙÎÊÎÕßÖÕßØÍÄÝÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ²ÕßÒÕßÙÃÑ¦ØËÖÇ-

Ενώπιον των νέων προκλήσεων
οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας
Οι ελλείψεις, οι εξελίξεις στην περιοχή και οι προσπάθειες ενίσχυσής τους
Τoυ ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η δημιουργία ÓÏÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ËÚÇÏØÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔÇØÍÁÙÚÇÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝ
ÊËÑÇËÚÃÇ  ÂÚÇÔÍÏÇ
ÚÏÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÊËÑÇËÚÃÇ
ÓËÃÜÙÎÝÄÞÏÓÄÔÕÚÕßÇÓßÔÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ¬ÎÔÃÊÏÇËÖÕÞÂÄÒËÝÕÏÖÇØ¦ÑÚÏËÝÞ×ØËÝÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÖÁÑÚËÏÔÇÔ
ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝÙËÄØÕßÝÓËÍÁÛÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÏÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×Ý

Από τα μεγάλα προγράμματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
η αναβάθμιση των F-16,
παρότι έχει συμφωνηθεί, δεν έχει ακόμα
ξεκινήσει.
ËÖÁÔÊßÇÔÙËÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
¬ÕÚÕßØÑÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÎ
ÒÒ¦ÊÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÇÏÞÓÂÚÇ
ÙÆÍÞØÕÔÇßÖÕÈØÆÞÏÇÇÔÇËØÄÈÏÇÝ
ÖØÄÜÙÎÝÚÆÖÕßËËÖÃÖËÊÕ
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÙÚÕÔ
Þ×ØÕÚÕßÏÍÇÃÕßÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔ
ÏÕÏÑÂÙËÜÔ¬ÇÞÁÜÔÑÇÌ×ÔÑÇÏ
ÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÒÄËÖÃÖËÊÕ
¥ÙÚÄÙÕÎÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÝ

Στιγμιότυπο ÑÌÒ~iiÐ{~¨ÊØ~ÜËÐÑ~ÑØÈÙ{ÉÂÊTÚi³iÉ¨ÑÐÓiÉKÙÐÒÙÑÉ.Ñ¨{~ÌÌÜVÉ³¨{~Ì~Ñ{Ì¨É{å{oÑËÐÉ
³iÈÐÐÉ³TÊVÐÉ³ÑÂÖÒÜÜV×¨ÉoÑ³VÈ¨ÑÈÜÑ~Ò³V~Ñ{×Ì¨VÈK¨ÈTËVÜËoÉ{~ÊØÈ³Ê¨{ÂiØVÉÜ{~³Ó¨~Ñ{~Ñ×³iØÛ{Ë~iiØ4K¨ÈTËÑ³Ñ³¨×
ÇÖÕÚËÒËÃÖËÊÃÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖØÕÈÕÒÂÝÏÙÞÆÕÝÊÎÒÇÊÂÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÎÞØÂÙÎÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÂÚÕÏÌØËÍÇÚ×ÔÂÑÕØÈËÚ×Ô

Το πρόβλημα
ËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕßÖ¦ØÞËÏ
ÙÇÌÁÝÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÛ×ÝÕØÏÙÓÁÔËÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÛÇÇÍÍÃÐÕßÔÚÕÚÎÔ
ÚËÙÙÇØÇÑÕÔÚÇËÚÃÇØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝËÖÇÔÇÌÕØ¦Ý
ÚÜÔÖÇÒÇÏÕÆÚÆÖÕßÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÔÇßÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝª6YPVU
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÕÈÇØÁÝÑÇÛß-

ÙÚËØÂÙËÏÝËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÊÏÇÛÁÚËÏ
*5ÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÙÚÎÔÍÑßØÇÊÏÇØÑÂËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÏÍÇÃÕßÑÇÏÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÖÏÖÒÁÕÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÑÇÏKYVULZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙßÔÚÎØÕÆÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂØÕßÚÃÔÇ®ÚÜÔÖÇØÇÈÏ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÁØÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÇÒÒÃÇÑÇÏ

ÎÚÇÒÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ
×ÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÇßÚÂÚÎÔÖØÕÌÇÔÂÇÔÏÙÕÓÁØËÏÇÎÛÂÔÇ"ÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ-ÖÇØÄÚÏÁÞËÏÙßÓÌÜÔÎÛËÃÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ØÕÞÜØÕÆÔÑÏÔÂÙËÏÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß¡ ©
ËÔ×ÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÔÁÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕß§
ËÃÔÇÏÇÚÁØÓÕÔËÝ ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏ
ÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÙÚËÔÄÚÎÚÇÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÍÏÇÁÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÑÏÔÎÛËÃÓËÚÇÐÆÑÇÏÊÆÕÊÏÙ
ËßØ×ÔÊÏÇÌÁØÕÔÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÎÔÇßÖÂÍÎÙÎ
ÌØËÍÇÚ×ÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÚÎÇÒÒÃÇ
ÚÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎËØÓÇÔÃÇË
ÄÒËÝÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÎÇØÞÏÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔ
ÔÇßÖÎÍËÃÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÓËÍ¦ÒÇ
ÇÍÑ¦ÛÏÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÍÃÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÈÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊÕÓ×ÔÖÕßÛÇ
ËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÎÔÁÙÚÜ
ÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÎËÃÙÕÊÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÖÏÖÒÁÕÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÜÔÏÊÏÑ×ÔßÔ¦ÓËÜÔ
ÇÔ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÖËØÏÕÞÁÝÍØÂÍÕØÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓËÝÇÖÄÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔÚÇÞËÃÇÊÏÇÖËØÇÃÜÙÂÚÕßÝÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÏÍÇÃÕ
ÖÞÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÓÕÔ¦ÊÜÔÄÖÜÝ
ÎÎ¬ÇÐÏÇØÞÃÇËàÕÔÇßÚ×ÔÇÖÄ
ÚÕÔÄÒÕÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ËÃÔÇÏÎÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÓÕÃØÇÝÇÖÄÚÎÇÒÇÓÃÔÇÙÚÎÕÆÊÇ

ÔÁÌËØËÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝÇÒ¦àÏÇÝ
ÇÚØÃÊÇÝ®ÇßÚÂÔÚÎÌÕØ¦ÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÙßÓÖËØÏÁÒÇÈËÙË
ÇßÚÂÔÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕ
¡¦ÒÒÕÔÖËÔÏÞØ¦ÑØÃÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËÖÇÌ×Ô
ÚÕßßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×ÔÏ×ØÍÕß
ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÙÚÎÔÚÚ¦ÒËÏÇÇØ¦ÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÖËØÃÖØÕÖÇØÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÓËÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÙËÕØÇÚÄÖËÊÃÕÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ÛÁÓÇËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÌÏÒÕÒÕÍÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÛÂÔÇÑÇÏÎËßÑÜÙÃÇ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÕÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÓËÚ¦ÚÕËÖÄÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕËÔÚÄÝÚÕßÕÖÕÃÕßÎ
ÍÑßØÇÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÍËÜÚØÂÙËÜÔÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÖÃÙÎÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÛÇÌÇÔËÃÑÇÏÖ×ÝÛÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃÎÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙËÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÖÄÚÇÔÄÚÏÇ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÁÜÝÚÇÊßÚÏÑ¦
ÚÎÝ¦ÌÕßÇÖÄÚÕÔÕÓÁÞØÏÚÕÔ
ÕÓËÙÎÓÈØÏÔÄ
ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÖÇÃÑÚÎÝÙÚÎÙÑÇÑÏÁØÇÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ËÃÔÇÏÇßÐÇÔÄÓËÔÇÎÇÒÒÃÇ¥ÝÕ
ÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÚÎÝÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ËÐÃÙÜÙÎÝÚÎÝÆÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÑÇÏÎÇÒÒÃÇÑÏÔËÃÚÇÏ
ÇßÚÄÔÕÓÇÑÇÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÙËÊÏÇÑØÏÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚØÕÞÏ¦ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¡ËÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÙßÔÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÓË
ÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏÓÁÔËÏÔÇËÖÏÙÎÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÚÕÇØÃÙÏÛÇÇßÐÂÙËÏÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÑÆØÏÕÙÑÕÖÄ
ÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÄÖÜÝÎ;V[HSÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏËÑËÃßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝÇßÚ¦ÚÎÝ
¡ÄÔÏÓÎÝÏÇØÛØÜÓÁÔÎÝßÔËØÍÇÙÃÇÝ7,:*6ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖÏÕÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕÛÇ
ËÃÔÇÏÚÇÈÇÙÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÛÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÎÇÒÒÃÇ

Ο East Med
Το σχέδιο ÍÏÇËÐÇÍÜÍÂÚÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÓÁÙÜÚÕßÇÍÜÍÕÆ
,HZ[4LKÁÞËÏÓÖËÏÙÚÕÔÖ¦ÍÕ®ÒÄÍÜÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊßÙÑÕÒÏ×ÔÖÕßÁÞËÏÕÏÚÇÒÏÑÄÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ
ÇÔÇÈÕÒÂÚÎÝßÖÕÍØÇÌÂÝ
ÍÏÇÚÕÔ,HZ[4LKÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÊËÃÞÔËÏÑÇÏÚÇËß¦ÒÜÚÇÙÎÓËÃÇËÔÄÝÁØÍÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃËÖÏÑÕßØÏÑ¦ÚÎÝÔÁÇÝÊÕÓÂÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇØÄÚÏÎËÔÁØÍËÏÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝËÐÃÙÜÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÖÇØ¦ÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÕÒÒ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕß
ËÍËÃØÕÔÚÇÏÙËÇßÚÄÔÚÕÔÇÔÇÔËÜÓÁÔÕÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÁØÇÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇàÎÚÂÓÇÚÇËÍËÃØËÏÑÇÏÕ
ÃÈÇÔÕÝÇÔÑÇÏÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÁÔÇÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÝÇÍÜÍÄÝ
ÊËÔÖËØÔ¦ËÏÑÇÔÇÖÄÚÎà×ÔÎ
ÖÕßÎÎØßÚÄÝÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÄÚÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÙØÇÂÒ©ÏÙØÇÎÒÏÔÕÃÛËÜØÕÆÔÚÕÔÃÈÇÔÕ
ÓÇØÏÕÔÁÚÇÚÕßØ¦ÔÑÇÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇÔÇÒÄÍÜÝÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßËÍËÃØËÏÎÎØßÚÄÝ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÁÞÕßÔ
ÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÓËÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÖÇØÄÚÏÚÁÚÕÏÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÑØÃÔÕßÔÓÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕÖÒÁÕÔÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏËÔÄÝÖÏÛÇÔÕÆÇÍÜÍÕÆ
ÇÌÕØ¦ÈËÈÇÃÜÝÚÎÊÏÇÊØÕÓÂ
ÚÕßÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÁÜÝÚÎÔ
ØÂÚÎÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎ¬ÕßØÑÃÇÛËÜØËÃÄÚÏ
ÁÞËÏÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ

AΠΟΨΗ

Μικρό καλάθι και εγρήγορση
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ*

Η σύνοδος ÒÒ¦ÊÇÝ ÆÖØÕßÙØÇÂÒ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ±ÕÓÖÁÕÁÙÚËÏÒËÊÆÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇ¬ÕÖØ×ÚÕÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÖØÕÝÚÕ
ÙØÇÂÒ©ÏÙÚÎØÃàÕßÔÇÔÇÌÇÔÊÄÔÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÎÝÖØÏÒÃÕß ¬ÕÊËÆÚËØÕÓÂÔßÓÇÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÚÎÔÇÖÕÓÕÔ×ÔËÏ
ÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¦Ô
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÑØÇÚ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚ¦ÙÎ
ÕÏÛÇËÖÏÒÁÐÕßÔÔÇÈÇÙÏÙÚÕÆÔ
ÙË¦ÒÒÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
±ÖÂØÐËÛËÚÏÑÂÎÙÆÔÕÊÕÝÍÏÇÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ÆÖØÕ"ÖÄÖÒËßØ¦ÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇËÔÓÖÕØËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃ¦ÒÒÕÙÑÎÔÏÑÄ
ÄÖÕßÛÇÙßÔßÖÂØÞÇÔÙËÓÃÇÚÄÙÕ
ÑÒËÏÙÚÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÕÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÕ ÆÖØÏÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄ±¦ÔÄÓÜÝ
ÎÕßÙÃÇËÃÔÇÏÕÇÍÜÍÄÝ,HZ[4LK
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÒËÃÖÕßÔÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝ
ÖÕÙÄÚÎÚËÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÍÏÇÔÇ
ÍËÓÃÙËÏÕÇÍÜÍÄÝÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÈÏ×ÙÏÓÕÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕßÖÏÖÒÁÕÔÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÖÕßÙÃÇàËÎÚÇÒÃÇßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÊÏÄÚÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßHZ[
4LKÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÕÇÍÜÍÄÝÇËØÃÕß
ÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏËÑËÃ
ÑÄÓÎÑÇÏÎÊÁÙÓËßÙÎÍÏÇÚÎÔ
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* Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Επαιξαν στην Πύλα, σκόραραν στην Αττάλεια
Το προσκήνιο του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα της Τρίτης και το πολιτικό παρασκήνιο που σηματοδότησε μια αποτυχία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Δύσκολο να μετρήσει κανείς το
σκορ του ματς που έγινε την περασμένη Τρίτη στην Πύλα, γιατί
απλούστατα του ποδοσφαιρικού
παιχνιδιού μεταξύ Νέας Σαλαμίνας
και Μαγκούσα που οργάνωσε ο
διεθνής Οργανισμός Peace and
Sport, με τη συνδρομή του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, επικράτησε το πολιτικό και επικοινωνιακό παιχνίδι. Το γεγονός ότι
ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί
τελικά δεν εμφανίστηκε στη σέντρα απέναντι στον Νίκο Αναστασάδη φυσικά και επισκίασε τον
αντικειμενικό στόχο των διοργανωτών που ήταν να δείξουν ότι
ο αθλητισμός ενώνει. Έτσι στον
μακρύ κατάλογο των διάσημων
θυμάτων του Κυπριακού μπήκε








Σύμφωνα με την εκτίμηση Μ. Ακιντζί, στη
βάση της αρχής της
πολιτικής ισότητας
και αμοιβαιότητας, θα
έπρεπε να προγραμματιστεί και ένας δεύτερος αγώνας στο βόρειο
τμήμα του νησιού.
και το πάλαι ποτέ υπέρλαμπρο
αστέρι της Τσέλσι και νυν αντιπρόεδρος του Peace and Sport,
Ντιντιέ Ντρογκμπά. Πώς στην
αλήθεια παίχτηκε το παιχνίδι της
πολιτικής στην Πύλα. Η πλευρά
Ακιντζί πρόβαλε τη θέση ότι αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί εντός Πύλας
ωστόσο εξαιτίας της αρνητικής
τοποθέτησης του ΟΗΕ για λόγους
ασφαλείας, ο αγώνας μεταφέρθηκε
στην ε/κ πλευρά. Σύμφωνα λοιπόν
με την εκτίμηση Ακιντζί, στη βάση
της αρχής της πολιτικής ισότητας
και αμοιβαιότητας, θα έπρεπε να
προγραμματιστεί και ένας δεύτερος αγώνας στο βόρειο τμήμα
του νησιού. Παράλληλα πληροφορούμαστε ότι μαζί με αυτήν
την πρόταση, τις τελευταίες ημέρες, παρασκηνιακά, η τ/κ πλευρά
έβαλε στην ατζέντα και αιτήματα
όπως η παρουσία και Τ/κ «αστυνομικών» στον αγωνιστικό χώρο

και τη μετάβαση Ακιντζί στην
Πύλα με όχημα που θα έφερε τα
διακριτικά της «ΤΔΒΚ». Κύκλοι
του περιβάλλοντος Ακιντζί μη θέλοντας να επιβεβαιώσουν τα τελευταία υποδεικνύουν ότι ο άξονας της τοποθέτησης του Τ/κ ηγέτη ήταν ότι: «Σε αυτήν την εκδήλωση δεν λήφθηκε υπόψη η αρχή
της ισότητας και της αμοιβαιότητας». Στην ίδια λογική επισημαίνεται από την ίδια κατεύθυνση
ότι ήταν μια κοινή, δικοινοτική
προσπάθεια από την σκοπιά δύο
ξεχωριστών πραγματικοτήτωνοντοτήτων που υφίστανται στη
σημερινή Κύπρο. Και με βάση αυτήν την πραγματικότητα, η τ/κ
πλευρά ζήτησε τόσο από τον ΟΗΕ
όσο και από την ε/κ πλευρά «ίση
μεταχείριση».
Την ίδια ώρα καλά ενημερωμένη τουρκική πηγή, η οποία εδώ
και χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Κυπριακό από τη σκοπιά
της Άγκυρας, λέει στην «Κ» ότι,
«το όλο το ζήτημα ξεπερνά τα
όρια μιας μικρής αντιπαράθεσης
ή ενός φιλικού αγώνα. Αγγίζει την
ουσία του προβλήματος στο Κυπριακό». Συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές προσεγγίζουν το Κυπριακό διά συγκρουόμενων οραμάτων, ενώ ισχυρίζεται
ότι η ε/κ πλευρά επιχειρεί να προσαρμόσει την πάγια τακτική της
για την αναθεώρηση κάποιων χαρακτηριστικών του ενιαίου κράτους του 1960 με βάση τις νέες
πραγματικότητες. Εμμένει πως η
τουρκική πηγή ότι για την τ/κ
πλευρά παραμένει η θεωρία των
δύο ξεχωριστών «πραγματικοτήτων» και υπενθυμίζει ότι την περίοδο της εκλογής Ακιντζί η ε/κ
πλευρά πίστεψε ότι η νέα ηγεσία
της τ/κ πλευράς θα συμφωνούσε
πλήρως με το δικό της όραμα για
την ομοσπονδία. Ωστόσο, μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα
φάνηκε ότι δεν επρόκειτο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταλήγει δε λέγοντας πως όπως οι Τ/κ ηγέτες
έτσι και ο κ. Ακιντζί αναγνωρίζει
την ύπαρξη μιας αυτόνομης, τ/κ
κρατικής δομής στο βόρειο τμήμα
του νησιού και όποια κι αν είναι
η λύση αυτή η δομή δεν θα χαθεί,
όπως λ.χ. συνέβη στην περίπτωση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η ΤΔΒΚ θα μετεξελιχθεί,
ενδεχομένως, σε ένα ευρωπαϊκό
αυτόνομο κράτος».

Στον μακρύ κατάλογο των διάσημων θυμάτων του Κυπριακού μπήκε και το πάλαι ποτέ αστέρι της Τσέλσι και νυν αντιπρόεδρος του Peace and Sport, Ντ. Ντρογκμπά.

Πυροβολούν την ΟΥΝΦΙΚΥΠ ευκαιρίας δοθείσης
Οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας έφεραν ξανά στο προσκήνιο
και την εμμονή της τ/κ πλευράς
στην αναθεώρηση του καθεστώτος
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ο ίδιος ο κ. Ακιντζί
στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου
που παραχώρησε για το ζήτημα
του ματς στην Πύλα επέκρινε τα
Η.Ε. ότι δεν είναι σε θέση να παρέχουν ασφάλεια σε μια δικοινοτική
εκδήλωση. Επιπρόσθετα ο «ΥΠΕΞ»
Κουντρέτ Όζερσαϊ πρόσθεσε ότι,
«ο ΟΗΕ καλλιέργησε την εντύπωση
ότι η Πύλα είναι ένα χωριό όπου
υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας».
Μάλιστα, είπε ότι και σε άλλα ζητήματα της νεκρής ζώνης η Ειρηνευτική Δύναμη δεν ανταποκρίνεται
ως έπρεπε και πως «οι εξελίξεις δείχνουν την ορθότητα της στάσης
της τ/κ πλευράς σχετικά με την
αναθεώρηση του καθεστώτος εντολής και καθηκόντων της Ειρηνευτικής Δύναμης, υπό το πρίσμα
των πραγματικοτήτων του νησιού».

Ο κ. Όζερσαϊ άνοιξε ταυτόχρονα
και το κεφάλαιο του εξοπλιστικού
προγράμματος της Ε.Φ., επιχειρώντας να στρέψει σε αυτό την προσοχή των διπλωματών στη Λευκωσία: «Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό των έντονων εξοπλιστικών
δραστηριοτήτων της ε/κ διοίκησης
της Νότιας Κύπρου, οι οποίες αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα
και ξεπερνούν τα όρια της άμυνας.
Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες
ενέργειες εμπεριέχουν το στοιχείο
της βαριάς απειλής» σημειώνεται
σε σχετικό ανακοινωθέν που καταλήγει να καλεί «την ε/κ πλευρά
να τερματίσει τις εν λόγω ενέργειές
της, για τις οποίες απαιτείται η
λήψη αντίστοιχων μέτρων από την
πλευρά μας».
Η Πύλα και τα παρελκόμενά
της επισκιάστηκαν ωστόσο από
τα διαδραματισθέντα την Πέμπτη
στη συνάντηση Τσαβούσογλου Κατρούγκαλου στην Τουρκία. Εκεί

φάνηκε καθαρά το επικοινωνιακό
προεκλογικό παίγνιο από τουρκικής
πλευράς χωρίς ωστόσο να αποκρυφθεί και το συμφωνηθέν πολιτικό
πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο στις
12 Απριλίου στην Ελλάδα θα γίνει
η επόμενη συνάντηση των ΥΠΕΞ
Ελλάδας και Τουρκίας για να συζητήσουν το Κυπριακό.
Αυτό ήταν και το θετικό πρόσημο της συνάντησης των δύο. Ο
Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ότι οι
εγγυήσεις στην Κύπρο είναι αναχρονιστικές και απαρχαιωμένες
και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε ότι δεν είναι, σημειώνοντας
ότι το να υποστηρίζεις ότι είναι ξεπερασμένες οι εγγυήσεις δεν είναι
μια ρεαλιστική άποψη. Σημασία
ωστόσο φαίνεται να έχει το γεγονός
ότι το μεσημέρι της Πέμπτης καλά
ενημερωμένη τουρκική πηγή σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις
στον άξονα Αθήνας-Άγκυρας, έλεγε:
«Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε σε

σειρά ζητημάτων. Παρόλα αυτά
συμφωνούμε για τη συνέχιση του
διαλόγου, τον οποίο θεωρούμε πολύτιμο».
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε
ότι για πρώτη φορά η διεθνής διάσταση του Κυπριακού μπήκε στο
τραπέζι, ενώ για τα ενεργειακά σημείωσε ότι κάθε χώρα έχει δικαιώματα που της αναγνωρίζει το διεθνές
δίκαιο στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Από την πλευρά
του ο Τούρκος υπουργός επέμεινε
ότι πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση
τα δικαιώματα των Τ/κ στο θέμα
της ενέργειας και πρόσθεσε επειδή
ειδικά ο πρόεδρος Αναστασιάδης
δεν έθεσε υπό εγγύηση τα δικαιώματα των Τ/κ, η Τουρκία θα ξεκινήσει γεωτρήσεις μετά από αδειοδότηση που έλαβε από Τ/κ. Ο Τούρκος υπουργός είπε ακόμη ότι βλέπουν θετικά το μήνυμα του Έλληνα
ΥΠΕΞ ότι δεν θα αποκλειστεί ή
Τουρκία από τα ενεργειακά.

Αναζητούν βελούδινο διαζύγιο Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ενωση
Στο ναδίρ οι σχέσεις των δύο πλευρών – Ο Ταγίπ Ερντογάν, η θανατική ποινή, τα συμφέροντα και οι Ευρωεκλογές
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε μια περίοδο που οι σχέσεις της
Τουρκίας με τη Δύση κλονίζεται, ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιλέγει να
ανοίξει το κεφάλαιο της θανατικής
ποινής. Το θέμα είχε κλείσει το 2004
με την κατάργηση του σχετικού νόμου, καθώς θεωρείται «ταμπού»
στην Ε.Ε. Την περασμένη εβδομάδα
ο κ. Ερντογάν χαρακτήριζε λάθος
την κατάργηση του νόμου και δήλωνε: «Είμαι έτοιμος να υπογράψω
τον νόμο για την επιστροφή της
θανατικής ποινής, αν η Εθνοσυνέλευση λάβει σχετική απόφαση. Κάναμε ένα λάθος. Καταργήσαμε τη
θανατική ποινή». Η ενέργεια του
κ. Ερντογάν οδηγεί Τούρκους και
Ευρωπαίους αναλυτές σε ένα και
μοναδικό συμπέρασμα: Πλησιάζει
η στιγμή που οι δύο πλευρές θα
κληθούν να αποφασίσουν για το
καθεστώς των σχέσεών τους, μετά
το τέλος της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας στην Ένωση.
«Πρόκειται για δύο πρώην συντρόφους που σήμερα αναζητούν
ένα είδος φιλικού διαζυγίου. Τα
κοινά συμφέροντα δεν επιτρέπουν
μια απότομη διακοπή σχέσεων. Η
καλύτερη λύση είναι μια φιλική διευθέτηση με ξεκάθαρους όρους»,
επισημαίνει καλά ενημερωμένη πηγή στους κύκλους του τουρκικού
Προεδρικού.
Ο Τούρκος ακαδημαϊκός και αναλυτής Τζενγκίζ Ακτάρ δεν έχει ψευδαισθήσεις σχετικά με το χθες και

το σήμερα της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας στην Ε.Ε. Το όλο εγχείρημα είναι μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ένωσης, αν όχι
η μεγαλύτερη μαζί με το περιβόητο
Brexit.
Ο Τούρκος ακαδημαϊκός μάς
υπενθυμίζει το συμπέρασμα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την
Τουρκία: «Το Συμβούλιο σημειώνει
ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις
της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά σταματήσει και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλα κεφάλαια για
άνοιγμα ή κλείσιμο και δεν προβλέπεται περαιτέρω εργασία για τον
εκσυγχρονισμό της τελωνειακής
ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας», τονίζει η
απόφαση του συμβουλίου.
Για τον κ. Ακτάρ το συγκεκριμένο
συμπέρασμα της Ε.Ε. είναι ιστορικής
σημασίας. Για πρώτη φορά, στην
σύγχρονη εποχή, η Ένωση αποδέχεται ότι έχει διακοπεί η ενταξιακή
πορεία μιας χώρας. Επίσης, αποκλείει
τη λήψη νέων πρωτοβουλιών στις
σχέσεις με μια χώρα, το καθεστώς
της οποίας στη Δύση παραμένει αιωρούμενο.

Οι ενδοιασμοί της Ε.Ε.
Παρά την ντε φάκτο διακοπή
της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, υπάρχουν σήμερα διάφοροι
παράγοντες που υποχρεώνουν την
Ε.Ε. να κρατήσει επισήμως ανοικτό
το κεφάλαιο της ένταξης. Σε αυτό

Η Τουρκία έχει αποστασιοποιηθεί από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και
αυτό διότι υπάρχουν πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικές αντιλήψεις σε ζωτικής σημασίας θέματα.








Η E.E. δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διακοπή
μιας ενταξιακής πορείας
και δεν διαθέτει τους
μηχανισμούς και τις
στρατηγικές για αντιμετώπιση των επιπτώσεων
μιας τέτοιας εξέλιξης.
το σημείο καταλήγουν σε νέες αναλύσεις του ο κ. Ακτάρ και άλλοι
Τούρκοι και ξένοι αναλυτές.
Οι συγκεκριμένες αναλύσεις τονίζουν ότι στη σύγχρονη ιστορία
της, η Ε.Ε. δεν έχει αντιμετωπίσει
μια παρόμοια κατάσταση, όπως

αυτή της Τουρκίας. Η Ένωση δεν
βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διακοπή
μιας ενταξιακής πορείας και δεν
διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και τις στρατηγικές για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας
τέτοιας εξέλιξης.
Την ίδια στιγμή, η ένωση δεν
φαίνεται έτοιμη για να αντιμετωπίσει
τις επιπτώσεις από την επίσημη
διακοπή της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας. Επίσης, οι ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες προβληματίζονται ξεχωριστά, για δικούς τους λόγους.
Ωστόσο, όλες αποδέχονται το
γεγονός ότι μετά το 1945, η Δύση
κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για
να εντάξει και να κρατήσει στο δυτικό μπλοκ την Ελλάδα και την Τουρκία. Σήμερα μία από αυτές τις χώρες,
η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά

προβλήματα στις σχέσεις της με τη
Δύση και «φλερτάρει» με ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως λ.χ. η Ρωσία
και η Κίνα. Αυτή η εξέλιξη εγκυμονεί
κινδύνους για τα δυτικά συμφέροντα. Επίσης, οι νέες διπλωματικές
μανούβρες της Τουρκίας φέρνουν
αντιμέτωπη ολόκληρη την Ευρώπη
με νέες προκλήσεις. Τα όσα διαδραματίζονται στο ζήτημα του προσφυγικού μιλούν από μόνα τους.
Τέλος, οι δυτικές πρωτεύουσες
έχουν προχωρήσει σε σημαντικές
επενδύσεις στην Τουρκία και τα οικονομικά τους συμφέροντα είναι
μεγάλα. Καμία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν είναι σε
θέση να κάνει βήματα που θα παραγνώριζαν ή θα έθεταν σε κίνδυνο
αυτά τα συμφέροντα.
Μπορεί την παρούσα στιγμή οι
προαναφερθέντες παράγοντες να
εμποδίζουν το τελικό διαζύγιο στις
σχέσεις Τουρκίας-Ε.Ε., ωστόσο αυτό
δεν πρέπει να οδηγεί σε λανθασμένα
συμπεράσματα. Τόσο στην Άγκυρα
όσο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η συζήτηση για την νέα εποχή
στις σχέσεις Τουρκίας-Δύσης έχει
ξεκινήσει.
«Το ευρωπαϊκό λεξικό έχει ένα
νέο λήμμα για να περιγράψει τις
σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία.
Πρόκειται για τον όρο ‘βασικός
(στρατηγικός) εταίρος’. Η σημασία
του σχετίζεται με τη μετανάστευση,
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ενεργειακή συνεργασία
και τα οικονομικά συμφέροντα»,

τονίζει ο καθηγητής Ακτάρ. Ο Τούρκος αναλυτής προσθέτει τα εξής:
«Είναι προφανές ότι η στασιμότητα
στις σχέσεις Τουρκίας-Ε.Ε. δεν είναι
βιώσιμη και ότι χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος για τη διακοπή
της ενταξιακής πορείας. Ίσως το
επερχόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
επιταχύνουν την κόψιμο του γόρδιου
δεσμού».
Παρόμοια άποψη έχουν και άλλες
τουρκικές πηγές, οι οποίες μας τονίζουν τα εξής: «Η Τουρκία έχει
αποστασιοποιηθεί από την Ευρώπη
τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διότι
υπάρχουν πολλά συγκρουόμενα
συμφέροντα και διαφορετικές αντιλήψεις σε ζωτικής σημασίας θέματα». Οι ίδιες πηγές μας υπενθυμίζουν το εξής: «Το 2017, ο Ερντογάν
δήλωσε στο πρόγραμμα Hard Talk
του BBC World ότι η χώρα του είναι
έτοιμη να ‘σταθεί πάνω στα δύο πόδια της’, με την πλειονότητα των
Τούρκων να μην επιθυμούν πια την
Ε.Ε.».
Υπό τη σκιά των προαναφερόμενων, με τον Τούρκο Πρόεδρο και
τις «ψύχραιμες» αναλύσεις να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πλησιάζει η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων στις σχέσεις Τουρκίας-Ε.Ε.,
στην τουρκική πρωτεύουσα η προοπτική του φιλικού διαζυγίου αναπτύσσει νέα δυναμική. Η τουρκική
πλευρά αναμένει το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών για να εστιάσει
στο μέλλον αυτής της προοπτικής.
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Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Εκτός πραγματικότητας η απώλεια της έδρας
Όταν τελειώσει το κανονιστικό πλαίσιο θα το συζητήσουμε, αν θα εγγραφώ ή όχι στο ΓεΣΥ, λέει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Τα εύκολα είναι για τους πολλούς,
τα δύσκολα για τους λίγους», λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, κληθείς να απαντήσει αν
είναι δύσκολο εγχείρημα η κατάληψη της έδρας, δεδομένης και της
μοναχικής πορείας του κόμματος
στις εκλογές. Ο ίδιος θεωρεί ως κύριο
στόχο την ανάληψη της έδρας και
την αύξηση των ποσοστών του κόμματος από τις βουλευτικές εκλογές
του 2016, θεωρώντας ως μη πραγματικό σενάριο να χαθεί η έδρα στο
Ευρωκοινοβούλιο. Κληθείς να σχολιάσει αν θα παραιτηθεί στο ενδεχόμενο απώλειας της έδρας, αναλαμβάνοντας και την πολιτική ευθύνη, επισημαίνει πως ως γιατρός
έμαθε να δουλεύει βάσει δεδομένων
και όχι σεναρίων. Μιλάει για το
ΓεΣΥ, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος
παλεύει να ενισχυθεί ο δημόσιος
τομέας της υγείας, αφήνοντας, ωστόσο, ανοικτό το αν θα εγγραφεί τελικώς στο ΓεΣΥ.
–Ίσως να καθυστερήσατε να έρθετε σε αντιπαράθεση με το
ΕΛΑΜ;
–Δεν είναι θέμα καθυστέρησης
αντιπαράθεσης, υπάρχουν πολλοί
τρόποι να χειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι η Ακροδεξιά με αυτή τη φασιστοειδή αντίληψη και νοοτροπία παρουσιάζει
αύξηση σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως και η Κύπρος δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Όμως την ίδια στιγμή
η Κύπρος σε αντίθεση με άλλες χώρες έχει να αντιμετωπίσει και άλλα
προβλήματα, όπως η κατοχή και η
προκλητική τουρκική συμπεριφορά.
Με αυτή την πατριδοκάπηλη συνθηματολογία από πλευράς της ελληνικής χούντας οδηγηθήκαμε σε
μία καταστροφή το 1974 και ως εκ
τούτου θα πρέπει να είμαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ ξεκάθαρο πως ως ΕΔΕΚ δεν πρόκειται
να ξεφύγουμε από το πλαίσιο της
πολιτικής αντιπαράθεσης στη βάση
των πολιτικών όρων. Όμως, την
ίδια στιγμή δεν είμαστε και διατεθειμένοι να δεχθούμε από οποιοδήποτε εκβιασμούς και απειλές. Η
ιστορία μας το επιβεβαιώνει. Αυτή
την ιστορία δεν πρόκειται να την
αφήσουμε ορφανή και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι.
–Το ΕΛΑΜ βεβαίως μιλάει για
ΕΛΑΜοποίηση της ΕΔΕΚ…
–Το θέμα ΕΛΑΜοποίησης της
ΕΔΕΚ, που ήταν μία στοχευμένη
πολιτική κυρίως σε βάρος του κόμματός μας, εξυπηρετούσε σκοπιμότητες άλλων κομμάτων.
–Όπως;
–Νομίζω ότι είναι καλά γνωστό.

Προσπαθήσαμε να υπάρξει και κοινοβουλευτική
συνεργασία των κομμάτων, η οποία ήταν αρκετά
προβληματική. Δεν είναι
της ώρας να πούμε τα
προβλήματα που είχαν
ανακύψει σε αυτή την πορεία, οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες ο καθένας επιλέγει να ακολουθήσει τον δρόμο του.
Γιατί έτσι θεωρούσαν ότι μπορούσαν
να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη
ευκολία τις θέσεις της ΕΔΕΚ που
σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο
ήταν αδύνατο να το κάνουν. Και τα
ερωτήματα είναι σαφέστατα: τι σχέση έχουν οι θέσεις της ΕΔΕΚ με τις
θέσεις του ΕΛΑΜ; Η ΕΔΕΚ απορρίπτει τη συγκεκριμένη μορφή ΔΔΟ,
γιατί ως ένα σοσιαλιστικό κόμμα
δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο λαός θα
είναι διαχωρισμένος στη βάση εθνοτικής και θρησκευτικής προσέλευσης. Ένα κόμμα, όπως η ΕΔΕΚ, που
αγωνίστηκε εναντίον του Απαρτχάιντ, της καθιέρωσης του «ένας
άνθρωπος, μία ψήφος» δεν θα μπορούσε να αποδέχεται ότι στην ίδια
μας την πατρίδα στο πλαίσιο μιας
λύσης θα υπάρχουν αυτοί οι ρατσιστικοί και φυλετικοί διαχωρισμοί.
Το ΕΛΑΜ μπορεί να απορρίπτει τη
ΔΔΟ στη βάση ενός εντελώς διαφορετικού κριτηρίων. Τα δικά μας
κριτήρια είναι σαφέστατα και απόλυτα συνυφασμένα με τη σοσιαλιστική μας ιδεολογία.
–Για κάποιους μπορεί να ξεφεύγει
του ρεαλισμού…
–Ρεαλισμός δεν είναι υποταγή
σε ρατσιστικά συνθήματα. Ρεαλισμός είναι να αγωνίζομαι για το δίκαιο των ανθρώπων και την καθιέρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν πριν
από δεκαετίες αγωνιζόντουσαν στη
Νότια Αφρική εναντίον του Απαρτχάιντ θεωρούσαν πως δεν ήταν ρεαλισμός. Όμως εκείνη η πολιτική
έφερε αποτελέσματα. Κατέρρευσε
και εφαρμόστηκε ένα άλλο σύστημα
πιο δημοκρατικό, πιο ανθρώπινο,
πιο φιλελεύθερο με κατοχύρωση
δικαιωμάτων. Γι’ αυτό ως σοσιαλιστές, ως ιδεολόγοι και οραματιστές
έχουμε την υποχρέωση να αγωνιστούμε και να παλέψουμε.
–Η εικόνα σας όμως με το ΕΛΑΜ
έξω από την πρεσβεία της Ελλά-

Έχω πει ότι η πολιτική ευθύνη θα αναληφθεί. Δεν σημαίνει ότι την πολιτική ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος,

λέει στην «Κ» ο Μαρίνος Σιζόπουλος, κληθείς να απαντήσει για το αν θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να παραιτηθεί στο ενδεχόμενο απώλειας της έδρας.
δας έκανε πολλούς να δουν συγκλίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων.
–Σε καμία περίπτωση. Ήταν μία
εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε, οργάνωση Ελλαδιτών που κατοικούν στην Κύπρο και μας απηύθυναν πρόσκληση. Δεν ήταν εκδήλωση που οργάνωσε το ΕΛΑΜ
για να παρευρεθεί η ΕΔΕΚ. Όπως
αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να αποφεύγω να παρευρίσκομαι σε οποιαδήποτε εκδήλωση, γιατί υπάρχει
το ενδεχόμενο να βρίσκεται εκεί
και το ΕΛΑΜ ή οποιοσδήποτε άλλος.
Με το ίδιο σκεπτικό δεν πρέπει να
παρευρίσκομαι ούτε στη Βουλή και
σε καμία εκδήλωση! Αυτή η συμπεριφορά είναι που επιτρέπει στο
ΕΛΑΜ να μονοπωλήσει κάποια ζητήματα, να αλλοιώσει την πραγματική του εικόνα, να την εξωραΐσει
και αυτό θα είναι σε βάρος της κοινωνίας και της πατρίδας μας.
–Σε αυτές τις εκλογές επιλέξατε
να ακολουθήσετε μοναχική πορεία. Δεν δυσκολεύει το εγχείρημα η κατάληψη της έδρας;
–Τα εύκολα είναι για τους πολλούς, τα δύσκολα για τους λίγους.
Το θέμα είναι να τολμήσεις. Εμείς
καταβάλαμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για να υπάρξει συνεργασία
με τα υπόλοιπα δύο κόμματα, με τα

Kαμία επαφή
με το ΕΛΑΜ
–Είχατε προσεγγίσει το ΕΛΑΜ
κατά τις προεδρικές για να στηρίξει
με κάποιο τρόπο την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου; επειδή αυτό λέγεται…

–Σε καμία περίπτωση δεν έγινε
κάτι τέτοιο από τη δική μας
πλευρά. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγησε και διέψευσε τις πληροφορίες που υπήρχαν. Αλλά από την πλευρά τη
δική μας, υπογραμμίζω πως
δεν υπήρξε καμία επαφή και
καμία σχέση.

οποία συνεργαστήκαμε και στις
προεδρικές εκλογές. Αυτή η συνεργασία δεν καρποφόρησε, όχι με
υπαιτιότητα της ΕΔΕΚ και το γνωρίζετε πολύ καλά. Απλώς υπήρχαν
πρόνοιες στις προτάσεις των φίλων
των υπολοίπων κομμάτων που θεωρούσαμε πως δεν μπορούσαν να
γίνουν αποδεκτές, γιατί κλόνιζαν
την αξιοπιστία της συνεργασίας
έναντι του εκλογικού σώματος. Εμείς
θέλουμε να είμαστε έντιμοι και καθαροί απέναντι στους πολίτες, να

τους βλέπουμε στα μάτια, χωρίς να
ντρεπόμαστε και να υποστηρίζουμε
τις θέσεις και τις απόψεις μας. Γι’
αυτό και όταν δεν κατορθώθηκε να
γίνουν τέτοιες αλλαγές που να ικανοποιούν αυτά τα στοιχεία της αξιοπιστίας ακολουθήσαμε τον δικό μας
δρόμο.
–Αυτό σημαίνει και λήξη της
όποιας μελλοντικής συνεργασίας
του χώρου;
–Εμείς καταβάλαμε κάθε δυνατή
προσπάθεια συνεργασίας. Άλλωστε
και στις προεδρικές εκλογές ήταν
δική μας πρωτοβουλία αυτή η συνεργασία. Προσπαθήσαμε να υπάρξει και κοινοβουλευτική συνεργασία
των κομμάτων, η οποία ήταν αρκετά
προβληματική. Δεν είναι της ώρας
να πούμε τα προβλήματα που είχαν
ανακύψει σε αυτή την πορεία οπόταν κάτω από αυτές τις συνθήκες
ο καθένας επιλέγει να ακολουθήσει
τον δρόμο του.
–Στην ΕΔΕΚ υπάρχει έλλειψη
στελεχών;
–Δεν υπάρχει έλλειψη στελεχών,
όμως αυτό που υπάρχει σε ένα βαθμό είναι απουσία προβεβλημένων
στελεχών. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο
από το κόμμα και τα στελέχη, αλλά
και από τα ΜΜΕ, που επιλέγουν
ποιον θα καλέσουν. Αυτό προκαλεί
προβλήματα, καθώς, ενώ διαθέτεις

ένα στελεχιακό δυναμικό, δεν μπορείς να το αξιοποιείς στον βαθμό
που θέλεις.
–Τι απαντάτε στις καταγγελίες
για τη σταλινοποίηση της ΕΔΕΚ;
–Ότι ξεφεύγουν από κάθε όριο
φαντασίας. Ενδεικτικό ότι η ΕΔΕΚ
είναι το μοναδικό κόμμα στην Κύπρο
που έχει τις συνεδριάσεις όλων των
συλλογικών του οργάνων ανοικτές
στα ΜΜΕ. Ακόμα και τις πιο κρίσιμες. Εάν η ηγεσία του κόμματος
έχει τέτοια τρομακτική ικανότητα
να ποδηγετεί εκατοντάδες στελέχη
του κόμματος που παρευρίσκονται
σε αυτές τις συνδιασκέψεις στην
παρουσία μάλιστα των ΜΜΕ τότε
πρέπει να μας βγάλετε το καπέλο
και να παραδεχτείτε ότι οι ικανότητές μας είναι τρομακτικές. Εάν
τώρα κάποιοι για τους δικούς τους
λόγους θέλουν να στοχοποιήσουν
συγκεκριμένα πρόσωπα τότε είναι
άλλη υπόθεση.
–Δεν σας ανησυχεί όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες;
–Το θέμα είναι ότι είμαστε ένα
κόμμα εξωστρεφές πια, ένα δημοκρατικό και διαφανές κόμμα και
είναι όλα ανοικτά από τα οικονομικά
μέχρι τα πάντα.
–Ποιο είναι στοίχημα της ΕΔΕΚ
στις επικείμενες εκλογές;
–Να εκλέξουμε ευρωβουλευτή
και να έχουμε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των εκλογών του
2016.
–Στο ενδεχόμενο που δεν λάβετε
την έδρα έχετε πει ότι θα αναλάβετε την πολιτική ευθύνη…
–Έχω πει ότι η πολιτική ευθύνη
θα αναληφθεί. Δεν σημαίνει ότι την
πολιτική ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος. Όλοι έχουν την
πολιτική ευθύνη, άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε λιγότερο βαθμό.
–Τι σημαίνει συνεπώς το να αναληφθεί η πολιτική ευθύνη;
–Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες,
συνεπώς αναλαμβάνονται από το
σύνολο όλων αυτών που έλαβαν
την απόφαση. Το ότι υπάρχει διαβάθμιση είναι δεδομένο. Το ζητούμενο για μας είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχουν την ίδια ευθύνη
αυτοί που εργάζονται και προσπαθούν με αυτούς που δεν εργάζονται
και βρίσκονται στο περιθώριο.
–Σε ποιους αναφέρεστε;
–Σε όσους για διάφορους λόγους
είναι κάπως περιθωριοποιημένοι
και αρέσκονται στην κριτική, αλλά
όχι στην αυτοκριτική.
–Επειδή σε εσάς αρέσει να κάνετε
την αυτοκριτική σας, υπάρχει
το ενδεχόμενο παραίτησής σας
στο σενάριο που δεν κερδίσετε
την έδρα;
–Είμαι γιατρός και δουλεύω βάσει
δεδομένων και όχι σεναρίων.
–Και δεν το θεωρείτε πραγματικό
σενάριο το να χάσετε την έδρα;
–Ακριβώς.

ΓεΣΥ, όπως Κυπριακές Αερογραμμές και Συνεργατισμός
–Έχετε δεχτεί την κριτική ότι
υποσκάπτετε το ΓεΣΥ.
–Έχω δεχθεί την επίθεση, αλλά
χωρίς καμία τεκμηρίωση. Όσο προχωρά ο χρόνος και όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει δικαιώνονται,
δεν άκουσα αυτοκριτική ούτε ανάληψη ευθύνης από όλους αυτούς
που έκαναν τις επιθέσεις. Όταν
τον Μάρτιο του 2018, κατέθετα
στοιχεία για το ασυμβίβαστο του
Νίκολσον και το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, θυμάστε
πόση επίθεση δέχτηκα; Σήμερα
δεν άκουσα κάποιον να ζητάει συγγνώμη τη στιγμή που με δικαίωσε
ο γενικός ελεγκτής, η γνωμάτευση
του γενικού εισαγγελέα, όταν ο κ.
Νίκολσον υπό το βάρος της ευθύνης
αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Δεν
άκουσα κανέναν να πει για τα τεράστια προβλήματα στον τομέα
της υγείας, που δεν φρόντισαν αυτοί
που είχαν την ευθύνη να τα επιλύσουν για να εφαρμοστεί σωστά το
Σχέδιο Υγείας. Η ΕΔΕΚ αγωνίζεται
για τη σωστή εφαρμογή ενός ΓεΣΥ
που να προσφέρει ποιοτική περί-

θαλψη στους πολίτες και σε αυτούς
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με
άλλο τρόπο.
–Ίσως να ήταν καλύτερα δηλαδή
να υπάρξει αναβολή;
–Γιατί να υπάρξει αναβολή και
να μην υπάρξει επίκριση αυτών
που είχαν την ευθύνη από τον Ιούνιο του 2017 να προετοιμάσουν το
σύστημα; Είναι δυνατό να ξεκινά
1η Ιουνίου το ΓεΣΥ και ακόμα το
κανονιστικό πλαίσιο για την ένταξη
των ειδικών γιατρών να μην έχει
ψηφιστεί από τη βουλή; Στη βάση
ποιου πλαισίου θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι γιατροί; Πού ξέρω αν
ανταποκρίνομαι στους κανονισμούς
για να εκφράσω το ενδιαφέρον
μου; Τι έκανε το συμβούλιο του
ΟΚΥΠΥ από τον Δεκέμβριο του
2017 μέχρι και τον Φεβρουάριο του
2019; Το μόνο πράγμα που έκανε
ο κ. Νίκολσον με τους συνεργάτες
του ήταν να διορίσουν τη διευθυντική ομάδα. Με αυτούς τους ρυθμούς εφαρμόζεις ΓΕΣΥ;
–Δεν πρέπει να ξεκινήσει πρώτα

Σήμερα δεν άκουσα κάποιον να ζητάει συγγνώμη τη στιγμή που με δικαίωσε ο γενικός ελεγκτής, η γνωμάτευση του
γενικού εισαγγελέα, όταν
ο κ. Νίκολσον υπό το βάρος της ευθύνης αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

και στη συνέχεια να διορθωθούν
στρεβλώσεις και λάθη;
–Άλλο να το εφαρμόζεις και να
διορθώνεις τα λάθη και άλλο η παραβίαση της νομοθεσίας. Υπάρχουν
τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης
γύρω από το ΓεΣΥ. Η τάση όλων
όσων επιθυμούμε μια πραγματική
εφαρμογή του ΓΕΣΥ με ποιοτική περίθαλψη στους πολίτες, η τάση αυτών που λένε να εφαρμόσουμε ένα
ΓΕΣΥ, ό,τι ΓΕΣΥ και να ’ναι και αυτοί
που θέλουν να εφαρμοστεί ένα ΓΕΣΥ
στη βάση σκοπιμοτήτων για να
έχουν ενδεχομένως στη συνέχεια
κάποια προσωπικά ή άλλα συμφέροντα.
–Σαν τι συμφέροντα;
–Η κατάρρευση του δημόσιου
τομέα της υγείας και η ανάγκη να
οδηγηθεί σε μία λύση Συνεργατισμού, Κυπριακών Αερογραμμών.
Θα έχουμε μπροστά μας τρεις επιλογές: ή μικραίνουμε τις υπηρεσίες
που θα παρέχει ο δημόσιος τομέας,
ή ακολουθούμε το μοντέλο των Κυπριακών Αερογραμμών και κλείνουμε, ή το αποτέλεσμα είναι ένα μον-

τέλο όπως με τη Συνεργατική Τράπεζα.
–Και ποιοι θα εξυπηρετούνται;
–Ενδεχομένως ξένα συμφέροντα.
Και εδώ θα είναι η τραγωδία του Κύπριου πολίτη.
–Ήδη όμως υποφέρει ο κύπριος
πολίτης από την απουσία δημόσιας υγείας.
–Συμφωνούμε πως θα πρέπει να
διορθωθούν οι στρεβλώσεις σωστά.
Από την ώρα που δεν μπορείς να
ανταποκριθείς σε αυτές τις υποχρεώσεις πείτε μου πώς μπορείς να
εφαρμόσεις ΓΕΣΥ. Δεν είναι για όλα
αυτά που παλεύω τα τελευταία χρόνια; Και μου απαντούν ότι είμαι γιατρός ιδιώτης. Αφού είμαι γιατρός
ιδιώτης, γιατί παλεύω για τον δημόσιο τομέα; Εγώ υποστηρίζω και
παλεύω να ενισχυθεί ο δημόσιος
τομέας.
–Ως γιατρός θα εγγραφείτε στο
ΓΕΣΥ;
–Όταν τελειώσει το κανονιστικό
πλαίσιο να το συζητήσουμε.
–Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα
δηλαδή.

–Περιμένω το κανονιστικό πλαίσιο ακόμα. Η προσπάθεια στοχοποίησής μου από κάποιους είναι
γιατί αντιλαμβάνονται ότι η εμπειρία
που έχω, η τεχνογνωσία στα συστήματα υγείας, αλλά και οι θέσεις μου
είναι τόσο τεκμηριωμένες που από
την ώρα που δεν μπορούν να τις
αποδεχτούν και να τις απορρίψουν
απλώς με στοχοποιούν για να τις
απαξιώσουν. Αυτό που πρέπει να
ψάξουμε δεν είναι τι συμφέροντα
εξυπηρετεί ο Σιζόπουλος, αλλά τι
συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί που
πολεμούν αυτές τις θέσεις που προωθεί ο Σιζόπουλος, οι οποίες θέσεις
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση
των προβλημάτων από την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
την ισχυροποίηση του δημόσιου
τομέα για να αποτελέσει πραγματική
ραχοκοκαλιά του συστήματος και
τέλος, την προσφορά ποιοτικής περίθαλψης στους πολίτης σε ολόκληρη
την επικράτεια και κυρίως σε αυτούς
τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους.
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Το πόρισμα φανέρωσε τη θεσμική κρίση
Σε αντιπαράθεση βρίσκεται η Εισαγγελία και η Ελεγκτική Υπηρεσία με την κυβέρνηση με αφορμή τον Συνεργατισμό
έσπευσε να το χαρακτηρίσει και
έγκυρο και αξιόπιστο, ψέγοντας
μέσω κοινωνικών δικτύων τη στάση του Χάρη Γεωργιάδη. Στάση
που για πολλούς αναμενόταν. Αφενός γιατί είχε αρκετά κοινά με την
έκθεση για τον Συνεργατισμό που
δημοσιοποίησε τον περασμένο
Ιούνιο ο ίδιος στην οποία έκανε
λόγο μεταξύ άλλων για κακοδιαχείριση, αφετέρου γιατί όπως λέγεται ένιωθε δικαιωμένος από το
αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως
πριν από τη δημοσιοποίηση της
έκθεσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη
είχε προκληθεί έντονο παρασκήνιο, αλλά και ρήξη του ιδίου με
τη Βουλή, όταν στην Ολομέλεια
πέρασε ο περιορισμός στις αρμοδιότητές του για έλεγχο στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Κυβερνητικοί κύκλοι τότε υποστήριζαν μάλιστα πως η εμπλοκή του
κ. Μιχαηλίδη στα της Συνεργατικής θα ενίσχυε την επικίνδυνη
φημολογία σε μία τράπεζα ευάλωτη. Έθεταν μάλιστα την καλή
σχέση του με συγκεκριμένα ΜΜΕ,
αφήνοντας να υπαινιχθεί πως θα
διέρρεε ζητήματα που θα έπλητταν την τράπεζα. Ο γενικός ελεγκτής, βεβαίως, διαβεβαίωνε και
δεσμευόταν πως δεν θα δημοσίευε
οτιδήποτε αφορούσε τη Συνεργατική Τράπεζα σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες,
αλλά και για να αποφευχθούν σίγουρα οι όποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Τότε, όπως λέγεται, είχαν

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«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 η δυσπιστία
του κόσμου στην πολιτική αυξάνεται», έλεγε ο Νίκος Αναστασιάδης,
όταν το πόρισμα του Συνεργατισμού
έκαιγε την κυβέρνηση και τον υπουργό του και αποκάλυπτε σειρά από
μη εξυπηρετούμενα δάνεια βουλευτών. Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να
αποτελέσει παραδοχή και εν μέρει
ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τα
όσα διαδραματίζονται στη δημόσια
σφαίρα, αν δεν είχαν προηγηθεί η
αμφισβήτηση του πορίσματος από
τον ίδιο και οι εκ των υστέρων αιχμές
ακαταλληλότητας μελών της διερευνητικής επιτροπής από τον
υπουργό Οικονομικών, η οποία καταδείκνυε πως προμηνύεται ένας
νέος πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης
και ανεξάρτητων θεσμών με αφορμή
το πόρισμα. Τοποθετήσεις που στρέφουν τα πυρά προς συγκεκριμένη
κατεύθυνση και κυρίως σε δύο ανεξάρτητους θεσμούς: αυτόν της Γενικής Εισαγγελίας και της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας. Κώστας Κληρίδης και
Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχουν πολλές
φορές απαντήσει στον πρόεδρο και
στην κυβέρνηση όταν νιώθουν πως
επεμβαίνουν στον ρόλο τους και δίδουν την εντύπωση στην κοινή γνώμη πως έχουν σχηματίσει μία άτυπη
συμμαχία απέναντι στις άλλοτε εύσχημες και άλλοτε ευθείες βολές
της κυβέρνησης. Το πού θα φτάσει



















Η κίνηση του
προέδρου και του
υπουργού Οικονομικών
να αμφισβητήσουν
το Πόρισμα και η καταλληλότητα των μελών
της Επιτροπής άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου.
αυτή η χρόνια κόντρα είναι σίγουρα
ένα ζήτημα ανοικτό και προκαλεί
ήδη ανησυχίες πως έχει ήδη φτάσει
τα επίπεδα μιας θεσμικής εκτροπής
και θεσμικής κρίσης.

Αφορμή το πόρισμα
Πώς όμως ανακινήθηκε η κόντρα κυβέρνησης ανεξάρτητων θεσμών; Το πόρισμα της ερευνητικής
επιτροπής για τον Συνεργατισμό,
το οποίο απέδιδε βαρύτατες πολιτικές ευθύνες στον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ως τον
κύριο υπεύθυνο για τους χειρισμούς
από το 2014 ήταν αρκετό για να
προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων
στο κυβερνητικό στρατόπεδο και
να οδηγήσει στην αμφισβήτηση
και του πορίσματος. Πρώτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φρόντισε
μέσω της τοποθέτησής του να δώσει πλήρη στήριξη στον υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, κρίνοντας λανθασμένα τα συμπεράσματα του πορίσματος, ενώ στη

Ο υπουργός Οικονομικών είναι ο μόνος από το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει βγει απέναντι σε Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Κώστα Κληρίδη για αποφάσεις και κινή-

σεις των δύο ανεξάρτητων θεσμών.

συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών,
ο οποίος μέσω της συνέντευξης
Τύπου που παρέθεσε για να δημοσιοποιήσει και την παραίτησή του
προχώρησε σε άνευ προηγουμένου
επίθεση και στο πόρισμα αλλά και
στα μέλη.

«Κακόβουλο» πόρισμα
Ενδεικτικό ότι ο Χάρης Γεωργιάδης μίλησε για fake news, ενώ έθεσε
ζητήματα και για μέλη της διερευνητικής επιτροπής που διόρισε ο
Κώστας Κληρίδης. «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;» διερωτήθηκε
ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην «Κ», κατονομάζοντας
το μέλος της ερευνητικής επιτροπής
Γιώργο Γεωργίου ως το πρόσωπο
που διεκδικούσε τη θέση του Νικόλα
Χατζηγιάννη. Καθόλου τυχαία και
η παρουσίαση πίνακα σύγκρισης

του ρυθμού μείωσης των ΜΕΔ μεταξύ Συνεργατισμού και ALPHA
Bank, στην οποία ήταν διευθυντής
ο κ. Γεωργίου κατά τη συνέντευξη
Τύπου για να ενισχύσει το επιχείρημα ότι είχαν πέσει κατά πολύ τα
μη εξυπηρετούμενα της Συνεργατικής σε σχέση με την ALPHA Bank
της οποίας ηγείτο ο κ. Γεωργίου, ο
οποίος ως μέλος της ερευνητικής
επιτροπής είχε επικρίνει τον κ. Χατζηγιάννη ως κατώτερο των περιστάσεων.

Η κόντρα με τα μέλη
Όμως η κυβέρνηση δεν είχε μόνο
θέμα με τις ικανότητες του Γιώργου
Γεωργίου. Φαίνεται πως υπάρχει θέμα και με τον πρόεδρο της Διερευνητικής Επιτροπής Γιώργο Αρέστη,
χωρίς να περιορίζεται στην ανταλλαγή ειρωνειών μεταξύ Χάρη Γεωργιάδη και Γιώργου Αρέστη κατά την
κατάθεση του πρώτου στην ερευνητική επιτροπή, αλλά και εξαιτίας
προηγούμενων καταστάσεων. Όπως

διαρρέεται από κυβερνητικά πηγαδάκια η κόντρα των δύο ξεκινά από
την περίοδο διορισμού του κ. Αρέστη
στην Επιτροπή Αποκλεισμού των
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι ίδιοι κύκλοι υποστήριζαν πως η
επιμονή του κ. Γεωργιάδη να μην
του εγκρίνει συγκεκριμένο συνεργάτη ήταν και ο λόγος που ο κ. Αρέστη παραιτήθηκε τελικώς από την
Επιτροπή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ
της εποχής, υποστήριξε πως αφέθηκε
χωρίς απαραίτητη στήριξη σε τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο. Το
ερώτημα βεβαίως που μένει αναπάντητο είναι για ποιο λόγο οι εν
λόγω κύκλοι, αλλά και ο ίδιος ο
υπουργός έμειναν να εκφράσουν
τη διαφωνία τους για τους διορισμούς
εκ των υστέρων και όταν το πόρισμα
είχε δημοσιοποιηθεί.

Απάντησε ο εισαγγελέας
Η κίνηση του Χάρη Γεωργιάδη
να αμφισβητήσει το πόρισμα και

Περιμένουν την αφυπηρέτηση Κώστα Κληρίδη
Σε ό,τι αφορά τον γενικό εισαγγελέα η κυβέρνηση τηρεί χαμηλούς
τόνους, αναμένοντας, όπως λέγεται, την αφυπηρέτησή του, καθώς
σε ένα περίπου χρόνο αποχωρεί
κλείνοντας το 68ο έτος της ηλικίας
του. Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας
Κληρίδης είχε διοριστεί μετά από
εισήγηση του τότε κυβερνητικού
εκπροσώπου Χρίστου Στυλιανίδη
με κύριο επιχείρημα την προσήλωσή του στη λύση του Κυπριακού.
Οι σχέσεις μεταξύ Προεδρικού και
Εισαγγελίας διασαλεύτηκαν, ωστόσο, με τον διορισμό του Ρίκκου
Ερωτοκρίτου στη θέση του βοηθού
γενικού εισαγγελέα και τη θέση
που πήρε ο πρόεδρος υπέρ του τελευταίου, με αποτέλεσμα ο Κώστας
Κληρίδης να αναφωνεί το αμίμητο
«ντροπή» στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δεν έχει
πρόθεση ευθείας σύγκρουσης –
εκτός της αμφισβήτησης του πορίσματος– με τον γενικό εισαγγε-

λέα και ήδη μελετούν τα επόμενα
βήματα διαδοχής του, με τα βλέμματα να στρέφονται εδώ και καιρό
στον νυν υπουργό Δικαιοσύνης
Ιωνά Νικολάου.

Η δυσκολία

Ο Κώστας Κληρίδης είχε τύχει εισήγησης από τον Χρίστο Στυλιανίδη για
τη θέση του γενικού εισαγγελέα με
επιχείρημα την προσήλωσή του στη
λύση του κυπριακού.

Μπορεί σε ό,τι αφορά τον γενικό εισαγγελέα να αναμένουν
τον χρόνο να περάσει, ωστόσο,
το μεγάλο ζήτημα για την κυβέρνηση είναι το πώς θα προχωρήσουν και θα διαχειριστούν τον γενικό ελεγκτή. Υπενθυμίζεται πως
ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε διοριστεί με εισήγηση του προέδρου
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, με
πολιτικούς κύκλους να θεωρούν
ότι πρόκειται για πρόσωπο του
συναγερμικού προέδρου. Η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και
ελεγκτικής υπηρεσίας καθ’ όλη
την εξαετία, έκανε πολλούς να διερωτούνται πού το πάει ο ελεγκτής.
Το μεγάλο αγκάθι ήταν σίγουρα

ο Συνεργατισμός, ωστόσο, και άλλες εντάσεις κυβέρνησης-Ελεγκτικής Υπηρεσίας μονοπώλησαν
το ενδιαφέρον, με τον Χάρη Γεωργιάδη να βγαίνει απέναντι στον
Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αλησμόνητη
η κόντρα των δύο ανδρών μετά
την απόφαση του γενικού ελεγκτή
να διατάξει πειθαρχική έρευνα
στη λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών και στέλεχος του ΔΗΣΥ
Σάβια Ορφανίδου, όπως επίσης το
κεφάλαιο του δρόμου Πάφου - Πόλης. Μάλιστα, συναγερμικοί κύκλοι, μετά και την ανακοίνωσή
του για την παράσταση στη Σαλαμίνα είχαν πει πως ο Οδυσσέας
Μιχαηλίδης εξυπηρετεί το ΔΗΚΟ
και τον προεκλογικό του Νικόλα
Παπαδόπουλου, υπενθυμίζοντας
πως προέρχεται από το ΔΗΚΟ και
άλλοτε να βλέπουν πως παίζει παιχνίδι με το ΑΚΕΛ και συγκεκριμένα
με τη βουλευτή Λευκωσίας Ειρήνη
Χαραλαμπίδου.

να κρίνει ως ακατάλληλες τις επιλογές του Κώστα Κληρίδη δεν έμεινε βεβαίως αναπάντητη, με τον
γενικό εισαγγελέα να σχολιάζει
πως «οποιεσδήποτε απαξιωτικές
αναφορές είτε προς την Έκθεση
της Επιτροπής, είτε προς τα μέλη
της, εκείνο που επιτυγχάνουν δεν
είναι να μειώσουν το κύρος οποιασδήποτε συγκεκριμένης Επιτροπής ή των μελών της, αλλά να φθείρουν και να πλήξουν τον ίδιο τον
θεσμό των Ερευνητικών Επιτροπών και τη χρησιμότητα που υπηρετεί με βάση την κείμενη νομοθεσία». Το πώς ο γενικός εισαγγελέας θα χειριστεί το πόρισμα θα
διαφανεί το επόμενο διάστημα,
όπως είπε βεβαίως δεν θα παραμείνει στο συρτάρι.

Συνεργατισμός και Οδυσσέας
Όμως ο γενικός εισαγγελέας
δεν ήταν ο μόνος που αντέδρασε.
Με τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Κυβερνητικοί κύκλοι θέτουν ζήτημα παλαιότερης
κόντρας Αρέστη-Χάρη,
όταν ο πρώτος διορίστηκε
πρόεδρος της Επιτροπής
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από
Διαδικασίες Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων.
διασαλευθεί και οι καλές σχέσεις
που διατηρούσε με τον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, το
πρόσωπο άλλωστε που τον εισηγήθηκε για τη θέση του γενικού
ελεγκτή.

Η άτυπη συμμαχία
Η σύγκρουση γενικού ελεγκτή
και γενικού εισαγγελέα με την κυβέρνηση με φόντο τον Συνεργατισμό έκανε πολλούς να βλέπουν
μία άτυπη συμμαχία μεταξύ των
δύο ανεξάρτητων θεσμών και προσυνεννόηση σε ζητήματα. Κύκλοι
που βρίσκονται στο στενό τους
περιβάλλον απορρίπτουν κάτι τέτοιο και σημειώνουν πως υπάρχει
μεν αλληλοεκτίμηση και σεβασμός,
αλλά δεν μεταφράζεται σε παρασκηνιακή συνεργασία. Πολιτικοί
κύκλοι πάντως σε Προεδρικό και
Πινδάρου εκτιμούν πως οι δύο άνδρες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα
για το 2023.

Ο ραδιοτηλεοπτικός αποπροσανατολισμός
Το πού θα φτάσει η κόντρα, αν

δηλαδή θα εκτονωθεί ή αν θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα είναι ένα ζήτημα ανοικτό. Σίγουρα
όμως σε κυβέρνηση και Συναγερμό αντιλαμβάνονται πως αυτή
ακριβώς η θεσμική κρίση σίγουρα
δεν βοηθάει κυβέρνηση και το
κυβερνών κόμμα εν μέσω προεκλογικού. Καθόλου τυχαία, άλλωστε, και η κίνηση του Αβέρωφ
Νεοφύτου να τα βάλει με τον
προϋπολογισμό του ΡΙΚ, σταυρώνοντάς τον και ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων. Κίνηση που
όπως λέγεται από συναγερμικά
στελέχη είχε ως στόχο την αλλαγή της ατζέντας στην επικαιρότητα και από άλλους κύκλους κοντά
και στο Προεδρικό, να εκτιμάται
ως προσπάθεια του συναγερμικού προέδρου να στείλει μήνυμα
στη διεύθυνση του κρατικού καναλιού να «βρει τον δρόμο του».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε

να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας, σταυρώνοντας αρχικά τον
προϋπολογισμό του ΡΙΚ.

Δρόμο που, όπως λέγεται, έχασε
προωθώντας μέσω εκπομπών
πρόσωπα από άλλους κομματικούς χώρους, επικρίνοντας τον
Συνεργατισμό, αλλά και προβάλλοντας με ζήλο τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, του
οποίου το όνομα ακούγεται έντονα για τις προεδρικές του 2023.
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Kυριακή 24 Μαρτίου 2019

Mετά τους
φαρμακοποιούς
η σκυτάλη
στα εργαστήρια
Αλλάζει το πλαίσιο χορήγησης φαρμάκων
για τους πολίτες με την εφαρμογή του ΓεΣΥ
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Με τη διαδικασία κατεπείγοντος
υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
για το 2019, την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ
προβλέπει
έσοδα
ύψους
€437.761.593 και δαπάνες ύψους
€394.791.600, ενώ παράλληλα προχωρούν με θετικό πρόσημο οι διεργασίες για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Το πράσινο φως που άναψαν τα
μέλη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) στο προτεινόμενο πλαίσιο ένταξής τους στο
ΓεΣΥ, έδωσε μια νέα δυναμική στον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ενόψει των επερχόμενων διαβουλεύσεων και διαδικασιών που θα γίνουν
για την ομαλή εφαρμογή του Συστήματος τον Ιούνιο του 2019. Η
αναθεωρημένη τελική πρόταση
που έδωσε ο ΟΑΥ στους φαρμακοποιούς καλύπτει τα κενά που υπήρ







Τα κλινικά εργαστήρια
ζήτησαν από τον ΟΑΥ
να τους εγγυηθεί την τιμή μονάδας για τις αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.
χαν, ενώ φαίνεται πως καθησυχάζει
τη νούμερο ένα ανησυχία των φαρμακοποιών για διασφάλιση της βιωσιμότητας των φαρμακείων τους.
Ωστόσο, το κεφάλαιο φαρμακοποιοί
δεν έχει κλείσει εντελώς, αφού την
ερχόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσει η
συζήτηση επί των κανονισμών
τους ενώπιον της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Υγείας. Όπως έχει γίνει
γνωστό οι φαρμακοποιοί θα αμείβονται με την μέθοδο του point
system. Δηλαδή θα παίρνουν 1,80
ευρώ (κατά μέσο όρο) για κάθε συσκευασία που θα δίνουν, ενώ θα
παίρνουν και ποσοστό (4%) επί της
τιμής του κάθε φαρμάκου. Επιπρόσθετα, για τις υπηρεσίες που θα
εκτελούν κατά τις αργίες και τις
Κυριακές θα παίρνουν επιπλέον

200 ευρώ, ενώ τα Σάββατα θα αμείβονται με 100 ευρώ και για τις νυκτερινές βάρδιες με 75 ευρώ. Επιπλέον, ο ΟΑΥ θα καλύψει το κόστος
που θα έχουν οι φαρμακοποιοί για
την προσαρμογή του λογισμικού
τους με το σύστημα πληροφορικής
του ΓεΣΥ, δίνοντας στο κάθε φαρμακείο πόσο εφάπαξ ύψους 200
ευρώ. Μέσω του συστήματος πληροφόρησης οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας θα ενημερώνουν το
Σύστημα για κάθε ενέργεια που θα
εκτελούν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ ούτως ώστε να καταχωρούνται οι ιατρικές πράξεις, οι αναλύσεις και οι
συνταγογραφήσεις που θα γίνονται.
Για να είναι ωστόσο σε θέση οι πάροχοι υγείας να χειριστούν το σύστημα πληροφορικής, ο ΟΑΥ ανακοίνωσε την έναρξη μιας σειράς
από σεμινάρια. Το πρώτο σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο,
με τον Οργανισμό να παρουσιάζει
στους διευθυντές των κλινικών εργαστηρίων πώς θα γίνεται η διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ αντίστοιχό σεμινάριο
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Τετάρτη και για τους φαρμακοποιούς για να μάθουν πως με το νέο
λογισμικό θα εκτελούν τις συνταγές
των φαρμάκων.

Αλλάζουν οι συνήθειες
Παντελώς αλλάζει το σκηνικό
για τους πολίτες όσον αφορά τη
λήψη φαρμακευτικής αγωγής από
την 1η Ιουνίου, με την εφαρμογή
του ΓεΣΥ. Η εισαγωγή των φαρμακείων μαζί με την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας δίνει πλέον τη
διευκόλυνση στους πολίτες να
προμηθεύονται τα φάρμακα τους
από το φαρμακείο της γειτονιάς
τους αντί να περιμένουν με τις
ώρες στις ουρές των κρατικών
φαρμακείων. Εξάλλου, η πλειοψηφία των κρατικών φαρμακείων θα
κλείσει με την εφαρμογή του ΓεΣΥ
και έτσι θα δοθεί ένα τέλος στον
αθέμιτο ανταγωνισμό που υπήρχε
μέχρι σήμερα σε βάρος των ιδιωτικών φαρμακείων. Σημειώνεται
δε, πως τα μόνα φαρμακεία του
δημόσιου τομέα που θα παραμείνουν ενεργά θα είναι αυτά που
βρίσκονται σε απομακρυσμένες
περιοχές και δεν καλύπτονται από

Σε θετικό κλίμα οι διαβουλεύσεις μεταξύ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Κλινικών Εργαστηρίων, ωστόσο υπάρχουν διαφορές στα σημεία.

Μέσα Απριλίου το άνοιγμα καταλόγων
Αναβολή φέρεται να παίρνει το άνοιγμα καταλόγων εγγραφής για τους

πολίτες στο ΓεΣΥ. Όπως είχαν αναφέρει προ εβδομάδων οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ, στόχος ήταν οι κατάλογοι για τους δικαιούχους να ανοίξουν τέλη Μαρτίου, ωστόσο αυτό τελικώς δεν κατέστη δυνατό και ως
νέα πιθανή ημερομηνία ορίστηκε η 15η Απριλίου. Η εγγραφή των πολιτών στο μητρώο δικαιούχων δύναται πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Με τον πρώτο τρόπο, ο πολίτης μπορεί να εγγραφεί
ο ίδιος μέσω του 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 με το ΓεΣΥ), προκειμένου αυτός να συμπληρώσει το
αίτημα εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων εκ μέρους του ασθενή του.

κάποιο ιδιωτικό υποστατικό. Επιπρόσθετα, με το κλείσιμο των δημόσιων φαρμακείων το κράτος θα
εξοικονομήσει χρήματα από την
αλόγιστη σπατάλη που γινόταν
μέχρι σήμερα σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων. Από εκεί και
πέρα, σε περιβάλλον ΓεΣΥ ο κάθε
δικαιούχος μετά από συνταγή που
θα λαμβάνει είτε από προσωπικό
είτε από ειδικό γιατρό θα μπορεί
να προμηθεύεται το φάρμακό του
από το πλησιέστερο φαρμακείο
με μόλις 1 ευρώ (συμπληρωμή).
Αυτό θα συμβαίνει γιατί το ΓεΣΥ
θα καλύπτεται εξολοκλήρου μια
μάρκα από κάθε είδος φαρμάκου,
όπως άλλωστε συμβαίνει και στα
πλείστα Συστήματα Υγείας. Στην
περίπτωση όμως που ο δικαιούχος

επιλέξει μια άλλη μάρκα από τη
λίστα φαρμάκων του ΓεΣΥ η οποία
δεν καλύπτεται πλήρως από το
Σύστημα, τότε θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά του φαρμάκου
που επέλεξε αυτό που καλύπτεται
πλήρως. Για παράδειγμα αν το
φάρμακο που καλύπτει πλήρως
το Σύστημα κοστίζει 5 ευρώ και
το αντίστοιχο φάρμακο που επέλεξε ο δικαιούχος κοστίζει 8 ευρώ,
τότε ο πολίτης θα πληρώσει 3 ευρώ
που είναι η διαφορά τους συν το
1 ευρώ της συμπληρωμής. Δηλαδή
ο δικαιούχος θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 4 ευρώ.

Tα κλινικά εργαστήρια
Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του ΟΑΥ με τους φαρ-

μακοποιούς, σειρά παίρνουν τα
κλινικά εργαστήρια. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών
φέρεται να πραγματοποιούνται
σε καλό κλίμα, ωστόσο, οι διαφορές
στα σημεία παραμένουν. Όπως
πληροφορείται η «Κ», σε συνάντηση που είχε ο ΟΑΥ με τα κλινικά
εργαστήρια εντός της εβδομάδας
δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά τις τελικές προτάσεις και τιμές
που δίνει ο Οργανισμός για το
πλαίσιο ένταξής τους στο ΓεΣΥ.
Μάλιστα, κατά τη συνάντηση τα
κλινικά εργαστήρια ζήτησαν από
τον ΟΑΥ να τους εγγυηθεί την
τιμή μονάδας για τις αποζημιώσεις
που θα λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του ΓεΣΥ
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητά τους. Κάτι τέτοιο,
ωστόσο, φέρεται πως δεν μπορεί
να καταστεί εφικτό. Μιλώντας
στην «Κ», ο γενικός διευθυντής
του ΟΑΥ, Άθως Τσινωντίδης, ανάφερε πως γίνονται προσπάθειες
να γίνει αποδεκτό το αίτημα των
κλινικών εργαστηρίων, ωστόσο
σημείωσε πως λόγω του ότι ο προϋπολογισμός είναι σφαιρικός δεν
έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν την τιμή μονάδας και έτσι
αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.
Πρόσθεσε δε, πως έχουν δώσει
τις τελικές τους τιμές στα κλινικά
εργαστήρια και αναμένουν ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, τα κλινικά
εργαστήρια θέλουν να διαφοροποιηθούν οι βαρύτητες των αναλύσεων, καθώς και οι εξετάσεις
που αφορούν τη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
τα κλινικά εργαστήρια θεωρούν

ότι πρέπει να επωμιστεί ο ΟΚΥπΥ
ή το Υπουργείο Υγείας το κόστος
των εξετάσεων που ενεργούν τα
δημόσια εργαστήρια και πως δεν
πρέπει να αποζημιώνονται από
τον ίδιο σφαιρικό προϋπολογισμό
που αποζημιώνονται τα ιδιωτικά
εργαστήρια. Όπως αναφέρει στην
«Κ», ο πρόεδρος του Σύνδεσμού
Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών
Εργαστηριακών Επιστημόνων,
Χάρης Χαριλάου, «αν δεν εξαιρεθούν αυτές οι εξετάσεις πιθανώς
να ρίξουν τον προϋπολογισμό των
εργαστηρίων κάτω». Τόνισε δε,
πως οι αναλύσεις που θα γίνονται
όταν υπάρξει κάποια επιδημία αφορούν θέματα κοινωνικής πρόνοιας
και πρέπει να καλύπτονται από το
κράτος. «Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιες αναλύσεις θα καλύπτει ο προϋπολογισμός των κλινικών εργαστηρίων και πως δεν
θα μπαίνει όποιος προλάβει κάτω
από αυτόν», κατέληξε. Σημειώνεται
δε, ότι το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για τα κλινικά ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ
και από αυτόν θα αποζημιώνονται
και τα ιδιωτικά, αλλά και τα δημόσια
εργαστήρια. Τέλος, τα κλινικά εργαστήρια μεταξύ άλλων, αναμένουν
από το Υπουργείο Υγείας να τους
αποστείλει τον αναλυτικό κατάλογο
με τις αναλύσεις προκειμένου να
τον μελετήσουν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. Αξίζει
να αναφερθεί πως τη δεδομένη
στιγμή λειτουργούν 140 – 150 κλινικά εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούν συνολικά 12 εκατομμύρια αναλύσεις κάθε χρόνο.

Συναντήσεις επί συναντήσεων με φόντο την Ειδική Εκπαίδευση
Εισηγήσεις ετοιμάζουν από κοινού εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωμένοι γονείς για το προτεινόμενο νομοσχέδιο
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Απανωτές συναντήσεις πραγματοποιούν τις τελευταίες εβδομάδες
εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωμένοι γονείς έχοντας ενώπιόν
τους το προτεινόμενο νομοσχέδιο
για την Ειδική Εκπαίδευση. Στο
πλαίσιο αυτών των συναντήσεων
οι εν λόγω φορείς καταλαμβάνουν
προσπάθειες ούτως ώστε να διαμορφώσουν κοινή πρόταση και να
οριστούν κατευθυντήριες γραμμές
προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλή ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές τάξεις
μαζί με τα άλλα παιδιά. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο
ορίζει πως μερίδα παιδιών με ειδικές
ανάγκες θα εντάσσεται κανονικά
στις τάξεις των σχολείων, ωστόσο
το Υπουργείο Παιδείας φέρεται
πως δεν έχει καθορίσει ούτε κριτήρια αλλά ούτε κατευθυντήριες
γραμμές για το πλαίσιο ένταξης
τους. Μάλιστα, εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωμένοι γονείς
προτάσσουν πως αν το Υπουργείο

Παιδείας θέλει να καταργηθεί η
παλιά νομοθεσία και να εισαχθεί
η νέα, θα πρέπει να συνοδευτεί με
κανονισμούς που να εμπεριέχουν
κάποιες προϋποθέσεις. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση οι φορείς θα
συγκεντρώσουν τις κοινές τους
απόψεις και στη συνέχεια θα τις
καταθέσουν ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας στην προγραμματισμένη συνάντηση που έχουν για
τις 2 Απριλίου, προκειμένου εξεταστούν και να διαφανεί κατά πόσο
θα υιοθετηθούν ή όχι. Σημειώνεται
δε, πως το αρχικό χρονοδιάγραμμα
που τέθηκε για να αποστείλουν οι
φορείς τις εισηγήσεις τους ήταν
για την Τετάρτη 20 Μαρτίου, ωστόσο ζητήθηκε παράταση.
Μετά το πέρας της συνάντησης
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη σε δηλώσεις που
παραχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Φίλιος Φυλακτού, εκ μέρους
όλων των φορέων, είπε πως έχουν
ενώπιόν τους ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το νομοσχέδιο της
Ειδικής Εκπαίδευσης και πως πρό-

«Δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση να πάει προς ψήφιση ο νόμος χωρίς
κανονισμούς», λέει ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ Χάρης Χαραλάμπους.
κειται για μια αλλαγή η οποία θα
επηρεάσει τα επόμενα χρόνια όσον
αφορά τον τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης και όλα τα παιδιά κατ’

επέκταση που φοιτούν στα σχολεία. Πρόσθεσε δε, ότι θα τηρήσουν το χρονικό πλαίσιο της παράτασης που τους δόθηκε, υπο-

γραμμίζοντας παράλληλα πως για
να προχωρήσουν τα πράγματα σε
ψήφιση ή οτιδήποτε, πρέπει να
είναι γίνει το ολοκληρωμένο πακέτο που να συμπεριλαμβάνει νομοθεσία και κανονισμούς μαζί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και οργανωμένοι γονείς, Μέσης, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης,
κινούνται πάνω σε τρεις πυλώνες
για τη διαμόρφωση των κοινών
τους προτάσεων. Ο πρώτος αφορά
τις απαλλαγές που θα πρέπει να
έχουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες σε ορισμένα μαθήματα, ο δεύτερος έχει σχέση με την εξεύρεση
του ιδανικού αριθμού μαθητών
που θα υπάρχουν σε καθεμία από
αυτές τις τάξεις, ενώ ο τρίτος αφορά σε ποιες περιπτώσεις θα προσφέρεται ειδικός δάσκαλος σε αυτούς τους μαθητές κατά τη διάρκεια
του μαθήματος.

«Λεπτομερείς κανονισμοί»
Μιλώντας στην «Κ», ο γενικός
γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χα-

ραλάμπους, δήλωσε πως «η συζήτηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,
άλλα αυτό που είναι βέβαιο μέχρι
στιγμής είναι πως όλοι οι φορείς
έχουν την άποψη πως για να εισέλθουν αυτά τα παιδιά στις τάξεις
πρέπει να βοηθηθούν και να μη
δημιουργηθούν προβλήματα όταν
ενταχθούν στις τάξεις». Τόνισε δε,
πως αυτό που έχει σημασία είναι
πως δεν θα δεχθούν σε καμία περίπτωση να πάει προς ψήφιση
μόνο ο νόμος χωρίς κανονισμούς,
διότι έτσι δεν θα διασφαλιστούν
ούτε τα παιδιά ούτε το σχολείο.
Εξήγησε δε, πως ο νόμος στο μόνο
που αναφέρει είναι πως αυτά τα
παιδιά θα μπουν στις τάξεις, ωστόσο, δεν καθορίζει ούτε με ποιες
προϋποθέσεις θα μπουν ούτε πώς
θα μπουν. «Το Υπουργείο ετοίμασε
ένα ξερό νομοσχέδιο, αλλά αυτά
πρέπει να καθοριστούν με λεπτομερείς κανονισμούς», κατέληξε.
Αξίζει να σημειωθεί πως η επόμενη
συνάντηση των φορέων έχει καθοριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη
28 Μαρτίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το ΡΙΚ αλλάζει, τα κόμματα πότε;
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αλλαγή με ραδιοτηλεόραση

Καταραμένο έτος θεωρείται το 2019 και για
το Προεδρικό και για την κυβέρνηση, καθώς
το ένα ζήτημα ανοίγει προτού καν κλείσει το
άλλο. Το πόρισμα του Συνεργατισμού άφησε
εκτεθειμένη την κυβέρνηση αλλά και το άλλοτε πουλέν του ΔΗΣΥ Χάρη Γεωργιάδη με
αποτέλεσμα ο Αβέρωφ Νεοφύτου να προσπαθεί απεγνωσμένα να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας. Σκέφτηκε λοιπόν να τα
βάλει με το ΡΙΚ, σταυρώνοντας τον προϋπολογισμό και ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου.

Σεβγκιούλ Ουλουντάγ


Ο αυταρχισμός

Άλλοι του καταλόγισαν σύνδρομο αυταρχισμού που θέλει να παίζουν μόνο την «κυβερνητική προπαγάνδα». Καθόλου τυχαίο ότι στα
συναγερμικά πηγαδάκια υπήρχαν από καιρό
οι έντονες αντιδράσεις ότι το κρατικό κανάλι,
άλλους προωθούσε. Ήταν από τη μία τα Κίτρινα Γιλέκα της Κύπρου του Λουκά Χάματσου που ενόχλησαν το Προεδρικό, ήταν
όπως λένε και οι συνεχείς παρεμβάσεις του
ΚΙΣΑ που κάθε άλλο από άρωμα δεξιάς κυβέρνησης αναδύει. Όμως το μανιφέστο του
Ανδρέα Γιώρτσιου για τους χειρισμούς στον
Συνεργατισμό σε συνδυασμό με το «Τετ α
τετ» που είχε ως προσκεκλημένη την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου έφερε τα πάνω κάτω με αποτέλεσμα να λαμβάνονται μέτρα. Επίσημα,
πάντως ο συναγερμικός πρόεδρος δυσφόρησε με την παρουσία του υποψήφιου ευρωβουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην
εκπομπή Ευθέως. Ασχέτως αν το θέμα ήταν
η Οικολογία στην Κύπρο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είδε προσπάθεια προώθησης του εν λόγω ευρωβουλευτή.


Η σύγκρουση

Πολλοί κακόπιστοι λένε πως το σταύρωμα
συνδέεται και με τη σύγκρουση Προεδρικού
–Πινδάρου. Ο Ιανός μαθαίνει πως ο συναγερμικός πρόεδρος βλέπει με δυσφορία το
ότι παράγοντες του κρατικού καναλιού είναι
άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του
προέδρου. Αυτό σε συνδυασμό με την
υπερβολική προβολή του υπουργού Εξωτερικών και ενδεχομένως εκλεκτού του προέδρου για την προεδρία του 2023, έκανε τον
Αβέρωφ Νεοφύτου να γίνει ταύρος εν υαλοπωλείω και να τους στείλει ένα μήνυμα.


Το δίδυμο

Η συνεργασία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ στο σταύρωμα
του προϋπολογισμού του ΡΙΚ, προκάλεσε

Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ η Τ/κ συνάδελφος που αφιέρωσε τα τελευταία 15
χρόνια της ζωής της στην έρευνα για
τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και η οποία προτείνεται για το
Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 από
την Άννα Αγαθαγγέλου, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο York του Καναδά.

κόσμο. Δεν είναι δυνατό να έχει πει αυτές τις
ανάδελφες βρισιές για τον καρκίνο. Ακούς
εκεί «Δόξα σοι ο Θεός είμαι καθαρός. Ο καρκίνος δεν ταίριαζε με το χαρακτήρα μου», ενώ
για τις εκατοντάδες των άλλων καρκινοπαθών,
τους πάει και τον φοράνε με χαρά ή μήπως ότι
πάθουν εν χαλάλι τους μακαριώτατε; Λίγο
έλειψε να τους ψάλλατε «μακαρία η οδός». Κι
εσείς ρε συνάδελφοι όταν τον βλέπετε δεν είναι ανάγκη να τρέχετε για δηλώσεις.

Μιχαλάκη, θέλω να μου πεις τώρα ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος! Χα!

βεβαίως αμηχανία στο κόμμα του Κέντρου.
Και αυτό γιατί, όπως ακούγεται, ο Νικόλας
Παπαδόπουλος θέλει με κάθε τρόπο να
αποτάξει από πάνω του τους χαρακτηρισμούς ότι αποτελεί δίδυμο με τον Αβέρωφ
Νεοφύτου. Είναι γι’ αυτό που άρχισαν στελέχη να διαρρέουν πως το ΔΗΚΟ σταυρώνει
τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ εδώ και τρία
χρόνια. Χρειάστηκε να ανατρέξει στο αρχείο
της η συνάδελφος του «Πολίτη» Κάτια Σάββα για να διαπιστωθεί πως μόνο τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς καταψήφισε το ΔΗΚΟ. Πάντως, ο Νικόλας Παπαδόπουλος το πήρε μέχρι τέλους με το σταύρωμα του προϋπολογισμού του ΡΙΚ, υπογραμμίζοντας πως η κακοδιαχείριση στο κρατικό
κανάλι πρέπει να σταματήσει και εξαπολύοντας πυρά για το κόστος παραγωγής της
εκπομπής «Ο Πιο αδύνατος κρίκος». Εξαπέλυσε πυρά το ΔΗΚΟ και στον Αβέρωφ Νεο-

φύτου πως το αρχικό σταύρωμα ήταν για λόγους επικοινωνιακούς και όχι ουσίας.


ΔΗΣΥ που σπάζει κόκκαλα

Μετά τον δημοτικό σύμβουλο Λάρνακας
του ΔΗΣΥ Γιώργο Λακκοτρύπη που υποστήριζε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ότι οι
Πάφιοι είναι τουρκόσποροι, ήλθε να κτυπήσει ο πρώην βουλευτής Ευγένιος Χαμπουλλάς, απειλώντας τους ακτιβιστές που βοήθησαν σε διάσωση πουλιών και συλλογή ξόβεργων. Αναφέροντας ότι αναλαμβάνουν
αποστολές σε συνεργασία με το κράτος και
την Αστυνομία, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με το ρόλο τους. Κατηγόρησε και το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι τηρεί παρόμοια
στάση με αυτή που είχαν οι συνεργάτες των
Άγγλων το 1955-59. Είπε ότι αγαπά τον κό-

σμο της υπαίθρου και της επαρχίας Αμμοχώστου και τους καλεί όπου βρουν ακτιβιστές
να τους σπάσουν τα κόκκαλα. Και αν δεν
μπορούν να τον καλέσουν να βοηθήσει. Αυτό ήταν αρκετό για να ανοίξει κύκλο αντιδράσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και
να προκαλέσει κυρίως τη δυσφορία του
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος τον κάλεσε να
απολογηθεί. ΔΗΣΥ που σπάζει κόκκαλα!


Ο αθυρόστομος

Ρε άνθρωπέ μου, είναι δυνατόν όταν μιλάς
δημοσίως να βουτάς κατ’ ελάχιστον τη γλώσσα σου σε όσο μυαλό δεν σου έχει φάει η ρημάδα η έπαρση; Φανταστείτε να μην είχε και
τον τίτλο του πνευματικού ηγέτη των ορθοδόξων της Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου,
θα περπατούσε στους δρόμους και θα έβριζε


Ο νούσιμος

Σε αντίθεση με τον αθυρόστομο ιερωμένο
έχουμε και τον νούσιμο στρατιωτικό. Ο λόγος
για τον Έλληνας Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Ευάγγελο Αποστολάκη ο οποίος απάντησε με
σοφία στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού
Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ ο οποίος είχε δηλώσει ότι ανήκουν στην Τουρκία «το Αιγαίο, η
ανατολική Μεσόγειος και μέσα σε αυτήν και η
Κύπρος». Ο Αποστολάκης γνωρίζοντας ότι λόγω προεκλογικού στην Τουρκία ο ομόλογος
του ανέβασε ψηλά τον αμανέ είπε ότι οι δηλώσεις Ακάρ έγιναν χάριν εντυπωσιασμού
και πρόσθεσε: «Η αρχή της Ελλάδος είναι ότι
σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες. Όταν οι αρχές αυτές αμφισβητούνται θα
πρέπει να προβληματιστούμε».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η ιστορική «Απογευματινή» της Πόλης με αναγνώστες από όλο τον κόσμο
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Η πάλαι ποτέ ακμάζουσα ελληνική

κοινότητα της Κωνσταντινούπολης
μπορεί να έχει συρρικνωθεί σε μερικές εκατοντάδες κατοίκους,
ωστόσο τα μνημεία του ελληνισμού
στέκονται ακόμα περήφανα σε κάθε γωνιά της συναρπαστικής μεγαλούπολης. Από το μεγαλοπρεπές
Σισμανόγλειο Μέγαρο που κοσμεί
την εμπορική οδό Ιστικλάλ μέχρι
τον εντυπωσιακό Πατριαρχικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου στη συνοικία
του Φαναρίου, η πλούσια ιστορία
των Ρωμιών της Πόλης ανθίσταται
σθεναρά στο διάβα των αιώνων. Κάθε πρωινό, στο κατώφλι ελληνόφωνων σπιτιών, συναντά κανείς έναν
ακόμη μικρό αλλά εντυπωσιακό έντυπο θησαυρό του ελληνισμού.
Πρόκειται για την «Απογευματινή»,
την ιστορική εφημερίδα της κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης, η
οποία κυκλοφορεί αδιάλειπτα εδώ
και 94 χρόνια.

Το πρώτο ιστορικό φύλλο της ελλη-

νόφωνης εφημερίδας τυπώθηκε
και εκδόθηκε την 14η Ιουλίου του
1925, καθιστώντας την «Απογευματινή» τη δεύτερη αρχαιότερη ημερήσια εφημερίδα της Τουρκίας μετά την επίσης ιστορική Cumhurriyet. Η εφημερίδα ιδρύθηκε από τον
Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, ο οποίος
συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα
Κρυσταλλίδη, ιδιοκτήτη τυπογραφικού εξοπλισμού και έμπειρου στη
διανομή εφημερίδων στην Πόλη.
Πρώτος αρχισυντάκτης ήταν ο Καβαλιέρος Μαρκουίζος, ο οποίος
άφησε το ξεχωριστό του στίγμα
στην εφημερίδα υιοθετώντας το
μότο του Βίκτωρος Ουγκώ «Αι νέαι
εποχαί επιβάλλουσι και νέα καθήκοντα». Η φράση αντικατόπτριζε τη
μετάβαση με την οποία βρισκόταν
αντιμέτωπη η πολυπληθής ελληνι-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

κή κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, την εποχή της οικοδόμησης της
κοσμικής δημοκρατίας του Ατατούρκ. Ωστόσο, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ολόκληρο το πολυετές
ταξίδι του ιστορικού εντύπου, το
οποίο ξεπερνά επανειλημμένες
προκλήσεις κάθε φύσεως και συνεχίζει δυναμικά το δημοσιογραφικό
του έργο.
Η οικογένεια Βασιλειάδη ασχολεί-

ται με το ιστορικό έντυπο εδώ και
δεκαετίες. Από την Πρωτοχρονιά
του 2003, εκδότης και διευθυντής
της είναι ο Μιχαήλ Βασιλειάδης.
«Οταν την παρέλαβα, η εφημερίδα
είχε φτάσει το ιστορικό χαμηλό των

80 φύλλων κυκλοφορίας», λέει ο
κ. Βασιλειάδης σε τηλεφωνική συνομιλία του με την «Κ». «Ωστόσο
δεν θα μπορούσα να τα βάλω κάτω
και να παρατήσω έναν ιστορικό θεσμό με τέτοια τεράστια αξία, μια
παρακαταθήκη για την οικογένειά
μας», προσθέτει με περηφάνια. Ο
κ. Βασιλειάδης και ο γιος του δουλεύουν σκληρά, μόνοι τους και αντιμέτωποι με το εξαιρετικά δύσκολο
κλίμα για την ελευθερία του Τύπου
που χαρακτηρίζει την Τουρκία, καλύπτοντας πέντε μέρες την εβδομάδα τις ελληνοτουρκικές ειδήσεις,
τα νέα της κοινότητας των Ρωμιών
αλλά και χαρτογραφώντας λεπτομερώς γάμους, βαφτίσια και κηδεί-

ες των Ελλήνων της Πόλης. Η ιστορική αξία του πολυετούς αρχείου
της «Απογευματινής» για τη μειονότητα και το παρελθόν της είναι εμβληματική. Με την άνθηση της ψηφιακής επανάστασης, η καθημερινότητα για τον γραπτό Τύπο έγινε
εξαιρετικά δύσκολη, σε κάθε γωνιά
του πλανήτη – φυσικά οι προκλήσεις για τις εφημερίδες των μειονοτήτων όπως η «Απογευματινή» έγιναν πολλαπλάσιες και πολύ πιο επίμονες. Ωστόσο, το ένστικτο του κ.
Βασιλειάδη τον βοήθησε να καθοδηγήσει το ιστορικό έντυπο μέσα
από ακόμη μια τρικυμία. Το 2007,
παρά την έλλειψη προσωπικού, η
εφημερίδα αποφάσισε να κυκλο-

φορήσει και μια ηλεκτρονική έκδοση με συνδρομή, η οποία πλέον διαβάζεται τακτικά από την ελληνική
ομογένεια από την Αυστραλία μέχρι
τον Καναδά. «Υπάρχουν μερικοί νεαροί Ελληνοαμερικανοί οι οποίοι
δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου ελληνικά, ωστόσο αγοράζουν κάθε μέρα
την “Απογευματινή” online για να
την δείξουν στους πατεράδες τους,
οι οποίοι κάποτε έμεναν στην Κωνσταντινούπολη», τονίζει ο γιος του
κ. Βασιλειάδη, Μηνάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Politico.
Οι νεαροί Ελληνοαμερικανοί δεν εί-

ναι οι μόνοι οι οποίοι στηρίζουν το

ιστορικό έντυπο παρότι δεν μιλούν
τη γλώσσα. Το 2011, αντιμέτωπη με
μια σειρά νέων προβλημάτων λόγω
της οικονομικής κρίσης που είχε
χτυπήσει την Ελλάδα, η «Απογευματινή» ανακοίνωσε πως το επετειακό φύλλο της 12ης Ιουλίου θα ήταν
και το τελευταίο. Η είδηση έφτασε
στα αυτιά ενός νεαρού Τούρκου πανεπιστημιακού και ερευνητή, ονόματι Εφεμ Κερέ Σοζερί, ο οποίος
συγκινήθηκε από την ιστορία του
ελληνικού εντύπου. «Ντράπηκα για
τη χώρα μου όταν έμαθα πως μια
ιστορική εφημερίδα με τεράστια
αξία για τη μειονότητα των Ελλήνων
θα αναγκαζόταν να βάλει λουκέτο»,
αποκαλύπτει ο νεαρός ερευνητής
στην «Κ». «Ετσι αποφάσισα να γράψω ένα γράμμα και να το μοιραστώ
με 30 άτομα που ανήκαν στους ακαδημαϊκούς μου κύκλους, και να ζητήσω τη στήριξη τους». Αυθόρμητα
και δίχως στρατηγικό συντονισμό, η
επιστολή μοιράστηκε στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών της Πόλης,
και η «Απογευματινή» αγκαλιάστηκε από περισσότερους από 300 νέους συνδρομητές. Ηταν όλοι Τούρκοι πολίτες που δεν μιλούσαν την
ελληνική γλώσσα, ωστόσο ήθελαν
να συνδράμουν στην πολυφωνία
της πόλης τους και να βοηθήσουν
το ιστορικό έντυπο να επιβιώσει.
Ο κ. Βασιλειάδης δηλώνει συγκινη-

μένος από την κινητοποίηση της
τουρκικής κοινωνίας, ενώ παρά τις
αμέτρητες δυσκολίες παραμένει
αφοσιωμένος στο ιστορικό έντυπο.
«Να φτάσει τουλάχιστον η “Απογευματινή” τα 100 χρόνια κυκλοφορίας!» σημειώνει με νοσταλγικό
χαμόγελο, που αποτυπώνει την
αγάπη και τον βαθύ σεβασμό του για
το ιστορικό έντυπο που κληρονόμησε, τη σκυτάλη του οποίου κρατά.
• Ο Στέφανος Κασιμάτης απουσιάζει.
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ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗ

Kαι η προσωπική
ευθύνη;

Οι χρήσιμοι
ηλίθιοι

Όταν πριν από τρία και κάτι χρόνια η Ελένη
Θεοχάρους αποχωρούσε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ίδρυε το Κίνημα
Αλληλεγγύη, πολλοί ήταν εκείνοι που διερωτούνταν πώς θα συνδυάσει τις Βρυξέλλες
με την ανάληψη της ηγεσίας ενός νεοσυσταθέντος κινήματος που φιλοδοξούσε να μπει δυναμικά
στη Βουλή. «Αν εκλεγείτε στην επαρχία Λεμεσού θα
επιλέξετε να μείνετε στην Κύπρο ή θα επιστρέψετε
στην ευρωβουλή και θα αφήσετε την έδρα στην Κύπρο;»
την ρωτούσε μάλιστα η Έλλη Κοτζαμάνη στον ΑΝΤ1
ενόψει βουλευτικών εκλογών με την ίδια να απαντά
πως αυτό είναι όντως ένα ερώτημα που την απασχολεί.
«Θα ενημερώσω τους ψηφοφόρους πολύ πριν πάνε
στην κάλπη για το ποια θα είναι η απόφασή μου, θα
ξέρουν δηλαδή τι θα πράξω. Αυτό θα εξαρτηθεί από
παράγοντες που αυτή τη στιγμή είναι αστάθμητοι, αλλά
ο ψηφοφόρος δεν θα ξεγελαστεί θα ξέρει τι ακριβώς
θα πράξει», έλεγε τότε χαρακτηριστικά.
Ουδέποτε βεβαίως είπε επίσημα ότι θα μείνει στις
Βρυξέλλες και θα αποποιηθεί της θέσης. Ούτε όμως
υποσχέθηκε πως θα άφηνε την Ευρωβουλή για μία θέση
στο κυπριακό Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να εκλεγεί
μεν, αλλά να αποποιηθεί της θέσης το βράδυ των
εκλογών. Κίνηση αρκετή για να κατηγορείται μέχρι
σήμερα για εξαπάτηση των ψηφοφόρων της.
Όμως τα περί εξαπάτησης των ψηφοφόρων είναι
μάλλον φρούτο που διανθίζει διεθνώς. Άρχισε να καλλιεργείται έντονα κατά την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα
και όταν ενώ οι Έλληνες πανηγύριζαν για το σκίσιμο
των μνημονίων που θα ακολουθούσε, γιορτάζοντας με
χορούς στο Σύνταγμα το «Όχι» στο δημοψήφισμα, την
επόμενη μέρα βρέθηκαν σε αμηχανία, όταν ο Αλέξης
Τσίπρας γύρισε το αποτέλεσμα την υστάτη ούτως ώστε
να αποφευχθεί το Grexit. Κίνηση που για κάποιους θεωρείται πως έσωσε την Ελλάδα από την πλήρη οικονομική
κατάρρευση και που για άλλους μεταφράστηκε ως
πλήρη εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.
Ένα εκλογικό σώμα που εξαπατείται. Ένα σώμα που
δεν ευθύνεται για την ψήφο του, γιατί οι «λαϊκιστές
δημαγωγοί» έπαιξαν με την οργή και την ανέχειά του,
σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Εξαπατημένοι βεβαίως
ένιωσαν και οι Βρετανοί πολίτες από τα πολιτικά
πρόσωπα που υποστήριξαν καθ’ όλη την καμπάνια του
δημοψηφίσματος την έξοδο της Βρετανίας από την
Ε.Ε. Αυτό λέει άλλωστε και μέρος της αντιπολίτευσης.
Ότι ανίδεοι δημαγωγοί παίζουν με το λαϊκό αίσθημα
της εθνικής κυριαρχίας και στην ουσία εξαπατούν το
εκλογικό κοινό σέρνοντάς τους σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Είναι όμως οι ψηφοφόροι εξαπατημένοι ρομαντικοί
και επικίνδυνοι αφελείς; Αυτό το παραμύθι έχει καλλιεργηθεί σκοπίμως από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν στην ουσία
τη δική τους ήττα. Όταν όμως απαιτείται από το κάθε
πολιτικό πρόσωπο να λαμβάνει την πολιτική ευθύνη
των πράξεών του, με τον ίδιο τρόπο το εκλογικό σώμα
και ο κάθε ψηφοφόρος οφείλει να κάνει την αυτοκριτική
του για το τι ψηφίζει και τι πρεσβεύουν πράγματι όλοι
αυτοί που ψηφίζει.
Γιατί αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι οι 4.000 περίπου
σταυροί που έλαβε η Ελένη Θεοχάρους στις βουλευτικές
του 2016, ήταν γιατί οι ψηφοφόροι ανέμεναν πως θα
παραδώσει την έδρα στις Βρυξέλλες και θα γυρίσει στη
Λευκωσία.
Ούτε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πίστεψε τις
ανοησίες του Αλέξη Τσίπρα πως η Ελλάδα θα βαρά το
νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν, ή ότι η Μεγάλη
Βρετανία θα γονατίσει με την αποχώρησή της την Ε.Ε.!
Με τον ίδιο τρόπο αδυνατούμε πλέον να πιστέψουμε
και την πλήρη εξαπάτηση των όσων ψηφίζουν ΕΛΑΜ.
Γιατί όση παραπληροφόρηση και αν υπάρχει για το
τι πρεσβεύουν και ποιοι είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα
γεγονότα και τοποθετήσεις τους που δεν επιδέχονται
διαφορετικής ερμηνείας. Αποδεικνύουν με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο το τοξικό τους προσωπείο και το φασιστικό δηλητήριο που στάζουν.
Και όσοι επιλέξουν για ακόμη μία φορά να ρίξουν
ψήφο στο ΕΛΑΜ, ας αναλάβουν την προσωπική τους
ευθύνη. Γιατί η δικαιολογία ότι έχουμε εξαπατηθεί
παίζει πλέον και με την ανοχή και με τη νοημοσύνη
μας. Εκτός αν είμαστε πράγματι τόσο ανόητοι.

«Απορία ψάλτου, βηξ» λέει η παροιμιώδης
φράση και ο υπερήλικας θαμώνας του καφενέ, μεταξύ πιλότας και μπύρας, για να
αλλάξει τη «ροή», την τύχη στα χαρτιά,
των αντιπάλων του, διερωτήθηκε αν ο Χάρης Γεωργιάδης και ο Νικόλας Χατζηγιάννης ήταν οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» κατά την φράση η οποία
αποδίδεται στον Λένιν. Οδήγησαν σε κλείσιμο τον Συνεργατισμό, έλεγε, και ενδεχομένως αύριο να κλειστούν
και ίδιοι πίσω, από κάποια κάγκελα μιας φυλακής ή να
κλειστούν στα κάγκελα της δικής τους ψυχής. Ο «βηξ»
του χαρτοπαίκτη είχε αποτέλεσμα, αφού οι καλοί παππούδες έπιασαν την κουβέντα και άρχισαν να λένε
ιστορίες για το Συνεργατικό του χωριού τους, για τον
κουμπάρο, ο οποίος έδωσε δάνεια και κτίστηκαν τα
σπίτια των κόρων τους και για τους τοκογλύφους, οι
οποίοι έφαγαν τις περιουσίες των γονιών τους.
Επιμένουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Οικονομικών ότι έπραξαν το σωστό για τον Συνεργατισμό, για τους καταθέτες και τον τόπο. Το ερώτημα
το οποίο πλανάται είναι αν ο Νίκος Αναστασιάδης και
ο Χάρης Γεωργιάδης είναι όντως οι σωτήρες του τόπου,
ή αν απλώς είναι οι «χρήσιμοι ηλίθιοι». Άραγε γλύτωσε
ο τόπος από μια νέα οικονομική καταστροφή, από ένα
νέο κούρεμα ή απλώς ήταν ένα ακόμη κόλπο του οικονομικού κατεστημένου, μετά το χρηματιστήριο και τη
φούσκα των ακινήτων. Απάντηση σίγουρα δεν πρόκειται
να υπάρξει στα ερωτήματα, έστω και αν ξεκινήσουν
δικαστικές διαδικασίες
και έστω και αν καταλή- 





ξουν μερικοί άνθρωποι
Το ερώτημα το
στη φυλακή.
«Χρήσιμοι ηλίθιοι» με- οποίο πλανάται είτατρέπονται όχι σπάνια
ναι αν ο Νίκος
και οι δημοσιογράφοι, οι
οποίοι πολεμούν για τα Αναστασιάδης και ο
δικαιώματα όλων των άλ- Χάρης Γεωργιάδης
λων, εκτός από τα δικά
τους. Συχνά πυκνά πέ- είναι όντως οι σωτήφτουν θύματα, μερικών ρες του τόπου, ή αν
επιτήδειων πολιτικών ταγών, οικονομικών παρα- απλώς είναι οι
γόντων και άλλων αετο- «χρήσιμοι ηλίθιοι».
νύχηδων. «Βάζουν κάτω
τη ράχη τους» για να προωθήσουν τα συμφέροντα μερικών, ενώ όχι σπάνια «πληρώνουν και τη νύφη» με
αγωγές για λιβέλους και δικαστικές μάχες. Και για «πουπανοπροίτζη» δέχονται και τις επικρίσεις καφενόβιων
και όχι μόνο, ότι «εσείς φταίτε γιατί δεν τους τα γράφεται».
Τι και αν οι εφημερίδες και τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης
είναι γεμάτα αποκαλύψεις για σκάνδαλα, τι και αν οι
εκθέσεις του γενικού ελεγκτή ασφυκτιούν από παρατυπίες και παρανομίες, τι και αν όλοι ξέρουν ότι ο τάδε
και η τάδε τα παίρνουν.
Αλλά το «κρύψε να περάσουμε» είναι το καλύτερο
καταφύγιο του κάθε «σοβαρού» Κυπραίου, ο οποίος περιμένει τα «σύκα να ωριμάσουν» για να πέσουν κάτω
και με την ησυχία τους, να τους πατήσουν κάτω και
να νοιώσουν τάχα δικαιωμένοι.
Το αλάθητο κριτήριο για την ορθότητα ή όχι των
έργων και των κατορθωμάτων κάθε ανθρώπου είναι
μόνο η συνείδησή του, όταν βεβαίως αυτή δεν είναι
αμαυρωμένη. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται, όταν
πλαγιάσει και ησυχάσει το κορμί και η ψυχή του, αν οι
ενέργειές του ήταν σωστές ή όχι, αν ο αγώνας τον οποίο
διεξάγει στοχεύει στο προσωπικό του συμφέρον ή αν
στοχεύει στο συλλογικό καλό. Οι «χρήσιμοι ηλίθιοι»
μπορούν να αποτελούν την εύκολη λύση για τους «άτιμους έξυπνους», μόνο που η ατιμία έχει κοντά ποδάρια,
όπως και οι «κλέφτες και οι ψεύτες» τον πρώτο χρόνο
χαίρονται. Η εμπειρική ρήση, όταν «οι άνθρωποι σχεδιάζουν ο Θεός γελά» σίγουρα αγγίζει και τους «άτιμους
έξυπνους», οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους «χρήσιμους
ηλίθιους».
Όλα εδώ πληρώνονται λέει ο λαός και μια αναδρομή
στο πρόσφατο παρελθόν καταδεικνύει πόσοι φιλόδοξοι
σωτήρες του τόπου οδηγήθηκαν στις φυλακές, πόσοι
πλούσιοι «επτώχευσαν και επείνασαν» και πόσοι λαοπρόβλητοι έμειναν μόνο και έρημοι, στην δική τους
προσωπική κόλαση. Ευτυχώς ή δυστυχώς εδώ είναι ο
παράδεισος και η κόλαση εδώ.

economidoum@kathimerini.com.cy

Μαγική, κυπριακή πανσέληνος.

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Από εγωισμό καλά πάμε,
αλλά με μέτρο…
Το γεγονός πως βρέθηκα στο Ισραήλ που βλέπουν στο γκάζι όλες τις απαντήσεις,
πριν από λίγες ημέρες για να κα- ξεχνώντας ή αγνοώντας την κατ’ εμέ σοφή
λύψω για την «Κ» την τριμερή, συμβουλή του προαναφερόμενου διπλωμάτη.
ήταν για εμένα προσωπικά (και να Θα αργήσουμε να έχουμε εξελίξεις με το Φ.Α.
με συγχωρείτε που γράφω σε πρώ- και όταν θα ξεκινήσουμε να τις έχουμε καλά
το πρόσωπο, έβαλα τη λέξη εγωι- θα είναι να έχουμε ξεκαθαρισμένα τα πάντα
σμό στον τίτλο) μια ευκαιρία να δω κάποια με την Τουρκία. Και το Κυπριακό επίσης. Πώς
πράγματα και κυρίως να προσπαθήσω να τα θα γίνει αυτό; Να πιέσουμε να γίνει η ΑΟΖ θέμα
καταλάβω από μέσα που λένε. Πώς συμπερι- της Ευρώπης, που αν πιστέψουμε στα μελλούφέρονται οι ηγέτες σε μια σύνοδο που έχει να μενα και ότι κάποτε θ’ απεξαρτηθεί από το Φ.Α.
πάρει πέντε αποφάσεις για το μέλλον της, το της Ρωσίας, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
οποίο μπορεί να πάρει σάρκα και οστά σε κάποια Μπορεί να γίνει η κυπριακή ΑΟΖ, ΑΟΖ της Ε.Ε.;
χρόνια. Σε πόσα; Δεν ξέρω, αλλά όταν μιλάμε Μπορεί η Ε.Ε. να έχει μεγαλύτερο ρόλο και στο
Κυπριακό; Γιατί δηλαδή την ίδια
για το Φ.Α. να κρατάμε την ατά




ώρα, και ίσως είναι απλοϊκό το
κα που είπε ένας διπλωμάτης: 
και πιο γενικό, θέτουμε
Κοιτάξτε πρώτα το Κυπριακό.
Να πιέσουμε να γίνει ερώτημα
ως Ε.Ε. κυρώσεις στη Ρωσία για
Τα είπε όλα. Οι ηγέτες σε μια
τη συμπεριφορά της στην Ουτέτοια σύνοδο όπως του Ισραήλ, η ΑΟΖ θέμα της
συμπεριφέρονται όπως και οι Ευρώπης, που αν πι- κρανία και δεν κάνουμε το ίδιο
προς την Τουρκία; Κι όχι μόνο
χώρες τους. Διατεθειμένοι να
αυτό αλλά αντιθέτως «πολεμάμε»
αφήσουν στο πλάι τον κρατικό στέψουμε στα μελνα κρατήσουμε έναν δρόμο ανοιτους εγωισμό για να δημιουρ- λούμενα και ότι κάχτό μαζί της και πάμε μια με το
γήσουν ένα κοινό πλαίσιο συμκαρότο, μια με το μαστίγιο; Επειφέροντος από το οποίο θα βγουν ποτε θ’ απεξαρτηθεί
δή η Ρωσία πληγώνει τον εγωιόλοι ωφελημένοι.
από το Φ.Α. της
σμό μας; Η Τουρκία τι κάνει; Να
Δεν είναι καθόλου απλή υπόΡωσίας, από κάπου
φύγουμε να πάμε στο αλλού:
θεση βέβαια εφόσον το τι θέλει
Μέμφομαι επίσης εκείνους που
ο ένας με το τι θέλει ο άλλος εί- πρέπει να ξεκινήσει.
δεν βλέπουν κανένα όφελος από
ναι δύσκολο να βρεθεί και να
συμφωνηθεί ακόμη και μέσα σε μια πολυκατοικία το Φ.Α. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που για κάποιο
που λέει ο λόγος, πόσο μάλλον στην πολυκα- λόγο πιστεύουν πως τίποτα δεν πρόκειται να
τοικία της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτήν η γίνει θετικό για την κοινωνία. Δεν θα μπω στη
Κύπρος έχει ένα καλό διαμέρισμα, εξαιρετική διαπραγμάτευση να τους πείσω πως είναι άσπρο
θέση, όλη η Αν. Μεσόγειος πλάκα. Προτέρημα. το γάλα, είναι ένας δρόμος που τελικά μπορεί
Έχει και παρκινγκ που το σκάψανε και βρήκανε και πρέπει να το προσπαθήσει και καθένας
αρχαία αέρια έτοιμα να προσδώσουν αξία στο μόνος του, αλλά πρέπει να πειστούμε όλοι για
οικόπεδο. Προτέρημα και αυτό. Αυτά τείνουν το εξής. Η προσπάθεια έγινε, δεν μας αγάπησε
να σε κάνουν να νιώθεις μια σιγουριά ή γιατί ξαφνικά κανείς και όλοι έχουν να περιμένουν
όχι να σου προσδίδουν έναν εγωισμό. Δεν είναι κάτι από τη συνεργασία μαζί μας όπως και εμείς
κακό, αλλά θέλει μέτρο. Δεν μπορούμε να βγαί- μαζί τους. Αυτά θέλουν χρόνο κι όχι τραβηγμένες
νουμε διαρκώς και να λέμε «εγώ μπαμ» «εγώ από τη μια ή την άλλη συμπεριφορές, όπως τις
μπουμ». Αρκεί μια φορά. Ναι, έχουμε φυσικό προανέφερα που σίγουρα δεν οδηγούν πουθενά
πλούτο και το διαμέρισμα στην πολυκατοικία κι αν μη τι άλλο σπάνε και το βασικό νόημα σε
μας το θέλουν πολλοί για να βλέπουν όσα βλέ- χίλια κομμάτια. Κι αυτό δεν είναι άλλο παρά
πουμε, αλλά την ίδια ώρα δεν είμαστε ο βασικός το ότι όλα είναι θέμα εγωισμού. Απλά κι εκεί
θέλει μέτρο…
παίκτης.
Άλλος είναι και πιστέψτε με στο Ισραήλ το
έδειξε. Οπότε από τη μια μέμφομαι εκείνους tsikalasm@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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Εν ονόματι του πολιτισμού
Μεγάλωσα με τον πατέρα μου
να μου απαγγέλει –ακόμα και
σε ηλικία που δεν ήμουν σε
θέση να κατανοήσω– στίχους
από ποιητές και να μου αναλύει
τους πίνακες του Διαμαντή και
του Χριστόφορου Σάββα. Θυμάμαι πως στην
εφηβεία μου μου έφερνε τόμους βιβλίων
περί τέχνης και πολιτισμού, σε μια αγωνία
του να με «εξοπλίσει» με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μη φυλακίσω το πνεύμα μου
σε οτιδήποτε δεν συνιστά ουσία. Ήταν φορές, ομολογώ, που όλα αυτά μου έπεφταν
κάπως βαριά, με υποψίαζαν δηλαδή πιο
νωρίς από ό,τι θα ήθελα για εκείνα που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια.
Όταν αργότερα αποφάσισα να γίνω δημοσιογράφος ο λόγος δεν ήταν για να διερευνώ σκάνδαλα ή για να ξετρυπώνω την
πρώτη είδηση. Αγωνία μου ήταν να συναντήσω ανθρώπους του πνεύματος και να κλέ-

ψω από αυτούς χρήσιμες συνειδητοποιήσεις
που τους χάρισε το δικό τους παίδεμα με
τις λέξεις και τα χρώματα, στην αναζήτηση
του νοήματος της ύπαρξής μας. Ήθελα να
μάθω αν όντως τα χρώματα του Διαμαντή
ή οι λέξεις του Μόντη ή οι Βιολέτες του Λειβαδίτη θα με βοηθούσαν να ζήσω πιο ουσιαστικά ή αν τελικά όλη αυτή η «περιουσία»
θα με καθιστούσε στο περιθώριο ενός συστήματος που δεν ευνοεί την ελευθερία του
πνεύματος, αλλά στοχεύει στην «υποδούλωσή» του προκειμένου να μην απειλείται
το βασίλειο της μέτριας σκέψης και της μέτριας «ευτυχίας». Και η πραγματικότητα
είναι πως μέσα από αυτές τις συναντήσεις
έμαθα πολλά, εκτιμώντας τελικά πως ο πολιτισμός και η ανύψωση του πνεύματος
είναι ο μόνος τρόπος για να μεταπλάθεις
τη συνείδηση και τη σκέψη σου προκειμένου
να ζήσεις σύμφωνα με ό,τι σε συνιστά και
όχι με ό,τι υπαγορεύει η μάζα. Και ίσως το








Aν πράγματι ο κ. Αβέρωφ ενδιαφερόταν για τον πολιτισμό,
δεν θα ανεχόταν την υποβάθμιση της πολιτικής σε ένα
επίπεδο σαπουνόπερας.
κυριότερο που έμαθα είναι πως ο πολιτισμός
απαιτεί σεβασμό γιατί προκειμένου να υπάρχει παιδεύτηκαν άνθρωποι πληρώνοντας
το βαρύ τίμημα μιας συνεχής σύγκρουση
με τη «μέτρια» πραγματικότητα. Γιατί τα
γράφω όλα αυτά;
Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρέπει
να ανεχόμαστε πλέον να ασκούνται μικροπολιτικές εν ονόματι του πολιτισμού και να
μας σερβίρεται αυτή η έννοια σαν όραμα
πολιτικών που εμπράκτως και καθημερινά
αποδεικνύουν ότι δεν αναγνωρίζουν ούτε

την αξία, αλλά ούτε και τη σημασία της. Αν
όντως τη γνώριζαν τότε πρώτοι αυτοί θα
διέγραφαν από τις πολιτικές τους πρακτικές
που πόρρω απέχουν από τη βαθύτερη έννοια
του πολιτισμού. Όπως, επίσης, θα ήταν σε
θέση να διακρίνουν πως ο τρόπος που
ασκούν την πολιτική και ο τρόπος με τον
οποίο υποτιμούν τη νοημοσύνη μας δεν
συμβαδίζει σε καμία περίπτωση με τη βαθύτερη ουσία του πολιτισμού. Ας γίνω όμως
πιο συγκεκριμένη: Δεν μπορεί π.χ. ο κ. Αβέρωφ να επιμένει πως η καταψήφιση του
προϋπολογισμού του ΡΙΚ έχει να κάνει με
τη βαθύτερη αγωνία του ιδίου και του κόμματος του για μια ραδιοτηλεόραση που να
προάγει τον πολιτισμό μας. Και μη βιαστείτε
να του αποδώσετε δικαιολογητικά, γιατί το
θέμα εδώ δεν έγκειται στα κακώς έχοντα
της κρατικής μας ραδιοτηλεόρασης (τα
οποία βεβαίως και υπάρχουν και τα οποία
δεν είναι πρόσφατα, αλλά αποτέλεσμα της

παρεμβατικότητας των εκάστοτε κυβερνώντων) αλλά στο ποιοι εν ονόματι του πολιτισμού έχουν το θράσος να ασκούν τη μικροπολιτική τους. Διότι αν πράγματι ο κ.
Αβέρωφ ενδιαφερόταν για τον πολιτισμό,
τότε δεν θα ανεχόταν πολλούς από τους
βουλευτές του κόμματος του να υποβαθμίζουν τη γλώσσα και τη σκέψη μας, όπως
δεν θα ανεχόταν την υποβάθμιση της πολιτικής σε ένα επίπεδο σαπουνόπερας. Παραφράζοντας, λοιπόν, έναν από τους στίχους
του Κώστα Μόντη που λέει «αν δεν είχες
τίποτα να πεις γιατί ενόχλησες τις λέξεις»
θα συμβούλευα και τον κ. Αβέρωφ και τους
λοιπούς ασκούντες την πολιτική να πάψουν
πια να ενοχλούν τη λέξη πολιτισμός, αν μη
τι άλλο από σεβασμό προς τους ανθρώπους
που την υπηρέτησαν και την υπηρετούν
πληρώνοντας το τίμημα.

elenixenou11@gmail.com
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Δύσκολη παρτίδα σκάκι
στη Μεσόγειο
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κάτι που ξεκίνησε
«κατά λάθος» ένα
βράδυ σε ένα εστιατόριο στη Μόσχα
έχει σήμερα εξελιχθεί σε μια στρατηγική σχέση. Ο λόγος, βέβαια, για
τη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
- Κύπρου. Δείχνει τι μπορεί να
κάνει αυτή η χώρα όταν υπάρχει
συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική, άσχετα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία.
Και ας μην έχουμε καμία αμφιβολία. Τίποτα δεν θα αλλάξει στον








Η πιθανότητα πρόκλησης περαιτέρω έντασης
είναι μεγάλη. Ο Ερντογάν κλονίζεται και καταφεύγει σε εθνικιστικές
κορώνες, ενώ στην Αθήνα έχουμε μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση.
συγκεκριμένο τομέα με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο
ισχύει μάλλον και στην περίπτωση
που χάσει ο Νετανιάχου. Η κόντρα
με τον Ερντογάν μπορεί να είναι
προσωπική, αλλά το βαθύ κράτος
του Ισραήλ δεν θα εμπιστευθεί
πλέον εύκολα την Τουρκία.
Η Αγκυρα παρακολουθεί αμήχανα και με εντεινόμενο εκνευρισμό τις εξελίξεις. Το γεγονός ότι
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο στην τριμερή συνάντηση
έχει προκαλέσει σοκ. Γνωρίζουν
βέβαια στην Τουρκία ότι σκοπός

ήταν η ενίσχυση του Νετανιάχου
ενόψει της επικείμενης κρίσιμης
εκλογικής αναμέτρησης. Παρ’ όλα
αυτά, πρόκειται για ένα ισχυρό
σήμα από την Ουάσιγκτον.
Η Τουρκία επίσημα, αλλά και
παρασκηνιακά, απειλεί ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων. Βασικός της στόχος είναι
να μην επεκταθεί η ελληνική ΑΟΖ
νότια από το Καστελλόριζο και να
περιορισθούν οι έρευνες στην
ΑΟΖ της Κύπρου στα οικόπεδα
που έχουν ήδη ερευνηθεί. Οι Τούρκοι διπλωμάτες συχνά αποκαλούν
το Καστελλόριζο «μεγάλη παγίδα
των ελληνοτουρκικών σχέσεων».
Θέλουν να το αποσυνδέσουν από
τη διαπραγμάτευση για το Αιγαίο
και επιμένουν ότι δεν του «ανήκει»
το τεράστιο κομμάτι ΑΟΖ που του
προσδίδει η Ελλάδα.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι
κρίσιμες. Ο Ερντογάν κλονίζεται
και πιέζεται, με αποτέλεσμα να
καταφεύγει σε εθνικιστικές κορώνες. Στην Αθήνα έχουμε μια
αποδυναμωμένη κυβέρνηση αντιμέτωπη με το φάσμα της εκλογικής ήττας. Ακόμη και αν ήθελε
να ανοίξει τη διαπραγμάτευση για
τα ελληνοτουρκικά, δεν την «παίρνει» να το κάνει υπό τις παρούσες
συνθήκες. Η πιθανότητα πρόκλησης περαιτέρω έντασης είναι μεγάλη. Η σχέση με το Ισραήλ είναι
βαθιά και στρατηγική, αλλά δεν
επεκτείνεται –προφανώς– σε παροχές εγγυήσεων ασφάλειας.
Γι’ αυτό, πέρα από την ευφορία
που προκάλεσε η τετραμερής με
την παρουσία Πομπέο, απαιτείται
σύνεση και προσοχή. Μια παρτίδα
σκάκι σε αυτή την περιοχή δεν
ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση.
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Πρωταγωνιστές μιας παρά τρίχα τραγωδίας
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οσο μαθαίνουμε για
τις πιο δύσκολες ημέρες της ελληνικής
κρίσης, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τον
ρόλο κάποιων πρωταγωνιστών, τόσο πιο απίστευτο
φαίνεται ότι η Ελλάδα έμεινε όρθια.
Ενώ, όμως, αποφύγαμε το χειρότερο
–την έξοδο από την Ευρωζώνη–,
οι διαφορετικές δυναμικές που αναπτύχθηκαν, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και οι ιδεοληψίες
πρωταγωνιστών είχαν ως αποτέλεσμα την κακή διαχείριση της κρίσης από τους Ευρωπαίους, τους
Ελληνες και το ΔΝΤ. Ετσι, ο ελληνικός λαός επωμίστηκε μεγαλύτερο
βάρος απ’ ό,τι του αναλογούσε. Η
προχθεσινή αποκάλυψη του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι το 2015 έφθασε
κοντά στην παραίτηση είναι άλλη
μια λεπτομέρεια του μεγάλου ψηφιδωτού που ελπίζουμε κάποια ημέρα να δούμε ολοκληρωμένο.
Οπως κάθε μαρτυρία, η τελευταία του κ. Σόιμπλε πρέπει να ελεγχθεί για την ακρίβειά της και να
αναρωτηθούμε ποιους στόχους
είχε τότε και πώς κρίθηκαν από
το αποτέλεσμα. Σε «Γεύμα με τους
Financial Times», ο πρώην υπουρ-

γός Οικονομικών της Γερμανίας
είπε ότι από νωρίς πρότεινε στον
ομόλογό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου η Ελλάδα να βγει από
την Ευρωζώνη για μία δεκαετία.
«Αλλά όλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει
περίπτωση για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Σόιμπλε δεν παραιτήθηκε από τη σκέψη, πιέζοντας
για προσωρινό Grexit πάλι το 2015.
Η Αγκελα Μέρκελ και οι επικεφαλής
άλλων κυβερνήσεων της Ευρωζώνης απέρριψαν την πρόταση. Ετσι,
ο Σόιμπλε «ήρθε κοντά» στο να
παραιτηθεί. Ομως, παρότι σκέφτηκε
ότι η απόφαση για την Ελλάδα
ήταν λάθος, παρέμεινε πιστός στη
Μέρκελ. Είναι γνωστό ότι το 2015,
στη διάρκεια της «διαπραγμάτευσης» με τους Τσίπρα - Βαρουφάκη,
ο Σόιμπλε πρότεινε αναστολή της
συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Το ότι το πρότεινε και
νωρίτερα στον Γ. Παπακωνσταντίνου είναι είδηση για τον πρώην
υπουργό, ο οποίος απάντησε στο
Twitter χθες: «Δεν το θυμάμαι αυτό.
Ισως επειδή είναι κάτι το οποίο
ποτέ μα ποτέ δεν θα ανεχόμασταν».
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος
διαδέχθηκε τον Παπακωνσταντίνου το 2011 και ήταν υπουργός Οι-

κονομικών έως τον Μάρτιο του
2012, έχει πει ότι ο Σόιμπλε του
πρότεινε Grexit δύο φορές. Ισως
ο κ. Σόιμπλε να μπέρδεψε τους Ελληνες υπουργούς.
Γνωρίζουμε από τις μαρτυρίες
πρωταγωνιστών και από τις εις βάθος έρευνες δημοσιογράφων ότι η
Ελλάδα έφθασε στο χείλος του γκρεμού και ότι η αμερικανική παρέμβαση και οι αποφάσεις της κ. Μέρκελ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
παραμονή μας στο ευρώ. Η κυβέρνηση Ομπάμα κυρίως, αλλά και η
Κίνα, πίεσε τη Γερμανία να στηρίξει
την Ελλάδα. Στο τέλος, όχι μόνο
έμεινε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη
αλλά θεσπίστηκαν και μηχανισμοί
που φάνηκαν πολύ χρήσιμοι στη
διαχείριση των επόμενων κρίσεων
του ευρώ. Η δήλωση του κ. Σόιμπλε
ότι έφθασε στο σημείο της παραίτησης λόγω της συμφωνίας με την
Ελλάδα δείχνει πόση πίεση υπέστη
η καγκελάριος από ανθρώπους κοντά της να μη στηρίξει τη χώρα μας,
και όμως έπραξε το σωστό. Παρομοίως, η πίεση που ασκήθηκε από
την Bundesbank στον Μάριο
Ντράγκι δεν εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το
να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να

σωθεί το ευρώ. Ο Σόιμπλε, ο Αξελ
Βέμπερ και ο Γενς Βάιντμαν της
Bundesbank μπορούσαν να απειλούν με παραίτηση (ή, στην περίπτωση Βέμπερ, να παραιτηθούν)
και την ίδια ώρα άλλοι να κάνουν
τις αναγκαίες κινήσεις για το συλλογικό καλό της Ε.Ε. Από τη δική
μας πλευρά, ο Βαρουφάκης, απαιτώντας σύγκρουση, δεν απείλησε
απλώς με παραίτηση λόγω της ίδιας
συμφωνίας που αναστάτωνε τον
Σόιμπλε, παραιτήθηκε. Για ένα διάστημα, λοιπόν, οι δύο τόσο διαφορετικοί πρωταγωνιστές της παρά
τρίχα τραγωδίας συντονίστηκαν
σε παράλληλες πορείες. Ευτυχώς,
οι προϊστάμενοι αγνόησαν τις απειλές και των δύο. Η περιγραφή της
υπόθεσης από τον Ελληνα πρώην
υπουργό είναι πιο γλαφυρή και μελετημένη ώστε να παρουσιαστεί
ο αφηγητής με τον θετικότερο δυνατό τρόπο. Τι θα πετύχαιναν οι
δύο εάν εμπόδιζαν τη συμφωνία;
Ο Σόιμπλε θα είχε συμβάλει στην
καταστροφή μιας ασήμαντης γι’
αυτόν ξένης χώρας· ο Βαρουφάκης
στην καταστροφή της δικής του.
Μαζί θα κατάφερναν ισχυρό πλήγμα
στην ελπίδα για μια Ευρώπη αλληλεγγύης και συνεννόησης.

Η φύση της απειλής
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους
θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει ότι
το ευρωπαϊκό σύστημα απλούστατα
εμωράνθη ή ότι εν πάση περιπτώσει κινείται προς την κατεύθυνση
αυτή. Ετσι λοιπόν προσδόθηκε
στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
διάσταση αμφισβητήσεως της ευρωπαϊκής καθεστηκυίας τάξεως,
λόγω της δημοσκοπικής ανόδου
των κομμάτων της λεγομένης
άκρας Δεξιάς. Κάθε σύστημα, για
να εξασφαλίσει την υποστήριξη
ή την ανοχή των πολιτών, έχει








Η απειλή στην ενωμένη
Ευρώπη προέρχεται
αποκλειστικώς και μόνον από τον εαυτό της
και όχι από εξωγενείς
παράγοντες των
«άκρων».
ανάγκη να μάχεται εναντίον εσωτερικού αντιπάλου. Συχνότατα ο
αντίπαλος είναι υπαρκτός και
άκρως επικίνδυνος. Στα χρόνια
του Ψυχρού Πολέμου, ο κίνδυνος
προερχόταν από τη δράση των
κομμουνιστών στις χώρες της αστικής δημοκρατίας.
Αλλά μετά την κατάρρευση της
ΕΣΣΔ τα κομμουνιστικά κόμματα
εξαφανίσθηκαν από το πολιτικό
προσκήνιο της Ευρώπης, με εξαίρεση ίσως το ΚΚΕ, που διατηρεί
ένα σταθερό πλην όμως ευπρεπές
μονοψήφιο ποσοστό, δίχως καμία
πρόθεση να αυξήσει την επιρροή
του δραματικά. Εξ ου και η ρητορική του παραμένει αναλλοίωτη,
ωσάν να μην έχει τίποτε αλλάξει.
Μια άναρχη ριζοσπαστική Αριστερά, όπως αυτοαποκαλείται,
έκανε την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, και στην Ελλάδα κατάφερε να κατακτήσει την εξουσία
διά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Αλέξη
Τσίπρα. Αλλά η «επανάσταση»
εναντίον του ευρωπαϊκού κατεστημένου διήρκεσε επί επτάμηνο,

για να ακολουθήσει υποδειγματική
ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό
κατεστημένο και την Ουάσιγκτον.
Βεβαίως ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να
εφαρμόσει μια καθαρώς ταξική
πολιτική, που αποσκοπεί στην περαιτέρω εξάρθρωση κυρίως της
οικονομικά ενεργού παλαιάς «αστικής τάξεως» και ιδιοτύπων επιχειρηματιών, που αξιοποίησαν τις
στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας και κυρίως του τραπεζικού
συστήματος. Αυτά όμως έγιναν με
τη συναίνεση των Ευρωπαίων εταίρων μας, διά του προγράμματος
που συνομολόγησαν με τον Ελληνα
πρωθυπουργό, προς «εκσυγχρονισμό» της απροσάρμοστης ελληνικής οικονομίας. Εν ολίγοις οι Ευρωπαίοι δεν έσπευσαν προς σωτηρία του «παλαιού κατεστημένου», αλλά για την εξάρθρωσή του.
Μέχρις ενός σημείου ο κ. Τσίπρας
δεν διέψευσε τις προσδοκίες τους.
Σήμερα η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής τάξης πραγμάτων προέρχεται από την «άκρα Δεξιά» ή
αυτό τουλάχιστον θρυλείται. Κάποιοι βρίσκουν αναλογίες μάλιστα
με την ευρύτατη αναταραχή που
συνεκλόνισε την Ευρώπη το 1848.
Αλλά από τις επαναστάσεις που
εσάρωσαν την ήπειρο από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο μία
μόνον είχε διαχρονικά αποτελέσματα: η εκθρόνιση του «αστού
βασιλέα» Λουδοβίκου Φιλίππου,
και η ανακήρυξη της Γαλλίας σε
Δημοκρατία. Μία δεύτερη αλλαγή
συμβολικής σημασίας ήταν η απομάκρυνση του Κλέμενς φον Μέτερνιχ από την καγκελαρία της
Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.
Υστερα από μόνον δεκαοκτώ μήνες
η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων είχε
εκ νέου αποκατασταθεί.
Την απειλή της «άκρας Δεξιάς»
αξιοποίησε ο κ. Τσίπρας για να
συγκροτήσει «μέτωπο» δημοκρατικών δυνάμεων προσβλέποντας
σε μια αξιοπρεπή ήττα στις εκλογές
του Μαΐου. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Το ουσιώδες είναι
ότι η απειλή στην ενωμένη Ευρώπη
προέρχεται αποκλειστικώς και μόνον από τον εαυτό της, και όχι από
εξωγενείς παράγοντες των
«άκρων».

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η μήτρα του καινούργιου
Η προεκλογική περίοδος ξεγυμνώνει,
δραματικά και ανέλπιδα, τον εγχώριο ευτελισμό της πολιτικής.
Η διαφθορά, η ανικανότητα, ο
τυφλός φανατισμός μπορούν να
καταγγελθούν και η καταγγελία
να αφυπνίσει τους πολίτες (έστω
εφήμερα). Ο ευτελισμός της πολιτικής είναι κάτι άλλο: Για να αντιδράει κάποιος με αποτροπιασμό,
προϋποτίθεται καλλιέργεια δυσκατόρθωτη στους καιρούς μας.
Ενας ορισμός της ευτέλειας θα
ήταν, να την ταυτίσουμε με τη
σκόπιμη υποκατάσταση της πραγματικότητας από τις εντυπώσεις.
Η «πολιτική» σήμερα αρχίζει και
τελειώνει με αυτή την υποκατάσταση. Εχει υιοθετήσει τη λογική
του μάρκετινγκ, τα τεχνάσματα
των opinion makers, την «κατασκευή» της πραγματικότητας από
τα τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά «μέσα»
και το «διαδίκτυο». Ευτελισμός της
πολιτικής ήταν: να ασκείται η εξουσία (αλλά και η αντιπολίτευση) με
αποκλεισμένη (έντεχνα εξουδετερωμένη) τη λογική-κριτική ικανότητα των πολιτών.
Η χρηστική εκδοχή του σχολείου, η αξιολογική υπεροχή (ρεαλιστικότατη) του φροντιστηρίου, ο
έλεγχος των πανεπιστημίων από
τις κομματικές νεολαίες, η μεθοδική
επιβολή της ποδοσφαιρολαγνείας
και του τζόγου στις μάζες είναι η
στανική (ανεπίγνωστη) «παιδαγωγία» που έχει οδηγήσει την ελλαδική κοινωνία, χρόνια τώρα, στην
υποκατάσταση της πολιτικής από
τις εντυπώσεις. Η αντίσταση στη
μεθοδικότατη αυτή υποδούλωση

δεν είναι εύκολη, γι’ αυτό και σπανίζει.
Ζούμε και πολιτευόμαστε με
την ψευδαίσθηση ότι επιλέγουμε
και αυτενεργούμε, ενώ είμαστε
υποταγμένοι στο δόλιο παιχνίδι
των μεθοδευμένων εντυπώσεων.
Μας λανσάρουν το μαύρο για
άσπρο, το άσπρο για μαύρο. Ποιος
είναι ο «προοδευτικός» και ποιος
ο «συντηρητικός» και «σκοταδιστής» το καθορίζουν τα υπανθρωπάκια κομματικών επιτελείων και
το αναμηρυκάζουν θλιβερές μαριονέτες εκφωνητών και «σχολιαστών» σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικά κανάλια. Πόσοι Ελληνες
έχουν κιόλας λησμονήσει το ιστορικό κορύφωμα ευτελισμού της
πολιτικής: την αδιάντροπη «κωλοτούμπα» του ΣΥΡΙΖΑ. Οχι η οποιαδήποτε «Αριστερά», αλλά η αλαζονικά κλασαυχενιζόμενη σαν «Ριζοσπαστική», πούλησε ξεδιάντροπα, μέσα σε μια νύχτα, την αριστεροσύνη της και τη δημοψηφισματική ετυμηγορία του λαϊκού
σώματος, μόνο για την ηδονή της
εξουσίας.
Αυτή η έσχατη ευτέλεια, η ατιμωτική ντροπή της ωμής προδοσίας
«αρχών» και επαγγελιών, εμφανίζεται σήμερα, στο προεκλογικό παραλήρημα του πρωθυπουργού, σαν
σπουδαίο πολιτικό κατόρθωμα. Κατόρθωμα που «απειλείται» από το
ενδεχόμενο επανάκαμψης του «παλαιού καθεστώτος», δηλαδή κομμάτων που τη μνημονιακή τους
χαμέρπεια αναπαράγει αδιάντροπα
ο ΣΥΡΙΖΑ, τρία χρόνια τώρα, λειτουργώντας «αντ’ αυτών».

Πώς να ξεχωρίσει ο πολίτης τον
λακεδισμό της «ριζοσπαστικής»
Αριστεράς από τον λακεδισμό του
«παλαιού καθεστώτος» («Κεντροδεξιάς» - «Κεντροαριστεράς»); Η
υποταγή ολόκληρου του κομματικού φάσματος (πλην των άγονα
ακραίων) στην απολυταρχία της
επιτρόπευσης δεν αφήνει περιθώρια
πολιτικών διαφοροποιήσεων – όλοι
«γλείφουν εκεί που έφτυναν». Ο
πρωθυπουργός και ο υπουργός του
«επικρατείας» (θλιβερή φιγούρα
αυτοκαταργημένης αξιοπρέπειας)
διεκδικούν τη διαφοροποίηση καταφεύγοντας στην ευκολία της ετικέτας, με τελική συνέπεια τη λασπολογία: Τσουβαλιάζουν όλους
αναμίξ τους πολιτικούς τους αντιπάλους κάτω από τους χαρακτηρισμούς: «Λαϊκισμός», «Εθνικισμός»,
«Ακρα Δεξιά». Το δίλημμα που θέλουν να «χάψει» ο ψηφοφόρος είναι
πολωτικό, βάναυσα ανέντιμο. «Ή
εμείς ή το χάος» – όλοι οι άλλοι
είναι η στενοκεφαλιά της συντήρησης, αυτοί που παγίδευσαν τη
χώρα στα μνημόνια.
Το κυβερνητικό «καθεστώς» και
τα φερέφωνά του λογαριάζουν
όλους τους πολίτες αμνήμονες: Οτι
έχουν πάψει να συντηρούν στη
μνήμη την εξευτελιστική αλλαξοπιστία και εξωμοσία των «ριζοσπαστών» της «Αριστεράς». Οτι δεν
αντιλήφθηκαν ότι τα άλλοτε «μαύρα
πρόβατα» του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος μεταμορφώθηκαν (με δόλωμα την εξουσία)
σε χαϊδεμένα παιδιά του ίδιου αυτού
ιστορικο-υλιστικού στρατοπέδου.
Δεν είναι οπωσδήποτε αμνήμο-

νες οι πολίτες. Κάποιοι θυμούνται
τη φασιστική τρομοκρατία των
«προοδευτικών δυνάμεων» που
εξανάγκαζε και τον Καραμανλή
(τον ελάσσονα) να αποφεύγει σχολαστικά τη λέξη «πατρίδα», δέσμιος
του συμπλεγματικού φόβου μήπως
τον χαρακτηρίσουν «εθνικιστή» –
ίδια και με τον Κυριάκο σήμερα.
Ομως στην προεκλογική αμάχη
τα κόμματα επιμένουν να λογαριάζουν τον πολίτη όχι μόνο αμνήμονα,
αλλά και ηλίθιο. Οι «διαμορφωτές
κοινής γνώμης» έχουν πείσει τους
κομματανθρώπους ότι πρέπει να
εκφράζουν «βεβαιότητα» για τη
νίκη τους. Και η φαιδρότητα ξεχειλίζει ασυμμάζευτη, μικρονοϊκή,
πραγματικό ρεσιτάλ μωρολογίας
και κρετινισμού: «Την επομένη των
εκλογών θα είμαστε κυβέρνηση...».
«Θα είναι συντριπτική η νίκη μας...».
«Θα κερδίσουμε απόλυτη πλειοψηφία...». «Θα νικήσουμε με μεγάλη
διαφορά...» – η εντολή των διαφημιστών για «εικόνα αυτοπεποίθησης» παράγει φτηνιάρικη παιδαριωδία.
Η προτεραιότητα των εντυπώσεων και η χρησιμοποίησή τους
για τη διαβουκόληση των μαζών
είναι το καίριο εύρημα του Ιστορικού Υλισμού (μηδενισμού και
αμοραλισμού τόσο των «Αγορών»
όσο και του παραισθησιογόνου
μαρξισμού). Το καινούργιο στην
πολιτική θα υπάρξει, όταν εμφανιστεί πειστική πρόταση για μια
ριζικά καινούργια οργάνωση και
λειτουργία του σχολείου και του
πανεπιστημίου. Είναι η μήτρα της
αλλαγής.
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Αλληλεγγύη μεταξύ αστέγων
Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Τ

ο γερμανικό περιοδικό «Stern» φιλοξένησε πρόσφατα σε κύριο άρθρο του
την πρωτοποριακή πρωτοβουλία ενός
πρώην άστεγου νεαρού, ο οποίος προμηθεύει
άστεγους και άπορους πολίτες με τρόφιμα
λίγο πριν από τη λήξη της ημερομηνίας κατανάλωσής τους. Ο ίδιος ο νεαρός, όπως
αναφέρεται στις σελίδες του περιοδικού,
τρεφόταν για αρκετό καιρό από κάδους
απορριμμάτων. Σύμφωνα με το «Stern» 18
εκατομμύρια τόνοι τέτοιων τροφίμων καταλήγουν στα γερμανικά σκουπίδια κάθε
χρόνο. Αυτό ώθησε κάποιους δραστήριους
νέους, οι οποίοι είχαν την ατυχή εμπειρία
να είναι οι ίδιοι για αρκετό χρονικό διάστημα
άστεγοι, να αρπάξουν την ευκαιρία που
τους πρόσφεραν τα προϊόντα αυτά, δημιουργώντας το δικό τους παντοπωλείο που
προορίζεται για άστεγους και φτωχούς. Όσο
και αν ακούγεται παράξενο για την πολιτισμένη Ευρώπη του 2019, ο αριθμός των
φτωχών και άπορων οικογενειών αυξάνεται
σε αρκετές χώρες, τη στιγμή που πολλές οικογένειες δεν έχουν λεφτά, για να αγοράσουν
προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως γάλα και
ψωμί. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα επιχειρούν να δώσουν τα καταστήματα των
φτωχών, τα οποία προμηθεύονται τρόφιμα
από εστιατόρια, υπεραγορές και αρτοποιεία
και τα διαθέτουν σε χαμηλές τιμές σε αυτούς
που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Τα προϊόντα που διατίθενται είναι κυρίως ζυμαρικά,
ψωμί, γάλα μακράς διάρκειας, φρούτα και
λαχανικά, κονσέρβες και ποτά.
Αυτά τα προϊόντα δεν θεωρούνται κακής
ποιότητας, αφού διατίθενται στους καταναλωτές λίγες μέρες πριν από τη λήξη της
ημερομηνίας κατανάλωσής τους. Ακόμα κι
αν περάσουν λίγες μέρες από τη σχετική
ημερομηνία, τα προϊόντα δεν αλλοιώνονται,
όπως μας διαβεβαιώνει ο ιδρυτής των καταστημάτων, που έχει δει τη φήμη των καταστημάτων των φτωχών να φτάνει σε όλη
τη Γερμανία, αφού αυτά λειτουργούν σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας με την πελατεία να αυξάνεται κάθε χρόνο.
Τα προϊόντα μπορεί να μην είναι εντελώς
φρέσκα, αλλά ο κόσμος δεν ενοχλείται, αν
τα φρούτα και τα λαχανικά δεν γυαλίζουν
ή δεν είναι όμορφα. Ούτε η γεύση των χτυπημένων εξωτερικά κονσερβών, οι οποίες

δεν γεμίζουν το μάτι του καταναλωτή στο
ράφι αλλοιώνεται. Ο νεαρός ιδρυτής των
καταστημάτων των φτωχών μαζί με την
ομάδα του προσπαθούν να δώσουν τροφή
και ελπίδα στους φτωχούς ανθρώπους, για
να μην στερούνται αγαθά πρώτης ανάγκης.
Η δική τους εμπειρία ήταν, φαίνεται, αρκετή
για να μη θέλουν να ζήσουν παρόμοιες καταστάσεις και άλλοι συνάνθρωποί τους.
Ενδεικτική, ωστόσο, είναι και η ανταπόκριση των Τοπικών Αρχών, όχι μόνο στη
Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, όσον
αφορά την κοινωνική πρόνοια και ευημερία
των πολιτών τους. Στην Κύπρο αρκετοί
δήμοι και κοινότητες διαχειρίζονται τα δικά
τους παντοπωλεία ή λαϊκά παζαράκια, ώστε
ο κάθε δημότης να μπορεί να προμηθευτεί
δωρεάν ή σε χαμηλές τιμές τρόφιμα, είδη
ένδυσης και υπόδησης.
Δυστυχώς, στη μικρή Κύπρο, σε αντίθεση
με τη Γερμανία, όπου οι άποροι μπαίνουν
στα λαϊκά παντοπωλεία χωρίς αισθήματα
φόβου ή κατωτερότητας, η κοινωνία δεν
φαίνεται να είναι ακόμα έτοιμη να αποδεχθεί
την ύπαρξη φτωχών και άπορων ανθρώπων.
Ακόμη και η ίδια η κοινωνία των πολιτών
είτε είναι αρκετά περήφανη είτε καθόλου
εξοικειωμένη με το σχετικό θέμα, ώστε να
αποδεχτεί το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες της διπλανής πόρτας. Οι καιροί που περνάει η
κοινωνία μας όμως είναι αρκετά δύσκολοι
και πολλά νοικοκυριά έχουν ανάγκη από
κοινωνική στήριξη. Γι’ αυτό ακριβώς η δραστηριότητα αρκετών εθελοντών, αλλά και
η συμβολή των Τοπικών Αρχών είναι βαρυσήμαντη για την εξάλειψη της πείνας,
των στερήσεων, αλλά και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Ας αναλογιστούμε πόσος κόσμος θα είχε ρούχα να φορέσει, αν κάθε
που αλλάζει η εποχή δεν πετάγαμε στα
σκουπίδια όσα κρίνουμε ακατάλληλα πια
για μας, αλλά κατάλληλα για τους κάδους
ανακύκλωσης ρούχων. Ας αναλογιστούμε
ακόμη πόσα παιδιά θα είχαν φαγητό, στις
τρίτες χώρες κυρίως, αν δεν σπαταλούσαμε
τα τρόφιμα και δεν τα πετάγαμε με τους τόνους στα σκουπίδια.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι
δήμαρχος Δερύνειας.

Ταμείο Αλληλεγγύης
για τους developers;
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ

Η

Βουλή πρόσφατα –μετά από συζητήσεις που κράτησαν πέντε χρόνια
και αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες– κατάφερε να ψηφίσει τροποποίηση του νομού για το Ταμείο Αλληλεγγύης
κατά τρόπο που να δημιουργεί την ελπίδα
ότι τα θύματα της τραπεζικής καταστροφής
του 2013 κάποια στιγμή θα αποζημιωθούν.
Θυμίζω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης ήταν το
παιδί του πανικού που κατέλαβε το πολιτικό
σύστημα της χώρας, όταν είχε να αντιμετωπίσει την απόφαση του Eurogroup για
την απομείωση των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Πριν φτάσουμε, λοιπόν,
στην απόρριψη (την πρώτη φορά) του κουρέματος, ψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο
που στόχο είχε να συλλέξει εισφορές από
«πατριώτες» προς σωτηρία των τραπεζών
που κινδύνευαν. Κάποιες θα ήταν εθελοντικές
και κάποιες υποχρεωτικές, όπως συμβαίνει
με την εισφορά για την άμυνα. Θα γινόταν
δηλαδή ένα bail out. Η Τρόικα απέρριψε
την ιδέα και μας έμεινε το Ταμείο. Πολλοί
–μεταξύ των οποίων και εγώ– προσπαθήσαμε
όλα αυτά τα χρόνια να μετατρέψουμε το
Ταμείο αυτό σε ένα εργαλείο αποζημίωσης
των παθόντων. Όλες οι προσπάθειες είχαν
προσκρούσει στην άρνηση της κυβέρνησης.
Το θέμα ήταν ψηλά στην ατζέντα των προεδρικών εκλογών και έκρινε τη στάση των
κατόχων αξιογράφων έναντι των βασικών
υποψηφίων. Το γεγονός ότι τα τρία κόμματα
της άτυπης κυβερνητικής συνεργασίας (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύη) έφεραν πρόσφατα
πρόταση νόμου (όχι νομοσχέδιο) με την
ολοφάνερη στήριξη της κυβέρνησης αποτέλεσε το κομβικό σημείο που έδωσε ώθηση
στην –επιτέλους– αλλαγή του νόμου.
Η πρόταση νόμου τριών κομμάτων έχει
πολλές αδυναμίες και κενά. Τα τρία κόμματα
αρνήθηκαν να μελετήσουν καν τις τροπολογίες που καταθέσαμε που θα βελτίωναν
εν πολλοίς το νομικό πλαίσιο για το Ταμείο.
Η ευθύνη θα είναι δική τους για όλες τις
ανωμαλίες που θα προκύψουν. Εμείς κάναμε
το καθήκον μας και ψηφίσαμε την πρόταση
νόμου για το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως
ψηφίσαμε και τη μέχρι σήμερα παραχώρηση
πέραν των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν ψηφίσαμε όμως την πρόταση νόμου
που προνοεί την εκχώρηση δεκατεσσάρων
τεμαχίων κρατικής γης στο Ταμείο για να
τα πωλήσει, έναντι υπολογιζόμενων εσόδων

περί τα 100 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν αρχές
που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Για εμάς
είναι αδιανόητο να δύναται οποιαδήποτε
κυβέρνηση το δικαίωμα να πουλάει κυβερνητική περιουσία. Αυτή ήταν η θέση μας
και στην περίπτωση του οικοπέδου απέναντι
απο το ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ στη Λευκωσία
(γνωστό ως οικόπεδο των Καταρινών). Αν
ξεκινήσουμε έτσι –έστω στο όνομα της πριμοδότησης του Ταμείου Αλληλεγγύης– δεν
ξέρω πού θα καταλήξουμε τελικά. Εμείς επιμένουμε στη θέση αυτή. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παραχωρεί σε ένα Ταμείο το
δικαίωμα να πουλάει την κυβερνητική περιουσία. Η κυβέρνηση έβαλε μπροστά τα
θύματα της κρίσης για να ανοίξει την πόρτα
της ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στήριξαν
αυτή την πολιτική φέρουν τεράστια ευθύνη.
Καταψηφίσαμε τον νόμο που επιτρέπει το
ξεπούλημα της κρατικής γης. Τα 100 εκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα πάρει το
Ταμείο από την εκποίηση των 14 «φιλέτων»
οικοπέδων μπορούν να συγκεντρωθούν
διαφορετικά με βάση την απλή αριθμητική:
Αντί 25 εκατομμύρια τον χρόνο εισφορά
της κυβέρνησης στο Ταμείο, αρκεί να δίνονται 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να
συμπληρωθεί το ποσό αυτό τα επόμενα 6
χρόνια. Κάτι τέτοιο θα το ψηφίζαμε όλοι ευχαρίστως. Αντί αυτού ξεπουλά κρατική γη,
δίνει υπεραξία σε ιδιωτικές περιουσίες, δίνει
πρόσβαση σε δημόσια οδό σε περίκλειστα
ιδιωτικά τεμάχια κλπ. Δηλαδή κάποιοι θα
έχουν κέρδη εκατομμυρίων πάνω στη ράχη
των θυμάτων για 100 εκατ., που αμφιβάλλω
αν θα εισπραχθούν τελικά με βάση τις σημερινές τιμές της αγοράς, αλλά και τον κίνδυνο ενός καρτέλ των developers. Οι οποίοι,
ας σημειωθεί, θα αγοράσουν τα φιλέτα σήμερα (άντε ίσως σε ένα χρόνο), ενώ οι άνθρωποι αυτοί –τα θύματα– θα περιμένουν
να συμπληρωθούν 300 εκατομμύρια πριν
αρχίσει η ροή των «αποζημιώσεων», δηλαδή
τουλάχιστον σε 6 χρόνια (με τον ρυθμό των
25 εκατομμυρίων τον χρόνο) κι εάν....
Δηλαδή αυτό που έκανε η Βουλή είναι
μάλλον ένα Ταμείο Αλληλεγγύης στους developers πάρα στα θύματα της τραπεζικής
κατάρρευσής.

Ο κ. Γιώργος Περδίκης είναι πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Η ξηρασία πλήττει τις Φιλιππίνες και δοκιμάζει τις αντοχές των αγροτών.

Πιάνει ο Τιτανικός Μαρί;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ο τελευταίο διάστημα συμβαίνουν
πράγματα που θυμίζουν τις επιπολαιότητες επί Σ. Κυπριανού, «κερδίζαμε
έδαφος», χάνοντας τη μεγάλη μάχη. Έχουμε
και λέμε:
1. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», η Λευκωσία στρέφεται
σε αγορές νέων οπλικών συστημάτων. Στο
δημοσίευμα γίνεται αναφορές σε τύπους
συστημάτων, σε οργανωμένες κινήσεις για
παραγγελίες κ.λπ. Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΞ
«αγωνίζεται» το 2019 να ξεπαγώσει το εμπάργκο στην πώληση όπλων που είχε επιβάλει η αμερικάνικη διοίκηση στην Κύπρο
από την εποχή της εισβολής. Αστειότητες.
Το υπάρχον κονδύλι στο Υπουργείο Άμυνας
αρκεί μόνο (στην καλύτερη περίπτωση)
για να συντηρείται η υπάρχουσα κατάσταση
(εξόφληση προηγούμενων αγορών,
δόσεων/τόκων, και συντήρηση υπαρχόντων,
πεπαλαιωμένων συστημάτων).
2. Ο υπό κατασκευή, μικρός ναύσταθμος
στο Μαρί εξελίσσεται σε «Σούδα» της Κύπρου, στην οποία η Γαλλία θα καταστήσει
άγκυρα με γεωπολιτικές διαστάσεις. Έλλειψη
σοβαρότητας; Μάλλον! Είναι απολύτως
χρήσιμο η Κύπρος να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της βαρύτητα για να εξελιχθεί σε
μικρό παίκτη στις ευρωπαϊκές πολιτικές
έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό; Κυρίως, σημαίνει,
επενδύσεις στον τομέα αυτό (μέσα, εκπαίδευση, ραντάρ κ.λπ.), αναδιάρθρωση της
αμυντικής δομής για να βρεθούν οι πόροι,
περισσότερα έργα και ελάχιστες δηλώσεις
για μια πολιτική κοινών, ευρωπαϊκών συμφερόντων που μπορεί να είναι μια επένδυση
μακράς πνοής για την Κύπρο.
3. Οι δηλώσεις Βενιαμίν Νετανιάχου κατά
Ερντογάν, προβάλλονται στα κυπριακά
Μέσα με τόσο πομπώδη τρόπο, ως να εμφανίστηκε το 2019, ο «Βενιαμίν ο Μεσσίας».
Έλλειψη σοβαρότητας; Ίσως! Επιβεβλημένη

η συνεργασία με το Ισραήλ στα θέματα
ενέργειας, αλλά με το μυαλό στη γη: το Ισραήλ δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό με
τη Λευκωσία στο ζήτημα της αναζήτησης
κοινά αποδεκτής λύσης στο διαπλεκόμενο
θαλάσσιο οικόπεδο των δύο χωρών. Ο «Βενιαμίν ο Μεσσίας» οδηγείται σε δίκη για
τρεις κατηγορίες διαφθοράς, ενώ προωθεί,
ως ο ισραηλίτης Ντενκτάς, την καμία λύση
στο Μεσανατολικό. Για όσους έχουν στοιχειώδη μνήμη ο Τ. Ερντογάν αποδέχθηκε
την πρόταση Ανάν για να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο το 2004,
κάτι που επανέλαβε ο Μ. Τσαβούσογλου
το 2017 στο Κραν Μοντάνα μέσα από το
πολύ αξιόπιστο «Πλαίσιο Γκουτιέρες».
4. Παραμονές των εκλογών στο Ισραήλ,
ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο ψηφίζει
Νετανιάχου στις εκλογές στο Ισραήλ και
ταυτόχρονα επιθυμεί να αποδοκιμάσει την
αγορά των S-400 από την Άγκυρα. Η διοίκηση Τραμπ βρήκε τη μέθοδο της συμμετοχής Πομπέο στη συνάντηση των «τριών»
(Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα) στις 20 Μαρτίου,
ώστε να μη θεωρηθεί ευθεία παρέμβαση
στις εκλογικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διοίκηση των ΗΠΑ σε κανένα
διεθνές ζήτημα δεν διαθέτει πολιτική και
όπου παρεμβαίνει, κατά κανόνα, μόνο ζημιά
προκαλεί –Κορέα, Βενεζουέλα, Κούβα. Στο
Μεσανατολικό ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου στην πολιτική της επιβολής λύσης
με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
και των υψωμάτων Γκολάν στο Ισραήλ. Στο
Κυπριακό μένει στα σλόγκαν, σε αντίθεση
με τη διοίκηση Ομπάμα, η οποία με τον
αντιπρόεδρο Τ. Μπάιντεν και τον ΥΠΕΞ Τ.
Κέρι, εργάστηκε σοβαρά για να διευκολύνει
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
5. Η ε/κ κοινή γνώμη αναπνέει στους
ρυθμούς μιας κατασκευασμένης πραγματικότητας, ζει μία εικονική επεξεργασία
της, ώστε να «διψά» για νέα φυσικά αέρια,

νέες στρατιωτικές βάσεις, νέους στρατηγικούς εταίρους, νέες τριμερείς, νέες αξιοποιήσεις της γεωπολιτικής μας αξίας, φτάνει
να αισθάνεται «ευτυχισμένη» στο 60% του
εδάφους της νήσου. Έτσι αίφνης η χώρα,
της οποίας το 37% του εδάφους της κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα, έχει εξελιχθεί μέσα από την εικονική χρήση των
λέξεων σε παράγοντα σταθερότητας και
ειρήνης στην περιοχή! Η χώρα που είναι
η ίδια εισαγωγέας αστάθειας (κατοχή, μη
συμμετοχή στη Συνθήκη Σένγκεν, Κανονισμός της «Πράσινης Γραμμής»), πολιτεύεται ως ο Τιτανικός, παριστάνοντας
στους ιθαγενείς τον εξαγωγέα σταθερότητας...
Η εικονική διαχείριση της πραγματικότητας διασυνδέεται με την επιλογή Αναστασιάδη για μη λύση στο Κυπριακό, την
εξάντληση της δεύτερης πενταετίας του
με υποκριτικές αναφορές στην «επανενωμένη» Κύπρο. Σε αντιστάθμισμα, η κοινή
γνώμη τρέφεται με καθημερινές δοξασίες
περί της αναβαθμισμένης Δημοκρατίας
που καθημερινά μεγαλώνει το εύρος της,
δημιουργεί συμμαχίες με ισχυρούς παίκτες
και ενασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα,
αλλά μέχρι την παραθαλάσσια Δερύνεια!
Οι «τριμερείς» ή «τετραμερείς» δεν αφορούν
την προσπάθεια για βελτίωση της θέσης
της ε/κ πλευράς, συνεπώς για ένα καλύτερο
αποτέλεσμα στο τραπέζι των συνομιλιών.
Αφορούν την τέχνη της παραπλάνησης,
καθώς η εγκατάλειψη του μεγάλου στόχου
της επίλυσης, αντικαθίσταται από διακηρύξεις άνευ περιεχομένου. Η κοινή γνώμη
γοητεύεται από την «ευγενή μας τύφλωση»,
έτσι ώστε να φαίνεται ότι νικούμε τη σκληρή
πραγματικότητα μέχρι να αποδειχθεί ότι
η «ΑΟΖ μας» δεν διέθετε ούτε ένα ξύλινο
τείχος –μόνο μαούνες!

www.larkoslarkou.org.cy

Τα δύο φέουδα του Συνεργατισμού
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΛΕΜΟΝΑΡΗ

Σ

ύσσωμη η αντιπολίτευση θέλει την κεφαλή του υπουργού Οικονομικών επί
πίνακι. Η Ερευνητική Επιτροπή για
την κατάρρευση του Συνεργατισμού, μεταξύ
άλλων, αποδίδει ευθύνες στον υπουργό
για την παταγώδη κατάρρευση του συνεργατικού οικοδομήματος. Το πόρισμα της
Επιτροπής που αποτελείται από περισσότερες από οκτακόσιες σελίδες παραδόθηκε
πρόσφατα από τον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής στον γενικό εισαγγελέα,
ο οποίος δήλωσε δημόσια κατά την τελετή
παράδοσης του πορίσματος ότι θα αποφασίσει τα μέτρα που θα πάρει μετά από
μελέτη του πορίσματος από κλιμάκιο του
γραφείου του.
Η δημοσιοποίηση του πορίσματος αφέθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής στην
κρίση του γενικού Εισαγγελέα και δήλωσε
ότι τα μέτρα που θα ληφθούν και το περιεχόμενο του πορίσματος θα δημοσιοποιηθούν
την «ώρα που πρέπει». Ξαφνικά και εκεί
που κανένας δεν το περίμενε ολόκληρο το
περιεχόμενο του πορίσματος είδε το φως
της δημοσιότητας. Με τη δημοσιοποίηση
του πορίσματος άνοιξε ο ασκός του Αιόλου.
Οι ευθύνες για το γκρέμισμα του Συνεργατισμού αποδίδονται από την Ερευνητική
Επιτροπή στα πολιτικά κόμματα, στις κυβερνήσεις πριν από το 2013 και στον τρόπο
διοίκησης και στα στελέχη του κινήματος.
Ευθύνες αποδίδονται και στην παρούσα
κυβέρνηση και στον υπουργό των Οικονομικών. Τα κρίματα της κυβέρνησης είναι
ότι σπατάλησε το υπέρογκο ποσό του ενός
δισεκατομμυρίου και οκτακόσιων εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει το Κίνημα και
ότι ενέκρινε το ξεπούλημα του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα. Για τα

αμαρτήματα αυτά στοχοποιείται ο υπουργός
με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να
θέλουν να επωφεληθούν από την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Δρυός πεσούσης
πας ανήρ ξυλεύεται. Καλούν τον υπουργό
να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθεί. Κατ’ επέκταση και αφού ο υπουργός
αρνείται να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να τον παύσει.
Ο δε πρόεδρος αρνείται να υπακούσει
στις εντολές της αντιπολίτευσης και συνεχίζει να στηρίζει τον υπουργό του. Σε
πείσμα της αντιπολίτευσης δήλωσε δημόσια
ότι «δεν θα θυσιάσει την Ιφιγένεια επειδή
το αποφάσισαν τρεις». Από τη δική του
πλευρά ο υπουργός δήλωσε δημόσια ότι
θα αποχωρήσει οικειοθελώς από το Υπουργείο Οικονομικών με την εκπνοή του τρέχοντος έτους. Μέχρι τότε θα συμπληρώσει
υπηρεσία σχεδόν επτά ετών και θα είναι ο
δεύτερος μακροβιότερος υπουργός Οικονομικών. Το πάθος με το οποίο η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί το πόρισμα για να
πλήξει τον υπουργό φανερώνει τον πολιτικό
πολιτισμό και την ωριμότητα των κομμάτων
της αντιπολίτευσης. Το συνεργατικό κίνημα
ξεκίνησε τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.
Έφθασε σε πλήρη ανάπτυξη κατά τη
διάρκεια της αποικιακής διακυβέρνησης
τη δεκαετία του πενήντα. Η φθορά ξεκίνησε
από την ημέρα της κυπριακής ανεξαρτησίας.
Δέχθηκε το πρώτο πλήγμα με τον διαμελισμό
του σε δύο φέουδα. Στο ελληνοκυπριακό
φέουδο και στο τουρκοκυπριακό φέουδο.
Τα δύο φέουδα υπήχθησαν στην αντίστοιχη
δικαιοδοσία των Κοινοτικών Συνελεύσεων.
Με την ανατολή του εικοστού πρώτου
αιώνα το ελληνοκυπριακό φέουδο συμπλή-

ρωσε τον κύκλο του. Μετατράπηκε σε αδίστακτο τοκογλύφο. Οι συνεργατικές εταιρείες και η Συνεργατική Τράπεζα χρέωναν
τους δανειολήπτες με επιτόκιο υπερημερίας
που πολλές φορές ξεπερνούσε το δέκα τοις
εκατό. Κεφαλαιοποιούσαν τους τόκους δύο
φορές τον χρόνο. Φόρτωναν τα δάνεια με
ασφάλιστρα, έξοδα τήρησης λογαριασμού,
αποστολές επιστολών και ό,τι άλλο περνούσε
από το μυαλό τους.
Η οικονομική κρίση και οι υπερχρεώσεις
γονάτισαν τους δανειολήπτες. Τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) εκτινάχθηκαν
στα ύψη. Τα σκάνδαλα και η κακοδιαχείριση
από τη μια και η παρέμβαση των κομμάτων
από την άλλη σιγά-σιγά διέβρωσαν τον Συνεργατισμό εκ των έσω. Η οικονομική κρίση
και τα ΜΕΔ έδωσαν στο κίνημα το θανάσιμο
πλήγμα. Ο συνεργατισμός κατάντησε να
είναι ο μεγάλος ασθενής της οικονομίας.
Κανένα φάρμακο και καμία θεραπεία δεν
μπορούσαν να τον σώσουν. Το μοιραίο
αργά ή γρήγορα ήταν αναπόφευκτο. Πολύ
εύστοχα ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής παρομοίωσε το έργο της Επιτροπής
με θανατική ανάκριση. Το λάθος του υπουργού είναι ότι σπατάλησε σχεδόν δύο δισεκατομμύρια με την ψευδαίσθηση ότι ο
ασθενής μπορούσε να σωθεί. Το πάθος με
το οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης
καταφέρονται εναντίον του υπουργού ξεπερνά τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας.
Τα κέρδη που προσπαθούν να αποκομίσουν
από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος
είναι αθέμιτα. Αδικούν τον υπουργό και
την προσφορά του στην ανόρθωση της οικονομίας.

Ο κ. Αιμίλιος Λεμονάρης είναι δικηγόρος.
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Συμμαχίες και αλλαγή
ρότας ανάλογα
με τον... άνεμο
Η στάση Τσίπρα έναντι τριών πρωθυπουργών

ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οπως αναφέρει σε συνομιλητές του ο πρωθυπουργός, στις προθέσεις του δεν είναι η ρήξη με τους θεσμούς για την πρώτη κατοικία. Ομως, με δεδομένη και τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών στο κυβερνητικό σχέδιο, δεν πρόκειται να προβεί σε υποχωρήσεις με πολιτικό κόστος.

Η μάχη για την αq κατοικία
κρίνει τη στρατηγική Τσίπρα
Η απόφαση για τον χρόνο των εθνικών εκλογών και η ατζέντα της κάλπης
Των Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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Πληροφορίες αναφέρουν ότι προτεραιότητα
της κυβέρνησης
είναι το συντομότερο
δυνατόν, να τεθεί
προς τους εταίρους
το ζήτημα της μείωσης
του αφορολογήτου.
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ÄÒÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚËÒÁÞÎ
ÖÕßÖØÄÙÑËÏÔÚÇÏÙÚÎÔÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÂÖÚÁØßÍÇËÖÏÓÁÔÕßÔÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÚÕÌËØÄÓËÔÕÌÒËØÚÓËÚÇÐÆ
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÑÇØÇÓÇÔÒÏÑ×Ô
ÜÝÑÇÌËÔËÏÇÑÕÆÚÆÖÕß®ÇÔ¦Òß-

Η άποψη
του πρωθυπουργού
για Καραμανλή,
Παπανδρέου, Σημίτη
μεταλλάσσεται αναλόγως
πολιτικής συγκυρίας.

ÇÔÇÌÕØ¦¬ÙÃÖØÇËÖÇÔÇÒÂÌÛÎÑËÙÚÎÔÖËØÏÈÄÎÚÎËÑÊÂÒÜÙÎ
ÚÎÝÎÝ¡ÇØÚÃÕßÙÚÕ ¦ØÇÈËÒÖÕß
ËÃÞËËÖÃÑËÔÚØÕ¶ÄÞÏÚßÞÇÃÇ¶ÚÎÔ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇ®ÓËÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÙËÓÃÇ
ÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßÖÜÝÓÏÇÊËÐÏ¦Ñß-

ÙÎËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÏÔËÃÚÇÏËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÓË
ÑÇÏØÕÙÑÕÖÏÑ¦ÑÇÏËÌÂÓËØÇÑßØÃÜÝÑØÏÚÂØÏÇ
ËÔËÃÔÇÏÃÙÜÝÚßÞÇÃÕÖÜÝÚÎÔ
×ØÇÖÕßÑÄÈÕÔÚÇÏ®ÕÏÍÁÌßØËÝÓË
ÚÎÔÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÂÖËØÃÕÊÕÖÁÌÚÕßÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÏ×ØÍÕßÇÖÇÔÊØÁÕßÖÕßÙÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÍÑßØÃÇËÐßÖÎØËÚËÃÑÇÒÆÚËØÇÚÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ®
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÖØ×ÚÎÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂÖËØÃÕÊÕÝÄÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÖÇÔÊØÁÕßÇÖÕÚËÒÕÆÙËÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÚË±ªÚÕÇÖÄÒßÚÕÑÇÑÄ®
ÙÂÓËØÇËÔÄÉËÏÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÙÆÍÑÒÏÙÎÝÚÜÔÖØÕÕÊËßÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÓÕÏ¦àËÏÓÇÑØÏÔÂÇÌÕÆÕÏ×ØÍÕÝ
ÇÖÇÔÊØÁÕßÛÇÂÚÇÔÍÏÇÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÁÔÇÝÏÊÇÔÏÑÄÝÙÆÓÓÇÞÕÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝ®
,ÖÇÓÌÕÚËØÃàÕßÙÇ®ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙÚÎÔ ®ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇ
ÁÔÇÔÚÏÚÕß ×ÙÚÇÎÓÃÚÎÙÎÓÇÃÔÕÔ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß¬ÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÚÕßÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÑ²ØßÙÕÞÕãÊÎÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÈÕÎÛÕÆÙËÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
ÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÖÇÒÏÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇ¦ÒÒÇÐÇÔÙÆÔÚÕÓÇ
ÑÇÏÓÇàÃÎÙÚ¦ÙÎÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÖÕß
ÁÍÏÔËÙÇÌ×ÝÎÖÏÄÚËØÎÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÔÇàÂÚÎÙÎÙßÓÓ¦ÞÜÔÍÏÇÚÏÝØÁÙÖËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÏÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÁÌßØËÝ®ÓË
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÓ¦ÒÏÙÚÇÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚ×ÔÇÔ¦ÍÑÇÙÇÔÚÕÔ
Ñ¬ÙÃÖØÇÔÇÑÄÉËÏ®ÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÁÔÇÔÚÏÚÕßÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ

©ÚÏËÃÔÇÏËßÍÔÜÓÕÔÕÆÙÇÍÏÇÚÎÈÕÂÛËÏÇÖÕßÖÂØËÑÇÏÄÚÏÇÖÁÑÚÎÙË
ÚÎÔÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÖÕßÓËÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÓ¦ÝÊÃÊÇÐÇÔÎÑØÃÙÎÑÇÏ
ÚÇÒ¦ÛÎÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÚÎÝ
ËÃÚËÇÖÄËÓ¦ÝËÃÚËÇÖÄÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
©ÚØÃÚÕÝÚØÕÞÄÝÖÕßÛÇÓÇÝËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÃÔÇÏÎÂØËÓÎÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÓÇÝØÄÒÕßÃÓÇÙÚËÈËÈÇÃÜÝÚÕÖØÕÑËÞÜØÎÓÁÔÕÌßÒ¦ÑÏÕ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÖËÏÊÂÄÓÜÝÛÁÒÕßÓË
ËÏØÂÔÎÑÇÏÄÞÏÖÄÒËÓÕÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÇØËÚÁÝ
ÑÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÓËÓÇàÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎ
ÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÇØËÚÁÝÚÕßÓËÙÕÒÇÈÎÚÂÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
¬ÁÒÕÝÎ®ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇ

ÓÏÇÚÇÒÇÔÚÕÆÞÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÔÇÏÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÙÕßÓË
ÙÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊßÚÏÑ×Ô
ÇÒÑÇÔÃÜÔ¡ÖÕØËÃÕÏÞËÏØÏÙÓÕÃÍÏÇ
ÚÕÑÕÖÏÇÔÄÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÔÇÂÙÇÔ
ÇÔ×ØÏÓÕÏÑÇÏÊÏÞÇÙÚÏÑÕÃÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÓÏÇÔÁÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏÔÇËÑÖØÕÙÜÖÂÙËÏ
ÄÒÕßÝÙÚÎÔÕÊÄÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÁÔÜÙÎÝ!ËØÈÃÇÒÈÇÔÃÇÕÙÔÃÇ
ÄÙÕÈÕÑÇÏÑÄÖÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÓÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖÏÕÊßÔÇÚÂÑÄÓÎ
ÑÇÏÎÑØÇÚÏÑÂÓÎÞÇÔÂÓÇÝËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ¡ËÚÎÔ
ÆÌÇÔÙÎÔÁÜÔÊÏÑÚÆÜÔËÏÊÏÑ×ÝÙÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇÎÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÂÖÏÇÊÆÔÇÓÎÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝØÑËÃÔÇËÓÖÏÙÚËßÛËÃÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÑÇÏÔÇÓÎÔÑßÈËØÔÎÛËÃ
ÐÇÔ¦ÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÊËÔÊÃÙÚÇÙÇÔ
ÔÇÚÎÝÖËØ¦ÙÕßÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÇßÚ¦
ÞØÄÔÏÇÚÏÝÞËÏØÕÖÁÊËÝÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝ
ÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝ

Ελλειμμα και rebate

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

«Η Ελλάδα επιστρέφει»
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εχω ÁÔÇÙÆÔÛÎÓÇÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ²ØÂÙÏÓÕÔÇÓÇÝÑÇÛÕÊÎÍÂÙËÏ
ÍÏÇÔÇÈÍÕÆÓËÇÖÄÚÎÓÏàÁØÏÇÚÜÔ
ÇÖÕÚßÞÏ×ÔÚÎÝßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÎÝÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÇÓÕØÇÒÏÙÓÕÆÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßÊËÃÞÔËÏÄÙÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÙ×ÙÕßÓËÚÕÔÚÄÖÕÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÑÇÏÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÓÇÝ¬ÕÙÆÔÛÎÓÇËÃÔÇÏÒÒ¦ÊÇËÖÏÙÚØÁÌËÏ®
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÇÙßÔÛÂÓÇÚÇ
ÓÇÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÕÆÔËÌÄÙÕÔÚÇÖÏÙÚÁÉÕßÓËØ×ÚÕÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÄÒÕÏ
ÄÙÕÏÎÍÕÆÔÚÇÏÓËÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÚØÄÖÕÙÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÞ×ØÕ
±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÝÖÕÒÆÇÖÒÄÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÖØÕÝÊÆÕÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝ!¬Ï
ÛÇÙßÓÈËÃÇÔ§Ö¦ØÜÚÏÝ¥-

Η χώρα μπορεί να μετατραπεί στη μεγάλη ήπια
δύναμη της περιοχής,
αρκεί να εμπιστευθεί
τις δυνάμεις της.
¬ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ®"ÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔßØ×ÖÎßÚÂ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙÜÙÚÂÇÖÄÌÇÙÎ§ÇÐÇÔÇÈØËÛËÃÙÚÎÞÕØËÃÇÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÙßÔÚÕÔÃÙÕßÔÚÕÔ
ÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝÍÏÇÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÔ
ÄÙÕßÝËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÚÎÔÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÔÜÙÎÝÃÍÕßØÇÊËÔ
ÖËØÏÓÁÔÇÓË¶ÑÇÏÜÝÖØÕÝÇßÚÄÕÏ
ßØÜÖÇÃÕÏÖÒÎØ×ÔÕßÓËÚÕÚÃÓÎÓÇ
ÚÎÝÊÏÞÄÔÕÏÇÝÑÇÏÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÚËÓÖËÒÏ¦Ý¶ÔÇÁÞÕßÓËÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝËÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÂÑÇÓË

ÍÏÇÚÎÔËÖÃÛËÙÎÚÜÔªÜÝÓÁÙÜÚÜÔ
ZVJPHSTLKPHÂÓËÚÏÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ÑÇÓÖ¦ÔÏËÝÚÕßÑÕÆÚÏÔËÔÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔËÃÝÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÖÜÝÎ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ¡ÁØÑËÒÛÇÇÖËÏÒËÃÚÕ
ÇÖÄÚÕßÝÇÑØÇÃÕßÝÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇ
ÊÕßÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔÍÑØËÓÔÄËÔ
ÌÇÏÔÄÚÇÔÖÜÝÕÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔ
ÛÇÊßÙÑÕÒËßÄÚÇÔÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏ
ÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÇ
 ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ®©ÆÚËÈËÈÇÃÜÝ
ÖÜÝÕÏØËÚÇÔÕÃÛÇÁÛËÚÇÔËÇßÚÄÔ
ÙËÓÏÇÚÄÙÕÍËÒÕÃÇÑÇÏÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÓÖËØÊËÓÁÔÎÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÔÙÑÁÌÛÎÑËÑÇÔËÃÝ
ÚÎÔÚÇÒÃÇÔÇÇÔÚÏÑØÃàËÏÐÇÔ¦ÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝËÔÄÝÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆÓÏÑØÕÇÙÚÏÑÕÆÌÇÙÏÙÓÕÆ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝËÓËÃÝ
ÕÏÒÒÎÔËÝÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙÚÎÔÑÕÏÚÃÊÇÓÇÝ!ÙÚÎÔßØ×ÖÎ
±Ö¦ØÞÕßÔ®ÚØÄÖÕÏÍÏÇÔÇÚÕ
ËÖÏÚÆÞÕßÓËØ×ÚÕÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÕ

ËÖÄÓËÔÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ§ÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ®¡ÕßÚÕËÃÞËßÖÕÊËÃÐËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÓÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÚ×ØÇÕÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝ
ÏÙÑ¦ØÔÚ»ÙÚÁÔ!©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙÇÝ
ÊËÔÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÕÖËÖØÜÓÁÔÕ
ÑÇÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇÍÜÔÃËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÃÔÇÏÇÖÄÔÚËÝ®
© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇßÚÄÓËÆÌÕÝÙÚÇÛËØÄ
ÑÇÏÓËËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÚßÞÃÇÝËÔÛÇÇÊÏÑÂÙÜÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÇÔÊËÞÚ×ÄÚÏÍØÂÍÕØÇÑÇÚ¦ÒÇÈËÚÎÙÎÓÇÙÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÇØÞÂÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÛÁÓÇÍÑÒÜÈÃÙÚÎÑËÄÓÜÝÙÚÎÔ
ÇØÏÙÚËØÂ®ÒÕÍÏÑÂÊÏ¦ÒßÙÎÝÚÎÝ
ÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝßØ×ÖÎÝÚÜÔ
ÓÕÔÕÖÜÒÃÜÔ®
¬ÕÊËÆÚËØÕÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÁÐÕßÓËÙÚÎÔÕÊÄÚÎÝÖÏÙÚØÕÌÂÝ
ËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÊËÔàÎÚËÃÖÒÁÕÔÚÃÖÕÚË
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Το σχέδιο
διακυβέρνησης
του Κυριάκου
Μητσοτάκη
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Τα πρόσωπα ÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÇÙÎÓÇÙÃÇ
ÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÊÃÒÎÓÓÇÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
ÙÚÎÈÇÙÏÑÂÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ
ÖØÄÕÊÕÝÙßÔÚÂØÎÙÎ¬ÕÔÇÇÔÇÑßÑÒ×ÔËÏÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÍßØÕÒÄÍÕßÝ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÄ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÔÇÓÎÈÕßÒÏ¦ÐÕßÓËÙÚÎÓÏàÁØÏÇÓÇÝØÁÖËÏÔÇÙÖ¦ÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂËÔËÃÓÇÙÚË
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÔÇàÕÆÓËÙËÇßÚÂ
ÚÎÓÏàÁØÏÇØÁÖËÏÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÓË
ÔÇÓÎÔÖÇØÇÊ×ÙÕßÓËÚÇÄÖÒÇÇÓÇÞÎÚÃËÔËÃÓÇÙÚËÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏ®
© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÒÒ¦ÊÇÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÈÒÁÖÕßÓË
ÖÕÒÆÊßÔÇÓÏÑÂÖÕÒÆÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ®ÔÓÖÕØÁÙÕßÓËÙËÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÊ×ÙÕßÓËÈÂÓÇ
ÔÇÊ×ÙÕßÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÁÑÌØÇÙÎÔÇ
ÙÖ¦ÙÕßÓËÚÇÙÚËÍÇÔ¦ÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÑÇÏÑÕÓÓ¦ÚÜÔÛÇËÃÔÇÏÔÃÑÎ
ÇÙÚËÔÕÞÜØÎÛ×ÇÔÊËÔÓÖÕØÁÙÜ
ÔÇÖËÃÙÜÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÊËÔÇÔÂÑÕßÔ
ÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÔÙÚÎ§ÂÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÑÄÓÓÇÇÒÒ¦ÛËÜØ×ÄÚÏÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÕßÝÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÓËÇÑØÏÈ×ÝÇßÚ¦ÖÕßÛÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜÔ
ÊËÔÓËÉÎÌÃÙÕßÔÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÕÃÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÛÇÁÞÜ
ÇÖÕÚÆÞËÏÏÄÚÏÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÚ»ËÐÕÞÂÔÇÌÕØÕÆÔÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÓÕßÄÖÜÝÑÇÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÖÏÕÇÊÆÔÇÓÜÔÚÜÔÞÇÓÎÒÄÓÏÙÛÜÔ©ÏÖÕÒÃÚËÝÇßÚÕÃËÃÔÇÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÕß
ÑÇÏÚÇËÆÒÕÍÇÄÔËÏØ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏ
¦ÓËÙÇÙßÔßÌÇÙÓÁÔÇÓËÇßÚ¦ÖÕß
ÛÁÒÕßÓËÔÇÖËÚÆÞÕßÓË®
¡ÕÏ¦àËÏÓËÚÕÔÖÂÞßÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ§ÍÏÇÚÏÝÖÕÒÒÇÖÒÁÝ
Ñ¦ÒÖËÝÖÕßÛÇÙÚÎÛÕÆÔËÔÚÄÝÚÕß
 ½ÓËËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ§ÃÔÇÏÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÇÖÕÙÚØÕÌÁÝÚÕßÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊÏÇÈÇÙÚÕÆÔÑÇÏ
ÜÝÇÖÄÙÚÇÍÓÇÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÖÕß
ÖØÕÎÍÂÛÎÑËÙÚÕÍËÆÓÇÖÕßËÃÞËÓË
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ ®!ÓÏÇÊÃÜØÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÄÒÇ!ÚÏÇÑÕÆËÏÙÚÏÝÖËØÏÕÊËÃËÝÚÕßÚÏÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÏÌÕÈ¦ÚÇÏÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÏÙÞËÊÏ¦àËÏÑÇÏÚÏ
ÖØÕÙÊÕÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ©
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇËÖÏÓËÃÔËÏ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏ-

ÑÕÆÒÄÍÕßÚÎÝ§ÑÇÏÚÕßÙÞËÊÃÕß
ÚÕßÍÏÇÚÎÞ×ØÇËÔÚÕßÌÚ¦ÔËÏÔÇ
ÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÕ±ªÁÒËÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇÊ×ÙÕßÔ
ÛËÚÏÑÂÉÂÌÕÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ
§ÑÇÏÙÚÕÔÃÊÏÕ
ÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÎ§ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÔÇÚØÁÐËÏ®ÑÇÓÖ¦ÔÏÇËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÇÔ¦Ö¦ÙÇ
ÙÚÏÍÓÂËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÚÕÊÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÄÙÕÙËËÖÃÖËÊÕÊÕÓÂÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÙÕÑÇÏÙËËÖÃÖËÊÕÔÕÓÕÙÞËÊÃÜÔÚÎÞ×ØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÓÏÇÖÏÕÏÙÞßØÂÊÕÓÂ¬ÕÊÕßÒËÆÕßÓËÓËÛÕÊÏÑ¦ËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÍØÇÓÓÇÚËÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇËÔÕÖÕÏÎÛËÃ
ÓËÚÎÍØÇÓÓÇÚËÃÇÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆ
ÙßÓÈÕßÒÃÕß®ÒÁËÏÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏ
ÓÏÇÔÁÇÖÏÕÏÙÞßØÂÊÕÓÂÍÆØÜÇÖ»
ÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÎ
ÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇÓÎÙÚËÍ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÕÏÓÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÇ
ÖØ×ÚÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇ¬ÕÖØ×ÚÕËÃÔÇÏ
ÎÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕß
ÛÇÉÎÌÏÙÚËÃÓÄÒÏÝÙßÍÑØÕÚÎÛËÃ
ÎÕßÒÂÎÓËÏ×ÔËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÜÔÍËÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓÇÚÁÜÔÛÇÍÃÔÕßÔÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÖØÏÔÑÇÏÄÚÏÕÏßÖÕßØÍÕÃÍÏÇÚÕ
ÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÛÇÖ¦ØÕßÔÐËÑ¦ÛÇØËÝÕÊÎÍÃËÝÑÇÏÁÚÕÏÓÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÕÐËÑÃÔÎÓ¦ÚÕßÝ ÇÛ×Ý
ÑÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÚÕÏÓÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂ
ÆÒÎÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ ¦ÖÕÏËÝÊÏÕØÛ×ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÖÂØÇÔÚÎ
Ò¦ÛÕÝÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚØÏËÚÃÇ¦ÒÒËÝÇÌÕØÕÆÔÔÁËÝÏÊÁËÝÊÏÑÁÝÓÇÝÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ®
ÒÁËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÝÙËÇßÚÄÚÕ
ÖÇÑÁÚÕ®ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎËÌ»ÄÒÎÝÚÎÝÆÒÎÝÇÊËÏÕÊÕÚÏÑÂ
ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÙËËÖÃÖËÊÕÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÐËÑÒËÃÊÜÓÇÓËÍ¦ÒÜÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ¶ÄÖÜÝÚÕÒÒÎÔÏÑÄÕÏ
ÑÕßØÏÁÝÑÇÏÕ©ÇÆØÏÕÖÕßÁÞËÏ
ÓËÍ¦ÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¶ÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÁÔÇËÓÖØÕÙÛÕÈÇØÁÝÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔ
ÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÏËÑÒÕÍÁÝÛÇÑØÏÛÕÆÔÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÑÄÙÓÕÝ
ÛÁÒËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÒÁÝÊÕßÒËÏÁÝÑÇÏ
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Εμφαση στη δυναμική Ελλάδα

Ο πρόεδρος ³iØ ÓÑØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÈ¨{Ò~Øi³³Ò~iØ~ÒÉ{ÙiÜÉ{Ø³ÈØÙiÐ{o¨Ò×ÈØ~Ñ³Ò³iÉËÙÌ³È³iÖÙ³È È¨ÑÍ~ÖÑÍ~Ö
ÌÐÐÑ³ØV³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØV³iÉ¨ÑÐÓi(ÓÐ³i

Αν δεν με ψηφίσουν
οι δημιουργικοί άνθρωποι που δεν ανήκουν
κατ’ ανάγκην στη Ν.Δ.
ή σε κάποιο κόμμα,
αισθάνομαι
ότι θα έχω αποτύχει.
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÇÏÛÁÒËÏËÖÃÙÎÝÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÊÏÄÚÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑØ¦ÚÕÝ©ÚÏÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÙÜÙÚ¦®ÒÁËÏ ÇÏ
ËÑËÃØÃÞÔËÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÑÇÛ×ÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÙÚÄÞÕ
ÓÎÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙÏÓÕ®ÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕßÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÔÕËÃÚÇÏÄÚÏÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÖ¦ØÜÖ¦ÔÜÓÕßÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÙÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇßÚÄÖÕß
ÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇËÃÔÇÏÔÇÈÍÇÃÔÕßÔ®
ÚÇÔÕÆÓËØÇÑÇÏÔÇÐÁØËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÄÚÏÇßÚ¦ÖÕßÚÕßÒÁÔËËÃÔÇÏßÒÕÖÕÏÂÙÏÓÇ

Το κρίσιμο υπουργείο
ÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÍÏÇÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÇÓËÚÕÔÕÓÇÙÚËÃÙË
Ô¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÔ
ÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÃÇÊËÔÓÖÇÃÔËÏÇÒÒ¦
ÖØÕÙÛÁÚËÏÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑ¦ÄÚÏÖØÄÙÜÖÇ ÇÖÄ ÖÇØÛËÔÕÍÁÔËÙÎ ÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔ®¡ÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÄÙÕßÝ
ÛÇÙÚËÒËÞ×ÙÕßÔÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂ
ÚÕßÇÔÚÕÔËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÁÕßÝÑÇÏÓÎÖØÕÑÇÒËÃÔÇ

ÍÃÔËÏÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎ§
ÙÚÕËßØÜÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÑÇÏÙËÇßÚ¦
ÚÕß±ªÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÚÏÑÇÏÙÚÕÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÖÏÑØÇÚËÃÇÝÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÖØÄÙÜÖÇÖÕßÛÇ
ÁÞÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÓËÚËÑÒÕÍÏÑÄ
ØÄÒÕÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÓÁØÇÁÞËÏÍÃÔËÏÂÊÎÎÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÛÁÙËÜÔÑÇÏÓÏÇ
ÒÃÙÚÇÓËÏÑÇÔÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÛÇÚÏÝÙÚËÒËÞ×ÙÕßÔÖÏÓÁÔËÏÄÚÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÑØÏÚÂØÏÕÔÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎ§ÇÒÒ¦ÇØÑËÚÕÃÁÞÕßÔ
ßÖÎØËÚÂÙËÏÑÇÏÙËÊÎÓÄÙÏËÝÛÁÙËÏÝÑÇÏÇÖÁÊËÏÐÇÔÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙËÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÌÁØÕßÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÃÓÇÏÑ¦ÛËÚÕÝÙÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÚÕÔÑÕØÓÄÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÕÏÍËÔÏÑÕÃÍØÇÓÓÇÚËÃÝÛÇÌÆÍÕßÔ
ÚÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÓËÕØÏàÄÔÚÏÇÖÇØÁÓÈÇÙÎ!©ÒÕÇßÚÄÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÕ±ªËÃÔÇÏÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÕ
ÓËÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÖØÕÑÎØÆÐËÏÝÍÏÇ
ÔÇËÖÇÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕßÝÊÏÑÕÆÝ
ÚÕß©ÏÛÁÙËÏÝÚÜÔÍËÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓÇÚÁÜÔËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ®
¡ÂÖÜÝÎÞ×ØÇÊËÔÐÁØËÏÚÏÛÁÒËÏ"ÃÔÇÏÁÔÇËØ×ÚÎÓÇÖÕßËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÞ×ØÇËÃÔÇÏ
ÓÖËØÊËÓÁÔÎ²ØËÏ¦àËÚÇÏÎÍËÙÃÇÑÇÏ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎ®ÒÁËÏÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÖØÄÕÊÕÙËÖÕÒÒ¦ÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÑØÃÙÎÒÒ¦ÕÏÇÚÕÓÏÑÁÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎßÖÄÛËÙÎËÜØËÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕß
ÇÔÚÏÑÇÖÔÏÙÚÏÑÕÆÔÄÓÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÃÊÏÕÝËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇ
ÚÕÔËÌÇØÓÄÙËÏÊÏÄÚÏÁÞËÏÑÇÏÓÏÇ
ÖÇÏÊÇÍÜÍÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÑÇÛ×ÝÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®

Το τέλος του φαύλου
κύκλου της ανομίας
Μια από τις πρώτεςÑÏÔÂÙËÏÝÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÛÇËÃÔÇÏÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÕÔÑÆÑÒÕÚÎÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝ
ÇÔÕÓÃÇÝÇÌÆÍÕßÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÏÝÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÄÖÕß
ÛÇÓÏÒÂÙÕßÔ®ÚÇËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÁÞËÏ
ÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÔÇÊÕÛËÃÍØÂÍÕØÇÓÏÇ¦ÒÒÎËÏÑÄÔÇÑÇÏÔÇÙÚÇÒËÃ
ÁÔÇÐËÑ¦ÛÇØÕÓÂÔßÓÇ©ÖÜÝÑÇÏ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÑÇÓÌÛËÃ
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÕßÕÒßÚËÞÔËÃÕßÜÝ
ÕØÓÎÚÎØÃÕßÈÃÇÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÊËÊÎÒÜÓÁÔÎ
ÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÓËÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÐËÑ¦ÛÇØÕÝ!ÓËÃÝÊËÔÖ¦ÓË
ÔÇÙÖ¦ÙÕßÓËÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÇÝÙÚÕÔ
ÚÕÃÞÕÇÚÕßÝËÐÎÍÂÙÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏ^PU^PU®

«Η φωνή μας ακούγεται»
ßÓÃàËÏËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÛÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÛÇËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÙÎÓËØÏÔÕÆÝ¡ËÚÎÔÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÁÞÜÓÏÇÑÇÒÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÎÊÏ¦ÊÕÞÄÚÎÝËÃÞÇÓËÓÏÇ
ÑÇÒÂÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÁÞÜÑÇÒÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÞÁÙÎ
ËÖÄÓËÔÎ ÕÓÏÙÏÄÔÛÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇ¦ÒÒÎ ÕÓÏÙÏÄÔÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÎÝÊÏÑÂÝÓÕßÍËÔÏ¦ÝÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ ÄÓÓÇÎÌÜÔÂ
ÓÇÝÇÑÕÆÍËÚÇÏÊÏÄÚÏËÃÓÇÙÚËÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇ

ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ®¢ÕÈ¦ÚÇÏÄÚÏÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÓÖÕØËÃÔÇÈÍËÏÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝ"ËÔÚÕÌÕÈ¦ÓÇÏÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖÕÒÆÓÔÎÓÕÔÏÇÑ¦
ÚÇßÚÏÙÓÁÔÕÝÄÙËÝÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝ
ÔÇÑ¦ÔËÏÖÏÇ"ÚÇÔÕÓÇÑØÕÈÏÄÚËØÕÝÓÔÎÓÕÔÏÇÑÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ®
ËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ

Καχύποπτη η κοινωνία
Ô¦ÓËÙÇÙÚÏÝÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÞÕÒÏ¦àËÏÑÇÏÚÎÔ
ËÏÊÏÑÂÙÞÁÙÎ®ÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÑÇÛ×ÝÛËÜØËÃÄÚÏ
ÚÕÇÌÂÍÎÓÇËÔÄÝÇÑØÇÃÕßÒÇáÑÏÙÚÂÖÕßÁÍÏÔËÇØÔ¦ÑÏ®ÖÕßÒ¦ËÏ®
ÖÕÒÆÙÚÎÔßØ×ÖÎ©ÓÜÝÊËÔ
ÚØÁÌËÏÇßÚÇÖ¦ÚËÝÍÏÇÚÎÔÑÇÞßÖÕÉÃÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏÙÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÖËÃÛËÚÇÏËÆÑÕÒÇ©Ï
ÖÕÒÃÚËÝÓÕÆÒÁÔËÙßÞÔ¦!¸¡ÎÓÇÝ
ÖËÏÝÉÁÓÇÚÇËÝÇßÚ¦ÖÕßÓÖÕØËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÝ¹®
©ÙÕÍÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÙÚÏÝÖËØÏÕÊËÃËÝÚÕßÇÔ¦ÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙÚÎ§ÁÇ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝ©ÖÜÝÁÔÇÝÖÕÒÃÚÎÝ
ÖÕßÚÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇÑÇÏ
ÚÕßËÑÓßÙÚÎØËÆÛÎÑËÄÚÏÇÌÕÆ
ÖÁØÇÙËÇÖÄÖÕÒÒÁÝÊÏÇÊØÕÓÁÝÚÕ
ÉÂÌÏÙË§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÕ ÉÂÌÏÙË© ÚÕ
§ÑÇÏÚÕ±ªÚ×ØÇ
ÛÇÚÕÔÉÎÌÃÙËÏ¬ËÒÏÑ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÑÇÏÚÄÙÕÇÙßÔÂÛÏÙÚÎ
ÖÕØËÃÇÓËÄÙÇÖÁØÇÙËÎÞ×ØÇ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏ

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Η κρίση που ζούμε έχει μέσα της πολλά από τα λάθη του ’21
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

«Το ’21 ÊËÔÂÚÇÔÄÓÕÏÕÓËÑÇÓÃÇËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß®ËÃÞËÍØ¦ÉËÏÕ
Ï¦ÔÔÎÝÑÇØÃÓÖÇÝ¬ÏÛÁÒËÏÔÇÖËÏÕ
ÑÇÏÖÕÏÎÚÂÝÑÇØÃÓÖÇÝÇÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÔËÇØÄÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÝÙÚÎØÇÈÏ¦ÝÙÚÎÔØÜÚÕÖÕØÃÇ®ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¬Õ»ÑÇÏÎ
ÇÒÂÛËÏÇ®¬Õ»ÂÚÇÔÓÏÇÛÔÏÑÕ
ÕÏÔÜÔÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÎÖØ×ÚÎÑÇÏ
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ²ÚÆÖÎÙË
ÚÕÔ ÏÕßÚÇÞÂÑÇÏÚÕÔØ¦ÓÇÒÎÄÙÕ
ÑÇÏÚÕÔÚÄÖÏÕÚÙÕØÓÖÇÚàÂÑÇÏÚÕÊßÔ¦ÙÚÎÖÕÛÁÜÙËÚÕÔ ÇÔ¦ØÎËÔ×
ÑÇÚÁÒÇÈËÚÎÔ ÇÍÑËÒÇØÃÇÚÎÝ±ÊØÇÝ
ËÐËÌÄÊÕß ÂÊËÉËÚÕÔ¡¦ØÑÕ¡ÖÄÚÙÇØÎÑÇÏÚÕÔ¡Ö¦ßØÕÔËÔ×ÙÚÇ
ÁØÈÇÏÔÇÛÇ»ÙÌÇàËÚÕÔÇÒÇÏ×Ô
ÇÚØ×ÔÑÇÏÚÕßÝØÕÑØÃÚÕßÝ® ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏËÝÌØ¦ÙËÏÝÂÚÇÔÖÕßÊÏÁÒßÙÇÔ
ÚÏÝÈÕÒÏÑÁÝÇÖÒÕßÙÚËÆÙËÏÝÖÕßÓÕß
ËÃÞÇÔËÓÌßÙÂÙËÏÕÏÖÇÔÎÍßØÏÑÕÃÚÜÔ
ÊÇÙÑ¦ÒÜÔÓÕß¬ÇÑ¦ÙÚØÇ¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÖÁÌÚÕßÔÁÔÇÁÔÇÖÄÚÇÑØßÌ¦
ÙÞÕÒËÃÇ®ÑÇÏÚÎÔÍÃÇÇÆØÇ®ÓÁÞØÏÚÕÔÇÚØÏ¦ØÞÎØÎÍÄØÏÕqÑÇÏ
ÚÕßÝËÓÌßÒÃÕßÝÚÕß»ÑÇÏÚÕß»
§ÇÏÚÕ»ÚÜÔÙÞÕÒÏÑ×ÔÓÇÝÈÏÈÒÃÜÔÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÕ»

Οι περισσότεροι
δεν θέλουν να ξέρουν
τα φευκτά και τα μεμπτά.
Και μας καλούν να
κρατάμε από την Ιστορία
μόνο τα πανηγύρια.
ÚÜÔÖØÕÖØÕÖØÕÖÇÖÖÕÆÊÜÔÓÇÝ
ÏÇÚÃÄÓÜÝ"ÏÇÚÃÚÄÙÇÉÁÓÇÚÇÑÇÏ
ÚÄÙËÝÓÏÙÁÝÇÒÂÛËÏËÝ" ÏÇÔËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÎÒÜÙÎÚÎÝ¬ØÕÃÇÝÔÇÓÎÔÁÞËÏ
ÇÑØÃÈËÏÇÏÙÚÕØÃÇÝÚÏËÓÖÄÊÏÙËÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝÔÇÊÏÊ¦ÐÕßÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÍÏÇ
ÚÎÔ¬ØÏÖÕÒÏÚÙ¦"©ÒÄÍÕÝÌÕÈÕÆÓÇÏ
ÖÕßÎÊÏÂÍÎÙÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÍÏÔÄÚÇÔ
ÙÚØËÈÒ¦ÒËÏÉ¦ÑÇÏËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÍÏÇÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏ
ÙßÔÊÁÙËÏÝÑÇÏÇÔÇÍÜÍÁÝÚÕßÑ¦ÛË
Ú×ØÇ®ÓËÚÕÚÄÚË®©ÏÓÆÛÕÏËÃÔÇÏ
ÓÆÛÕÏËÔÙËÑÇÒÕÆÔÕÆÚËÙËÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕßËÇßÚÕÆÙÕßÕÆÚËÙËÇßÚÕÍÔÜÙÃÇËÔÙËßÖÕÞØË×ÔÕßÔÙË
ÙßÍÑØÃÙËÏÝÑÇÏÊËÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝ
ÕÊÎÍÕÃÍÏÇÔÇÓÎÔÑ¦ÔËÏÝÐÇÔ¦ÚÇÃÊÏÇ
Ò¦ÛÎÂ¶ÇÑÄÓÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ¶ÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÇÙÜÙÚ¦

ÂÙËÒÕÏÖÄÔÙÚÎÞÇØ¦ÍÏÇÚÕÔ
ÇßÛÄØÓÎÚÕÐËÙÎÑÜÓÄÚÎÊÃÉÇÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÔÇËÒËßÛËØÜÛÕÆÔÑÇÏÔÇ
ÍÃÔÕßÔÖÕÒÃÚËÝÚÎÔÑÇÛÕÒÏÑÂÒÇáÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÔÍ×ÔÇÚÇÊÆÕ
ÖØ×ÚÇÚÕßÁÚÎÑÇÏÓÎÔÇÙÞÕÒÎÛËÃÝÓËÚÕÔËÑÌßÒÏÙÓÄÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ¡ÎÊËÏÝÚÕßÝÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙËÓÏÙÛÕÌÄØÕßÝ
ÕÖÒÇØÞÎÍ×ÔÑÇÏÑÕÚàÇÓÖ¦ÙÎÊÜÔ
ÔÇÇÒÒÎÒÕËÐÕÔÚ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÏÝËÓÌÆÒÏËÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÚÕßÜÍØ¦ÌÏÙËÉÎÒÄÚÕÔ ÕÒÕÑÕÚØ×ÔÎ
ÑÇÏÓÎÓÁÔËÏÝÖÕÒÆÙÚÎÌßÒ¦ÑÏÙÂ
ÚÕßÇÖÄÚÕßÝ ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÊËÝ¡ÃÒÇÍÏÇÚÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÖÔËÆÓÇÚÜÔ
ßÔÚÇÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏ
ÓÎÙÚÁÑËÙÇÏÙÚÏÝÓÎÞÇÔÕØØÇÌÃËÝ
ÚÜÔÖØÕßÞÄÔÚÜÔÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÓÏÇÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÎÕÒÏÍÇØÞÃÇ
ÇÆÓÇÙËÚÕÖÇØ¦ÙÚÎÓÇÚÕß ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÑÇÏÇÍÔÄÎÙËÚÕÞ¦ÕÝÖÕß
ËÃÞËÓÖØÕÙÚ¦ÚÕß ÇÏÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßÊËÝÚÎÔÙÇÔÁÔÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÕ
ÁÍÑÒÎÓÇÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔÔÇÊËÞÛÕÆÔÚÕ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑÄÚÕßÄØÇÓÇ ÕÃÚÇ
ÖÒ¦ÍÏÇÚÕ§ÇÈÇØÃÔÕÜÝÓÏÇÔÇßÓÇÞÃÇÙÇÔÄÒËÝÚÏÝ¦ÒÒËÝÑÇÏÓÎÊÃÔËÏÝ

ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÐÁÔÜÔßÔ¦ÓËÜÔ¬ÕÇÃÓÇ
ÑÇÏÕÏÛßÙÃËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙËÇÖËÒËßÛÁØÜÙÇÔÑÇÏÄÞÏÕÏÐÁÔÕÏÙÚÄÒÕÏ®¬ÇÃÊÏÇÑÇÏÍÏÇÚÕÔÇÚßÞÂ
ÖÄÒËÓÕ®ÚÕß  ÇÏÇÌÕÆÇÛÜ×ÔËÏÝ®ÚÕßÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÆÝËÍÜÏÙÓÕÆÝÚÜÔÕÖÒÇØÞÎÍ×ÔÐËÖÁØÇÙË
ÑÇÏÚÕßÝÇÚÁØÓÕÔÕßÝÑÇÈÍ¦ÊËÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÊÏ¦ÍØÇÉËÚÏÝÑÒËÉÏÁÝ
ÚÜÔÇßÒ×ÔÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÖÕßÖÒÕÆÚÏÙÇÔ
ÓËÚÇÊ¦ÔËÏÇÚÎÝÔËÕÙÆÙÚÇÚÎÝÓÏÑØÂÝÒÒ¦ÊÇÝ
¡ËÃÔËÓÄÔÕÙÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÎØÜÏÑÂÁÐÕÊÕÚÕß¡ËÙÕÒÕÍÍÃÕßÑÇÏÒÎÙÓÄÔÎÙËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÞËÍËÓÃÙËÏÓËÊÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝ®ÙÚØÇÚÎÍÕÆÝÞÜØÃÝÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇ¬ÃÓÎÙË
ÚÎ¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØËÃÇÑÇÏÐÁÞÔÇÚÎÔ
ÖÕÒËÓÏÑÂÚÜÔÔÚÄÖÏÜÔÙÚÕßÝÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÕßÝ¢ÏÒÏÑÕÆÝÚÕÔÒÁÐÇÔÊØÕ
ÑÇÏÚÕÔÎÓÂÚØÏÕ±ÉÎÒ¦ÔÚÎÚÕßÝ
ÖØÃÍÑÏÖËÝÖÕßÇÍÜÔÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÖÁÛÇÔÇÔÖÏÑØÇÓÁÔÕÏÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇßÚ×ÔÖÕßËÒËßÛÁØÜÙÇÔÇØÇÊËÏÍÓÇÚÃÙÕßÇÖÄÚÕÔËØÄÄÞÕ
ÓËÚÕßÝÒÒÎÔËÝÙÖÕßÊÇÙÚÁÝÖÕß
ÓÇàËÆÚÎÑÇÔÇÖÄÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÓÎÔÖËÏÝÄÚÏÖØÕ-

ÊÄÛÎÑÇÔÙÚÕØÇÍÇÚÙ¦ÔÏÇÖÄÚÕ
ÏÖÖÏÑÄÚÕß ÇØÇÈÃÇÄÐÇÙËÚÕßÝ
ÕÖÒÇØÞÎÍÕÆÝÖÕßÍÃÔÇÔÙÚØÇÚÎÍÕÃ
ÓËÖËØÏÕßÙÃËÝÙÚÎÔÁÇÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÑÇÏÄÞÏÇßÚÕÆÝÖÕßÖØÕËÚÕÃÓÇÙÇÔ
ÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÖÁÛÇÔÇÔÞÜØÃÝÔÇÖ¦ØÕßÔÑÚÂÓÇÚÇÂÇÐÏ×ÓÇÚÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÏÇÚÃÒÕÏÖÄÔÊËÔÒÁÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÍÏÇÚÕ»"¡ÂÖÜÝÍÏÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÓËÚÇËÒÇÚÚ×ÓÇÚÇÚÕßÁÔÕßÝ®"ßÚ¦ÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙË
Ñ¦ÛËËÛÔÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÓËÚ¦ÑÇÏÇÖÄ
Ñ¦ÛËËÛÔÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇ ¦ÖÕÏÕÏÖØÕÌÇÔ×ÝÁÊÜÙÇÔÇÖÄÚÄÚËÚÎÓ¦ÞÎ
ÑÇÚ¦ÚÜÔÓÆÛÜÔÒÒ¦ÚÎÔÁÞÇÙÇÔÓ¦ÞÎÄÓÜÝÇßÚÂ¶ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝÓÆÛÕßÝ¶
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßËÃÔÇÏÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÔÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÖÄÄÒÕßÝËÓ¦Ý
ÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇÇÌÇÏØÁÙÕßÓËÆÒÎ
ÇÖÄÚÕÔÒÇáÑÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÖÇÚØÏÊÕÑÇÖÎÒÃÇ
©ÖßØÃÊÜÔ¬ØÏÑÕÆÖÎÝÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÚÕßÍØ¦ÌËÏ!©ËÔÚÕÏÝÙÎÓËØÏÔÕÃÝÑÇÏØÕÃÝÙßÍÍØ¦ÌÜÔÔÇÊËÃÐÎ
ÖØÕÝÚÕßÝ,ÒÒÎÔÇÝÖÕÃÇÚÇÇÏØËÚ¦

ÑÇÏËÖÇÏÔËÚ¦ÑÇÏÖÕÃÇÚÇÌËßÑÚ¦ÑÇÏ
ÓËÓÖÚ¦®¬ÕÔ¦ÑÕßÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÕÍÏÕÝÚÕßÕ²ÇØÃÒÇÕÝ¬ØÏÑÕÆÖÎÝ
ÕÓËÍ¦ÒÕÝÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÂÝ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏ"©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊËÔÛÁÒÕßÔ
ÔÇÐÁØÕßÔÚÇÌËßÑÚ¦ÑÇÏÚÇÓËÓÖÚ¦
ÇÏÓÇÝÑÇÒÕÆÔÔÇÑØÇÚ¦ÓËÇÖÄÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÓÄÔÕÚÇÖÇÔÎÍÆØÏÇ¡ËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÇÙßÔËÔÔÕÎÙÃÇÔÇÑßØÏÇØÞËÃÕÏËÍÜÏÙÓÕÃÔÇÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏ
ÕÏËÓÌÆÒÏÕÏÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÚÇØÕßÙÌÁÚÏÇÔÇÊÏÇÏÜÔÃàÕÔÚÇÏÕÏ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÕÑØÇÚÃËÝÔÇÊÏÇÌËÔÚËÆÕßÔ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÕÏÂÚÚËÝÑÇÏÕÏÊÇÔËÏÙÓÕÃ
ÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÚËÒËÏÜÓÄ
ÑØÃÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÁÞËÏÓÁÙÇÚÎÝÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÒ¦ÛÎ
ÚÕß»ÑÇÏÒÃÍÕßÝÇÖÄÚÕßÝÂØÜÁÝ
ÚÕß©ÖÜÝÑÇÏÄÒËÝÕÏ¦ÒÒËÝÑØÃÙËÏÝ
ÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÌÕÈÕÆÓÇÏÄÚÏ
ÛÇÌÁØÕßÔÚÇÒ¦ÛÎÚÎÝÊÏÑÂÝÓÇÝ
ËÖÕÞÂÝ¬ÎÝÊÏÑÂÝÓÇÝÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÓËÓËÚÕßÝÓÆÛÕßÝ
ÓÇÝ¶ÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÑÇÏÔËÄÚËØÕßÝ
§ÇÏÁÞËÏÊÃÑÏÕÕÓÖÇØÓÖÇÏ¦ÔÔÎÝ
ÑÇØÃÓÖÇÝ¬Õ»ÊËÔÂÚÇÔÄÓÕÏÕ
ÓËÑÇÓÃÇËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß®
©ÆÚËÙÚÎÔÕØÓÂÚÕßÕÆÚËÙÚÕßÝ
ÂØÜÁÝÚÕßÕÆÚËÊßÙÚßÞ×ÝÙÚÕÔËÛÏÙÓÄÚÕßÁÔÕßÝÙËÓÆÛÕßÝ

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

.

Tην Κυριακή 31 Μαρτίου μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 15ο τόμο!
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Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Η αναμέτρηση Ευρώπης - fake news
Οι υπηρεσίες πληροφοριών ανέλαβαν τον εντοπισμό των κακόβουλων δυνάμεων επηρεασμού των πολιτών ενόψει ευρωεκλογών
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

«Μεγεθυντικός καθρέφτης»
ËÙÑËÓÓÁÔÎÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎ
ÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÔÁÕßÖÂØÞËÖ¦ÔÚÇ
ÑÒÎØÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÇÖÄÇÖÕÒßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇßÖÕßØÍËÃÇ¸ÒÇáÑÕÆÊÏÇÌÜÚÏÙÓÕÆ¹ÖÕßÞËÏØÇÍÜÍÕÆÙÇÔÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÊÏÇÓÄØÌÜÔÇÔ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÇÓÁÚØÇÚÕßÝ¸ÑÃÚØÏÔÕÝ¬ÆÖÕÝ¹ÑÇÏÖÒÎØÜÓÁÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖØÕ×ÛÎÙÎßÖÕÉÎÌÃÜÔÙËÚÕÖÏÑ¦ÓÁÙÇÖÒÎØÜÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓÁÙÜ ©
ËÖÏÙÚÕÒÁÝÑÇÏØÕÓÖÕÚÏÑ¦ÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÖÃÚÏÇÕ
ÖßØÂÔÇÝËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏÖÇÒÏÁÝÓÁÛÕÊÕÏÇÒÒ¦ÙÚÕÔÁÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÎØÇÍÊÇÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÑÇÏ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ

Η καταμέτρηση
των ψηφοδελτίων

SHUTTERSTOCK

«Το ύψιστο ËÖÃÖËÊÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÏÝÉËßÊËÃÝËÏÊÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞËÏØÇÍÜÍÂÙÕßÔÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÔÇÇÒÒÕÏ×ÙÕßÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝ
Þ×ØËÝÇÔÇÛÁÚÕÔÚÇÝÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÓ¦ÞÎ
ËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÏÝÑÇÑÄÈÕßÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ËÖÎØËÇÙÓÕÆÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ®
ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕÊØ¡ÏÞ¦ÒÎÝÇÌÄÖÕßÒÕÝÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝËØËßÔÎÚÂÝ
ÙÚÕÔ ¢ÎÓÄÑØÏÚÕÝÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÔÕÏÞÚ×ÔËÊÕÓÁÔÜÔÙÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÔÕÏÞÚ×Ô
¬ËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÏÇÚÎÔÊËÔÚÃÛËÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÓÄÔÕàÂÚÎÓÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÊÏËØËÆÔÎÙÎÝ¶ÖÕÒÆÊßÔÇÚÁÝÕÓ¦ÊËÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÊÏÇØÑÂÓËÒÁÚÎÑÇÏÚÎÔ
¦ÓËÙÎËÐÇÍÜÍÂÙßÓÖËØÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇMHRLUL^Z¶ÇÒÒ¦
ÑÇÏÓÁÍÏÙÚÎÝÛÜØ¦ÑÏÙÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÇßÚ¦®×ÝÛÇÚÕÑÇÚÇÌÁØÕßÔ"
ÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÒÎÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÉÎÌÏÇÑÄ
ÁÍÑÒÎÓÇ©Ó¦ÊËÝËÏÊÏÑ×ÔÞËÏØÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÁÞÕßÔ
ÈÍËÏÙÚÕÑßÔÂÍÏÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÉËÆÚÏÑÎÝËÃÊÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÇÒÒÕÃÜÙÎÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÈÕÆÒÎÙÎÝÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÕÒÏÚ×Ô®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÃÊÏÕÝÒÒ¦ÑÇÏÕÏÑÕÒÕÙÙÕÃÚÜÔÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÖÕß
ÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÖÒÎØÕÌÕØÃÇÁÞÕßÔÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÄÚÏÇÔÇßÚÂÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙßÔËÞÏÙÚËÃÓÖÕØËÃ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÍØÂÍÕØÎÖÚ×ÙÎ
ÚÕßÝÞÕßÔÖ¦ØËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÚÇ
MHRLUL^ZÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔÎ
ÇÞÃÒÒËÏÕÝÖÚÁØÔÇÚÕßÝ.VVNSLÊÏÄØÏÙËÖØÕÎÓËØ×ÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔÉËßÊ×Ô
ËÏÊÂÙËÜÔÑÇÏÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔ
ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÙËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®

«Ομάδες ειδικών, χειροκίνητα και αυτοματοποιημένα, έχουν βγει στο κυνήγι του εγκλήματος της ψεύτικης είδησης και της προσπάθειας αλλοίωσης
της πολιτικής βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών», λέει στην «Κ» ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ανοιχτών Δεδομένων στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος.

Προσπάθεια θωράκισης
απέναντι στις ψευδείς
ειδήσεις και τις
κυβερνοεπιθέσεις
στα συστήματα
ψηφοφορίας με όπλο
την τεχνογνωσία κατά
του ηλεκτρονικού
εγκλήματος.
©ÏÖÒÎØÜÓÁÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÊËÔ
ÁÞÕßÔÖÏÇÚÎÔÃÊÏÇÏÙÞÆÊÆÔÇÓÎ
Ú×ØÇÁÞÕßÔÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇ¬Õ
ÏÇÊÃÑÚßÕÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÕÑÇÛØÁÌÚÎÝÓÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÓËÍËÛßÔÚÏÑÄÝ
ÑÇÛØÁÌÚÎÝ®ÒÁËÏÕÑÇÌÄÖÕßÒÕÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËßØÜÈÇØÄÓËÚØÕÚÕ ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÛËÜØÕÆÔÚÏÝÉËßÊËÃÝËÏÊÂÙËÏÝ
¶ÕÏÕÖÕÃËÝÙßÔÚËÒÕÆÔÙÚÕÔÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÜÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô
ÌÜÔ×ÔÙÚÎÔÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÜÔ
ËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÒÇáÑÏÙÚ×ÔÑÇÏÙÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßËÐÚØËÓÏÙÓÕÆ¶ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÜÙÚÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÏÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔ
 ÕÓÏÙÏÄÔßÖÄÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏÕÏ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇãÕßÕÏÖØ×ÚËÝÓËÚ¦

ÚÎÔÁÑØÎÐÎÚÜÔMHRLUL^ZÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏËß¦ÒÜÚËÝÙËÄÙÕßÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔ
ÚÎÓËÏÜÓÁÔÎÖØÕÙÁÒËßÙÎÚÎÞÇÓÎÒÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÑÇÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÓÏÇÝ
ÉÂÌÕßÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÊÏÇÓÄØÌÜÙË
ÁÔÇÔ ×ÊÏÑÇËÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ.VVNSL
-HJLIVVR¬^P[[LYÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓË
ÚÕßÝÊÏÇÌÎÓÏÙÚÁÝÄÌËÏÒÇÔÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÙÕÈÇØÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÜÔMHRLUL^Z®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÊØ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ¬ÙÁÑËØÎÝËØËßÔÎÚÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇàÂÚÎÙËÔÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÚÕßÝ
ÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝÔÇÚÕßÝÈËÒÚÏ×ÙÕßÔ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÑÇÚ¦ÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÖÄÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÖÎÍÁÝ
ÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖØ×ÚÇÔÇÑÒËÃÔÕßÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔMHRL
UL^ZÔÇÑÄÉÕßÔÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÕßÝÞØÂÙÚËÝ
ØÄÙÌÇÚÇàÂÚÎÙËËÔÊËÒËÞÁÙÚËØÎ
ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÑÇÛ×ÝÕÏÖÒÇÚÌÄØÓËÝÊËÔÖÇØËÃÞÇÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÇÔÕÏÔÁËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËØÍÇÒËÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏËÍÑÇÃØÜÝÙËÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎ¬Õ-HJLIVVRÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ

ÊËÔÁÊÜÙËÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔ
ÕÆÚËÇÔÁÌËØËÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÖÒÇÙÚ×ÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÖÕßÑÇÚÇØÍÂÛÎÑÇÔ.VVNSLÇÔÁÌËØËÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝ
ÇÔÚÏÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÒÒ¦ÊËÔÙÎÓËÃÜÙËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚ¦
ÚÕßÝ¬Õ;^P[[LYÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÜÛËÃ
ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÛÇËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÓÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ
ÑÇÏÖÕÏÕÝÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÊËÔÁÞËÏ
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇ¬ÕÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÎËÚÇÏØËÃÇÇÔÃÞÔËßÙË
ËÑÇÚÆÖÕÖÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÁÑÒËÏÙËÚÕ ÇßÚ×Ô

Σύστημα προειδοποίησης
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎËÖÏÚØÕÖÂÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÑÇÏÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕßÔ¦ÓËÙÇÍÏÇ
ÚÇËßØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÓÁÙÜËÔÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÇÞËÃÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝ®
ÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖØÕÜÛËÃÚÇÏ
ÎÃÊØßÙÎËÔÄÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÊÏÑÚÆÕßÇÖÄMHJ[JOLJRLYZ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕßÛÇËÒÁÍÞÕßÔÚÇ
MHRLUL^Z®ÇÔÇÌÁØËÏÕÑ¬ÙÁÑËØÎÝ
ÖÄÚÕÎÁÞËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÕÞßØÜÛËÃËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ[YVSSZÚÎÝÍÃÇÝ
ËÚØÕÆÖÕÒÎÝÖÕßÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÕ
)YL_P[ÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÚÕß§ÚÄ-

ÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕßÇÑØÕÊËÐÏÕÆ
¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÙÚÎØÇàÏÒÃÇÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇÑ¦ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇËØÍÇÙÃÇÝ,HZ[:[YH[*VT
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÐÜÚËØÏÑÂÝØ¦ÙÎÝÎÕÖÕÃÇÑÕÏÔÕÖÕÏËÃÑ¦ÛËËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÕ
,<]Z+PZPUMVÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÑÇÏËÐÇÑØÏÈÜÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝØÜÙÏÑÂÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÚÇÒËÌÚ¦ËÃÔÇÏÒÃÍÇËÔ×ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÇÖÄ
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÜÝÖØÕÝÚÕÖÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÎÊØ¦ÙÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ²×ØËÝÄÖÜÝÎ
¬ÙËÞÃÇÎÙÛÕÔÃÇÑÇÏÎÏÛÕßÇÔÃÇ
ËÌÇØÓÄàÕßÔÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÇÔÚÏÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝËÔ×Î
ÇÒÒÃÇÑÇÏÎËØÓÇÔÃÇÁÞÕßÔÉÎÌÃÙËÏÔÄÓÕßÝÖÕßËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÏÝ
ÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÔÇÑÒËÃÔÕßÔÉËÆÚÏÑÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÊÎÒ×ÙËÏÝßØÜÖÇÃÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÎÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÙßÔÏÙÚ¦ÓÁØÕÝÓÏÇÝËßØÆÚËØÎÝßÈØÏÊÏÑÂÝ
ÇÖËÏÒÂÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÖÕÏÑÃÒÇ
ËØÍÇÒËÃÇÓÁÙÇÖÃËÙÎÝÑÇÏÓÎÑØÇÚÏÑÕÆÝÖÇÃÑÚËÝ®ËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄ
ÚÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÁÜÝ
ÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÉÎÌÕÌÕØÃÇÝ

Τα bots, πέρα από το να
βομβαρδίζουν με ψευδείς ειδήσεις κατηγορίες
χρηστών, ανάλογα με το
ψυχογράφημα το οποίο τα
κοινωνικά μέσα «προσφέρουν», και να αλλάζουν τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται
μια ηλεκτρονική συνομιλία, χρησιμοποιούνται για
να κατεβάζουν ιστοσελίδες ώστε να μην είναι
προσεγγίσιμες από άλλους
χρήστες όπως και για να
πραγματοποιούν επιθέσεις
σε servers. Οι ευρωεκλογές είναι μια σειρά από
ταυτόχρονες εκλογές που
θα διεξαχθούν στις 23-26
Μαΐου. Η διασπορά και η
διάρκεια της διαδικασίας την καθιστούν στόχο
των χάκερ και η ακεραιότητα της ψηφοφορίας
εξαρτάται από το πώς οι
27 εθνικές κυβερνήσεις
θα αποτρέψουν τους κακόβουλους εισβολείς. Και
ενώ ορισμένες χώρες είναι
καλύτερα προετοιμασμένες, άλλες δεν είναι, και
υπάρχει η πιθανότητα να
παραβιαστεί η ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, και μία
ή περισσότερες επιθέσεις
στα συστήματα συγκέντρωσης και υπολογισμού των
ψηφοδελτίων να θέσουν
υπό αμφισβήτηση την ανάθεση των εδρών, δηλαδή
τη σύνθεση του επόμενου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και να επηρεάσουν την ίδια
τη λειτουργία της Ε.Ε. «Σε
εθνικό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Τσέκερης, «συστήνεται ένα Εθνικό Εκλογικό
Δίκτυο, δηλαδή ένα ενιαίο
κέντρο συντονισμού, όπου
μια επιτροπή θα παρακολουθεί τη χρήση του Διαδικτύου στις εγχώριες
εκλογικές διαδικασίες και
θα εισηγείται κανονιστικές
ρυθμίσεις σχετικά με την
πρόληψη των ψευδών ειδήσεων, τον σεβασμό των
προσωπικών δεδομένων
των πολιτών, τη διαφάνεια
στη χρήση του Διαδικτύου
για την προβολή κομμάτων
και υποψηφίων».

Τι είναι τα trolls και τα bots και πώς ποδηγετούν τους ψηφοφόρους
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÂÓÏÓÕÆÓËÔÕÏÄÚÏËÃÔÇÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÓÎÔßÓ¦ÚÜÔßÖÁØÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕß
ËÐßÖÎØËÚÕÆÔÇÖÇÔÚÕÆÔÙËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÒÕÏÊÕØÕÆÔÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÑÇÚÇÑÒÆàÕßÔÚÇOHZO[HNZ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÄØÕßÝ
ÏÇÊÏÑÚÆÕßÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆ¸ÓÎÔÆÓÇÚÕÝ¹¬ÇIV[ZÙËÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔ
ÓËÇßÚ¦ÖÕßÛÁÒËÏÝÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÚÇÏØÏ¦àÕßÔÙÚÇÖÏÙÚËÆÜÙÕß
ÙËÑ¦ÔÕßÔÓËÓÎÔÆÓÇÚÇÇÖÒ¦ÒÁÐËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÖÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÔÇÔÏ×ÙËÏÝÄÚÏÈØÂÑËÝÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖÎÍÂËÔÎÓÁØÜÙÎÝÙËÑÏÔÎÚÕÖÕÏÕÆÔÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ ÇÏÕÏÊÆÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÙßÔÛÁÚÕßÔÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝ©ÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÊËÐÏÄÚÎÚÇÚÎÝÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÝËÏÊÂÙËÜÔ
ÑÇÏÄÒÕÏÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕÏëÄÚÇÔÇÑÕÆÓËÁÔÇÔÑØÄÚÕ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËØËßÔÕÆÓËÇÔËÃÔÇÏ
Í¦ÓÕÝÂÈÄÓÈÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑ
ÇÌÄÖÕßÒÕÝ

Ο ρόλος των
εκπαιδευμένων ομάδων
κρούσης των κομμάτων
που διασπείρουν στο
Διαδίκτυο «ειδήσεις».
Ø¦ÌÕßÔÑËÃÓËÔÇÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦
ÓÁÙÇÊÃÔÕßÔËÔÚÕÒÁÝÙÚÇ[YVSSZÍÏÇ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝÙËÖÒÇÙÚÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÓÖÒÕÑ¦ØÏÙÓÇËÏÊÂÙËÜÔ
ËÔÕÞÒÎÚÏÑ×ÔÙÚÕßÝËÔÚÕÒËÃÝÚÕßÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÏÇÏÙÞßØÂÕÓ¦ÊÇÙËÊÏÇØÑÂÑÇÏ¦ÓËÙÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÚÄÞÕÝÔÇÜÛÎÛÕÆÔÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÍÏÇ
ÔÇÉÎÌÃÙÕßÔßÖÁØÚÜÔËÔÚÕÒÁÜÔ
ÚÕßÝ¦ÚÕÓÇÖÕßÊËÔËÃÞÇÔÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÂÂÚÇÔÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÇÔÇÕÊÎÍÎÛÕÆÔÙÚÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÊÏ¦ÚÎÝ
ÇÖÕÞÂÝËÑËÃÔÕÏÖÕßÛÇÉÂÌÏàÇÔ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÁÔÇËÃÊÕÝ¸HSNVYP[OTPJ
[YHKPUN¹©ÖÜÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÇIV[ZÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔÕßÔÚÏÝ
ÖÏÕÖÕÒÒÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÁÚÙÏÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ¶ÑÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕ¶ÖËØÃÕÊÕËÖÏÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÏ
ÄÞÏÓËÇÍÇÛÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÎÓÏÇßÚÄÓÇÚÕÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÌÚÏÇÍÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÙÚØÇÚËßÓÁÔÕßÝ
ÙËÇßÚÄÔÚÕÔÙÑÕÖÄÑÇÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÖ¦ÔÜÙËÖÕÒÒÕÆÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÓËÉËÆÚÏÑÎ

Η έρευνα της διαΝΕΟσις
SHUTTERSTOCK

Ομως, Ö×ÝÇÑØÏÈ×ÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÕÏ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝ"ÇÃØÔÕßÔÁÔÇÔÖßØÂÔÇÇÒÂÛËÏÇÝÑÇÏ
ÚÕÔÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕßÔÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇÓËÉËÆÚÏÑÕÚØÄÖÕÊÎÒÇÊÂÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÓËÙÚÄÞÕÚÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝßØÜÖÇÃÕÏÖÕÒÃÚËÝÖÕßÚÇÒÇÔÚËÆÕÔÚÇÏÒÄÍÜÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊßÙÖØÇÍÃÇÝÂÒÄÍÜÇÖÕßÙÃÇÝÏÙÞßØÂÝ
ÑØÃÙÎÝÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÇ¦ÑØÇ¶Î
ÖÏÕÍØÂÍÕØÎÊÏÇÊØÕÓÂËÃÔÇÏÖØÕÝ
ÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦®ÒÁËÏÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝ
ÇÌÄÖÕßÒÕÝ¬ÕÏÇÊÃÑÚßÕÛËÜØËÃÚÇÏÄÖÜÝÖÇÒÏ¦ÎÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÕÓÁÙÕÑÇÏÓÏÇËÃÊÎÙÎ
ËÏÊÏÑ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÚÇÓÖÁÒÇÚÕß
;^P[[LYÂÚÕß-HJLIVVRÇÒÎÛÏÔÂ®
ÙßÔËÞÃàËÏÕÃÊÏÕÝ
ÆÕËÃÔÇÏÕÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÖÕÊÎÍÁÚÎÙÎÝÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÑÇÚ¦
ÚÕÔÑÇÌÄÖÕßÒÕ!ÕÏËÏÊÏÑ¦ËÑÖÇÏÊËßÓÁÔËÝÕÓ¦ÊËÝÑØÕÆÙÎÝÑÇÏÚÇ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ØÕÓÖÄÚÂIV[ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßËÑÚËÒÕÆÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔËÝËØÍÇÙÃËÝ©ÒÇÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÛÁÚÕßÔKLHSPUNYVVTZ!ÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÚØÇÖÁàÏÑ¦ÛÕÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ÖÕßÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÞØÄÔÕÄÞÏÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÞØÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÇÒÒ¦ÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ËÏÊÂÙËÜÔÍÏÇ
ÚÕÔËÖÎØËÇÙÓÄÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ

Παράλληλα αναπτύσσεται ένα είδος «algorithmic trading», όπου ημιαυτόματοι μηχανισμοί δημοσιεύουν πάνω σε πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς, με
ψεύτικη ταυτότητα ή μιμούμενοι ότι είναι άνθρωποι, μεγάλο αριθμό μηνυμάτων.

ÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÎÝÊÏÇ§©ÙÏÝÚÕ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÞØÎÙÚ×ÔÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÊÏÇÈ¦àËÏÚÏÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇëÎ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÇÖÕÚËÒËÃÊËÆÚËØÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÝ ªÁÖÕßÓËÖØÕÝ
ÚÇ¦ÑØÇÑÇÏßÏÕÛËÚÕÆÓËÙÞËÊÄÔ

¦ÑØÏÚÇÉËßÊÁÝÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏ
ÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ6_MVYK0U[LYUL[
0UZ[P[\[LÙËËÔÔÁÇÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßËÐÁÚÇÙËËÑÒÕÍÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÑØÃÙËÏÝÊËÔÖØÕÁÑßÉËÕÆÚËÓÃÇ
ÄÖÕßÔÇÓÎÔßÖÂØÐËÉÎÌÏÇÑÂÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÓÁÙÜÔ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÖÕß
ËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦
ÓÇÝÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÎÝ
¤ËßÊÁÝÑÇÏÑÇÑÄÈÕßÒÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÚÇÙÚØÇÚÂÍÎÙÎÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝàÜÂÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÙßÍÑÕÏÔÜÔÕÆÔÚÇ
ÊÕÞËÃÇËÔÇÌÕØÕÆÔÁÔÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÓÄÔÕÚÄÖÕÇÒÒ¦ÄÒÕßÝ
ÓÇÝËÃÓÇÙÚËÖÏÇÄÒÕÏÓÇàÃÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÙÑ¦ÌÕÝ®ÒÁËÏÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝÇÌÄÖÕßÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝÛÁÒËÏÔÇÇÏÙÏÕÊÕÐËÃ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÕßÁÞËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇÃÐËÏÁÔÇÔÖÕÒÆ
ÏÙÞßØÄÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÛËÙÓÏÑÄØÄÒÕÑÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
ÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÔÖÒÁÕÔÔÇËÒÁÍÐÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÑÆÓÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÁÔÇ
ÙÚØ×ÓÇ¦ÓßÔÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕß
ÊËÔØÁÖÕßÔÚÄÙÕÖÕÒÆÙÚÎÔÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙÎÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÚÕß)YL_P[ËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆÑÇÒÄÓ¦ÛÎÓÇÖØÕÝÄÒÕßÝÓÇÝÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÚÄÙÕËßÇÃÙÛÎÚÎÄÙÕÏÙÞßØÂÑÇÚÁÙÚÎÇÖÄÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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Οι ψηφιακές διαδρομές του μίσους
Οι ομοϊδεάτες του ακροδεξιού τρομοκράτη της Νέας Ζηλανδίας και το πολυήμερο ταξίδι του στην Ελλάδα το 2016
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε μία από τις 24 σελίδες του
είναι ποτισμένη με μίσος. Το δεύτερο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού, που κατ’ επίφαση φέρει
τον τίτλο «Συνυπάρχω» («Coexist»),
είναι αφιερωμένο στη βία. Οι ανώνυμοι συντάκτες του δεν κρύβουν
την ιδεολογία τους. Χρησιμοποιούν
ναζιστικά σύμβολα, όπως η σβάστικα και ο «μαύρος ήλιος», για να
συνοδεύσουν κείμενα με αντισημιτικό και ρατσιστικό περιεχόμενο.
Το συγκεκριμένο τεύχος φαίνεται
πως αποτελούσε ένα από τα ανα







Τα ηλεκτρονικά ίχνη
του Τάραντ οδηγούν
σε νεοναζιστικές ομάδες
στην Αυστραλία,
οι οποίες στηρίζουν
και τη Χρυσή Αυγή.
γνώσματα του Μπρέντον Χάρισον
Τάραντ, δράστη της πολύνεκρης
επίθεσης σε μουσουλμανικά τεμένη της Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος
φέρεται να ριζοσπαστικοποιήθηκε
στις σκοτεινές γωνιές του Διαδικτύου.
Ο 28χρονος Αυστραλός τρομοκράτης μπορεί τα τελευταία χρόνια
να ταξίδευε σε άλλες ηπείρους –
με επιβεβαιωμένη πολυήμερη παραμονή και στην Ελλάδα–, «ζούσε»
όμως κυρίως στον εικονικό κόσμο
ακροδεξιών ιστοσελίδων. Η «Κ»
προσπάθησε να ιχνηλατήσει τα
ψηφιακά του ίχνη. Το προφίλ του
στο Facebook, όπου μετέδωσε ζωντανά τη δολοφονία 50 ανθρώπων,
είναι πλέον ανενεργό, ωστόσο στο

Διαδίκτυο έχουν αρχειοθετηθεί
στιγμιότυπά του. Χρησιμοποιώντας
την αντίστροφη αναζήτηση εικόνας
στην Google, η «Κ» ταύτισε τη φωτογραφία εξωφύλλου που είχε επιλέξει στο προφίλ του ο Τάραντ με
υλικό που εμφανίζεται στο δεύτερο
τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού «Coexist». Πρόκειται για μια
συρραφή εικόνων με σύμβολα του
δυτικού κόσμου και την επιγραφή:
«Θυμήσου τι σου στέρησαν».
Ενα ακόμη στοιχείο που μοιράστηκε ο Τάραντ οδηγεί στο ίδιο
ανάγνωσμα. Στο πολυσέλιδο μανιφέστο που αποδίδεται στον ίδιο, ο
Τάραντ αναφέρεται στην 11χρονη
Εμπα Ακερλουντ, η οποία σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση στη
Στοκχόλμη το 2017. Στο δεύτερο
τεύχος του ακροδεξιού περιοδικού
υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στο ίδιο
κορίτσι, καθώς και ξενοφοβικά κείμενα για τη Σουηδία. Οσο παράδοξο
και αν φαντάζει, το «Coexist», εικονογραφημένο με γραφήματα και
επεξεργασμένες φωτογραφίες, θυμίζει σχεδιαστικά το έντυπο προπαγάνδας των τζιχαντιστών του
Ισλαμικού Κράτους «Dabiq».
Οι συντάκτες του ακροδεξιού
περιοδικού μπορεί να είναι ανώνυμοι, διατηρούν όμως στην ιστοσελίδα τους ειδική στήλη με παραπομπές σε ομοϊδεάτες τους ανά
τον κόσμο. Οπως αναφέρουν, πρόκειται για εθνικιστικές οργανώσεις
με έντονη αντισημιτική δράση.
Στην Ελλάδα παρουσιάζουν ως συνοδοιπόρους τους τη Χρυσή Αυγή.
Στην Αυστραλία συνδέονται με
την ομάδα «Antipodean Resistance», η οποία εμφανίστηκε τον
Οκτώβριο του 2016 και παρέμεινε
ενεργή ψηφιακά μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε ο διαδικτυακός τους πάροχος διέκοψε

Μία εβδομάδα αργότερα επισκέφθηκε τη Σαντορίνη. Εκεί παρέμεινε για τρεις ημέρες ώσπου ταξίδεψε αεροπορικώς στην Αθήνα.
Μία εβδομάδα μετά εντοπίζεται
στη Θεσσαλονίκη, όπου πιθανότατα έφτασε οδικώς με νοικιασμένο
αυτοκίνητο.

Ερευνες στα Βαλκάνια

την πρόσβαση στην ιστοσελίδα
τους.
Σε άλλο σημείο στην ιστοσελίδα
των συντακτών του περιοδικού
υπάρχει αναρτημένο βίντεο από
ομιλία του Μπλερ Κοτρέλ στην
Καμπέρα το 2016. Πρόκειται για
τον επικεφαλής της νεοναζιστικής
οργάνωσης στην Αυστραλία, United Patriot’s Front (UPF). Στις δημόσιες τοποθετήσεις του εξυμνεί
τον Χίτλερ και μιλάει με μένος
κατά των μουσουλμάνων. Και η
UPF έχει εκφράσει δημοσίως τη
στήριξή της στη Χρυσή Αυγή.
Τον Οκτώβριο του 2018, αλλά
και περίπου ένα μήνα πριν από
την τρομοκρατική επίθεση στη
Νέα Ζηλανδία, η ερευνήτρια της

Ακροδεξιάς και συντάκτρια της
ετήσιας έκθεσης για τον αντισημιτισμό στην Αυστραλία, Τζούλι
Νέιθαν, είχε αναφερθεί στον Κοτρέλ, στην ομάδα Antipodean Resistance και στην επικίνδυνη διάδοση της θεωρίας συνωμοσίας της
«λευκής αντικατάστασης» ή αλλιώς
«λευκής γενοκτονίας». Ο Τάραντ,
βάσει και όσων έγραψε στο μανιφέστο του, ήταν θιασώτης της
ίδιας παρανοϊκής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται
στην Ευρώπη ένα οργανωμένο
σχέδιο αντικατάστασης των ντόπιων πληθυσμών από μουσουλμάνους μετανάστες.
Πέρα από τα ηλεκτρονικά ίχνη
του, αστυνομικές και διπλωματικές

Αγνοια δηλώνει για
τα sms του Κούσνερ
ο Αμερικανός πρόεδρος

Κατακραυγή
εναντίον Τραμπ
για το Γκολάν
Αποδοκιμάζουν την αναγνώριση
της κατοχής Αραβες, Ε.Ε., Ρωσία
Αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ
κατάφερε να ενώσει συμμάχους
και πολεμίους του Σύρου προέδρου
Μπασάρ αλ Ασαντ σε κοινό μέτωπο.
Η αιφνίδια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, μέσω Twitter,
υπέρ της αναγνώρισης της ισραηλινής κατοχής στα συριακά Υψώματα του Γκολάν αντιμετώπισε την
αποδοκιμασία όχι μόνον του αραβικού κόσμου, αλλά και συμμάχων
των ΗΠΑ στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, με αυτονόητη εξαίρεση
τη Ισραήλ. Η αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη επίσημο
έγγραφο για το ζήτημα, το οποίο
αναμένεται να υπογραφεί κατά την
επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου
στις ΗΠΑ.
Με ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Δαμασκού τόνισε ότι «το
συριακό έθνος είναι περισσότερο
αποφασισμένο από κάθε άλλη φορά
να απελευθερώσει αυτό το πολύτιμο
κομμάτι συριακής εθνικής γης με
όλα τα διαθέσιμα μέσα». Τα Υψώματα του Γκολάν κατελήφθησαν
από το Ισραήλ στον Πόλεμο των
Εξι Ημερών, το 1967, και το μεγαλύτερο μέρος τους ενσωματώθηκε
στο κράτος του Ισραήλ το 1981,
ενέργεια που καταδικάστηκε από
τα Ηνωμένα Εθνη και θεωρείται
μέχρι σήμερα παράνομη από τη
διεθνή κοινότητα.
Υποστηρικτής της συριακής αντιπολίτευσης εναντίον του προέδρου
Ασαντ, ο Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε
στο ίδιο μήκος κύματος με τη Δαμασκό, καυτηριάζοντας τον Τραμπ.
«Οι ατυχείς δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τα Υψώματα του
Γκολάν έφεραν την περιοχή στο

αρχές σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη
προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες
να ανασυνθέσουν τις διαδρομές
από τα ταξίδια του Τάραντ. Ο
28χρονος Αυστραλός πέρασε και
από την Ελλάδα τουλάχιστον τρεις
φορές το 2016. Οι δύο από αυτές
δεν έχουν κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς ο Τάραντ φαίνεται
πως είχε απλώς ταξιδέψει με πτήσεις transit μέσω του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Στην τρίτη
περίπτωση, όμως, έμεινε για ημέρες
σε ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές, ταξίδεψε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα στις 20
Μαρτίου 2016 και την ίδια ημέρα
βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η εξέταση των στοιχείων των
πιστωτικών καρτών που χρησιμοποίησε ο Τάραντ, αλλά και των κινητών του τηλεφώνων (είχε δηλωμένους πέντε αριθμούς από το
2016 μέχρι και σήμερα), αναμένεται
να φωτίσει τη διαδρομή του. Το
ζητούμενο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι να διαπιστωθεί εάν
είχε επαφές με ομοϊδεάτες του
στην Ελλάδα. Αντίστοιχες έρευνες
διεξάγονται και σε άλλες γειτονικές
μας χώρες, ενώ ήταν ανοιχτό το
ενδεχόμενο επίσκεψης στην Αθήνα
του αστυνομικού «συνδέσμου» της
Αυστραλίας στα Βαλκάνια.
Η «Κ» απευθύνθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας
ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τα ταξίδια του Τάραντ
στην Ευρώπη και τις πιθανές διασυνδέσεις του με ακροδεξιές ομάδες. Εκπρόσωπος του υπουργείου
δεν θέλησε να δώσει κάποιο επιπλέον στοιχείο, όσο διαρκούν οι
έρευνες διεθνώς. Σχολίασε όμως
πως οι Αρχές της Αυστραλίας συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο
τους Νεοζηλανδούς. «Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια ενός ακροδεξιού
εξτρεμιστή ο οποίος σκότωσε τόσο
πολλούς Νεοζηλανδούς», ανέφερε.
«Αυτή η τραγωδία μάς υπενθυμίζει
ότι η τρομοκρατία δεν είναι αποκλειστικότητα μιας και μόνο κοσμοθεωρίας».

χείλος νέας κρίσης», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. «Οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να νομιμοποιήσουν τις ενέργειες του Ισραήλ που
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο θα
έχουν ως συνέπεια περισσότερη
βία και οδύνη στην περιοχή», προσέθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Τον Δεκέμβριο του 2017, η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε την
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του







Προεκλογικό δώρο
στον Νετανιάχου,
η ξαφνική ανακίνηση
του θέματος από
τον Αμερικανό
πρόεδρο μέσω Twitter.

Σκοπιά Ισραηλινών στρατιωτών στο όρος Μπεντάλ, στο κατεχόμενο από το
Ισραήλ τμήμα των Υψωμάτων του Γκολάν, πάνω από τη συριακή πόλη Κουνέιτρα.

Ισραήλ, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του ΟΗΕ, γεγονός που καταδικάστηκε από την Ε.Ε., τη Ρωσία,
την Κίνα και την πλειονότητα της
διεθνούς κοινότητας. Το προχθεσινό tweet του προέδρου Τραμπ,
αν και δεν ισοδυναμεί, ακόμη, με
επίσημη αναγνώριση, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Στο Κογκρέσο
οι φωνές υπέρ της αναγνώρισης
της ισραηλινής κατοχής στο Γκολάν
ενισχύονται το τελευταίο διάστημα,
ενώ την περασμένη εβδομάδα το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ άλλαξε τον χαρακτηρισμό των Υψωμάτων του
Γκολάν – αντί για «κατεχόμενα από
το Ισραήλ», τα χαρακτήρισε «ελεγχόμενα από το Ισραήλ». Η ανακί-

νηση του θέματος τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή ήταν εξ αντικειμένου προεκλογικό δώρο του Τραμπ
προς τον Νετανιάχου, ενόψει των
βουλευτικών εκλογών, οι οποίες
προβλέπονται δύσκολες για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
Στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος
Τύπου της Ε.Ε. δήλωσε ότι η Ενωση
δεν έχει αλλάξει θέση και δεν αναγνωρίζει ισραηλινή κυριαρχία στο
Γκολάν. Την ευχή ότι η τοποθέτηση
Τραμπ θα μείνει στο επίπεδο της
έκκλησης εξέφρασε ο εκπρόσωπος
Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι παρόμοιες
ενέργειες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την ήδη τεταμένη κα-

τάσταση στη Μέση Ανατολή.
Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο έφθασε την Παρασκευή στη Βηρυτό,
όπου θα έχει διαβουλεύσεις με
κύριο αντικείμενο τις αμερικανικές
ανησυχίες για τον ενισχυμένο ρόλο
της Χεζμπολάχ στην πολιτική ζωή
του Λιβάνου. Η μαχητική, φιλοϊρανική οργάνωση των σιιτών έχει
τρεις υπουργούς στην κυβέρνηση
και 70 βουλευτές σε σύνολο 128.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ
Αούν δήλωσε ότι οι κυρώσεις που
έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη Χεζμπολάχ πλήττουν όλους τους Λιβανέζους.
REUTERS, A.P.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ
δήλωσε άγνοια για τους ανεπίσημους διαύλους επικοινωνίας που
διατηρούσε ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ με ξένους αξιωματούχους, κατά παράβαση των κανονισμών του Λευκού Οίκου. Η
άγνοια για τα μηνύματα του Κούσνερ στην πλατφόρμα WhatsApp
έρχεται σε αντίθεση με την ιερή
αγανάκτηση που είχε επιδείξει ο
Τραμπ στην υπόθεση των emails
που έστελνε η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι
Κλίντον από τον σέρβερ του σπιτιού της.
Σε επιστολή του προς τον Λευκό
Οίκο, ο επικεφαλής της επιτροπής
ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων Ελάιτζα Κάμινγκς αναφέρει ότι έως τον Δεκέμβριο του
2018 ο Κούσνερ χρησιμοποιούσε
συστηματικά το WhatsApp για
κρατικές υποθέσεις. Ο Κάμιγκς
ζητεί περισσότερες πληροφορίες
από τον συνήγορο του Κούσνερ.
Επισήμως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο των
συνομιλιών, αν και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ιβο Ντάαλντερ επικαλέστηκε ανώτατο
αξιωματούχο που έκανε λόγο για
το «κουαρτέτο του WhatsApp».
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο
Κούσνερ, ο πρίγκιπας διάδοχος
της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος
του Αμπού Ντάμπι Μοχάμεντ μπιν
Ζαγιέντ και ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
είχαν συστηματικά συνομιλίες μέσω WhatsApp. «Τι κουαρτέτο»,
σχολίασε ο Ντάαλντερ. «Και όλα
αυτά μέσω ενός μη ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας». «Δεν γνωρίζω
τίποτα γι’ αυτό. Δεν το έχω ακούσει
ποτέ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
λίγο πριν αναχωρήσει από τον
Λευκό Οίκο για να περάσει το Σαββατοκύριακο στο θέρετρο Μαρα-Λάγκο στη Φλόριντα. Για λόγους
ασφαλείας των επικοινωνιών αλλά
και ενημέρωσης των κρατικών αρχείων απαγορεύεται στους αξιω-

Η Βουλή ζητεί πληροφορίες για
τις επικοινωνίες του Τζ. Κούσνερ.







Συνδρομή του Λευκού
Οίκου στη διερεύνηση
του ζητήματος ζητάει
ο Ελ. Κάμινγκς – Υπόνοιες και για την κόρη
του προέδρου, Ιβάνκα.
ματούχους να επικοινωνούν μέσω
ανεπίσημων διαύλων.
Στην επιστολή του προς τον
Λευκό Οίκο, ο Κάμινγκς σημειώνει
ότι ενδέχεται να έχει παραβεί τη
νομοθεσία αυτή και η σύμβουλος
του Λευκού Οίκου, κόρη του προέδρου και σύζυγος του Κούσνερ,
Ιβάνκα Τραμπ. Ο Κάμιγκς ζητεί
τη συνδρομή του Λευκού Οίκου
για τη διερεύνηση του ζητήματος
και σημειώνει ότι, σε περίπτωση
που συνεχιστεί η μη συμμόρφωση
προς τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών, «η επιτροπή θα χρησιμοποιήσει άλλα μέσα».
REUTERS, A.P.
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Οι σφαίρες
έφθασαν έως
την Ευρώπη
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Ο πολιτικός ÇÖÄÎÞÕÝÚÎÝÖÕÒÆÔËÑØÎÝ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÝËÖÃÛËÙÎÝÙËÊÆÕÚàÇÓÏ¦ÙÚÕ Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÂÊÎÕØÇÚÄÝÑÇÛ×ÝÎÁÔÚÇÙÎ
ÓËÚÇÐÆÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ×ÔÑÇÏÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑ×ÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÇÔÇÈÃÜÙÎÓÏÇÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÂÛØÎÙÑËÏ×Ô
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖ¦ÔÜÙËÄÖÒÕ
ÚÕßßÙÚØÇÒÕÆÊØ¦ÙÚÎßÖÂØÞË
ÞÇØÇÍÓÁÔÎÎÒÁÐÎ¬ÕßØÑÕÌ¦ÍÕÝ®
ËÔ×ÙÚÕÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÓÇÔÏÌÁÙÚÕ
ÚÕßÙÚÕÞÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÓË
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÎÔÇßÓÇÞÃÇ
ÚÎÝ§ÇßÖ¦ÑÚÕßÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÕÛÜÓÇÔÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÁÊÜÙËÚÕÁÔÇßÙÓÇ
ÙÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÛßÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ®ÚÎ
Þ×ØÇÚÕßÑÇÏÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÎÔ
ËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßÈ¦ÙÎÞËÏÒÕÏÖÄÔ
ËÔÚ¦ÐËÏÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕÈÃÔÚËÕÖÕßÚØ¦ÈÎÐËÕ
ÃÊÏÕÝÕÊØ¦ÙÚÎÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÓÇÑËÒËÏÕÆÖÇØ¦ÚÏÝÙÌÕÊØÁÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÊÏÇÚßÖÜÛËÃËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÍÏÇÚÎÔËØÍÇÒËÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÙÌÇÍÂÝÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÚÕËÖÃÓÇÞÕÈÃÔÚËÕÁÞËÏÇÖÕÙßØÛËÃÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÕÐËÃÇÑØÏÚÏÑÂËÖËÏÊÂ
ÁÊØÇÙÇÔÓËÓËÍ¦ÒÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÔÄÉËÏÚÜÔÑØÃÙÏÓÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÕØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕÈ¦ÒÒËÏÙËÍÏÍÇÔÚÕÕÛÄÔËÝÖÒ¦ÔÇÇÖÄÚÎÔËÖÃÛËÙÎÇÖËÏÒËÃÄÚÏÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙËÌÁØËÚØÇ
ÄÙÕÏÚÕÒÓÂÙÕßÔÔÇÖÒÂÐÕßÔÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÑÇÏàÎÚËÃÚÎÔËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÛÇÔÇÚÏÑÂÝÖÕÏÔÂÝÍÏÇÚÕÔ
ÙÌÇÍÁÇÚÕß Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÖÏÑØÃÔÕÔÚÇÝÚÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÚ¦
ÚÎÓ¦ÞÎÚÎÝ ÇÒÒÃÖÕÒÎÝÙÚÕÔq
ÇÍÑÄÙÓÏÕÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÁÙÖËßÙËÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÇÔÚÏÏÙÒÇÓÏÑÄÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÙÚÇÑÃÔÎ-

ÚØÇÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô¬ÏÊÕßÒËÏ¦
ËÃÞÇÚËËÊ×"ËÔËÃÞÇÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓÇàÃÙÇÝÍÏÇÚÃÂØÛÇÚËÄÒÕ
ÇßÚÄÔÚÕÔÊØÄÓÕÓÁÞØÏËÊ×"®ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËØÎÚÕØÏÑ¦ÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÍÏÇÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ!
©ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÒÄÍÕÝÂÚÇÔ!ËÓËÃÝ
ËÃÓÇÙÚËÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏËÑËÃÔÕÏ
ÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ®¬ÎÔÁÓÖÚÎÁÍÏÔË
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÇÙÑËßÇÙÚÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÕÏßÖÄÔÕÏËÝÖËØÃ
ÙÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÓËÖÎÍÁÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖØÕËÊØÃÇÝÔÇÑÇÚÎÍÕØÕÆÔ
ÚÇ¡¡ÄÚÏÇÖÕÓÄÔÜÙÇÔÌØ¦ÙËÏÝ
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÇÒÒÕÏÜÛËÃÚÕÔÄÎÓÇÚÜÔÒÄÍÜÔ
ÚÕßßÙÚØÇÒÃÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÔÇ

Ο Ταγίπ Ερντογάν
έχει εντάξει στην
καμπάνια του το βίντεο
που τράβηξε ο δράστης,
προκαλώντας την έντονη
αντίδραση του Οκλαντ.
ËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝÕÊÎÍÃÇÝÍÏÇÄÙÕßÝßÖÎÑÄÕßÝ
ÚÎÝËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÎÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËÃÔÇÏÙË
ÒÃÙÚÇÓËÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔ
ÇßÐÎÓÁÔÎÖØÕÙÕÞÂÒÄÍÜÚÎÝÇÖËÏÒÂÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝËÖÃÛËÙÎÝØÕÞÛÁÝÓËÚÁÈÎËÖÃÙÎÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ§ÁÇÝ
ÎÒÇÔÊÃÇÝ©ßÃÔÙÚÕÔÃÚËØÝÍÏÇ
ÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÕÃÊÏÕÝÚÕÓÂÔßÓÇ
ÙÚÎÔÍÑßØÇÄÚÏÚÕÖÁÔÛÕÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕßÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇ
ËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝ
ÊÎÁÞËÏËÖÏÊÕÛËÃÙÞËÚÏÑÄÊÏ¦ÈÎÓÇÙÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÁÙÈÎÙÚÎÞ×ØÇÑÇÛ×ÝÚÕ©ÑÒÇÔÚÇÔÎÙßÞËÃÄÚÏ
ÓËÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÕÏàÜÁÝ
ÚÜÔ§ËÕàÎÒÇÔÊ×ÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
±ÖÕÉÃËÝÍÏÇÇÔÚÃÖÕÏÔÇÑÃÔÎÙË
ËÐ¦ÒÒÕßÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ
ËÖÃÛËÙÎÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔ©ßÚØÁÞÚÎÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÄÚÇÔÁÔÕ-

EPA / TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Εντονες προεκλογικές αντιπαραθέσεις
φέρνει το μακελειό στο Κράισττστερτς

Με φόντο έναν τυραννόσαυρο, ο Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την Τετάρτη θεματικό πάρκο στην Τουρκία. Την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης, προσπάθησε να
εκμεταλλευθεί το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία ενόψει των εκλογών της 31ης Μαρτίου, επιτιθέμενος σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για τη Μάχη της Καλλίπολης!

Ο γερουσιαστής που ήθελε «τελική λύση»

Στις περιφερειακές της
Ολλανδίας το ακροδεξιό
FvD αναδείχθηκε πρώτη
δύναμη – 48 ώρες μετά
την επίθεση με τρεις
νεκρούς σε τραμ.

Οταν αποδείχθηκε ότι ο δράστης της σφαγής στα δύο τεμένη ήταν Αυστραλός, η πατρίδα του βυθίστηκε σε υπαρξιακές ανησυχίες, με τη συζήτηση στη χώρα να επικεντρώνεται στο κατά πόσον ο ρατσισμός και η
ρητορική μίσους έχουν «κανονικοποιηθεί». Μάλιστα, ένας ακροδεξιός
γερουσιαστής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απέδωσε τις ευθύνες
για τη σφαγή στη μετανάστευση των μουσουλμάνων. Ο Φρέιζερ Ανινγκ
ήταν ο γερουσιαστής που απομονώθηκε από όλα τα κόμματα πέρυσι όταν χρησιμοποίησε τη φράση «τελική λύση» μέσα στη Βουλή, ενώ
ταυτόχρονα ζήτησε απαγόρευση της μετανάστευσης των μουσουλμάνων. Η λαϊκή αγανάκτηση γι’ αυτήν τη δήλωση ήταν διάχυτη με 1,4 εκατ.
ανθρώπους να υπογράφουν κείμενο με το οποίο ζητούν την παραίτησή του, ενώ οι συνάδελφοί του δεσμεύθηκαν ότι θα τον αποπέμψουν
από το σώμα. Παρά την κατακραυγή όμως, για πολλούς το μακελειό δεν
αποτέλεσε έκπληξη, αφού η συζήτηση για τους μετανάστες έχει γίνει
εδώ και καιρό τοξική στη χώρα και μια επίθεση εναντίον μουσουλμάνων
εθεωρείτο θέμα χρόνου.
ÖÒÕÝ¦ÔÕÏÐËÖßØÓÁÙÇÙËÚØÇÓÑÇÏ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚØÏ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÆÖÕÖÚÕÝ
ËÃÔÇÏÕÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÞØÕÔÕÝÑÕÑÓÁÔ¬ÇÔÃÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔËÖÏØØÕÂÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÁÞÕßÔÚÇØËÈÇÔÙÏÙÚÏÑ¦ÒÄÍÏÇÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÔÑÇÏ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕ¬ÇÔÃÝËÃÞËÑÃÔÎÚØÕÚÎÔ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÂËÓÌÕØËÃÚÕÇÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝËÔÛÇØØßÓÁÔÕÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÕßÚÇÊÆÕÍËÍÕÔÄÚÇ
ÙßÔÊÁÛÎÑÇÔÑÇÏËÃÞÇÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ

ÑÇÏÙÚÏÝÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝÚÕÖÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝ
ÑØÃÙÏÓÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÁÒÇÈËÞ×ØÇ
ÊÆÕÜØÇÓËÚ¦ÚÕÇÓÄÑÚÕß¬ÇÔÃÝ
ÙÚÕÚØÇÓÑÇÏËÔ×ÄÒÇÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇ
¢ÄØÕßÓÍÏÇÚÎÎÓÕÑØÇÚÃÇ-]+
ÚÕß¬ÏËØÃ¡ÖÕÔÚÁÙßÔÁÞÏÙËÇÑ¦ÛËÑÚÕÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¡ÇØÑªÕÆÚËÑÇÏÚÎ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÛËÙÎÙÚÕÚØÇÓÚÎÝ©ßÚØÁÞÚÎÝ¬ÕÙÕÑÙÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ËßÔÄÎÙËÚÎÒÇáÑÏÙÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂ

ÚÕßÑÇÏÚÕ¢ÄØÕßÓÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ÏÙÞßØÄÚËØÎÊÆÔÇÓÎÙÚÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÒÇàÕÔËÃÇÑÇÏ
ÎÎÒÏÛÏÄÚÎÚÇ®ÚÜÔÑßÈËØÔ×ÔÚÜÔ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÏÓÜØÂÛÎÑÇÔ®ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕ¬ÏËØÃ¡ÖÕÔÚÁËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß-]+ÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÕßÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß¬ÕËÃÊÇÓËÚÎ
ËßÚÁØÇÙÚÎÔ©ßÚØÁÞÚÎÈÏÇÙÚÁÝ
ÑÇÏÑÒÁÌÚËÝËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÏÃÔÇÏ
ÔÚØÕÖÂ®ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕ¡ÖÕÔÚÁ
ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕÖÒÕÆÙÏÕÖÕÏÔÏÑÄÓÎÚØ×ÕÚÕßÊØ¦ÙÚÎ

Θεωρίες συνωμοσίας
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÊØ¦ÙÚÎÝÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÙÚÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ¦ÌÎÙË
ÖÃÙÜÚÕßÁÔÇÓÇÔÏÌÁÙÚÕÍËÓ¦ÚÕ
ÇÖÄÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÓËÙÑÕÚËÏÔÁÝËÒÃÚÖÕßÇÖËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔ
ÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÒËßÑÂÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÎÆÙÎÇÖÄÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝËÏÙÈÕÒËÃÝÖÕßÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÔÇ
ÇÖÕÏÑÂÙÕßÔÚÏÝÞ×ØËÝÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ

ÚÕßÝËÐÁÒÏÐÎÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏËÌÏÑÚÂËÖËÏÊÂÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÕÏ
ÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÇØÏÙÚËØÁÝËÒÃÚ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÇÊÆÔÇÓËÝÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙÕßÔÚÏÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝÔÇÔÇÒÆÙËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÇÖÄÉËÏÝ
ÚÕßÛÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÄÚÏÊËÔÇÖÁÞÕßÔÖÕÒÆÇÖÄÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕß
©ÆÍÍØÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÃÑÚÕØ
©ØÓÖÇÔÑÇÚ¦ÚÕßÄØÕÝÑÇÏÚÎÝ
ÁÔÇÔÙßÔÊßÇÙÓÄÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÑÂÝÑÇÏÏÙÒÇÓÕÌÕÈÏÑÂÝØÎÚÕØÏÑÂÝÖÕßÓËÚËÐËÒÃÞÛÎÑËÄÓÜÝÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÈÃÇÏËÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÊØ¦ÙÚÎÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕßÁÍÏÔËËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÉÎÌÏÇÑ¦ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
ÖËÑÚÁÏÚÕØÔÕÇÑØÕÊËÐÏÄÝÔËØÝ
¡ÖÁØÏÔÍÑ¡ÖØÁÏÈÏÑÕÕÖÕÃÕÝÙÑÄÚÜÙËÔÁÕßÝÙÚÎ§ÕØÈÎÍÃÇÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÓÎÔ
ËÔÚÕÖÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝÊÏÜÑÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÊÕÒÕÌÕÔÏÑÂÚÕßËÖÃÛËÙÎÖÇØÄÒÕÖÕßËÃÞËÇÌÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÌßÙÏÑÄÃÞÔÕÝÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝàÏàÇÔÏÕÑÚÄÔÇÑÇÏÄÖÒÇÕ¬ÁÔÇÔÚÂÚÇÔ
ÙÇÔÔÇÓÎÔßÖÂØÐËÖÕÚÁËÑÚÄÝÏÇÊÏÑÚÆÕßËÃÔÇÏÇÄØÇÚÕÝËÖÁÑËÏÔÇ
ÚÕßÔÚËØÔËÚ©ÃÊÏÕÝ¦ÒÒÜÙÚËËÐÂÍÎÙËÄÚÏËÖÎØË¦ÙÚÎÑËÜÝÖØÕÝÚÏÝ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÁÝÚÕßÇÖÄÉËÏÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÞØÂÙÚÎÌÃÒÕÚÕßËÔ×ÊÏÊ¦ÞÛÎÑË
ÚÎÈÃÇÓÁÙÜ-VY[UP[LÚÕßËÛÏÙÚÏÑÕÆVUSPULÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ

Τζασίντα Αρντερν, το αντίπαλον δέος πολιτικών τύπου Τραμπ, Ορμπαν
THE NEW YORK TIMES
Η πρωθυπουργός ÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝ ¬àÇÙÃÔÚÇ ØÔÚËØÔ ÂÚÇÔ
ßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÇÔÚÃÊØÇÙÂÚÎÝÙÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÚÕß
Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÄÖÕßÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔÙËÊÆÕÚËÓÁÔÎÇÖÄÁÔÇÔßÙÚØÇÒÄßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÚÎÝÒËßÑÂÝÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇÝ®
ÑÇÏÚÕßÝÙßÔËØÍÕÆÝÚÕß
ØÔÚËØÔÁÙÚËÏÒËÁÔÇÎÞÎØÄ
ÓÂÔßÓÇÇÍÑÇÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÛËÙÎÄÚÏÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏÙÖÃÚÏÚÕßÝÑÇÏÇßÚÕÃ
ËÃÔÇÏËÓËÃÝ®²ÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÕÙßÓÈ¦ÔÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÑÇÏËÖÁÓËÏÔËÄÚÏÎÞ×ØÇÛÇÇÖÕØØÃÉËÏÚÕÔ
ÈÃÇÏÕËÐÚØËÓÏÙÓÄ
¬àÇÙÃÔÚÇØÔÚËØÔËÚ×Ô
ÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßÇÌÕÆÖØÕÑ¦ÒËÙËÓÇàÏÑÄËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÙËÔÃÑÎ¥ÙÚÄÙÕÚÕÑÆØÕÝÚÎÝÜÝÓÃÇÙÕÈÇØÂÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊËÔËÖÎØË¦ÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇÁØÞËÚÇÏÖØ×ÚÎ
ÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖÇØÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÑØÃÔÕÔÚÇÏÓËÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇ¬Ç
ÍËÍÕÔÄÚÇÙÚÕ Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÍÏÇÚÎÔØÔÚËØÔÑÇÏÚÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÐÇÍÍËÃÒËÏ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎ

ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÔÄÓÜÔÖËØÃ
ÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝ
ÃÊÏÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÌÕØ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÓÇÆØÎÓÇÔÚÃÒÇÑÇÏÖÇØÎÍÄØÎÙË
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ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÑËÌÇÒÂÝ
ÚÜÔÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÇ

Η υποδειγματική στάση
της Νεοζηλανδής
πρωθυπουργού
απέναντι στην τραγωδία
του Κράισττσερτς
και οι προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει.
ÊÏ¦ÌÕØÇÊßÚÏÑ¦ÑØ¦ÚÎ ÇÏÄÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÕÏ§ËÕàÎÒÇÔÊÕÃÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓ¦ÚÎÝ©ÏÖÕÒÃÚËÝÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÕÊØ¦ÙÚÎÝÚÎÝ
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Ο εθνικός ύμνος
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ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏËÔ×ÖÏÕÔÚÕßÛËÕÆÙËÓÏÇËÒËÆÛËØÎÞ×ØÇ®
ØÔÚËØÔÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÜÔ

TVNZ VIA AP

Του SUSHIL AARON

Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρη μαντίλα, η 38χρονη πρωθυπουργός της
Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Αρντερν, έσπευσε να παρηγορήσει τους συγγενείς
των θυμάτων του μακελειού.
ËÖÏÛÁÙËÜÔÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÔÇÚÎÔ
ËÐßÉ×ÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÏÝÇÚÕÓÏÑÁÝ
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ßÓÃàËÏÙÚÕßÝ§ËÕàÎÒÇÔÊÕÆÝÚÎÔ
ÖÕÒßËÛÔÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÕßÁÛÔÕßÝ
ÚÕßÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÖË
ÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÄÚÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎ§ÁÇ
ÎÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÙßÓÖÄÔÕÏÇÑÇÏÇÍ¦ÖÎÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ®
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÎÔ
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ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÈÇÊÃÙÕßÓËÖÒ¦ÏÙÇÝ
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ÄÞÏÙÚÕÄÔÕÓÇÇßÚÕÆÖÕßÁÑÕÉËÚÕ
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ØÔÚËØÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÜÝ
ÎÙÇÌÂÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÇÔÚÃÛËÙÎ
ÙÚÕßÝÊËÐÏÕÆÝÏÙÞßØÕÆÝ¦ÔÊØËÝ
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ÍÏÇÓÏÇÖÇÔÁÓÕØÌÎÞ×ØÇÖÕßÁÞËÏ
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ÑÇÏÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÁÔÇÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÓÏÇÛËÜØÃÇ
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ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏËÔÎÒÃÑÕßÝÔÇÖËØÖÇÚÕÆÔÐßÖÄÒßÚÕÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
±Ö¦ØÞÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÊÎÓÄÙÏËÝ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØÇÒÃËÝ
ÑÄÒÖÕÏÑÇÏÖ¦ØÑÇ©ÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃ
ÙÆÔÊËÙÓÕÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÎËÐÏÙÕØØÄÖÎÙÎËØÍÇÙÃÇÝàÜÂÝÁÞËÏ
ÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÚÇÓÇÑØ¦ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇËÃÔÇÏÏËØ¦
ÎÓÄÙÏËÝÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÈÕÎÛÕÆÔÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ©ÏÊØÄÓÕÏÚÎÝ
ËÃÔÇÏÇÙÌÇÒËÃÝÚÇÙÞÕÒËÃÇÊÜØË¦ÔÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖÇÔËÖÏÙÚÎ-

ÓÏÇÑÂÝÌÕÃÚÎÙÎÝÞÇÓÎÒÄ¡ÖÕØËÃ
ÕÏ§ËÕàÎÒÇÔÊÕÃÔÇÖÇØÇÖÕÔÕÆÔÚÇÏ
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ËÑËÃÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÎÞÕØÂÍÎÙÎÙßÔÚÇÍÕÍØÇÌÕÆÓËÔÜÔÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ×Ô
ÑÕÙÚÃàËÏÓÄÒÏÝÊÕÒ¦ØÏÇ

Τα προβλήματα
ÁÈÇÏÇÑÇÏÇßÚÂÎÞ×ØÇÁÞËÏÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÎÝ±Ö¦ØÞËÏÙÚËÍÇÙÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÕÏ¡ÇÕØÃàÎÚÕÆÔ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÑÇÔËÃÝÊËÔÙßàÎÚËÃÍÏÇÛÁÓÇÚÇÉßÞÏÑÂÝßÍËÃÇÝ
ØÔÚËØÔÁÞËÏÁÔÇÔÊÆÙÑÕÒÕ
ÊØÄÓÕÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÚÕÖØÕÌÃÒÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÎÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ©ÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏËÃÔÇÏÖÇØÄÓÕÏËÝÓËÇßÚÁÝÙË
¦ÒÒÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦ÑØ¦ÚÎ¡ÁÔËÏ
ÔÇÊÕÆÓËÇÔÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÎÝ
ÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßÛÇÒÎÌÛÕÆÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖËØÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÝÊËÐÏ¦ÝßÖÕÑÕßÒÚÕÆØÇÝÖÕßËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÚÇÄÖÒÇ
©ÒÇÇßÚ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍËÓ¦ÚËÝÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÁÔÇÔ
ÌÏÒËÒËÆÛËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄËÔËÃÔÇÏ
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Ηλύσια Πεδία... μάχης μεταξύ
Μακρόν και «Κίτρινων Γιλέκων»
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Ο Γάλλος πρόεδρος καταφεύγει σε σκληρά αστυνομικά μέτρα μετά τις ταραχές
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Μέχρι το περασμένο
Σάββατο το Ελιζέ
θεωρούσε ότι
οι κινητοποιήσεις
βρίσκονταν σε ύφεση.

Ο «μεγάλος διάλογος»
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎËÑÚËÒËÙÚÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÎÝÔÇÇÔÇÓÕØÌ×ÙËÏØÏàÏÑ¦ÚÏÝ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÕÓÁÝÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÂÊÎÚÎÔ
¦ÚßÖÎÁÍÑØÏÙÎÚÜÔÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝËÓÓÕÔÂÙÚÎ
ÞØÂÙÎÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÓËÛÄÊÜÔ
ÄÓÜÝÙÚËØËÃÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ

¡ÇÑØÄÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊØÁÉËÏÚÏÝÊ¦ÌÔËÝÚÕßÌÏÒÄÊÕÐÕßÑÇÏ
ÚÕÒÓÎØÕÆÓËÍ¦ÒÕßÊÏÇÒÄÍÕß®
ÖÕß¦ÔÕÏÐËÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÁÕÁÚÕÝ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÇßÚÂÖÕßÁÌËØËÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÙËÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÄÒÎÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÇÔÕÏÑÚÁÝÙßàÎÚÂ-

ÙËÏÝÓËÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÛ¦ÌÚÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÑÕÖËÚÄÚÜÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑ×ÔÑÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÙÚÇÒÆÙÏÇËÊÃÇ
ËÙÌÇÒÓÁÔÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÛËÜØÂÙËÏ
ÖÜÝÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÆÌËÙÎÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÇÖÄÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÍÏÇÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝ
ÑÇÏÇÖÄÙÑÒÂØßÔÙÎÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝØÎÚÕØÏÑÂÝÙÚÎÔÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÓËÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÑÄÓÓÇÔÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÚÕÇØÏÙÚËØÄÑÄÓÓÇÔßÖÄÚÇÑÚÎÇÒÒÃÇÚÕß
ÇÔÏÑ¡ËÒÇÔÙÄÔÍÏÇÎÛÏÑÂÙßÔÁØÍËÏÇÙÚÏÝÚÇØÇÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÈÈ¦ÚÕß
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÕÓÄÌÜÔÎ
ÑÇÚÇÊÃÑÎÇÖÄÓÁØÕßÝÚÜÔÓÁÙÜÔ

ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÚ¦ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÁÞËÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÇÖÄÚÕËÖÏÛßÓÎÚÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÇÏÓÕÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝÕÊÎÍËÃ
ÙÚÎÙßÙÖËÃØÜÙÂÚÕßÝÖØÕÙÊÃÊÕÔÚ¦ÝÚÕßÝËÏÑÄÔÇÇÊÃÑÜÝÊÏÜÑÄÓËÔÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÙßÔÂÛÜÝÈÇÛÆÖÒÕßÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÁÞËÏÕÐÆÔËÏÚÎÔÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄÑÄÙÓÕ©Ï
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÁÚÙÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖÏÕÙßÞÔ¦ÙËÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑ¦
ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÄÖÜÝÚÕ3L
4LKPH;=ÖØÕÙÑËÃÓËÔÕÙÚÕÇØÏÙÚËØÄÑÄÓÓÇÔßÖÄÚÇÑÚÎÇÒÒÃÇ
ÑÇÏÚÕ;=3PILY[LÖÕßÙÚÎØÃàËÏ
ÚÕÔÇÑØÕÊËÐÏÄÛÔÏÑÄßÔÇÍËØÓÄÚÎÝ¡ÇØÃÔËÖÁÔ

Χωρίς στρατηγική υπομονή
ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÇÑØÄÔÔÇÙÚØÇÌËÃÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®
ÊËÃÞÔËÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÏÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖËØÍÇÓÎÔÁÝÚÕß
ÑÇÏÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÜÝÇÔ×ÚÇÚÕß
ÚØÇÖËàÏÑÕÆÙÚËÒÁÞÕßÝÕÞØÕÔÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÇÑÄÓÎÚÎÔ
ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂßÖÕÓÕÔÂ
ÏÑÇÔÂÔÇÇÔÚÁÐËÏÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÚÕßÊØÄÓÕß¬ÇÊØÇÑÄÔÚËÏÇÓÁÚØÇ
ÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝÖÕßËÃÞÇÔÌÇÔËÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔÚÄÚËßÖÕßØÍÄÙÜÚËØÏÑ×Ô§ÏÑÕÒ¦ÇØÑÕàÃ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÚÇØÇÞ×Ô
ÙÚÇßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÚÕ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔ
ÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÖ¦ÚÇÐÎ
ËÔÄÝÑÏÔÂÓÇÚÕÝÓËÚÇÖÕÒßÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÇÖÄÑ¦ÛËÖËØÏÕÞÂÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ
ÇÖÄÑ¦ÛËÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚ¦ÐÎ
REUTERS
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O Γκοντό, ο ξιφομάχος
των Μόντι Πάιθον
και η γάτα Βrexit
Δύσκολες ώρες για την Τερέζα Μέι
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Μια μεγαλύτερη ÇÖÄÄÚÏÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ¦ÚÇÑÚÎÊÄÙÎ®)YL_P[ÁÒÇÈÇÔ
ÕÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÔÁÓÖÚÎ
ÑÇÛ×ÝÑÇÚÁÒÎÐÇÔÔÇÙßàÎÚÕÆÔÍÏÇ
ÕÑÚ××ØËÝÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÁÐÕÊÕÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÞ×ØÇÌÒÁØÚÇØËËÖÏÑÃÔÊßÔÇÓËÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄ
ÙËÔ¦ØÏÕÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝ
ÊËÔÂÚÇÔ¦ÒÒÕÇÖÄÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂ
ÌÄØÓÕßÒÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇ
ÌÕØ¦ÊËÔËÒÂÌÛÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÇÒÒ¦ÓËÚÇÚÁÛÎÑËÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÇÖÄÚÏÝ ¡ÇØÚÃÕßÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
©ÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÎÔ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÖÇØ¦ÚÇÙÎÚØÏ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÓË
ÙÚÄÞÕÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇËÐÄÊÕß
ÇÖÄÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÔ
ÄÔÚÜÝÍÃÔËÏÇßÚÄÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÄÚËÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÛÇËÃÔÇÏ
ÁÜÝÚÏÝ¡ÇãÕßÇÔÄÓÜÝÑÇÚÇÉÎÌÏÙÚËÃÚÄÚËÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÖØÁÖËÏÓÁÞØÏÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚ¦ÚÎÝÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇàÎÚÂÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØ¦ÚÇÙÎ¦ÔÜ
ÚÜÔËÔÔÁÇÓÎÔ×ÔÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚÇÝ
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇãÕßÂÛÇ
ËÐÁÒÛËÏÇÚ¦ÑÚÜÝ

Αρνητική ατμόσφαιρα
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÊËÔßÖÂØÞËÙÆÔÕÊÕÝÑÕØßÌÂÝÖÕßÚÕ)YL_P[ÔÇÓÎÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÇØÔÎÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÍÏÇ
ÚÎÔ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÓËÖÕÒÒÕÆÝÎÍÁÚËÝ
ÖÒÁÕÔÔÇËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÇÔÕÏÞÚ¦ÓË
ËÏØÜÔÏÑÄÚÄÔÕÂÇÑÄÓÎÑÇÏÑÕØÕáÊËßÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÎÞ×ØÇÚÎÝ
ÖÄÚÎÇÒÒÃÊÇßÖÕßØÍÄßØÜÖÇáÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔ§ÇÚÇÒÃÕßÇàÄÎ
ÕÖÕÃÇÊÂÒÜÔËÄÚÏÁÞËÏÕÔÕÓ¦ÙËÏÚÎ
Í¦ÚÇÚÎÝ)YL_P[®ÇÌÕÆÄÖÜÝËÃÖË
ÎÍ¦ÚÇÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÚÎÔÐßÖÔ¦ËÏÍÏÇ
ÔÇÚÎÝÇÔÕÃÐËÏÔÇÈÍËÏÁÐÜÑÇÏÓÄÒÏÝÚÎÝÇÔÕÃÍËÏÚÎÔÖÄØÚÇÇßÚÂÊËÔ

ÈÍÇÃÔËÏÓÁÞØÏÚÕÔÕßÐËÓÈÕÆØÍÏÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÇÈÏÁ¡ÖËÚÁÒÖÕß
ËÃÖËÖÜÝÁÞÜÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÄÚÏ
ËÃÓÇÙÚËÙËÓÏÇÇÃÛÕßÙÇÇÔÇÓÕÔÂÝ
ÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÕÔÚÄ®
©ÑÕÔÚÄÊËÔÂØÛËÖÕÚÁËÒÖÃàÜ
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÔÇÁØÛËÏ®ÁÒËÍËÓË
ÞÏÕÆÓÕØÖØÏÔÖØÕÙÁÒÛËÏÙÚÎÙÆÔÕÊÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÚØÇÍÏÑÜÓÜÊÃÇÚÕß¡ÖÁÑËÚ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝ¡ÇØÑªÕÆÚËÂÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÖÏÕËÃØÜÔÙÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
ÑÇÛ×ÝÖÇØÕÓÕÃÇÙËÚÎØËÚÇÔÃÊÇ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÓËÞÇØÇÑÚÂØÇÚÜÔ
¡ÄÔÚÏ¦ÏÛÕÔÙÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇËØÄ
ÏÙÑÕÖÄÚÎØÕ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇØÔËÃÚÇÏÔÇÊËÞÚËÃÚÎÔÂÚÚÇÚÕßÙËÓÃÇ
ÐÏÌÕÓÇÞÃÇÖÇØÄÒÕÖÕßÁÞËÏÞ¦ÙËÏ
ÄÒÇÚÕßÚÇ¦ÑØÇ
ÙÜÝÄÓÜÝÚÕÖÏÕÚÇÖËÏÔÜÚÏÑÄÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÖÕßÈÃÜÙËÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝÎ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÂÚÇÔÄÚÏÓËÚ¦

Η Σύνοδος Κορυφής
της Πέμπτης αποφάσισε
να της δώσει παράταση
τριών εβδομάδων για
να περάσει τη συμφωνία
εξόδου από το βρετανικό
Κοινοβούλιο.
ÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÄÖÜÝÙßÔÎÛÃàËÚÇÏÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔÓÄÔÕÏÚÕßÝÕÏ
ÎÍÁÚËÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÎÙßàÂÚÎÙÎÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏÚÕÇÖÄÍËßÓÇÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÊËÃÖÔÕßÕÏÎÍÁÚËÝÔÇ
ÖËØÔÕÆÙÇÔÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ ÃÔÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÏ
ÎÑ¡ÁÏ ÇÛ×ÝÎÙßàÂÚÎÙÎÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÁÜÝÇØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÎ
ÃÊÏÇÇÖÕÑÒËÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÊËÃÖÔÕ
ÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÚØ×ËÏÓÄÔÎÚÎÝ
ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝ
ÚÎÝßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖÁØÇÇÖÄÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÊÁÞËÚÇÏÑÇÏ
ÇÌÄØÎÚËÝÖÏÁÙËÏÝÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÎÝÚÕÑÄÓÓÇ

«Θα κριθούν από τις γυναίκες και τους νέους», λένε οι ειδικοί
Ο Χοθέ ΤεθάνοςÙÎÑ×ÔËÏÚÇÞÁØÏÇ
ÉÎÒ¦©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏÙÖÇÔÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕß ÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑ×ÔØËßÔ×Ô*0:ÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÖÕßÓËÚØ¦ËÏÙËÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÙÌßÍÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÊßÔÇÚËÃÔÇÖØÕÈËÃÙËËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÎÝÎÝÖØÏÒÃÕß¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÑÖÕÓÖÂ
TPU\[VZ®Õ¬ËÛ¦ÔÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔ
ÙÖÇÔ×ÔËÃÔÇÏØËßÙÚÂÑÇÛ×ÝÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÚÇÆÚÏÙÎÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÑÄÓÓÇÚÇÁÞËÏÊÏÇØØÇÍËÃ
ßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÐÁØÕßÓËËÃÔÇÏÖÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÚ¦ÙËÏÝ!ÄÚÏ
ÚÕÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÛÇÖ¦ØËÏ
ÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÉÂÌÕßÝÑÇÏÄÚÏ
ÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÇßÐ¦ÔËÚÇÏ©ÚÏÚÕ
=V_ÙÙÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇÖÕß
ËÏÙÂÒÛËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÎÝÔÊÇÒÕßÙÃÇÝËÖÃÙÎÝÁÞËÏ

Οι τάσεις δείχνουν
άνοδο των Σοσιαλιστών
και του ακροδεξιού
Vox, σταθερό
το Λαϊκό Κόμμα
και σε πτώση Podemos
και Ciudadanos.
ÇßÐÎÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÞÜØÃÝÔÇÐÁØÕßÓËÖÄÙËÝÉÂÌÕßÝÛÇÒ¦ÈËÏÍÏÇÚÃ
ßÖ¦ØÞËÏÑØßÌÂÉÂÌÕÝÒÁÖÕßÓË
ÄÚÏÚÕÇØÏÙÚËØÄ7VKLTVZßÖÕÞÜØËÃÚÕÃÊÏÕÑÇÏÚÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕ
*P\KHKHUVZËÔ×ÚÕÇáÑÄ ÄÓÓÇ
ÓÁÔËÏÙÚÇÛËØÄ©ÏËÑÒÕÍÁÝÛÇÑØÏÛÕÆÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄ
ÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÔÁÜÔ®ÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝ
ÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ

ÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÁÖËÙËÁÞÕÔÚÇÝÞ¦ÙËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÑÇÚÇÒÇÔÏÑ×Ô
ÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ©ÏÒÃÙÚËÝÖÕßÑÇÚÂØÚÏÙÇÔÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ËÔÄÉËÏËÑÒÕÍ×ÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏÚÕÞ¦ÙÓÇÊÏËßØÆÔËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÄÒËÝÕÏÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÌÜÔÁÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÁÔÇÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÎ¡ÇÊØÃÚÎ
ÁÞÕßÔËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇ©ÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇÚÇÒÜÔÃÇÝ ¦ØÒËÝÕßÚàÔÚËÓÄÔ
ÖØÕÚÏÓ¦ËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÎËÐÏ¦
ÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎ×ÙÚËÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕßÝÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÁÝËÔ×ËÖÏÓÁÔËÏÔÇÓÎÍÃÔËÏÑÇÓÃÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎË¦ÔÊËÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃ
ÎÇØÞÂÚÎÝÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÎÍÇÒÒÏÑÂ¡ÕÔÚ®ËÌÎÓËØÃÊÇÖØÕÙÛÁÚËÏÓËÔÄÎÓÇÄÚÏÕ
ÕßÚàÔÚËÓÄÔÓËÚÁÈÎÙÚÕÁÒÍÏÕ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂ
ÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÚ×ØÇÓÏÒ¦ËÏÇÖÄ

ÚÕÇÚËØÒ×ÍÏÇÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ®
Ô×Õ¦ÔÚÙËÛÛÇÊßÙÑÕÒËßÛËÃ
ÔÇÇÔÇÙÚÂÙËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ÓËÚÕßÝÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÁÝÕÊËÐÏÄÝ
ÖÄÒÕÝÊËÃÞÔËÏÖÏÕÙßÔËÑÚÏÑÄÝ©
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¦ÓÖÒÕ ÇÙ¦ÊÕËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÖØÄÛßÓÕÝÔÇÒ¦ÈËÏÇÖÄÚÕ=V_ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÙÚÂØÏÐÎËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÏÇÞÜØÃàËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÑØÇÃËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÄÖÜÝËÑËÃÔÎÖËØÃÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÞÜØÃÝÄØÕßÝÑÇÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÙÖÇÔÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝ
ÓËÚÎÓÏÑØÄÚËØÎËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÏÝÒÏÍÄÚËØËÝÇÔÛØÜÖÕÑÚÕÔÃËÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÓËÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ®ÙÎÓËÃÜÙËÕ ÇÙ¦ÊÕÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß=V_ÍÏÇÊÎÓÇÍÜÍÃÇÑÇÏÁÒÒËÏÉÎÙËÈÇÙÓÕÆ
ÖØÕÝÚÕÁØÍÕÖÕßËÖÏÚËÒÕÆÔÚÇ
Ù×ÓÇÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ®

Σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων έναντι της Κίνας
Αυστηρότερους όρους ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÛÁÙÕßÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÙÚÎÔ ÃÔÇÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÂÚÇÔ
ÎËÏÙÂÍÎÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÇÔÇÊßÄÓËÔÎßÖËØÊÆÔÇÓÎÇÖÕÑÇÒÕÆÔÚÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙßÙÚÎÓÏÑÄÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝ®
ÚÎÝÔÜÙÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇËÃÔÇÏ
ÚÕßÖ»ÇØÏÛÓÄÔÁÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝÊÏÂÓËØÎÝÙßÔÄÊÕßÇÒÒ¦
ÎÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÜÔËØÍÇÙÏ×Ô
ÚÎÝÛßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÚÕß)YL_P[6ÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÛÎÑÇÔÓËÚÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÔÜÙÎ

Χαρακτηριστική ήταν
η εισήγηση της Κομισιόν, στην οποία η αναδυόμενη υπερδύναμη
αποκαλούνταν για πρώτη φορά «συστημικός
αντίπαλος» της Ενωσης.
ÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÏÁÞÕßÔÑÎØÆÐËÏËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕÙÚÎÔ ÃÔÇ
 ÃÔÇËÃÔÇÏËÚÇÃØÕÝÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÓÇÝ®ÊÂÒÜÙËÕßÙÚØÏÇÑÄÝÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ ÕßØÚÝßÖÕÙÚÎØÃ-

àÕÔÚÇÝÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎÇÙÏÇÚÏÑÂ
ÊÆÔÇÓÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÞ×ØÇÝ
ÚÕßÚØÃÚÕßÑÄÙÓÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ
ÓÖÕØÃÕßÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÍÃÔËÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÊËÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÏÝÙÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÕÆÚËßÖÁÑßÉË
ÙÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô/\H^LPÇÖÄÚÇÊÃÑÚßÇ
.¥ÙÚÄÙÕÖÏÁàËÏÚÎÔ ÃÔÇÔÇ
ÇÔÕÃÐËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÚÎÝÑÇÏÛÁÚËÏÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝ
ÄØÕßÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔ
ÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÌÂÔÇ®ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ

ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝËÔÏÇÃÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÓËÚ×ÖÕßÁÔÇÔÚÏÚÕßËÑÃÔÕßÇÖÕÚËÒËÃÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕß
ÏÔÁàÕßÖØÕÁÊØÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÙÚÎª×ÓÎ²ÛËÝÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇßÖÕÍØÇÌËÃÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÚÇÒÃÇÛÇÍÃÔËÏÎÖØ×ÚÎ
Þ×ØÇÚÕß.ÖÕßÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÕÙÞÁÊÏÕ
ÚÕßÏÍÏÇÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕØÄÓÕ
ÚÕß¡ËÚÇÐÏÕÆ®ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÁÞËÏ
ÛÕØßÈÂÙËÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÂÓËØÇÕÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÚÇÈËÃ
ÙÚÕÇØÃÙÏÍÏÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓË
¡ÇÑØÄÔ¡ÁØÑËÒÑÇÏÏÕÆÔÑËØ
ËÔ×ÍÏÇÚÏÝ ÖØÏÒÃÕßÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÙÆÔÕÊÕÝÑÕØßÌÂÝ
 ÃÔÇÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
REUTERS, A.P.
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¨È×ÊØ ÈÐÉ¨{×¨ÒÜÜÈÑÙÓÜ×³iØÊ³ÑÑÌÉ{¨{~ÊÓØ
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Τρεις υποψήφιοι στις εκλογές
ης Βόρειας Μακεδονίας
Μεταξύ τριών ßÖÕÉÎÌÃÜÔÛÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚ
ÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
ÖØÏÒÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝ
©ÚÁÈÕËÔÚ¦ØÕÌÙÑÏËÛÔÏÑÄÝ
ÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÍÏÇÚÕ§¬©ÛÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃ
ÓËÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ÏÑÇÃÕßÑÕØÔÚ¦ÔÇÏÒÏ¦ÔÕÌÙÑÇ
ÑÇÏÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß¬ËÚÄÈÕß¡ÖÒËØÃÓªÁÑÇ
ÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÏÍÏÇÚÎÔËÃÙÕÊÕ
ÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßÊËÆÚËØÕß
ÍÆØÕßÖÕßÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÙÚÏÝ¡ÇãÕßËÃÔÇÏÕÞØÕÔÕÝËÔÚ¦ØÕÌÙÑÏÑÇÏÎÞØÕÔÎÏÒÏ¦ÔÕÌÙÑÇ©
ËÔÚ¦ØÕÌÙÑÏËÃÔÇÏÕßÖÕÉÂÌÏÕÝ

ÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÄØÇÔ¦ËÌÑÇÏÚÕÇÒÈÇÔÏÑÄ+<0
ÚÕßÕÖÕÃÕßÎÍËÃÚÇÏÕÒÃÞÓÁÚÏ
ÏÒÏ¦ÔÕÌÙÑÇÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃÚÕÆÖÇÚÕÇÐÃÜÓÇËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÇÚÕßÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆ
=496+745,ÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÁØÞËÚÇÏÕÇÖËØÞÄÓËÔÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÑÏÄØÍÑÏÈ¦ÔÕÌ
©ÚØÃÚÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ¡ÖÒËØÃÓ
ªÁÑÇÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÇ
ÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔÇÇÒÈÇÔÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇ),:(ÑÇÏßÓÓÇÞÃÇÍÏÇÚÕßÝ
ÒÈÇÔÕÆÝÁÞËÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÖØÄÑØÏÙÎÝÙÚÕÔÊËÆÚËØÕÍÆØÕ
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«Ο Τραμπ, τα μέιλ της Κλίντον και εγώ»
Το βιβλίο του Τζορτζ Παπαδόπουλου, ανθρώπου-κλειδί στην έρευνα για πιθανή ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Το βιβλίο ÚÕß¬àÕØÚàÇÖÇÊÄÖÕßÒÕß
ÁÞËÏÇÖ»ÄÒÇ!ÓßÙÚÏÑ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÃËÝ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÎÔÕÖÕÃÇËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÍÏÇÚÕÖ×Ý¦ÔÕÏÐÇÔÕÏ
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝÖÄØÚËÝÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÇÖÄÖØ¦ÑÚÕØËÝ
ÊÏÇÌÄØÜÔÞÜØ×ÔÑÇÏÈÁÈÇÏÇ¦ÍÔÜÙÚËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÐËÑÃÔÎÙËÎÁØËßÔÇÍÏÇÖÏÛÇÔÂËÓÖÒÕÑÂ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÎËÑÊÕÞÂÚÕßÔËÇØÕÆÕÓÕÍËÔÕÆÝ
ÖÕßÖÇØÇÒÃÍÕÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÈØÁÛÎÑËÙÚÎ
ÌßÒÇÑÂ
ÑËÃÙËÁÔÇÑËÒÃÐËÑÏÔ¦ËÏÎÇÌÂÍÎÙÎÃÔÇÏÕßÒÃÕßÚÕß
ÑÇÏÕÏÙßÍÑØÇÚÕÆÓËÔÕÃÚÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÕÔÖËÃÙÕßÔÖÜÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÏÚÄÙÕ¦ÙÞÎÓÇ!6ÏÌÚËØÕÆÍËÝÑÕÚÄÖÕßÒÕßÚÏÝ¬ËÚ¦ØÚËÝ
ËÃÔÇÏÖËÔÚÇÔÄÙÚÏÓËÝ®ÚÕßÒÁÔË
ÑËÃÔÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖÏÙÚÁÉËÏ
ÇßÚÄÖÕßàËÏâÖÔÕÝÑÇÏÌÕÈÏÙÓÁÔÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÞÜÔÁÉËÏÄÚÏÃÙÜÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖÕÏÔÂÌßÒ¦ÑÏÙÎÝ
ËÚ×Ô¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÎÓÁØÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ÄÒÏÝÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÕÔÙßÔÁÒÇÈÇÔßÚÄ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÄÚÇÔÊÕßÒËÆËÏÝÍÏÇÚÕÔ
¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕßÝª×ÙÕßÝ®ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝÚÕßËÃÖÇÔßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
ËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÓÕß©ËÌÏ¦ÒÚÎÝ
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Ο «Ελληνας» της καμπάνιας
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Στη Θεσσαλονίκη (αριστερά) έμεινε μέχρι τα τέσσερά του χρόνια, προτού επιστρέψει στο Σικάγο. Οπως περιγράφει στο βιβλίο του «Στόχος βαθέος
κράτους», πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος να δικτυωθεί ήταν
μέσω της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
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ÚÄÞÕÝÓÕßËÃÔÇÏÔÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔ
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Θανάσιμο λάθος;

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Παπαδόπουλο (φωτ.), ο καθηγητής Τζόζεφ Μισφούντ
του υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθούσε να κανονίσει ένα ραντεβού Πούτιν Τραμπ και του εκμυστηρεύθηκε ότι οι Ρώσοι έχουν χιλιάδες μέιλ της Κλίντον.

«Ακουσα πως οι Ρώσοι
έχουν τα μέιλ της Κλίντον», είπε στον Νίκο Κοτζιά. Ο υπουργός,
σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, αλλάζει χρώμα
και τόνο: «Μην το επαναλάβεις αυτό ποτέ».
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Στιγμιότυπο που είχε αναρτηθεί στο Twitter του (υποψήφιου προέδρου τότε) Τραμπ, την 31η Μαρτίου 2016, από συνάντηση με θέμα την εθνική ασφάλεια. Τρίτος από αριστερά, ο Τζορτζ Παπαδόπουλος.
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ÑÇÏÚÄÔÕ!¡ÎÔÚÕËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÝÇßÚÄÖÕÚÁ®©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÌËÆÍËÏ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÍÞÜÓÁÔÕÝÍÏÇÚÕ
Ë¦ÔÁÑÇÔËÁÔÇÛÇÔ¦ÙÏÓÕÒ¦ÛÕÝ
ÃÙÜÙÚÎÔÓËØÏÑÂÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝÚÕßÒÁÔËÖÜÝ
ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕßÝÒÒÎÔËÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß¬ØÇÓÖ ¦ÖÕÏÕÏÚÕßËÑÓßÙÚÎØËÆÕÔÚÇÏÖÜÝÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÔÇ
ÖØÕÓÕÚ¦ØËÏÕ¬ØÇÓÖÚÕÄÔÕÓÇÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕß©ÃÊÏÕÝÚÕß
ËÃÖÇÔÊËÔÛËÜØÕÆÙËÖÕÚÁÖÜÝÛÇ
ÑÁØÊÏàËÚÕÞØÃÙÓÇ¶ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇ ÇÏÄÓÜÝÙÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕßÚÕßËÑÒÁÍËÚÇÏÑÇÚ¦
Ò¦ÛÕÝ®ÖØÄËÊØÕÝ¬ÕÚÎÒÁÌÜÔÕÚÕß
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕßÖÇÃØÔËÏÌÜÚÏ¦ÁÞËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙßÍÞÇØÎÚÂØÏÕ
ÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÇÖÄÚÕÔÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝÍÍÒÃÇÝÚÕßÖØÕÜÛÕÆÔ
ÚÕÙßÍÞÇØÎÚÂØÏÕÍØ¦ÓÓÇÚÎÝ¡ÁÏ
ÑÇÏÚÕßàÎÚÕÆÔÔÇÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏ
×ÙÚËÔÇÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕÔÔÁÕÖØÄËÊØÕ§Ï×ÛÜÖÜÝÖÒÎÙÏ¦àÜÙÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕ®ÍØ¦ÌËÏ

H νέα αμερικανική βάση στην... Κάρπαθο και η σύλληψη από το FBI
Ενα μήνα ÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÍÔÜØÃàËÏ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇ ÇØÒÕÆÚÙÕÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕÊÏÑÚßÜÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÁÞÜÍÔÜØÃÙËÏÁØËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÓËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÑÇÏ
ÇÖÄÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇ®ÍØ¦ÌËÏ¬Õ
ÓÂÔßÓ¦ÚÕßËÃÔÇÏÚÕËÐÂÝ!ÇÙË
ÍÔÜØÃÙÜÙÚÕÔØÃÓÖÕßÝÓËÚÁÖËÏÚÇ
ÖØÕÙÜÖ¦ØÞÎÑÇÏÛÇÙËÈÕÎÛÂÙËÏ
ÔÇÓÖËÏÝÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÒÒ¦ÛÁÒÜÔÇÁØÛËÏÝÓÇàÃÓÕßÙÚÎØ¦ÓÇ
ÍÏÇÁÔÇÙßÔÁÊØÏÕ®©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
ÊÁÞËÚÇÏØÕÌÇÔ×ÝÛÁÒËÏÔÇÊËÃÐËÏ
ÖÜÝÁÞËÏÓÇàÃÚÕßÁÔÇÔÙÆÓÈÕßÒÕ
ÚÕß¬ØÇÓÖ®ÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÄÓÜÝÇÖÕÍÕÎÚËÆËÚÇÏ¡ËÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÊÏ¦ÌÕØÕÏÖÕßÛËÜØÕÆÔÖÜÝ
ÛÇÖËÃÙÜÚÕÔ¬ØÇÓÖÔÇÞÚÃÙËÏÐËÔÕÊÕÞËÃÕÙÚÎÔÛÂÔÇ¡¦ÚÇÏÇÚÕßÝ
ÒÁÜÖÜÝÊËÔÁÞÜÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß®
¬ÇÐÏÊËÆËÏÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏ
ÙßÔÇÔÚ¦ÚÕÔÖØÄËÊØÕ§ÃÑÕÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎ ÇÖÔÃàËÏÖÕÆØÕÑÇÏËÃÔÇÏ
ËßÊÏ¦ÛËÚÕÝßÚßÞ×ÝÖÕßÑÁØÊÏÙË
Õ¬ØÇÓÖ®ÚÕßÒÁËÏ© ÆÖØÏÕÝÖØÄËÊØÕÝÛÁÒËÏÔÇÊÏ×ÐËÏÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝ
È¦ÙËÏÝÑÇÏÔÇÁØÛÕßÔÓËØÏÑÇÔÕÃ
©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÍØ¦ÌËÏÖÜÝËÃÞË

ÓÏÇËÑÚËÚÇÓÁÔÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÑÇÏÓË
ÚÕÔ ÇÓÓÁÔÕÄÖÕßÙßàÂÚÎÙÇÔÚÎÔ
ÏÊÁÇÓÏÇÝÔÁÇÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÙÚÎÔ ¦ØÖÇÛÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕÞØÁÕÝÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÌßÙÏÑÕÆÝ

Στην Ελλάδα
αντιμετωπίζεται ως
διασημότητα. Γίνεται
κριτής σε τοπικά
καλλιστεία, γλεντάει,
δέχεται προτάσεις
για δουλειά.

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, ο τότε υπουργός Αμυνας Πάνος Καμμένος του
είχε πει: «Θέλω να είμαι ο καλύτερος φίλος του ΝΑΤΟ. Στόχος μου είναι να μεταφερθούν τα πυρηνικά όπλα από τη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στη Σούδα».

ÖÄØÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ËÚÇÌÁØËÏÄÒÇ
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÕÔ¡¦ÏÑÒ¢ÒÏÔÑÇÏ
ÙË¦ÒÒÕßÝ!ÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝËÃÔÇÏ
ËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÝ®ÍØ¦ÌËÏ
ÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÁÞËÏÚÎÔÖÕÒßÖÄÛÎÚÎÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÎÍÏÇÓÏÇÊÕßÒËÏ¦
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ;ÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
ÞÚßÖ¦ËÏÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕß
ÖËØÏÓÁÔËÏ!ÃÓÇÙÚËÇÖÄÚÕ-)0

ÛÁÒÕßÓËÔÇÙÕßÓÏÒÂÙÕßÓË®©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÛËÜØËÃÖÜÝÚÕßÑ¦ÔÕßÔÖÒ¦ÑÇßØÃàÕÓÇÏÇÒÒ¦ËÔÔÕËÃÚÇÏÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÕÆËÃÙÚË"®
ÔÕÃÐÚËÓÇÝ®ÚÕßÌÜÔ¦àÕßÔÁÐÜ
ÇÖÄÚÎÔÖÄØÚÇÚÕß¬ÕßàÎÚÕÆÔÔÇ
ÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÏÚÕÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÔÖËÏÝÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÊËÔ
ÛÇÓÖÒÁÐËÏÝ®¬ÕÔÇÔÇÑØÃÔÕßÔÍÏÇ
ÄÒËÝÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßËÃÞËÑÇÏ

ÚÕÔØÜÚÕÆÔ!ÕÏÕÝÍÔ×ØÏàËÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝªÜÙÃÇÝ"® ÇÔËÃÝËÐ
ÄÙÜÔÍÔÜØÃàÜ®ÚÕßÝÇÖÇÔÚ¦ÖÏÓÁÔÕßÔ©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÔÏ×ÛËÏ¦ÈÕÒÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÇÔÇÌÁØËÏÚÕÔ
¡ÏÙÌÕÆÔÚÑÇÏÚÇÓÁÏÒÚÎÝ ÒÃÔÚÕÔ
¬ÕÔØÜÚÕÆÔÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ÚÕßÝÒÁËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÖÏÙÚØÁÌËÏ
ÙÖÃÚÏÑÇÏÇÖÕÙÆØËÏÚÎÔÇÃÚÎÙÂÚÕß
ÍÏÇÊÕßÒËÏ¦¬ÇÄÔËÏØ¦ÓÕßÁÖË-

ÙÇÔÙÚÕÔßÖÄÔÕÓÕ®ÍØ¦ÌËÏ
ÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÕÔÐÇÔÇÌÜÔ¦àÕßÔÁÒÕßÔÔÇÓ¦ÛÕßÔÖÕÏÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇ¬ØÇÓÖÂÐËØËÍÏÇ
ÚÇÓÁÏÒ©ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝËÖÏÓÁÔËÏÖÜÝÊËÔÁÞËÏÓÏÒÂÙËÏÙËÑÇÔÁÔÇÔÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇËÖÏÓÁÔËÏ
ÖÜÝÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÚÕËÃÖËËÃÔÇÏÕ ÕÚàÏ¦Ý©ÚÇÔ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÖÜÝÚÕËÃÞËÖËÏÑÇÏ
ÙÚÕÔßÙÚØÇÒÄÖØÁÙÈÎÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕÇØÔËÃÚÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÁÞËÏÖÁÙËÏÛÆÓÇÖÒËÑÚ¦ÔÎÝ
ÑÇÏÖÜÝÕ¡ÏÙÌÕÆÔÚÂÚÇÔÈÇÒÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÈÇÛÆÑØ¦ÚÕÝ®ÍÏÇÔÇÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÕÃÊÏÕÝÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÍÏÇÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
©ÏËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÃÔÇÏ
ÊÆÙÑÕÒËÝÍÏÇÚÕÔ¬àÕØÚà!¬Õ-)0
ÁÞËÏÁÔÇÔÚØÄÖÕÔÇÙÕßÑ¦ÔËÏÚÎ
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ØÜÚÕÆÔÇßÙÚÎØ¦ÑÇÏÚÕßàÎÚÕÆÔ

ÙÚÕÏÞËÃÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÊÏÑ×ÔÚÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔÐÁØÜË¦ÔÁÞÜ
ÓÇÔÃÇÑÇÚÇÊÃÜÐÎÝÇÒÒ¦ÔÏ×ÛÜÖÜÝ
ÓËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖÇÔÚÕÆ®ÍØ¦ÌËÏÍÏÇÚÎÊÏÇÓÕÔÂÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÙÚÎ¡ÆÑÕÔÕ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÈÁÈÇÏÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÖÇÔÚÕÆ
¶ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÒÕÆÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ¶ÜÝÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚÇÃÔËÚÇÏÑØÏÚÂÝÙËÚÕÖÏÑ¦ÑÇÒÒÏÙÚËÃÇ
ÍÒËÔÚ¦ËÏÊÁÞËÚÇÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇ
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ÇÖÄÚÕÔÔËÇØÄÕÓÕÍËÔÂ6ÙÕÍÏÇÚÇ
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ÑÇÚ¦ÊÏÑÕÝ§Ï×ÛÜÖÇÚØÏ×ÚÎÝÑÇÏ
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Τοπίο στην ομίχλη τα δυτικά Βαλκάνια
Η δυσαρέσκεια των λαών για τις κυβερνήσεις τους, τα παζάρια Αλβανίας - Σερβίας για το Κόσοβο και οι εύθραυστες ισορροπίες
ÙÕßÔÜÝÖßÒ×ÔËÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÙßàÎÚÕÆÔÚÇÏÙËÔ¦ØÏÇÖËØÃ
ËÏØÎÔÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÓËÙßÓÌÜÔÎÓÁÔËÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝËÊÇÌ×ÔÒÁÖÕßÔÂÊÎÚÕÌÜÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕ ÄÙÕÈÕÖÕßÛÁÒÕßÔ
ÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÕßËÒÏÍØÇÊÃÕßÑÇÏ
ÚÎÝØÃÙÚÏÔÇÔÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÙË
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙÞÁÊÏÕ©ÓÜÝÕÏÑÕÞÒ¦àÕßÙËÝ®ÑÇÏËÖÏØØËÖËÃÝÙÚÕßÝËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÊËÔÁÞÕßÔÓÏÒÂÙËÏ®ÇÑÄÓÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÏÙÞßØÕÃ
Ó¦ÍËÏØÕÏ®ÚÎÝÈÇÒÑÇÔÏÑÂÝÑÕßàÃÔÇÝ®ÌÁØÕÔÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÔÚÃÛËÚÕÏ
ÙÚÎÔÏÊÁÇËÔÄÝÁÙÚÜÞÜØÃÝÈÄÓÈËÝ
ÑÇÏÖßØÇÆÒÕßÝÔÁÕßÙßÔÕØÏÇÑÕÆ
ÔÚÄÓÏÔÕÖÕßÛÇÓËÚÇÈ¦ÒÒËÏÚÕßÝ
ÖÄÒÕßÝÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

Ηταν ÙÇÔÙÂÓËØÇÖØÏÔÇÖÄËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÇÑØÏÈ×Ý!¡ÇØÚÃÕß
ÚÕß
ÃÞËÌÁÐËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦
ÄÚÇÔÙÚÏÝÖÓÚÕÖÏÑÂ×ØÇÎÖÄÒÎÚÕßËÒÏÍØÇÊÃÕßÙËÃÙÚÎÑËÆØÇßÒÕÏ¬ÄÓÇÞÕÑÑÇÏ ØÕßàÖÕß
ËÑÚÕÐËÆÚÎÑÇÔÇÖÄÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÇÑÇÏßÖÕÈØÆÞÏÇÙÚÎÔÊØÏÇÚÏÑÂÑÇÏ¦ÒÒÕÏÇÖÄÇËØÕÙÑ¦ÌÎ)
ÑÇÏÚËÒÛÁÖÒÎÐÇÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÙÚÇÖËØÃÞÜØÇÚÎÝÙËØÈÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÚÇÏÍÃÊÇ®
ÚÜÔ§¬©áÑ×ÔÈÕÓÈ×ÔËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÝËÃÞËÐËÙÖ¦ÙËÏ
ÇÊÏÇØÑÁÙËÏÎÓÁØËÝÊÏÇÒÆÕÔÚÇÝÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝËØÈÃÇÝÑÇÏ
ÌÁØÔÕÔÚÇÝÚÎÞ×ØÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÖÃÙÜÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÆØÇßÒÕÏÑÇÏ
ÈÄÓÈËÝ¦ÌÎÙÇÔÖÃÙÜÚÕßÝËØËÃÖÏÇ
ÑÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏËÖÃÙÎÓÇÇÑØÏÈÂÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÙÑÄÚÜÙÇÔÇÖÄÖËÔÚÇÑÄÙÏÕßÝ
ÁÜÝÊÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏ
ÚØÇßÓ¦ÚÏÙÇÔÖËØÃÖÕßÁÐÏÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÚÕÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÙßÔÕØÏÇÑÄ
Þ¦ØÚÎÚÎÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÇÑØÜÚÎØÏ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇÞ×ØÇÚÎËØÈÃÇÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔÁÔÇ
ÔÁÕÑØ¦ÚÕÝÇßÚÄÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÓËÚÕÄÔÕÓÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÕß ÕÙÄÈÕß

Φτώχεια και εθνικισμοί
ÂÓËØÇÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÚÕßÝ
ÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÝÎËÏØÂÔÎÑÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÁÖËÙÇÔÕÏÖÆØÇßÒÕÏÑÇÏÕÏÈÄÓÈËÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÓÎÔÖÇÚÕÆÔ®ÍËØ¦ÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ©ÏÒÇÕÃÚÎÝ
ÖØ×ÎÔÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÁÑÚÎÙÇÔÞÆÔÕÔÚÇÝ¦ÌÛÕÔÕÇÃÓÇÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝËÛÔÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÕÏ
ÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÕßÝÄÓÜÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔ

A.P. / MARKO DROBNJAKOVIC

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

H ένταση ³ÉÜ{o¨ÒÙ{ÑÈÂÒÉ³Ñ{(¨{ÑÌÐËÑÉKÙÐÒÙÑVÙ{ÑÙiÜ³ÓØÈÈÐÐÉ³ÉËTÑÉ¨ÉËÑ~Ñ³Ò³È¨ÓÙ¨ÈåÜÉÂÒ³Ñ¨Ö³{³ØÉ{ÓKÑÜÑ³~³Ë¨{³iØÙiÐÌ{ÑØ³iÜÉÌ¨ÑiØ³iØ.É¨KËÑØ

Είκοσι χρόνια ακριβώς
συμπληρώνονται
από τους ΝΑΤΟϊκούς
βομβαρδισμούς –
στο όνομα της ειρήνης
και της σταθερότητας–
της Γιουγκοσλαβίας.
ÈßÛÏÙÓÁÔËÝÙÚÎÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎËÔ×ÕÏËÛÔÏÑÏÙÓÕÃ
ËÖÜ¦àÕÔÚÇÏÙËÖØÄÙÌÕØÕÁÊÇÌÕÝ
ÇÖÕÌØ¦ÊÇÍÏÇÚÕßÝÁØÈÕßÝËÖÁÚËÏÕÝÚÕßÝÈØÃÙÑËÏÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÑÇÚ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝÙÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏËÔÇ-

ÔÚÃÕÔÚÕßÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÎÍËÙÃÇÝÖÕß
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÏÙÚÕØÏÑÄÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÓËÚÕßÝÒÈÇÔÕÆÝËÞÛØÕÆÝÙÚÕ ÄÙÕÈÕ
ÚÇÑ¦ÍÑËÒÇ®ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕÏÖÕßËÖÃÙÎÝËÖÒÂÍÎÙÇÔÇÖÄÚÏÝÈÄÓÈËÝÚÕß§¬©ÑÇÏ
ÖÇØÇÑ¦ÚÜÙÚÇ¬ÃØÇÔÇÕÏÒÇáÑÁÝ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆª¦ÓÇÇÖËÏÒÕÆÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÒÏØ¡ÁÚÇÓËËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎ®ÚÎÔÒÈÇÔÃÇ©ÏÖÒÇÚËÃËÝÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇÈØ¦àÕßÔ®ÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÄÙÕÏÊËÔ
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ

ÚÕßÝÍÑØÃàÕÑÇÏÚËÃÔÕßÔËßÂÑÕÕÔ
ÕßÝÙÚÕßÝËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÝÑÇÏÕÏÎÍÁÚËÝÖÕÒÒ×ÔÑØÇÚ×ÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÓËÚÇÊÃÊÕßÔÑÒÃÓÇÇÔÎÙßÞÃÇÝ
©ÏÖÆØÇßÒÕÏÚÕß§¬©ÙÚÕ ÄÙÕÈÕÑÇÏÔÜØÃÚËØÇÙÚÎÕÙÔÃÇ
ËÖÁÈÇÒÇÔÓËÔÚÎÔËÏØÂÔÎÙßÓÌÜÔÃËÝÚÕß ÕßÓ¦ÔÕÈÕÑÇÏÚÕß§ÚÁÏÚÕÔÍÁÔÔÎÙÇÔ®ÄÓÜÝÊÆÕÓÇÆØËÝ
ÚØÆÖËÝ®ÖÕßÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÇÔÇÊÆÕßÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎ
ÍÏÇÚÏÝËßÇÃÙÛÎÚËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÚÎÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÂÝÇÙÚ¦ÛËÏÇ
ÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÕÏÖ¦ÔÚËÝ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÚÇÑØ¦ÚÎÚÎÝ
ÕÙÔÃÇÝØàËÍÕÈÃÔÎÝÑÇÏÚÕß ÕÙÄÈÕßÓËÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÓÕØÌÂ
ÚÕßÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÂ-

Οι δύο απόψεις
©ÏßÖÁØÓÇÞÕÏÚÎÝËÏØÎÔÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÙÚÕ ÄÙÕÈÕ
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏË¦ÔÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÜÝÁÞÕßÔÁØÈÕÏÑÇÏÒÈÇÔÕÃÊËÔÛÇÖ¦ÉÕßÔÔÇËØÃàÕßÔ
ÑÇÏËÃÔÇÏÛÁÓÇÞØÄÔÕßÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔÑÇÏÖ¦ÒÏ©ÙÕÏËÔÇÔÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝÇÔÕÃÍËÏÓËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÚØÄÖÕÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÍÁÔÔÎÙÎÓÏÇÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÒÈÇÔÃÇÝÑÇÏÓÏÇÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝËØÈÃÇÝÙÚÕÔÕØØ¦ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÛÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÏÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÎÇÒÑÇÔÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÊËÔÛÇÇÌÂÙËÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝ¦ÒÒÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÖÇÃÑÚËÝ
ÒÒ¦ÊÇ¬ÕßØÑÃÇÕßÒÍÇØÃÇÊÎ
ÕÏÒÈÇÔÕÃÄÙÕÑÇÏÇÔËÖÏÙÂÓÜÝÚÕ
ÇØÔÕÆÔÚÇÏÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏ
ÇÛÄØßÈÇËÏÝÙ¦ØÑÇÔÓÃÇÔ®ÓËÚÕßÝ
ÕÓÕËÛÔËÃÝÚÕßÝÚÕß ÕÙÄÈÕßÑÇÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÑÇÏËÑËÃÔÕßÝÚÎÝÔÄÚÏÇÝ
ËØÈÃÇÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÜÔËÊÇÌ×ÔÍÏÇÔÇÖËÚÆÞÕßÔKL
MHJ[VÚÎÔÖÕÒßÖÄÛÎÚÎËÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÇÒÈÇÔÏÑÄÚÄÐÕßÚÎÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÊÎÒÇÊÂÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÒÈÇÔÃÇ

Οι διαδηλώσεις
Οι συνεχιζόμενες Ù{ÑÙiÜÉ{Ø³ÉÜ{o¨ÒÙ{V³Ñ
0Ë¨ÑÑ~Ñ{³i(³o~Ì¨{³Ñ¨~ÑÜÖÑiÈTËÉØ
o{ÑÙ{ÒTÈi³iØ~¨ËiØ~Ñ{
ÉÒÜÜÉØT¨ÉØ³iØÉ¨{TÊØV{~{ËÉØ³Ë
Ñ³{ÐÉ³ËÇÈÉËiØ¨KÜÊÐÑ³ÑÙ{Ñ×Ú¨ÒØVÑÈ³Ñ¨T{~ÊØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØ~Ü
${ioÓ³ÉØÌÐ¨~¨Ñ³
É{iÐÑËÈ³~ËÙÈi
Ó³ÑiÑÉ¨ÒÉ{³ÑÖ¨Ò³ÈØ~Ñ{ÑÈ¨Ù³ÊÉ{
È¨ÉÈÐÓiÉÖ×ÜÉ~³i
ÖÜi~Ñ{ÉÚ{~{ÐÖØ ¨ÌÉÙ¨Ø³iØ¨Ñ³ËÑØVÜË³Ñ
{³Ò¨K{³ØV¨É{ÙËiÉ
o{Ñt³~ËÙÈÑ³ÑÚÉ¨ËiiØÒÜÜT¨
³iØÉ¨{TÊØVØÈÓÉ{Ñ
Ð{ÑØÑ³ÑÚÉ¨ËiiØ
³iØ.É¨KËÑØu~Ñ{=Ì¨Ñ
=ÒÉ×³Ñ.~Ì{Ñ~ÒÜÉÉ
~ÈKÉ¨ÊÉ{Ø~Ñ{Ù{ÑÙiÜ³ÓØ³{ØoÉ{³{~ÓØT¨ÉØÉ
Ù{ÒÜoVÑÙ~{ÐÒÇ³ÑØ
³iKËÑ$ÑÈ¨KÖ{Ø
ioÓ³iØËÜ0Èo~ÒK{³Ø
È³Ê¨{ÂÉÌ³{t~{ÌTÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÌÌÜ³Ù{ÑÙiÜÉ³iÉ¨{TÊÉËÑ{
iÉ{ÙËÂiÑÒÜiiØ³iØ
ÉÂÈËÑØT¨ËØÉ~ÜoÓØu
åÊÈTØo{Ñ³~ËÙÈÑ³ÑÚÉ¨ËiiØ³iØ
åÜKÑËÑØÑÌ³{ØÙÈÑÐ{~ÓØ
Èo~É³¨É{Ø³iØÑ³{ÜË³ÉÈiØÑÜÜÒ~Ñ{³{Ø³ÒÉ{Ø
ÑÈ³Ñ¨T{ÐÖ³È¨ÚÈÈ¨oÖ ³{,ÒÐÑÙÊÜÉ
~Ñ{¨ÌÉÙ¨ØÜ{¨Ó³Ñ

ΠΑΜΕ

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Το αγγλικό ποδόσφαιρο
έφτιαξε την προίκα του

«Οργανωμένοι»...
εξωτερική πολιτική

Η δυναμική επιστροφή έχει γερά θεμέλια προκειμένου να κρατήσει για χρόνια

Οι δύο γίγαντες του αγγλικού ποδοσφαίρου Μαν. Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ επιχει-

Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Κουαρδιόλα μετέφεραν τις μάχες τους από τη Γερμανία στην

ρούν τη μεγάλη επιστροφή τους στην Ευρώπη.

Αγγλία. Για το καλό και της πρέμιερ λιγκ.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Διάλειμμα κάνουμε αυτή την εβδομάδα
από τη δράση των πρωταθλημάτων
και των κυπέλλων Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, μέχρι όμως να έρθει η «καταιγίδα», αφού ο Απρίλης θα είναι γεμάτος μεγάλους αγώνες. Η μέχρι τώρα
σεζόν που βλέπουμε, έχει μπόλικο λευκό με κόκκινο σταυρό στη μέση ως
φόντο, αφού οι ομάδες που ξεχωρίζουν
είναι οι αγγλικές. Κάτι που όσοι αναλύουν σε βάθος το ποδόσφαιρο, θα
έπρεπε να το περιμένουν.
Η εύκολη εξήγηση είναι να πει κάποιος πως τα λεφτά είναι ο βασικός
λόγος που αυτό συμβαίνει, όμως πρόκειται περί μιας επιφανειακής προσέγγισης. Λεφτά είχαν μπόλικα και
όταν έπιασαν ιστορικό χαμηλό τη
σεζόν 2014-15: χωρίς ομάδα στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Μια
σειρά από άλλους παράγοντες έπαιξαν
ρόλο, με το χρήμα σίγουρα να βοηθάει,
όταν όμως επενδύεται σωστά.

Η Εθνική μπήκε μπροστά
Αν για τις ομάδες ξένισε που αποτύγχαναν να διακριθούν στην Ευρώπη,
η Εθνική τους είχε πραγματικά πιάσει
πάτο. To 2014 ήταν τελευταίοι στον
όμιλο του μουντιάλ που έπαιζαν και
ο παγκόσμιος χλευασμός ήταν στο
απόγειό του. Οι Άγγλοι θέλησαν να
αλλάξουν πράγματα ριζικά και επένδυσαν στο να βγουν ταλέντα και πάνω
τους να στηριχθούν. Βλέπεις μια Ντόρτμουντ να έχει μεγάλο αστέρι τον Τζέιτον Σάντσο, η Λίβερπουλ ποντάρει
πολλά στον Γκόμες και τον Τρεντ Άλεξ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Κάρτα φιλάθλου - αλλαγές

Πολλή συζήτηση (ξανά) τις τελευταίες

μέρες για το ενδεχόμενο αλλαγών στο
μέτρο της κάρτας φιλάθλου και παράλληλα συναντήσεις των αρμοδίων για το
θέμα. Λογικά οι όποιες κινήσεις γίνονται, οι όποιες τροποποιήσεις μπορεί να
αποφασιστούν σκοπό έχουν να κάμψουν τις αντιδράσεις και να αυξηθεί ο
κόσμος στα γήπεδα. Υπάρχει, ωστόσο,
το ενδεχόμενο να αποδειχθούν κινήσεις άνευ ουσίας. Γιατί οι περισσότεροι που αντιδρούν και αρνούνται να
εκδώσουν κάρτα (κυρίως οι οργανωμένοι) διαφωνούν ως προς το δικαίωμα και τη δυνατότητα της Αστυνομίας
και του κράτους γενικότερα, για άμεση
πρόσβαση στο μητρώο φιλάθλων. Από
τη στιγμή, λοιπόν, που ο αρμόδιος
υπουργός ξεκαθάρισε, κατ’ επανάληψη, πως δεν αλλάζει κάτι στο θέμα αυτό, άξιο απορίας είναι το κατά πόσο θα
διαφοροποιηθεί σε ουσιαστικό βαθμό
το σκηνικό, το κατά πόσο θα μειωθούν
δραστικά τα άδεια καθίσματα στις κερκίδες…

* * * * *

Μεταγραφές ενόψει…

Γνώριμο το σκηνικό, κάθε χρόνο τέτοια

εποχή και όταν πλησιάζει προς το τέλος
της μια αγωνιστική περίοδος και το ξεκίνημα της μια μεταγραφικής περιόδου.
Αν μάλιστα επιβεβαιωθούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα μεταγραφικά σενάρια των τελευταίων ημερών, τότε ομάδες θα έχουν «ξηλωθεί» από την
αποχώρηση παικτών και άλλες σχεδόν

από τους υπόλοιπους. Τότεναμ και Σίτι
απέκτησαν τριβή με το κορυφαίο επίπεδο και φαίνεται. Μια από αυτές θα
παίξει ημιτελικά φέτος.

Άρνολντ, η Μαν. Σίτι προσπαθεί να
«βγάλει» τον Φιλ Φόντεν, η Μαν. Γιουνάιτεντ μας παρουσιάζει κάθε μήνα
και από έναν μικρό, η Τότεναμ έχτισε
την ομάδα της με αυτό τον τρόπο.
Λίγκα ταλέντων δεν ήταν ποτέ η πρέμιερ, αλλά είναι φανερό πως έγιναν
άλματα σε αυτό τον τομέα. Καλή Εθνική, σημαίνει παίκτες που χτίζουν προσωπικότητα και χαρακτήρα στο κορυφαίο επίπεδο και οι ομάδες μόνο
ωφελημένες βγαίνουν.

Θα το πάρουν όμως;

Προπονητές και project
Ασφαλώς και το συμβόλαιο μαμούθ
της Πρέμιερ Λιγκ είναι βασικός παράγοντας που έχουν λεφτά να ξοδέψουν
οι Άγγλοι και να φτιάχνουν καλές ομάδες. Όμως, για να μην τα πετάς στον
κάλαθο χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο project και ανθρώπους του
ποδοσφαίρου να το διαχειρίζονται.
Όλες οι ομάδες του λεγόμενου big-6
αυτό δοκίμασαν να κάνουν με κορυφαίους τεχνικούς. Ποτσετίνο, Κλοπ,
Γκουαρδιόλα χτίζουν τις ομάδες τους,
η Γιουνάιτεντ πόνταρε στον Ζοζέ Μουρίνιο, αλλά το γλυκό δεν έδεσε, ενώ η
Τσέλσι που έχει τον… άστατο επί του
θέματος Αμπράμοβιτς δεν είναι τυχαίο
που υποχωρεί. Όλοι αυτοί είναι από
τους καλύτερα αμειβόμενους προπονητές στον κόσμο.

Η ύπαρξη του big-6
Η προηγούμενη αντίστοιχη περίοδος του αγγλικού ποδοσφαίρου έγινε
στα χρόνια του λεγόμενου big-4, όταν
Μαν. Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Λίβερπουλ
και Άρσεναλ είχαν σχεδόν καπαρω-

Πριν από μία δεκαετία, η συμμετοχή στο

Τσάμπιονς Λιγκ ήταν ένα όνειρο για Τότεναμ και Μαν. Σίτι. Φέτος θα παλέψουν
μεταξύ τους για μία θέση στα ημιτελικά.
μένες τις θέσεις για την τετράδα και
μέσα από την τριβή τους έχτισαν εμπειρίες και χαρακτήρα που βοηθούσε
στα μεγάλα ραντεβού. Από το 2004 ως
το 2009 οι αγγλικοί «εμφύλιοι» ήταν
κάθε χρόνο στο μενού των νοκ άουτ
της διοργάνωσης. Πλέον οι τέσσερις
έγιναν έξι με την άνοδο της Τότεναμ
στα χρόνια του Ποτσετίνο και τις επενδύσεις των αράβων στη Σίτι. Ας μην
ξεχνάμε πως και στις άλλες μεγάλες
δυνάμεις, σταθερές ήταν οι ομάδες
που έκαναν τις επιτυχίες όταν αυτές
γίνονταν. Η Ιταλία, από τότε που Μίλαν
και Ίντερ υποχώρησαν, έχει να επιδείξει ελάχιστα πράγματα πέραν της
Γιούβε. Οι Γερμανοί βρήκαν «δεύτερο»
πόλο με την Ντόρτμουντ για να κάνουν
θόρυβο, οι Ισπανοί κυριάρχησαν όταν
η Ατλέτικο μπόρεσε να ξεκολλήσει

Πολλοί θέλουν τον Ενσούε
Πότε δεν μάθαμε από επίσημα χείλη τι ακριβώς έγινε μεταξύ του Ενσούε και

του προπονητή στον ΑΠΟΕΛ, αλλά η ποδοσφαιρική αξία του παίκτη είναι αναμφισβήτητη. Επ’ αυτού κάποιες ομάδες ξεκίνησαν ήδη να βολιδοσκοπούν τον
παίκτη, δικαίως, αφού πρόκειται για ένα πιο τα ποιοτικά δεξιά μπακ που κυκλοφορούν στην πιάτσα. Προς το παρόν στον χορό έχουν να λένε ότι μπήκαν Ομόνοια και Απόλλωνας. Αν όντως ισχύει και αν θα αναμειχθούν και άλλες ομάδες… ο χρόνος θα το δείξει.
θα έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου με… τελειωμένες από τώρα μεταγραφές.
Υπενθύμιση πρώτη. Πολλά ακούγονται
πολύ πιο λίγα γίνονται στο μεταγραφικό
σκηνικό, κάθε χρόνο. Υπενθύμιση δεύτερη, ίσως και πιο σημαντική. Το να διακρίνεται ένας ποδοσφαιριστής, σε μια
μικρομεσαία ομάδα του κυπριακού
πρωταθλήματος, δεν προεξοφλεί και
ανάλογη επιτυχημένη πορεία σε μια κυπριακή ομάδα με πρωταγωνιστικούς
στόχους, ούτε βέβαια και το αποκλείει.
Και παραδείγματα τα τελευταία χρόνια
υπάρχουν πολλά…

* * * * *

Oικονομικό εντός έδρας!

Η Ομόνοια γνωστοποίησε με τον πιο

επίσημο τρόπο ότι θέλει για έδρα της με
τη νέα σεζόν το Μακάρειο Στάδιο στο
πλαίσιο μιας γενικότερης επαναξιολόγησης των υφιστάμενων δεδομένων
που έχει μπροστά του ο σύλλογος.
Οι «πράσινοι» αποφάσισαν ότι πρέπει
να εκμεταλλευτούν το brand name της
ομάδας τους και να διεκδικήσουν ό,τι
καλύτερο μπορούν να πάρουν. Έτσι
πρώτα τέθηκε το θέμα της τηλεοπτικής
πλατφόρμας και τώρα στο προσκήνιο εί-

ναι το θέμα του γηπέδου. Για το θέμα
του Μακαρείου η Ομόνοια έχει στείλει
επίσημη επιστολή στον ΚΟΑ από τον
Μάρτιο και αναμένει τελεσίδικη απάντηση την ερχόμενη Τρίτη (26/3).
Ο λόγος για τον οποίο προχωρούν σε
αυτή τη κίνηση οι «πράσινοι» δεν είναι
άλλος απ’ το οικονομικό, μιας και τα
έξοδα χρήσης του γηπέδου θα μειωθούν κατά 80%, είναι το 1/5 στην ουσία από αυτά που πληρώνει το ΓΣΠ.

* * * * *

Μην είδατε τους Ρώσους

Σε σίριαλ με πάμπολλα επεισόδια εξε-

λίσσεται η αποπληρωμή της μετακίνησης του Μίχαλ Ντούρις από τη ρωσική
Όρενμπουργκ. Την υπόθεση αυτήν καλύπτει πέπλο μυστηρίου και όλα ξεκίνησαν με την κατακόρυφη αύξηση των οικονομικών απαιτήσεων του ρωσικού
συλλόγου με την τελική συμφωνία να
κλείνει στις 600 χιλιάδες ευρώ. Η συνάντηση Μιχάλη Χατζηπαντέλα και Ανδρέα Παντελή έγινε με στόχο να υπάρξει φως στην άκρη του τούνελ με τον
πρώτο να δεσμεύεται να βοηθήσει μέσω διασυνδέσεων, προετοιμάζοντας το
έδαφος για κάθοδο αντιπροσωπείας
της ρωσικής ομάδας στο νησί για επα-

Η μεγάλη ερώτηση βέβαια αφορά
το κατά πόσο θα δούμε Αγγλική ομάδα
να κατακτά το τρόπαιο μόλις για δεύτερη φορά από το 2008. Η Τσέλσι του
2012 το έκανε ως το απόλυτο αουτσάιντερ, φέτος οι Άγγλοι θεωρούν
εαυτούς ως φαβορί. Το 2009 για παράδειγμα είχαν τρεις δικές τους ομάδες
στα ημιτελικά αλλά το κατέκτησε η…
τέταρτη Μπαρτσελόνα. Η απάντηση
είναι δύσκολο να δοθεί, αλλά αναλύοντας όλα τα δεδομένα οι πιθανότητες
δεν είναι υπέρ τους. Αυτό γιατί βιώνουν
τον απόλυτο ανταγωνισμό στην πρέμιερ, με τις Λίβερπουλ και Σίτι να παλεύουν για το πρωτάθλημα και τις Τότεναμ και Μαν. Γιουνάιτεντ για την
τετράδα. Ενώ Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους τα εντός συνόρων τα έχουν
καθαρίσει και μπορούν να επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή κούπα. Είναι
πολύ δύσκολο να διεκδικείς και τα
δύο, ενώ φέτος βιώνουμε και το φαινόμενο του Πεπ Γκουαρδιόλα που παλεύει να κάνει το περίφημο quadruple!
Για να το καταφέρει όμως, θα χρειαστούν 64 επίσημοι αγώνες!
Κλείνοντας θα σημειώναμε πως οι
Άγγλοι δεν έχουν λόγους πια να «πνίγονται» να πετύχουν πράγματα φέτος
στην Ευρώπη. Έκαναν πολλά πίσω
από τη βιτρίνα ώστε οι βάσεις να είναι
γερές και να μείνουν στο προσκήνιο
για πολλά χρόνια ακόμα.

φές σε προσωπικό επίπεδο. Παρόλα
αυτά όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά και από πλευράς
Όρενμπουργκ μεταφέρεται το ότι ουδέποτε υπήρξε πρόθεση για ταξίδι στην
Κύπρο για την υπόθεση αυτή. Οκτώ μήνες μετά τη μετακίνηση του Σλοβάκου
στη «Μεγάλη Κυρία», η προσπάθεια
αποπληρωμής ξεκινά από μηδενική βάση με τον Ανδρέα Παντελή να σπρώχνει
και αυτήν τη περίπτωση, κάτω από το
χαλάκι μέχρι νεωτέρας.

* * * * *

Μακάρειο για όλους

Ένα απίστευτο φιλέτο στο κέντρο της

πρωτεύουσας είναι το Μακάρειο και
έτσι κάθε φορά που μια ομάδα δείχνει
ενδιαφέρον να παίξει εκεί το θέμα
φουσκώνει και παίρνει διαστάσεις. Είχε
συμβεί παλαιότερα και με Ομόνοια και
με ΑΠΟΕΛ, ενώ τώρα έχουμε την πρόθεση των «πρασίνων» να το κάνουν
έδρα τους. Έγινε μια επαφή, που ήθελαν να μείνει ανεπίσημη με τον ΚΟΑ,
αλλά διέρρευσε και αναμένονται οι
αποφάσεις του Οργανισμού για το θέμα. Τη δεδομένη στιγμή μιλάμε απλώς
για αλλαγή έδρας της Ομόνοιας και όχι
αλλαγής χρήσης του γηπέδου. Εκεί
αγωνίζονται αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, Δόξα, Διγενής, Εθνικός Άσσιας και
Ηρακλής Γερολάκκου και είναι λογικό,
ειδικά τα «προσφυγικά» σωματεία, να
αγωνιούν για τις εξελίξεις. Κανένα σωματείο δεν θέλει να μείνει στον δρόμο,
όπως είναι λογικό. Απλή απόφαση για
τον ΚΟΑ δεν είναι, αν και οι προσθέσεις
του Σταύρου Παπασταύρου είναι να
βοηθήσει και ο ίδιος, αν χρειαστεί, για
να προχωρήσουν τα πράγματα.

Είναι πλέον κατανοητό ότι οι
Σύνδεσμοι Οργανωμένων οπαδών έχουν πλέον μια άλλη χρησιμότητα, όχι απαραίτητα ποδοσφαιρική. Καμία σχέση δεν
έχουν με τους Συνδέσμους Οπαδών των παλαιών χρόνων όταν
ο καθένας εντασσόταν, είτε για
Του
να είναι ακόμη πιο κοντά στην
ΧΡΙΣΤΟΥ
ομάδα του, είτε ακόμη και να
ΖΑΒΟΥ
εκτονωθεί οπαδικά. Πλέον τα
δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι Σύνδεσμοι πέραν της
στήριξης στις ομάδες τους, πέραν των παρεμβάσεων
που κατά καιρούς κάνουν σχετικά με τα δρώμενα
των σωματείων που ανήκουν, εκφράζουν πολιτική
άποψη. Από τα εσωτερικά θέματα της κοινωνίας
μέχρι και την εξωτερική πολιτική, κάποιοι εκ των
«οργανωμένων» δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να
παρέμβουν και με τη βοήθεια κάποιων ΜΜΕ, να
υποδείξουν στον κόσμο της ομάδας τι πρέπει να
πράξει. Κακά τα ψέματα τα τελευταία τουλάχιστον
δεκαπέντε χρόνια, κάποιοι εκ των Συνδέσμων
έχουν προ πολλού ξεφύγει από τους λόγους ίδρυσης
τους. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι
καμιά φορά λειτουργούν και ως «εκκολαπτήρια»
πολιτικών προσώπων. Τίποτα όμως δεν πρέπει να
λογίζεται περίεργο. Σε μια χώρα όπου ακόμη και
ένας πίνακας ζωγραφικής αξιολογείται ανάλογα
το κόμμα που ψηφίζει ο δημιουργός του, οι Σύνδεσμοι είναι «πεδίον δόξης λαμπρό» για τα κομματόσκυλα ανά το νησί. Έτοιμοι στρατοί ανθρώπων
που εύκολα μπορεί να καλουπωθούν, να φανατιστούν, να κινηθούν ενάντια στον «εχθρό».
Νεαροί που βράζει το αίμα τους, που ψάχνουν
από κάπου να πιαστούν, γεμάτοι θυμό και απογοήτευση απ’ αυτά που τους προσφέρει η κοινωνία,
το «κόμμα» είναι τάχατες έτοιμο να τους παραχωρήσει θαλπωρή και την ασφάλεια που επιζητούν.
Με αυτά και με αυτά, ανώνυμοι συγγραφείς,
μάλλον οι θεωρητικοί της παρέας, με εμετικές τοποθετήσεις, ρατσιστικού, σεξιστικού καμιά φορά
και φασιστικού ύφους καταφέρνουν να περάσουν
τα μηνύματά τους. Το χειρότερο δε είναι ότι κάποιες
«αντικειμενικές» τάχατες ιστοσελίδες, αθλητικού
μάλιστα περιεχομένου, αβαντάρουν την κατάσταση,
λειτουργώντας ως τα «παπαγαλάκια» επικοινωνίας
των οργανωμένων. Όσον αφορά, τα εποπτικά όργανα της δημοσιογραφίας κάνουν απλώς αυτό που
κάνουν συνήθως σε σοβαρά θέματα. «Κοιμούνται
τον ύπνο του δικαίου…»

Η (νέα) Ανόρθωση
του Τιμούρ...
Φυσιολογικά, το πρώτο πράγμα
που φέρνει στο μυαλό του κάθε
Ανορθωσιάτη το όνομα Τιμούρ
Κετσπάγια είναι οι μεγάλες επιτυχίες προηγούμενων χρόνων.
Και αν η μνήμη συνδυαστεί με
την τεράστια επιθυμία να επανέλθει η ομάδα σε πορεία διαΤου
κρίσεων, λογικά η επιστροφή ΤιΓΙΩΡΓΟΥ
μούρ Κετσπάγια δημιουργεί προΛΟΓΙΔΗ
οπτική, ελπίδα και (συγκρατημένη) αισιοδοξία. Μαζί και την αναγκαιότητα της
κατάλληλης διαχείρισης της κατάστασης που δημιουργείται. Διαχείριση, η οποία θα πρέπει να αφαιρέσει ή να μην προσθέσει στην προσπάθεια της
νέας τεχνικής ηγεσίας, την υπερβολική πίεση, τις
μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και κυρίως τη σύγκριση
με τις προηγούμενες εποχές Τιμούρ Κετσπάγια
στην Ανόρθωση. Πολλοί στηρίζουν την αισιοδοξία
τους στηριζόμενοι στα αποτελέσματα της πρώτης
θητείας του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο (προπονητής – παίκτης). Τότε, το καλοκαίρι του 2004,
χωρίς τη μεγάλη οικονομική ευχέρεια, με παλιές
«αμαρτίες» να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το
μπάτζετ, ο Τιμούρ Κετσπάγια είχε καταφέρει να
φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία στο τέλος
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Πριν καν δούμε τις
όποιες φετινές κινήσεις στον προγραμματισμό,
πριν καν το πρώτο δείγμα της νέας Ανόρθωσης,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια ανάλογη πορεία
στο επόμενο πρωτάθλημα. Ούτε και πολλές πιθανότητες όμως μπορεί να δώσει κάποιος σ’ ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Το μόνο σίγουρο είναι πως καμία σχέση
δεν έχει η τότε εποχή, με την τωρινή και όχι μόνο
σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανόρθωση.
Η απόσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια, ανάμεσα στην Ανόρθωση και τις ομάδες
που πρωταγωνιστούν είναι ένα στοιχείο που θα
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επιπρόσθετα,
μετά από μια… καταστροφική σε πολλά επίπεδα
χρονιά, οι όποιοι στόχοι, οι όποιες προσδοκίες θα
πρέπει να διέπονται κυρίως από ρεαλιστική προσέγγιση των δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές τόσο για
την ομάδα όσο και για τον ίδιο τον Τιμούρ Κετσπάγια και χωρίς ίδιος να ευθύνεται γι’ αυτό.
Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό. Η κατάκτηση του τίτλου της περιόδου 2004-2005, στηρίχθηκε μεν στην ποιότητα που έβγαζε η ομάδα
στο γήπεδο, μην ξεχνάμε όμως πως ήταν και μια
επιτυχία που έφερε έντονα τη σφραγίδα του Τιμούρ
Κετσπάγια ως ποδοσφαιριστή…
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€/$

2,44%
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Η Τρόικα ανησυχεί για βιωσιμότητα ΓεΣΥ
Εκτιμά ότι θα υπάρξουν δημοσιονομικές επιπτώσεις – Προβληματισμός από το κρατικό μισθολόγιο
Εντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ εκφράζει το κλιμάκιο της Τρόικας που βρισκόταν
στην Κύπρο από τις 18 έως τις
22 Μαρτίου για τον έκτο μεταμνημονιακό έλεγχο. Η επίσημη
θέση του κλιμακίου είναι ότι η

εφαρμογή του εθνικού συστήματος υγείας αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση σε προσιτές
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με τη μείωση των υψηλών άμεσων ιδιωτικών δαπανών
και πως ταυτόχρονα είναι ση-

μαντικό να συγκρατηθούν οι σχετικοί δημοσιονομικοί κίνδυνοι.
Ωστόσο, πληροφορίες της «Κ»
αναφέρουν ότι τους θεσμούς απασχολούν οι παραχωρήσεις προς
συγκεκριμένες ομάδες ως μέρος
της διαδικασίας για συμμετοχή

τους στο σύστημα. Ενώ οι βασικές
δημοσιονομικές επιδόσεις της
Κύπρου θα είναι ισχυρές για το
2019 και το 2020, εκτιμάται πως
θα υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις λόγω της
μεταρρύθμισης στον τομέα της

Οι μεγάλοι χαμένοι από ένα σκληρό Brexit

υγείας. Η Τρόικα εντοπίζει και
άλλες αδυναμίες, όπως η αυξητική
τάση του κρατικού μισθολογίου,
οι επιπρόσθετες δαπάνες όπως
του προγράμματος ΕΣΤΙΑ και η
μειωμένη αποταμίευση των νοικοκυριών. Σελ. 3

Ο μηδενισμός
του τέλους
δεν μηδένισε
τους ρύπους
Δηλώσεις Ι. Παναγιώτου
Ο μηδενισμός του τέλους κυκλοφορίας να ανέκοψε την πτωτική
τάση στις πωλήσεις αυτοκινήτων,
αλλά δεν καλύπτει την περιβαλλοντική πτυχή για μείωση των
ρύπων. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος εκτιμά ότι το μέτρο δεν
φέρνει ισορροπία ως προς τους
στόχους της Κύπρου για το κλίμα.
Τόνισε την ανάγκη εφαρμογής
σχεδίου απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων και παροχή κινήτρων
για ηλεκτροκίνηση. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Πληρώνουν φόρους
χωρίς αντίκρυσμα
Οι πιο απογοητευμένοι μεταξύ των πολιτών

του ΟΟΣΑ είναι οι Ελληνες σε ό,τι αφορά την
ανταποδοτικότητα των φόρων που πληρώνουν. Το 82% θεωρεί πως δεν απολαμβάνει
τις κοινωνικές παροχές που θα έπρεπε βάσει των φόρων που καταβάλλει, που είναι
από τους υψηλότερους στον ΟΟΣΑ. Σελ. 8

Μείωση αφίξεων
5-8% βλέπουν
οι διευθυντές
ξενοδοχείων

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Airbnb και «χρυσή βίζα»
σώζουν την κτηματαγορά

Συνέντευξη Χρ. Αγγελίδη

«Χρυσή βίζα» και μισθώσεις τύπου Airbnb

έφεραν έπειτα από μία δεκαετία την άνοιξη
στην ελληνική αγορά ακινήτων. Σύμφωνα
με στοιχεία της ΤτΕ, τα ξένα κεφάλαια που
τοποθετήθηκαν στην κτηματαγορά το 2018
ανήλθαν σε 1,35 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο
κατά 172% σε σχέση με το 2017. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
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Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί θα επωμιστούν τις μεγαλύτερες ζημίες από μια ενδεχόμενη μη συντεταγμένη έξοδο της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit), χάνοντας έως και 67 δισ. ευρώ ετησίως (57 δισ. ευρώ οι Βρετανοί και 10 δισ. ευρώ οι Γερμανοί). Πάντως, όπως
αναφέρει η Deutsche Welle (DW), συνολικά οι άνθρωποι στην Ε.E. θα δουν μείωση στα εισοδήματά τους. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο σε όλα
τα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και οι κερδισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί. Εκείνοι θα δουν τα
εισοδήματά τους να αυξάνονται χάρις στην αποχώρηση της Βρετανίας. Σελ. 9

Την εκτίμηση ότι οι αφίξεις θα
είναι μειωμένες 5-8% φέτος,
διατυπώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Χρ. Αγγελίδης. Εξηγεί ότι
χάθηκαν αφίξεις από το κλείσιμο
της Cobalt και της Germania.
Εκτιμά, επίσης, ότι οι πληρότητες των ξενοδοχείων θα είναι
μειωμένες έως και 25%, καθώς
έχουν αυξηθεί οι κλίνες. Σελ. 4

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ενίοτε η πολιτική ζημιώνει την κοινωνία και την οικονομία
Μου κάνει εντύπωση η ζημιά που
προκαλούν οι πολιτικοί στη βρετανική κοινωνία και στην οικονομία. Η Βρετανία αντιμετωπίζει μια
μακρά περίοδο αβεβαιότητας, ο
κόσμος είναι συγχυσμένος και διασπασμένος και οι πολιτικοί αδυνατούν να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε.
Στην πολιτική βεβαίως το κάθε
κόμμα, η κάθε παράταξη έχει τη
δική της ιδεολογία, τη δική της
κοσμοαντίληψη και σε σημαντικό
βαθμό μπορεί να ευνοούν διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες
και ομάδες. Υπάρχουν, όμως, ζητήματα που αφορούν το σύνολο
του πληθυσμού τόσο όσον αφορά
τη γενική ευημερία, όσο επίσης
και σε σχέση με τη γενική ζημιά

που μπορεί να προκληθεί. Παράδειγμα γενικής ζημιάς είναι η κρίση
γύρω από το Brexit. Δε νομίζω ότι
υπάρχει μεγάλη ομάδα οικονομικών συμφερόντων που ευνοείται
από αυτό που συμβαίνει. Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι τους συμφέρει η έξοδος της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αβεβαιότητα όμως δεν συμφέρει κανένα. Βασικά ζημιώνει τους πάντες.
Δεν το βλέπουν αυτό οι πολιτικοί,
θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί. Γιατί δεν βρίσκουν μια συμβιβαστική λύση; Πιθανότατα η
απάντηση σε αυτήν την απορία
να έχει να κάνει με τη συγκρουσιακή υπόσταση της βρετανικής
πολιτικής. Αντιθέτως, στην Ευρώπη παραδοσιακά οι πολιτικοί

επιδιώκουν συμβιβασμούς και
συμφωνίες.
Στην Κύπρο, η πολιτική ζωή έχει
περισσότερο τα χαρακτηριστικά
της βρετανικής πόλωσης αντί του
ευρωπαϊκού μοντέλου συνεχών
συμβιβασμών. Αυτό από μόνο του
δεν είναι κακό. Δίδει τη δυνατότητα
διατύπωσης διαφορετικών αντιλήψεων σε πάρα πολλά κοινωνικά
και οικονομικά θέματα. Γίνεται
όμως αντιπαραγωγικό όταν θα πρέπει να γίνουν πράγματα που ευνοούν το γενικό καλό και η πολιτική
αντιπαράθεση μπορεί να τα εμποδίσει. Μπορούμε βεβαίως να θεωρήσουμε ότι για στρατηγικά ζητήματα η κάθε παράταξη θα επιδιώκει να βάλει τη δική της σφραγίδα στη δημόσια ζωή. Για μικρό-

τερα όμως ζητήματα, όταν η αντιπαράθεση γίνεται από συνήθεια
το αποτέλεσμα είναι πρακτικά ζημιογόνο.
Είχα μια τέτοια εμπειρία πριν
από δέκα χρόνια ως μέλος μιας τριμελούς επιτροπής προσπαθούσαμε
να συμφωνήσουμε σε μια κοινοπραξία με το Κατάρ. Εμείς θα βάζαμε τη γη απέναντι από το Χίλτον
και εκείνοι το αντίστοιχο κεφάλαιο.
Ξαφνικά διέρρευσε μια εκτίμηση
κρατικών λειτουργών ότι αυτή η
έκταση τριάντα περίπου οικοπέδων
άξιζε 140 εκατομμύρια. Η αντιπολίτευση φώναζε ότι επιχειρείται
ξεπούλημα του εθνικού πλούτου,
τα ίδια έγραφαν και διάφοροι σχολιαστές και το αποτέλεσμα ήταν
ότι οι Καταριανοί άλλαξαν γνώμη

και πήγαν να επενδύσουν αλλού.
Σήμερα αυτή η έκταση μένει αναξιοποίητη, ενώ η τελική πρόθεση
ήταν να δημιουργηθεί εκεί ένα μικρό ξενοδοχείο πολυτελείας μαζί
με διαμερίσματα που θα εξυπηρετούνταν από το ξενοδοχείο.
Είμαι σίγουρος ότι ιστορικά στην
Κύπρο και στο εξωτερικό υπάρχουν
και οι ακριβώς αντίθετες περιπτώσεις. Δηλαδή πολιτικοί με πρωτοβουλίες που ωφέλησαν το γενικό
συμφέρον συχνά κινούμενοι ενάντια σε ειδικά συμφέροντα. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται κάποτε
δραματικά, όπως στην περίπτωση
του Brexit και πιο συχνά σε μεμονωμένα συμβάντα, εκεί που η πολιτικοί συντείνουν στο να ζημιώνεται το γενικό καλό.
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Ο Γκρος, ο Ντε Γκρου
και ο ορίζοντας
Η Ευρώπη είναι ένα σπίτι χωρίς
οροφή και γι’ αυτό η τύχη της
θα παραμένει αβέβαιη. Επειδή
είναι εντελώς ανορθόδοξο να
μην προχωρεί στην πολιτική ένωση (αυτή είναι η οροφή), ενώ έχει
καθιερώσει το ενιαίο νόμισμα
και μάλιστα σε τόσο μεγάλη κλίμακα διαφορετικών οικονομιών.
Συνεπώς ή θα αποφασίσουμε να
μεταφέρουμε από τα εθνικά κράτη και άλλες εξουσίες σε μια υπερεθνική ευρωπαϊκή κυβέρνηση
ή θα αναγκαστούμε, μοιραία, να
επιστρέψουμε στα εθνικά κράτη
τις εξουσίες που μεταβίβασαν
έως τώρα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ετσι περιέγραψε το σημερινό υπαρξιακό πρόβλημα της
Ευρώπης ο περίφημος Βέλγος
Πολ Ντε Γκρου, ίσως ένας από
τους δύο καλύτερους τη στιγμή
αυτή οικονομολόγους της Ευρώπης, μαζί με τον Ντάνιελ Γκρος.
Χαρισματικοί φιλοευρωπαϊστές
και οι δύο, με κάποιες διαφορές
ωστόσο στις προσεγγίσεις τους.
Επηρεασμένος κάπως από τη
γερμανική δύσκαμπτη οικονομική νοοτροπία ο Γκρος, με μεγαλύτερη δυναμική πολιτικότητας και πιο επικριτικός στα πεπραγμένα, από την άλλη, ο Ντε
Γκρου.
Η ισχύς εν τη ενώσει, αλλά
στην Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι
συμβαίνει το αντίθετο, σε πολλές
περιπτώσεις, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Ντε Γκρου, μιλώντας
για το μέλλον της Ευρωζώνης,
σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που οργάνωσαν στην Αθήνα
η Εθνική Τράπεζα και το London
School of Economics. Δεν μπορείς
να μιλάς για ένωση όταν δεν έχεις
μηχανισμούς αλληλεγγύης. Δεν
μπορείς να μιλάς για ένωση όταν
δεν υπάρχει από πολλά κράτη η
εμπιστοσύνη απέναντι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η ένωση προϋποθέτει εμπιστοσύνη και απαιτεί συναίνεση.
Ομως, όπως δηκτικά συμπλήρωσε ο Ντε Γκρου, οι Γερμανοί,
για παράδειγμα, είναι πολύ επιφυλακτικοί... Οχι μόνον απέναντι
στους άλλους εταίρους της Ευρώπης, αλλά απέναντι και στην
ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η οποία είναι ο ένας
βασικός πνεύμονας της ενοποίησης και διέσωσε το 2012 το οικοδόμημα. Ετσι έχουν τα πράγματα, είναι συννεφιασμένος αρκετά ο ευρωπαϊκός ορίζοντας,
δύο μήνες μόλις πριν από τις ευρωεκλογές.
Δεν είναι μόνον η έξαρση του

εθνικισμού και του λαϊκισμού το
μείζον θέμα, είναι κυρίως και προπάντων το γιγαντιαίο έλλειμμα
πολιτικής ηγεσίας, το οποίο κραυγαλέα σήμερα εμφανίζει η Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα που
έχει οδηγήσει στις οικονομικές
ασυμμετρίες της Ευρωζώνης, στη
στασιμότητα της ανάπτυξης, στις
αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, στην αποσυναρμολόγηση
εντέλει του ευρωπαϊκού οράματος. Δεν υπάρχει ενιαία εξουσία,
δεν υπάρχει πρωτίστως αποφασισμένη ηγεσία.
Τα φαινόμενα του λαϊκισμού
και του εθνικισμού είναι το αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος
στην πολιτική κορυφή της Γηραιάς Ηπείρου και όχι η αιτία η
οποία δημιουργεί πρωτογενώς
τη μεγάλη αμφισβήτηση. Μικροί
ηγέτες, όπως αποδεικνύεται, για
τόσο κρίσιμες ιστορικές στιγμές.
Ιδίως όταν μιλούμε για μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση και
σε μια εποχή όπου ανατρέπονται
οι ισορροπίες των υπερδυνάμεων
στην παγκόσμια σκακιέρα…
Αυτή είναι η αιτία που οδηγεί
στην ανικανότητα λήψης γενναίων αποφάσεων για το μέλλον της
Ευρώπης, όπως η δημοσιονομική
και η πολιτική ένωση που πολύ
ορθά επισημαίνει και υποστηρίζει
ο Ντε Γκρου.
Δεν υπάρχουν ηγέτες του διαμετρήματος του Κολ ή του Μιτεράν, του Σμιτ ή του Ντε Στεν,
οι οποίοι αναμετρήθηκαν με την
Ιστορία και άλλαξαν τη μοίρα
της Γηραιάς Ηπείρου. Κανείς δεν
αναλαμβάνει σημαντικές πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ηγέτες πολύ μικρότερης
εμβέλειας σήμερα, οι οποίοι προσδιορίζονται μόνο από τις απαιτήσεις των ψηφοφόρων εντός
των εθνικών τους συνόρων. Είναι
το φοβικό κίνητρο αδράνειας, το
οποίο προκαλούν τα ένστικτα
νομής της εξουσίας, ό,τι χειρότερο για τους πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως για τους λαούς
τους. Είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο
συμβαίνει πλέον και στον ίδιο
τον γαλλογερμανικό άξονα, το
ισχυρό άλλοτε μοτέρ της ενοποίησης και της προόδου της Ευρώπης. Καμία σύμπλευση, σχεδόν
αταίριαστα, εάν κρίνουμε από
τις πρόσφατές δηλώσεις του Μακρόν και της Κάρενμπαουερ, της
επικεφαλής του κυβερνώντος
κόμματος της Γερμανίας. Μεγάλη
απογοήτευση… Πώς ακριβώς,
λοιπόν, να περιγράψουμε το μέλλον της Ευρώπης;

Την ερχόμενη Πέμπτη η κ. Γιωρκάτζη κατά το συνέδριο με θέμα «οι καθυστερήσεις στην Κύπρο στην απονομή δικαιοσύνης», η διοικήτρια θα δώσει

και τον τελευταίο της λόγο από αυτή τη θέση.

SOS από ξενοδόχους
για νέες πτήσεις
Εκκλήσεις προς τον υφυπουργό Τουρισμού

απεύθυναν ξενοδοχειακοί οργανισμοί ώστε το
κράτος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να
αποκατασταθούν οι αεροπορικές συνδέσεις που
χάθηκαν από Γερμανία, Γαλλία και Πολωνία.
Πρόκειται για δευτερεύουσες, αλλά αρκετά σημαντικές αγορές με πολύ καλές προοπτικές
όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς που
δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε επειδή προέκυψαν προβλήματα με τις αεροπορικές συνδέσεις. Το κράτος μπορεί και οφείλει να δώσει οικονομικά κίνητρα ώστε να διασφαλιστεί η σημαντική αυτή αγορά και να πάψει να αναζητάει
νέες αγορές από την Κίνα, όπως σημείωσαν με
νόημα.

••••
Σημαντικό το πόρισμα
για τον Συνεργατισμό

απλώς τους δικούς τους αλλά τους κομματικούς
τους σε όλη τη σφαίρα της δημόσιας ζωής. Η
«θυσία» του υπουργού Οικονομικών θα ήταν λανθασμένη όχι γιατί θα στερούσε την κυβέρνηση
από έναν ικανό στέλεχός της, αλλά γιατί θα την
πλήρωνε ένας για όλους. Και κάπου εδώ η υπόθεση θυμίζει τη γνωστή ρήση «ο αναμάρτητος
πρώτος τον λίθο βαλέτω».

••••
Διορισμός νέου διοικητή
Πολλά λέγονται και γράφονται τις τελευταίες

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή Εξαγοράς
Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Είναι απόλυτα κατανοητή η στάση της κυβέρνη-

σης Αναστασιάδη για το πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής για την κατάρρευση
του Συνεργατισμού, όπως και η τότε στάση της
κυβέρνησης Χριστόφια για το Μαρί. Και οι δύο
συμπεριφορές δείχνουν πως επιδίωξη είναι ο
περιορισμός των πολιτικών απωλειών παρά η
οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης και κυρίως προβληματισμού για τα κακώς έχοντα στον τόπο μας.
Η στήλη θεωρεί πως το κύριο πρόβλημα που ανέδειξε το πόρισμα είναι η κομματοκρατία, η πολιτική διαπλοκή και γενικά η κακή πολιτική κουλτούρα που έχουν όλα τα κόμματα να προωθούν όχι

Τιμή Εξαγοράς Αμοιβαίων

Κεφαλαίων καλείται η τιμή
στην οποία ο επενδυτής
ρευστοποιεί τα μερίδια
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
υπολογίζεται εάν αφαιρέσουμε πιθανή προμήθεια
εξαγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από
την καθαρή τιμή των μεριδίων.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

μέρες εν αναμονή της ανακοίνωσης διορισμού
νέου διοικητή. Όπως μας ανάφερε γνωστός οικονομολόγος, ο διορισμός αυτός έχει τεράστια
σημασία, καθώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται
από τον νέο διοικητή όχι μόνο η διασφάλιση
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά η
ίδια την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος
και ασφαλώς της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό
προϋποθέτει μεταξύ άλλων όπως ο νέος διοικητής, πέραν των γνώσεων και ειδικών εμπειριών κυρίως σε θέματα ρύθμισης και εποπτείας, να διαθέτει και ένα καλό ιστορικό χωρίς
οποιεσδήποτε σκιές στη καριέρα του.

••••
Επικαιροποιούν όλοι
λογαριασμούς;

Είναι γνωστό πως ο κλοιός στις τράπεζες έχει

στενέψει για τα καλά και ζητούν επικαιροποιήσεις στοιχείων των πελατών.
Αν αφήσουμε στην άκρη πως οι επικαιροποιήσεις των λογαριασμών βάσει τηλεφωνημάτων απέτυχαν και οι τράπεζες ήθελαν εντέλει
τη φυσική παρουσία των πελατών στα καταστήματα, εφαρμόζουν κατά γράμμα τα όσα
τους υποβάλει η Κεντρική Τράπεζα. Προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα όμως. Έχει παρατηρηθεί πως ενώ κάποιοι λογαριασμοί πελατών
κλείνουν, οι ίδιοι πελάτες ανοίγουν σε άλλες
τράπεζες. Δύο είναι τα τινά. Ή οι πελάτες θυμώνουν και προχωρούν σε άνοιγμα σε άλλη
τράπεζα δίχως να έχουν κάτι να αποκρύψουν,
είτε κάποιες τράπεζες είναι πιο χαλαρές στο
άνοιγμα λογαριασμού και επικαιροποίησης
στοιχείων.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Χρήματα ... no problem , πονοκέφαλοι... problem
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Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος
πως οι πονοκέφαλοι του να ψάξεις,
να βρεις και να αποφασίσεις να
αγοράσεις ένα ακίνητο είναι πιο
έντονοι όταν τα χρήματα είναι «no
problem», δηλαδή … «λεφτά υπάρχουν». Ισχύει, ή μήπως αυτός που
το λέει δεν ξέρει τι του γίνεται;
Κατ’ αρχάς η έννοια «χρήματα
no problem» είναι απόλυτα σχετική.
Μπορεί να έχω €100.000 να διαθέσω για αγορά ακινήτου, αλλά
μπορεί και να έχω €500.000 ή €1
εκατ. για τον ίδιο σκοπό. Είναι οι
πονοκέφαλοι οι ίδιοι στην κάθε περίπτωση; Και για να του βάλουμε
λίγο αλάτι και πιπέρι παραπάνω,
αλλάζει κάτι αν εμπλέκεται και δανεισμός;
Εγώ ισχυρίζομαι πως όσο πιο
μικρό είναι το ποσό, τόσο λιγότεροι
είναι οι πονοκέφαλοί μου ως προς
τις επιλογές μου. Επιπλέον, αν υπάρχει και εμπλοκή δανεισμού, αυτοί
ίσως είναι ακόμη λιγότεροι.
Ξεχάστε προς το παρόν την αγορά ακινήτου και σκεφτείτε την αγορά αυτοκινήτου. Αν το ποσό που
διαθέτετε είναι μικρό, τότε υπάρχει
πληθώρα επιλογών μοντέλων αυτοκινήτων να επιλέξετε. Και αυτό
επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό της
ζήτησης επιζητεί μικρά και οικονομικά αυτοκίνητα και άρα οι εισαγωγείς, ανταποκρινόμενοι στη
ζήτηση, εισάγουν πολυάριθμα μοντέλα και πολυάριθμα αυτοκίνητα
από κάθε μοντέλο. Άρα εσείς πηγαίνετε μια βόλτα στους εισαγωγείς
κάνετε ένα short list 2-3 αυτοκι-

νήτων και αποφασίζετε με ποιο θα
προχωρήσετε σε αγορά. Ο παράγοντας «τιμή» κάπου χάνεται μέσα
στις επιλογές σας σαν τεκμήριο
επειδή λόγω των πολυάριθμων αυτοκινήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας οι τιμές κατά μέσο όρο
είναι οι ίδιες, όπως και τα περιθώρια
κέρδους του εισαγωγέα και άρα
των περιθωρίων έκπτωσης. Αν την
αγορά θα τη χρηματοδοτήσετε εν
μέρει με δανεισμό, τότε ξέρετε εκ
των προτέρων ποια είναι τα όρια
χρηματοδότησής σας σύμφωνα και
με την οικονομική σας δυνατότητα
και άρα ξέρετε εκ των προτέρων
πως δεν πρέπει να κοιτάζετε πέραν
κάποιας κατηγορίας. Άρα, λιγότεροι
πονοκέφαλοι.
Αν τώρα το μπάτζετ σας για αγορά αυτοκινήτου είναι πολύ μεγάλο
τα πράγματα αλλάζουν. Ξεκινάτε
με το δεδομένο ότι θα κινηθείτε
ανάμεσα στις κορυφαίες κατηγορίες. Και κάπου εκεί ξεκινάνε τα
δύσκολα: SUV, σαλούν, κουπέ, κάμπριο ή ρόουντστερ; Τι πραγματικές
ανάγκες έχω; Τι επίπεδα άνεσης
επιζητώ; Τι αξιοπιστία έχει το καθένα; Τι σέρβις παρέχει η αντιπροσωπία; Θα είμαι μήπως συνέχεια
στο γκαράζ και να ξοδεύω χιλιάδες
να το συντηρώ; Καινούργιο ή μεταχειρισμένο; Και καλά θα δώσω
τόσες χιλιάδες σε λαμαρίνες να πάρω μεταχειρισμένο και να μην είναι
στο 100% του γούστου μου; Από
την άλλη άμα ρούφηξε ο άλλος τη
μείωση στην τιμή, μήπως εγώ τελικά κάνω καλή κίνηση με το να

προχωρήσω σε μεταχειρισμένο;
Ναι αλλά το καινούργιο έχει τις εγγυήσεις του και το στήνεις όπως
θες… Τα οδηγείς όλα. Το ένα συνδυάζει άνεση και δύναμη. Το άλλο
πολυτέλεια και ίματζ. Το άλλο γαντζώνει πάνω στον δρόμο και στις
στροφές και σταματά σαν F-14 Tomcat πάνω σε αεροπλανοφόρο…
Με τόσες εκατοντάδες πράγματα
να γυροφέρνουν στο κεφάλι σου
είσαι σε μια μόνιμη ημικρανική κατάσταση μέχρι να αποφασίσεις. Και
ενδεχομένως πάντοτε θα σκέφτεσαι
αν έκανες τη σωστή επιλογή.
Αν έχεις λοιπόν €100.000 για
αγορά ακινήτου, τότε ξέρεις εκ των
προτέρων πως οι επιλογές σου είναι
πολυάριθμες και οι απαιτήσεις σου
χαλαρές. Θα βρεις αυτό που σου
βάζει τα περισσότερα «ν» στα κουτάκια σου και θα προχωρήσεις. Αν
στην πορεία δεν σου κάνει για να
μένεις εσύ μέσα, πιο εύκολα το
πουλάς ή το ενοικιάζεις. Σαφώς δεν
θα πονοκεφαλιάσεις.
Αν όμως έχεις €1 εκατ. για να
αγοράσεις – ας πούμε ένα οικόπεδο
για να κτίσεις το σπίτι σου – τότε
τα πράγματα αλλάζουν. Το θέλεις
σε μια από τρεις περιοχές το πολύ
που προκαθορίζεις και μάλιστα με
αυστηρό τρόπο επειδή όλες οι άλλες
δεν σου κάνουν και που αν παρεκκλίνεις, οι άλλοι θα σου πουν «μα
πού επήες τζιαι εμπήχτηκες τζει
μέσα;». Θα ήταν καλά να εφάπτεται
σε χώρο πρασίνου, ο οποίος να είναι
πραγματικός χώρος πρασίνου και
όχι απλώς μια αλάνα που πετά τον

καναπέ της πεθεράς του ο γείτονας.
Θέλεις να ξέρεις ποιου είναι το διπλανό οικόπεδο και τι μπορεί να
κτίσει μέσα ο άλλος στο μέλλον…
Μπας και σου σηκώσει μια πολυκατοικία και σε βλέπουν να «πιτσιαλίζεις» μέσα στην πισίνα σου.
Αν δεν θέλεις να αγοράσεις σπίτι,
τότε οι ημικρανίες εξελίσσονται
σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
και η οσφυαλγία κάνει πάρτυ σε
ολόκληρο το μυϊκό σύστημα. Η επιλογή δεν είναι απλώς καινούργιο
ή μεταχειρισμένο. Αν είναι μεταχειρισμένο πάμε πίσω ανά πενταετία. Και δεν πάμε πίσω μόνο ανά
πενταετία, αλλά θέλουμε να ξέρουμε
τι «αρχιτεκτονιές» θα πρέπει να
έχει… Θα πρέπει να αφήσω μόνο
τους τέσσερις τοίχους και να το
ξαναστήσω; Θέλω κεραμίδι ή είναι
πασέ; Αν είναι καινούργιο, ποιος
το κτίζει και αν έκανε και άλλα σπίτια ή αν είναι το πρώτο του και
ποιος είναι ο αρχιτέκτονας...
Από την άλλη, θα δώσω τόσα
λεφτά. Γίνεται να μην είναι του
γούστου μου; Και αν αύριο δεν μου
αρέσει, μπορώ να το πουλήσω ή
θα μου μείνει «αγγονί»; Αν κάτι
πάει στραβά θα μπορώ να το συντηρώ; Όπως βλέπετε στα ψηλά δώματα των αξιών, οι πονοκέφαλοι
είναι όντως περισσότεροι. Άρα αυτός που το ισχυρίστηκε, εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Εσάς;

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

ΤΟ ΘΕΜΑ

Kυριακή 24 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Βάζουν αστερίσκους στην οικονομία
Υπάρχει γενική ανησυχία κατά πόσο θα είναι βιώσιμο το ΓεΣΥ – Ανησυχία και από την αύξηση των δημοσίων δαπανών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παρά το ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε
το πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής τον Μάρτη του 2016
με «καθαρή» έξοδο και τρία χρόνια
μετά βρίσκεται σε ανάπτυξη, με
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
και με την ανεργία να έχει μειωθεί
στα μισά από τα δεδομένα του 2014,
η Τρόικα συνεχίζει να εντοπίζει
σοβαρές αδυναμίες στη χώρα. Και
είναι οι εξής πέντε: Η βιωσιμότητα
του ΓεΣΥ, η αυξητική τάση του
κρατικού μισθολογίου, οι επιπρόσθετες δαπάνες όπως του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, η μειωμένη αποταμίευση των νοικοκυριών και η δυσκολία άντλησης ορθών στατιστικών στοιχείων.
Στον έκτο μεταμνημονιακό έλεγχο της Κύπρου (πολιτική που εφαρμόζει σε όλα τα κράτη, τα οποία
έχουν εφαρμόσει μνημόνιο) η Τρόικα ανησυχεί για την πορεία της οικονομίας και βάζει «αστερίσκους»
στις πολιτικές της. Τρία χρόνια
μετά την έξοδο και κανένας από
τους τρεις άξονες που έθεσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης
για την Κύπρο δεν έχει επιτευχθεί
πλήρως. Το τέλος του μνημονίου,
όπως είχε δηλώσει επισήμως ο Θεσμός, δεν θα σήμανε και το τέλος
της μεταρρυθμιστικής ατζέντας
στην Κύπρο. Θα χρειάζονταν περισσότερες προσπάθειες για να
μειωθεί το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, θα έπρεπε
να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας και θα έπρεπε
να διατηρηθεί δημοσιονομική πειθαρχία. Τα ΜΕΔ παραμένουν στα
10 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ιδιωτικοποιήσεις που επιζητούσε η
Τρόικα να γίνουν όπως της CYTA
και της ΑΗΚ επίσης δεν έχουν γίνει,
ενώ όσον αφορά στη δημοσιονο-

Τρία χρόνια μετά την έξοδο και κανένας από τους τρεις άξονες που έθεσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης για την
Κύπρο δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.
μική πειθαρχία, αν και υπάρχουν
ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί
κατά τα τελευταία πέντε έτη, οι
επαναφορές των αυξήσεων και οι
εισφορές του ΓεΣΥ φέρνουν ανησυχίες στους Ευρωπαίους.

Ερωτηματικά για το ΓεΣΥ
Αν και στη δήλωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Παρασκευή έγινε λόγος για
κλυδωνισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος και για σημαντικές
εθνικές αδυναμίες ως δυνητικοί κίνδυνοι της οικονομίας, οι «τροϊκανοί»
είχαν έντονη ανησυχία για την επικείμενη εφαρμογή του ΓεΣΥ και
συγκεκριμένα στη βιωσιμότητά του.
Η επίσημη θέση του κλιμακίου παρουσιάζεται πως η εφαρμογή του
εθνικού συστήματος υγείας αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση









Εκτιμάται πως θα υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις
λόγω της μεταρρύθμισης στον τομέα της
υγείας.
σε προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης με τη μείωση των υψηλών άμεσων ιδιωτικών δαπανών
και πως ταυτόχρονα είναι σημαντικό
να συγκρατηθούν οι σχετικοί δημοσιονομικοί κίνδυνοι». Η «Κ» πληροφορήθηκε ότι τους θεσμούς απασχολούν οι παραχωρήσεις προς συγκεκριμένες ομάδες ως μέρος της
διαδικασίας για συμμετοχή τους
στο σύστημα. Ενώ οι βασικές δη-

στάθηκε η Τρόικα. Νόμοι όπως του
Ταμείου Αλληλεγγύης, της ΕΣΤΙΑΣ,
αλλά και της φημολογούμενης
ΕΣΤΙΑΣ 2. Όπως μετέφεραν πηγές
στην «Κ», οι «τροικανοί» είπαν πως
διαφαίνεται μια τάση αύξησης των
δαπανών, δημιουργώντας κακά
προηγούμενα για νέες απαιτήσεις
και παραχωρήσεις. Θέση της Επιτροπής είναι πως οι παραχωρήσεις
σε συγκεκριμένα σύνολα ενδεχομένως να ανοίξουν τον δρόμο και
για περαιτέρω διεκδικήσεις και άλλων συνόλων, ενώ τα κόστη του
Ταμείου και των «ΕΣΤΙΩΝ» θα είναι
επαναλαμβανόμενα και σε βάθος
χρόνου που δεν θα μπορέσει να
απαλλαγεί το κράτος. Όμως, όπως
εξήγησαν, δεν είναι γνωστό εάν
θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
παραπάνω υποχρεώσεις σε 10 για
παράδειγμα, χρόνια.

Η αποταμίευση

Άλλος κύριος πυλώνας ανησυχίας της Τρόικας, η επαναφορά
των αυξήσεων και η τάση νέων
προσλήψεων πριν από τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό
του δημοσίου τομέα. Η παραχώρηση των αυξήσεων και οι διαπραγματεύσεις με μεμονωμένα σύνολα, είναι δυνατόν να οδηγήσει
σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό
της χώρας.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε την αποστολή από τις 18 –
22 Μαρτίου στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής εποπτείας, είναι
η μειωμένη αποταμίευση των νοικοκυριών. Όπως ανέλυσαν οι ειδικοί, μπορεί να έχει αντιθέτως θετικά αποτελέσματα στην κατανάλωση, στην οικονομία και στα δημόσια οικονομικά, αλλά δεν επιτρέπει στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Μακροπρόθεσμα, το
κλιμάκιο ανέφερε πως επηρεάζει
αρνητικά τη δυνατότητα επενδύσεων και καταβολής συντάξεων
στα μέλη των νοικοκυριών (αναφερόμενοι φυσικά στα ταμεία προνοίας και σε αποταμιευτικά προγράμματα).

Οι «ΕΣΤΙΕΣ»

Συλλογή στοιχείων

Στα νομοσχέδια τα οποία επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά,

Τέλος, η Τρόικα είχε συζητήσεις
με τους θεσμούς και σε πιο τεχνικά

μοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου
θα είναι ισχυρές για το 2019 και το
2020, εκτιμάται πως θα υπάρξουν
σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις λόγω της μεταρρύθμισης
στον τομέα της υγείας.

«Φουσκώνει» το μισθολόγιο

θέματα, όπως στη συλλογή δεδομένων. Όπως ανέφεραν, υπάρχουν
δυσκολίες για διασταύρωση πολλών δεδομένων από διαφορετικές
πηγές. Ως παράδειγμα έδωσαν πως
ο βαθμός μείωσης της ανεργίας
και η αύξηση του εργατικού δυναμικού δικαιολογούν αύξηση στο
ΑΕΠ, εκτός και αν υπάρχει μείωση
στην παραγωγικότητα. Εάν κάτι
από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε
είπαν πως κάποια στοιχεία που
έχουν ενώπιόν τους δεν θα είναι
ορθά.
Ως δεύτερο παράδειγμα – παράπονο, έδωσαν τη δύσκολη άντληση αναλυτικών εσόδων από τα
διάφορα Τμήματα (κυρίως Φορολογίας), ώστε να διαπιστωθεί το
πραγματικό άμεσο και έμμεσο όφελος της κυπριακής οικονομίας και
των δημόσιων οικονομικών από
συγκεκριμένα Σχέδια, όπως το Σχέδιο των Πολιτογραφήσεων.

Όμως και θετικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με
το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σημείωσαν ωστόσο πως η κυπριακή οικονομία εξακολούθησε να σημειώνει ισχυρή
ανάπτυξη το 2018 και παρά την
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η ισχυρή ανάπτυξη συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά, φθάνοντας το 3,9 % το
2018.
Η ανάπτυξη, εξηγείται, οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση και στις
εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως στον
τομέα του τουρισμού, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά
επίπεδα. Τέλος, η εγχώρια ζήτηση
αναμένουν πως θα συνεχίσει να
καταγράφει ισχυρές επιδόσεις το
2019, χάρη στην ταχεία μείωση
της ανεργίας και τη μικρή αύξηση
στους μισθούς.

Women Fit for Business, ένα πρόγραμμα υποτροφιών
για άνεργες γυναίκες, απόφοιτους πανεπιστημίων
• Ανοιχτή Πρόσκληση για 16 υποτροφίες
• Προθεσμία Υποβολής: 30 Μαρτίου 2019
Η AIPFE Κύπρου-Γυναίκες της Ευρώπης ένωσε τις δυνάμεις της με την EY Κύπρου και το Cyprus Institute
of Marketing (CIM) για την επανέναρξη της πετυχημένης
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Women Fit for Business
(WF4B) Κύπρος. Το WF4B είναι ένα εντατικό 8μηνο
πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να εκπαιδεύσει νεαρές,
άνεργες γυναίκες, απόφοιτους πανεπιστημίων, κάτω
των 35 ετών.
Σκοπός του είναι να βοηθήσει ώστε να τους δοθούν
οι απαραίτητες δεξιότητες (hard & soft skills), για να
μπορούν να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας ή/ και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
«Η AIPFE Κύπρου, ενδυναμώνει, ενθαρρύνει και
συνδέει τις γυναίκες τα τελευταία 20 χρόνια», λέει η
Πρόεδρος της AIPFE, Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου.
«Αυτήν την περίοδο, τρέχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει
τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες να καταλάβουν
πόσο ισχυρές είναι ήδη. Παράλληλα, δημιουργούνται
θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία στο σύνολό της».
Οι 16 υποψήφιες θα επιλεχθούν μέσα από διαδικασία
προφορικής συνέντευξης, μετά από την υποβολή γραπτής αίτησης. Το πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει περί
τα μέσα Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι το Νοέμβριο 2019, θα καλύψει μια ευρεία γκάμα θεμάτων,

όπως η γυναικεία ηγεσία, δεξιότητες επικοινωνίας,
επιχειρηματικές δεξιότητες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ψηφιακό μάρκετινγκ κ.λπ.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κατοίκους της Κύπρου
και στοχεύει συγκεκριμένα στη δημιουργία μιας ποικιλόμορφης και συμμετοχικής γυναικείας ομάδας. Οι
ενδιαφερόμενες πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό
τους, συνοδευόμενο από μια επιστολή (στην αγγλική
γλώσσα), όπου θα αναλύουν λεπτομερώς τους λόγους
για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα και τα επαγγελματικά οφέλη που ελπίζουν
να αποκομίσουν. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
είναι απαραίτητη, καθώς το πρόγραμμα θα διεξαχθεί
στα αγγλικά. Οι αιτήτριες θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας 2 ατόμων για
σκοπούς συστάσεων. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@aipfe.com μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019.
Αιτήσεις από υποψήφιες που ήδη μετέχουν σε προγράμματα προσωρινής / μερικής απασχόλησης ή/ και
επαγγελματικής εκπαίδευσης θα αξιολογηθούν αναλόγως. Οι υποψήφιες που θα κερδίσουν τις υποτροφίες
θα ξεκινήσουν ένα 8μηνο πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και καθοδήγηση.
Μιλώντας εκ μέρους του CIM, ο Γιάγκος Χατζηγιάννης,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σημείωσε: «Εμείς
στο Cyprus Institute of Marketing είμαστε ενθουσιασμένοι
που συμμετέχουμε για πρώτη φορά ως συνεργάτες

στο πρόγραμμα WF4B. Στο CIM προετοιμάζουμε τους
Ηγέτες των επιχειρήσεων τα τελευταία 41 χρόνια, άρα
αυτό το πρόγραμμα μας προσφέρει την δυνατότητα
να μεταδώσουμε γνώση και τεχνογνωσία αλλά και να
εμπνεύσουμε νεαρές γυναίκες στην επαγγελματική
τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες είναι
πλήρως ευθυγραμμισμένες με την Στρατηγική Κοινωνικής
Ευθύνης μας και προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία
με τους Εταίρους μας και τις συμμετέχουσες για ένα
αποδοτικό ταξίδι μέσα από το WF4B», πρόσθεσε.
«Οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, ωστόσο ο καταλυτικός τους ρόλος στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία συχνά παραβλέπεται»,
δήλωσε ο Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΥ Κύπρου. «Ειδικά στην Κύπρο, η παράλειψη
αυτή είναι έντονη. Η ενδυνάμωση και η εξέλιξη των
γυναικών είναι καίριας σημασίας για τις επιδόσεις των
επιχειρήσεων και την οικονομική τους ευημερία. Στο
πλαίσιο της αποστολής της EY για την οικοδόμηση ενός
καλύτερου κόσμου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
επιτάχυνση του ρυθμού της αλλαγής προς την ισότητα
των φύλων. Το πρόγραμμα WF4B παρέχει την ιδανική
πλατφόρμα για την επίτευξη του στόχου αυτού, και είμαστε πολύ υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την
αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία για δεύτερη φορά!
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες
για ισότητα στο χώρο εργασίας και να ενθαρρύνουμε
τη συζήτηση σχετικά με το πώς και γιατί πρέπει να
έχουμε περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις»,
πρόσθεσε.
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Αυξήθηκαν οι κλίνες, μειώθηκαν οι τουρίστες
Χρ. Αγγελίδης: Μειωμένες μέχρι 25% θα είναι το καλοκαίρι οι πληρότητες ξενοδοχείων – Οξύ πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μπορεί το 2018 να έκλεισε με θετικά
πρόσημα για τα επίπεδα τουριστικών
αφίξεων, ωστόσο το 2019 δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Οι λόγοι πολλοί, εξηγεί ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) Χρίστος Αγγελίδης και υπογραμμίζει ότι χάθηκαν
ποσοστά σε σημαντικούς προορισμούς μετά το κλείσιμο της Cobalt
αλλά και της Germania Airlines. Σε
συνδυασμό με τη μουδιασμένη βρετανική και ρωσική αγορά, ο κ. Αγγελίδης εκτιμάει ότι οι τουριστικές
αφίξεις θα είναι μειωμένες γύρω στο
5- 8% για την καλοκαιρινή σεζόν.
Αντίστοιχα η μείωση στις πληρότητες
των ξενοδοχείων θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού οι κλίνες ολοένα και
αυξάνονται, είτε με προσθήκες νέων
ξενοδοχείων, είτε με επέκταση των
υφιστάμενων. Ανοικτή πληγή παραμένει και η έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πάγιο αίτημα του ΠΑΣΥΔΙΞΕ είναι να ακολουθήσει η Κύπρος
τα πρότυπα τουριστικών σχολών
της Ελβετίας και της Αυστρίας. Στο
μεταξύ, προτάσσουν ως ενδιάμεση
λύση την αξιοποίηση φοιτητών με
την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη γραμμή
παροχής υπηρεσιών.
–Πολλές είναι οι εξελίξεις που
επηρεάζουν την τουριστική βιομηχανία. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες για εσάς;
–Η μεγαλύτερη ανησυχία για
τους διευθυντές εστιάζεται στην
έλλειψη της υποδομής για παραγωγή
ποιοτικού και εξειδικευμένου προσωπικού. Έχουμε έλλειψη, διότι
δεν ήμαστε αρκετά προγραμματισμένοι και προνοητικοί σαν χώρα
παραγωγής τουρισμού. Κτίζοντας
ξενοδοχεία χωρίς να έχουμε μια
εθνική στρατηγική για τον αριθμό
και πού θα εξευρεθούν και πότε και
πώς θα διατεθούν αυτά τα άτομα
και οι αριθμοί. Διότι βοηθητικά χέρια
μπορείς να βρεις, αλλά εξειδικευμένο
προσωπικό όχι. Το γενικό σύστημα
ακόμα υστερεί. Ζητήσαμε να μεταφερθεί το ΑΞΙΚ από το Υπουργείο
Εργασίας, στο Υπουργείο Παιδείας.
Πλέον σήμερα θα πρέπει να μεταφερθεί στο ανάλογο Υφυπουργείο
Τουρισμού και να μη θεωρείται εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά κομμάτι
της τουριστικής Κύπρου. Πάγια αίτηση και προτροπή μας, η δημιουργία σχολής ξενοδοχειακών και τουριστικών σπουδών ανάλογων αυτών
της Ελβετίας ή της Αυστρίας. Δεν
είναι δυνατό να ζούμε από τον τουρισμό και να αρκούμαστε σε υποσχολές.
–Θα έχει αυτό επίπτωση στην
επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών τη φετινή καλοκαιρινή
περίοδο;
–Ξεκίνησε η καλοκαιρινή σεζόν
εξ ου και η προσπάθεια από ΣΤΕΚ
και ΠΑΣΥΞΕ ώστε να δοθεί η άδεια
στους φοιτητές που εργάζονται στην
Κύπρο, κάτι που θα ωφελήσει και

τη Λευκωσία , αφού συγκεντρώνει
χιλιάδες φοιτητές. Το συγκεκριμένο
αίτημα είχαμε και εμείς ως διευθυντές, ενώ θέση μας είναι ότι δεν θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ανειδίκευτοι στην
πρώτη γραμμή.
–Θεωρείται απειλή για τη φετινή
σεζόν η έλλειψη προσωπικού;
–Ναι, είναι απειλή, διότι αν δεν
βρεθεί προσωπικό θα πέσει το επίπεδο των υπηρεσιών. Δεν φτάνει το
προσωπικό που έχουμε. Είναι επάναγκες να δοθεί μια προσωρινή λύση
μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
–Από την άλλη αυξάνονται συνεχώς οι κλίνες στα ξενοδοχεία.
Η αύξηση αυτή συνοδεύεται με
ανάλογη αύξηση στις κρατήσεις;
–Όχι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο
πρόβλημα. Υπολογίζουμε ότι μεταξύ
12-15 χιλιάδες κλίνες θα προστεθούν
μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2017
και αυτό είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το να κτίζεις όμως ένα ξενοδοχείο δεν είναι κατ ανάγκη ανάπτυξη.
Ανάπτυξη είναι η αναβάθμιση του








Το κλείσιμο της Cobalt
και της Germania έχει
στοιχίσει στις αφίξεις
από προορισμούς της
Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας και Γερμανίας.
υφιστάμενου προϊόντος ώστε να
υπάρχει καλύτερη ποιότητα του
τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Εξάλλου, όταν κτίζεις περισσότερα
αναγκαστικά απευθύνεσαι σε μαζικότερο τουρισμό με την ποιότητα
να μην είναι ελεγχόμενη. Το ότι κτίζουμε συνεχώς ξενοδοχεία πέντε
αστέρων, αλλά η υπόλοιπη υποδομή
μας δεν συνάδει, είναι επίσης ανησυχητικό.
–Ποιες είναι οι ενδείξεις για τις

«Δεν είναι δυνατό να ζούμε από τον τουρισμό και να αρκούμαστε σε υποσχολές», αναφέρει ο κ. Αγγελίδης και τονίζει
ότι η απουσία ξενοδοχειακών σχολών και τουριστικών σπουδών είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου.
αφίξεις της καλοκαιρινής περιόδου;
–Μαθηματικά οι αφίξεις θα είναι
χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.
Με την απώλεια της Cobalt και την
απώλεια της Germania Airlines και
με δεδομένο ότι ήδη κάποιες αερογραμμές έχουν ελαττώσει τον αριθμό
των θέσεών τους, είναι σίγουρο ότι
θα είναι πιο χαμηλές. Υπολογίζουμε
ότι θα είναι περίπου 5-8% μειωμένες
σε σχέση με πέρυσι. Όμως αν συ-

νυπολογιστεί με τον αριθμό των κλινών που προστέθηκαν, θα έχουμε
ξενοδοχεία που η μείωσή τους θα
φτάσει μέχρι και το 20-25%, αφού
η πίτα θα μοιραστεί σε πιο πολλά
δωμάτια.
–Έχει γυρίσει μπούμερανγκ λοιπόν το θέμα με την αύξηση των
κλινών;
–Σίγουρα. Και εμείς το λέγαμε
εδώ και καιρό. Χρειάζεται ορθολογιστική διαχείριση των κλινών. Όχι

μόνο πόσα ξενοδοχεία έχουμε, αλλά
και τι είδους ξενοδοχείο και πότε θα
το βάλουμε στην αγορά. Τι περισσότερο έχει να προσφέρει ένα ακόμα
πεντάστερο ξενοδοχείο χωρίς εξειδίκευση σε συγκεκριμένη αγορά;

Brexit, Ρωσία και Airbnb

–Σε ποιο βαθμό μας έχει επηρεάσει το Brexit;
–Μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό,
γιατί κάνει τους πελάτες πολύ πιο

Λείπει η βάση δεδομένων για τον τουρισμό
–Αναφέρατε πρόσφατα πως η
Κύπρος πρέπει να καταστεί ένα
έξυπνο τουριστικά κράτος και
δώσατε κάποιες εισηγήσεις.
Έχετε θέσει ενώπιον του Υφυπουργείου τις συγκεκριμένες
εισηγήσεις;
–Είναι η πρώτη φορά που τοποθετήθηκα και ήδη σύντομα θα έχω
και συνάντηση με τον υφυπουργό
εντός του Απριλίου ώστε να διεξέλθουμε διεξοδικά στο τι από όλα
αυτά θα του είναι χρήσιμο και τι
θα είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε
την περαιτέρω μελέτη του μέσα
στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
νέας στρατηγικής του τουρισμού,
μήπως καταφέρουμε να τα συμπεριλάβουμε. Για εμένα τα δύο πιο
σημαντικά είναι η δημιουργία βάσης

ΑΡΘΡΟ

δεδομένων και έρευνας και το εθνικό ινστιτούτο ερευνών και μελετών
τουρισμού. Για εμένα είναι επάναγκες να είναι ανεξάρτητο από το
κράτος και το Υφυπουργείο, καταρτισμένο από συμβούλιο μελών
της βιομηχανίας και συγκεκριμένο
επιστημονικό προσωπικό από τον
κόσμο και τους ακαδημαϊκούς, όχι
πολιτικούς και όχι υπηρεσιακούς.
Ώστε να είναι αντικειμενικό το
έργο του.
–Έχουν κοστολογηθεί οι εισηγήσεις σας;
–Για να είμαι ειλικρινής όχι, αυτό
είναι το επόμενο στάδιο. Αλλά είναι
σημαντικό να προχωρήσει, καθώς
ο τομέας του τουρισμού προσφέρει
άμεσα και έμμεσα μέχρι το 30%
του κύκλου εργασιών της Κύπρου.

διστακτικούς και αυτό θα μας κάνει
να ανταγωνιστούμε όλοι μέχρι και
την τελευταία στιγμή για την αγγλική
αγορά. Εκεί οι κερδισμένοι θα είναι
οι Ισπανοί, διότι κανένας δεν μπορεί
να νικήσει την μικρή απόσταση και
τα εκατομμύρια κλίνες που θα διαθέσουν φτηνά. Ούτε η Τουρκία, η
Τυνησία και η Αίγυπτος μπορούν να
ανταγωνιστούν την Ισπανία, έστω
κι αν θα είναι πιο φτηνοί.
-Άρα αυτή η μείωση που είπατε
οφείλεται στη βρετανική αγορά;
-Όχι χάσαμε τουρίστες από τις
πτήσεις που δεν ανανεώθηκαν μετά
το κλείσιμο της Cobalt. Χάσαμε από
προορισμούς όπως Γαλλία, Βέλγιο,
Ολλανδία, Γερμανία. Αυτό σε συνδυασμό με το Brexit και ένα μικρό
ποσοστό από την ρωσική αγορά δημιουργούν το ποσοστό του 8%.
–Από την άλλη είναι και το θέμα
των Airbnb. Είναι ανταγωνιστής
των ξενοδοχείων κατά την άποψη σας;
–Είναι εδώ και θα μείνουν άρα
με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ρυθμιστεί η ύπαρξη και λειτουργία των
καταλυμάτων που εμπορεύονται
στην πλατφόρμα. Αλλά είναι άδικο
για τα ξενοδοχεία να ανταγωνίζονται
με κάποιους, οι οποίοι δεν διέπονται
από τους ίδιους κανονισμούς. Δεν
είμαστε εναντίον του Airbnb, αλλά
θεωρούμε ότι η λειτουργία τους πρέπει να διέπεται από κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει και η μεγάλη
ανησυχία των ξενοδόχων για τα Κατεχόμενα, αφού είναι άγνωστοι οι
αριθμοί του πόσοι τουρίστες πάνε
στα Κατεχόμενα. Εξάλλου μια από
τις προτάσεις μας είναι και η δημιουργία του κέντρου πληροφοριών,
ώστε ξέρουμε πόσοι πάνε στα Airbnb,
πόσοι πάνε σε βίλες, στα Κατεχόμενα.
–Πρόσφατα αναφερθήκατε στην
σχέση περιβάλλοντος και τουριστικών αφίξεων. Με βάση τα
σημερινά δεδομένα θα λέγατε
ότι αυτός ο παράγοντας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την Κύπρο;
–Ήδη το Πεκίνο έχει χάσει το
15% από την τουριστική του κίνηση,
διότι είναι η χώρα με τον πιο μολυσμένο αέρα στον κόσμο. Η Κύπρος
ακόμα είναι σε καλό σημείο, δεν
έχουμε υψηλά επίπεδα μόλυνσης
και είναι ένα από τα πράγματα που
μας κρατά ψηλά. Εκείνο που δεν
έχουμε φροντίσει ακόμα είναι την
καθαριότητα και την τοπιοτέχνηση
του γενικού μας περιβάλλοντος. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη και
την αλλαγή κάθε χώρας στην αλυσίδα
παραγωγής τουρισμού. Δηλαδή αν
συνεχίσει η καλοκαιρία και ο ζεστός
καιρός στις σκανδιναβικές χώρες,
δεν θα μπορεί κανένας να τους ανταγωνιστεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να πάμε σε όλα τα άλλα μοντέλα
ανάπτυξης. Γι’ αυτό είπα ότι θα πρέπει
να αναπτυχθεί η τεχνολογία μας,
για να πάρουμε τουρισμό και από
τους πιο νεαρούς, τους digital nomads
ή τον πανεπιστημιακό τουρισμό.

/ Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το τέταρτο Forum των Δελφών, που
τελείωσε πριν από λίγες ημέρες,
ανέδειξε το ζητούμενο της εποχής
μας: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
Είχα την τύχη, μεταξύ εξαιρετικών
εισηγητών, να καταθέσω τις σκέψεις
μου για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εχουν
άραγε μέλλον; Αρχικώς, θα πρέπει
να ξεκινήσουμε με μία διαπίστωση:
Περισσότερες από το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν
στην κατηγορία των μικρομεσαίων.
Εχουν, δηλαδή, λιγότερους από 250
εργαζομένους, λιγότερα από 50 εκατ.
ευρώ κύκλο εργασιών και ετήσιο
ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα 43
εκατ. ευρώ («Σύσταση» Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
Αυτά, λοιπόν, που συνηθίζουμε
να λέμε περί «ραχοκοκαλιάς» της
ελληνικής οικονομίας είναι κάτι παραπάνω από αληθή. Αυτή τη ραχο-

κοκαλιά είναι που πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Και για έναν
παραπάνω λόγο: 9 στους 10 εργαζομένους δουλεύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Συνεπώς, στήριξη στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει
στήριξη στην οικονομία αλλά και
στην απασχόληση.
Με τι ήρθαν αντιμέτωπες, τα τελευταία χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας; Αύξηση
των ανώτατων συντελεστών εισφορών αλληλεγγύης από το 2,8% στο
10%, αύξηση της ανώτερης φορολογικής κλίμακας από το 42% στο
45%, αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 100%, αύξηση
της κλίμακας στα επιχειρηματικά
κέρδη από το 26% στο 29%, φορολόγηση των μερισμάτων από το 10%
στο 15%, αύξηση του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
για τα νομικά πρόσωπα από το 5
στο 5,5 τοις χιλίοις κι ένας νέος ασφαλιστικός νόμος, με συντελεστές στο
εισόδημα.

Τι σήμαιναν όλα αυτά για τις επιχειρήσεις; Σήμαιναν μία βεβαίωση
φόρου εισοδήματος που ξεπέρασε
τα 3,5 δισ. ευρώ το 2015, άγγιξε τα
4 δισ. το 2016 και για το 2017 κόντεψε να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ. Η
αύξηση, δηλαδή, της άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων μέσα σε δύο χρόνια ήταν
κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.
Αντί, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια,
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα να αγωνιούν για την αναβάθμιση της παραγωγικότητάς τους
και την ενσωμάτωση καινοτομικών
δράσεων, που είναι και οι βασικοί
πυλώνες για την ανάπτυξή τους, η
καθημερινή αγωνία τους είναι να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
δυσβάσταχτες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Η βασική συνεπώς πρόκληση είναι να καταφέρουν να συνδυάσουν
την επιβίωσή τους με την προσπάθεια να αναπτυχθούν. Με την προσπάθεια να εντάξουν στην επιχει-

ρηματική τους δράση τις ψηφιακές
τεχνολογίες αλλά και τις νέες δεξιότητες, με απώτερο στόχο και σκοπό
να ενταχθούν σε κάποια παγκόσμια
παραγωγική αλυσίδα, που θα βελτιστοποιήσει την εξωστρέφειά τους
και άρα θα ενισχύσει τη θέση τους.
Πώς μπορεί να γίνει άραγε αυτό;
Μια κυβέρνηση μη αλλεργική στην
επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει; Βέβαια και μπορεί. Το πρώτο
βήμα είναι η ελάφρυνση των εισφορολογικών συντελεστών. Είναι αδύνατον να μιλήσουμε για ανάπτυξη
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας όταν πάνω από το 70% αυτού
του εισοδήματος ουσιαστικά δημεύεται.
Σε ένα δεύτερο –νομοθετικό–
επίπεδο θα πρέπει να διασφαλίσουμε
τη σταθερότητα του φορολογικού
περιβάλλοντος. Είναι αδιανόητο στη
χώρα μας να έχουν ψηφιστεί στη
Μεταπολίτευση 250 φορολογικά νομοσχέδια και να έχουν εκδοθεί περίπου 200.000 εφαρμοστικές εγκύ-

κλιοι όταν οι ΗΠΑ έχουν να επιδείξουν 10 από την ίδρυσή τους. Θα
πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε
και την απλότητα του νομοθετικού
καθεστώτος. Πρόσφατα το εταιρικό
δίκαιο υπέστη εκτεταμένες τροποποιήσεις, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ευελιξία των εταιρικών
μορφών, διατήρησε, όμως, αγκυλώσεις, που δύσκολα θα ξεπεράσει η
πράξη. Ενα σύγχρονο εταιρικό δίκαιο
απαιτεί αρχικά κωδικοποίηση – το
ελληνικό φαινόμενο των επικαλυπτόμενων διατάξεων πρέπει επιτέλους να εκλείψει!
Απαιτείται, όμως και ενίσχυση
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:
Στην ψηφιακή εποχή, κάθε επιχειρηματική γραφειοκρατία πρέπει να
γίνεται διαδικτυακά. Και φυσικά,
θα πρέπει το σύγχρονο εταιρικό δίκαιο να ακολουθήσει τη σύγχρονη
τάση της σύνδεσης με φορολογικά
κίνητρα, όπως είναι η κατάργηση
του τέλους χαρτοσήμου στις περιπτώσεις αναδοχής χρέους, όταν αυ-

τή προέρχεται από μετασχηματισμό
εταιρικών μορφών.
Το τρίτο επίπεδο είναι το δικαστικό: Η ταχεία εκκαθάριση των
υποθέσεων που έχουν να κάνουν
με επενδύσεις, επιχειρηματικότητα
και ανάπτυξη είναι ιδιαιτέρως σημαντική, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς
ότι αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό
παράγοντα για μια ξένη επένδυση
στη χώρα μας.
Τα πράγματα είναι απλά. Το μόνο
που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση, αλλά και η οραματική πολιτική.
Εκείνη που αναγνωρίζει ότι η λύση
δεν είναι τα επιδόματα, αλλά οι δουλειές. Εκείνη που βελτιώνει την κρατική αρωγή, όχι μόνο για να ελέγχει
την επιχειρηματικότητα, αλλά και
για να την ενισχύει. Χορτάσαμε από
εκείνο το κράτος που βολεύει τα
δικά του παιδιά. Ηρθε η ώρα, επιτέλους, για ένα κράτος-σύμμαχο.
* Η κ. Σοφία Νικολάου είναι δικηγόρος
(www.sofianikolaou.com).
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Τα νέα τέλη
κυκλοφορίας
δεν μείωσαν
τους ρύπους
Καθυστέρηση στη συμμόρφωση με
τις υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε.
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ικανοποίηση που έφερε στους βασικούς παίκτες της αγοράς αυτοκινήτων, ο μηδενισμός του τέλους
κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα
προτύπου Euro6 και προτύπου Euro5 είναι δεδομένη, καθώς η υπερψήφιση του νομοσχεδίου ανέκοψε
την πτωτική πορεία στις πωλήσεις
οχημάτων. Αυτό ήταν ένα από τα
επιχειρήματα των υποστηρικτών
του νομοσχεδίου για την υπερψήφισή του.
Ένα δεύτερο επιχείρημα, το
οποίο είχε αναφερθεί στις συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου,
ήταν η περιβαλλοντική πτυχή του
θέματος. Ότι δηλαδή με τον μηδενισμό των τελών κυκλοφορίας
στα αυτοκίνητα με πρότυπο Euro6
δίνεται ένα κίνητρο για αγορά οχήματος με χαμηλότερες εκπομπές
ρύπων. Ωστόσο, η απόφαση της
Βουλής να μηδενίσει το τέλος κυκλοφορίας και στα οχήματα με
πρότυπο Euro5, δεν συνηγορεί
ακριβώς προς την περιβαλλοντική
πτυχή του θέματος. Σημειώνεται
ότι το Euro5 μειώνει μεν κατά 20%
τις εκπομπές σε σχέση με το πρότυπο Euro4 αλλά τα επίπεδα οξειδίων του αζώτου που εκπέμπει
ανέρχονται στα 180 mg/km για τα
πετρελαιοκίνητα και 60mg/km για
τα βενζινοκίνητα. Τo πρότυπο Euro6 μειώνει σε 80 mg/km την εκπομπή σε σχέση με το euro5 για
τα πετρελαιοκίνητα και στα
60Mg/km για τα βενζινοκίνητα.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία εκφράζει την διαφωνία της σε σχέση

με τον μηδενισμό του τέλους κυκλοφορίας, ενώ εκτιμά πώς πρόκειται για μέτρο το οποίο δεν φέρνει ισορροπία ως προς τους στόχους μας ως Κυπριακής Δημοκρατίας για το κλίμα.

Οι στόχοι
Μέχρι το 2013 η εκπομπή αερίων
του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθεί
κατά 40% σε σχέση με το 2005, με
τον εθνικό νομικά δεσμευτικό στόχο να αφορά τη μείωση στο 24%.








Επιτακτική η ανάγκη
εφαρμογής σχεδίου
απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων,
ώστε να απομακρυνθούν από την κυπριακή
αγορά τα ρυπογόνα
οχήματα.
Η διείσδυση των ΑΠΕ ανεβαίνει
στο 32% σε επίπεδο Ε.Ε. μέχρι το
2030, ενώ καθορίστηκε η μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης στο
32.5%.

Επιτακτική η απόσυρση
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος,
μιλώντας στην «Κ» τόνισε την ανάγκη εφαρμογής σχεδίου απόσυρσης
των παλαιών αυτοκινήτων, ως ένα
μέτρο το οποίο θα απομακρύνει
από την αγορά τα ρυπογόνα οχήματα. Καταγράφεται η πρόθεση
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Σχέδιο ύψους μισού εκατ. ευρώ αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας για επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του Net Meterin, και την τοποθέτηση μετρητή για την οικιακή φόρτιση ηλεκτρικού/υβριδικού οχήματος.
για κατάθεση σχεδίου απόσυρσης
παλαιών οχημάτων, το οποίο θα
προνοεί την απόσυρση παλαιού
αυτοκινήτου και την αγορά ηλεκτρικού ή την απόσυρση παλαιού
αυτοκινήτου και την αγορά μικρού
κανονικού με χαμηλές εκπομπές
ρύπων. Φυσικά τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών που πρέπει
να ακολουθηθούν δεν επιτρέπουν
την υλοποίηση της πρότασης πριν
το 2020.

Κίνητρα για ηλεκτροκίνηση
Μοναδική επιλογή, η οποία θεωρείται επί του παρόντος ως η πλέον φιλική προς το περιβάλλον, είναι
η ηλεκτροκίνηση. Τα βήματα προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, καθώς δεν έχουν δοθεί μέχρι
στιγμής ουσιαστικά κίνητρα που
θα επιτρέψουν τη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην κυπριακή
αγορά. «Έχουμε καθυστερήσει γενικά στο θέμα του συγκοινωνιακού
και της χρήσης πιο φιλικών μέσων
μεταφοράς, καθώς και στην αλλαγή
της ύλης με την οποία παράγουμε
τον ηλεκτρισμό», δηλώνει σχετικά
η Επίτροπος, ενώ τονίζει ότι από
το 2021 οι νέοι στόχοι της Ε.Ε. για
το κλίμα είναι αυστηρότεροι από

τους υφιστάμενους και ως κράτος
θα έπρεπε ήδη να έχουμε λάβει μέτρα ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Επισημαίνει παράλληλα ότι και το κράτος να αποτελέσει πρώτο το παράδειγμα με
αντικατάσταση των οχημάτων του
σε ηλεκτρικά. Πάντως, εκτός από
τα οικονομικά κίνητρα, είναι δεδομένη η έλλειψη υποδομών που
θα βοηθήσουν προς τα περιβαλλοντικά φιλικότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Πέραν του μικρού αριθμού δημόσιων σταθμών φόρτισης, η φόρτιση στο σπίτι δεν είναι εύκολη
υπόθεση, ειδικά για όσους μένουν
σε πολυκατοικίες. Ως ένα θετικό
βήμα θεωρείται το σχέδιο ύψους
μισού εκατ. ευρώ από το Υπουργείο
Ενέργειας για επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού
μετρήσεων (Net Metering), και την
τοποθέτηση μετρητή για την οικιακή φόρτιση υβριδικού ή ηλεκτρικού οχήματος. Στις εισηγήσεις
οι οποίες εξετάζονται είναι όπως
το ποσό χορηγίας να ανέρχεται
στα 500 ευρώ ανά κιλοβάτ με μέγιστο ποσό τις 2 χιλιάδες ευρώ ανά
αίτηση.

Γίνονται 38 οι σταθμοί φόρτισης της ΑΗΚ
Περί τα τέλη 2019, είναι ο στόχος

για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από την
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Πρόκειται για 18 σταθμούς, έξι ταχείας
φόρτισης και 12 ημιταχείας, οι οποίοι θα προστεθούν στο υφιστάμενο
δίκτυο των είκοσι σταθμών. Η προσφορά για την αγορά τους έγινε
περί τα τέλη του 2018 και αναμένεται παραληφθούν περί τα τέλη
Απριλίου, αρχές Μαΐου. Το κόστος
για την αγορά τους ανήλθε στις 240
χιλιάδες ευρώ ενώ η προσπάθεια
είναι να τοποθετηθούν όλοι οι φορτιστές μέσα στο 2019.
Στην ουσία η πρωτοβουλία της ΑΗΚ
για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης είναι η μόνη επιλογή για τους
οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.
Αυτή την στιγμή λειτουργούν 19
φορτιστές ημιταχείας φόρτισης σε
19 σημεία. Επτά στη Λευκωσία και
5 στη Λεμεσό, δύο σε Πρωταρά και
Παραλίμνι, δύο στη Λάρνακα και
τρεις στην Πάφο. Το 20ό σημείο
βρίσκεται στη μαρίνα της Λεμεσού

και αναμένεται η άδεια οικοδομής
ώστε να λειτουργήσει. Μέχρι τέλος
του 2019 υπολογίζεται από την
ΑΗΚ ότι θα τοποθετηθούν άλλοι έξι
σταθμοί ταχείας φόρτισης στην
πλατεία Τροόδους, την Κακοπετριά,
το Πισσούρι, την Ορμήδεια, τη Χοιροκοιτία και τα Λύμπια. Σταθμούς
ημιταχείας φόρτισης αναμένεται
να αποκτήσουν στη Λευκωσία η λεωφόρος Προδρόμου, η λεωφόρος
Γρηγόρη Αυξεντίου, η οδός Ιωάννου Τσίρου και οδός Γλαδστώνος
στη Λεμεσό καθώς και στο λιμάνι
Λεμεσού. Από ένα σταθμό θα αποκτήσει η Αγία Νάπα (οδός Οδυσσέα
Ελύτη) και η Αραδίππου πλησίον
του δημαρχείου της. Πέραν της τοποθέτησης σταθμών φόρτισης, η
ΑΗΚ προχωρεί σε αναβάθμιση του
λογισμικού για τη λειτουργία των
σταθμών φόρτισης. Σύμφωνα με
τον Μάριο Παππουτή, μηχανικό δικτύου ΑΗΚ, με το νέο λογισμικό θα
επιτρέπεται η φόρτιση του οχήματος και η επί τόπου πληρωμή με την
λειτουργία με visa ή με την εφαρμογή της ΑΗΚ στο κινητό.

Σε νηπιακό στάδιο το Εθελούσιο της Τράπεζας Κύπρου
Στραμμένη στην τεχνολογική της αναβάθμιση η Τράπεζα – Δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το ότι η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει σε σχέδιο εθελούσιας εξόδου δεν είναι μυστικό. Αυτό θα γίνει
εντός του χρόνου. Πλέον, η Τράπεζα
Κύπρου δείχνει πως στρέφεται στην
τεχνολογία και σε πληρωμές που
επιτυγχάνονται μέσω κινητών τηλεφώνων, με πρόσφατο παράδειγμα








Η μείωση του προσωπικού σε συνδυασμό με το
κλείσιμο μερικών καταστημάτων της δημιουργούν ένα κλίμα όχι τόσο
ευχάριστο σε πρώτη
ανάγνωση.
την εισαγωγή ειδικής εφαρμογής
που επί της ουσίας «ακυρώνει» τον
ταμία σε κατάστημα της τράπεζας.
Με μία εντολή από το κινητό, πληρώνεται ο λογαριασμός. Εκείνο που
προβληματίζει όμως τους υπαλλήλους της τράπεζας είναι το πότε θα
δημιουργηθεί, αλλά και το πότε θα
εφαρμοστεί. Και είναι λογικό. Οι
εξελίξεις στην τράπεζα με την αλλαγή της διοικητικής της δομής,
κατά πρώτον του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά δεύτερον του Ανώτατου Εκτελεστικού
Συμβούλου, φαίνεται να το έχει μετακυλήσει χρονικά. Όπως επίσης,
δεν μπορεί να είναι γνωστή η αν-

Το κόστος προσωπικού για το 2018 αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, έναντι 205 εκατ. ευρώ για το 2017.
τζέντα ούτε του ενός αντικαταστάτη,
ούτε του δευτέρου, που κάνει ακόμα
πιο αβέβαιη τη χρονική στιγμή που
θα εφαρμοστεί. Όπως, όμως προαναφέραμε, εντός του χρόνου θα
εφαρμοστεί σίγουρα ένα Σχέδιο
Εθελούσιας Εξόδου. Πρόσθετα, κρίσιμης σημασίας είναι να επιτευχθεί
πρώτα μια συμφωνία με την Ένωση
Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΕΤΥΚ),
ώστε και τα δύο μέρη να έχουν ενώπιόν τους πρόταση που να τους ικανοποιεί. Το μόνιμο προσωπικό της
τράπεζας σημειώνεται πως είναι
λίγο κάτω από 4.000, εκτός των εξωτερικών συνεργατών, συμβούλων
και άλλων.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα Κύπρου
προχώρησε στο κλείσιμο 15 καταστημάτων της. Είναι κάτι που ενδεχομένως να πράξουν και άλλες
τράπεζες εντός του χρόνου. Τα δύο
γεγονότα, η μείωση του προσωπικού
(που είναι γνωστό ότι θα γίνει αλλά
όχι το πότε και με πόσους), σε συνδυασμό με το κλείσιμο μερικών καταστημάτων της, δημιουργούν ένα
κλίμα όχι τόσο ευχάριστο σε πρώτη
ανάγνωση. Πόσω μάλλον στον απλό
πελάτη, που όταν μία εταιρεία κλείνει καταστήματα και μειώνει και
προσωπικό, του φέρνουν μνήμες
αποτυχίας της. Για το τραπεζικό
μοντέλο όμως δεν ισχύει το παρα-

πάνω. «Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση
των εξόδων της», τονίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας. Οι κυπριακές τράπεζες μέχρι
πρότινος ακολουθούσαν ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών, το οποίο
ναι μεν λειτούργησε μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας που διανύουμε, όμως
πλέον δεν ικανοποιεί. Για τον τεχνολογικό τομέα, η τράπεζα επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς
άξονες: Στην ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών και προϊόντων, στην
βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών
και στην εισαγωγή νέων τρόπων
εργασίας για τη βελτίωση του ερ-

γασιακού περιβάλλοντος. Όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα της
Τρ.Κύπρου για το 2018, τα συνολικά
έξοδά της ανήλθαν σε 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 54% αφορούν
στο κόστος προσωπικού. Αριθμητικά
μεταφράζεται σε 217 εκατ. ευρώ
για το 2018. Το 40% αφορούν άλλα
λειτουργικά έξοδα, ήτοι 158 εκατ.
ευρώ και 6%, δηλαδή 25 εκατ. ευρώ
αφορούν την ειδική εισφορά επί
των καταθέσεων των πιστωτικών
ιδρυμάτων στην Κύπρο και Συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων. Το κόστος προσωπικού
για το 2018 αυξήθηκε κατά 6% σε
ετήσια βάση, έναντι 205 εκατ. ευρώ
για το 2017, κυρίως λόγω της επίδρασης από την ανανέωση της ετήσιας συλλογικής σύμβασης της συντεχνίας των υπαλλήλων. Το κόστος
προσωπικού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε
59 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 53
εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του
2018, κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης που δόθηκε εξολοκλήρου κατά το τρίμηνο. «Ποσό ύψους 4 εκατ.
ευρώ που καταχωρήθηκε το τέταρτο
τρίμηνο του 2018 αφορά προηγούμενα τρίμηνα και το μη επαναλαμβανόμενο κόστος προσωπικού για
συγκεκριμένα έργα», καταλήγει η
τράπεζα.

Αποτυχίες - Επιτυχίες
Για την τράπεζα ό,τι φαντάζει
επιτυχία δεν σημαίνει αυτομάτως
ότι και για τους πολίτες σημαίνει
το ίδιο. Η Τρ. Κύπρου θέλει «να διώ-

ξει» ρευστότητα για παράδειγμα.
Οι τράπεζες ως γνωστόν πληρώνουν
για τις καταθέσεις των πολιτών που
αποθηκεύονται στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες σε
καμία περίπτωση δεν θέλουν να
έχουν υπερβολική ρευστότητα. Την
Τρίτη η ΕΚΤ έδωσε πράσινο φως
για την πώληση των 2,8 δισ. δανείων
της Τράπεζας στο επενδυτικό ταμείο
Apollo, έναντι 1,4 δισ. ευρώ, ωστόσο
η πώληση δανείων προφανώς και
δεν προϋποθέτει την πώλησή τους
στο 100% της αξίας τους (κανένας
οργανισμός δεν πουλά στο 100%
της αξίας, αλλιώς δεν θα είχε αγοραστές). Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Μία
τράπεζα που δεν παρουσιάζει πρόβλημα μειώνει προσωπικό; Μία τράπεζα που μεγαλώνουν τα κεφάλαιά
της, προχωρά σε μείωση των καταστημάτων της; Μία τράπεζα που
δεν είναι προτεραιότητά της να φέρει και άλλες καταθέσεις, προχωρά
καλά; Μία τράπεζα που πουλάει δάνεια σε πολύ μικρότερο ποσοστό
από το 100% της αξίας τους, προχωρά σε συμφέρουσα πράξη;
Όλα αυτά μοιάζουν με αποτυχίες
ξεχωριστά, ωστόσο, για την τράπεζα
είναι επιτυχίες.
Όσον αφορά στον τομέα της τεχνολογίας, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς
άξονες: Στην ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών και προϊόντων, στη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και
στην εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας για τη βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος.

6

l

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 24 Μαρτίου 2019

Μόλις 19 ημέρες
επαρκεί ο μισθός
στα μισά νοικοκυριά
Το 30% ζει με ετήσιο εισόδημα κάτω των €10.000
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κάτι παραπάνω από ορατά είναι
ακόμη τα σημάδια στην ελληνική
κοινωνία από την πολυετή οικονομική κρίση και την εσωτερική
υποτίμηση. Παρά την ελαφρά βελτίωση κάποιων δεικτών σε ό,τι
αφορά το εισόδημα, τρία στα δέκα
νοικοκυριά διαβιούν με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ,
ενώ σχεδόν τα μισά έχουν ως κύρια
πηγή εισοδήματος τη σύνταξη.
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνον
από τα συμπεράσματα της έρευνας
για το εισόδημα και τις δαπάνες
διαβίωσης των νοικοκυριών του
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Πρόκειται
για την έβδομη κατά σειράν έρευνα, αλλά την πρώτη που διεξάγεται
ύστερα από την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων δημοσιονομικής
προσαρμογής.
Ειδικότερα, 43,9% των νοικοκυ-

ριών δήλωσαν ότι τα εισοδήματά
τους μειώθηκαν το 2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ στα θετικά
στοιχεία συγκαταλέγονται η σταθεροποίηση του εισοδήματος για
το 48,9% (από 35,6% στην αντίστοιχη περυσινή έρευνα) και η αύξηση για το 7,1% των νοικοκυριών
(από μόλις 2% πέρυσι). Την ίδια







Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά έχουν κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη.
ώρα, παραμένει σημαντικό το ποσοστό των νοικοκυριών με ετήσιο
εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ,
31,7% το 2018 έναντι 34,2% το
2017.
Η μεγαλύτερη εισοδηματική κατηγορία είναι αυτή των νοικοκυριών
με ετήσιο εισόδημα πάνω από
10.000 και έως 18.000 ευρώ, αποτελώντας το 39,8% το 2018, έναντι

37,5% το 2017. Αυτό δείχνει μια
μετατόπιση σε ανώτερη εισοδηματική κλίμακα όσων το 2017 είχαν
εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ,
όμως ώς ένα βαθμό δηλώνει και
φτωχοποίηση νοικοκυριών που είχαν το 2017 εισόδημα πάνω από
18.000 ευρώ.
Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο
μέρος των νοικοκυριών βρίσκεται
στις δύο χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες έχει ως αποτέλεσμα, αφενός, ένα 12,7% των νοικοκυριών να δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να
καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες, αφετέρου, ότι για πάνω από
τα μισά, το 52,5%, δεν επαρκούν
για όλο τον μήνα, αλλά κατά μέσο
όρο για 19 ημέρες. Στην περίπτωση
των πολυμελών νοικοκυριών το
παραπάνω ποσοστό αυξάνεται στο
62,6%.
Τα παραπάνω είναι εν πολλοίς
αναμενόμενα εάν ληφθεί υπόψη
ότι για το 49,1% των νοικοκυριών
κύρια πηγή εισοδήματος είναι η

σύνταξη, έστω και αν τα τελευταία
χρόνια είναι σημαντικά μειωμένη.
Για ένα επιπλέον 15,5% των νοικοκυριών η σύνταξη αποτελεί τη
δεύτερη κυριότερη πηγή εισοδήματος, ενώ για το 42,1% δεν υπάρχει δεύτερη πηγή εισοδήματος. Ο
μισθός αποτελεί κυριότερη πηγή
εισοδήματος για το 40,1% των νοικοκυριών και δεύτερη κυριότερη

Μεσαίο μέγεθος, εξωστρέφεια
και δραστηριότητα στη μεταποίηση είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων
που φαίνεται να κερδίζουν το
στοίχημα όχι μόνο της επιβίωσης,
αλλά και της ανάπτυξης μετά
την πολυετή κρίση. Μάλιστα,
σύμφωνα με την έρευνα συγκυρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας, λειτουργικά κερδοφόρο είναι πλέον το
77% των ΜμΕ από 66% το 2014,
έχοντας ως βασικό άξονα στήριξης την αυξημένη εξωστρέφεια,
ενώ την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις
με έντονο πρόβλημα ρευστότητας μειώθηκαν στο 19% από 30%
το 2014. Η καλυτέρευση των επιχειρηματικών συνθηκών προκαλεί βαθμιαία βελτίωση των
συνθηκών τραπεζικής χρηματοδότησης δημιουργώντας έναν
ενάρετο κύκλο στη θέση του
φαύλου κύκλου της ύφεσης και
πλέον εγκρίνεται πάνω από το
50% των δανείων προς ΜμΕ από
μόλις 31% το 2014.
Σύμφωνα με την έρευνα της
ΕΤΕ, βασικός άξονας στήριξης
της χρηματοοικονομικής εικόνας
των ΜμΕ είναι η ανάπτυξη της
εξωστρέφειάς τους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό εξωστρεφών
επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 47%
το 2018 από 36% το 2014, ενώ
παράλληλα αυξήθηκε οριακά το
μερίδιο των πωλήσεών τους που
προέρχεται από το εξωτερικό,
καλύπτοντας το 27% των πωλήσεων από 25% το 2014. Ποια
ήταν η επίδραση της εξωστρέφειας στη λειτουργική κερδοφο-

ΑΠΕ

Λειτουργικά κερδοφόρο το 77% των μικρομεσαίων

Το 63% των μεσαίων επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών άνω των 2,5
εκατ. ευρώ) πέτυχε αύξηση πωλήσεων την περίοδο 2013-2017, στην
καρδιά της κρίσης δηλαδή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ήταν μόλις 28%.







Βασικός άξονας
στήριξης
η αυξημένη
εξωστρέφεια.
ρία των επιχειρήσεων; Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι
αποκαλυπτικά. Οι εξωστρεφείς
επιχειρήσεις αύξησαν το λειτουργικό περιθώριο κέρδους τους
στο 12,7% κατά μέσον όρο το
2018 από 8,2% το 2014. Αντιθέ-

τως, οι μη εξωστρεφείς επιχειρήσεις είδαν το περιθώριο κέρδους τους να μειώνεται σε 6,7%
το 2018 από 8,4% το 2014.
Σημασία για τις επιδόσεις των
επιχειρήσεων διαδραμάτισε και
το μέγεθός τους. Το 63% των μεσαίων επιχειρήσεων (με κύκλο
εργασιών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ)
πέτυχε αύξηση πωλήσεων την
περίοδο 2013-2017, στη καρδιά
της κρίσης δηλαδή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις ήταν μόλις
28%. Ακόμη και στις περιπτώσεις

που οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
ενίσχυσαν τον κύκλο εργασιών
τους, η αύξηση αυτή ήταν πολύ
μικρότερη σε σύγκριση με αυτή
των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, 9% έναντι 16%. Το 85%
των μεσαίων επιχειρήσεων είναι
λειτουργικά κερδοφόρο ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στις πολύ
μικρές είναι 64%. Επιπλέον, μόλις
το 7% των μεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας (έναντι 32%
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις).
Η βιομηχανία είναι ο κλάδος
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο
ποσοστό επιχειρήσεων με αύξηση πωλήσεων 48% (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι στο εμπόριο 44%, στις υπηρεσίες 42%
και στις κατασκευές 39%), καθώς
και ο κλάδος εκείνος με το υψηλότερο ποσοστό μέσης αύξησης
πωλήσεων (16%). Η βιομηχανία
είναι επίσης ο κλάδος εκείνος
με το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφόρων επιχειρήσεων (79%
την τελευταία τριετία).
Σύμφωνα με την έρευνα συγκυρίας, οι ΜμΕ εντοπίζουν πιο
θετική διάθεση των τραπεζών
για νέες χορηγήσεις, ενώ θετικά
συμβάλλει η βαθμιαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, από 5,4% το 2011 σε 4,3%
το 2018. Η βελτίωση των επιδόσεων των ΜμΕ και των συνθηκών
χρηματοδότησης συνέβαλε στον
περιορισμό του χρηματοδοτικού
κενού, μειώνοντας σημαντικά
την απόκλιση από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο στις 20 ποσοστιαίες
μονάδες το 2018 από 40 ποσοστιαίες μονάδες το 2011.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

πηγή εισοδήματος για ένα επιπλέον
13,7%. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι
περίπου δύο στα δέκα νοικοκυριά
έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστον μέλος που είναι άνεργο.
Το 18,9% των νοικοκυριών έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, όμως λιγότεροι από τους μισούς έχουν υπαχθεί σε κάποια
ρύθμιση (44%), ενώ το 6,1% είχε

μπει σε ρύθμιση, αλλά την έχασε
καθώς δεν κατάφερε να είναι συνεπές.
Οπως επισημαίνεται στη μελέτη
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το γεγονός ότι
περισσότεροι από τους μισούς
οφειλέτες δεν έχουν προχωρήσει
σε ρύθμιση αποτελεί ένδειξη ότι
βρίσκονται σε πάγια αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών.

Αυξήθηκε κατά 143 εκατ.,
στα 17 δισ., το ενεργητικό
των ασφαλιστικών το 2018
Στα 17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε
στο τέλος του 2018 το σύνολο του
ενεργητικού των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στη χώρα μας, καταγράφοντας αύξηση κατά 143
εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017.
Ο κύριος όγκος των επενδύσεων
του ασφαλιστικού κλάδου είναι
σε σταθερούς τίτλους, που αποτελούν το 60,9% του ενεργητικού
του.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΤτΕ, οι
επενδύσεις σε σταθερούς τίτλους,
δηλαδή σε κρατικά κυρίως ομόλογα, ανέρχονται σε 10,4 δισ.
ευρώ και από το ποσό αυτό τα 4,1
δισ. ευρώ είναι επενδεδυμένα σε
τίτλους εσωτερικού. Οι τοποθετήσεις σε ομόλογα εσωτερικού
είναι αυξημένες κατά 281 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2017, ένδειξη
αναζήτησης καλύτερων αποδόσεων στις επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου.
Παρά την αύξηση των επενδύσεων σε ελληνικά ομόλογα, τη
συντριπτική πλειονότητα των τοποθετήσεων εξακολουθούν να
έχουν τα ομόλογα εξωτερικού και
δη τα ομόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, οι επενδύσεις σε ομόλογα της Ε.Ε. διαμορφώθηκαν στα
τέλη του 2018 σε 4,9 δισ. ευρώ
και είναι σταθερές σε σχέση με
το 2017, ενώ στο 1,3 δισ. ευρώ
διαμορφώθηκαν οι επενδύσεις σε
σταθερούς τίτλους τρίτων χωρών
πλην Ε.Ε. Η δεύτερη μεγαλύτερη

κατηγορία στις επενδύσεις των
ασφαλιστικών εταιρειών με ποσοστό 15% στη σύνθεση του ενεργητικού είναι τα αμοιβαία κεφάλαια. Οι επενδύσεις σε μερίδια
διαμορφώθηκαν στα τέλη του
2018 σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ στα
632 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους.







Ο κύριος όγκος
των επενδύσεων
του ασφαλιστικού κλάδου είναι σε σταθερούς
τίτλους, που αποτελούν
το 60,9% του ενεργητικού του.
Οι τοποθετήσεις σε καταθέσεις
ανήλθαν στα τέλη του 2018 στο
1,3 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες
κατά 144 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το 2017.
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του
παθητικού του ασφαλιστικού κλάδου, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν
σε 2,8 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα
κατά 171,4 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το 2017. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 375 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με το 2017 και
διαμορφώθηκαν σε 12,6 δισ. ευρώ
εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης
των ασφαλιστικών προβλέψεων
για τον κλάδο ζωής.

Μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών
Η ανεργία των νέων μπορεί να μειώθηκε σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2012, όμως στις μισές από
τις ελληνικές περιφέρειες παραμένει
σε επίπεδα τριπλάσια από αυτά
του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Eνωσης. Η περιφέρεια της Ηπείρου,
για παράδειγμα, κατέχει τη θλιβερή
πρωτιά, έχοντας το υψηλότερο ποσοστό άνεργων νέων, 57,6%, μεταξύ
όλων των περιφερειών της Ε.Ε. Και
αυτό δεν είναι το μοναδικό εύρημα
της μελέτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, τα
προκαταρκτικά συμπεράσματα της
οποίας παρουσιάστηκαν χθες το

απόγευμα σε ειδική συνέντευξη
Τύπου στην Αθήνα από τον αναπληρωτή διευθυντή του ΟΟΣΑ, Χοακίμ Ολιβέιρα Μαρτίνς.
«Παρά τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας παραμένουν», αναφέρεται
στη μελέτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τουρισμός: Οι
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και οι
τουριστικές περιοχές έχουν δει κάποια σημάδια βελτίωσης της απασχόλησης. Από την άλλη, οι περιφέρειες εκείνες που βασίζονται
στον πρωτογενή τομέα και στη με-

Ο ΟΟΣΑ προτείνει εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών, εστίαση σε τομείς όπου
κάποιες περιφέρειες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παραγωγή
προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

ταποίηση βίωσαν σκληρές προσαρμογές στην απασχόληση, ήτοι
απώλειες θέσεων εργασίας. Ετσι,
λοιπόν, αν και η αγορά εργασίας
βελτιώνεται υπό την έννοια της
αύξησης της απασχόλησης και του
ωρομισθίου, τα κέρδη δεν είναι
ίδια για όλες τις περιφέρειες.
Το 2016, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Αττικής ήταν διπλάσιο από το
αντίστοιχο της Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα η πρώτη περιφέρεια της χώρας να έχει διπλάσια
παραγωγή από τη φτωχότερη. Στη
διάρκεια της κρίσης χάθηκε κατά
μέσον όρο το 1/3 τού κατά κεφαλήν
εισοδήματος, με τις μεγαλύτερες
μειώσεις να καταγράφονται στα

απομακρυσμένα νησιά, στη δυτική
Ελλάδα και στη δυτική Αττική.
Τις ανισότητες εντείνει και η γήρανση του πληθυσμού, με τη μελέτη
να επισημαίνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία το 90% των απωλειών
στον πληθυσμό της Ελλάδας καταγράφηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο ΟΟΣΑ προτείνει εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών που σήμερα
είναι χαμηλής παραγωγικότητας,
εστίαση σε τομείς όπου κάποιες
περιφέρειες έχουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα (π.χ. οικοτουρισμός,
αγροτουρισμός) και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (π.χ.
επώνυμο ελαιόλαδο, κρασί κ.λπ.).
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Μειώθηκαν το 2018
οι ναυτιλιακές εταιρείες
με έδρα στην Ελλάδα
Από το 1998 ο αριθμός τους έχει περιοριστεί κατά 36,5%
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Νέα μείωση του αριθμού των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα και διαχειρίζονται ελληνικών συμφερόντων πλοία σημειώθηκε το 2018.
Από 597 επιχειρήσεις το 2017, περιορίστηκαν στις 588, αλλά η έξοδος
από την Ελλάδα ή και συνολικά από
την αγορά είναι μεγαλύτερη, καθώς
στην καταμέτρηση περιλαμβάνονται και κάποιες νέες επιχειρήσεις
που ξεκίνησαν πέρυσι τη δραστηριότητά τους.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν
από την τελευταία ετήσια έρευνα
της Petrofin Research η οποία παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά
και διαρθρωτικά δεδομένα του κλάδου και ακολουθούν κατά λίγες ημέρες την έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου, η οποία έδειξε και
μεγάλη έξοδο από το ελληνικό νηολόγιο.

«Απούσες»
Η μείωση του αριθμού των ναυτιλιακών επιχειρήσεων έρχεται να
προστεθεί σε αυτή του 2017, οπότε
και εξέλειψαν 52 ναυτιλιακές. Σε
μια πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση
τα νούμερα είναι ακόμα πιο απογοητευτικά: από τις 926 ναυτιλιακές
που κατέγραψε το 1998 για πρώτη
φορά η Petrofin έως τις 588 τώρα,
έχουν εκλείψει 338 επιχειρήσεις
(ποσοστό 36,5%).
Σε ποσοστό οι «απούσες» ναυτιλιακές αντιστοιχούν πάνω από το
ένα τρίτο του προ εικοσαετίας πλήθους. Η συρρίκνωση αυτή αποδί-









Σε ποσοστό οι «απούσες» ναυτιλιακές αντιστοιχούν πάνω από το
ένα τρίτο του προ εικοσαετίας πλήθους.
δεται τόσο στη μακροπρόθεσμη
διαδικασία συγκέντρωσης των
πλοίων σε μεγαλύτερους στόλους
μεγαλύτερων επιχειρήσεων όσο
όμως και στην επιδείνωση της ελκυστικότητας της χώρας, αλλά και
της Ευρώπης εν γένει, ως έδρας
διαχείρισης του ελληνόκτητου
στόλου.
Παράλληλα προέρχεται και από
αντιξοότητες όπως η προβληματική πλέον πρόσβαση των μικρότερων εταιρειών σε τραπεζική ή
άλλη χρηματοδότηση αλλά και οι
μεγάλες επιβαρύνσεις που επιβάλλει το καθεστώς συμμόρφωσης με
τους ανά τον πλανήτη ποικίλους
κανονισμούς.
Επιπλέον, οι μεγάλες ναυτιλιακές, όσες δηλαδή ελέγχουν στόλους
με περισσότερα από 25 πλοία, μειώθηκαν επίσης, αν και έχει αθροιστικά αυξηθεί η χωρητικότητά
τους, αναφέρει η Petrofin. Ειδικότερα, οι εν Ελλάδι ναυτιλιακές με
25 και περισσότερα πλοία μειώθηκαν από 31 το 2017 σε 23 το 2018,
ενώ συνολικά παρατηρείται και
μια μικρή αύξηση του μέσου όρου
ηλικίας.
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
αυτές που ελέγχουν από ένα έως
δύο πλοία, μειώθηκαν από τις 233

το 2017 (και 265 το 2016) στις 218
πέρυσι. Παρά τη διαχρονική μείωση του αριθμού των εν Ελλάδι
ναυτιλιακών, ο ελληνόκτητος στόλος σύμφωνα με την Petrofin συνεχίζει να αναπτύσσεται, να μεγεθύνεται και να διατηρεί την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία του. Ομως
είναι προφανές πλέον στους συμμετέχοντες στη ναυλαγορά πως
μέρος της διαχείρισής του γίνεται
εκτός Ελλάδος.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την 32η ετήσια έκθεση
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου
(GSCC - Committee), που δημοσιεύτηκε στις αρχές Μαρτίου, ο ελληνόκτητος στόλος που καταγράφηκε υπό ελληνική σημαία μειώθηκε τόσο σε αριθμό πλοίων όσο
και σε χωρητικότητα και σήμερα
περιλαμβάνει 671 πλοία.
Η ανάλυση της σημαίας των
πλοίων που ανήκουν σε ελληνικές
μητρικές εταιρείες δείχνει ότι η
Λιβερία προσέθεσε 16 ελληνόκτητα πλοία και τα Νησιά Μάρσαλ
άλλα 14 πλοία.
Από την άλλη πλευρά, μειώσεις
σημειώθηκαν στον αριθμό των
ελληνόκτητων πλοίων και υπό κυπριακή και μαλτέζικη σημαία, γεγονός που καταδεικνύει μια έξοδο
από ευρωπαϊκά νηολόγια εν γένει.
Αυτά τα μητρώα κατέγραψαν ζημίες 26 και 7 πλοίων αντίστοιχα.
Συνολικά, οι σημαίες της Λιβερίας και των Νησιών Μάρσαλ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
στόλου της Ελλάδας με 840 και
838 ελληνικά πλοία, αντίστοιχα,
στα νηολόγιά τους.

Διακοσμητικό
το POS
για 1 στους 4
επαγγελματίες

Πριν από το Πάσχα ξεκινά
η καταβολή επιδόματος
ενοικίου στους δικαιούχους
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Δεν έχουν πραγματοποιήσει
καμία συναλλαγή με κάρτες
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Συνεχίζεται το πρώτο τρίμηνο του
2019 η διείσδυση του «πλαστικού
χρήματος» στις καθημερινές συναλλαγές, με ρυθμό όμως χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς για σημαντικό
αριθμό επαγγελματιών η ύπαρξη
των τερματικών είναι απλώς διακοσμητική.
Πρόκειται για έναν στους τέσσερις επαγγελματίες μεταξύ αυτών
που υποχρεώθηκαν διά νόμου να
τοποθετήσουν τερματικό αποδοχής καρτών και οι οποίοι δεν έχουν
πραγματοποιήσει την τελευταία
διετία καμία απολύτως συναλλαγή.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν χθες από
τον εμπορικό διευθυντή της Cardlink κ. Αντίγονο Παπαδόπουλο,
στο πλαίσιο του 6ου Digital Forum
που διοργάνωσε η Ethos Media
και στο οποίο παρουσιάστηκαν
οι σύγχρονες τάσεις στον χώρο
των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,
το 25% των POS που τοποθετήθηκαν το 2017 και το 2018, δηλαδή
περίπου 175.000 από το σύνολο
των 700.000, παραμένει σήμερα
ανενεργό.
Την ίδια στιγμή, σημάδια κόπωσης εμφανίζει η χρήση των

καρτών, καθώς το πρώτο τρίμηνο
του 2019 η ετήσια μεταβολή της
αξίας των συναλλαγών που πραγματοποιείται από ελληνικές κάρτες, δηλαδή εκτός των καρτών
που χρησιμοποιούν οι τουρίστες,
αυξήθηκε κατά 14% έναντι 17%
το 2018 και 40% το 2017.
Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο
το πλήθος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 22% έναντι 41% το
2018 και 72% το 2017. Η επιβράδυνση των ρυθμών διείσδυσης
καρτών, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, αποδίδεται και στην
υποτονική αύξηση του ΑΕΠ, καθώς η χρήση του «πλαστικού χρήματος» στη χώρα μας έχει φτάσει
ήδη το 28% προσεγγίζοντας τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος
όμως χαρακτηρίζεται από μεγάλες
διακυμάνσεις μεταξύ των ώριμων
αγορών και των λιγότερο ανεπτυγμένων. Σε κάθε περίπτωση
όμως η επιβράδυνση επιβεβαιώνει
ότι η προσπάθεια μείωσης της
φοροδιαφυγής που σε ένα βαθμό
περνάει μέσα από τις ηλεκτρονικές πληρωμές, προϋποθέτει τη
χορήγηση κινήτρων τόσο προς
τους καταναλωτές όσο και προς
τους εμπόρους, προκειμένου η
χρήση του «πλαστικού» να διεισδύσει και στις επαγγελματικές
κατηγορίες που παραδοσιακά








Από 700.000 POS
περίπου 175.000
είναι ανενεργά.
ελέγχονται για την απόκρυψη εισοδημάτων. Να σημειωθεί ότι τη
γενικευμένη φοροδιαφυγή αποκαλύπτουν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα εισοδήματα
που δηλώθηκαν από ελεύθερους
επαγγελματίες το 2017, με βάση
τα οποία το συνολικό δηλωθέν
εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών μειώθηκε το 2017 κατά
26,5% σε σύγκριση με το 2015
και το μέσο δηλωθέν εισόδημα
δεν ξεπερνά τις 8.636 ευρώ, όταν
οι μισθωτοί δηλώνουν κατά μέσον
όρο περί τις 12.660 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των
καρτών, η αξία τους το 2018 έφτασε τα 31,5 δισ. ευρώ από 26,5 δισ.
ευρώ το 2017 και ο αριθμός των
συναλλαγών εκτινάχθηκε στα
900 εκατομμύρια από 620 εκατομμύρια το 2017, επιβεβαιώνοντας την ολοένα μεγαλύτερη εξοικείωση των Ελλήνων με το «πλαστικό χρήμα».
Ενδεικτικό αυτής της εξοικείωσης είναι το γεγονός ότι το 5%
των συναλλαγών με κάρτα είναι
χαμηλής αξίας έως 2 ευρώ, το
15% έως 5 ευρώ, ενώ 3 στις 10
συναλλαγές είναι έως 10 ευρώ.
Εντυπωσιακή είναι επίσης η διάδοση των ανέπαφων συναλλαγών,
καθώς 6 στις 10 γίνονται ανέπαφα, ποσοστό που αυξάνεται στο
70% για τις συναλλαγές έως 25
ευρώ.

Στις 22 ή 23 Απριλίου θα καταβληθεί σύμφωνα με πληροφορίες, για
πρώτη φορά το επίδομα ενοικίου
στους δικαιούχους των οποίων οι
αιτήσεις θα εγκριθούν εντός Μαρτίου. Η διαδικασία προχωρεί με
σχετικά γρήγορους ρυθμούς, αλλά
και με αρκετά προβλήματα, κυρίως
με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια
συμβόλαια.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο
σύστημα ανέρχονται σε 259.322,
εκ των οποίων οι 113.201 έχουν
ήδη εγκριθεί, αντιστοιχούν σε επίδομα συνολικού μηνιαίου κόστους
13,9 εκατ. ευρώ και αφορούν
301.933 άτομα (δικαιούχους και
μέλη των οικογενειών).
Σε αναμονή βρίσκονται 97.210
αιτήσεις (37,49%), άλλες 29.487 ή
το 11,37% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχουν ακυρωθεί και ενδεχομένως θα επανυποβληθούν, ενώ 17.952, ήτοι 6,92%
των αιτήσεων, έχουν απορριφθεί
οριστικά.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το
μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης
αφορά τα συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες, τη διάρκεια και το εάν
έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πολλοί ενδιαφερόμενοι καταγγέλλουν τους
ιδιοκτήτες τους ότι δεν επεκτείνουν το μισθωτήριο συμβόλαιο
ώστε να έχει διάρκεια τουλάχιστον
6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, ώστε να ισχύει όταν θα
γίνει έλεγχος από την ΗΔΙΚΑ. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν δέχονται να καταβάλουν το πρόστιμο για την κατάθεση του ηλεκτρονικού ενοικιαστηρίου στην εφαρμογή της

ΑΑΔΕ, με αναδρομική ισχύ, ώστε
οι ενοικιαστές να λάβουν και τα
αναδρομικά που δικαιούνται από
τον Ιανουάριο.
Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με
τις καταγγελίες, φθάνουν στο σημείο να ζητούν από τους ενοικιαστές
να καταβάλουν οι ίδιοι το πρόστιμο
των 100 ευρώ, ενώ δεν λείπουν και
οι περιπτώσεις που λόγω της επιδότησης ζητούν αύξηση στο ενοίκιο.
Βάσει του σχεδιασμού του
υπουργείου Εργασίας, όσοι υποβάλουν αίτηση και αυτή εγκριθεί







Μέχρι τώρα έχουν
εγκριθεί 113.201
αιτήσεις, συνολικού
μηνιαίου κόστους
13,9 εκατ. ευρώ.
εντός του Μαρτίου θα λάβουν το
επίδομα ενοικίου για τον Απρίλιο
στις 22 με 23 Απριλίου, ήτοι εντός
της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα λάβουν μάλιστα και αναδρομικά ποσά
για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Αντίστοιχα, όσων οι αιτήσεις
εγκριθούν εντός του Απριλίου, το
επίδομα θα καταβληθεί στις 20-25
Μαΐου (στόχος είναι οι πληρωμές
να γίνονται κοντά στις 22 κάθε μήνα), όπως και τα αναδρομικά για
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο και Απρίλιο.
Στη συνέχεια, για όποιες νέες
αιτήσεις εγκρίνονται, το δικαίωμα
στην καταβολή του επιδόματος θα
ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα και το ποσό θα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
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Υπερφορολόγηση χωρίς
ανάλογες κοινωνικές παροχές

Αυξάνει τις τιμές-στόχους
των ελληνικών τραπεζικών
μετοχών η Deutsche Bank

8 στους 10 Ελληνες θεωρούν ότι το φορολογικό σύστημα δεν είναι ανταποδοτικό

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υψηλοί φόροι, από τους υψηλότερους παγκοσμίως, χωρίς καμία
ανταποδοτικότητα, οδηγούν τους
πολίτες στον δρόμο της φοροδιαφυγής. Αυτό θα μπορούσε να
είναι το συμπέρασμα από τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΟΣΑ που
δείχνουν τον φαύλο κύκλο στον
οποίο έχουν παγιδευθεί τα νοικοκυριά.
Η υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανταποδοτικότητα και την έλλειψη παροχών οδηγεί τους πολίτες στη
φοροδιαφυγή, καθώς δεν μπορούν
να βρουν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την υπέρμετρη φορολόγηση, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αυξάνει εκ νέου τους
φόρους, οι οποίοι όμως απευθύνονται σε όσους δεν μπορούν να
φοροδιαφύγουν.
Οι πολίτες πλέον υποστηρίζουν
ότι για τους φόρους που πληρώνουν δεν λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές, ενώ δεν έχουν καμία
εμπιστοσύνη στο κράτος, καθώς
θεωρούν ότι δεν θα τους σταθεί
σε περίπτωση ανάγκης.
Συγκεκριμένα, οκτώ στους δέκα Ελληνες θεωρούν ότι δεν λαμβάνουν τις παροχές που θα έπρεπε δεδομένου του ύψους των φόρων που καταβάλλουν στο κράτος, όταν ο αντίστοιχος μέσος
όρος στις 21 χώρες του ΟΟΣΑ είναι 58,5%, δηλαδή πολύ χαμηλότερα.
Από την άλλη πλευρά το εντυπωσιακό είναι ότι εξετάζοντας
τις φορολογικές επιβαρύνσεις
στις χώρες του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2017 καταγράφεται αύξηση φόρων κατά
8,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ,
ενώ ακόμα και αν περιοριστεί κανείς στη μνημονιακή περίοδο
2010-2017 η Ελλάδα συνεχίζει να
μην έχει ανταγωνισμό.
Ειδικά την περίοδο 2015-2017
κόντρα σε όλες τις τάσεις αυξήθηκαν υπέρμετρα φόροι και εισφορές, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται πρώτη στις αυξήσεις
φόρων μεταξύ των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ (από το 35,7% του ΑΕΠ
έφθασε στο 39,4% του ΑΕΠ). Δηλαδή πληρώνουμε περισσότερους
φόρους, οι οποίοι όχι μόνο δεν
επιστρέφουν ανταποδοτικά αλλά
αντίθετα, όπως υποστηρίζει το
78% των Ελλήνων πηγαίνουν σε
πολίτες που δεν τα δικαιούνται
(66% μέσος όρος ΟΟΣΑ).








Τα επιδόματα
παίρνουν όχι αυτοί
που έχουν μικρά
εισοδήματα, αλλά
αυτοί που δηλώνουν
χαμηλά εισοδήματα.
Και αυτό συμβαίνει καθώς το
«πακέτο» παροχών οδεύει προς
τους συνταξιούχους αλλά και σε
όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Δεδομένης μάλιστα της
αναποτελεσματικότητας του κράτους, τα επιδόματα παίρνουν όχι
αυτοί που έχουν μικρά εισοδήματα, αλλά αυτοί που δηλώνουν
χαμηλά εισοδήματα.

Απογοητευμένοι
Σύμφωνα με την έρευνα του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που
δημοσιοποιήθηκε χθες, η δυσφορία απέναντι στην κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται
στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι
μεγάλη.
Η έκθεση «Κίνδυνοι που έχουν
σημασία» (Risks that Matter) καταγράφει πως συνολικά στις χώ-

ρες του ΟΟΣΑ περισσότεροι από
τους μισούς διαμαρτύρονται ότι
θα έπρεπε να λαμβάνουν περισσότερα, τα 2/3 πιστεύουν πως άλλοι λαμβάνουν περισσότερα από
όσα αξίζουν, ενώ τρεις στους τέσσερις ζητούν από τις κυβερνήσεις
τους να κάνουν περισσότερα για
την οικονομική και κοινωνική
ασφάλεια. Ωστόσο, στη χώρα μας
οι διαμαρτυρίες είναι εντονότερες
καθώς πάνω από το 70% θεωρεί
πως είναι δύσκολο να έχει αποτελεσματική κοινωνική προστασία σε ώρα ανάγκης. Μάλιστα,
ούτε ένας στους δέκα Ελληνες
δεν πιστεύει ότι μπορεί με εύκολο
τρόπο να χρησιμοποιήσει δημόσιες παροχές.
Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που
δεν έχουν εμπιστοσύνη στην
ικανότητα της κυβέρνησης να
τους παρέχει επαρκή στήριξη σε
περίπτωση ανεργίας, ασθένειας
ή αναπηρίας, σε περίπτωση απόκτησης τέκνου ή γηρατειών. Κατά
μέσον όρο, στις 21 χώρες του
ΟΟΣΑ μόνο το 25% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η κυβέρνηση θα «παρείχε στην οικογένειά μου και σε μένα επαρκή εισοδηματική υποστήριξη». Η Ελλάδα και εδώ εμφανίζει από τα
υψηλότερα ποσοστά απογοήτευσης, με σχεδόν 80% των πολιτών

να δηλώνει πως δεν μπορεί να
βασιστεί στο κράτος για να του
παρέχει βοήθεια σε περίπτωση
απώλειας εισοδήματος.

Χωρίς τους πολίτες
Σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση
τον Καναδά, τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, η πλειονότητα των συμμετασχόντων
δήλωσε πως η κυβέρνηση δεν
λαμβάνει υπ’ όψιν τις απόψεις
των πολιτών στον σχεδιασμό της
κοινωνικής πολιτικής. Στην Ελλάδα το ποσοστό ξεπερνάει τα
2/3, ενώ ανάλογα υψηλό είναι
επίσης στην Πορτογαλία, στο Ισραήλ και στη Λιθουανία.
«Πρόκειται για ένα μήνυμα
αφύπνισης για τις κυβερνήσεις
ανά τον κόσμο», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, προσθέτοντας ότι
ενώ οι χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν
από τα πιο προηγμένα και γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής
προστασίας, δαπανώντας κατά
μέσον όρο περισσότερο από το
20% του ΑΕΠ τους σε κοινωνικές
πολιτικές, αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν μεγάλη μερίδα των
πολιτών. «Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως δεν μπορούν να στηριχθούν στην κυβέρνησή τους για βοήθεια», τόνισε.

Αν. Γκουρία: Πρέπει να κάνετε κουπί κόντρα στο ρεύμα
Τα εύσημα στον ελληνικό λαό απέδωσε ο γενικός γραμματέας του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Ανχελ
Γκουρία, προειδοποιώντας την
ίδια ώρα για τους κινδύνους στους
οποίους είναι εκτεθειμένη η ελληνική οικονομία, λόγω των αβεβαιοτήτων στην παγκόσμια οικονομία.
«Η Ελλάδα είναι στον σωστό
δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά
ο κ. Γκουρία σε συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε χθες στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο
πλαίσιο της υπουργικής συνόδου
του διεθνούς οργανισμού για την
περιφερειακή ανάπτυξη. Ο ίδιος
έκανε λόγο για τεράστιες θυσίες
και πολλή δουλειά από τους Ελληνες, που είχαν αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές. Αν και παραδέχθηκε ότι
το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου δεν ήταν και το πλέον ανταγωνιστικό, υποστήριξε πως η
υπερκάλυψη της έκδοσης έδειξε
ότι οι επενδυτές έχουν όρεξη.
Ο κ. Γκουρία εμφανίστηκε ανήσυχος για τις επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας
ότι ο ΟΟΣΑ αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη
σχετικά με την Ευρώπη και άλλες

Ο κ. Γκουρία εμφανίστηκε ανήσυχος για τις επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στη διεθνή οικονομία.







Ο γενικός γραμματέας
του ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι η επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας θα επηρεάσει
και την ελληνική.

ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ
αυτών η Γερμανία, η Γαλλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα έπρεπε
ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης
να είναι στο 4%. Είναι όμως 3,3%
και μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω, στο 3,2%. Οι εμπορικοί πόλεμοι όπως αυτός ανάμεσα στις
ΗΠΑ και στην Κίνα, στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη και άλλοι προκαλούν αβεβαιότητα σε καταναλωτές
και επιχειρήσεις. Οι μεν καταναλωτές αποταμιεύουν και δεν ξοδεύουν, οι δε επιχειρηματίες ματαιώνουν επενδύσεις», σημείωσε
χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος,
ειδικά, στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, τόνισε: «Η Ελλάδα είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία. Ο,τι συμβαίνει γύρω από
την Ελλάδα, θα επηρεάζει και την
Ελλάδα. Είστε αναγκασμένοι να
κάνετε κουπί κόντρα στο ρεύμα».
Στα θετικά ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ συμπεριέλαβε τα
πρωτογενή πλεονάσματα, λέγοντας ότι «τώρα μπορείτε να πληρώνετε τους τόκους κι έτσι δεν
θα αυξάνεται το χρέος και παράλληλα θα ανακάμπτει και η οικονομία», καθώς και τη μείωση της
ανεργίας. Ωστόσο, επισήμανε και
αυτός την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Ελληνας

υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης,
ερωτηθείς σχετικά για το ποια
θεωρεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση για την προσέλκυση
επενδύσεων υποστήριξε ότι είναι
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Ο ίδιος επέκρινε τις προηγούμενες κυβερνήσεις για απουσία σχετικής πολιτικής και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της
παρούσας κυβέρνησης, όπως είναι
η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων, η υλοποίηση του κτηματολογίου, η χάραξη των αιγιαλών, η ανάρτηση των δασικών
χαρτών. Από την άλλη, πάντως,
χαρακτήρισε σοβαρό πρόβλημα
τις καθυστερήσεις στην απονομή
της δικαιοσύνης. Ο ίδιος κληθείς
να σχολιάσει εάν ο ρυθμός ανάπτυξης 2% είναι ικανοποιητικός
για την ελληνική οικονομίας,
υποστήριξε ότι το 2% είναι πράγματι χαμηλό, αλλά θα πρέπει να
βλέπουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. «Να γνωρίζετε ότι
μπορεί να αποτελέσουμε την έκπληξη στην Ευρώπη».
Χθες βράδυ, οι υπουργοί που
συμμετέχουν στη σύνοδο παρακάθισαν σε δείπνο στο Μουσείο
της Ακρόπολης. Η υπουργική σύνοδος ολοκληρώνεται σήμερα το
απόγευμα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Κλειδί» για την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην ομαλότητα
είναι η ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους
(NPEs), σημειώνει η Deutsche Bank
σε νέα έκθεσή της στην οποία επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τον
κλάδο λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τις αναμενόμενες
αλλαγές στον νόμο Κατσέλη. Παράλληλα, η γερμανική τράπεζα προχωρεί
σε σημαντική αύξηση των τιμώνστόχων των μετοχών των ελληνικών
τραπεζών, διατηρώντας ωστόσο σταθερή τη σύσταση «αγοράς» για τις
μετοχές της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τη σύσταση
«διακράτησης» για τη μετοχή της
Πειραιώς. Για την Alpha Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο στο 1,9 ευρώ
από 1,5 ευρώ πριν, δίνοντας περιθώριο ανόδου 37% σε σχέση με τα
τρέχοντα επίπεδα, για την Εθνική
δίνει τιμή-στόχο τα 2,1 ευρώ από 1,4
ευρώ, με περιθώριο ανόδου 24% και
για την Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο
το 1,5 ευρώ από 0,7 ευρώ πριν, με
περιθώριο ανόδου 7%. Υπενθυμίζεται
πως η Deutsche Bank δεν καλύπτει
τη μετοχή της Eurobank καθώς είναι
σύμβουλός της στο ντιλ με την Grivalia. Οπως εκτιμά, οι αλλαγές στον
νόμο Κατσέλη θα βοηθήσουν τις ελληνικές συστημικές τράπεζες να επιταχύνουν τη μείωση των NPEs καθώς
και να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ
των τιμών προσφοράς και ζήτησης
για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων, οι οποίες αναμένονται το 2019-2020. Αυτά, όπως
επισημαίνει, αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για έναν κλάδο ο οποίος
διατηρεί ακόμη υψηλούς δείκτες
NPEs οι οποίοι υπερβαίνουν το 35%
με 45%. Η βασική αλλαγή στις εκτιμήσεις της αφορά τις προβλέψεις,
οι οποίες αποτελούν το «κλειδί» για
τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου.
Οπως τονίζει, δεδομένης της χαμηλής
κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, μία μικρή βελτίωση σε αυτό το
επίπεδο οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση των κερδών, κάτι που είναι
πολύ σημαντικό για τις εκτιμήσεις
του 2019.

Αποτελέσματα τριμήνου
Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι τράπεζες θα σημειώσουν σχετικά σταθερή επίδοση των καθαρών εσόδων
από τόκους σε επίπεδο τριμήνου, με

τη μείωση των περιθωρίων να αντισταθμίζεται από τη βελτίωση του
νέου δανεισμού. Τα έσοδα από προμήθειες θα συμβάλλουν σημαντικά
στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων στο τρίμηνο, τα οποία
αποδίδονται στην ισχυρή αύξηση
του νέου δανεισμού. Σε επίπεδο τριμήνου, αναμένει μικρή αύξηση του
κόστους για την Πειραιώς και την
Alpha λόγω ορισμένων εποχικών παραγόντων οι οποίοι θα είναι ορατοί
κυρίως στα έξοδα διαχείρισης, ενώ
για την Εθνική αναμένονται κάποια
οφέλη από το πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου που ξεκίνησε το δ΄ τρίμηνο
του 2018. Γενικότερα, η Deutsche
Bank αναμένει ότι τα προ προβλέψεων κέρδη θα μειωθούν σταδιακά
λόγω ζημιών από συναλλαγές, ενώ
η σύγκριση σε ετήσια βάση δεν είναι
εύκολη λόγω της υιοθέτησης του







Εκτιμά ότι οι αλλαγές
στον νόμο Κατσέλη
θα οδηγήσουν
σε ταχύτερη μείωση
των κόκκινων δανείων.
IFRS 9. Οσον αφορά τις βασικές λειτουργικές τάσεις, αναμένει σταθερότητα στην απόδοση σε επίπεδο
τριμήνου για την Πειραιώς και την
Alpha, ενώ βλέπει ισχυρή επίδοση
για την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα
υποστηρίζεται τόσο από τα έσοδα
όσο και από τα κόστη.

Μείωση NPEs
Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια,
εκτιμά ότι οι τράπεζες θα έχουν μειώσει τα NPEs κατά ένα μέσο 5% στο
τρίμηνο και κατά 15% περίπου στο
σύνολο του 2018, ενώ από τη σωρευτική μείωση των NPEs κατά 3,5
δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος θα
προέρχεται από την Πειραιώς (1,7
δισ. ευρώ) και θα ακολουθούν η Εθνική (1,1 δισ. ευρώ) και η Αlpha Βank
(800 εκατ. ευρώ).
Η Deutsche Bank εκτιμά πως σε
αυτό το τρίμηνο, οι περισσότερες
μειώσεις NPEs θα προέρχονται από
διαγραφές, ενώ όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης επισφαλειών, αναμένει
ότι η Εθνική Τράπεζα θα έχει τον
υψηλότερο (στο 60%), η Alpha Bank
τον χαμηλότερο (στο 46%) και η Πειραιώς θα είναι δεύτερη (48%).

Ζ Η Τ Ε I ΤΑ Ι
Ζητείται οδηγός για εταιρία courier με άδεια
οδηγού μοτοσυκλέτας για Λευκωσία.
Για πληροφορίες παρακαλώ
καλέστε στο 99438368.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελείται σήμερα Κυριακή 24 Μαρτίου 2019,
στον ιερό ναό Αγίου Φιλίππου στα Λατσιά
το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας
συζύγου, αδελφού, θείου και νονού
ΗΡΑΚΛΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
να παραστούν
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, αδελφές, ανίψια και λοιποί συγγενείς

ΔΙΕΘΝΗ

Kυριακή 24 Μαρτίου 2019
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Μεγάλοι χαμένοι από ένα σκληρό
Brexit, Βρετανοί και Γερμανοί
Στις 11 Μαρτίου η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας είχε αποτύχει να
επαναγοράσει από τη Citigroup ποσότητα χρυσού αξίας σχεδόν 1,1 δισ. δολαρίων, που είχε δώσει ως εγγύηση για συμφωνία χρηματοδότησης που είχε κάνει το 2015. Η διαφορά στην τιμή του χρυσού μεταξύ 2015 και σήμερα, 260 εκατ. δολ., θα κατατεθεί σε λογαριασμό στις ΗΠΑ που πλέον δεν
ελέγχεται από το Καράκας.

Πλήρωσε «χρυσό» το swap
με τη Citigroup ο Μαδούρο
Ενα ακόμη πλήγμα δέχτηκε χθες η
κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο,
καθώς η Citigroup ανακοίνωσε πως
θα καταθέσει περίπου 260 εκατ.
δολάρια, που προκύπτουν από την
εκκαθάριση συναλλαγής swap που
είχε κάνει με την κυβέρνηση της
Βενεζουέλας σε λογαριασμό στις
ΗΠΑ, στον οποίο δεν θα έχει πρόσβαση ο πρόεδρος Μαδούρο.
Στις 11 Μαρτίου η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας είχε αποτύχει
να επαναγοράσει από τη Citigroup
ποσότητα χρυσού αξίας σχεδόν 1,1
δισ. δολαρίων, που είχε δώσει ως
εγγύηση για συμφωνία χρηματοδότησης που είχε κάνει το 2015. Η διαφορά στην τιμή του χρυσού μεταξύ
του 2015 και σήμερα, 260 εκατ. δολάρια, θα κατατεθεί σε λογαριασμό
που ήλεγχε στο παρελθόν η κεντρική
τράπεζα της Βενεζουέλας, σύμφωνα
με πληροφορίες του Bloomberg.
Ωστόσο, πλέον το καθεστώς Μαδούρο δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν
τον λογαριασμό και μάλιστα είναι
πιθανό τον έλεγχο των χρημάτων
να αποκτήσει η παράλληλη κυβέρνηση που σχηματίζει ο ηγέτης της
αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό. Η
κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας
εξετάζει το ενδεχόμενο να δηλώσει
ανωτέρα βία, ώστε να αιτιολογήσει
τη μη επαναγορά του χρυσού ύψους
1,1 δισ. δολαρίων, με το επιχείρημα
πως οι οικονομικές κυρώσεις που
έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ την εμπόδισαν να αντλήσει μετρητά από τις
αγορές, ώστε να πληρώσει για τον
χρυσό. Εκπρόσωπος Τύπου της Citigroup αρνήθηκε να σχολιάσει το
ζήτημα, ενώ εκπρόσωπος Τύπου της
κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας
δεν απάντησε σε αντίστοιχο ερώτημα.

Αν και ο πρόεδρος Μαδούρο εξακολουθεί να ελέγχει την εξουσία
στη Βενεζουέλα μέσω του στρατού,
των δικαστηρίων και του κρατικού
μηχανισμού, ο Γκουαϊδό εκμεταλλεύεται την υποστήριξη που έχει
λάβει από δεκάδες κυβερνήσεις
για να αποκτάει σταδιακά τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων της
Βενεζουέλας στο εξωτερικό. Εχει
ήδη αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας διύλισης πετρελαίου Citgo
στο Χιούστον των ΗΠΑ από την
κρατική εταιρεία Petroleos de Venezuela, ενώ αναλαμβάνει τον έλεγχο ακινήτων που ανήκουν σε διπλωματικές αντιπροσωπείες της
Βενεζουέλας. Ακόμα πιο σημαντικό
είναι το γεγονός ότι έχει αποκτήσει
πρόσβαση σε μετρητά, σύμφωνα
με το Bloomberg, τα οποία σκοπεύει
να χρησιμοποιήσει ώστε να περιορίσει την ανθρωπιστική κρίση που
έχει ξεσπάσει στη Βενεζουέλα τα
τελευταία χρόνια. Η ελεγχόμενη
από την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας Εθνοσυνέλευση έχει ανακοινώσει πως έχει εντοπίσει κεφάλαια 3,2 δισ. δολαρίων, τα οποία
βρίσκονται κατατεθειμένα σε 20
λογαριασμούς στις ΗΠΑ που ελέγχονταν από την κυβέρνηση Μαδούρο. Νωρίτερα φέτος, η Τράπεζα
της Αγγλίας είχε αρνηθεί να επιστρέψει στην κυβέρνηση Μαδούρο
χρυσό αξίας 1,2 δισ. δολαρίων. Πέρυσι η κυβέρνηση Μαδούρο είχε
χρησιμοποιήσει περίπου το 40%
των αποθεμάτων χρυσού της χώρας, πουλώντας τον σε εταιρείες
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
στην Τουρκία, στο πλαίσιο απέλπιδας προσπάθειας να χρηματοδοτήσει κυβερνητικά προγράμματα
και να αποπληρώσει πιστωτές της.

Στο στόχαστρο της Ε.Ε.
Amazon και Facebook
Στις Amazon και Facebook στρέφεται
η προσοχή της επιτρόπου Ανταγωνισμού της Κομισιόν Μαργκρέτε
Βεστάγκερ σχετικά με τη χρήση
των δεδομένων των χρηστών και
των εμπόρων με τους οποίους συνεργάζονται.
Το τρίτο πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Ε.Ε. κατά της Google,
ύψους 1,49 δισ. ευρώ, αποτελεί μέρος γενικότερου σχεδίου εξυγίανσης του κλάδου. Ηδη η έρευνα της
Ε.Ε. στην Amazon όσον αφορά τη
χρήση των δεδομένων για ανταγωνιστικούς σκοπούς είναι «αρκετά







Εξετάζεται επίσης
η καταγγελία της
Spotify κατά της Apple.
προχωρημένη», όπως ανακοίνωσε
πριν από λίγες ημέρες η κ. Βεστάγκερ. Μάλιστα, συμπλήρωσε πως
θα ήθελε να «προχωρήσει σε πιο
αποφασιστικά βήματα» προτού
ολοκληρώσει τη θητεία της φέτος.
Η Ευρωπαία επίτροπος υποσχέθηκε
πως θα εξετάσει την καταγγελία
της Spotify, εταιρείας αναπαραγωγής μουσικής μέσω Διαδικτύου,
εναντίον της Apple, ενώ ανέφερε
ότι «ενδιαφέρεται» για τις κατηγορίες περί αντιμονοπωλιακής συμπεριφοράς της Facebook.

Στο κυνηγητό των κολοσσών της
Σίλικον Βάλεϊ συμμετέχουν πλέον
και εθνικές αρχές των ευρωπαϊκών
χωρών. Δικαιούνται να επιβάλλουν
πρόστιμα έως και 4% επί των ετησίων πωλήσεων της εκάστοτε εταιρείας για την παραβίαση των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών κανόνων.
Η Ελεν Ντίξον, Ιρλανδή επίτροπος Προστασίας Δεδομένων, επεξεργάζεται τουλάχιστον επτά υποθέσεις παραβίασης των ευρωπαϊκών
μέτρων εναντίον της Facebook, αλλά και άλλες κατηγορίες κατά «πολύ
μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών»,
όπως δήλωσε σε συνέντευξη τον
Φεβρουάριο. Η Facebook βρίσκεται
στο μικροσκόπιο της γερμανικής
αρχής ανταγωνισμού, που ερευνά
κατά πόσον η διαχείριση προσωπικών δεδομένων των χρηστών
από τη Facebook παραβιάζει την
αντιμονοπωλιακή πολιτική. Τα νέα
μέτρα της Ε.Ε., που ψηφίστηκαν
τον Φεβρουάριο, απαιτούν από τις
εταιρείες Διαδικτύου να αναφέρουν
τυχόν προβλήματα που προκύπτουν
όσον αφορά τις τακτικές ανταγωνισμού.
Οι εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν πιο σαφείς όρους χρήσης
του προϊόντος, μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την κατάταξη των
προϊόντων και να κοινοποιούν οποιοδήποτε πλεονέκτημα δίνουν στα
δικά τους προϊόντα.

Oι Βρετανοί και οι Γερμανοί θα
επωμιστούν τις μεγαλύτερες ζημίες
από μια ενδεχόμενη μη συντεταγμένη έξοδο της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit),
χάνοντας έως και 67 δισ. ευρώ
ετησίως (57 δισ. ευρώ οι Βρετανοί
και 10 δισ. ευρώ οι Γερμανοί). Πάντως, όπως αναφέρει η Deutsche
Welle (DW), συνολικά οι άνθρωποι
στην Ε.E. θα δουν μείωση στα εισοδήματά τους. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο σε όλα τα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και οι
κερδισμένοι. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι οι Κινέζοι και οι
Αμερικανοί. Εκείνοι θα δουν τα
εισοδήματά τους να αυξάνονται
χάρις στην αποχώρηση της Βρετανίας. Τα σχετικά πορίσματα αναφέρονται σε νέα μελέτη του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν της Γερμανίας. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι
το οικονομικό κόστος θα είναι μεγάλο, εάν δεν υπάρξει συντεταγμένη διαδικασία αποχώρησης,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα
αμβλυνθεί.

Κόστος
Οι απώλειες θα προέρχονται κυρίως από την άνοδο των τιμών σε
αγαθά και υπηρεσίες, η οποία θα
προκύψει επειδή η Βρετανία θα
επιβάλει δασμούς σε ό,τι εισάγεται
από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στη
σημερινή συγκυρία δεν υπάρχουν
δασμοί, εφόσον η χώρα λειτουργεί
εντός της ενιαίας αγοράς.
Συν τοις άλλοις, «λόγω Brexit
θα υπάρξει μείωση του ανταγωνισμού στην Ε.Ε., εφόσον οι παίκτες στην ενιαία αγορά θα λιγοστέψουν», επεξηγεί ο συνερευνητής στη μελέτη του Ιδρύματος
Μπέρτελσμαν, Ντόμινικ Πονάτου.
«Και όσο μικρότερος ο ανταγωνισμός, τόσο αυξάνονται οι τιμές
αγαθών και υπηρεσιών και ελαττώνεται η αύξηση των μισθών».
Ελάχιστες ημέρες απομένουν έως
τη λήξη της προθεσμίας για την
έξοδο στις 29 Μαρτίου, αλλά ακόμα
δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα
υπάρξει συμφωνία ή όχι.
Μετά την έξοδο, οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι πολίτες, εξαιρουμένων
των Βρετανών, θα έχουν κάθε χρόνο απώλειες εισοδήματος σχεδόν
40 δισ. ευρώ κατά μέσον όρο. Στη
Βρετανία ειδικά, η απώλεια θα
φθάνει τα 57 δισ. ευρώ ή τα 873
ευρώ κατά κεφαλήν. Η Γερμανία
και οι Γαλλία, οι οποίες βασίζουν
τις οικονομίες τους στην εξαγωγική
δραστηριότητα, αναμένεται να
πληγούν καίρια σε περίπτωση
σκληρής εξόδου. Η Γερμανία θα
ζημιωθεί κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ
σε ετήσια βάση, ενώ οι γαλλικές
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Στα 67 δισ. οι ετήσιες απώλειες των εισοδημάτων τους – Κέρδη για ΗΠΑ, Κίνα

Αν και παραμένουν ελάχιστες ημέρες έως τη λήξη της προθεσμίας για την έξοδο στις 29 Μαρτίου, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν της Γερμανίας,
μια μη συντεταγμένη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. θα οδηγήσει σε μείωση των εισοδημάτων σε
όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό Βρυξέλλες και Λονδίνο οφείλουν να κάνουν τα πάντα ώστε να επέλθει συμφωνία.







Σε περίπτωση
μη συντεταγμένης
εξόδου της Βρετανίας,
τα εισοδήματα στις
ΗΠΑ θα ενισχυθούν
σε ετήσια βάση κατά
σχεδόν 32 δισ. ευρώ.
αλλά και οι ιταλικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις θα απολέσουν δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνει η
έρευνα του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν. Εντός Γερμανίας οι βαρύτερα
πληττόμενες περιοχές θα είναι τα
νότια κρατίδια της Βαυαρίας και
της Βάδης-Βυρτεμβέργης αλλά και
η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Το

Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε το
2017 έναν από τους πέντε σημαντικότερους προορισμούς για τις
εξαγωγές των γερμανικών εταιρειών. Εκεί διοχετεύθηκαν αγαθά
αξίας άνω των 85 δισ. ευρώ.
Οπως υπογραμμίζει η έρευνα,
εάν το Βrexit διεκπεραιωθεί ομαλά,
τότε θα περιοριστούν και οι επιπτώσεις σχεδόν στο ήμισυ. Και
με την προοπτική αυτή, οι ετήσιες
απώλειες εισοδήματος θα φθάσουν
τα 5 δισ. ευρώ στη Γερμανία και
τα 32 δισ. ευρώ στη Βρετανία. Βέβαια, θα υπάρξουν και οι κερδισμένοι, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία,
καθώς και οι ΗΠΑ. Ειδικά, μάλιστα,
εάν η προσγείωση είναι ανώμαλη,
τότε τα εισοδήματα στις ΗΠΑ θα
ενισχυθούν σε ετήσια βάση σχεδόν 32 δισ. ευρώ, στην Κίνα κατά
5 δισ. ευρώ και στη Ρωσία κατά

260 εκατ. ευρώ. «Η έξοδος της
Βρετανίας από την Ε.Ε. έχει δυσμενή αντίκτυπο στο σύστημα
προμηθευτικής αλυσίδας της Ε.Ε.»,
τόνισε στην DW ο ερευνητής της
έκθεσης στο Ιδρυμα Μπέρτελσμαν,
Nτόμινικ Πονάτου. «Aυτό σημαίνει
απλά ότι οι εμπορικές συναλλαγές
εντός των ορίων της Ε.Ε. θα καταστούν ακριβότερες, εν αντιθέσει
με τις συναλλαγές με τις υπόλοιπες
χώρες του κόσμου, που θα είναι
ελκυστικότερες», παρατηρεί ο
ίδιος. Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν, Ααρτ
ντε Γκέουτς, τόνισε τα εξής: «Το
Brexit μπορεί να πλήξει δραματικά
τα θεμέλια της μεγαλύτερης οικονομικής περιφέρειας του κόσμου. Γι’ αυτό Βρυξέλλες και Λονδίνο οφείλουν να κάνουν τα πάντα
ώστε να επέλθει συμφωνία».

Στα πρόθυρα κατάρρευσης και πάλι η Αργεντινή
Με μείωση του ΑΕΠ της κατά 6,4%
και πληθωρισμό 40% οδεύει η Αργεντινή προς τις εκλογές του Οκτωβρίου και η κυβέρνηση του προέδρου Μαουρίσιο Μάκρι δεν έχει
περιθώρια ελιγμών για αναπτυξιακή
πολιτική. Καθ’ υπαγόρευσιν του
ΔΝΤ, που της έχει χορηγήσει δάνειο
ύψους 56 δισ. δολαρίων, έχει προχωρήσει σε περικοπές δαπανών
σε μια προσπάθεια να περιορίσει
το δημοσιονομικό έλλειμμα. Τώρα
της συνιστά περαιτέρω περικοπές
προκειμένου να μειωθεί το χρέος
της.
Στην προσπάθειά της, άλλωστε,
να αναχαιτίσει τον καλπάζοντα
πληθωρισμό, η Τράπεζα της Αργεντινής έχει αυξήσει τα επιτόκια
του αργεντίνικου πέσο στο 63%,
αποτρέποντας κάθε δυνατότητα
ανάπτυξης. Οπως τονίζει ο Σιμπάν
Μορντέν, στέλεχος της επενδυτικής
Nomura με αρμοδιότητα για τη
Λατινική Αμερική, «αποτελεί μια
προσπάθεια να εξισορροπήσει την
κατάσταση με τα υψηλά επιτόκια
και όλοι προσευχόμαστε να το επιτύχει». Ο ίδιος εξηγεί ότι ζητούμενο
για την κεντρική τράπεζα είναι η
σταθεροποίηση του νομίσματος,
γιατί ο μοναδικός έμμεσος τρόπος
να τονωθεί η κατανάλωση είναι








Η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι βιομηχανίες της χώρας αντανακλά τη βαθύτατη ύφεση
στην οποία έχει διολισθήσει η αργεντίνικη
οικονομία.
να ενισχυθούν οι πραγματικοί μισθοί με τη μείωση του πληθωρισμού. Η αγοραστική δύναμη των
Αργεντίνων έχει μειωθεί δραματικά
μετά την ελεύθερη πτώση κατά
50% που σημείωσε πέρυσι το πέσο
και τη συνεπακόλουθη εκτίναξη
του πληθωρισμού στο 40%. Πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές
εκτιμούν πως ο πρόεδρος Μάκρι
δεν θα μπορέσει να τηρήσει πραγματικά τις δεσμεύσεις του έναντι
του ΔΝΤ ιδιαίτερα επειδή διανύει
έτος εκλογών. Ο συνδυασμός της
κρίσης και των πολιτικών που εφήρμοσε καθ’ υπαγόρευσιν του Ταμείου
είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν εκ
νέου όσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα
μετά την ανάληψη της εξουσίας

από τον Μάκρι. Οι αυξήσεις των
μισθών δεν πλησιάζουν στο ελάχιστο τους ιλιγγιώδους ρυθμούς
του πληθωρισμού και η φτώχεια
έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία
ερευνών ManpowerGroup στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του
έτους, οι προσλήψεις στις οποίες
προτίθενται να προχωρήσουν οι
εργοδότες στην Αργεντινή είναι
οι λιγότερες των τελευταίων 12
ετών. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι βιομηχανίες της χώρας αντανακλά τη
βαθύτατη ύφεση στην οποία έχει
διολισθήσει η αργεντίνικη οικονομία. Αντιμέτωπες με τους υψηλότερους φόρους που συνοδεύουν
τη δανειακή σύμβαση με το ΔΝΤ
αλλά και το αυξημένο κόστος της
εργασίας, οι βιομηχανίες του μεταποιητικού τομέα καταφεύγουν
στα αποθεματικά τους. Τα δαπανούν για να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να παραμείνουν
ενεργές. Δεν έχουν άλλη επιλογή
καθώς τα τιμολόγια του ηλεκτρικού
ρεύματος αυξάνονται διαρκώς, οι
πωλήσεις μειώνονται και η πίστωση
έχει κυριολεκτικά στερέψει. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της
βιομηχανίας υποδημάτων Freddy

Carfora, που έχει μειώσει το προσωπικό της σε μόλις 12 άτομα, κάτι
πρωτοφανές στα 55 χρόνια της
ιστορίας της. Στη διάρκεια του περασμένου έτους έκλεισαν περίπου
οι μισοί από τους προμηθευτές της
ενώ διπλασιάστηκε το κόστος της
παραγωγής της.
«Είναι η μεγαλύτερη κρίση που
θυμάμαι», τονίζουν στελέχη της
σε μονάδα της έξω από το Μπουένος Αϊρες και προσθέτουν πως δεν
υπάρχει δρόμος διαφυγής, «δεν
φαίνεται καμία βελτίωση της κατάστασης στο εγγύς μέλλον». Το
ΔΝΤ έχει αναγνωρίσει πως αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο να
τιθασευτεί ο πληθωρισμός και στην
αρχή της εβδομάδας επικρότησε
τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να μειώσει τις δαπάνες και να περιορίσει το έλλειμμα. Η κυβέρνηση
Μάκρι μπορεί να προσβλέπει, πάντως, σε ένα όφελος από την πολιτική λιτότητας που της υπαγορεύει
το ΔΝΤ. Τον επόμενο μήνα, οπότε
θα εκταμιευθεί δόση ύψους 10,9
δισ. δολαρίων από το δάνειο του
ΔΝΤ, θα μπορεί να πουλάει περίπου
60 εκατ. δολάρια την ημέρα στις
αγορές συναλλάγματος προκειμένου να σταθεροποιήσει το πέσο
και να ενισχύσει την ισοτιμία του.
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Το Βερολίνο
αποκτά μερίδιο
σε γερμανικές
επιχειρήσεις
Για να εμποδίσει εξαγορές εταιρειών
σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας
Υστερα από τρία χρόνια προβληματισμού, το Βερολίνο αναλαμβάνει
πρωτοβουλία για να περιφρουρήσει
τις στρατηγικής σημασίας γερμανικές βιομηχανίες από επίδοξους
αγοραστές άλλων χωρών και προπαντός από την Κίνα. Σύμφωνα με
αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reurters, η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσπίσει κρατικό επενδυτικό ταμείο και σε συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα θα εξαγοράζει
μερίδια των εταιρειών που βρίσκονται στο στόχαστρο ξένων αγοραστών. Υλοποιεί, έτσι, εσπευσμένα
πρόταση που παρουσίασε τον περασμένο μήνα ο Γερμανός υπουργός
Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ στο ευρύτερο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής πολιτικής της Γερμανίας. Πηγές προσκείμενες στο σχέδιο ανέφεραν στο Reuters ότι κλιμάκια της
γερμανικής κυβέρνησης εργάζονται
εντατικά για να εκπονήσουν τάχιστα
το σχετικό νομοσχέδιο ώστε να έχει
θεσπιστεί το επενδυτικό ταμείο και
να λειτουργεί στα τέλη του έτους.
Εξετάζεται η ιδέα να εξαγοράζει
αρχικά το κράτος καθοριστικό μερίδιο μιας εταιρείας και στη συνέχεια
να το πουλάει το συντομότερο δυνατό σε επενδυτές από τον ιδιωτικό
τομέα. Εκτός των τεχνικών λεπτο-

μερειών, αυτή καθεαυτήν η πρωτοβουλία του Βερολίνου σηματοδοτεί καίριας σημασίας μεταστροφή της πολιτικής της Γερμανίας
με στροφή 180 μοιρών από την
παραδοσιακή προσήλωσή του στις
δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς
και στην «ορθοδοξία» του φιλελευθερισμού. Συμπίπτει, όμως, και
με τη στιγμή που η Ε.Ε. επανεξετάζει, έστω και καθυστερημένα,
τη βιομηχανική της πολιτική και
τις σχέσεις της με την Κίνα και
επιχειρεί να αναχαιτίσει την κινεζική επέλαση.
Οπως επισημαίνει το Reuters, οι
παράγοντες που εξώθησαν το Βερολίνο σε αυτήν την κατεύθυνση
ήταν κατά κύριο λόγο ο μετασχηματισμός της Κίνας από πελάτη της
Γερμανίας σε ανταγωνιστή της και
οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για
δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα
και γενικότερα για μονομερείς περιορισμούς στο εμπόριο. Την αφύπνιση του Βερολίνου προκάλεσε,
πάντως, προ τριετίας η εξαγορά της
γερμανικής βιομηχανίας ρομποτικής
Kuka από την κινεζική Midea. Τότε
είχε προκληθεί γενικός συναγερμός
στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης. Ορισμένοι βουλευτές
απηύθυναν μάλιστα έκκληση στον








Το κρατικό επενδυτικό
ταμείο σε συνεργασία
με ιδιώτες θα εξαγοράζει μερίδια εταιρειών
που αποτελούν στόχο
ξένων –κυρίως Κινέζων– αγοραστών.
γερμανικό επιχειρηματικό κόσμο
να σχηματίσει κοινοπραξία που θα
υπέβαλλε ανταγωνιστική πρόταση
ώστε να παραμείνει η Kuka σε γερμανικά χέρια. Τότε οι παραινέσεις
τους δεν βρήκαν ευήκοα ώτα μεταξύ
των Γερμανών βιομηχανιών και η
Kuka περιήλθε στον έλεγχο της Κί-

Εθνικοί πρωταθλητές

νας. Πέρυσι, όμως, το Βερολίνο
κινήθηκε πιο αποτελεσματικά σε
μια παρόμοια περίπτωση. Οταν η
κινεζική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας State Grid επιχείρησε να
εξαγοράσει μερίδιο στη γερμανική
εταιρεία ενέργειας 50Hertz, το
Βερολίνο επιστράτευσε την κρατική τράπεζα KfW και κατόρθωσε
να απομακρύνει τον επίδοξο αγοραστή. Η εν λόγω τράπεζα ενδέχεται να αναλάβει και τη διαχείριση του επενδυτικού ταμείου.
Σύμφωνα, βέβαια, με εκπρόσωπο
του υπουργείου Οικονομίας, το
κρατικό επενδυτικό ταμείο θα παρεμβαίνει μόνον σε «απολύτως
εξαιρετικές περιπτώσεις» και θα
διατηρεί για περιορισμένο χρονικό
διάστημα στην κατοχή του τα μερίδια που θα εξαγοράζει.

Η χρονική στιγμή που το Βερολίνο
αποφασίζει να θεσπίσει το κρατικό
επενδυτικό ταμείο για να περιφρουρήσει στρατηγικής σημασίας βιομηχανίες από ξένους αγοραστές συμπίπτει με την επίσημη έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, τις Deutsche Bank και Commerzbank, με
αντικείμενο τη συγχώνευσή τους.
Αναλυτές έχουν επισημάνει πως το
Βερολίνο επιδιώκει τη δημιουργία
ενός εθνικού τραπεζικού πρωταθλητή
ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο.
Η Deutsche Bank, η Thyssenkrupp,
η Siemens και οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν, άλλωστε,
ανάμεσα στις εμβληματικές βιομη-

Η Ρουμανία μειώνει τον «φόρο
απληστίας» στις τράπεζες

Ανοδικά οι μισθοί στην Ευρωζώνη, παρά την επιβράδυνση
Παρά τη μείωση της βιομηχανικής
παραγωγής, την επιβράδυνση της
ανάπτυξης και το δυσοίωνο παγκόσμιο περιβάλλον το τέταρτο
τρίμηνο του περασμένου έτους,
οι μισθοί των εργαζομένων της
Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Πρόκειται για αύξηση των μισθών
2,3% κατά μέσον όρο, ενώ παράλληλα το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας αυξήθηκε κατά
2,4%. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα,
οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,8%,
αλλά το μη μισθολογικό κόστος
της εργασίας κατά 4,6%, φέρνοντας τη συνολική αύξηση του κόστους της εργασίας στο 2,5%.
Τα στοιχεία αυτά έδωσε χθες
στη δημοσιότητα η Eurostat, που
σκιαγραφεί ανάλογη εικόνα και
για το σύνολο της Ε.Ε. των 28 χωρών-μελών, όπου το ωρομίσθιο
αυξήθηκε 2,8% κατά μέσον όρο.
Πρόκειται για ανοδική πορεία που
συνεχίζεται σταθερά καθώς το
τρίτο τρίμηνο του περασμένου
έτους είχαν προηγηθεί ανάλογες
αυξήσεις των ημερομισθίων κατά
2,5% στην Ευρωζώνη και κατά
2,6% στο σύνολο της Ε.Ε. Η αύ-

ξηση επιβραδύνθηκε στο 2,4%
στη Γερμανία, η οποία, ωστόσο,
εξακολουθεί να παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των
ισχυρότερων οικονομιών της Ευρωζώνης. Την πλέον θεαματική
βελτίωση σημείωσαν οι μισθοί
σε μια χώρα που πέρασε τη δοκιμασία του μνημονίου, την Πορτογαλία, όπου το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 10,8% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 18,5%.
Σημαντικές ήταν, πάντως, και
οι αυξήσεις των μισθών σε ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η δεύτερη οικονομία
της, η Γαλλία, όπου οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,9% και το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας
κατά 3,9%. Εφεραν έτσι τη συνολική αύξηση του κόστους της εργασίας στο 2,5%. Σχολιάζοντας ειδικότερα τις εξελίξεις στη γαλλική
αγορά εργασίας και στη γαλλική
οικονομία, ο Κλάους Βίστεζεν, οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics, τόνισε πως «βελτιώνονται τα θεμελιώδη μεγέθη
για τους Γάλλους καταναλωτές.
Εχει προηγηθεί μια μακρά περίοδος
στη διάρκεια της οποίας οι μισθοί

Στην Ελλάδα οι μισθοί αυξήθηκαν
κατά 1,8%, αλλά το μη μισθολογικό
κόστος της εργασίας κατά 4,6%,
φέρνοντας τη συνολική αύξηση του
κόστους της εργασίας στο 2,5%.

χανίες της Γερμανίας που ανέφερε
τον περασμένο μήνα ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Πέτερ Αλτμάιερ, ως κρίσιμες γενικότερα για
τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Σε ό,τι αφορά το ποιοι τομείς
της γερμανικής βιομηχανίας κρίνονται στρατηγικής σημασίας ώστε να
παρεμβαίνει το Βερολίνο, ο κ. Αλτμάιερ ανέφερε τις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου, τις χημικές βιομηχανίες και τις βιομηχανίες μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
μονάδων παραγωγής, των οπτικών,
τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τον ιατρικό εξοπλισμό, τις λεγόμενες «πράσινες» τεχνολογίες, τους τομείς της
άμυνας και της αεροδιαστημικής.

ήταν στάσιμοι και οι φόροι αυξάνονταν». Μιλώντας, άλλωστε,
στους Financial Times ο Τζακ Αλεν,
οικονομολόγος της Oxford Economics, χαρακτήρισε «εντυπωσιακή» την αύξηση που έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια οι μισθοί και το κόστος της εργασίας
και όπως υπογράμμισε είναι γενικευμένη σε όλους τους τομείς και
σε πάρα πολλές χώρες. Σημαντική
ήταν η αύξηση του κόστους της
εργασίας και στην Ολλανδία, όπου
οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,3%
και το μη μισθολογικό κόστος της
εργασίας κατά 4,3%. Σε ό,τι αφορά
την ευρύτερη Ε.Ε., η μεγαλύτερη
αύξηση μισθών κατεγράφη στη
Ρουμανία με 13,1% και στη Λετονία
με 11,8%. Οι αυξήσεις των μισθών
σημειώθηκαν σε όλους τους τομείς
της βιομηχανίας, με την υψηλότερη, και συγκεκριμένα κατά 2,5%,
να καταγράφεται στον τομέα των
υπηρεσιών και να ακολουθούν με
2,4% ο κατασκευαστικός τομέας
και με 1,9% η βιομηχανία. Σημειωτέον ότι μοναδική χώρα της Ε.Ε.
στην οποία σημειώθηκε μείωση
μισθών και συγκεκριμένα κατά
0,5% ήταν η Μάλτα.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε να περιορίσει κατά πολύ το
ύψος αμφιλεγόμενου φόρου που
έχει επιβάλει στις τράπεζες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών
της χώρας.
Ο νέος φόρος, ο οποίος λέγεται
«φόρος απληστίας», έχει προκαλέσει
σημαντική αντίδραση από τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας αλλά
και αναταραχή στις αγορές. Αρχικά
είχε ανακοινωθεί πως ο φόρος θα
έχει ύψος 1,2% και πως θα αφορά
το 100% των χρηματοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. Χθες, λίγες ημέρες πριν από
την καταβολή της πρώτης δόσης
του φόρου, ο Οϊγκεν Τεοντορόβιτσι,
υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, ανακοίνωσε πως το ύψος του
φόρου θα μειωθεί στο 0,4% και πως
θα επιβληθεί στο 20% των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. «Ο στόχος μας
παραμένει ο ίδιος: να ενθαρρύνουμε
τις τράπεζες να μειώσουν το κόστος
των υπηρεσιών που προσφέρουν
στους πολίτες και να ενισχύσουν

τη χρηματοδότηση για μεγάλα έργα», υποστήριξε ο Τεοντορόβιτσι
μιλώντας στο Bουκουρέστι.
Η κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει
δεχθεί ισχυρή πίεση για να μειώσει
το ύψος του φόρου, που είχε στόχο
τη συγκέντρωση εσόδων και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά είχε προκαλέσει σημαντική αναταραχή στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η υπόσχεση πως θα μειώσει το ύψος του
φόρου ανταμείφθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
S&P, ο οποίος αποφάσισε να μη μειώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση
της Ρουμανίας εξαιτίας της επιβολής
του φόρου όπως είχε σχεδιάσει. Αρχικά, η κυβέρνηση της Ρουμανίας
είχε υπολογίσει πως θα συγκέντρωνε
το 2019 περίπου 5 δισ. λέι (1,05 δισ.
ευρώ) επιπλέον φορολογικά έσοδα
χάρη στον «φόρο απληστίας». Ωστόσο η μείωση του ύψους του υπολογίζεται πλέον πως θα αποφέρει λιγότερο από 210 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.
BLOOMBERG

Εξαίρεση στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας







Η κεντρική τράπεζα
της Ισπανίας διατηρεί
αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη
2,2% το 2019.
Τον Φεβρουάριο η Κομισιόν είχε
αναθεωρήσει την πρόβλεψη για
την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το
2019 από το 1,9% στο 1,3% και την
ανάπτυξη το 2020 από το 1,7% στο
1,6%.
Αντιθέτως, η κεντρική τράπεζα
της Ισπανίας διατήρησε χθες αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη της τέταρτης μεγαλύτερης
οικονομίας της Ευρωζώνης το 2019
στο 2,2%, από 2,5% το 2018, και
στο 1,9% το 2020. Βέβαια, ο Οσκαρ
Ακρε, επικεφαλής προβλέψεων της
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Εν μέσω γενικευμένης επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης τους τελευταίους μήνες, η
ισπανική οικονομία αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς διατηρεί
τον δυναμισμό της και κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019. Η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ανάπτυξη 0,6% σε τριμηνιαία βάση (από 0,7% το τέταρτο
τρίμηνο) και διατηρεί αμετάβλητη
την πρόβλεψη για ανάπτυξη της
οικονομίας κατά 2,2% το 2019,
παρά τον περιορισμό των εξαγωγών.
Είναι αλήθεια ότι η ισπανική οικονομία δεν έχει μείνει στο απυρόβλητο και πως επηρεάζεται από
την άνοδο του προστατευτισμού
και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ωστόσο καταφέρνει να διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο από τον μέσο
όρο της Ευρωζώνης.

Η Ευρωζώνη είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ισπανίας και τα
προβλήματα που έχουν πλήξει τις εξαγωγές της θα περιορίσουν τη ζήτηση
και για τις ισπανικές εξαγωγές. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πως η συνεισφορά των εξαγωγών στο ισπανικό ΑΕΠ θα περιοριστεί κατά 0,9 ποσοστιαίες
μονάδες μέχρι και το 2021.

Τράπεζας της Ισπανίας, είπε χθες
πως υπάρχει ο κίνδυνος η ανάπτυξη
να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη διότι είναι πιθανό να
αποδειχθεί αισιόδοξη η άποψη της
ΕΚΤ πως η επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης είναι παροδική και πως θα αντιστραφεί το
δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Η Ευρωζώνη είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ισπανίας και τα προβλήματα που έχουν
πλήξει τις εξαγωγές της θα περιορίσουν τη ζήτηση και για τις ισπανικές εξαγωγές.
Η κεντρική τράπεζα προβλέπει
πως η συνεισφορά των εξαγωγών
στο ισπανικό ΑΕΠ θα περιοριστεί
κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι
και το 2021.
Οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει η ισπανική οικονομία είναι
πιθανή κλιμάκωση του εμπορικού
προστατευτισμού και το ενδεχό-

μενο χαοτικού Brexit. Κυριότερος
παράγων που συμβάλλει στη διατήρηση της υψηλής ανάπτυξης το
πρώτο τρίμηνο είναι η κατανάλωση
που οφείλεται στην ενίσχυση της
απασχόλησης και στην άνοδο της
αγοραστικής δύναμης των Ισπανών
χάρη στη διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού και στην υποχώρηση
της αποταμίευσης. Επίσης, στα
τέλη Δεκεμβρίου η απερχόμενη
κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ
είχε αυξήσει τον κατώτατο μισθό
στη χώρα κατά 22%. Παρά την ανησυχία πως αυτό θα μπορούσε να
περιορίσει την απασχόληση, η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει υποχώρηση της ανεργίας γύρω στο
12% στα τέλη του 2021, από 14,4%
το 2018. Τέλος, προβλέπει υποχώρηση του πληθωρισμού κατά 0,4
ποσοστιαίες μονάδες στο 1,2% το
2019.
BLOOMBERG, REUTERS
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Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
και ενοικίαση επίπλων
σχεδιάζει η σουηδική Ιkea

Ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων και νομική μορφή που να επιτρέπει εκκαθάριση

Αντεπίθεση στις αντίπαλες εταιρείες,
όπως είναι η Amazon και η Alibaba,
ετοιμάζει η σουηδική Ikea αναδιαμορφώνοντας την ψηφιακή της
πλατφόρμα. Με μία νέα εφαρμογή
για το κινητό ο μεγαλύτερος έμπορος
επίπλων λιανικής στον κόσμο θα
προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις στους ενδιαφερομένους και
θα διευκολύνει τις αγορές τους οπτικοποιώντας τα έπιπλα στον χώρο.
Η στροφή προς τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός ότι οι πελάτες δεν είναι πλέον
τόσο πρόθυμοι να επισκέπτονται
τα απομακρυσμένα καταστήματα
της Ιkea, που λόγω κόστους βρίσκονται συνήθως στα περίχωρα
των πόλεων, να αγοράζουν τα έπιπλα αποσυναρμολογημένα και να
τα μεταφέρουν οι ίδιοι σπίτι τους.
Εξ ου και υπάρχει «λιγότερη δουλειά
απ’ ό,τι συνήθως σε σχέση με αυτά
που έχουμε δει στο παρελθόν»,
όπως δήλωσε στο CNBC η Μπάρμπαρα Μάρτιν Κόπολα, επικεφαλής
ψηφιακών τεχνολογιών της Ikea.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα
σημαντικότερα προγράμματα που
σχεδιάζονται για το 2019 είναι η
δοκιμή της νέας εφαρμογής για
ηλεκτρονικές συσκευές. Μέσω αυτής ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα
μπορεί να οπτικοποιήσει το έπιπλο
εντός του χώρου που θέλει να διαμορφώσει. Χρήσιμο χαρακτηριστικό
της εφαρμογής θα είναι επίσης οι
προσωποποιημένες προτάσεις και
συμβουλές που θα συστήνει στους
αγοραστές. Εκτός αυτού η σουηδική
εταιρεία επενδύει γενικά στην προσωποποίηση των υπηρεσιών της,

Ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρια προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις για τη
δημιουργία εθνικού ή ευρωπαϊκού πρωταθλητή, κάτι που θέλει η γερμανική κυβέρνηση, η οποία πιέζει για τη
συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. «Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα των εθνικών πρωταθλητών ή των ευρωπαϊκών πρωταθλητών», τόνισε χαρακτηριστικά.
της Bundesbank ο οποίος είναι
επίσης μέλος του SSM της ΕΚΤ,
είχε δηλώσει πως «ο όρος “εθνικοί
πρωταθλητές” δεν χρησιμοποιείται από τις εποπτικές αρχές».
Είχε προσθέσει πως οι αποφάσεις
των κανονιστικών αρχών δεν λαμβάνονται με βάση το ποια νομίζουν άλλοι πως θα πρέπει να είναι
η εικόνα της τραπεζικής βιομηχανίας και πως δεν επιτρέπουν
στα εθνικά συμφέροντα να διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους.
Η νέα τράπεζα που θα προκύψει,
αν προχωρήσει η συγχώνευση,
θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη της
Ευρώπης, μετά τη βρετανική
HSBC και τη γαλλική BNP Paribas,
με συνολικά περιουσιακά στοιχεία
1,8 τρισ. ευρώ.
Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση των
Deutsche Bank και Commerzbank
είχε ανακοινωθεί την Κυριακή και
παρά τη θετική αντίδραση των

επενδυτών τη Δευτέρα, η μετοχή
της Deutsche Bank έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 5% από το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ η μετοχή της Commerzbank έχει υποχωρήσει κατά περίπου 1,8%.

Πλεονεκτήματα
Ο Κρίστιαν Ζέβινγκ, διευθύνων
σύμβουλος της Deutsche Bank,
θεωρεί ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της συγχώνευσης
με την Commerzbank, σύμφωνα
με πηγή προσκείμενη στον επικεφαλής της τράπεζας την οποία
επικαλείται το Reuters. Για παράδειγμα, η συγχώνευση θα οδηγήσει
στη δημιουργία μιας τράπεζας που
θα κυριαρχεί «σαφώς» στην κατακερματισμένη γερμανική τραπεζική αγορά, θα επιτρέψει οικονομίες κλίμακας ενώ το κόστος
τεχνολογικής αναβάθμισης θα μοιραστεί, ανέφερε η πηγή. Επιπλέον,
ο επικεφαλής της DB θεωρεί πως

η συγχώνευση θα επιτρέψει στη
νέα τράπεζα να μειώσει το υψηλό
σήμερα κόστος χρηματοδότησης.
Αναφορικά με τις απολύσεις προσωπικού που θα γίνουν ώστε η
νέα τράπεζα να μειώσει τις δαπάνες της κατά περίπου 3 δισ. ευρώ,
ο Ζέβινγκ φέρεται να πιστεύει πως
αυτές θα γίνονταν ούτως ή άλλως.
Εκπρόσωπος των εργαζομένων
που βρίσκεται στο εποπτικό συμβούλιο και των δύο τραπεζών έχει
υποστηρίξει πως η συγχώνευση
θα οδηγήσει στην απόλυση 30 χιλιάδων εργαζομένων, δηλαδή πάνω
από το 20% του προσωπικού των
DB-Commerzbank. Τέλος, τουλάχιστον τρεις από τους κορυφαίους
επενδυτές της Deutsche Bank
έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη συγχώνευση και περιμένουν να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες προτού εκφραστούν επισήμως.

ώστε να συλλέγει το ιστορικό αναζήτησης των χρηστών και να στέλνει αντίστοιχες προτάσεις.

Ενοικίαση επίπλων
Μία ακόμη πρωτοβουλία της Ikea
αποτελεί το πρόγραμμα ενοικίασης
επίπλων. Στοχεύοντας στη διαχρονικότητα, και αποφεύγοντας την







Το πρόγραμμα
«Δεύτερη Ζωή» επιτρέπει την επαναπώληση
των χρησιμοποιημένων
επίπλων σε κατάστημα
της εταιρείας.
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η
εταιρεία προσφέρει σε ορισμένα
καταστήματα της Ελβετίας –σε δοκιμαστικό επίπεδο ακόμη– την εν
λόγω υπηρεσία. Οι πελάτες θα μπορούν επίσης να επιδιορθώσουν τα
φθαρμένα έπιπλα και να πουλήσουν
τα επιπλέον κομμάτια. Η Ikea πραγματοποιεί παράλληλα το πρόγραμμα
«Δεύτερη Ζωή», που επιτρέπει την
επαναπώληση των χρησιμοποιημένων επίπλων σε μαγαζί της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
γίνει συγκεκριμένη προσφορά μέσω
της διαδικτυακής πλατφόρμας.
«Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα κινητοποίηση των τεχνολογικών
εταιρειών να γίνουν υλικές και των
υλικών εταιρειών να γίνουν ψηφιακές», παρατηρεί η επικεφαλής
ψηφιακών τεχνολογιών της Ikea.

EPA

Το μήνυμα πως η νέα τράπεζα που
θα προκύψει από την πιθανή συγχώνευση της Deutsche Bank και
της Commerzbank θα πρέπει να
πληροί αυστηρούς όρους έστειλε
χθες ο Αντρέα Ενρια, επικεφαλής
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ. Παράλληλα,
η διοίκηση της Deutsche Bank
συνεχίζει να επιχειρηματολογεί
υπέρ της αμφιλεγόμενης συγχώνευσης ενώ χθες οι μετοχές και
των δύο τραπεζών υποχωρούσαν
σημαντικά στο χρηματιστήριο
της Φρανκφούρτης.
Ο νέος τραπεζικός γίγαντας
που ενδεχομένως προκύψει από
τη συγχώνευση μεταξύ των δύο
μεγαλυτέρων τραπεζών της Γερμανίας θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον κεφάλαια και νομική δομή
που να επιτρέπει στις Αρχές την
εκκαθάριση της τράπεζας σε περίπτωση χρεοκοπίας, προειδοποίησε χθες ο Ενρια, μιλώντας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αν
γίνει μια τράπεζα υπερβολικά μεγάλη, περίπλοκη ή διασυνδεδεμένη... πρέπει να διαθέτει επιπλέον κεφάλαια», είπε ο επικεφαλής του SSM ερωτηθείς σχετικά
με την πιθανή συγχώνευση των
Deutsche Bank και Commerzbank. «Ακόμη και αν γίνει μεγάλη
(μια τράπεζα), θα πρέπει να μπορεί
να οδηγηθεί σε εκκαθάριση, οπότε
οι τράπεζες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν (τέτοιες) δομές
που δεν εμποδίζουν την ομαλή
εκκαθάριση σε περίπτωση κρίσης», πρόσθεσε ο Ενρια. «Αυτές
είναι οι δύο δικλίδες ασφαλείας
που πρέπει να δει κανείς όταν
εξετάζει συγχωνεύσεις», κατέληξε.
Τη Δευτέρα ο Ενρια (αλλά και η
γερμανική κεντρική τράπεζα) είχε
στείλει το μήνυμα, μέσω συνέντευξης στους Financial Times, ότι
δεν πρόκειται να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις για τη δημιουργία
εθνικού ή ευρωπαϊκού πρωταθλητή, κάτι που θέλει η γερμανική
κυβέρνηση, η οποία πιέζει για τη
συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. «Δεν
μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα των
εθνικών πρωταθλητών ή των ευρωπαϊκών πρωταθλητών», είχε
πει ο Ενρια. Ο Γιόακιμ Βούερμελινγκ, ανώτατος αξιωματούχος
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Οροι από SSM στη συγχώνευση
Deutsche Bank με Commerzbank

Η στροφή προς τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός
ότι οι πελάτες δεν είναι πλέον τόσο πρόθυμοι να επισκέπτονται τα απομακρυσμένα καταστήματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η Bolt, η εσθονική ανταγωνίστρια
της Uber, ετοιμάζεται να εισέλθει
σε ακόμη μία αγορά, της παράδοσης φαγητού και έτοιμων γευμάτων. Αλλωστε, το έχει ήδη κάνει
και η Uber, που παρέχει μέσω της
πλατφόρμας της υπηρεσίες μετακίνησης από ιδιώτες οδηγούς
με το δικό τους όχημα. Κι αν αυτή
καθ’ αυτήν η πρωταρχική κίνηση
της Uber ήταν «επαναστατική»,
οδηγώντας στη δημιουργία μιας
εντελώς νέας αγοράς στη μετακίνηση εντός πόλεων, τη διευκόλυνε
και στα επόμενά της βήματα – ένα
από αυτά ήταν η αγορά παράδοσης
έτοιμων γευμάτων και φαγητού
εν γένει με την Uber Eats. Ακριβώς
αυτό μιμείται και η Βolt, με έδρα
το Ταλίν της Εσθονίας, με παρουσία σε 30 χώρες του κόσμου και
25 εκατομμύρια χρήστες. Γενικά
μιλώντας, η αγορά παράδοσης
έτοιμων γευμάτων αναπτύσσεται
ραγδαία σε διεθνή κλίμακα.
Η Bolt ξεκίνησε ως Taxify και

σήμερα απασχολεί 850 εργαζομένους, εκ των οποίων το ένα τρίτο
βρίσκεται στο Ταλίν, σύμφωνα με
την ιστοσελίδα www.baltic-course.com. Στο δε δίκτυο των επαγγελματιών της εμφανίζονται εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί, σύμφωνα
με τις δηλώσεις εκπροσώπου της
Bolt.
Οι πρώτες πόλεις, στις οποίες
μέσα στους επόμενους μήνες θα
διατίθενται από αυτήν υπηρεσίες
παράδοσης φαγητού, θα είναι το
Ταλίν, το Ελσίνκι, καθώς και το
Κέιπ Τάουν. «Διακρίνουμε πως η
αγορά παροχής υπηρεσιών έχει
πολύ μεγάλα περιθώρια για έτι περαιτέρω ανάπτυξη», επισημαίνει
ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής
της Bolt, Μάρκους Βίλιγκ. «Χρησιμοποιούμε όλη την υφιστάμενη
εμπειρία μας για να προσφέρουμε
στην πελατεία μας ακριβώς την
εξυπηρέτηση που επιθυμούν». Αλλωστε, έχουν ήδη έτοιμη την υποδομή με την τεχνολογία, την τε-
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Η εσθονική Bolt ακολουθεί την Uber και στο delivery

H Uber επέκτεινε τις δραστηριότητές της στη διανομή φαγητού μέσω της
Uber Eats. Την πρακτική αυτή αντιγράφει η εσθονική Bolt.
χνογνωσία, το δίκτυο οδηγών και
οχημάτων –τόσο τετράτροχων όσο
και δίτροχων–, αλλά και εκτεταμένο
δίκτυο χρηστών σε πολυάριθμες
χώρες.

Από την άλλη πλευρά η ανταγωνίστρια Uber Eats δεν είναι παρούσα σε ορισμένες περιφέρειες
της Ανατολικής Ευρώπης και της
Αφρικής, τις οποίες όμως η Bolt

εκτιμά ως ζωτικής σημασίας.
«Οπουδήποτε έχουμε προβάδισμα
και ηγετική θέση, εκεί είναι η σωστή αγορά για να επεκταθούμε
και στην αγορά παράδοσης φαγητού», τόνισε σε συνέντευξή του ο
κ. Βίλιγκ. Και οι κινήσεις της εταιρείας τους ακολουθούν την ευρύτερη τάση της αγοράς στη Δυτική
Ευρώπη, η οποία επεκτείνεται και
συσπειρώνεται, ενώ προσεχώς
αναμένονται νέες επιχειρηματικές
συμφωνίες.
Ειδικότερα, η ολλανδική Takeaway, η οποία έχει το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς στην ίδια τη χώρα
αλλά και στο Βέλγιο, είχε συμφωνήσει από τον Δεκέμβριο να αποκτήσει τη γερμανική ανταγωνίστρια Delivery Hero. Το τίμημα
ανέρχεται σε 930 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια απόπειρα της Uber να
αποκτήσει τη βρετανική Deliveroo
δεν ευοδώθηκε. Ο λόγος ήταν ότι
υπήρξαν διαφωνίες ως προς την
αποτίμηση της τελευταίας. Σημει-

ώνεται ότι η Deliverοο είχε δεχθεί
σκληρή κριτική λόγω της επισφαλούς απασχόλησης που επιφύλασσε στους οδηγούς της. Η δε επίσης
βρετανική Just Eat, της οποίας η
χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια,
βρέθηκε στο επίκεντρο των επενδυτικών κεφαλαίων Cat Rock Capital Management. Τα εν λόγω κεφάλαια έκαναν αγώνα δρόμου για
να προωθήσουν τη συγχώνευση
της Just Eat με άλλη ανταγωνίστριά
της.
Ο Μάρκους Βίλιγκ εξέφρασε την
πεποίθηση ότι έχει τόση δυναμική
στην αγορά η Bolt, την οποία ίδρυσε και διοικεί, ώστε να μπορεί να
στηρίξει τα μεγαλόπνοα σχέδιά
του για επέκταση δραστηριοτήτων.
Εν κατακλείδι, υπενθυμίζεται πως
η εσθονική εταιρεία πέρυσι τον
Μάιο συγκέντρωσε 175 εκατ. δολάρια, ενώ αποτιμήθηκε σε 1 δισ.
δολάρια.
BLOOMBERG
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Οι επενδύσεις ξένων
στην αγορά ακινήτων
ξεπέρασαν το 1,35 δισ.
Tου ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τη δική της «άνοιξη» φαίνεται πως
διανύει πλέον, ύστερα από 10 συναπτά έτη «βαρυχειμωνιάς», η ελληνική αγορά ακινήτων. Σύμφωνα
με την επεξεργασία των στοιχείων
που συγκεντρώνει η Τράπεζα της
Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 2018
εισέρρευσαν στη χώρα συνολικά
κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ για
αγορές ακινήτων (κυρίως κατοικιών)
από ξένους επενδυτές. Πρόκειται







Η ανάκαμψη της ζήτησης αποτυπώνεται
και στις τιμές, που κινούνται ανοδικά.
για ποσό αυξημένο κατά 172,1%
σε σχέση με το 2017, όταν και πάλι
είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά
86,5% σε σχέση με το 2016, σε 500
εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς
ακινήτων, το 2018 κορυφώθηκε το
κύμα επενδύσεων από ξένους ιδιώτες και μικρομεσαίους επενδυτές
στην εγχώρια αγορά κατοικίας, με
σημείο αναφοράς τα διαμερίσματα
στο κέντρο της Αθήνας, εκείνα στα
νότια προάστια του λεκανοπεδίου,
αλλά και τις πολυτελείς εξοχικές
κατοικίες.
Οι προοπτικές εκμετάλλευσης
διαμερισμάτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας
μίσθωσης (Airbnb, Booking, Homeaway κ.λπ.), η απήχηση του προγράμματος χορήγησης αδειών διαμονής μέσω της επένδυσης τουλάχιστον 250.000 ευρώ για την αγορά ακινήτων («χρυσή βίζα») και η
συνεχιζόμενη άνοδος του τουρισμού (συνεπώς και της ζήτησης
για εξοχικές κατοικίες) τροφοδό-

τησαν τη μεγάλη αυτή αύξηση.
Ενδεικτικό της ζήτησης για ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας είναι
και το γεγονός ότι τα συμβόλαια
αγοραπωλησιών ακινήτων που κατατέθηκαν στο Υποθηκοφυλακείο
Αθηνών κατά το οκτάμηνο του
2018 (Ιανουάριος - Αύγουστος) αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η θετική αυτή
πορεία της ζήτησης από το εξωτερικό αποτυπώνεται πλέον και στις
τιμές των κατοικιών, καθώς το 2018
σηματοδότησε και το πρώτο πλήρες
έτος αύξησης των αξιών, ύστερα
από μία ολόκληρη δεκαετία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το
τέταρτο τρίμηνο του 2018, που
ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες
η Τράπεζα της Ελλάδος, στο σύνολο
της χώρας οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 2,5% κατά
μέσον όρο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Αντίστοιχα, στο σύνολο του έτους, η μέση
άνοδος των τιμών πώλησης κατοικιών ανήλθε σε 1,5%, έναντι μείωσης της τάξεως του 1% κατά το
2017. «Κινητήριος μοχλός» της ανόδου των τιμών ήταν η αγορά της
Αθήνας, όπου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι αξίες ενισχύθηκαν
με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του
4,2%, ενώ ακολούθησε η αγορά της
Θεσσαλονίκης, όπου η αύξηση άγγιξε το 2,1%.
Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές στις άλλες μεγάλες πόλεις αυξήθηκαν κατά 1,1% και 0,7%
στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας
(κυρίως τουριστικοί προορισμοί).
Συνολικά για το 2018, οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 2,4% στην Αθήνα,
κατά 0,9% στη Θεσσαλονίκη, κατά
0,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και
κατά 0,6% στις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας.
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την
πορεία του προγράμματος «χρυσή

βίζα», με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν κατά το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 το σχετικό μέγεθος
ανήλθε σε 1.127 άδειες κι ενώ εκκρεμούν ακόμα εκατοντάδες άδειες
λόγω γραφειοκρατίας. Στο σύνολο
του 2017, οι άδειες που εκδόθηκαν
είχαν διαμορφωθεί σε 961. Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος στα μέσα του 2013 και μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου του 2018, έχουν
εκδοθεί 3.620 άδειες. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, το γραφείο της Αθήνας
έχει εκδώσει 1.143 από τις 3.620
άδειες. Αλλες 968 άδειες έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία υποδοχής του Πειραιά, ενώ την πρώτη
τριάδα συμπληρώνει η Παλλήνη
με 644 άδειες.

ΑΠΕ

Αύξηση κατά 172% λόγω «χρυσής βίζας» και Airbnb

Σημείο αναφοράς τα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, εκείνα στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου, αλλά και οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Η Αθήνα, 14η ελκυστικότερη πόλη για επενδύσεις real estate
Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς
ακινήτων καταγράφεται και από
την PricewaterhouseCoopers
(PwC) στην ετήσια έκθεσή της για
τις επενδυτικές προοπτικές της
παγκόσμιας αγοράς ακινήτων, η
οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Urban Land Institute.
Σε αυτήν, η Αθήνα αναρριχήθηκε 15 θέσεις στην πανευρωπαϊκή κατάταξη, με αποτέλεσμα να
αποτελεί πλέον τη 14η ελκυστικότερη πόλης της Γηραιάς Ηπείρου
για επενδύσεις σε ακίνητα. Η κατάταξη προκύπτει με βάση τις απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. Πρόκειται για την
καλύτερη κατάταξη που εξασφαλίζει η ελληνική πρωτεύουσα μετά
την 5η θέση στην αντίστοιχη έρευνα για το 2015. Από τότε και μέχρι

και την περυσινή έρευνα, η Αθήνα
παρέμενε σταθερά σε μια από τις
χαμηλότερες θέσεις. Για παράδειγμα, στην αντίστοιχη έρευνα του
2017 (που αφορούσε τις προοπτικές για το 2018), είχε βρεθεί στην
29η θέση επί συνόλου 31 πόλεων,
πάνω μόνο από τη Μόσχα και την
Κωνσταντινούπολη.
Στη φετινή έκθεση επισημαίνεται ότι η έξοδος της ελληνικής
οικονομίας από τα μνημόνια και
η επιστροφή στις αγορές αποτέλεσαν μια θετική εξέλιξη που θα
ευνοήσει σταδιακά και την αγορά
ακινήτων, αρκεί βέβαια να συνδυαστεί με την επιτάχυνση του
ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης.
Σχολιάζοντας τα σχετικά ευρήματα, η κ. Σοφία Αθανασοπούλου,
διευθύντρια του κλάδου ακινήτων
για την PwC Ελλάδας, ανέφερε ότι

«η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος των ακινήτων θα εξακολουθήσει και το 2019 να προσφέρει
αξιόλογες αποδόσεις. Η τεχνολογία
αναμένεται να διαδραματίσει κινητήριο μοχλό για τον μετασχηματισμό του προσφερόμενου προϊόντος σε εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα.
Η επέκταση του ηλεκτρονικού
εμπορίου και η δυνατότητα τηλεργασίας δημιουργούν την ανάγκη για ευέλικτους χώρους και λειτουργούν αποτρεπτικά σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Στον κλάδο
της κατοικίας η επέκταση του
Airbnb έχει δημιουργήσει την
ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης
του κτιριακού αποθέματος, ενώ
ενισχύεται η ελκυστικότητα εναλλακτικών επενδύσεων όπως είναι
οι φοιτητικές εστίες και τα επιπλωμένα διαμερίσματα, που συν-

δυάζονται με παροχή υπηρεσιών
φιλοξενίας», καταλήγει η κ. Αθανασοπούλου.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας για την Αθήνα, οι επενδυτές
εμφανίζονται αισιόδοξοι για την
αγορά γραφείων, η οποία εκτιμάται
ότι προσφέρει τις μεγαλύτερες
προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών και αύξησης των τιμών ενοικίων.
Μάλιστα, αρκετοί σημειώνουν
ότι οι ευκαιρίες αφορούν κυρίως
τον κλάδο της ανάπτυξης νέων
γραφείων, γιατί υπάρχει μεγάλη
έλλειψη σύγχρονων χώρων, δεδομένου ότι τα τελευταία 8-9 χρόνια
η προσφορά ήταν μηδαμινή. Ετσι,
ακόμα και μια μικρή άνοδος της
ζήτησης είναι ικανή να προκαλέσει
σημαντική αύξηση των ενοικίων,
κάτι που ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται στην αγορά.

Με διαδικασίες εξπρές πλέον
οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων
Αλλάζει τώρα το καθεστώς για τις συμβάσεις έως 5,5 εκατ. ευρώ
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Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Αλλάζει ριζικά ο νόμος περί προμηθειών της κυβέρνησης. Με τις αλλαγές
που έρχονται, οι δημόσιες προμήθειες εισέρχονται σε νέο καθεστώς, ακόμη πιο ταχύρρυθμης διαδικασίας υλοποίησης από εκείνη που προέβλεπε ο
σχετικός νόμος (ν. 4412/2016).

Ούτε δύο χρόνια δεν άντεξε ο νόμος
περί προμηθειών της κυβέρνησης
και πλέον αλλάζει συθέμελα.
Με τις αλλαγές που έρχονται, οι
δημόσιες προμήθειες εισέρχονται
σε νέο καθεστώς, ακόμη πιο ταχύρρυθμης διαδικασίας υλοποίησης
από εκείνη που προέβλεπε ο σχετικός νόμος (ν. 4412/2016).
Η ρύθμιση αφορά τις δημόσιες
συμβάσεις κάτω των ορίων, για τις
οποίες συντομεύει ο χρόνος υλοποίησή τους.
Πρόκειται για τις χαμηλού ύψους
συμβάσεις, οι οποίες ανάλογα με
το είδος (προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, δημόσια έργα) δεν ξεπερνούν τα όρια των 144.000 ευρώ έως
5,54 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες
συμβάσεις ανοικτής διαδικασίας,
η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
προσφορών μειώνεται από 22 σε
15 ημέρες. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον το κρίνει η αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία μπορεί
να συντομευθεί περαιτέρω, και μέχρι 10 ημέρες.
Στην κλειστή και στην ανταγω-








Αν η διαδικασία αφορά
προεπιλεγέντες ενδιαφερομένους, τότε η
προθεσμία δύναται να
επισπευσθεί ακόμη
και στις 7 ημέρες.
νιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής
ανέρχεται σε 10 ημέρες από 15 που
προέβλεπε η αρχική διάταξη του
νόμου. Μάλιστα, αν η διαδικασία
αφορά προεπιλεγέντες ενδιαφερομένους, τότε η προθεσμία δύναται
να επισπευσθεί ακόμη και στις 7
ημέρες. Τέλος, στους συνοπτικούς
διαγωνισμούς η προθεσμία λήψης
μιας προσφοράς μειώνεται στις 10
από 12 ημέρες που ήταν πριν.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι χρόνοι δημοσίευσης μιας
προκήρυξης διαγωνισμού σε εθνικό
επίπεδο δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό, αφού πλέον η ενημέρωση
των ενδιαφερομένων/ υποψηφίων
γίνεται μέσω του Κεντρικού Ηλε-

κτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΜΗΔΗΣ) και είναι άμεση.
Υπογραμμίζεται δε ότι αντίστοιχη
μείωση της προθεσμίας υποβολής
προσφορών επήλθε και στις συμβάσεις άνω των ορίων, δηλαδή πάνω
από το όριο των 144.000 ευρώ έως
5,5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το είδος
της σύμβασης.
Η αλλαγές αυτές δεν είναι οι μόνες
που υφίσταται ο συγκεκριμένος νόμος. Συνολικά 48 άρθρα του ν.
4412/2016 μεταβάλλονται, άλλα σε
μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο
βαθμό. Κάποιες μεταβολές είναι προς
τη θετική κατεύθυνση, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες δημοσίων
προμηθειών.
Ωστόσο η τακτική της «σαλαμοποίησης» διατάξεων είναι κι εδώ
ορατή. Στην πράξη το σχέδιο νόμου
είναι συλλογή τροπολογιών παρότι
η στόχευσή του είναι η προσαρμογή
κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου
τροποποιούνται συνολικά οκτώ νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση τα
τελευταία δύο χρόνια. Μάλιστα, οι
τέσσερις ψηφίστηκαν από την ελληνική Βουλή μόλις πέρυσι και ορισμένοι από αυτούς στο β΄ εξάμηνο
του έτους. Εκτός του νόμου περί

δημοσίων προμηθειών, στο ν/σ
τροποποιούνται οι νόμοι 4440/2016
(Ενιαίο σύστημα κινητικότητας
στη δημόσια διοίκηση και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση), 4399/2016
(Καθεστώς ενισχύσεων ιδιωτικών
επενδύσεων), 4514/2018 (ΕΣΠΑ
2014-2020), 4497/2017 (Ασκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων), 4512/2018 (Διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις του προγράμματος
οικονομικής
προσαρμογής),
4548/2018 (Αναμόρφωση δικαίου
Α.Ε.) και 4549/2018 (Μεσοπρόθεσμο
πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής). Στην πράξη, το σχέδιο νόμου που στόχο έχει την προσαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας συνιστά ένα πολυνομοσχέδιο που
υπογράφει σχεδόν το σύνολο του
υπουργικού συμβουλίου. Στο ίδιο
σχέδιο νόμου επίσης ρυθμίζονται
θέμα της Ηelexpo - ΔΕΘ, της ΜΟΔ
και συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣΥΔΙ).
Πρόκειται για άλλο ένα μεγαλεπήβολο όργανο στρατηγικής, πάνω
από τους οργανισμούς βιομηχανικής
και πνευματικής ιδιοκτησίας που
θα διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και τις πατέντες στη χώρα
μας.
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Πολιτισμός και αειφορία ταιριάζουν
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και την εκδήλωση του ΘΟΚ μιλάμε για τα αρχαία θέατρα της Κύπρου
Συνεντεύξεις στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Με την ευκαιρία ÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝÖÕß
ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÕ© ÍÏÇÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇ¡ÁØÇË¦ÚØÕßÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÖÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÇØÞÇÃÇÛÁÇÚØÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÙÚÎ
ÙÆÔÊËÙÎÚÕßÇØÞÇÃÕßË¦ÚØÕßÓË
ÚÎÙÎÓËØÏÔÂÙÆÍÞØÕÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÙßÔÕÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎÔÎÛÕÖÕÏÄÑÇÏ
ÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÔÛÂÔÚÜÔÏ¦ÊÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕßÈÏÈÒÃÕß¬ÇØÞÇÃÇÁÇÚØÇÚÎÝ ÆÖØÕß®ÑÇÏÚÕÔÚÇÆØÕÜ¦ÔÔÎ¡ÖÁÔÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
ÜÓÇÚËÃÕßÏ¦àÜÓÇ®ÖÕßÙÚÄÞÕ
ÁÞËÏÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÑÇÏÇÔ¦ÊËÏÐÎ
ÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÞ×ØÜÔÛÁÇÙÎÝÑÇÏ
ÇÑØÄÇÙÎÝ

ΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
–Τι είναι αυτό που σε παρακίνησε
να ασχοληθείς με τα αρχαία θέατρα της Κύπρου και να γράψεις
ένα βιβλίο αποκλειστικά γι’ αυτά;
¶ÁÑÊÕÙÎ¬ÇØÞÇÃÇÁÇÚØÇÚÎÝ ÆÖØÕß®ÖØÕÁÑßÉËÇÖÄ
ÚÎÔÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕßÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÔÛßÓÃÙÜÄÚÏÚÇÛËÇÚØÏÑ¦
ÇßÚ¦ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇÓÇØÚßØÕÆÔ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÛÎÙÇßØÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÎÍÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÚÎÝ
ÆÖØÕßÙÚÕÔÇØÞÇÃÕÑÄÙÓÕ¥Ý
ÓÕØÌÂÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÒÕÏÖÄÔÙÚÎÔ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÚÕßÚÄÖÕßÓÇÝÖØÕÁÑßÉËÁÔÇÁØÍÕÙßÔÕÒÏÑÂÝÓËÒÁÚÎ
ÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÛË¦ÚØÜÔÖÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÙÚÕÔÎÙÃÓËÈ¦ÙÎÚÇ

Εμβληματικό ~Ñ{iÐÑËÐiÐÉË³iØÖ¨ÈÉËÑ{³Ñ¨TÑËÚÓÑ³¨³iØ.ÑÜÑÐËÑØ$T¨Ø³ÈËÈÑÑ~Ò×i~ÉÈ³iÐÑ³{~ÒÑÌ³Ñ¨TÑ{ÜÌoÒÑ¨ÑoÉ¨oi

«Το αρχαίο θέατρο είναι
ζωντανό, όταν το ποτίζει
ο δραματικός λόγος»

Το Σωματείο με όλη του
την εμπειρία θα μπορούσε να συμβάλλει
στον σχεδιασμό ενός
προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και στην Κύπρο.

ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÚÏÝÌÏÒÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÍØÇÌÏÑÁÝÓÇØÚßØÃËÝÖÕßÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚØÁÌËÏ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÊÏÇÔÕÃÍËÏÙßÔ¦ÓÇÚÕßÝÕØÃàÕÔÚËÝÖ¦ÔÜÙËÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÛËÓÇÚÏÑÂ
–Μέσα από αυτή την ενασχόλησή σου, έχεις καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με
την κυπριακή κοινωνία της αρχαιότητας;
¶ßÚ¦ÚÇÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇÓÇØÚßØÕÆÔÄÚÏÙÚÎÔ ÆÖØÕßÖÂØÞË
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÄÚÏÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔË
ÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏËÔÍÁÔËÏÚÕÛÁÇÓÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÑÇÏÓÄÔÕÄÚÏÚÇÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÇßÚ×Ô
ÚÜÔÑÚÏÙÓ¦ÚÜÔÊÏÇÙ×ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ×ÝÙÂÓËØÇÚÇÑÇÛÏÙÚ¦ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
–Μία παράσταση αρχαίου δράματος νομίζεις ότι λειτουργεί σήμερα σε ένα αρχαίο θέατρο;
¶ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÛËÓËÒÏÇÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ ÚÕß ÇØÞÇÃÕß ÛË¦ÚØÕß
ËÃÔÇÏÎÛÁÇÙÎÓËÙÆÓÓÇÞÄÚÎÔ
ÖÒÕÆÙÏÇÍËÜÌßÙÏÑÂÓÕØÌÕÒÕÍÃÇ
ÚÕßÞ×ØÕß¡ËÚÕÚØÃÖÚßÞÕÇØÞÏÚËÑÚÄÔÎÓÇ¶ßÖÕÑØÏÚÁÝ¶ÛËÇÚÁÝ®

Το αρχαίο ÚÓÑ³¨³ÈÈ¨ËÈ³iÉÑ¨TËÑÉÐÉÖÉËÑ{ÓÑÑÌ³ÑÉÐKÜiÐÑ³{~Ì³É¨ÑÑ¨TÒ{ÑÐiÐÉËÑ³iØÖ¨È
ÖÕßÖØÕÙÊÃÊËÏÙÚÎÛËÇÚØÏÑÂÖØ¦ÐÎÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÔÕßÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÑÇÏ
¦ØØÎÑÚËÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÓËØ×ÔÚÕß
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÖ¦ÔÚÇÕÏ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÇØÞÇÃÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÚÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÕÝ
Ð¦ÒÒÕßÚÕÇØÞÇÃÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏ
àÜÔÚÇÔÄÄÚÇÔÚÕÖÕÚÃàËÏÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÝÒÄÍÕÝ©ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÏÙÓÄÝ
ÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÙÚÕÏÊË×ÊËÝÊÕÞËÃÕ
ÊÏÕÞÁÚËßÙÎÝÚÜÔÏÊË×ÔÑÇÏÇÐÏ×Ô
ÚÕßÊØÇÓÇÚÏÑÕÆÒÄÍÕßËÃÔÇÏÎÇÓÌÃÊØÕÓÎÙÞÁÙÎÖÕßÙßÓÈ¦ÒÒËÏ
×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏËÖÃÑÇÏØÇÇßÚ¦ÚÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇ
–Υπάρχουν άγνωστα αρχαία θέατρα στην Κύπρο; Ποια είναι η
εικόνα που έχεις για τα θέατρα

που σήμερα βρίσκονται στα Κατεχόμενα (Σαλαμίνα, Σόλοι)
¶ÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÇÚÁÙÙËØÇÇØÞÇÃÇÁÇÚØÇÖÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÙÑÇÖ¦ÔÎÙÚÎÔ ÆÖØÕÊßÙÚßÞ×ÝÚÇ
ÑÇÚËÞÄÓËÔÇÛÁÇÚØÇÚÎÝÇÒÇÓÃÔÇÝÑÇÏÚÜÔÄÒÜÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÙËÖÕÒÒÕÆÝ¦ÍÔÜÙÚÇÒÄÍÜÚÜÔ
ÙßÔÛÎÑ×ÔßÙÚßÞ×ÝÇßÚ¦ÚÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇÇÌÁÛÎÑÇÔÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕß
ÞØÄÔÕßÓËÖØÄÞËÏØËÝÑÇÏÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÁÝËÖÏÊÏÕØÛ×ÙËÏÝÖÕß
ÁÍÏÔÇÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔÏÊÃÜÔÚÜÔ
ÑÚÏØÃÜÔÑÄÓÎÚÕËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕÚÎÝ¦ÌÕßÇÔÑÇÏÎÇÔÇÙÑÇÌÂÚÕßÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃËÃÔÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝ¦ÍÔÜÙÚÕÑÇÛ×Ý
ÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÇÔÕÏÞÚÄÍÏÇËÖÏÙÑÁÖÚËÝ

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΝΟΣ
–Ποια είναι η αποστολή του Σωματείου σας;
¶;V ÜÓÇÚËÃÕ ¥¡®
ÏÊØÆÛÎÑËÚÕÑÇÏÁÞËÏÜÝÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÑÇÏÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÞ×ØÜÔÛÁÇÙÎÝÑÇÏÇÑØÄÇÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔ
ÁÔÚÇÐÂÚÕßÝÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎàÜÂ
ÑÇÏÚÎÔÇÔÇÍÜÍÂÚÕßÝÙËÓÕÞÒÄ
ÍÏÇÓÏÇÈÏ×ÙÏÓÎÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÑÇÏ
ÚÕÖÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ¡ËÑËÔÚØÏÑÄÓÂÔßÓÇ¬ÇÓÔÎÓËÃÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
àÜÂÝ®ÚÕ¥¡®ÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÜÝÑÇÚÇÒÆÚÎÝ®ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÙßÔËØÍËÏ×ÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÚÕßÝÌÕØËÃÝ
ÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝßÉÏÖËÚÂ
ÙÚÄÞÕßÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ

ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔ
–Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη, πώς μπορούν να συνδεθούν
με τα μνημεία;
¶;Õ¥¡®ÜÝÁÔÇÝÇßÛËÔÚÏÑÄÝËÑÌØÇÙÚÂÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÓËÚÕÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÔÁÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ
ÏÇÊØÕÓÁÝÑÇÏÚÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦
¦ØÑÇ ÆØÏÇËÖÏÊÃÜÐÎËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÙßÓÓËÚÕÞÏÑÕÆÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÕÖÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÓËÚÎÓÕØÌÂ¬ÕÖÏÑÕÆßÓÌ×ÔÕß
ÕÏÄÚÎÚÇÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇÖØÕÜÛÂÙËÏÑÇÏÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÁØÍÕ
Ñ¦ÛËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÌÁØÕßÓËÚÇÓÔÎÓËÃÇÙÚÕÑÁÔÚØÕ

ÚÎÝàÜÂÝÚÎÝÇËÏÌÕØÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
–Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να γίνει παράδειγμα για τα
εν Κύπρω θέατρα; Στην Ελλάδα
υπάρχουν απτά αποτελέσματα;
¶¬ÕÜÓÇÚËÃÕ¥¡®ÁÞËÏ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÙËÄÒËÝ
ÚÎÝËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ±ÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô
ÏÇÊØÕÓ×ÔÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇÚËØË¦ÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝ¡ÑÇÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×Ô¦ØÑÜÔ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¦ØÑÕ
ÚÕßÙÑÒÎÖÏËÃÕßÚÎÝÖÏÊÇÆØÕß
ÑÇÏÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¦ØÑÕÙÚÕÔ
©ØÞÕÓËÔÄÕÏÜÚÃÇÝ¬ÕÜÓÇÚËÃÕ
¥¡®ÓËÄÒÎÚÕßÚÎÙßÙÙÜØËßÓÁÔÎËÓÖËÏØÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄËÔÄÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ©ÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÝ²ÜØÏÑÂÝÖÁÔÊßÙÎÝ
©²ÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕ¡ÏÇÝÊÎÒÇÊÂËÖ×ÔßÓÎÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÏÇÊØÕÓÂÝÖÕßÛÇÁÞËÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÄÚÎÝ
ÚÇÓÕÔÇÊÏÑÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÇØÞÇÃÇ
ÛÁÇÚØÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇ
ÑÕØßÌÇÃÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÕßÔÎÙÏÕÆ

Περισσότερα o{Ñ³.ÐÑ³ÉËtÛå=Ïåu³Uv²²U¯¯ÀÀÀXx>Å>n¦¯
Πληροφορίες: É³¨{~Ì~³Ê¨{
1$V0É³Ò¨³i¸¬Ñ¨³ËÈV¨Ñ¬UÆÆ
ÐÐ.³T¨³È×ÈÑo{ÓVÚÑÉ~³ËÚÉ³Ñ{~³ÖÐ{Ñ~Ñ{Ñ×ËÉØå¨TÑËÈÛ¨ÒÐÑ³ØÑÌÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³È
1$ ËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

100 χρόνια Bauhaus με εκθέσεις και χορό

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

24.3.19 -30.3.19

Με αφορμή³ÑÆÆT¨Ì{Ñ>ºv>º©V³
³{³Ö³~ÑË³ÉÖ¨ÈÙ{¨oÑÉ{
ÐÑÇËÐÉ³ÈØÉ³ÑË¨ÈØ³È~Ñ{¨~É~ÜiÐÓÈØÉ{Ù{~ÖØÐ{ÑÉ{¨ÒÉ~ÙiÜÉÐÉ³Ë³Ü>ºv>º©!_º©_VÈ
Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÉ~ÚÓÉ{ØV¨KÜÓØV
ÓÑÈÓÙ¨{~ÑÚØ~Ñ{Ð{ÑÑ¨Ò³Ñi
T¨Ö Ñ¨~³Ê¨{ÉØÉ~ÙiÜÉ{Ø{ÙÖ
É~ÚÓÉ{ØÐÉ³Ë³ÜtH>ºv>º©x>nxx©²>
gR_R²_X¦_©_>¦Rvu~Ñ{t'ËKØ(ÜÈÙ¨ËÙiØgÑ³{¨ÌØ³È~È¨{Ñ~Ö
Ð³É¨{ÐÖu{ËÉØÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÖÑÌ³{Ø¸¬Ñ¨³ËÈÐÓT¨{
å¨{ÜËÈ.³ÑÉo~ÑË{Ñ³É~ÚÓÉÚÑ
oËÉ{Ö³ÐiÈÇÊ³iiÐÉ³ÑÂÖ³ÈÑ¨T{³Ó~³ÑåÜÓÂi(ÑÑÙÌÈÜÈ~Ñ{³È
'ËKÈ(ÜÈÙ¨ËÙiVo{Ñ³iÑ¨T{³É~³{~Ê³iÖ¨ÐÓÑÑÌ³ÑT¨Ì{Ñ0i
ÉÐÓiV¸dÑ¨³ËÈVÚÑ¨KÜiÚÉËi
³Ñ{ËÑ>ºv>º©wX_>XÃ²v0i
0É³Ò¨³iV´å¨{ÜËÈVÙ{¨oÑÉ³Ñ{³
.ÈÓÙ¨{>ºv>º©V³0ÐÊÐÑå¨T{³É~³{~ÊØ³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØ
.³{Øå¨{ÜËÈÚÑÜÒKÈT¨ÑiÑ¨Ò³ÑiT¨Ö~Ñ{¨KÜÊ³Ñ{ËÑØ³
>R_vº©__k}©x>(É¨ËÙØÉ~ÙiÜÉÑÌ¸¬Ñ¨³ËÈÐÓT¨{å¨{ÜËÈ
¸Æ${É~ÚÓÉ{ØÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÖ
³_²v_w©²x²º²<Ã_¦V³iÜÉ×

Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΔΙΑΛΕΞΗ

Παγκόσμια
Ημέρα Θεάτρου
Ο Θεατρικός $¨oÑ{ÐÌØÖ¨Èo{¨³ÒÇÉ{³i(Ño~ÌÐ{Ñ ÐÓ¨Ñ1ÉÒ³¨ÈÐÉ
ÐËÑÉ~ÙÊÜiÑ×{É¨ÐÓi³ÑÑ¨TÑËÑ
ÚÓÑ³¨Ñ³iØÖ¨È~Ñ{³iÖÙÉi³È
å¨TÑËÈ1ÉÒ³¨ÈÐÉ³iiÐÉ¨{ÊVÖoT¨i~{ËÑ{Ñ³ÑÑ¨TÑËÑÚÓÑ³¨Ñ³iØ
Ö¨ÈÚÑÐ{ÜÊÉ{iiÚ{ÌØwÑ¨TÑ{ÜÌoØåÚÊå³{ÒÙÈ Ë³{ÐØ¨~É~ÜiÐÓØ³È1$~Ñ{Ð{Üi³ÊØ³i
É~ÙÊÜiÉËÑ{.³ÑÖ¨ØÒiØÓØV(¨ÌÉÙ¨Ø³È.ÐÑ³ÉËÈÛ{ÒÇÐÑ.³T¨³È×ÈÑo{ÓVÚÑÉ~³ËÚÉ³Ñ{
~³ÖÐ{Ñ~Ñ{Ñ×ËÉØå¨TÑËÈÛ¨ÒÐÑ³Ø
ÑÌÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³È1$³Ë¨{1$V
¨ioÌ¨iåÈÂÉ³ËÈT¨ØÑÜÑ{Ö
.(0É³Ò¨³i¸¬Ñ¨³ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐ
Πληροφορίες 77772717.

Ò¨~ÈÛ¨Ò~È¸V³iÉÈ~ËÑV³
ÈÓÙ¨{³(ÑÉ{³ÊÐ{ÉÈ~ËÑØV
³i o~Ði~Ñ{iÑ¨Ò³ÑiT¨Ö³i
.³Óoi¨ÖÉÈ~ËÑØV(Ñ¨ÚÉØ
¸lV°o{ØåÙ¨ÓÑØVÉÈ~ËÑ ÉË-

ÙØÉËÑ{ÉÜÉÖÚÉ¨iÉÌÜÉØ³{ØÉ~ÙiÜÉ{ØΠληροφορίες τηλέφωνο 22674606,
kultur-nikosia@goethe.de. Για ολόκληρο
πρόγραμμα εκδηλώσεων www.goethe.de/
kypros/bauhausimhaus

ΕΚΘΕΣΗ

«Ο θείος Γιάννης» του Αντώνη Γεωργίου

³Ó¨³Ñ0Ñ~i{~Ò~Ñ{~³ÖÐ{ÑTÉÙ{ÒÇÉ{Ò~iØÉÉÚÜÊØV³×³{ÐÌ
åÜÉÂÒ³É¨{Ì³K{³ØÉ³iÐÈ{~ÊÉ{ÐÓÜÉ{ÑÓTÉ{ÑÑÜÒKÉ{~iÚÓ³iØ(ÑËÇÈ
{U³Ñ³ËØåÜ~{K{ÒÙiØVÛiÐÊ³¨iØ
å³ËÈVÛÊÐi³¨ÑÛiÐi³¨{ÒÙÈVÒ¨iØ

È¨{ËÙÈV.ÒKKÑØÉË~ÈV{ÜÒ³Ñ¨{³ÙÖÜÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø8v_¦_>º©®¸V
{TÑÊÜÈÈÜËÙilV(ÑÜÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑV¸Ñ¨³ËÈ³{ØdU´ÆÐÐ
´ÆÑ¨³ËÈ³{Ø®UÆÆÐÐ(ληροφορίες:
99395970.

Πενταδάκτυλος –
Contemporaries
Η έκθεσηt(É³ÑÙÒ~³ÈÜØg
²_¦>¦x_©uÚÑ×{ÜÂÉÊÉ{Ó¨oÑ
ÖoT¨iØ³ÓTiØVÐÉ³ÌTÑÑ¨È{ÒÉ{³³¨ÌÐÉ³ËÑ³{ÐÉ³ËÇÈÑÈ³Ê³iÉÐKÜiÐÑ³{~Ê¨É{¨Ò{ÖoT¨{~ÑÜÜ{³ÓTÉØÒÚÉÓ¨o
ÚÓÜÉ{Ñ¨~ÑÜÓÉ{g~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{
ÚÉÑ³ÊgÉÚÑ¨¨Ö³ÒØ³ÑÙ{ÑÙ¨ÒÉ{
~Ñ{ÑÑÑ¨³iÚÉË³{Ñ³{¨ÉÖÉ{o{Ñ
ÑÈ³Ì³É{KÜi³{~ÌÑÈ³ÌKÈÌÌT{ÐÌ
ØÉ{~ÌÑÑÜÜÒ~Ñ{ØtÐiÐÉËuÈÉ¨{KÒÜÜÉ{³iÉÈ~ËÑ~Ñ{tÈo~¨ÖÉ³Ñ{u
ÐÉ³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ³iØÌÜiØ~Ñ{³
~Ñ³Ë~³iØ Ó~ÚÉiÚÑ×{ÜÂÉiÚÉË
ÑÌ³Ò¨³{ÓØ~Ñ{³.É³ÓÐK¨{
³iÉKÓ³É{({Ñ~ÚÊ~i o~ÑË{Ñ¸
Ñ¨³ËÈÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÓØ®.É³ÉÐK¨ËÈÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~iV
åÑ³ÑËÈÉKÓ³il¨iÉËÙÈVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
22668838, info@leventisgallery.org

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Attempts to Escape [Απόπειρες Διαφυγής]

«Σπαράγματα Μνήμης»
H Alpha C.K. Art GalleryÑ¨È{ÒÇÉ{Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³È ÜÜiÑÇo¨Ò×È{TÒÜiÑÈÒ~i Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Üt.Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÊÐiØuÉËÑ{i³¨Ë³iÑ³Ð{~Ê
Ó~ÚÉi³È~ÑÜÜ{³ÓTi³iÖ¨~Ñ{¨³iÑ¨ÈËÑi³ÈÓ¨oÈ³È³iÖ¨ÐÉ³ÒÑÌÉÓÑT¨Ì{Ñ%Ø~Ñ{ÉÌÜÉØ³È³{ØÙÈÜÉ{ÓØViÑÚ¨{i
Ð¨×Ê~Ñ{ÒÜ{~È¨{Ñ¨TÉË³ÐÉoÑÜÖ³É¨ÐÓ¨Ø³iØ
Ço¨Ñ×{~ÊØ³È0ÉÙ{Ñ×Ó¨³ÈÉ³{ÒÇÉ³Ñ{³{Ø
ÑÜ{iÐÓÉØ×{oÖ¨ÉØ~Ñ{³iTÓi³ÈØÐÉ³
É¨{KÒÜÜ³ÑT¨ ÚÉÐÑ³ÜoËÑ³ÈÑÑ×Ó¨É³Ñ{
ÐÉ{Ù{ÑË³É¨iÉÈÑ{ÚiËÑÉ¨{~ÓØÐÊÐÉØV³{Ø
TÓÉ{Ø³×ÖÜ~Ñ{³iÑ{Ù{~ÊiÜ{~ËÑ³iËÑ
³iTÜ{ÒÇÉ{ÐÉ{i³{~Ê~Ñ{TÉÙÌÐÉ³Ñ×È{~ÊÙ{ÒÚÉiVØ¨ËÇÑ³iØÑÚ¨{iØÉÐÉ{¨ËÑØ~Ñ{ØÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÌKËÐÑÝv>
Ý¦²>_¦ÃVÜÉ×Ñ~Ñ¨ËÈ~Ñ{(ÑÑ{~ÜÊ´VÉÈ~ËÑÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÓØ´
å¨{ÜËÈΠληροφορίες τηλέφωνο 22751325, info@ackgallery.com

Η Art Seen Ù{¨oÑÉ{³iÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉiÐÉ³Ë³ÜtåÌÉ{¨ÉØÛ{Ñ×ÈoÊØuVÉ
É{ÐÓÜÉ{Ñ³iØÑ¨ËÑØ.³ÒÚi Ó~ÚÉi
Éo~Ñ{{ÒÇÉ³Ñ{³{Ø¸¬Ñ¨³ËÈ~Ñ{ÈÐÐÉ³ÓTÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØU.Ö¨ØåÑ³ÑËÈV>¿xX>²Rv_¦Vå{~Ñ³É¨Ëi
Éoi{ÒVÑ¨ËÑ1ÉÙ¨Ò~iV ÖÑÑ¨ÑÚÒ~iVË~È(É¨{~ÜÓÈØV-Rx`²`+`>x©²_V
É¨oËÑ.Ño¨ÊVx>>/>Ã¦VÈ¨{Ò~Ø
ÑÜÜÊØV'ÒØÈ¨{Ò~ÈV>¦}8>xn_¦
Ó~ÚÉiÈo~É³¨É{ÓÑÜÈ×{~ÌÖÜ~¨{³{~ÖÜÌoÈ~Ñ{Ó~×¨ÑiØ
ÑÌÙÙÉ~ÑÖoT¨ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈ
É¨oÒÇ³Ñ{ÐÓÙ{Ñ×¨É³{~¨Ñ~³{~~Ñ{ÐÉÚÌÙ É{ÜoÊ³Ó¨o
~ÑÚØ~Ñ{iÙ{Ò³ÑÂÊ³ÈØ³T¨¨-

³ÉËÈÓÑÖÜÉÑÜÜÑ~³{~t~Ñ³Ñ³ÒÉu©x²º>²x©#¨ÉØÜÉ{³È¨oËÑØU
ÛÉÈ³Ó¨ÑV0É³Ò¨³i~Ñ{(Ñ¨Ñ~ÉÈÊl´Æg
ÆÆÊÐÉ¨Ñ³ÉKÖÝ¦²-__Vå¨TÑ~Ñ¨ËÈV®®VÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22006624, info@art-seen.org
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Αλλού ο παπάς, κι αλλού τα ράσα

Ε

ίμαι σίγουρος ÄÚÏÄÒÕÏÊÏÇÈ¦ÙÇÚËÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß¡ÇÑÇØÏÜÚ¦ÚÕßØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß§ÁÇÝÕßÙÚÏÔÏÇÔÂÝÑÇÏ¦ÙÎÝ
ÆÖØÕß²ØßÙÕÙÚÄÓÕßqØÕÑÇÛÎÓÁÔÕß
ÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÊÏ¦ÊÕÞÕÝ
ÚÕßÖÕÙÚÄÒÕßÇØÔ¦ÈÇÄÚÏÇÖÇÒÒ¦ÞÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÑÇØÑÃÔÕËÖËÏÊÂÊËÔÚÇÃØÏÇàË
ÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßßÚßÞ×ÝÑÇÏÓÃÇ
ÑÇÒÂÓÕßÛËÃÇÇÖÎÒÒ¦ÍÎ¦ØÇÑÇÏÕÆÚËÙË
ËÑËÃÔÎÖÂÍÇÏÔËÑ¦ÔÜ¦ÒÓÇÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏ
ÒÁÜÄÚÏÎÛËÃÇÓÕßÓÕÏ¦àËÏÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß¯©ÆÚËÍÏÇÖÒ¦ÑÇËÑËÃÔÎËÃÔÇÏ
ÚÇÖËÏÔÂÑÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÁÒËÍËÊÄÐÇÚÜ
Ë×ËÃÓÇÏÑÇÒ¦ÓÇÔÇËÃÔÇÏÄÒÕÏÑÇÒ¦
ÇÏÓÁØËÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÛßÓ¦ÓÇÏÚÇÑ¦ÒÇÔÚÇÚÕßÇà¦ØÕßÖÕßÒÁÔË!ÃÊÇÌÄÈÕßÝ
ËÃÊÇÚØÄÓÕßÝËÃÊÇÈ¦ÙÇÔÇÑÇÏÖÄÔÕßÝB¯D
Ê×ÙÚËÓÕßÒÃÍÕÔËØ¦ÑÏÔÇÐËÖÒÆÔÜÚÕ
ÌÇØÓ¦ÑÏ® ¦ÖÜÝÁÚÙÏÖËØÏÁÍØÇÌËÑÇÏÎ
ÛËÃÇÓÕßÚÕßÝÛÇÒ¦ÓÕßÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ÄÖÕßÁÑÇÔËÚÏÝÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃËÝ
ßÙÚßÞ×ÝÄÓÜÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑÄÙÓÕßÖÕß
ÖËÛÇÃÔËÏÄÖÜÝÎÌÃÒÎÓÕßÎÍÍÁÒÇÁÞÕÔÚÇÝàÂÙËÏÓÄÔÕÞØÄÔÏÇÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÚÎÔÇÙÛÁÔËÏ¦ÚÕßÝÜÝÇØÓÄàÕßÙÇ
ÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÝËÔÓÖÕØËÃ¦ÒÒÜÙÚËÔÇËÃÔÇÏÁÚÙÏÑÇÏÇÔßÖÕÛÁÙÕßÓË

Μαζί
εν σιωπή

Σ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Ευριπίδης ÛË~Ñ{Ø~iÚÉ³ÉË³1ÓÑ³¨7_¦©º©³~Ñ{Ö¨o{Ó¨o³ÈÉÐÉ{ÑÖÈoo¨Ñ×ÓÑå³iÉ¨oËÈ ËÑ{
i¨³iÈÉ¨oÑËÑ³Ì³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ
Ì~Ñ{³È~iÚÓ³iÐÉ³7_¦©º©VÑÜÜÒi
ÙÉÖ³É¨iÐÉ³ÑÂÖ³ÈØÈÒ³iiVÐÉ³Ò³i
É{³ÈTiÐÓiÑ¨ÑooÊ³¸Æm³ÈÓ¨oÈ
>_²_0~Ñ{Ö¨o{Ó¨o³Èå³i
É¨oËÈVo¨ÑÐÐÓ³¸Æ®³i~ÑÚÐ{ÜÈÐÓi~È¨{Ñ~ÊÙ{ÒÜÉ~³VÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{³iÖ¨VÑÜÜÒÙÉÑ×¨ÒÐÌ³
³ÌÐÑØ ÑÖoT¨VÜÈ¨Ì
Ó¨oÈVÉ~~{³ÑØÑÌ³³{~Ì~Ñ{³
Èo~É~¨{ÐÓVÑ¨Ñ³i¨ÉË³ÑÌÑÈÐKÑËÈoÖ¨~Ñ{ÐÓÑÐÑØ~Ñ{ÑooËÇÉ{Ù{Ñ¨{~Ò~Ñ{~{{~ÒÇi³ÊÐÑ³Ñ³ÈÊÐÉ¨Ñ
ÑÓ¨oo{Ñ³iÐÑÂ{Ò³È~ÑÚÉÌØÐÑØ
³×Ì³³iØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØoÖ¨³ÈV
Ð{ÑÉÜÉoÉËÑo{Ñ³T¨ÌÈÉ¨ÒÉ{~Ñ{

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÄÚÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕËÓÖÒÁÑËÚÇÏÕËÄÝ ØÕÑÇÛÎÓÁÔÕßÛÇÇØÑÕÆÙËÁÔÇÊÄÙËÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÖÕÚÁÊËÔÛÇÁÈÇàËÚÇ ÐÇÙÕÏÕËÄÝÓÕßËÃÓÇÏÑÇÒ¦ÄÒÕÏÇÝ
ÑÏÚ¦ÖÏÇÚÕßÑ¦ÚÜÑÇÏÛÇÁÒËÍËÖÕÏÕÔÔÇ ßÖÕÓËÃÔÕßÔÑÇÏÛÇÈÍÕßÔÔÏÑÎÚÁÝÄÖÜÝ
ÚÏÓÜØÂÙÜÖÕÏÕÔÔÇÚÇÒÇÏÖÜØÂÙÜ"ËÔ ËÍ×®ÑÇÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÒÄÍÕËÕÆÛÇÑÂÚÕÔÕÓÃàÜÊÏÄÚÏÖÕÒÆÇÖÒ¦ÕËÄÝÇÍ¦ÖÎ ØßÚÚË!ÕÖÇØÇÑÇÒ×ÔÎÓ¦ÝËÔÖ¦ÙÎÚÎ
ËÙÚÃqÜ¦ÔÔÕßÊqÌÂÙÚËÖÕßÓË- ÛÒÃÉËÏÎÓ×ÔËÏÝÚÕÊÆÔÇÙÛÇÏÎÓ¦ÝÖÇØÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÍËÏÇàÜÂÚÏÝËÙÚÃÈÇÙÏÒËÆÝÂ ÑÇÒËÃÔÚÕßÝËÔÖ¦ÙÎÛÒÃÉËÏÊÏ¦ÚÎÝÖÇÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÂÖÒÕÆÙÏØÇÑÒÂÙËÜÝÎÝÖÇØÇÕÝÂÖÁÔÎÝÂÊÃÑÇÏÕÝ
ÑÇÒÕÆÓËÛÇÇßÚÕÃßÖÄ
ÂÇÓÇØÚÜÒÄÝ®ÑÇÔËÃÝ θα αρκούσε «ένα δόξα σοι,
ÚÕßËÕÆq ÕØ
ÊËÔÐÁØËÏ
©ßÊÁÔÖÁØÇÔÚÕÆÚÕß
ο Θεός μου, είμαι καλά,
ËÔÛÁÒÜÔÇÞØË×ÓÃÇÚÁÚÕÏÇÊÂÒÜÙÎÛÇ
ÙÜÚÕÔ¡ÇÑÇØÏ×ÚÇÚÕ όλοι ας υπομείνουν και θα
ÇØÑÕÆÙËÑÇÏÛÇÂÚÇÔ
ÓËÑÇÑÂÖØÄÛËÙÎÃ- βγουν νικητές, όπως εγώ»
ÔËØÄÙÚÕÌÇØÓ¦ÑÏÖÕß
ÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÇßÚÂ
ÍËÆÕÔÚÇÏÄÙÕÏÇÙÛËÎÊÂÒÜÙÎÁÍÏÔËËÔÚÎ
ÔÕÆÔÑÇÏÒÄÍÕÔÖÇØÇØÆÓÎÚÕßÒÄÍÕßÊËÔËÔÔÕÕÆÙËÈËÈÇÃÜÝ ÓßÛÃÇÝÛÇËÐÁÖËÓÖËÒÒ¦ÇÔÕÆÚËÇßÄÚÏÄÙÕÏÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔ Ú¦ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÚÄÚË!Õß ÆØÏË
ÇÖÄÚÕÔÑÇØÑÃÔÕËÃÔÇÏËÖËÏÊÂÎÇØØ×ÙÚÏÇ ÌßÒÇÑÂÔÚÜÙÚÄÓÇÚÃÓÕßÑÇÏÛÆØÇÔÖËÖ¦ËÏÙËÚÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÝà×ÔÎ¶ ØÏÕÞÂÝÖËØÃÚÇÞËÃÒÎÓÕß¡ÎËÑÑÒÃÔÎÝ
ÖÇÖÕÆÚÙÏ¶ÇÙÛÁÔËÏÇÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕÝ ÚÎÔÑÇØÊÃÇÔÓÕßËÏÝÒÄÍÕßÝÖÕÔÎØÃÇÝ®
ÞÏÕÆÓÕØÖÕßÜÙÚÄÙÕÊËÔÁÞËÏÚÃÖÕÚÇÚÕ ¤ÇÒÓÄÝØÓq
ÇÙÚËÃÕÏÊÃÜÝÍÏÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÒÒ¦ÐÁØËÚËÇßÚÄÊËÃÞÔËÏÚÕßÒ¦ÞÏËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÖÏÙÚÕÃÑÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇËÑÒ¦- ÙÚÕÔÙÚÎÊÏÑÂÓÕßÇÔ¦ÍÔÜÙÎÁÒÒËÏÉÎ
ÈÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÕßÝÜÝ ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÑÇÏÇÓËÚØÕÁÖËÏÇßÙÚßÛËÃÇÚÏÓÜØÃÇ
Þ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÇÖÄÚÕßÝÏËØ¦ØÞËÝÕÏ
³ÙÚÕÞÎÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÎÊÂÒÜÙÎÚÕß ÕÖÕÃÕÏÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÛËÄÖÔËßÙÚÕÏ

ÑÇÏÕÒÄÍÕÝÚÕßÝÔÇËÃÔÇÏÓßØÜÓÁÔÕÝÑÇÏ
È¦ÒÙÇÓÕÙÚÏÝÉßÞÁÝÇÒÒ¦ÇÖÄÄÒÕßÝÄÙÕÏ
ÑÇÚÁÞÕßÔÏÙÞßØÄÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕÑÇÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÒÄÍÏÇÑÇÚÇÈØÕÞÛÃàÕßÔÇÖÄ
ÈØÇÊÆÝÒÁÐËÏÝÑÇÏÚÏÝËÓÁÙÕßÔÚÕÖØÜÃ
ÙÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÑÇÏÙÚÇÓÏÑØÄÌÜÔÇÊÕÛËÃÙÎÝÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÝÄÍÕÝÑÇÏÁØÍÕÔÇÖÁÞÕßÔÖÇØÇÙ¦ÍÍÇÝ¥ÝÖÕÒÃÚËÝÓ¦ÛÇÓËÔÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÓÇÙÚËÓËÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÓËÚÕ
ÓÁÚØÏÕÔÇÒÒ¦ÇÑÕÆÙÚËÕÐÆÓÜØÕÔÊËÔÛÁÒÕßÓËÚÃÖÕÚËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕTPUPT\T
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÆÒÎÑÇÏÊËÔÁÞÕßÓË
ÇÑÕßÙÚ¦ÚÕÓÁÚØÕÙËÚÃÖÕÚÇÏ¦ÚÇÍËÓ¦ÚÇÐÁÚØÕßÒÇÐÁÞËÏÒÇÔÚÕßÒ¦ÖËÝÑÇÏ
ÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÖÕßÊËÔÞÜØ¦ËÏÑÇØÌÃÚÙÇÚØ×ÓËÑÇÏÍÒËÔÚ¦ÓËÙÇÔÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÇÆØÏÕÑÕßÈËÔÚÏ¦àÕßÓËÚ¦àÕßÓËÒÁÓËÒÁÓË
ÑÇÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÑ¦ÔÕßÓË¡ÖËØÊÁÉÇÓËÚÕ
H\YLHTLKPVJYP[HZÑÇÏÔÕÓÃàÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÞØßÙÂÎÓËÚØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÄÞÏÚÕÓÁÚØÕ
¦ÔÚÜÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÓËÓËÓÃÇ
ÇÖÕÙÚØÕÌÂÇÖÄÚÕÔÜØÇÏÄÚËØÕÃÙÜÝ
ÆÓÔÕÚÎÝ©ØÛÄÊÕÐÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ!¦Ô
ÚÇÏÝÍÒ×ÙÙËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÒÇÒ×ÑÇÏ
ÚÜÔÇÍÍÁÒÜÔÇÍ¦ÖÎÊËÓÎÁÞÜÍÁÍÕÔÇ
ÞÇÒÑÄÝÎÞ×ÔÂÑÆÓÈÇÒÕÔÇÒÇÒ¦àÕÔ® ÕØÏÔÛq

ε μια αίθουσα ÞÕØÕÆÚÁÙÙËØÇàËßÍ¦ØÏÇ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚØÃÚÎÎÒÏÑÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÞÕØÁÉÕßÔ©Ï
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÇÊÏÄØÇÚËÝÇØÍÁÝËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝ ÇÏÕÏÕÑÚ×ËÃÔÇÏ
ÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÚÕßÛË¦ÚØÕßÁÓÖËÏØÕÏÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÕÑÇÛÁÔÇÝ!
ÒÃÑÎÒËÐÇÔÊØ¦ÑÎ ×ÙÚÇÝÇÒÇÔ¦ÑÎÝ
Ï¦ÔÔÎÝËÍÇãÚÎÝÔÚ×ÔÎÝÕØÊ¦ÔÕßÇÙÃÒÎÝ ÇØÇÓÖÕÆÒÇÝ±ÈÄÔÔÎ¡ÇÒÚÁàÕßª¦ÔÏÇ©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕßÔÔÁàÇÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕß
ÚÇÖËØÃÖÕßÒËÖÚ¦ÖÕßÊÏÇØÑËÃÎ
ÞÕØÕÍØÇÌÃÇÖËØÌÄØÓÇÔÝÚÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÇÝ
ÇÒÒÏÓ¦ÔÎ(SSLa]PLUZ®ÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÚÇÙ×ÓÇÚÇÊÎÒ×ÔÕßÔÙËÇÖÄÒßÚÎ
ÙÏÜÖÂÄÒÎÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÝÙÚÕÔÞØÄÔÕ
¬ÇàËßÍ¦ØÏÇÊËÔÓÏÒÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓË
ÓÄÔÎËÐÇÃØËÙÎÚÎÓÃÇÇÖÄÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕß
ÞÚßÖ¦ËÏÑÇÚ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕÞÁØÏÚÎÝÙÚÕ
ÖÄÊÏÑÇÒ×ÔÚÇÝËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄ
ÚÎÝ!ÒÇ® ¦ÔÕßÔÓÏÑØ¦ÈÂÓÇÚÇÑ¦ÖÕÚËÖÁÌÚÕßÔÑÇÏÙÁØÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÕÊ¦ÖËÊÕ¦ÒÒÕÏÊËÔÇÖÕÞÜØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔÑÇØÁÑÒÇ
ÙÇÔÔÇÇÖÕÚËÒËÃÌßÙÏÑÂËÐ¦ØÚßÙÂÚÕßÝÎ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÊÎÒ×ÔËÏÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÁÔÇÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÊÏÙÚ¦àËÏ¶ÂÇÊßÔÇÚËÃ¶ÔÇÍÃÔËÏ
ÖÇØÄÔ©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÝËÃÔÇÏÇÔ¦ÓÔÎÙÎ
ÞÕØÕÆÕÞÕØÄÝÚÕßÝÇÔ¦ÓÔÎÙÎÑÏÔÂÙËÜÔ
ÈØÇÊÆÚÎÚÇÙÚÎÔÁÑÌØÇÙÎÚÜÔËÖÏÛßÓÏ×ÔÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÒÏÍÄÚËØËÝËÖÏÛßÓÃËÝ
ÇÖÒ×ÝÚÕÙ×ÓÇÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃØ¦ÚÚÕßÔ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÒÒ¦ÎÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÎÙÞËÊÄÔ
ÇÑÏÔÎÙÃÇ×ÝÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄ"×ÝÎÌÛÕØ¦
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÇËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÕØÇÚÂÓÁÙÇ
ÙËÇßÚÄÚÕÒËÖÚÕ"¬ÕÛÁÇÓÇÊËÔËÙÚÏ¦àËÏ
ÕÆÚËÙÚÎÛÒÃÉÎÕÆÚËÙÚÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÕÆÚË
ÙÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÖÕßÙßÔßÖ¦ØÞËÏÙßÞÔ¦
ÓËÚÎÔÚØÃÚÎÎÒÏÑÃÇÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝÔÏÄÚÎÝ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÓËÚÕÔ
ÞØÄÔÕÎÙßÔÂÛËÏÇËÔÄÝÖËØÏÖ¦ÚÕßÞÜØÃÝ
ÙÑÕÖÄÓËÚÕÍÁÒÏÕÔÇÇÔÇÈÒÆàËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÓÏÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÞÜØÃÝÒÄÍÏÇËØÖÇÚÕÆÔ
ÊÃÖÒÇÊÃÖÒÇÇÑÕßÓÖÕÆÔÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÝÒËÝÑÇÏ
ÓÕÏØ¦àËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦ÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÖÇØÁÇ
ÙËÓÏÇËÔÊÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÒÁÐËÏÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÞÜØÃÝÔÇËÑÙÚÕÓÃàÕÔÚÇÏÃÔÇÏ
ÓÇàÃËÔÙÏÜÖÂ©ÏØÄÒÕÏÚÕßÇÊÆÔÇÓÕßÑÇÏ
ÚÕßÖÏÕÏÙÞßØÕÆËÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÕ
ÁÔÇÝËÓÖËØÏÁÞËÏÚÕÔ¦ÒÒÕÔÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÓËÚÕËÃÊÜÒÕÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎ©ÁÔÇÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦®ÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
©ÖÜÝÑÇÏÎÚÇÏÔÃÇ(TV\Y®Í¦ÖÎ®
ÚÕß¡ÃÑÇËÒ²¦ÔËÑËÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÕÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÎÝÎÇÔÇÍÏ×ÚÇ ÇÒÒÏÓ¦ÔÎÁÚÙÏÑÇÏÚÕ(SSLa]PLUZ®ËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÈÒÁÓÓÇÚÇ!ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚØßÌËØÄÚÎÚÇÝ
ÌÄÈÕßÇÔÎÓÖÄØÏÇÝÚØÄÓÕßÇÖÄÙßØÙÎÝ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝËÖÏÓÁÔËÏÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÙÚÕ
ÓÎÕØÇÚÄÊÏ¦ÍßÓÔÕÆÕÌÛÇÒÓÕÆÑÇÏÕÏÕÑÚ×
ËØÓÎÔËßÚÁÝÚÎÝÑ¦ÔÕßÔÚÕÇÄØÇÚÕÕØÇÚÄ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÃÛÕßÙÇÑÊÎÒ×ÙËÜÔÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÓËÚÎÙÞËÊÄÔ
ÇÞØÕÔÏÑÂÑÕÓÉÄÚÎÚÇÌÁØËÏÃÙÜÝÇßÚÄÚÕ
ÂÙßÞÇËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÕËÏÝÈ¦ÛÕÝÖÔËÆÓÇ
ÖÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇÖØÕÙÊ×ÙËÏÙÚÎÔÑØÇÚÏÑÂÙÑÎÔÂÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÚ¦ÛÎÝÏÈÇÛÏÔÄÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÖÕß
ÒÂÍËÏÙÚÏÝ ¡ÇãÕßÁÖØÇÐËÇßÚÄÖÕßÒÃÍÕÏ
ÖØ¦ÚÚÕßÔÍÏÇÚÃÊËÔÁÞËÏ¦ÓËÙÇËÐÇØÍßØ×ÙÏÓÇÕÌÁÒÎÊËÔÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇÊÎÓÄÙÏËÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ¦ËÔÙÚÇÔÚÇÔÁ!
ÌØÄÔÚÏÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏßÖÕÊÕÓÁÝÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝÓËÚÎÔËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÄÖÜÝÎÃÊØßÙÎÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝÑÎÔÕÛËÙÃÇÝ©ÏÖÇØÇÍÄÓËÔËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔÄÝ
ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÚËËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÄÞÏ
ÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÌØÕÔÚÃàËÏ
ÇßÚÄÖÕßËÑÖØ×ÚÎÝÄÉËÜÝÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÕßÙÚËØË×ÔËÏÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÛËÓËÒÏ×ÔËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊËÔÇÔÇÔÁÜÙË
ÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÚÏÈÇÛÏÔÕÆÇÖÒ×ÝÚÎÔ
ÖÇØÁÚËÏÔËÍÏÇÊÆÕÓÂÔËÝ±ÙÚËØÇÖÕÏÕÝ
ÐÁØËÏ¬Õ±©ÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊÎÓÄÙÏÇÖØÄÙÑÒÎÙÎËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÖÒÂØÜÙÎÚÎÝÛÁÙÎÝÓËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÄÚÏÎÖØÕÑÂØßÐÎÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎËÍÍÆÎÙÎÇÐÏÕÑØÇÚÃÇÝËÍÑßØÄÚÎÚÇÝÃÙÜÔËßÑÇÏØÏ×ÔÑÇÏÇÔÇÔÁÜÙÎÝ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ® ÇÔËÃÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÌÜÔÂÙËÏÄÚÇÔÎßÖÕßØÍÄÝ
ÇÖËßÛÆÔËÏÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ËÖÕÖÚËßÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÞÜØÃÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝ
ÏÇÚÃÙÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÂÊÎÁÞËÏ
ËÐÇÏØËÛËÃÚÕ Ñ¦ÛËËÍÍÆÎÙÎÇÐÏÕÑØÇÚÃÇÝ®ÑÇÚÇØØÁËÏÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏËÔÏÙÞßÓÁÔÇÚÇÖØÕÙÄÔÚÇ®ÚÎÝÊÏÇÖÒÕÑÂÝÑÇÏ
ÚÜÔßÖÇÍÕØËßÓÁÔÜÔÇÖÄÙßÔÚËÞÔÃËÝÑÇÏ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
¬Õ(SSLa]PLUZ®ÛÇÚÕÛßÓÄÓÇÙÚËÜÝ
ËÖÃÒÕÍÕÓÏÇÝÛÎÚËÃÇÝÖÕßËÃÚËËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃËÃÚËÄÞÏÁÊÜÙËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝ×ÙÚËÔÇÊÏÇÖËØÔ¦
ÚÕËÌÂÓËØÕËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÚÎÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÕßÙÃÇÝ
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Προβολή του χθες με όρους του σήμερα
Ο Πάρις Ερωτοκρίτου σκηνοθετεί το σαιξπηρικό «Ριχάρδος Γ’», στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ και θέτει τα δικά του ερωτήματα
ÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓËÚÕßÝÌËÕßÊ¦ØÞËÝ
ÚÕßÓËÙÇÃÜÔÇÕÆÓËÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÙÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÂÄÞÏ"Ï»ÇßÚÄ
ËÔÁÚÇÐÇÇßÚ¦ÖÕßËÙÆÕÔÕÓ¦àËÏÝ
ÔËÜÚËØÏÙÓÕÆÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
Í×ÊËÔÚÇÛËÜØ×ÔËÜÚËØÏÙÓÕÆÝ
ËÃÔÇÏÚØÄÖÕÝÔÇÊËÏÝÚÕÔÞØÄÔÕÄÞÏ
ÙËÍØÇÓÓÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÁÈÇÏÇ
ÔÇÙÕßÖÜÄÚÏÛÁÒÜÔÇÖÇÃØÔÜ
ÑÇÏØÃÙÑÇÙÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÕß
¢ßÙÏÑ¦ÄÞÏÚßÌÒ¦ÛÁÒÜÔÇÁÞËÏ
ßÖÄÈÇÛØÕÄÚÏÑ¦ÔÜ®

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠ ΑΚΗ

«Πράξε, σωστά, ÑÆØÏÁÓÕß©ÏÖÕÒÃÚËÝÙÕßÙËÖÇØÇÑÇÒÕÆÔ¡ÎÔÇØÔÎÛËÃÝÑØÇÚÇÏÁÎÍËÓÄÔÇÇßÚÂÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÖÕßÙÕßÊËÃÞÔÕßÔ ¦ÔËÚÕßÝ
ËßÚßÞÏÙÓÁÔÕßÝB¯D¶©áÓÁÍÏÇÚÃ
ÓËÌÕØÚ×ÔËÚËÓËÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÃÓÇÏÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÍÏÇÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÑÇÏÈÇÙÏÒËÃÇÇÝËÑÒÏÖÇØ×ÓÎÔÚÕ
Ö¦ØËÚËÙÚØÇÈ¦ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÑ¦ÔÜÇÖÕÊËÑÚÄÚÕÇÃÚÎÓ¦ÙÇÝB¯D®
ßÚÄÝÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÇÐÆÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕßÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÚÕßªÏÞ¦ØÊÕßËÃÔÇÏÛËÜØ×ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÕÆÝÚÕßÙÇÏÐÖÎØÏÑÕÆ
ÁØÍÕßªÏÞ¦ØÊÕÝq®ÖÕßÇÔËÈ¦àËÏ
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÕ© ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÕßÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
¦ØÏØÜÚÕÑØÃÚÕß©ªÏÞ¦ØÊÕÝ
q®ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÙÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦
ÊØ¦ÓÇÚÇÚÕß©ßÃÒÏÇÓÇÃÐÖÎØÑÇÏ
ÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÏÕÖÕÃÎÙÎÕ¦ØÏÝ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÕÏËÃÑÇÏÚÎÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÓËÁÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÕÚØÄÖÕ
¬ÕÇÔÁÈÇÙÓÇËÔÄÝÙÇÏÐÖÎØÏÑÕÆ
ÁØÍÕßÓÄÔÕËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÔ¦ØÏ
ØÜÚÕÑØÃÚÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÄÚÏÕªÏÞ¦ØÊÕÝ®ÚÕßÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓËÍ¦ÒÎÝÁØËßÔÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÁÔÇËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÜÝÚØÕÞÏÕÊËÏÑÚÏÑÄÍÏÇÚÕËÃÊÕÝÚÕß
ÊØ¦ÓÇÚÕÝÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
¿ÖÜÝÓÕßËÐÎÍËÃÕ¦ØÏÝÇßÚÄ
ÁÍÏÔËÍÏÇÚÃÛÁÒÎÙËÔÇÊËÃÐËÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÁØÍÕß©ªÏÞ¦ØÊÕÝÚÕßÇÃÐÖÎØËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÊØ¦ÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÕÏÖÎÍÁÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÕÔÁÕÝÈÇÙÏÒÏ¦ÝÕØØÃÑÕÝqÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕß

Οι δεκατέσσερις ηθοποιοί που παίρνουν μέρος
στην παράσταση αφοσιώθηκαν σε αυτή και
εν συνόλω υποστήριξαν ένα απαιτητικό έργο,
όπως ο «Ριχάρδος».
ªÏÞ¦ØÊÕßÁÈÇÒËÔÇÍØ¦ÉÕßÔÍÏÇ
ÚÕÔªÏÞ¦ØÊÕÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÔ
ÇÖÕÚØÄÖÇÏÕªÏÞ¦ØÊÕÑÇÏÚÁÛÎÑË
ÙËËÌÇØÓÕÍÂÎÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÚÜÔ
¬ßÊ×ØØÄÑËÏÚÇÏÒÕÏÖÄÔÍÏÇÁÔÇ
ÏÙÚÕØÏÑÄÁØÍÕßÚÕÓ¦ÚÜÝÒÕÏÖÄÔ
ÓÕßËÚÁÛÎÙÇÔÊÆÕàÎÚÂÓÇÚÇÚÕ
ÁÔÇÒÁËÏÖÜÝËÃÔÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÄÚÏ
ÁÍØÇÉËÕÇÃÐÖÎØ¦ØÇÊËÔÓÇÝ
ËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÏÃÙÞßËÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÖ¦ØÞÕßÔËÑËÃÔÕÏÖÕßÒÁÔËÄÚÏÚÇÄØÏÇ
ÓËÚÇÐÆÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ
ËÃÔÇÏÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚÇ©ªÏÞ¦ØÊÕÝÚÕß
ÇÃÐÖÎØÁÍÏÔËÎËÖÃÚÕÓÎÚÕßÊÏÇÈÕÒÏÑÕÆËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÙÚØÇÚËßÓÁÔÕ
ÚÕÁØÍÕ"ßÚ¦ËÃÔÇÏÇßÚ¦ÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÓËÇÖÇÙÞÄÒÎÙÇÔÊÏÄÚÏËÍ×
ÊËÔÂÛËÒÇÔÇÇÔËÈ¦ÙÜÇÖÒ×ÝÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÊÏÑÚ¦ÚÕØÇËÔÄÝÑÇÑÕÆÈÇÙÏÒÏ¦®ÑÇÏÚÕÔÃàËÏ!³ÒÒÜÙÚËÚÁÚÕÏËÝÏÙÚÕØÃËÝÚÏÝÈÒÁÖÕßÓË
ÑÇÏÙÂÓËØÇÔÇËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÍÆØÜÓÇÝ¡ËËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÌßÙÏÑ¦ÇßÚÄÖÕßÕÇÃÐÖÎØÁÍØÇÉËÍÏÇÚÕÔªÏÞ¦ØÊÕÇÒÒ¦ÊËÔÂÛËÒÇÔÇßÖËØÚÕÔÃÙÜÇßÚÂÚÎÍØÇÓÓÂ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÚÕÑËÃÓËÔÕÚÇÒÁËÏÇßÚ¦ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝßÚÄÖÕß
Ñ¦ÔÜËÃÔÇÏÔÇÈ¦àÜËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÊËÔÚÇÇÖÇÔÚ×®
©¦ØÏÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÙÑÎÔÕÛËÚÏÑ¦ÓÃÇÄÞÏÍØÇÓÓÏÑÂÊØÇÓÇ-

Σκηνική αρμονία ρόλων

Το έργο³È.ÑËÂi¨t,{TÒ¨ÙØ¶uÈo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{³Ñ{³¨{~ÒÙ¨ÒÐÑ³Ñ
~Ñ{(¨~ÌiØåoÑÚ~ÜÓÈØÈÙÖÚi~ÉÑ¨{³³ÉT{~Ò³KÑ{~Ì¨ÌÜ
ÚÕßØÍÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÖÁØÇÔÇÖÄ
ÚÕËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÛÁÓÇÎÄÒÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÚÕßÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÎÝ
ÇÒÂÛËÏÇÝÞÜØÃÝÔÇÖÇÃØÔËÏÛÁÙÎÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔØÜÚ×ÔÚÇÝ!©
ºªÏÞ¦ØÊÕÝ»ÊËÃÞÔËÏÚÏÑÇÑÄÁÑÇÔË
ÇßÚÄÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖ×ÝßÌ¦ØÖÇÐËÚÎÔËÐÕßÙÃÇÑÚÒÍ×ËÃÊÇÚÎÔ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÑÇÏÁÐÜÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÃÊÇÇßÚÄÚÕÁØÍÕÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕÁØÍÕÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝËÖÕÞÂ®ÂÓËØÇÖ×ÝÚÕÔ
ØÜÚ¦Ü" ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÔÇÖÕÆÓËÄÚÏ
ÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑËÕÚ¦ÌÕÝÚÕßÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÖÕßÂÚÇÔÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÓÁÔÇÔÇÙÑËÌÚ×ÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏàÕÆÓË

ÙËÓÃÇËÖÕÞÂÖÕßÈÕÓÈÇØÊÏàÄÓÇÙÚËÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕÒÒÁÝÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ®
³ØÇÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÚÇÔËÜÚËØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÄÖÜÝÚÇÇÒßÙÕÖØÃÕÔÇÕÏÙÚÕÒÁÝ
ÑÒÖ"ËÃÔÇÏÎËÖÄÓËÔÂÓÕßËØ×ÚÎÙÎ! ÇÚ¦ÇØÞ¦ÝÔÇÙÕßÖÜ
ÄÚÏÛËÜØÕÆÓËÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÜÝ
Ñ¦ÚÏÚÕÖÕÒÆÙÑÕÚËÏÔÄÑÇÏ¦ÍØÏÕ
ÁÚÙÏÊËÔËÃÔÇÏ"ÒÕÏÖÄÔÚÕ
ÁÞÕßÓËÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇËÔÄÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÚÕÔ
ÚËÓÇÞÏÙÓÄÚÕßÓËÇÒßÙÕÖØÃÕÔÕ
ÙÚÕÁØÍÕÒÕÏÖÄÔÞ×ØËÙÇÔÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÓÃÇÑÜÓÏÑÂÙÑÎÔÂÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÚÄÚËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÇ
ÈÒÁÖÜÑÇÏÙÂÓËØÇÓÃÇÕÒÏÍÇØÞÃÇ

ÙÜÙÚÂ¦ØÛØÜÙÎÙÚÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏËÑÚÜÔÜÔÕßÑ¦ÔËßÄÚÏ
ÇÖÇÍÍÁÒËÏÕÎÛÕÖÕÏÄÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑÇÚËÈÇÃÔËÏÙÚÕÑÕÏÔÄÐËÑ¦ÛÇØÇ
§ÇÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÕÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÓÂÔßÓÇ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂßÚÄÙÚÕÔªÏÞ¦ØÊÕ
q®ÖØÕÙÁÞÛÎÑËÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÏÓË
ÚÕÔ¦ØÏÚÕÙßàÎÚÂÙÇÓËÄÚÇÔ
ÁÞËÏÝÁÔÇßÉÎÒÄÊÏÇÑÆÈËßÓÇÇßÚÄ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄ©ÎÛÕÖÕÏÄÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÏ
ÛÇÞ¦ÙËÏÇÔÊËÔÖËÚÆÞËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÓÂÔßÓ¦ÚÕßÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ÔÕÎÛÕÖÕÏÄÝÒÕÏÖÄÔÈØËÏÚÏÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏÙÚÎÔÑ¦ÛËÙÑÎÔÂÚÄÚË
ÇßÚÄÓÇÚÇÕÒÄÍÕÝÚÕßÛÇÇÑÕßÙÚËÃ
ÖËÔÚÇÑ¦ÛÇØÕÝ®©ÏÎÛÕÖÕÏÕÃÚÎÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÊÕÆÒËÉÇÔÇØÑËÚ¦
ÙËÇßÚÄÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÑ¦ÚÏÖÕßÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÇÖÄÚÕÔÛËÇÚÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÇÖÕß
Ñ¦ÛËÓÂÔßÓ¦ÚÕßØÎÚÄÂßÖÄØØÎÚÕÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ©¦ØÏÝÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÁÑØÏÔË
ÄÚÏÎÍÔ×ÙÎÚÜÔÄÙÜÔÙßÔÁÈÎÙÇÔ
ËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÖÜÝÑÇÏÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝ
ÙÞÁÙÎÝÖÕßÁÞÕßÔÚÇÖØÄÙÜÖÇ

ÚÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÚÁÑÕÓÇÏÙÚÕÔØÕÑÄÖÎÍÇÛÕÑÒÁÕßÝ
ÚÕÔªÏÞ¦ØÊÕÕÕÖÕÃÕÝßÖÕÊÆËÚÇÏ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÏÒÁÜ
ÄÚÏÓËÁÖËÏÙËÄÚÏÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÞÜÒÄÝÓËÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÂ
ÚÕßÑÇÏÚÕÔØ×ÚÎÙÇÇÔÈÇÙÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÔËÔÄÝÎÛÕÖÕÏÕÆÑßØÏÇØÞÃÇÕ
¦ØÏÝÓÕßÇÖÇÔÚ¦ÄÚÏÚÕÃÊÏÕÚÕ
ÁØÍÕËÃÔÇÏÖØÕÙÜÖÕÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÕÇÃÐÖÎØÁÍØÇÉËÚÕÔ
ØÄÒÕÍÏÇÁÔÇÔÖÕÒÆÑÇÒÄÚÕßÌÃÒÕ¦ØÇËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÖÕÒÆÑÇÒ¦ÊÕßÒËÓÁÔÕÝØÄÒÕÝÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÑÇÏÓÕßÚÕÔÃàËÏ
¡ÎÔÐËÞÔ¦ÝÄÓÜÝÄÚÏÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔªÏÞ¦ØÊÕÚÕßØÕÑÄÖÎßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÄÖÜÝÕÊÕÆÑÇÝ
ÚÕß¡Ö¦ÑÏÍÞÇÓÓËÚÕÔ ÇØÇÕÆÒÎÕ²ÁÏÙÚÏÔÍÑÝÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏ
Õ ßØÏ¦ÑÕßÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÄÒÕÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÕÏÕÖÕÃÕÏÊÃÔÕßÔÙÚÕÔØÕÑÄÖÎÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔ¦ØÇÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕß
ÁÍÏÔËÂÚÇÔÙßÒÒÕÍÏÑÂÑÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÖØÄÙÌËØËÚÕÔÑÇÒÆÚËØÄÚÕß
ËÇßÚÄÍÏÇÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔßÖ¦ØÞËÏ
¦ÓÏÒÒÇÍÏÇÔÇÈÍËÏÕØÕÑÄÖÎÝ
ÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕ
ÚÄÙÕÑÇÒÄÝÈÕÎÛ¦ÔËÄÒÕÏÑÇÏÄÒÕÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÙÚÇÛÕÆÔÙËÁÔÇ
ËÖÃÖËÊÕ©ªÏÞ¦ØÊÕÝq®ËÃÔÇÏÁÔÇ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÁØÍÕÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÇÔÚÕÞÁÝÑÇÏÇßÚÄÚÕÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔ
ÄÒÕÏ©ÏÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝÎÛÕÖÕÏÕÃËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÑÇÒÕÃÎÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÇßÚÄÈÕÎÛ¦ËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ®

«Ριχάρδος Γ΄» ³È$ÈËÜ{ÑÐ
.ÑËÂi¨VÉ~iÚÉËÑ(Ò¨{
¨³~¨Ë³ÈÉ³¨{~Ê.~iÊ1$
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÓØ¸å¨{ÜËÈ~ÒÚÉ
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³VdU´ÆÐÐ
È¨{Ñ~Ê®UÆÆÐÐ

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Ενα έργο που δεν σε αφήνει να μην κατανοήσεις
Η ηθοποιός Μυρτώ Κουγιάλη μιλάει στην «Κ» για το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ανεβαίνει από ÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂ
ÚÎÝÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ³ÊÜÔÏ
¢ÒÜØÃÊÎ© ÇÒÄÝ³ÔÛØÜÖÕÝÚÕß
ËÚÙÕß¦Ô®ÚÕß¡Ö¡ÖØËÞÚÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎËÓËÙÄ
ÁØÞËÚÇÏÍÏÇÚØËÏÝÓÄÔÕÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÙÚÕ-SLH;OLH[YL
ÎÛÕÖÕÏÄÝ¡ßØÚ× ÕßÍÏ¦ÒÎÓÃÒÎÙË
ÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÕßÁØÍÕßËÔÍÁÔËÏÙÚÎÔ ®
©¡ÖØËÞÚÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÑØÆÈËÚÇÏÑÇÏÌÚÏÇÙÏÊ×ÔËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÁØËÏÖ×ÝÔÇÖËØÔ¦ËÏÙÚÕÔÛËÇÚÂ
ÖÏÑØÁÝÇÒÂÛËÏËÝÑÇÏÔÇÚÕÔÛÁÚËÏ
ËÔ×ÖÏÕÔËÔÜÖÃÜÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓË
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕßÚÕÔËÇßÚÄ
¬ÕÁØÍÕ© ÇÒÄÝ³ÔÛØÜÖÕÝ
ÚÕßËÚÙÕß¦Ô®ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÇßÚÂ
Î¦ØØÎÑÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÞÛËÝÓËÚÕ
ÙÂÓËØÇ¦ØÇÍËÈÕÂÛÎÙËÚÎ¡ßØÚ×
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÕÑËÃÓËÔÕÂÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÇßÚÃÙÚÎÑËÓËÚÎÔÎØÜÃÊÇ"
¡ßØÚ×ÓÕÆÇÖÇÔÚ¦!ÏÇÞØÕÔÏÑÄ
ÑÇÏËÖÃÑÇÏØÕÄÙÕÖÕÚÁÄÖÜÝÑÇÏ
ÙËÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇËÖÃÑÇÏØÕÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÑÇÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕßËÚÙÕß¦Ô
ÖÄÍØÇÌÂÝÚÕßËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕ
ÖÕßÊËÔÙËÇÌÂÔËÏÔÇÓÎÔÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÝÔÇÓÎÔÇÏÙÛÇÔÛËÃÝÔÇ
ÓÎÔÚÇßÚÏÙÚËÃÝ®
¬ÕÇÔÁÈÇÙÓÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÍÃÔËÚÇÏÓËÚÎÌÄØÓÇÚÕßÓÖØËÞÚÏÑÕÆÛË¦ÚØÕßÑ¦ÚÏÖÕßÛËÜØ×ÄÚÏ
ÙßÔÏÙÚ¦ÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÜÙÚÄÙÕÎ¡ßØÚ×ÈÒÁÖËÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÏÕÇÖÒ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙÑÕÖÏ¦ÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆÖÕßÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÑÇÏÓÕßÒÁËÏ!ßÙÑÕÒÃËÝ
ÙËÁÔÇÑËÃÓËÔÕÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÖ¦ÔÚÇÄÖÜÝÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÈÏÈÒÃÇÇÔÇÒÆÙËÏÝÓËÒËÚÎÚÁÝÑÇÏ
ÊÏ¦ÌÕØÇ¦ÒÒÇËØËÛÃÙÓÇÚÇ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÈÕßÚÂÐËÏÝÍÏÇÔÇ
ÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÝÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆÓÖÕØËÃÝ
ÑÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÊÏÑÂÙÕßÇÔÚÃÒÎÉÎÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙÕßÚÕ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÙÕß¬ÕÁØÍÕÜÓÄ
ÙÖÇØÇÞÚÏÑÄÓËÞÏÕÆÓÕØÓËÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖËßÛÆÔÙËÏÝ®ÇÖÄ
ÄÒÇÚÇÁØÍÇÚÕßÙÚÕÑÕÏÔÄÈ¦àËÏ
ÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÙÚÕÔÛËÇÚÂÞÜØÃÝ
ÔÇÛÁÒËÏÔÇÚÕÔËÑÈÏ¦ÙËÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÔÇÖ¦ØËÏÓÄÔÕÝÚÕß
ÛÁÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓË
ÓÏÇÖÏÕÑØÏÚÏÑÂÓÇÚÏ¦®
ÙÆÄÓÜÝÖ×ÝÙÚÁÑËÙÇÏÇÖÁÔÇÔÚÃÙÚÕÔØÄÒÕÙÕßÖ×ÝÈÒÁ-

Είναι συγκινητικά δοτική, δεν αισθάνομαι ότι
έχω φτάσει στα όριά μου
με τη Σεν Τε... τα όρια
άλλωστε είναι για τον καθένα κάτι συγκεκριμένο
και σίγουρα για μένα είναι κάτι το ανεξάντλητο,
λέει η Μυρτώ Κουγιάλη.
ÖËÏÝÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝËÔ¬Ë
ËÖÇÔÁØÞÕÓÇÏ"Í×ÊËÔÓÖÕØ×
ÔÇÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÛ×ÚÄÙÕÇÖÄ
ÚÎËÔ¬Ë¬ÇßÚÃàÕÓÇÏÙßÍÑÏÔÕÆÓÇÏÙßÓÖÕÔ×ÑÒÇÃÜÛßÓ×ÔÜ
ËØÜÚËÆÕÓÇÏÞÇÃØÕÓÇÏÙÇÔÖÇÏÊÃ
ÄÖÜÝËÑËÃÔÎÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦ÖÕß
ÁØÞÕÓÇÏÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÔËÔ¬Ë
ÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝº§ÇÓÖÕØ×ÔÇ
ÊÃÔÜÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇÎÊÕÔÂËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÖØÄÙÜÖÕÙÇÔÁÈÒËÖÇÙÚÇ
ÙÆÔÔËÌÇÖËÚÕÆÙÇ»ÖÕÏÕÝÞÇÃØËÚÇÏÇÒÂÛËÏÇÚÄÙÕÖÕÒÆÄÚÇÔÖØÕÙÌÁØËÏ²ÜØÃÝÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÑ¦ÚÏ
ÂÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÖËØÏÓÁÔËÏÔÇÓÎÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÕÙÑÕÖÄÝÄÚÏÊÃÔÜÊÏÄÚÏ
ÛÇÓÕßÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃËÔËÃÓÇÏ
ÑÇÒÂÒÁËÏÙÚÕßÝÛËÕÆÝºÊÃÙÚÇÙÇ»
ÒÁËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÑÇÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÕËÃÔÇÏÓÇÝÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎËÔ¬ËËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÖÕÒÒÁÝÌÄØËÝÊËÔÐÁØËÏÖ×Ý
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÂÚÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÇßÚÄÑÇÏÖ×ÝÓÕÏ¦àËÏÎÏÙÕØØÕÖÃÇ
ÍÏÇÚÃÑÇÒÕÙÆÔÎÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄÍÏÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÑÇÏÄÚÇÔÊÏÇÚ¦àËÏÝÂÄÚÇÔ
ÒËÝÉÁÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÑÇÒÕÙÆÔÎ
ÑËÃÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏ
ÔÇÈØËÏÚÎÒÆÙÎ
×ÝÚÕÑÇÚÇÌÁØÔËÏ"¿ÚÇÔÒÕÏÖÄÔÕÏÛËÕÃÚÎÝÊÜØÃàÕßÔÒËÌÚ¦
ÍÏÇÔÇÚÎÔËßÞÇØÏÙÚÂÙÕßÔÍÏÇÚÎ
ÌÏÒÕÐËÔÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÚÕÔÇØÞÏÑÄ
ÚÎÝÊÏÙÚÇÍÓÄ¶ÍÏÇÚÃËÃÓÇÙÚË¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÇÚÁÒËÏËÝÑÇÏÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÚÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÔÇÚÕÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÔÇÛÁÒÕßÓËÔÇÚÕÌÚÏ¦ÐÕßÓË¶ÎËÔ¬ËÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏÖÏÇÚÎÔºÖËØÏÕßÙÃÇÚÎÝ»
ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇËÌËÆØËÏÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÄÉÎÚÕßÃÊÏÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÙËÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÇÊÏÑÃÇÝÑÇÏËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝ
ÑÇÏËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÌÛÄÔÕßÚÕÔÕßÃ
¬Ç´ÔÇÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÐ¦ÊËÒÌÕÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÙÑÒÎØÄÝÇÊßÙ×ÖÎÚÕÝ¦ÒÒÇÑÇÏÖÕÒÆÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÝ´ÔÇÔ¦ÔÚØÇÒÕÏÖÄÔÖÕßÓË
ÁÔÇÔÖÏÕËßÛÆÚØÄÖÕÙÑÒÎØÄÑÇÏ
ÖÕÔÎØÄÛÇÈ¦ÒËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎ
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ÛÁÙÎÚÕßÝÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔËÔ
¬ËÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ®
ËÔ¬ËÓÁÔËÏÁÍÑßÕÝÑÇÏÄÒÇ
ÇÒÒ¦àÕßÔ¦ØÇßÖ¦ØÞËÏÓÁÚØÕÍÏÇ
ÚÎÔÚÏÓÏÄÚÎÚÇÑÇÏÜÝÓÁÚØÕËÔÔÕ×ÚÕÖÇÏÊÃ!ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÌÂÙÕßÓËÇÖÁÐÜÚÇÊÆÕÖÏÕÈÇÙÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÁØÍÕßÚÎØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦ÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝËÔ
¬ËÍÏÇÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÙßÔÁÞËÏ¦ÚÎÝÓÁÙÇÙËÚÕÆÚÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÁØÜÚÇÝÑÇÏÎÓÎÚØÄÚÎÚÇºÄÖÕÏÇÇÊÏÑÃÇÁÑÇÔÇÚÎÔ
ÁÑÇÔÇÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÜÚÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÕßÍÏÇÔÇÙ×ÙÜÚÕÔÍÏÕ

ÓÕßÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ»ØÜÚËÆËÚÇÏ
ÚÕÔÕßÔÁÔÇÔÇËØÕÖÄØÕÖÕßÑÇÏ
ÇßÚÄÝÑ¦ÚÏÛÁÒËÏÇÖÄÚÎàÜÂÚÕß
ÛÁÒËÏÔÇÖËÚ¦ÐËÏ²ØËÏ¦àËÚÇÏÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑÇÏÎËÔ¬Ë
ÛÁÒËÏÔÇÈØËÏÚÕÔÚØÄÖÕÔÇÚÕßÚÕ
ÖØÕÙÌÁØËÏ´ØÜÚÇÇÔÃÑÎÚËÙÚÎÔ
Ó¦ÞÎ®¡ßØÚ×ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÄÚÏÁÞËÏÚÇßÚÏÙÚËÃÖÕÒÆÓËÚÎËÔ¬ËÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÍÂÏÔÎ
ÇÔÛØÜÖÏÔÂÑÇÛÎÓËØÏÔÂÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÑÇÏÓÇÞÂÚØÏÇÃÔÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦ÊÕÚÏÑÂÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÄÚÏÁÞÜÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦ÓÕßÓË
ÚÎËÔ¬ËÚÇÄØÏÇ¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏ

ÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇÑ¦ÚÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÏÙÃÍÕßØÇÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÚÕÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÕÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ¦ÒÒÕÑÇÏ¦ÒÒÕÄÚÇÔËÃÙÇÏ
ÓÁÙÇÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÝ
ÇÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕÂÒÏÍÄÚËØÕÊÆÙÑÕÒÕÑÒÖÄÚÇÔÚËÒËÏ×ÔËÏ
ÙÃÍÕßØÇÙËÑ¦ÔËÏÖÏÕÊßÔÇÚÄÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÙËÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏÍÏÇÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÍÏÇÚÃÓËÚ¦ÇÔËÈÇÃÔËÏÑÇÏ
ÕÊÏÑÄÝÙÕßÖÂÞÎÝÚÇÊÏÑ¦ÙÕß
ÙÚ¦ÔÚÇØÔÚÊËÔËÖÇÔÇÖÇÆËÙÇÏ
ÊËÔËÖÇÔÇÖÇÆÕÓÇÏÛÁÒÜËÐÁÒÏÐÎ
ÛÁÒÜÔÇÍÃÔÕÓÇÏÑÇÒÆÚËØÎÛÁÒÜ
ÔÇÓÇÛÇÃÔÜÑÇÏÔÇÓÖÕØ×ÔÇÁÞÜ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÇÛÇÃÔÜÇÖÄÑÇÒÆÚËØÕßÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕßÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÕßÓËÚÇÒÇÓÖÇÊËÆÙÕßÔ
ÓËÚÇÖËÏÔÄÚÎÚÇÞÇØ¦ÑÇÏÇÒÂÛËÏÇ
ÓËÇÍ¦ÖÎÚÕÌÜÝÚÕßÝÚÎÍÔ×ÙÎ
ÚÕßÝÚÎÙÖÕßÊÂÚÕßÝÑÇÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÇÍ¦ÖÎÖ¦ÔÜÙËÄÚÏÁÞÕßÓË
ËÖÏÒÁÐËÏÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÚÁÞÔÎËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜ®

Eσχατα όρια του επιτρεπτού
¦ÔÕßÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÁÔÇÖÇÏÊÃÂÄÚÏÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÕÔÕÓÇÚÃàËÏ
ÜÝÖÇÏÊÃÊÎÒÇÊÂ"ËÔ¬ËÁÞËÏ
ÌÚ¦ÙËÏÂÊÎÙËÁÔÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ÙÎÓËÃÕÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÄÚÇÔÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝÖËØÏÓÁÔËÏÖÇÏÊÃÑÇÏ
ËÑËÃÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÂÊÎßÖ¦ØÞÕßÙÇÓËÚÇÓÄØÌÜÙÂ

ÚÎÝÑËÃËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÖÇÏÊÃÚÎÝ
ÖÏÇÑÇÏÓÄÔÕ¿ÚÏÇÍ¦ÖÎÙËÄÚÏ
ÇÍÇÖ¦ÚÕßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÓËÔÆÞÏÇ
ÑÇÏÓËÊÄÔÚÏÇÊËÔËÃÓÇÏÓÎÚÁØÇ
ÇÒÒ¦ÁÞÜÊËÏÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÖÜÝ
Ñ¦ÔËÏÄÚÇÔËÃÔÇÏÔÇÓËßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÄÚÇÔÊËÏÄÚÏÓËÁÞÕßÔÖËÏØ¦ÐËÏÃÔÇÏÁÔÇàÜ×ÊËÝÁÔÙÚÏÑÚÕ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÓÁÚØÕÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßºÁÙÞÇÚÇÄØÏÇÚÕßËÖÏÚØËÖÚÕÆ»
ÈÁÈÇÏÇÒÁËÏÑÇÏÕÕßÃ¬ÇÇÒÒ¦Õ
ÑÇÛÁÔÇÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÏÙÃÍÕßØÇÄÞÏÔÇßÖ¦ØÞÕßÓË
ÖÇÚ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÜÙË¦ÒÒÕßÝÇÒÒ¦
ÓËÕÖÕÃÕÑÄÙÚÕÝÙÚÇÄØÏÇÚÕßËÖÏÚØËÖÚÕÆßÖËØÈÇÃÔÕßÓËËÇßÚÄÔ
ÖÄÙÜÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔËÃÔÇÏÍÏÇÚÕ
ÖÇÏÊÃÙÕß®
ÕÒÒ¦ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏ
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÕÁØÍÕßÚÕßØÜÚ×ÔÚÇÝÚÎ¡ßØÚ×ÇÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÊËÏÚÕËÚÙÕß¦ÔÜÝÓÃÇÑßÖØÏÇÑÂÖÄÒÎÂÇÔÁÞËÏÑÇÚÇÒÂÐËÏÚÇ
ÙÎÓÇÃÔËÏÙÂÓËØÇÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÄÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÑÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÄÚÏÙËÚÁÚÕÏÇÕÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÓÄÔÕÇÖÒÁÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ!¬ÕËÚÙÕß¦ÔËÃÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÎËßÑÜÙÃÇËÃÔÇÏÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÓÁØÕÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÐÁØÜÖ×ÝËÃÔÇÏ
ÕÏÑÇÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÐÁØÜÙÃÍÕßØÇÖÜÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÚÕÙÂÓËØÇ
ÍÏÇÚÃÙßÓÈÇÃÔÕßÔËÍÑÒÂÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÈÜÓÄÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ
ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÄÞÏÇÖÒ×ÝÒßÖÎØÄ
ËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÑÇÏÊËÔÛÁÒÜ
ÔÇÇÖÕÍÕÎÚËÆÕÓÇÏÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÜ
ÙÚÎàÜÂÚÕÔÁØÜÚÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍ×ÛÇÙßÔËÞÃÙÜÔÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇËÃÓÇÏÑÇÒÂ
ÑÇÏÛÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇàÜÊËÔÐÁØÜ
Ö×ÝÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄÇÒÒ¦ÍÏÇÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÚÇÖÒ¦ÔÇÚÇÒÇÓÖØ¦ÛÇ
ËÃÓÇÏÑÇÏÕÑÇÒÄÝÑÇÏÕÑÇÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÇàÃÍÏÇÚÃÛÁÒÜÔÇÓÖÕØ×
ÔÇÁÞÜÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÓÁÔÇÇÒÒ¦
ÔÇÁÞÜÑÇÏÚÎÊÆÔÇÓÎÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÑÇÏÚÕÓßÇÒÄÓÕßÔÇ
ÓÖÕØÁÙÜÔÇÚÏÝÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙÜ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕßÝÌÄÈÕßÝÓÕß
¬ËÒËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇ
ÓÇÝÓËÚÎ¡ßØÚ×ÑÇÏÓËÄÙÇÓÕß
ËÃÖËÖÏÕÖØÏÔÚÎØÜÚ×ÁÞËÏÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇàÂÙÕßÓËÙË
ÇßÚÂÚÎàÜÂÄÖÜÝËÃÔÇÏÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÎ"ÇÔÓÖÕØ×ÔÇËÒÖÃàÜ
ÓÖÕØ×ÔÇËÒÖÃàÜ"ÓÖÕØ×ÍÏÇÚÃ
ÓÖÕØ×ÔÇÇÍÇÖ×ÔÇÖÏÙÚËÆÜÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÔÑÇÏÓÖÕØ×ÔÇÙßÔËÞÃÙÜÔÇÖØÕÙÖÇÛ×ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÜØÇÃÇÄÚÇÔÐßÖÔ×ÚÕÖØÜÃÑÇÏ
ÄÚÇÔÁÞÜÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÔÊÃÖÒÇÓÕß
ÇÑÄÓÇÖÏÕÄÓÕØÌÇ
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Ενα εικοσιτετράωρο με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη
04.48
Είναι τίτλος ÛËÇÚØÏÑÕÆÁØÍÕß¬ÎÝ¦ØÇ
ÁÏÔËÔÛßÓ¦ÓÇÏÇÑØÏÈ×ÝÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÎØÜÃÊÇÙÚÏÝÂÓ¦ÒÒÕÔÊËÔ
ÛÁÒÜÔÇÛßÓ¦ÓÇÏÍ×Ö¦ÔÚÜÝÐßÖÔ¦Ü
ÙßÞÔ¦ÇßÚÂÚÎÔ×ØÇÄÖÜÝÈÒÁÖÜÔÇ
ÚÎÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÚÇÑÄÑÑÏÔÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÚÕßÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÏÎÚÂÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÑÁÌÚÕÓÇÏÙßÔËÏØÓÏÑ¦ÑÇÏÙÚÏÍÓÏÇÃÇ
ÚÎÔÇßÚÄÞËÏØÇÛËÇÚØÏÑÂÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÑÇÏÐÇÔÇÖÁÌÚÜÍÏÇÆÖÔÕ

09.00
Κάτι ÓËÐßÖÔ¦ÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÒÒ¦ÚËÒËßÚÇÃÇ ¦ÚÏ ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÑÇÔÇ ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÔÇÑ¦ÔÜ ¦ÚÏÖÕßÃÙÜÝ
ÐÁÞÇÙÇ ¦ÚÏÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓÕßÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ®ÚÕËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕ ¦ÚÏÖÕß
ÙßÞÔ¦ÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÚÏ ¦ÚÏÇ®ÖÕÒÒ¦ÑÇÏÄÔËÏØÇ¡ËÐßÖÔÕÆÔ¦ÒÒÕÚËËßÞ¦ØÏÙÚÇ¦ÒÒÕÚËÄÞÏ¬ÇÖÏÕÖØÕÙÌÏÒÂÓÕß
ËÃÔÇÏÓËÄÙÕßÝÁÞÕßÔÌÆÍËÏ ÏÄÒÕÚÎÔ
ÖÇÚ¦ÜÄÚÏÊËÔÑÕÏÓ¦ÓÇÏ ÇÏÓËÚ¦ÐßÖÔ¦Ü
ÑÇÏÉ¦ÞÔÕÓÇÏÒÒ¦ÚÇÄÔËÏØÇÄÖÜÝÑÇÏ
ÔÇ»ÞËÏËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÍÏÇÚØËÆÕßÔ©ÖÜÝ
ÕÞØÄÔÕÝÔÇÝÞØÄÔÕÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÝÖÕß
ÙßÔÇÔÚ¦ÝÓÄÔÕÙÚÎÙÑÎÔÂ

09.30
Η μουσική ÓËÙÎÑ×ÔËÏÇÖÄÚÕÑØËÈ¦ÚÏ
Ô×ÔËÏÚÕßÝÞØÄÔÕßÝÌÚÏ¦ÞÔËÏÑÄÙÓÕßÝÑÇÏÑÇÒÆÖÚËÏÚÇÑËÔ¦ÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÎÓÄÔÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÔÇàÎÚ×ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÂÓÕßÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ ÇÏÑÇÌÁ
ÝÖÕÆÓË!0YLHK[OLUL^Z[VKH`VO
IV`(IV\[HS\JR`THU^OVTHKL

[OLNYHKL(UK[OV\NO[OLUL^Z^HZ
YH[OLYZHK>LSS0Q\Z[OHK[VSH\NO®
ßÕÍÕßÒÏÁÝÚÃÖÕÚ»¦ÒÒÕ¬ÕÖØÜÃÚÕ
ÙÚÕÓ¦ÞÏÓÕßÊËÔÇÔÚÁÞËÏÖÕÒÒ¦

10.00
Ανοίγω ÚÏÝÙßÙÑËßÁÝ!ÑÏÔÎÚ¦Ò¦ÖÚÕÖ
¡ÇÛÇÃÔÜÚÏÍÃÔËÚÇÏËÑËÃÁÐÜ¡ÏÒ¦ÜÍÏÇ
ÒÃÍÕÓËÚÕßÝÙÚÇÛËØÕÆÝÓÕßÙßÔËØÍ¦ÚËÝÍ¦àÜÚÕÔ©ÙÑÇØÈÄÒÚÇÙÚÕÖ¦ØÑÕÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕß¬Õ
ÄÔÕÓÇÚÕßÙÑÆÒÕßÓÕßÊËÔËÃÔÇÏÈÍÇÒÓÁÔÕÇÖÄÚÕÕÓ×ÔßÓÕÞØßÙÄÇÍÇÒÓÇÚÃÊÏÕËÔÔÂÛÎÑËÚÎÓÁØÇÖÕßÖÁÛÇÔË
Õ©ÙÑÇØ©ß¦ÏÒÔÚ!§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß
ÍÃÕßÔÊØÁÇ
12.00
Γυμναστική ÂÊÏ¦ÈÇÙÓÇÍØ¦ÉÏÓÕ©
ÖÕÏÎÚÂÝÏ¦ÔÔÎÝ ÕÔÚÄÝÁÒËÍËÄÚÏÑ¦ÛË
ÓÁØÇÓÄÒÏÝÐßÖÔÕÆÙËÁÍØÇÌËËÖÃ
ÒËÖÚ¦ÁÚÙÏÍÏÇÙÚßÒ® ¦ÛËËßÚÁØÇ
ÑÇÏ¬ËÚ¦ØÚÎÑ¦ÔÜÛËÇÚØÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÙÚÕØÍÇÙÚÂØÏ®ÓËÔÁÕßÝÓËÔÕÎÚÏÑÂßÙÚÁØÎÙÎÇßÚÏÙÓÄÑÇÏÙÆÔÊØÕÓÕ
§Ú¦ÕßÔÑËÃÓÇÛÇÃÔÜÔÇÓÎàÎÚ¦Ü
ÕÆÚËÒÃÍÇÕÆÚËÖÕÒÒ¦ÃÔÜÚÎÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔ

14.00
Πρόβα.¬ËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÓÕß
ÙÖÃÚÏÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÞ×ØÕÝÖØÕÈ×Ô!ÚÕ
ÁÇÚØÕÚÇÛÓÄÝÑËÃÑ¦ÔÇÓËÑÇÏÚÕÔ
ÞÕÚÕßÄÖÒÕß®ÑÇÏÚÏÝ¢ßÒÁÝ®¡Õß
ÇØÁÙËÏÔÇÁØÞËÚÇÏÑÄÙÓÕÝÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÖØÄÈÇÃÔÇÏÚÕÖÏÕÏËØÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÇÝ¡ËÙßÍÑÏ-

«Λίγο ¨{~{ÐiÚV$~Ñ¨K¨Ë~É{Ð{Ñ~ÜÉËÙi³ÈÐÑ³ÌØÐÈ~Ñ{~ÈÜÈ¨{ÒÇÉ³Ñ{o{ÑÑÐ{ÜÊÉ{³iÙ{~Ê³ÈoÜÑ ËÑ{iÙ{~Ê³ÈTÉ{¨ÐËÑo{ÑÑÑ¨Ú¨É{³iÜÓÂiÈÑÑÇi³ÒÐÉ³KÒÚØÌÜ{~ÒÚÉ³{oÐÊ³ÈÉ{~{³É³¨Ñ¨ÈÐÑØUÑoÒiuVÜÓÉ{
ÒØÑ¨Ñ³Ço{ÒiØ
ÔÕÆÔÕÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏ
ÎÇÌÕÙÃÜÙÎÇÖÕØÃÇÑÄÓÇ

19.00
ΦτάνωÙÚÕÁÇÚØÕÚÇÛÓÄÝÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÁÒÜÔÇ
ÈÍÜÙÚÎÙÑÎÔÂÇÈÃÇÙÚÇ§ÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÖØÕÖÇØÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂÓÕß
ØÕßÚÃÔÇ®

21.00
Σκέφτομαι Ñ¦ÖÕÏÇÒÄÍÏÇÚÕß¢ÕÆØÚÈËÔÍÑÒËØÖØÏÔÈÍÜÙÚÎÙÑÎÔÂ!¡ÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÑÇÛ×ÝÓÏÒ¦ÝÑÕÃÚÇàË
¡ÃÒÇÂÙßÞÇÂÚÎÙËÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇ
ÄÒÇÄÙÇÛÇàÎÚÂÙËÏÝÁÍËÚÇÄÒÇÄÙÕ
ÖÏÕÙÆÔÚÕÓÇÓÖÕØËÃÝ¦ÔÚÇÃÙÏÕÑÇÛ¦ØÏÕÈÒÁÓÓÇÁÒÇÒÃÍÕ¦ÔÚÇËÔËØÍÎÚÏÑÄÝÖÕÚÁÛÏÍÓÁÔÕÝ¡ÎÔßÖÕÑÆ-

ÖÚËÏÝÙÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦®ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÇØÞÃàËÏ

23.30
Με μια υπόκλιση ÑÒËÃÔËÏÎÓÁØÇ±ÖÄÑÒÏÙÎÙÎÓÇÃÔËÏÇÓÕÏÈÇÃÇËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎ®ÏÇÄÚÏÓÕÏØÇÙÚÂÑÇÓËÏÇÚÎ
ÓÁØÇÖÕßÁÌßÍËÏÇÄÚÏÑÇÏÄÙÕßÝ
ÇÍÇÖ×ÔÊËÔÁÞÜÓÏÒÂÙËÏÓÇàÃÚÕßÝ
ÓÁÙÇÙÚÎÓÁØÇÚÕßÝÛßÓ¦ÓÇÏ ÇÓÏ¦
ÌÕØ¦ÚÕßÝÉ¦ÞÔÜ¬ÎÓ¦ÔÇÓÕßÑÇÏ
ÚÎÔÇÊËÒÌÂÓÕß¬ÎÕßÑÃÇÚÕÔÇÔ¦ÙÎÚÕÔÒÁÐÇÔÊØÕÚÕÔ ×ÙÚÇÚÎ
ÜÂÚÎ§ÇÚ¦ÙÙÇÚÕÔÏ×ØÍÕÚÕÔ
§ÃÑÕÚÕÔÚÁÒÏÕÚÎ§ÁÔÇÚÕÔ¬¦ÑÎ
ÚÎ¡ÇØÃÇÚÕÔÎÓÂÚØÎÔËÃÔÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÎÔÖÄÒÎÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÙÜÁÙÚÜÍÏÇÒÃÍÕÔÄÞÏÑ¦ÔÜ
¦ÙÑÕÖËÝÈÄÒÚËÝ

01.00
«Επαναπατρισμός» ÑÇÏÈØÇÊÏÔÄÝÖËØÃÖÇÚÕÝÓËÚÕÔ©ÙÑÇØ»ÇßÚÂÚÎÈÄÒÚÇÓÁÙÇÙÚÎÔÆÞÚÇÇÑÕßÓÖ¦ËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÄÒÎÝÚÎÝÓÁØÇÝÓÕß ÇÓÏ¦ÌÕØ¦
ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÏÜØÇÃÇÖÕßÛÇÂÚÇÔÔÇ
ÓÏÒÕÆÙË¡ËÚ¦Ö¦ÒÏÓËÚÇÔÏ×ÔÜ¡Ë
ÓÇÒ×ÔÜËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÑØÆÈËÚÇÏ
ÙÚÇÒÄÍÏÇÇÒÒ¦ÙËÇßÚ¦ÖÕßÊËÔÒÁÍÕÔÚÇÏÃÍÕÖØÏÔÑÕÏÓÎÛ×Õ©ÙÑÇØ
ÈØÃÙÑËÏÓÏÇÑÒËÃÊÜÙÎÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝ
ÓÕßÑÇÏÑÕßÒÕßØÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÍÒ×ÙÙÇÃÔÇÏÎÊÏÑÂ
ÚÕßÞËÏØÕÔÕÓÃÇÍÏÇÔÇÇØÛØ×ÙËÏÚÎ
ÒÁÐÎÖÕßÇÔÇàÎÚ¦ÓËÙÚÕÈ¦ÛÕÝÄÒÕÏ
Ñ¦ÛËÙÚÏÍÓÂÚÕßËÏÑÕÙÏÚËÚØÇ×ØÕß
ÓÇÝ!Í¦ÖÎ
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ΑΠΩΛΕΙΑ

Αποχαιρετισμός στον τολμηρό παραμυθά
Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία του Τόμι Ούνγκερερ με την αριστουργηματική δομή θα μεγαλώσουν και τις επόμενες γενεές
ÚÕÑÇÑÄÖÜÝÎàÜÂÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÁÔÇÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÖÕß
ÁÞËÏÊÆÕÄÉËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÙßÍÑØÕßÄÓËÔËÝ
ÚÙÏÄÚÇÔÙÞËÊÃÇÙËÚÕßÝ¬ØËÏÝ
ÒÎÙÚÁÝ®ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»¶ÁÔÇÇÖÄÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß©ÆÔÍÑËØËØÖÕßÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¶ÊËÔ
ËÃÞËÐËÞ¦ÙËÏÚÕÓ¦ÛÎÓÇÚÜÔÇÔÚÏÌÇÚÏÑ×ÔÙßÓÖËØÏÌÕØ×ÔÖÕßÚÕß
ËÃÞËÊÏÊ¦ÐËÏÕÖÄÒËÓÕÝ!ÕÏÒÎÙÚÁÝ
ÇÖ¦ÍÕßÔÚÕÓÏÑØÄÑÕØÃÚÙÏÇÒÒ¦Î

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Απεβίωσε ÇØÞÁÝ¢ÒËÈ¦ØÎÙÚÇ
ÚÕßÚÇÔÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏÑ¦
ÈÏÈÒÃÇÖÕßÁÍØÇÉËÑÇÏËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙË¬ÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÔ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÍËÜÒÕÍÃÇ!ÚØÇÞÏ¦
ÚØßÌËØ¦ÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦©ÏÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÕßÇÖÇÏÚÕÆÙÇÔÇÖÄÚÕÖÇÏÊÃÔÇ
ÖÇØÇÊÕÛËÃÙÚÕÔÌÄÈÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÔÐËÖËØ¦ÙËÏØÍ¦ÙÚÎÑË
ÙÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄÞ×ØÕÖÕßÇÌÂÔËÏ
ÎÇÔÚÃÌÇÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÙßÔËÞÕÆÝØÃÙÑÕßÒÒÜÙÚËÕ¬ÄÓÏ
©ÆÔÍÑËØËØÁÓÕÏÇàËÔ»ÇÔÂÑËÏÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÁÔÇÔÚÄÖÕßÝ
ÙÜÝÍÏ»ÇßÚÄÊËÔÁÖÇÉËÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÔ»ÇÒÒ¦àËÏÞ×ØËÝÑÇÏÑÇÚÕÏÑÃËÝÒËÝÑÇÏÂÛËÒËÔ»ÇÖÕÌÆÍËÏÑ¦ÖÕÏÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÖÕßÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÔÇÂÚÇÔÕÃÊÏÕÝ
ÌÕÆÊØÇÖÁÚËßÙËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÁÍÏÔËÍØÂÍÕØÇÊÏ¦ÙÎÓÕÝÂÊÎ
ÓËÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÓÇÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕßÂÚÇÔ¦ÙÚÇÚÕÝÑÇÏÚÇ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÖØÕÑÒÎÚÏÑ¦¡ÏÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÇÌÃÙËÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÚÕßÏËÚÔ¦ÓÑÇÏÓËØÏÑ¦ËØÜÚÏÑ¦
ÙÑÃÚÙÇÂÚÇÔÇØÑËÚ¦ÍÏÇÔÇÚÕÔÐÇÖÕÙÚËÃÒÕßÔÙÚÎ§ÁÇÑÜÚÃÇÚÕß
ÇÔÇÊ¦ÑÏÇØÍÄÚËØÇÇÑÄÓÇÓÇÑØÆÚËØÇÙÚÇÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝ!ÄÖÜÝÕ¢ËÍÍÇØ¦ÔÛØÜÖÕÝ®
ÕÂØÜÇÝÚÎÝÕÓÄÚÏÚÒÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÖÕßËÑÊÄÛÎÑËÚÕ ©¦ÔÛØÜÖÕÝÌËÍÍ¦ØÏÖÁÌÚËÏÇÖÄÚÎËÒÂÔÎ
ËÖËÏÊÂÒÇÞÚÇØ¦ÚÎÙßÔÚØÕÌÏ¦ÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÄÓÜÝÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ
ÚØÕÓÕÑØÇÚËÃÚÇÏÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÇÑÇÏ
ÚÕÔÑÇÚÇÊÏ×ÑËÏ
©©ÆÔÍÑËØËØËÃÞËÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÞ¦ØÏÙÓÇÔÇÇÖÕÊÃÊËÏÓËÇÖÒÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝÚÕÔÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝ¬Õß¦ØËÙËÔÇÙÑÏÚÙ¦ØËÏÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÕßÝÇÙÚß-

Οι ιστορίες του
απαιτούσαν από
το παιδί να παραδοθεί
στον φόβο προκειμένου
να τον ξεπεράσει.

Το έργο του είναι σαν
να μας υπενθυμίζει
πως το ζητούμενο
δεν είναι η προσωρινή
λάμψη, μα η διάρκεια.

ÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝ
ÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÙÇÔÑÇØÏÑÇÚÕÆØËÝ¬ÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÂÚÇÔÙÆÔÚÕÓÇÑÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÙÇÔÍØÕÛÏ¦
ËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÒÙÇÚÃÇÙ»
ËÑËÃÔÕÚÕÔÎÙÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÜÑËÇÔÕÆÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ®ÄÖÜÝËÃÞËÖËÏÙËÓÏÇ
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÑÇÏÖÁØÇÙËÚÇ
ÖÇÏÊÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÒÃÍÕÖÏÕÁÐÜ
ÇÖÄÚÕÑÇÚËÞÄÓËÔÕÚØÇÙÈÕÆØÍÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚÕÔËÖÎØÁÇÙËÈÇÛÏ¦
ÚÕÙÞÕÒËÃÕÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔ»ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖÇÏÊËÃÇÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÖÇÏÊÏÑÁÝÚÕßàÜÍØÇÌÏÁÝÔÇßÖÕÚÇÞÛÕÆÔÙÚÎÒ¦ÓÉÎÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆÓÄÔÕÖÕßÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÁÈÍÇàÇÔÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÝÙÚÎÊÆÔÇÓÎÖÕßÚÏÓÕÆÙÇÔ
ËÖËÏÊÂÓ¦ÒÒÕÔÕ©ÆÔÍÑËØËØÂÚÇÔ
ÁÔÇÇßÛ¦ÊÏÑÕÇÍÄØÏÖÕßËÃÞËÓÄÒÏÝ
Ó¦ÛËÏÖÜÝÚÕÑÇÒÄÙßÔßÖ¦ØÞËÏÓË

ÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÚÕßÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔÇÚØÁÖËÚÇÏ¬ÃÌÇÔÏÚÕßÝÇÌÕÖÒÃàËÏ
ÓËÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÑ¦ÖÇÚÜÔÑÇÑÕÖÕÏ×ÔÇÔÇÊÆËÚÇÏÎÑØßÓÓÁÔÎÚÕßÝÑÇÒÕÙÆÔÎ
©ÚØÄÓÕÝÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎÚØßÌËØÄÚÎÚÇÖÕßÁØÞËÚÇÏÔÇÖÒÇÙÇØÏÙÚËÃÍÏÇÔÇÑÇÚÇÑÒÆÙËÏÚÏÝÙËÒÃÊËÝ
©ÏÏÙÚÕØÃËÝÚÕß©ÆÔÍÑËØËØÓÇÝ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇÌÇÔÚÇÙÏÜÛÕÆÓË
ÚÎÔÇÍÇÛÂÓÇÝÖÒËßØ¦ÚÎÔÚÄÒÓÎ
ÓÇÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÖÏÙÚÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔÇÍÜÔÃÇÓÇÝÚÕÔÛßÓÄÓÇÝ
ÚÎÈÃÇÓÇÝÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÖËÏÊÂÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÚÇ
ßÖÕÑÏÔËÃÁÔÇÖÇÏÊÃÖÇØÁÇÓ»ÁÔÇÔ
ËÑÚËÒËÙÚÂÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕ
ÚÎÔÂÖÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÖÕßÁÞÕßÔÚÇ
ÙÖÕßÊÇÃÇÈÏÈÒÃÇ!ÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÊËÔËÔÛÕßÙÏ¦àÕßÔÓÕÏ¦àÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓË

Οταν ÓÑØÐ{~¨ÌØÑÑo³iØ¨³iÉ³0$Öo~É¨É¨ÑÓTÉ{ÉÙ{Ñ×Ó¨
ÑÉÚÑËÉ{~ÑÉËØVÉ~ÉËØÑÒ³iÉUt(¨×ÑØj0ÑÒ³ÑÉËÑ{ÙÈÑ³Ò
{ÑÐÓ¨ÑV³~ÐÉËVÉ~ÐÑV³³ÓÜØÉÌØ³ÖÉÜVK¨ÓÚi~ÑÐÑoÉÐÓØÑÌÓÑÑÉ¨Ëo¨Ñ³×Øj {ÑÑÑ~È×{ÐÓØÑÌÌÜi³iÉTÊu

ÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕßÝÌÃÒÕßÝÖÕßËÔÃÕÚË
ÚÕßÝÈÇØÏÄÓÇÙÚË©ÚÇÔÚËÒËÏ×ÔËÏÝ
ÁÔÇËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÖÇØÇÓÆÛÏ
ÚÕß©ÆÔÍÑËØËØÊËÔËÔÛÕßÙÏ¦àËÙÇÏ©ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÓÏÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎ¬ÕÁØÍÕÚÕßËÃÔÇÏÙÇÔ
ÔÇÓÇÝßÖËÔÛßÓÃàËÏÖÜÝÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÊËÔËÃÔÇÏÎÖØÕÙÜØÏÔÂÒ¦ÓÉÎÓÇÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß» 
ÇÌÕÆÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÚ»ÄÔÕÓ¦
ÚÕßÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÏÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÓÏÇÖÕÒßËÚÂÙÏÜÖÂÕ©ÆÔÍÑËØËØ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÑÊ×ÙËÏÐÇÔ¦ÖÇÏÊÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇ¬ÕÆÚÎÎÖÇÆÙÎÁÓÕÏÇàËÇÔÇÍÑÇÃÇÍÏÇÔÇËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÕ
ÖÏÕÙÖÇØÇÑÚÏÑÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÕÔ
©ÚÕ®ÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇËÔÄÝÒÕÆÚØÏÔÕßÇØÑÕÆÊÕßÖÕßÊØÇÖËÚËÆËÏ
ÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÎÔ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÛÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
ÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÓÕÏØÇÃÇÙÚÇÍËØÇÙÓÁÔÇÖÏÇÞÁØÏÇÚÕßÈØÇÃÕß
ÑÇÚÄÞÕßÚÕßÖÕßÁÞËÏËÖÏàÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ!ÓÏÙÄÝÇÏ×ÔÇÝ
ÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÕÝÙËÓËØÏÑÁÝÇØ¦ÊËÝ
ÑÇÏÓÏÇÞÕÆÌÚÇÙÞÁÊÏÇÖØÕÕØÏÙÓÁÔÇÍÏÇÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÍÏÇ
ÚÎÓÔÂÓÎ
ÁØßÙÏÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕ©ÆÚËÔÇÏÕÆÚËÄÞÏ®ÓÏÇ
ÙßÒÒÕÍÂÇÖÇÔÚÂÙËÜÔÚÕß©ÆÔÍÑËØËØÙÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÚÜÔÓÏÑØ×Ô
ÚÕßÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô©ÚÇÔÁÔÇÇÍÄØÏÚÕÔØÜÚ¦ËÏÇÔÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÔÇÖËÛÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÇßÚÄÝÍØ¦ÌËÏ!
ØÕÌÇÔ×Ý¬ÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚ¦¡ÏÇÓÁØÇÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ÙËÑ×ÓÇÙÚÕÚÁÒÕÝËÔÄÝÚÕÆÔËÒ
ÈØÁÛÎÑÇÓÇÍËÓÁÔÕÝÇÖÄÁÔÇÇÖËØÃÍØÇÖÚÕÌÜÝÔÏÜÙÇÇÔÇÑÕßÌÏÙÓÁÔÕÝÇÖ»ÄÒÎÚÎÔËÔÕÞÂ®ÌßÍË
ÂÙßÞÇÙÚÕÔÆÖÔÕÚÕßÕßÛËÔ¦
ÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÓÇÑØÏ¦

6

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΣΙΣΣΥΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σώζοντας τον Αμαζόνιο του Διαδικτύου

Δ

Ο Νίκος Χρυσικόπουλος γεννήθηκε
το 1992 στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Queen Mary
University of London και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία
στο University College. Το «Λονδίνο»
(2019, Μικρή Αρκτος) είναι η δεύτερη
ποιητική συλλογή που εκδίδει.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

0t(Ñ¨ÒÙÉ{Ø~Ñ{ÌÜÑiu³È
{ÒÜÐÑ.³Ó×Ñ~Ñ{³Ñ{ÊÐÑ³Ñ³iØåÜ{Ø$KÑÜ³

Το σύγχρονο ~{{~ÌoËoÉÚÑ{É{iÐÑËÉ{³iÈÉÈÚÖi³É³Ñ{¨É{g~ÒÚÉÉËÙÈØ~Ñ{³ÐÓÑg³iÉÂÒÜiÉÈÙÉ{ÙÊÉÈ×³ÒÈ³ÈØ~Ñ³ÑÑÜ³ÓØ~Ñ{³iÉÉËoÈÑÑÒo~i¨³ÑËÑØÉÌØÒÜÜÈÉ¨{KÒÜÜ³ØV³ÈÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~ÖV~Ñ{Ò¨Ñ³iÑÒo~iÙiÐ{È¨oËÑØÐ{ÑØÓÑØ~Ñ³io¨ËÑØ ³Ñ{¨{~ÊØ{{~ÊØ ÈÚÖiØ

Δεν επιτρέπεται να
φιγουράρει το σήμα
οποιασδήποτε εταιρείας
δίπλα σε τίτλους όπως
«Χταπόδι-ζόμπι: Νόμιζε
ότι το μεσημεριανό του
ήταν καλοψημένο,
αλλά εκείνο άρχισε
να του επιτίθεται».
ÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝ
ÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÎÔËÖËÃÍÕßÙÇÇÔ¦ÍÑÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝËÔÄÝ¦ÒÒÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÕßÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆ
ÑÇÏ¦ØÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÚÇÏØÏÑÂÝ
ÕÏÔÜÔÏÑÂÝßÛÆÔÎÝ
ÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÖÒÁÕÔÎÇÖÕÊÕÞÂ
ÚÎÝËßÛÆÔÎÝËÑÓÁØÕßÝÚÕßÝÜÝ
ÖØÕÝÚÕÔËÖÏÓËØÏÙÓÄÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÍÏÇÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÇÖÕÊÕÞÂ
ÚÕßØÄÒÕßÚÕßÝÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎ-

ÙÎÑÇÏÇÖÕÊÕÞÂÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝ
ÄÚÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ÑØÃÑÕÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇÚÜÔËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÜÔÓËØ×ÔÜÝÖØÕÝÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÍÏÇ
ÚÎÔËÔËØÍÄÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÐËÒÃÐËÜÔÖÕßËÖÎØË¦àÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÑÇÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÖÒÁÕÔÜÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô
ËÏÊÂÙËÜÔ®
ÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÈÁÈÇÏÇËÔÁØÍËÏËÝ
ÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËÚÇÏØÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔ
ÖÕßËÃÔÇÏ¶ÒÃÍÕÁÜÝÖÕÒÆ¶¦ÍÔÜÙÚËÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒËÝÇÖÄÚÏÝÊÜØËÁÝÚÄÔÜÔ
ØßàÏÕÆÑÇÏÚÏÝÊËÔÊØÕÌßÚËÆÙËÏÝ
ËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÇÖÒÂ"ÙßÔÇÃÔËÙÎÄÚÏËÃÚËÖÕßÒ¦ÔËÓÖÃØËÝ
ËÃÚËÖßØÎÔÏÑÁÝÑËÌÇÒÁÝÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÌÏÍÕßØ¦ØËÏÚÕÙÂÓÇ
ÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËËÚÇÏØËÃÇÝÊÃÖÒÇÙË
ÚÃÚÒÕßÝÄÖÜÝ²ÚÇÖÄÊÏàÄÓÖÏ!§ÄÓÏàËÄÚÏÚÕÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÚÕßÂÚÇÔ
ÑÇÒÕÉÎÓÁÔÕÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕ¦ØÞÏÙË
ÔÇÚÕßËÖÏÚÃÛËÚÇÏ®Â©ÊÎÍÄÝÚÇÐÃÙÑÄÚÜÙËÚÎÙÆàßÍÄÚÕßÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÚÃÇØÔÂÛÎÑË
ÔÇÑ¦ÔËÏÖÒÇÙÚÏÑÂÙÚÂÛÕßÝ®ÑÇÏ
ÔÇÏÊËÔÇÔÇÌÁØÕßÓËÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ßÖÂØÞÇÔÊÏÇÌÎÓÏàÄÓË-

ÔÕÏ®ÄÖÜÝÒÁÓËÊÃÖÒÇÙÚÕßÝÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚËÝßÖÇØÑÚÕÆÝËÖÃÙÎÝ
ÚÃÚÒÕßÝ
ÏÄÚÏÚÕÕÐßÍÄÔÕÚÜÔÉËßÊ×Ô
ËÏÊÂÙËÜÔÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÁÔÊËÏÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÜÝÖØÕÝÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝ
ÑÇÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÔÁÜÔÓÁÙÜÔÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÄÒÕÏ
ÔÏ×ÛÕßÔßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚÕßÝËÏÑÄÔÇ
ÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛÕÆÔËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕÞØÂÓÇ
¬ÕÊÏÇØÑÁÝÕÐßÍÄÔÕÚÎÝÑÇÒÂÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑ¦ÛË
ÎÒÏÑÃÇÝÜÝÖØÕÝÚÏÝËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÁÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÞÜØÃÝÔÇßÖÕÚÏÓÕÆÔÚÇÏÎÇÚÕÓÏÑÂ
ËßÛÆÔÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÊËÕÔÚÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÓÇÝÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÑÇÏÖÕÒÏÚ×ÔËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕÞØÂÓÇ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÙÜÚÎØÃÇÝËÔÄÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆÓÇàÕÔÃÕßÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔ¦ÓÕÏØËÝËßÛßÔ×ÔÍÏÇÚÏÝ
ÇØÔÎÚÏÑÁÝÂÛËÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÏÙÚÄÝÌÁØÔËÏ
ÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Προμελετημένα ναυάγια
ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
Ρηχό νερό, σκιές
εκδ. Κίχλη, σελ. 166

ία ημέρα ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÎ
ÖØÏÒÃÕßÚÕß ÄÚÇÔÁÍÏÔËÎÁÑØÎÐÎÙÚÕÔÖßØÎÔÏÑÄ
ÙÚÇÛÓÄÚÕß¬ÙËØÔÕÓÖÃÒÕÏÂØÜËÝÚÕßÑÎÇÖÇÔÚ×ÔÎÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÓÏÇÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÖÄÒÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÁÍÑÒËÏÙÚÕÏÙËÏÊÏÜÚÏÑ¦ÇÊÏÁÐÕÊÇË
ÁÔÇÙÑÕÚËÏÔÄÏÙÄÍËÏÕÙËÓÖÒÕÑÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÎÈÁÚÇÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÔ
ËÄÇÔÑÇÏÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙÜÛËÃÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇàËÏÞÜØÃÝàÜÂ®
ÚÕÏÙÄÍËÏÕËÔÄÝ¦ÒÒÕßÓÖÒÕÑÕÓÏÑØÄÝ¦ÔÏÇÊÏ¦ÌÇÔÕÝÙÇÔÌ¦ÔÚÇÙÓÇàËÏÓËÚÎÔÑÕÏÓÏÙÓÁÔÎÍÏÇÍÏ¦
ÚÕßÖÕßÕÔËÏØËÆËÚÇÏÁÔÇÔ©ßàÓÖÁÑÕÖÕÏÎÚÂ©¡ÇÐÈÒÁÖËÏÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÕß¦ÒÒÕÚËÖÇØÇÙÎÓÕÌÕØÎÓÁÔÕÖÕÒËÓÏÙÚÂÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕÙË
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Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;
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Πώς αντιλαμβάνεται ένας νέος άνθρωπος τις συνθήκες της Ευρώπης, του
κόσμου; Πώς μετατρέπεται σε ποίηση;
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Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους ποιητές καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθάει την ποίηση;
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Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα
θέλατε να είστε και γιατί;
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Τι ενδιαφέρον μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου ή ενός
ποιήματος;
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Ó{Ñ³iØÈo~Ð{ÙÊØiÐÑ³{~
Üi¨×¨{o{Ñ³~ÌÐÈ¨ËØ
Èo~{ÉËÑ{~Ñ{ÐÑËÉ{ØÉÐ{Ñ~Ñ³Ò³ÑiÉÙ~ÌiiØ³ÈÑ{ÚiÐÒ³ÈÈÙiÐ{È¨oÖ³Ñ{
åÈ³ÊiÉÙ~ÌiiÐ¨ÉËÑ
ÉÙioÊÉ{³ÑÐÒÚÉ{Ø¨ÒoÐÑ³Ño{Ñ³ÉÑÈ³ÌÈ
Ποια κλασική ποιητική συλλογή διαβάσατε πρόσφατα
για πρώτη φορά;
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EPA / ROBIN TOWNSEND

A.P. / MET

EPA / IAN LANGSDON

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΑΡΙΣΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ

Αφιέρωμα στον Βερόκιο
Από τους μείζονεςÚÎÝÚÇÒÏÑÂÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÕÔÚØÁÇËØÄÑÏÕ
Ê¦ÙÑÇÒÕÝÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕ
ÔÚÇÃÔÚÙÏËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÕÇÒ¦ÚÙÕÚØÄÚÙÏÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇÓËÊÏ¦ØÑËÏÇÁÜÝÚÏÝÕßÒÃÕßÃÔÇÏÎ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÚÄÙÕÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÁØÍÜÔÚÕß
ÚÇÕÖÕÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÓÇàÃÓË
¦ÒÒÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÄÖÜÝÚÕß§ÚÇÃÔÚÙÏÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß
ÑÏØÒÇÔÚ¦ÏÕ¡ÇàÃÓËÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝ
ÚÕßËØÄÑÏÕËÑÚÃÛËÔÚÇÏÑÇÏÙÖÕß

Η Πυραμίδα τριαντάρισε
Στις 30 Μαρτίου 1989ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÎÖËØÃÌÎÓÎßØÇÓÃÊÇÚÕßÕÆÈØÕß
ÁØÍÕÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ¡ÁÏ¬Ç
ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑ¦ÖØÇÑÚÕØËÃÇËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄ
ÚÄÚËÖÕßÚÕÁØÍÕÇßÚÄÓËÚÁÈÇÒËÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇËÏÑÄÔÇÚÕßÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕßÖÇØÏÙÏÔÕÆÓÕßÙËÃÕßßØÇÓÃÊÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÑÇÏËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÕÆÈØÕßÑÇÏ
ÁÊÜÙËÙÚÕÇØÃÙÏÁÔÇÇÑÄÓÎÙÂÓÇ
ÑÇÚÇÚËÛÁÔ¬ÕÁØÍÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕ
ÄØÇÓÇÚÕß¢ØÇÔÙÕß¦¡ÏÚËØ¦ÔÍÏÇ
ÁÔÇÇØÃÙÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

Εκθεση Τόμας Σούτε
H πρώτη ÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕßÞØÕÔÕßËØÓÇÔÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ¬ÄÓÇÝÕÆÚËËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕ
4VUUHPLÚÕßÇØÏÙÏÕÆ¡ÇÛÎÚÂÝÚÕß
ÑÁØÞÇØÔÚªÃÞÚËØÕÕÆÚËàËÏÙÚÕ
§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÑÇÏÓÁÍÏÙÚÎÛËÜØËÃÚÇÏ
ÎËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÙÚÕÔËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÍÒßÖÚÏÑÂÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÙßÔÕÓÏÒËÃÚÄÙÕÓËÚÎÔ
ËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÄÙÕÑÇÏÓËÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÚÁÞÔÎÁÑÛËÙÎÙÚÕÇØÃÙÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË¦ÒÒÇ
ÓÕßÙËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ

Οι γηγενείς Αμερικανοί
Αυτή Î ßÊÇÚÕÍØÇÌÃÇÓËÚÕÖØÕÌÃÒ
ËÔÄÝÔÊÏ¦ÔÕßÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÓËÚÃÚÒÕ
 ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓË
ÚÕßÝÇßÚÄÞÛÕÔËÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝ®
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÁÜÝ¡ÇãÕßÃÔÇÏÓÏÇÓÏÑØÄÚËØÎ
ÙßÔÕÊËßÚÏÑÂËÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÁÑÛËÙÎÝÚÁÞÔÎÚÜÔÍÎÍËÔ×ÔÚÎÝ
ÓËØÏÑÂÝ!ÎßÒÒÕÍÂ¬ÙÇØÒÝÑÇÏ¦ÒËØÏ§Ú¦ÏÑËØ®ÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏËÑ
ÔÁÕßÚÕÈÒÁÓÓÇÓÇÝÙÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÚÜÔÔÊÏ¦ÔÜÔÇÖÄÚÎÆÙÎ

Εργο του 19χρονου Νταλί
Η Μόντσε ΑγκέρËÃÔÇÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÑÇÏÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ
ÇÒÈÇÊÄØ§ÚÇÒÃÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÖØ×ÏÓÇÁØÍÇÚÕß§ÚÇÒÃÌÏÒÕÚËÞÔÎÓÁÔÕÄÚÇÔÕàÜÍØ¦ÌÕÝÂÚÇÔ ËÚ×Ô
¬ÕÁØÍÕÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚV 
ÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÕ§ÚÇÒÃÂÚÇÔÌÕÏÚÎÚÂÝÙÚÎÞÕÒÂ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×Ô
ÑÇÏËÑÚÃÛËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕ
*HZ[LSSKL7\IVSßÚÄÚÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÙÖÃÚÏÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇÂÚÇÔ
ÚÕÊ×ØÕÚÕßÇÒÈÇÊÄØÙÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÑÇÒ¦

MUSEUM OF MODERN ART NY

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$Ð³Ó¨Ø~ÌÐØ³ÈË~ÜË¨³ÑÍ³å
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η περίπτωση ÚÕßÃÔÑÕÒÔ ÃØÙÚÇáÔ
  ËÃÔÇÏÎÑÇÚ»ËÐÕÞÂÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÖÕÒßÖØ¦ÍÓÕÔÕÝÓËÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÚÕßÖÕÒßÓÇÛÕÆÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝËÑËÃÔÕßÓËÊÃÉÇÍÏÇÓ¦ÛÎÙÎÑÇÏ
ÇÍ¦ÖÎÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÌØ¦ÍÏÙËÚÎ
ÓÕÔÚÁØÔÇÚÁÞÔÎÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
ÁÑÛËÙÎÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÕÔÚÁØÔÇÝ¬ÁÞÔÎÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ¡Õ¡
ÑÇÏÙßÔÕÉÃàËÏÚÎàÜÂÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÇßÚÕÆÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕß

¡ÖÇÒÁÚÕßÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÇÒÒ¦ËÖÃ
ÚÎÝÕßÙÃÇÝËÖÎØÁÇÙËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂàÜÂÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÎÝÍÏÇÖÕÒÒÁÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÖØÜÚÕÌÇÔÂÝËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕß ÃØÙÚÇáÔÖÕßÁÍØÇÌËÕØÍ¦ÔÜÔË
ËÑÛÁÙËÏÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÊÏÇØÑ×Ý
ÁÔÇÇÙÚËÃØËßÚÕÊÃÑÚßÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑ×Ô
ÇÔÛØ×ÖÜÔÃÔÇÏÖÕÒÆÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕÖÕØÚØÁÚÕÚÕßÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÕßÄÑËØÈÇÔÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÁÑÛËÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßËÃÞË
ÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝÕÃÔÑÕÒÔ ÃØÙÚÇáÔÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÈÒÁÖÕßÓË

ÁÔÇÁØÍÕÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕßØÍËÔÚÏÔÕÆ
àÜÍØ¦ÌÕßÒÓÖÁØÚÕ¡ÖÁØÔÏ 
 ÓËÚÃÚÒÕ5L^*OPJHNV([OSL[PJ
*S\I® ÁÔÇÇÖÄÚÇÁØÍÇÖÕßÕ
ÃÔÑÕÒÔ ÃØÙÚÇáÔËÃÞËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÓËÍ¦ÒÎËÖÃÊØÇÙÎ
ÚÕß ÃØÙÚÇáÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂàÜÂ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝËÙÚÏ¦àËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß ÑÇÏÚÕß
 ÇÒÒ¦ÎÊØ¦ÙÎÚÕßÙßÔËÞÃÙÚÎÑË
ÁÜÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÚÕ ÇØÄÚÏÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßËÃÞË
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÑÇÏÁÖÇÙÞËÇÖÄ
ÊÏÖÕÒÏÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂÖÕßËÑÊÎÒÜÔÄ-

ÚÇÔËÔÃÕÚËÑÇÏËÖÏÛËÚÏÑ¦ËÃÞËÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÕßÙÚËÔÕÆÌÃÒÕßÑÇÏàÜÍØ¦ÌÕß§ÚÇÔ¡ÇÒÄÔÏÕ
ÃÔÑÕÒÔ ÃØÙÚÇáÔÙßÔÁÞÏàËÇÖÚÄÎÚÕÝ
ÔÇÓËÚÁÞËÏÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂàÜÂ!
ÓÖÇÒÁÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÛÁÇÚØÕ
àÜÍØÇÌÏÑÂÍÒßÖÚÏÑÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÂÚÇÔÇÑÄØËÙÚÕ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÁÞËÏÓËÃÔËÏÜÝÏÓÖØËÙ¦ØÏÕÝËÖÏÓËÒÎÚÂÝÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÚÜÔ
ÚËÞÔ×ÔÑÇÏÇÔÏÞÔËßÚÂÝÚÇÒÁÔÚÜÔ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÊÎÓÄÙÏÕÍÕÆÙÚÕÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÕÔÇÊÏÑÄØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ

ËÔÄÝÊÏÑÚÆÕßÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÑÇÏÂÚÇÔ
ÕÇÏÓÕÊÄÚÎÝ®ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÚ¦ÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÓÕÔÇÞÏÑ×ÔÊÎÓÏÕßØÍ×Ô©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÕ¡Õ¡ÎÁÑÛËÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÖÒ×ÔËÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÃÔÑÕÒÔ
ÃØÙÚÇáÔÖ¦ÔÜÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÓÕÔÚÁØÔÇÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÎÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÓË
ÚØÄÖÕËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÑÇÏÇÔÇÔËÜÚÏÑÄ
ÃÔÇÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÓÏÇÁÑÛËÙÎÍÏÇ
ÚÕÔÓÕÔÚÁØÔÕÄÇÏ×ÔÇÁÚÙÏÄÖÜÝ
ÚÕÔÕØÇÓÇÚÃÙÚÎÑËÁÔÇÝÇÑÕÆØÇÙÚÕÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÁÑÛËÙÎÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏ
ÁÜÝÚÏÝÕßÔÃÕß

ÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕßqÖËØÃÖÕßÕÖÄÚËÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕ¦ØÞÏÙËÔÇ
ËÑÚÕÖÃàËÏÚÕÑÇØ¦ÈÏÜÝÓÁÙÕÔÚÇÐÏÊÏÕÆÙÚÎÔÓËØÏÑÂÕÜÑËÇÔÄÝÂÚÇÔ
ÕÊØÄÓÕÝÙÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÃÔÇÏÚØÇÈÎÍÓÁÔÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇÚÕËÏÑ¦ÙËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÕ
ÑÆØÏÕÝÑØÏÈ¦ÙËÏÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝ
ÚÕßÏÙÚÕØÃÇÝÑ¦ÖÕßÚÕ ÓË 
ÚÕÖÕÒÆÚÕ  ÇÏËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÙÚØÜÓÇËÔÄÝÖÒÕÃÕß¶ÙËÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕßËÃÊÕßÝÖÕß
ÙÂÓËØÇÌÇÔÚ¦àÕßÔÚÄÙÕËÐÜÚÏÑ¦!ÔÇ
ÞØËÏ¦àËÙÇÏÖÕÒÒÁÝÓÁØËÝÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÙÕßÑÇÏ¦ØÇ
ÔÇÍÒÏÚ×ÔËÏÝÇÖÄÚÕÙÎÓËØÏÔÄÚàËÚ
ÒÇÍÑÇÍÔÇÔÚËÆÕÔÚÇÝÚÕÔÜÑËÇÔÄ
ÇÏÓËÚ¦ÇßÚÄ¡ÖÕØÕÆÓËÓÕÔ¦ÞÇ
ÔÇÌÇÔÚÇÙÕÆÓËÙÂÓËØÇÚÕÊÁÕÝÚÕß
ËÖÏÈ¦ÚÎÑÇÛ×ÝÖÒÎÙÏ¦àËÏÙÚÕÔ§ÁÕ
ÄÙÓÕÖÕßÚÄÚËÌ¦ÔÚÇàËÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÔÁÕÝÇÖ»ÄÚÏÙÂÓËØÇÁÚÙÏÑÇÛ×ÝÎ

Û¦ÒÇÙÙÇÚÕÔÕÊÎÍËÃÙËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕÖÕÈÏÈ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÒÃÍÕÊÏÇÈÇÃÔËÏÚÕßÝ
ÖÕÒÆÈÕßÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ!
ÃÙÜÝÕ ÁÔËÔÚÏÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖØÄËÊØÕÝêÎÑÕÆØÙÇÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
Ö¦ÔÚÜÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÃÙÜÝÎÑØÃÙÎ
ÓËÚÎÔ ÕÆÈÇÔÇËÃÔÇÏÖÇØËÒÛÄÔÕ
¡ÄÕßàÒÏÙÕÔÎÞÕÍØÇÌËÃÚÕ@V\Y
4PUKPZVU=HJH[PVUI\[`V\YTV\[O
PZ^VYRPUNV]LY[PTL®ÑÇÏÕÏªÕÔÁÚÝ
ÔÇÚØÇÍÕßÊÕÆÔÚÕ)L4`)HI`®
¡¦ÔÚÏÙÕÔÈËÔÏÕßËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎÙÚßÒ¦ÚÕßÝ4HK4LU®ÕÏÍßÔÇÃÑËÝËÃÔÇÏÖÏÕÄÓÕØÌËÝÇÖÄÖÕÚÁÎËØÜÚÏÑÂ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÙÖÇØÚÇØ¦ËÏÚÇÙÃÐÚÏÝ
ÓÄÒÏÝÖÕßÁÙÑÇÙÇÔÚÕÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕ
ÞÇÓÄÍËÒÄÚÕßÝÌÇÔÚÇÙÃÇÓÖÕØËÃ
Ú×ØÇÔÇÕØÍÏ¦ÙËÏÙÎÓËØÏÔÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁÞËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÄÙÜÖÇÇÖÄ¦ÒÒËÝÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÎ
ÓÕßÙÏÑÂÌÜÔÁÝÞËÏØÕÔÕÓÃËÝ ßØÃÜÝ
ÁÞËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÐÃÊÏ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ο ωκεανός είναι ο δρόμος
Σήμερα ÊËÔ ÁÞËÏÖØÄÙÜÖÇ¡ÖÕØËÃÝ
ÓÕÔ¦ÞÇÔÇÚÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÝÑ¦ÖÕßÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑ¦ÓËØÇÔÇÑÕÏÚ¦àÕßÔÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ!
ÚÎÔÖÄÒÎÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖÄÚÕ
ÑÇÚ¦ÙÚØÜÓÇËÔÄÝÖÒÕÃÕß©ÊÏ¦ÖÒÕßÝ
ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÑÇÏ
ÕÏËÖÏÈ¦ÚËÝËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÖÒÕÃÕß¶
ÚÕÕÖÕÃÕÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÖÕÆÇÑØÏÈ×Ý
¦ÍÔÜÙÚÕ¶ÇÔÚÏÑØÃàÕßÔÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ
ÙËÄÒÎÚÕßÚÎÓËÍÇÒÕÖØÁÖËÏÇ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÈØÂÑËÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÙÑÄØÖÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÑÇÓÃÇ
ÙÎÓËÃÜÙÎÚÃÖÕÚÇ ÇÏÄÚÇÔÄÒÕÏÄÙÕÏ
ÁàÎÙÇÔÁÔÇÚÁÚÕÏÕÚÇÐÃÊÏÑÇÏËÃÊÇÔÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇËÏÑÄÔÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÇÑ¦ÛË
ÖÎÍÂÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÁÞËÏÇÖÒ×ÝÙÚËØÁÉËÏÕßÒËÏ¦Ú×ØÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎ
ËÏÑÇÙÃÇÑÇÏ¶ÈÁÈÇÏÇ¶ÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇ
ÖÄÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝÎÙÎÓËØÏÔÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÊËÔÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÑ¦ÚÏ
ÚÄÙÕÙÖ¦ÔÏÕ©ÏÕßØÇÔÕÐÆÙÚËÝÚÕß

Μόλο που η εικόνα
αυτή είναι οικεία πια,
ακόμα και τετριμμένη,
το όποιο ενδιαφέρον εκκινεί από όλα όσα δεν
περιλαμβάνονται μέσα
στο φωτογραφικό κάδρο.
¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÊËÔËÃÔÇÏÊÇÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÁÖËÏÚÇÇÖÄËÑÇÚÄÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏ
¦ÒÒÇËÈÊÕÓÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÂÓËÚ¦ÚÏÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÚÎÝ
ÎÝËÖÚËÓÈØÃÕßÑ¦ÚÏÚÄÙÕÙÖ¦ÔÏÕ
ÑÇÏËÐÜÚÏÑÄ¡ÄÒÕÄÓÜÝÖÕßÎËÏÑÄÔÇ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÕÏÑËÃÇÖÏÇÇÑÄÓÇÑÇÏÚËÚØÏÓÓÁÔÎÚÕÄÖÕÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÑÑÏÔËÃÇÖÄÄÒÇÄÙÇÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓÁÙÇÙÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÑ¦ÊØÕÜÝ

Το καράβι ¨ÉooËÇÉ{³i ÓÑ4Ì¨~iÑÌ³å³ÜÑ³{~ÌVÑ¨TÓØ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¤®Æ(¨{ÑÌ³iÑ³~È¨{Ñ¨TËÑ³iØ³ÊiØVÚÑÜÒ{ØÜÈØÊ³Ñ
~ÑÌÑØÑ{³{ÚÓÑÉËTÑ{É{KÒ³ÉØÑÌ³~Ñ³Ò³¨ÐÑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χωρίς μέλλον οποιαδήποτε προβοκάτσια
Η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Μυρσίνη Ζορμπά μιλάει στην «Κ» για τις επιλογές της και τον σάλο με τον «Δρομέα»

Δεν θα είναι ßÖÕÉÂÌÏÇÙÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÒÁËÏÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¡ßØÙÃÔÎÕØÓÖ¦ÙÚÎÔËÌ»
ÄÒÎÝÚÎÝÆÒÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®ÑÇÏÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÓÄÔÕÓËÍÁÌßØËÝ®ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÑÚÏÓ¦ÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÍÃÔÕßÔÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ®
ÙÚÕßÝËÖÕÖÚËßÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÈÒÁÖËÏÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕßÛÔÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝ¡¬ÍÏÇÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏËÔ×ÛËÜØËÃÄÚÏÎßÖÄÛËÙÎÇØ×ÚÙÕß®ËÃÔÇÏÇÖÄØØÕÏÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß®

– Κυρία υπουργέ, τι συζητήσατε
με τον κ. Βαρώτσο;
¶ÃÞÇÓËÓÃÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÁÞÜÖÕÒÒÁÝÚÁÚÕÏËÝÓËÑÇÒ-

– Αποδεχθήκατε τη θέση σας στην
τελευταία περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα. Ηταν προσωπική σας
πολιτική φιλοδοξία ή αποδοχή
της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής;
¶ÃÔÇÏÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇ¬ÕÁÔÇÄÚÏ
ÁÞÜàÂÙËÏÄÒÎÓÕßÚÎàÜÂÓÁÙÇÙÚÕÔ
Þ×ØÕÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÇÔÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎÚÕÖ×ÝÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÑÇÏ
ÔÇÖ¦ØËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÇÏÇÙÌÇÒ×ÝÛËÜØ×ÄÚÏÇßÚÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÑÇÔËÓÏÇÍËÔÔÇÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎ ÇÏÙÚÇÛÁÓÇÚÇÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÞÜÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÎØÏÙÚËØ¦ÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÝÞ×ØÕÝÊËÔËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÕØÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ

Συζητήσαμε για τα
Σκόπια, τα αγάλματα,
τη συμφωνία των
Πρεσπών, και εκεί
τέλειωσε αυτό που
κατά την άποψη του κ.
Βαρώτσου στη συνέχεια
ονομάστηκε πρόταση.

Στα θέματα του πολιτισμού έχω την αίσθηση
ότι για πολλά χρόνια, η
Αριστερά, ο προοδευτικός χώρος, δεν είχε καταφέρει να διατυπώσει
μια πραγματικά
διορατική πολιτική.

Συνέντευξη στους

ÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÎÕÖÕÃÇ
ÊËÔÊÏÂØÑËÙËÓÏÙÂ×ØÇÄÖÜÝÇÑÕÆÜ
ÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÓÃÇ×ØÇßàÎÚÂÙÇÓËÍÆØÜÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕßÚÇ
ËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÙÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÔ+VJ\TLU[H
¡ÕßÁÊÜÙËÖÕÒÒÁÝËÖÃÓÕÔËÝÙßÓÈÕßÒÁÝÍÏÇÚÕ¡¬ÖÃÙÎÝÙßàÎÚÂÙÇÓËÍÏÇÚÎÌÏÒÃÇÚÕßÓËÚÕÔ¡ÖÕßÝ
ÑÇÏÚÕÔÔÚÏª¦ÓÇÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇßÓ¦àËÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆßàÎÚÂÙÇÓËÌßÙÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÇÑÄÖÏÇÚÇÇÍ¦ÒÓÇÚÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÑÇÏËÑËÃÚÁÒËÏÜÙËÇßÚÄÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕß
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÖØÄÚÇÙÎ
©ÖÜÝÊÂÒÜÙÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÕÆÚËÖØÄÚÇÙÎßÖÂØÐËÕÆÚËÖÇØÇÍÍËÒÃÇÂÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕßÓÈÕßÒÁÝ
ËÏÙÁÖØÇÐÇÖØÄÚÇÙÎÊËÔÁÑÇÔÇ

– Δεν αναφέρθηκε δηλαδή ο «Δρομέας»;
¶©ØÕÓÁÇÝ®ÊËÔßÖÂØÐËÙÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎ

– Τότε πώς ερμηνεύετε την αντίδραση του κ. Βαρώτσου;
¶ÃÊÇÔÇÐËÚßÒÃÍËÚÇÏÁÔÇÑÕßÈ¦ØÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÊÏÇØØÕÂÌÃÒÎÝÚÕßÑ
ÇØ×ÚÙÕßÏ¦ÈÇÙÇÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÊÂÒÜÙÂÚÕßÖÕßÁÒËÍËÄÚÏÊËÔÐÁØËÏÖÕÏÕÝÁÑÇÔËÚÎÊÏÇØØÕÂÓËÚ¦
ÄÚÏÊÏÁÉËßÙÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¶ËÐÜÌØËÔÏÑÄ¶ÑÇÏÓÏÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÓÕßÖÕßÊËÔÛÁÒÜÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÜ ÏÁÖËÏÚÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÁÔÇÑßÔÂÍÏÓÇÍÏÙÙ×ÔÓËÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕßàÜÂ
ÑÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕßÝÖÕßÛËÜØÕÆÙÇ
ÙÕÈÇØÕÆÝÔÇÍØ¦ÌÕßÔÄÚÏÐËÑÃÔÎ-

«Ο Οργανισμός {KÜ{ÈÚÑ³i¨ËÇÉ{³ÈØÉÑooÉÜÐÑ³ËÉØÈÓTÈ¨KÜÊÐÑ³ÑVÉË³ÉÑÈ³ÒÑ×¨Ö³i×¨ÜoËÑÉË³É³{Ø³{ÐÓØ³ÈK{KÜËÈuVÜÓÉ{i~=¨ÐÒ
ÙÇÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÇÈØ¦ÑÇÏÚËÒËÏ×ÔÜÓËÚÕÔÇØ×ÚÙÕËÔ×ËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÇÈØ¦
ÖÇØÇÈÏ¦ÙÚÎÑËÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÓÕß
ÙÚÕ;^P[[LY§ÇÙÇÝÖÜÄÓÜÝÖ×Ý
ËØÓÎÔËÆÜÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÑ
ÇØ×ÚÙÕß!©ÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÃÖÄÒËÓÕÏ
ËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝÖÕÒÆÙÑÒÎØÕÃÑÇÏ
ÄÚÇÔÚÕÓËÃÍÓÇËÃÔÇÏÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÝ
ÌÇÔÚÇÙÃÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÁÐÇØÙÎÑÇÏ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÓËÚ¦ÇÖÄÓËØÏÑÁÝÓÁØËÝ
ÙËÒÕßÒÕßÊ¦ÑÏÇÙÚÕÓÔÎÓËÃÕËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÇÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÕß
ÑÇÏÔÇÇÌÂÔËÏÝÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÒÁÔËÄÚÏÛÁÒÕßÔ
– Ακούστηκε πάντως ότι χρεωθήκατε την ιδέα του πρωθυπουργικού γραφείου.
¶ËÔßÖÂØÐËÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÔÇ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÑ¦ÖÕßÁÒÜÔÇÖÜ
ÄÓÜÝÄÚÏÓÕßÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎÎÊÂÒÜÙÎÚÎÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝ§Î
ÕÖÕÃÇËÃÖËÇÔ¦ÓËÙÇÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÑÇÏÙËÁÔÇÔßÖÕßØÍÄÚÕß±ª
ËÍ×Ö¦ÔÚÇÛÇÒÁÜÄÚÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ËÃÔÇÏÉËÆÚÎÝ®

– Και ο κ. Κοντονής όμως υποστήριξε τον κ. Βαρώτσο.
¶©Ñ ÕÔÚÕÔÂÝÊËÔËÃÖËÄÚÏ
ÄÒÕÏÕÏßÖÕßØÍÕÃËÃÔÇÏÉËÆÚËÝÁÑÇÔËÓÏÇËÖÃÛËÙÎÙËÓÁÔÇÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÖÕßËÑËÃÔÕÝÐÁØËÏÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝ
ËÐÎÍÂÙËÏ©ÖÜÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÕÑÇØ×ÚÙÕÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÐÎÍÂÙËÏÍÏÇÚÃÄÒÇÇßÚ¦
¬ÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÉÎÌÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ

ÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÕÈÕÑ¦ÚÙÏÇÛËÜØ×ÄÚÏÊËÔÁÞËÏÓÁÒÒÕÔ

– Κυρία Ζορμπά, γιατί προχωρήσατε στην αντικατάσταση των δύο
διευθυντών στο Φεστιβάλ Αθηνών
και στο Εθνικό Θέατρο; Υπήρξε
κάτι που δεν εγκρίνατε στη θητεία τους;
¶ËÔÚÃÛËÚÇÏÁÚÙÏÚÕàÂÚÎÓÇ©
ÑÏÈÇÛÏÔÄÝËØÍ¦ÙÚÎÑËÛËÚÏÑ¦ÙÚÕ
ÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÑÇÏÕÑËÕÊÜØÄÖÕßÒÕÝËÖÃÙÎÝÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÇÛÁÔÇÝÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÊÏÎÆÛßÔÇÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÊÆÕÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÊÎÓÄÙÏÕßÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÁÞÕßÔ
ËßØÆÚËØÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÖØÕÙÑÒÂÙËÏÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÔÁÇÙÚÇÛËØ¦ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß

– Υπήρξαν πιέσεις από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ;
¶ÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÙÚÕßÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÄÒÇÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝßÖ¦ØÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÏÊË×ÔßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏ
ÙÚÕÔ±ªÚÃÖÕÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ

– Εάν η πρόθεση του υπουργείου
είναι να προχωρά σε προσκλήσεις
ενδιαφέροντος για τις θέσεις των
διευθυντών γιατί δεν κάνατε το
ίδιο παντού; Στην περίπτωση του
ΚΘΒΕ για παράδειγμα, ανανεώσατε τη θητεία του Γ. Αναστασάκη
και δεν προκηρύξατε διαγωνισμό.
¶ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÓË

ÓËÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÔÇÔË×ÙËÏÝÛÎÚËÃÇÝÊÏËßÛßÔÚ×ÔÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÖÕßÙÚÇÛÓÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÒÎÌÛËÃÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÄÖÜÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÑÇÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÎÙßÔÁÖËÏÇÑÇÏÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÊÏËßÛßÔÚÂÑÇÏÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÖÕØËÃÇÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÑ¦
ÇÊÏÇÚßÖ×ÙÜÙËÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊÏÇÑßÈËßÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÑØÏÚÎØÃÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÝÑÇÏÛÇÂÛËÒÇÔÇ
ÙÑËÌÚÕÆÓËÄÒÕÏÚÏÝÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÍÃÔÕßÔ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÍÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÎ
ÒÕÍÕÊÕÙÃÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÁÞËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÇßÚÄÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓË
– Εχετε πει ότι ο σύγχρονος πολιτισμός είναι αδικημένος αλλά στο
ΕΜΣΤ κάνατε έναν διαγωνισμό
που κηρύχθηκε άγονος, τοποθετήσατε έναν προσωρινό διευθυντή για να ανοίξει το μουσείο με
τη μελέτη της προηγούμενης διευθύντριας και εν αναμονή ενός
νέου διεθνούς διαγωνισμού. Ετσι
φαντάζεστε ότι πρέπει να διοικείται το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης της χώρας;
¶ÔÇÓÕßÙËÃÕÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÖÕßÖÄÙÇÞØÄÔÏÇÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß"©ÌËÃÒÕßÓËÖØÏÔÇÖ»ÄÒÇÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÓËÙËÈÇÙÓÄÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÎÙßÒ-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ, ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ÒÕÍÂÚÕßßÚÄÁÛËÙÇÙÚÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÖØ×ÎÔÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÑÇÏÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÂØÇÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÏÚÎÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÕÃÐËÏÕÆÚËÓÁÞØÏ
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÕÓÁÔÜÝÄÌËÏÒÇÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÜÚÕàÂÚÎÓÇÑÇÛ×ÝÊËÔ
ßÖÂØÞÇÔËÖÇØÑËÃÝËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÃ
ÊËÔÇÔÕÃÍËÏßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕ
ÙÎÑ×ÔËÏÚÕÈ¦ØÕÝËÔÄÝÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßÎÓÂÚØÎÔÚÜÔÇÑ¦ÑÎÑÇÏÚÎÝßØÇÍ×Ý
¬ÙÏ¦ØÇÖÃÙÎÝÊËÔÚÕÈØÃÙÑÜÑÇÛÄÒÕßÑÇÑÄÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÄØÎÙÇÄÚÇÔ¦ÑÕßÙÇ
ÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÃÔÇÏÓÏÇÓËÒÁÚÎÖÕßÁÑÇÔËÍÏÇÚÕ
ÓÕßÙËÃÕËÔ×ÂÚÇÔÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ

– Ο στόχος του Μαΐου είναι εφικτός;
¶ËÔÛÇÁÒËÍÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇÊËÔ
ÚÎÔÁÞÜÖËÏÖÕÚÁËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÚÕ
ÖËØÏÓÁÔÜÑÏËÍ×ÑÇÏËÒÖÃàÜÄÚÏÓÁÞØÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏ
– Ας πάμε λίγο πίσω. Γνωρίζατε
τον κ. Τσίπρα πριν γίνετε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ;
¶©ÞÏßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÓÏÇÌÕØ¦
ÚÕÄÚÇÔÂÓÕßÔÖØÄËÊØÕÝÍÏÇ
ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚËÃÒÇÓËÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÂÚÇÔÕ
ÓÄÔÕÝÖÕßÓÇÝÑ¦ÒËÙËÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËßÚÂÂÚÇÔÎÍÔÜØÏÓÃÇÓÇÝ
ÁÜÝÄÚÕßÁÒÇÈÇÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓ¦ÚÕß


– Επιθυμείτε να είστε υποψήφια
στις εκλογές; Σας έχει γίνει πρόταση;
¶ËÔÓÕßÁÞËÏÖØÕÚÇÛËÃÃÔÇÏ
ÓÁÙÇÓÕßÚÏÙÑÁÌÚÕÓÇÏÑÇÏÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÊËÔÛÇÂÛËÒÇ

– Αισθάνεστε «γέφυρα»;
¶àÎÙÇÖ¦ÔÚÕÚËÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÄÖÕßÕÏÍÁÌßØËÝÂÚÇÔÕÊËÊÕÓÁÔÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÚÇÔÁÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÚÃÛËÔÚÇÏ¡»ÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÊËÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÖ×ÝÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝËÑÚÄÝÑÏÇÔËÃÔÇÏÊÕÍÓÇÚÏÑÄÝÑÇÏÌÇÔÇÚÏÑÄÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÊËÔ
ÇÒÒ¦àËÏÊËÔÛÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚÏÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÑÇÏÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ

– Φωνές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ όμως,
όπως το «Πράττω», ασκούν έντονη κριτική.
¶ÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝ
ÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÐËÈÕÒËßÄÓÇÙÚËÄÒÕÏÄÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÏÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÙÆÔÛËÙÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÛËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÇÔÇÍÑÇÃÕ

– Είναι δογματικές οι φωνές που
αντιδρούν;
¶ËÔÛÁÒÜÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÜÚÏÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÁÒÜÄÓÜÝÔÇÖÜ
ÄÚÏÎÇÑÏÔÎÙÃÇÊËÔÓÇÝÈÕÎÛ¦ËÏ
ÔÇÊÕÆÓËÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓÖØÕÙÚ¦
ÓÇÝÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÕÏÇ
ËÃÔÇÏÎÖØÄÑÒÎÙÎÇÑÏÔÎÙÃÇ
ËÃÔÇÏËÖÃÑÒÎÙÎÓÏÇÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝ

Κακώς βλέπουμε διαρκώς τον πολιτισμό σαν κρατικοδίαιτο ανήλικο
– Πότε θα ανακοινώσετε τον Οργανισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ); Γιατί καθυστερεί;
¶ÏÄÚÏËÃÞÇÓËÞØÄÔÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÕßÌßÖÕßØÍÄÝ ×ÙÚÇÝÚØÇÚÂÝ
ÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÕÒÆÍËÔÔÇÃÇ
ÊÕßÒËÏ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈ¦ÒËÏÓÏÇÚ¦ÐÎÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÓÁÙÇÙÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ

– Υπάρχουν όμως κλειστά αναψυκτήρια, πωλητήρια σε κακή κατάσταση. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση;
¶ËÔËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÚÃÖÕÚÇÃÔÇÏÁÚÕÏÓÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÕØÏÙÓÁÔÇ
ÑÇÏÁÞÕßÔÍÃÔËÏÈÂÓÇÚÇÑÇÏÇÖÄÚÕ
×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËàÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÔËÃÔÇÏÇÖÒÄ

– Ολοι οι υπουργοί Πολιτισμού του
ΣΥΡΙΖΑ έχετε επισκεφθεί το Ακροπόλ, αλλά κανείς δεν έχει καταφέ-

Η περιφέρεια
έχει υποτιμηθεί,
έχει απαξιωθεί –
και συνταγματικά
της οφείλουμε.
ρει να το λειτουργήσει. Θα το κάνετε εσείς;
¶Í×ÛÇËÃÓÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÏÊØÆËÏÚÕ
ÔÕÓÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇËÃÔÇÏÄÙÕÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÕÑÇÏËßÁÒÏÑÚÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÕßÑÚÏØÃÕßÑÇÏÚÕÙÎÓËÃÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊ×ÙÕßÓËÞ×ØÕÙËÇÔËÐ¦ØÚÎÚËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝÔÁÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕÑØÕÖÄÒÖ¦ÔÚÜÝ
ÛÇÊÏÕØÍÇÔÜÛÕÆÔÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕ([OLUZ+PNP[HS-LZ[P]HSÑÇÏÎ
(Y[([OPUH

– Προτού ακόμη συζητηθεί το θέμα του Πειραιά και του ΟΛΠ στο
ΚΑΣ, υπήρξαν αντιδράσεις. Θα το
προχωρήσετε;
¶©ÊÂÓÇØÞÕÝËÏØÇÏ¦ÂØÛËÙÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÙßàÎÚÂÙÇÓËÑÇÏÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑÄÖÇÙÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÚÕÛÁÓÇËÃÔÇÏßÖÕÞØÁÜÙÎËÑÚÕßÔÄÓÕßÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÑØÏÚÏÑÂËßÞÁØËÏÇÚÕßßÖÕßØÍÕÆ¦ÒÇÓËÑ¦ÚÜ
ÚÕÔÞ¦ØÚÎÙßàÎÚÂÙÇÓËÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄÚÕÇØÞÇÃÕÒÏÓ¦ÔÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÇÄØÏÇÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÁÞËÏ
ÃÞËÚÏÝÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÚÕßÍÏÇÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÇÒÒ¦ÇÖÕÙÇÌÎÔÃÙÚÎÑÇÔ
ÇØÑËÚ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÃÓÇÙÚËßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÙÚÕÔ
ËÏØÇÏ¦Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÖÕÚÁ

– Τι προβλέπει ο Οργανισμός του
Βιβλίου που ετοιμάζετε;
¶ÔÇÔÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÏÕÇÔÕÏÞÚÄÑÇÏ
ÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎËÓÈÁÒËÏÇÖÕßÛÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÕ

ÕÖÕÃÕÛÇÏÊØßÛËÃÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÖÒ¦Ï
ÙÚÕÔËÏÊÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇÖÕßÖËØÏÓÁÔÕßÓËÔÇÊÏÕØÏÙÚËÃÇÙßÔÊÁËÚÇÏËÖÃÙÎÝÓËÚÕËØÏÌËØËÏÇÑÄßÓÈÕÆÒÏÕ
©ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÛÇÙÚÎØÃàËÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÃÚËÇßÚ¦ÇÌÕØÕÆÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÂÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÃÙÎÝ
ÙÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛÁÓÇÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝ
ËÃÞÇÓËÍÏÇÞØÄÔÏÇËÖÏÚØÕÖÁÝÖÕßËÖÁÒËÍÇÔÈÏÈÒÃÇÑÇÏÐÁÔÕßÝËÑÊÄÚËÝÖÕß
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÇÔÍÏÇÔÇÚÇËÑÊ×ÙÕßÔÃÊÇÓËÚ×ØÇÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇÔÕÏÞÚÁÝÙÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔËÑÊÕÚ×ÔÕÖÄÚËËÑËÃÔÕÏ
ÛÇÁÞÕßÔÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÔÇ
ÖØÕÚËÃÔÕßÔÈÏÈÒÃÇÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÔÇÓËÚÇÌØÇÙÚÕÆÔ

– Το Περιφερειακό Συμβούλιο τι
αρμοδιότητες θα έχει;
¶ÊØÆÕßÓËÊÏËßÛÆÔÙËÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÙËÄÒËÝÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ

ÊßÔÇÓÏÑÕÆÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÎÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏÚÕßÝÊÂÓÕßÝÓËÚÕßÝÌÕØËÃÝ
ÑÇÏÚÕßÝÙßÒÒÄÍÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÏÝ
¦ÚßÖËÝÕÓ¦ÊËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÇÔÇÊÆÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ

– Λεφτά υπάρχουν για όλα αυτά;
¶ÞÕßÓËÙßàÎÚÂÙËÏÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÚÇÊËÃÚËÄÒÇÇßÚ¦¢ÁÚÕÝ
ÖÕßÁÞÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÄÙÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÌÕØËÃÝ
ÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇÚÃÚÇ
ÁØÍÇÚÎÝØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ
ËÃÔÇÏÊØÕÓÕÒÕÍÎÓÁÔÇÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇØÞÕÔÚÇÏ
ÌÕØËÃÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÓÏÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎÊËÑÇËÚÃÇÝÑÇÏ
ÙÚÕÚÁÒÕÝàÎÚÕÆÔÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÎ
ÙÆÓÈÇÙÎÍÏÇ¦ÒÒÇÚÄÙÇÞØÄÔÏÇ¬ÄÚËÖØÁÖËÏÔÇØÜÚÂÙËÏÝÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕ
ÙÞÁÊÏÕÑÇÏÍÏÇÚÃÓÁÙÇÙËÇßÚ¦ÚÇÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇÊËÔÁÍÏÔÇÔÈÏ×ÙÏÓÕÏÊÎÓÏ-

ÕßØÍÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÒ¦ÊÕÝÖÕÒÆÊßÔÇÓÏÑÄÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÚÕÔÈÒÁÖÕßÓËÊÏÇØÑ×ÝÙÇÔÁÔÇ
ÑØÇÚÏÑÕÊÃÇÏÚÕÇÔÂÒÏÑÕ ÇÏÁÞÕßÔÊÕÛËÃÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
©ÖÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÛÁÙÕßÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇ!ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÁÞÕßÔËÖËÔÊßÛËÃÑÇÒÆÚËØÇ"

– Με τι θέλετε να συνδεθεί η θητεία σας στο υπουργείο;
¶¡ËÚÎÔÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄËÜØ×ÄÚÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÛÇÊ×ÙËÏÇÔ¦ÙÇÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÖËØÏÌÁØËÏÇÁÞËÏßÖÕÚÏÓÎÛËÃ
ÁÞËÏÇÖÇÐÏÜÛËÃ ÇÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÕÌËÃÒÕßÓË

Διαβάστε στο www.kathimerini.gr τις
απαντήσεις της κ. Μυρσίνης Ζορμπά
στις ερωτήσεις μας για την Εθνική
Λυρική Σκηνή, τη λίστα ακινήτων
του υπερταμείου, το Αρχαιολογικό
Κτηματολόγιο και τη σχέση των ιδιωτών
με τον πολιτισμό.

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O
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ΒΙΒΛΙΟ

Ταλέντο σε δωμάτιο με πολλά βλέμματα
Γιατί είναι δύσκολο ακόμη και σήμερα για μια γυναίκα, ιδίως στην Ελλάδα, να είναι συγγραφέας, καλλιτέχνης, πρωτοπόρος
ÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÕËßÔÕÕÆÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÛÇÚÕÒÓÕÆÙÇÔÇÖÜÄÚÏËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÍÏÇÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÔÇ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÄÒÇÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÈÒÁÓÓÇÚÇÑÇÏÔÇàÂÙËÏÚÎàÜÂÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÕ
ÚÇÒÁÔÚÕÚÎÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖÇÒËÆÕßÔÓËÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÈÒÁÓÓÇÚÜÔ
ÇÔÊØ×ÔÑÇÏÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÍÏÇÚÕÚÏËÃÔÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÑÇÏÓÎÍÏÇÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÊÃÜÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÓË
ÓÏÇÈÇÛÏ¦ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÑÇÏßÖÕÑØÏÚÏÑÂÞ×ØÇÑÇÏÖÕßÕÛËÙÓÄÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÇØ×ÔËÏÚÎÔÇÚÕÓÏÑÄÚÎÚÇ
Ñ¦ÖÕÏËÝÍßÔÇÃÑËÝÖÇÒËÆÕßÔÇÑÄÓÎ
ÓËÚÕßÝÊÇÃÓÕÔÁÝÚÕßÝ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οσες φορές ÑÇÏÇÔÊÏÇÈ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄÑËÃÓËÔÕÙÚÎàÜÂÚÕß
ÌÜÚÃàËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÍÜÔÃÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÚÕßËÐÁÒÏÐÎÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇ
ÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÓË
ÚÃÚÒÕÔÇÊÏÑÄÙÕßÊÜÓ¦ÚÏÕ®¬Õ
ÊÕÑÃÓÏÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝÕÓÏÒÃËÝÚÎÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÝÖÕßÊÏÇÈ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔ
(Y[Z:VJPL[`ÙÚÕÑÕÒÁÍÏÕ§ÏÕÆÔÇÓÑÇÏ
ÙÚÎÔ6+;((ÚÕßÑÃØÚÕÔÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß ¬ÕÛÁÓÇÚÜÔÕÓÏÒÏ×Ô
ÂÚÇÔÕÏÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝËÖÇÔÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙËÔÁÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎÑÇÏ
ËÏÙÇÍÜÍÂÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇ
¦ÙÏÇ¬àÇÔÇÑ¦ØÎÇÔÁÒÇÈËÔÇÊ×ÙËÏ
ÓÏÇÔÁÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇßÚÕÆÚÕßÚÄÙÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕßÑÇÏÔÇÙßÔÛÁÙËÏÓÏÇËÏÙÇÍÜÍÂÖÕßÓÇÝÓËÚÇÌÁØËÏ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÎÝÖ¦ÔÜÙÚÕßÒÏÑÄÄÙÕ
ÑÇÏÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÎÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÖÁÒËÐËÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÑÚÎÚÏÑÂÇÔÚÜÔßÓÃÇÑÇÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇ
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÉßÞÏÑ¦
ÊÜÓ¦ÚÏÇÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÕÏÍßÔÇÃÑËÝÍÏÇ
ÔÇÍØ¦ÉÕßÔ

Προϋποθέσεις
¬àÇÔÇÑ¦ØÎÁÞÕÔÚÇÝÏÊÃÇËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÍØÇÌÂÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÑÇÏÚÕÓÕÃØÇÙÓÇÚÜÔÕÏÑÕ-

Το κείμενο της Βιρτζίνια
Γουλφ, γραμμένο στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα, φαντάζει
παρωχημένο αλλά
είναι πάντα επίκαιρο.
ÍËÔËÏÇÑ×ÔËßÛßÔ×ÔÍÏÇÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÏÊÃÜÝÇÔÇßÚÂËÃÔÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝËÑÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÄÚÏÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇ
ÕßÒÌÍØÇÓÓÁÔÕÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÇÏ×ÔÇËÃÔÇÏÖÇØÜÞÎÓÁÔÕ
ÚÙÏÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÓËÒËÚ¦ÍßÔÇÃÑËÝÖÕÏÂÚØÏËÝÂÙßÍÍØÇÌËÃÝÇÑÄÓÎÖÏÕÖÃÙÜ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕ¶ÇßÚÁÝÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖÕß
ßÖÂØÞÇÔ¶ÚÕÔÕÕÑÇÏÕÇÏ×ÔÇÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕËÖÏÞËÃØÎÓ¦ÚÎÝ
ÙÚÕÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÕÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÔÇÍØ¦ÉÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÏÙÚÕØÃÇ
ÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÌÜÔÂ"
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÚÜÔÌÆÒÜÔ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÇÏ×ÔËÝÊËÔËÃÞÇÔÊÏÑ¦
ÚÕßÝÁÙÕÊÇÊËÔËÃÞÇÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇ
ÂÚÇÔÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔËÝËÚËØÕÈÇØËÃÝ
ÞÜØÃÝÓÄØÌÜÙÎ
ÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÇÔÓÏÇÍßÔÇÃÑÇËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÓËÇßÚÄ
ÚÕÚÇÒÁÔÚÕÛÇÑÇÚÁÒÎÍËÚØËÒÂÇÖÄÑÕÙÓÎÛÒÏÓÓÁÔÎÂÛÇËÃÞËÇßÚÕÑÚÕÔÂÙËÏ¬ÕÈ¦ØÕÝÇßÚÂÝÚÎÝÊßÙÑÕÒÃÇÝÚÕßÔÇÓÎÔËÐÜÚËØÏÑËÆËÚÇÏÑ¦ÚÏ
ÛÇÂÚÇÔÊßÙÈ¦ÙÚÇÑÚÕÒÒÜÙÚËÕÏ
ÍßÔÇÃÑËÝÊËÔËÃÞÇÔÖËÃÙËÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÁÞÕßÔÇÑØÕÇÚÂØÏÕ©ÚÏÛÇ
ËÃÞÇÔÑ¦ÚÏ¦ÐÏÕÒÄÍÕßÔÇÖÕßÔÖÁØÇ
ÇÖÄÚÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÑÇÏ
ÚÎÌØÕÔÚÃÊÇÚÜÔÓÜØ×ÔÑÇÏÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÕØÍÂÑÇÏÚÕÖÇØ¦ÖÕÔÕ
ÙÃÍÕßØÇÛÇÁÙÚËÑÇÔËÓÖÄÊÏÇÙÚÎÔÁÑ-

Αν ο Σαίξπηρ...
Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈ³iØ{¨³ÇË{ÑÈÜ×VÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ
³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÉ³ÑËTÐ{
Α.P. / CLIVE COOTE / PARAMOUNT PICTURES

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ
Ενα δικό της δωμάτιο
εισαγωγή-μτφρ. Βάσια Τζανακάρη,
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 257

H ηθοποιός {~ÌÜË³ÐÑÈÙÖÉ³Ñ{go{Ñ³iÉ¨ÐiÉËÑ³iØÊ¨É$~Ñ¨å¶
oÈÑ{~ÉËÈ¨ÌÜÈg³iÈoo¨Ñ×ÓÑ{¨³ÇË{ÑÈÜ×³i³Ñ{ËÑt${¨ÉØu
ÌØÇÙÎÚÎÝÄÖÕÏÇÝÇßÛËÔÚÏÑÂÝÌÜÔÂÝ
©ÏÍßÔÇÃÑËÝÙÂÓËØÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇßÚ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ¦ÖÕÏËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÁÞÕßÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÑÇÏÌÜÔÂ
ÏÇÚÃÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎËÖÃÑÇÏØÕ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÊÕÑÃÓÏÕÖÁØÇÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÌÎÚÏÑÂÑÇÏÚÕÒÓÎØÂÍØÇÌÂÚÎÝ
ÕßÒÌ"ÏÄÚÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙßÓÈÇÃÔÕßÔ

ÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊËÔÁÞÕßÔÄÓÜÝ
ÇÑÄÓÎÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙËÉßÞÏÑÄ¬Õ
ÊÜÓ¦ÚÏÕËÃÔÇÏÁÔÇÝÚÄÖÕÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÄÙÕÑÇÏÉßÞÏÑÄÝÚÇÍßÔÇÏÑËÃÇ
ÊÜÓ¦ÚÏÇÑÇÚÕÏÑÕÆÔÖÕÒÒÕÃàÎÚÕÆÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÊÏ¦ÌÕØËÝÌÜÔÁÝËÔËØÍÎÚÏÑÁÝÑÇÏÖÇÛÎÚÏÑÁÝËÔËÃÔÇÏÂÙßÞÇÊÜÓ¦ÚÏÇÇÔËÓÖÄÊÏÙÚÇ

Η νέα δίνη
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÂÓËØÇÐÇÔ¦ÙËÓÏÇ
ÊÃÔÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÁÞËÏ

ÐËÑÏÔÂÙËÏÇÌÕØ¦ÙÚÇÌÆÒÇ¬ÇÊÆÕ
ÌÆÒÇÁÍÏÔÇÔÚØÃÇÚÁÙÙËØÇÑÒÖÔ×
ÇÑÄÓÇÎÍßÔÇÃÑÇÇÔÇàÎÚ¦ÚÎÔÉßÞÕÙËÐÕßÇÒÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÙÚØÁÌËÚÇÏÑÇÏÓÇàÃËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÇÖÄ
¦ÒÒÇÓËÍ¦ÒÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÙÚÕÁÓÌßÒÕÚÜÔÄÔÚÜÔ
ÃÔÇÏÇÑÄÓÎÊÆÙÑÕÒÕÙÂÓËØÇÍÏÇ
ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕß 
ÔÇËÃÔÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÔÇËÃÔÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕÝ©ÞÏÍÏÇÚÃÊËÔ
ÁÞËÏÞØÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÁÞËÏÓËÍÇÒ×ÙËÏÓËËÖÏØØÕÁÝÖÕßÛÁÒÕßÔÖÕÒÒ¦
ÑÄÚÙÏÇÍÏÇÔÇÍÑØËÓÏÙÚÕÆÔ
ÕßÒÌÊËÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏÍËÔÏÑ¦ÙË
ÄÒÕßÝÄÙÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÇÖÒ×ÝÔÇÍØ¦ÉÕßÔÚÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚ¦ÚÎÝÇÌÕØÕÆÔ
ÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÌÜÔÁÝÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕ
Ö×ÝÛÇàÕÆÙËÎÇÊËØÌÂÚÕßÇÃÐÖÎØ
ÇÔÊÎÒÇÊÂÓÏÇÍßÔÇÃÑÇËÃÞËÁÔÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÇÒÁÔÚÕ
ÂÓËØÇÔÕÓÃàÕßÓËÄÚÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝ
ËÃÔÇÏÇÔËÓÖÄÊÏÙÚËÝÔÇÍØ¦ÉÕßÔ©Ï

©ÙÕÖÏÕÓËÍ¦ÒÕÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÄÙÕ
ÖÏÕÊßÔÇÚÕÃÕÏÊÇÃÓÕÔËÝÔÕÇÃÐÖÎØÂÚÇÔÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÍËÔÔÏÄÚÇÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕßÙÂÓËØÇÛÇËÃÞËÖÕÒÒÇÖÒ¦ËÓÖÄÊÏÇÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÕÏÕÝÛÇÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÙËÖÕÏÕÝ
ÛÇÚÎÝËÖÁÚØËÖËÔÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄÖÕß
ÐÁØËÏÑÇÒÆÚËØÇÖÕÏÕÝÊËÔÛÇÚÕÒÓÕÆÙËÔÇÚÎÙßÍÑØÃÔËÏÂÔÇÚÎÔËÐÕÓÕÏ×ÙËÏÖÕÏÕÝÛÇÁÑÇÔËÙÚÎÔ¦ÑØÎÍÏÇÔÇ
ÚÎÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÚÎÔÖÏÙÚÁÉËÏ×Ý
ÛÇÙÚÁÑÕÔÚÇÔÕÏÍÕÔËÃÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙË
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÄØÎ"½ÕÏÙÆÔÚØÕÌÕÏÑÇÏ
ÙÆàßÍÕÏ" ÇÏÌßÙÏÑ¦ÇÔßÖÂØÞÇÔÖÇÏÊÏ¦Ö¦ÒÏËÑËÃÔÎÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÇ
ÌØÕÔÚÃÙËÏ"
ÝÓÎÓÏÒÂÙÕßÓËÌßÙÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÙÞÁÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÚÎ
ÊÏÇÔÄÎÙÎÑÇÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÙÑÁÉÎÝ
¬ÎÙÞÁÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÚÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓËÚÕÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕÓËÚÕÇÒÎÛÏÔ¦
ÌÜÚËÏÔÄÖÁØÇÇÖÄÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏ
ÓÏÑØÄÔÕËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÑËÃßÖËØ¦ÔÜÌÆÒÜÔÎÏØÚàÃÔÏÇ
ÕßÒÌÛÇÁÍØÇÌËÍÏÇËÓ¦ÝÖÕÒÒ¦ÖÕÔËÓÁÔÇÊÕÑÃÓÏÇ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Κατακτώντας
το δικό του
«Εβερεστ»
Το φιλμ ÖÕßÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÕÌËÚÏÔÄ
©ÙÑÇØÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝ
¶ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÔÇÔÇÄÍÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÇØÄÚÏÎÚÇÏÔÃÇÁÞËÏ
ÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÂÊÎÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦
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Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

NATIONAL GEOGRAPHIC / JIMMY CHIN

Το βραβευμένο με Οσκαρ ντοκιμαντέρ
για τον αναρριχητή Αλεξ Χόνολντ
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ÓÏÇÖÕÖÙÚÇØÓËÖÕÒßÚ¦ØÇÞÎàÜÂÙËÓÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÓÖËØÊËÓÁÔÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑ¦ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆ¡ÖØÁÏÔÚÏ ÕØÓÖÁ
ÞÕÔÚÇÝàÂÙËÏÓÏÇÚØÕÓËØ¦ÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÜÝÁÌÎÈÎÎËÒÁÙÚÊÏÕÞËÚËÆËÏÚÕÔÖÄÔÕÚÎÝ
ÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÑÇÏÖËÚßÞÇÃÔËÏÔÇÌÚ¦ÙËÏ×ÝÚÎÔ
ÑÕØßÌÂ

0U¸¸¸¸mÆÆ

21.15 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~
06.00 ®Æ¶ ÜÜÒÙÑw 

É³ Ë~ÒÉi
07.30 ¸m¨ÉØw 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨ÐÉ³

¯³Ñ³ËÈ
08.30 ÜÑ³iÚÓiÐÈw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
10.00 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉi

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
13.00 0Ì{Èw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
13.35 (ÒÐÉÑ~Ó³w 

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
15.15
×ÑÐËÜ{Ñw 

È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨Ò
16.30 iÑ¨TËÇÉ{Ø

³iÐÈ¨ÐÖ¨Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
17.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (νοηματική)
18.00  ÜÑ³iÚÓiÐÈ

Ð{~ÊÉ{¨Ò 
19.30 0Ì{Èw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
20.15 ALPHA NEWS
21.15 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³iÑ{Ü{~ÊÑ³ÇiÑÙÒÐÈ
22.00 Ò¨ÐÑ

{{~ÊÙ¨ÑÐÑ³{iÐÓiÉ{¨Ò
23.15 ÖiØxnv²-vÀw 

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊV

ÐÉ³Öi(Ñ³ÑÜËÙi
01.30 É³Ò³ÑÐÉÒÈT³Ñ

~ÐÊVÐÉ³i

ÜÉ¨ÑÉÜÓ³i
03.00 /Ñ³ÈÒÇw 

{{~ÊÉ{¨Ò
03.45 ÜÉw 

Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
04.30 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉiw 

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ

CAPITAL
07.20
08.45
10.35
12.30

14.00
15.20

17.00
19.00
21.00
23.00
01.00

0U¸¸¸lÆÆÆ

(Ñ{Ù{~ÊÇi
°³¨ÑÉËÑ{ÚÑÉ¨ÒÈ
0iÜÉÑo¨Ò
(¨{Ì8__}_X
å~ÑÜÈ³{~Ò
0iÜÉÑo¨Ò
EIΔHΣEIΣ
0iÜÉÑo¨Ò
R_7x²>V
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØ
É³i°³ÇÈÈÓ~È
¦x_X©8x²v__kx²©
å{ÚiÐÑ³{~Ê~ÐÙËÑ
:ÓiÉ{¨Ò
7xX_x©

SMILE TV
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

0U25577577

/iÜÉÑo¨Ò
xnk²
:Ói³Ñ{ËÑ
¬ÐÓ¨ÉØÓÐÑ³Ñ
ÜÜi{~Ê~ÐÙËÑ
/iÜÉÑo¨Ò
¨Ì{ÙoÑÐ¨Ó
ÜÜi{~Ê~ÐÙËÑ
/iÜÉÑo¨Ò
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
8x©_n>

TV PLUS
06.00
07.35
08.35
10.00
13.15
16.20
20.10
20.30
21.30

22.30

23.35

01.25
02.20

Στον «Διερμηνέα» ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÏÇÚÇÏÔÃÇ
ÊØÄÓÕß ËÓÖÔËßÙÓÁÔÎ
ÇÖÄÚÇÚØÇÍÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕß
©ÒÏÁÔÇÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÝËÖÏà×Ô
ÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÎÏÁÔÔÎÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝ
ÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÑÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏ
ÚÕÔÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÚÜÔÔÇàÃÖÕßÛËÜØËÃßÖËÆÛßÔÕÍÏÇÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕßÔÚÃÍÏÇ
ËÑËÃÔÕÔÛÇÈØËÏÚÕÔÍÏÕÚÕßÚÕÔ
ÑÁÕØÍÑÓËÚÕßÝÊÆÕ¦ÔÊØËÝÔÇ
ÐËÑÏÔÕÆÔÓÇàÃÁÔÇÚÇÐÃÊÏÖØÕÝÚÎ
ÒÕÈÇÑÃÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÏÝØÃàËÝ
ËÔÄÝÑÕÏÔÕÆÚØÇÆÓÇÚÕÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÊØ¦ÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑÜÓÜÊÃÇÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¡¦ØÚÏÔ
ÕÆÒÏÑÖËÚßÞÇÃÔËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÌÏÒÓ
Ö¦ÔÜÙÚÏÝÖÒÎÍÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ

MOVIES BEST

21.00 Ý!¦Xx>¦Ã>
07.45
09.30
11.10
12.50
15.00
17.45
19.25

21.00
22.45
00.20
02.00
03.45
05.45

/v_+>X8x²vx
Ý-²_¿_R*º__
º-vÃ
-v²>_¦
xnv²k>V
ÝX>X
/v_©²8xk_
!k+H_¦²º¦©²
Ý!¦Xx>¦Ã>
_²²ÃÝX¦_²²>
+_XnU/¦º_º_
_¦x
¦_>}XÀ
_!¦xnv8>²_¦

GREEK CINEMA

0U¸l¬l¸®

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

22.00 {Ñ ÜÜiËÙÑ³TÑ¨ÓÐ{
06.00
07.45

09.15
10.55
12.25
13.55
15.30

16.55
18.40
20.35
22.00
23.55

$ÐÒo~ÑØÐÉ³³¨Ë~È~Ü
0¨ÑÈ×ÉÖo
Ñ¤³iÇÊ
0³¨ÑKÌÂÈÜ
.³È¨Ò¨Ñ¸dd
¨ÑËÑ³åÚi
'È~ÚÑÜÑ{ÓØ
Ñ~¨È~³ÑË{~Ñ{
³o{¨oiÙÉØ
ÑÑ³ÉË~¨Ë³{
¨×ÈoÖÜÑ
~È¨ÒÐÑØViÐÑÐÐÊ
{Ñ ÜÜiËÙÑ³TÑ¨ÓÐ{
$~ÌÐØ³¨ÉÜÒÚi~É
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Ο «άνθρωπος που γελά» είμαστε εμείς
Ο συνθέτης και σκηνοθέτης Θοδωρής Αμπαζής μιλάει για τον Ουγκώ, την κρίση της Ευρώπης και την επέλαση της μαυρίλας
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Από την πρώτηÙÚÏÍÓÂÕÙßÔÛÁÚÎÝ
ÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÕÊÜØÂÝÓÖÇàÂÝ
ÊÃÔËÏÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÔÁÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÝÚÕß!ÚÇÏÔÃÇÚÕßÇÔÏËØ
ÓËØÃÓËÚÕÔËØ¦Ø§ÚËÖÇØÔÚÏÁ
ÂÚÇÔÙÇÔÁÔÇØÕÓ¦ÔÚàÕËÓÖÕØÏÑÂÝ
ÍØÇÓÓÂÝ©ÓÜÝ¸©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÍËÒ¦¹ÚÕßÃÑÚÜØÕÝ©ßÍÑ×ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÈÇÛÏ¦ÖÕÒÏÚÏÑÄÁØÍÕ®ÚÙÏÇØÞÃàËÏÚÎÙßàÂÚÎÙÂÓÇÝÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÙÚÕªËÐ®ÑÄÓÎ
ÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÇßÚÕÆÙËÑËÔÚØÃàËÏÚÎÔÖÒÕÑÂ
ÈÒÁÖËÏÝÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÍËÒ¦ÊËÔÍËÒ¦ÖÕÚÁ¬ÕÔÞ¦ØÇÐÇÔ
ÚÕÔÞËÏØÕÆØÍÎÙÇÔÚÕß¦ÔÕÏÐÇÔÚÇ
ÞËÃÒÎÑÇÏÚÕßÚØ¦ÈÎÐÇÔÚÕßÝÓßÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÁÔÇ
ÓÄÔÏÓÕÞÇÓÄÍËÒÕÙÇÔÓ¦ÙÑÇÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÄÚÕß¡ÏÇÈÃÇÏÎËÖÁÓÈÇÙÎ
ÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÖ¦ÔÜÚÕßÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÚÕÔËÐÇÌÇÔÃÙËÏ®ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÓÖÇàÂËÃÔÇÏÓÏÇÓÕßÙÏÑÕÛËÇÚØÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎ
ÙÚÕÕÓ×ÔßÓÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕß
©ßÍÑ×ÙËÊÏÇÙÑËßÂÑÇÏÒÏÓÖØÁÚÕ
ÚÎÝÒÙÇÝÔÊØÏÇÔÕÆÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÚÎÝ§ÚÕØÁÚÇÝÁÖÖÇÓËÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÖÁÔÚËÓÕßÙÏÑÕÆÝÙÚÎ
ÙÑÎÔÂ ÏËÑËÃÓÕßÙÏÑ¦ÞÜØÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÔÚàÇàÑÇÏÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÓÁÞØÏÚÕÓÖÇØÄÑÚÎÔÄÖËØÇÑÇÏÚÕ
ÓÏÕÆàÏÑÇÒ¬ÕÑËÃÓËÔÕÓÖÕØËÃÔÇ
ÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÎÓÕÌÏÒÁÝÄÖÜÝÕÏ
ÛÒÏÕÏ®ÂÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ®ÄÓÜÝÁÞËÏÚÕÊÏÑÄÚÕßÐËÞÜØÏÙÚÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÁÍÏÔËÚÇÏÔÃÇÚÕ ÇÖÄÚÕÔËØÓÇÔÄËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÚÂÕÒÁÔÏ¬Õ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÓËØÃ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÁÍÏÔËÛËÓÇÚÏÑÂ
ÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ©ßÍÑ×ÙÚÕ
ÇØÃÙÏÓËÚÃÚÒÕÞËÏÖØÄÙÜÖÕ
ÎÉßÞÂ"®ËÔ×ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÔÁÖÔËßÙËÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÄÖËØËÝÑÇÏÓÏÕÆàÏÑÇÒÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÁÜÝÚÎÔ ÃÔÇ

Ο χρόνος δημοσίευσής του
©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÍËÒ¦®ÒÁËÏÕ
ÕÊÜØÂÝÓÖÇàÂÝÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÐÁÍËØÙÎ
ÚÎÝÖÇØÏÙÏÔÂÝ ÕÓÓÕÆÔÇÝ ÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÚÏÝÇÑØÄÚÎÚËÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËßÛÆÔÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÍÏÇÖÇØÁÓÈÇÙÎ ÇÏËÓËÃÝÙÂÓËØÇàÕÆÓËÚÎÔÑØÃÙÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÙËÓÏÇËÖÕÞÂÙÑÕÚÇÊÏÙÓÕÆ
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜ®
©ÒÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ©ÒÇÄÝËÃÔÇÏËÐÇÛÒÏÜÓÁÔÕÝÑÇÏÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÖÒÂÚÚÕßÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÐËÑÏÔ¦ÄÚÇÔ
ÕÔËÇØÄÝÓËÚÕÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔÕ
ÖØÄÙÜÖÕÕÑÕßÃÔÖÒËáÔÍÃÔËÚÇÏ
ÊÏ¦ÙÎÓÕÝËÐÇÏÚÃÇÝÇßÚÂÝÚÎÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÝÚÕß¡ÁÒÕÝËÔÄÝÛÏ¦ÙÕß

Η παράσταση³È1Ù¨ÊåÐÑÇÊt$ÒÚ¨ØÈoÉÜÒØuÉËÑ{Ð{ÑÐÈ{~ÚÉÑ³¨{~ÊÖÚÉiKÑ{ÐÓi³ÐÈÐÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³ÈË~³¨Ø$Èo~VÉÙ{Ñ~ÉÈÊ~Ñ{Ü{Ð¨Ó³³iØ ÜÑØåÙ¨{ÑÖVÐÉ³Ò×¨Ñi³iØ ³¨Ó³ÑØ(ÓÑVÐÉ¸iÚ{ÖØ~Ñ{Ó³ÉÐÈ{~ÖØ³i~iÊ
ËØÜÚËÆËÚÇÏÓÏÇÊÕÆÑÏÙÙÇÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÇàÎÚËÃÚÕÇÒÒÏ×ÚÏÑÕÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÎËÖÕÞÂÚÎÝÚËØÇÚÕÒÇÍÔËÃÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÌØÏÑÙÄÕß
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏ
ÄÚÏÑÇÏÇßÚÄÝÁÞËÏÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÂ
ÑÇÚÇÍÜÍÂÁÞËÚÇÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎ
ÕßÒÂÚÜÔÄØÊÜÔÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÑÇÒÆÚËØÕÍÏÇÚÕÔÒÇÄÍÏÇÚÃÁàÎÙË
ÙÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏÚÎÔÇÔÁÞËÏÇ©ÓÜÝ
ÄÒÕÏÚÕÔÈÒÁÖÕßÔÞÜØÃÝÔÇÚÕÔ
ÇÑÕÆÔÔÚÁÒËÏÌËÆÍËÏÎÚÚÎÓÁÔÕÝ
¬ÕÛÁÓÇÓÇÝÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑßØÃÜÝÓËÚÎÔÂÚÚÇÂÚÎÔÃÑÎÚÎÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÄØÊÜÔ
¬ÏÝÖÇØÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÖÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÛÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇÑÁÔÚØÇËÐÕßÙÃÇÝ
ÑÇÏÓÇÝÇÌÕÖÒÃàÕßÔ®
ÚÕÁØÍÕÕÑÄÙÓÕÝÊËÔÇÒÒ¦àËÏÇÒÒ¦ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÓ¦ÞËÚÇÏ¬Õ
ËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÇÔÑ¦ÛËÂÚÚÇËÃÔÇÏ
ÚÕÚÁÒÕÝËÔÄÝÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÂÎÇØÞÂËÔÄÝ¦ÒÒÕß®ÒÁËÏÕÕÊÜØÂÝ
ÓÖÇàÂÝËÔËÃÔÇÏÚÕÑÕØßÌÇÃÕ
ÁØÍÕÚÕß©ßÍÑ×ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚÕÖÏÕ
ÛßÓÜÓÁÔÕÑÇÏÑÇÚÇÍÍËÒÚÏÑÄ©Ö¦ÔÜÑÇÏÕÑ¦ÚÜÑÄÙÓÕÝÖÕßÇÔÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÑÇÏÚÕßÖÒÕÆÚÕß©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÍËÒ¦ÙÂÓËØÇËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏËÓËÃÝ®
ËÓÏÇÔËÖÕÞÂÖÕßÑÒËÃÔÕßÔ

Δεν είναι το κορυφαίο
έργο του Ουγκώ, αλλά
είναι το πιο θυμωμένο
και καταγγελτικό·
ο πάνω και ο κάτω κόσμος που αναφέρει είναι
ο κόσμος της φτώχειας
και του πλούτου.

«Αν κάποιοςK{¨ËÇÉ³Ñ{Ñ¨Ì³{ÙÉÓTÉ{É×ÌÙ{ÑVÑÈ³ÌÑ×¨Ò³i
~{ËÑÈ×³{ÒÂÑÐÉå³~Ñ³ÑÑÜÈÐÉVÉËÑ{Ù{~ÌÐÑØ¨ÌKÜiÐÑuVÜÓÉ{1Ù¨ÊØåÐÑÇÊØ

Δεν υπήρξα ποτέ ούτε
κομματικός ούτε στρατευμένος, αλλά ως καλλιτέχνης πρέπει να μιλήσεις με τη δουλειά σου.

ÑÆÑÒÕÏÖÕßËÃÓÇÙÚËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏ
ÓËÚÎÔÐËÔÕÌÕÈÃÇÚÕÔÔËÕÌÇÙÏÙÓÄÓËÚØÕÓ¦àËÏ®ÒÁËÏÕÕÊÜØÂÝÓÖÇàÂÝÕÙßÔÚÎØÎÚÏÙÓÄÝ
ÖÕßÈÒÁÖÜÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÕ
ÚØÄÖÕÝÖÕßÇÔÚÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÖÁÒÇÙÎÚÎÝÓÇßØÃÒÇÝÑÇÏÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ËÒÃÍÕÛÇÊÕÆÓËÔÕÓÕÛËÚÂÓÇÚÇ

ÖÕßÊËÔÛÇÖÏÙÚËÆÕßÓËßØÔ¦ÓË
ÖØÕÝÓÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÑØÄÚÎÚÇ©
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ
ÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÕßËÔßÖÂØÐÇÖÕÚÁ
ÕÆÚËÑÕÓÓÇÚÏÑÄÝÕÆÚËÙÚØÇÚËßÓÁÔÕÝÇÒÒ¦ÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÝÓËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÕß®
¬ÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÚÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÇÔÖÇØÚÏÚÕÆØÇ¡Ë

ËÔÊÏÇÌÁØËÏÎÙßÔÕÒÏÑÂÙÑÎÔÏÑÂ
ÙÆÔÛËÙÎÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕÔØßÛÓÄÚÕÔÒÄÍÕÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÑÇÏÚÕÔÕÖÚÏÑÄÂÞÕÖÕßÊÏÊ¦ÙÑÜÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÓÕß©ÕÖÚÏÑÄÝÂÞÕÝÊËÔÇÑÕÆÍËÚÇÏÄÓÜÝÙË
ËÖÎØË¦àËÏÙÚÎÙÆÔÛËÙÎØÇÕÏ
ÍÜÔÃËÝÚÇÙÞÂÓÇÚÇÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
ÕØßÛÓÄÝÄÒÇÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÖÒ×ÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÇÌÂÔËÏÇÑÇÏÑÇÛÇØÄÚÎÚÇ§ÇÇÔÂÑÕßÔ
ÙÚÎÔÃÊÏÇÇØÓÕÔÃÇÙÚÕÃÊÏÕÙÆÓÖÇÔ¦ÔÚÇÙÑËÌÚÄÓÕßÔÚÎÓÕßÙÏÑÂÛËÇÚØÏÑ¦ÑÄÓÎÑÇÏÇÔÂÚÇÔ
ÙßÓÌÜÔÏÑ¦ÁØÍÇ¡ËÚÕÓÕßÙÏÑÄ
ÛÁÇÚØÕÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÇÖÄÚÕ 
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÙÞÕÒÂÝÑÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÑÇÚÁÍØÇÌÇÙÚÎÔÖÇØÚÏÚÕÆØÇÓÕß
ÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎ
ÛÁÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕ®
ÚÎ¡ÕßÙÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇÚÎÝ©ßÚØÁÞÚÎÝÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙËÎÑÃÔÎÙÎÑÇÏÎàÜÂÚÜÔÓÕßÙÏÑ×ÔÂÚÇÔ
ÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎ
ÔÛÇÑÇÛÃÙÕßÔÙÚÎÔÑÇØÁÑÒÇ
ÛÇËÃÔÇÏÄØÛÏÕÏÛÇÍÕÔÇÚÃÙÕßÔÛÇ
ÖÇÃÐÕßÔÚÙÁÒÕÚÇÔÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕßÈqÓÏÙÕÆÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÄÖÕßÙÚÕÙÆÍÞØÕÔÕ
ÓÕßÙÏÑÄÛÁÇÚØÕÕÏÙßÔÛÁÚËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÙÑÎÔÏÑÂÊØ¦ÙÎÙÇÔËØÍÇÒËÃÕÓÕßÙÏÑÂÝ

ÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÓÕßÙÏÑÄÛÁÇÚØÕÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÕÏÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÃÙßÔÛÁÚÎÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ©ÚÇÔÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÓËÚÕÔÚ¦ÛÎÏÈÇÛÏÔÄ
ÕÕÖÕÃÕÝÑÕßÈÇÒÕÆÙËÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÎÊÏÑÂÚÕß
ÍÒ×ÙÙÇÓËÚÎÊÏÑÂÓÕßÂÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝÃÊÏËÝÇÖÒ×ÝËÃÞÇÔ¦ÒÒÎÕØÕÒÕÍÃÇ©ÖÄÚË¦ØÞÏÙÇÔÇÊÏÊ¦ÙÑÜ
ÛÁÇÚØÕÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂ¦ÔÚÜÝÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÄÚÇÔÈÒÁÖËÏÓÏÇ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔÑØÃÔËÏÓÕßÙÏÑ¦
¡ÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔØßÛÓÄÖÕßËÃÞË
ÚÎÔÇØÓÕÔÃÇ®
¬ÏÇÔÇàÎÚËÃÕÃÊÏÕÝÜÝÛËÇÚÂÝ"
ÁÒÜÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎÇÔÇÖÔÕÂÓÕß
ËÔÓËÔÕÏ¦àËÏÔÇÌÆÍÜËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝÇÝÌÆÍÜÛßÓÜÓÁÔÕÝÇØÑËÃ
ÔÇÓÎÌÆÍÜÕÃÊÏÕÝÁÒÜÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛ×®ÚÕÔÛËÇÚØÏÑÄßÖËØÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÚÎÝÛÂÔÇÝÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÁÚÕÏÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇÖÕß
ÊËÔËÃÊÇÓËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÑÇÒÆÚËØÕ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÈÒÁÖÕßÔÛÁÇÚØÕÖÇØ¦ÔÇÐÎÓËØÕÈØÇÊÏ¦àÕÔÚÇÏÈÒÁÖÕÔÚÇÝ¸:\Y]P]VY¹¡ÖÒÁÐÇÓËÄÓÜÝ
ÄÚÏÎÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÙ×ÔËÏÑÇÏÑÇÒ¦
Ñ¦ÚÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÑ¦ÖÕÏÕÝÈÏÕÖÕØÃàËÚÇÏÒÒÕÏÈÏÕÖÕØÃàÕÔÚÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÄÞÏÞÕßÓËÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÕÖÄÙÕÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÎÛÕÖÕÏÕÃÇÒÒ¦ÊËÔÁÞÕßÓËÓËÚÕÖÄÙÕÏÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÇÔÃÙÚËÝ
ÂÑÏÛÇØÃÙÚËÝ
ÔÑ¦ÖÕÏÕÝÈÏÕÖÕØÃàËÚÇÏÖÇØÄÚÏ
ÊËÔÁÞËÏËÌÄÊÏÇÇßÚÄÇÌÕØ¦ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÌÚÏ¦ÐÇÓËÔÚÕÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÓËËÃÔÇÏÊÏÑÄÓÇÝÖØÄÈÒÎÓÇ
ÇÊÏÇÖØÁÉËÏÇßÚÄÝÖÕßÖÇÏÊËÆËÚÇÏÍÏÇÞØÄÔÏÇÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÈ¦àËÏßÉÎÒ¦
ÙÚ¦ÔÚÇØÔÚÔÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔ
ÚÇÕØÃàËÏÛÇÖËÚÆÞËÏÄÖÕÏÕÝÔÇ
»ÔÇÏßÓ¦ÓÇÏÓËÖÄÙÕÔÙËÈÇÙÓÄ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇßÚÄÙËÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÔÇËÖËÔÊÆËÏÝÙË×ØËÝÙÑÒÎØÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý®

Η θητεία στο Εθνικό
ÙßàÂÚÎÙÂÓÇÝÑÒËÃÔËÏÓËÚÕ
ÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÛÎÚËÃÇÚÕßÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÊÏËßÛßÔÚÂÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÚÕÔ¡¦ÏÕÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝ
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÕÑÆÑÒÕÝ
ÇßÚÄÝÁÑÒËÏÙË®ÇÙßÔËÞÃÙËÏÜÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÑÇÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝ
ÞËÏ ÚÎÔ ÕÓ¦ÊÇ ÛË¦ÚØÕß
©9ÖÕßÃÊØßÙËÚÕËÔ×
ÚÕÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÙÞÁÊÏÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÎÖÃÊÇßØÕÝ¶ÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÓËÚÎÔ×
ÕßÒÍÇØ¦ÑÎÙÚÕÔÍÇÓÁÓÔÕÔÇ®
ËÔÏÇÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ©ØÁÙÚËÏÇÝ®ÚÕßÏÙÞÆÒÕß
ÞÜÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÛË¦ÚØÜÔÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕ
ÑÇÏÙÚÇ¦ÚØÇÝÑÇÏ ÇÈ¦ÒÇÝËÐÕßÙÃÇÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦àËÏÞÁØÏÇÍÏÇÔÇÓÎÔËÛÏàÄÓÇÙÚË®

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Φως σε λιγότερο γνωστές σελίδες μουσικής του Φραντς Λιστ
Νέζη και Γιάκας
ερμήνευσαν τραγούδια
του Λιστ, αλλά και
τις «Καλοκαιριάτικες
νύχτες» του Μπερλιόζ.
ÚÁÙÙËØÇÙËÍËØÓÇÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÑÇÏÊÆÕÙËÍÇÒÒÏÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑ¦ÊËÃÍÓÇÚÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÚÕßÏÙÚÄÍÕßÞ¦ØÏÔÕÏ¬ØËÏÝ
¬ÙÏÍÍ¦ÔÕÏ®ÙËÖÕÃÎÙÎÚÕßÁÔÇÕßËÑÚÄÝÇÖÄÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ
ÚÕßÙßÔÛÁÚÎÂÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÓÏÇËÑÚËÔÂÝÊØÇÓÇÚÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝ¡ÏÔÏÄÔ
ÇÖÄÚÇ²ØÄÔÏÇÓÇÛÎÚËÃÇÝÚÕß
ÃÒÞËÒÓ¡¦ÏÙÚËØ®ÚÕßÑÇÃÚË
ÓËÒÕÖÕÏÎÓÁÔÕÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÙßÔÛÁÚËÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÒßØÏÑÂÔÕÙÚÇÒÍÏÑÂÇÔÇÖÄÒÎÙÎ
ÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÚÎÝÎØÜÃÊÇÝËÔ×

Χ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Στην Ελλάδα Î ÌÇÔÚÇÙÃÇ ÑÇÏ Î
ÖÕÏÑÏÒÃÇÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕß
¢ØÇÔÚÝÏÙÚËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÙË
ÙÞËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÕÏÔÄ
ËÖÕÞÂÓÇÝÓ¦ÒÒÕÔÊËÔËßÔÕËÃÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕß©ÆÍÍØÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÖÕßÙßÞÔ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÜÝ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÌÕØÚÜÓÁÔÎ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÔ¦ÒÕÍÇÁØÍÇËØÓÇÔ×Ô
ÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÇ
¬ÎÔÕÓÕØÌÏ¦ ÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
ÚÕßÏÙÚÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÙÚÕÇÛÎÔÇáÑÄÑÕÏÔÄÎÓËÙÄÌÜÔÕÝ¡ÇÃØÎÒËÔ§ÁàÎÑÇÏÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝÎÓÂÚØÎÝÏ¦ÑÇÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÈØÇÊÏ¦ÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÎÓÂÚØÎÝ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕÝ®
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÆÑÒÕßÇÌÏËØÜÓÁÔÕßÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÏÇÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÄÝÚÕßÝÕÏÊÆÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÖÁÒËÐÇÔÁÐÏÚØÇÍÕÆÊÏÇ

Υγιής, ¨ÑËÑ~Ñ{ÜÖ{Ñi×Ê³iØÑË¨iØw ÜÉ ÓÇiVÙ{ÓÚÉ³ÉÌÜÑ³ÑÐÓÑo{Ñ³¨ÉÉ¨³Ì¨{ÈÉ¨ÐÊÉÈÉ
ÚÕ¥ÑÇÛ×ÝÑÕÏÓ¦ÓÇÏ®ÙËÖÕÃÎÙÎ©ßÍÑ×ËÃÔÇÏÁÔÇÚØßÌËØÄ
ËØÜÚÏÑÄÄÔËÏØÕÓÕÔÇÊÏÑÂÝÍÕ-

ÎÚËÃÇÝÏÇÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÎÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÑÇÏÚÜÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÙß-

ÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÎ
ßÍÏÂÝÜØÇÃÇÑÇÏÎÞÕÞØÜÓÇÚÏÑ¦
ÖÒÕÆÙÏÇÌÜÔÂÚÎÝ¡ÇÃØÎÝÒËÔ
§ÁàÎÊÏÇÛÁÚËÏÄÒÇÚÇÄÖÒÇ
ÓÖËÏØÎ ÒßØÏÑÂ ÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÖÕßÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏËÐÃÙÕß
ÙÚÏÝÁÔÚÕÔÇÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÓÕÔÕÒÄÍÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÈØÃÛÕßÔÙÚÏÝ
ÄÖËØËÝÚÎÝÓÖÇØÄÑËÖÕÞÂÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÇßÚÂÊÏÇÖØÁÖËÏÑÏÔÂÛÎÑËÓË¦ÔËÙÎÚÄÙÕÙÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÇÔ¦ÍÑÎÚÎÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛËÇÚØÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÄÙÕÑÇÏ
ÙËËÑËÃÔÇÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂ
ËÍÑØ¦ÚËÏÇ
ÐÇÏØËÚÏÑÄÝÙßÔÕÊÄÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚ×ÔÕÎÓÂÚØÎÝÏ¦ÑÇÝÙßÔÕÓÏÒÕÆÙËÓÕßÙÏÑ¦ÓÇàÃÚÎÝÑÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÏÇÔÏÙÚÏÑÂÙßÔÕÊËÃÇÖØÕÙÊÏÄØÏàËÚÕÔÚÄÔÕÑÇÏÚÕ
ÆÌÕÝÑ¦ÛËÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÈØÇÊÏ¦ËÐËÒÃÞÛÎÑËÇÑÄÓÇ
ÖÏÕÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕÕÏÊÆÕ

ÓÕßÙÏÑÕÃËØÓÂÔËßÙÇÔÚÏÝ ÇÒÕÑÇÏØÏ¦ÚÏÑËÝÔÆÞÚËÝ®ÚÕßÑÚÄØ
¡ÖËØÒÏÄàÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÚÕßÝÍØÇÌÂÍÏÇÌÜÔÂÑÇÏÖÏ¦ÔÕ
¥ÝÆÌÕÝÑÇÏÊÏ¦ÛËÙÎÚÇÁÐÏ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÙËÖÕÃÎÙÎËÄÌÏÒÕß
ÑÕÚÏÁÁÓÕÏÇàËÔÇÚÇÏØÏ¦àÕßÔ¦ØÏÙÚÇÙÚÕÚÇÓÖËØÇÓÁÔÚÕÑÇÏÙÚÎ
ÛËØÓÂÌÜÔÂÚÎÝ§ÁàÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÁÑÇÔËÛÇÆÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÕÏÌØ¦ÙËÏÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÔ
ÓËÓËÍ¦ÒÎÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇËÔ×Õ
ÚÕÔÏÙÓÄÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×ÔÒÁÐËÜÔÊËÔÙÚËØÕÆÙËÇÖÄÚÎÓËÒÜÊÏÑÂÍØÇÓÓÂÚÎØËßÙÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ËÆÖÒÇÙÚÎÌÜÔÂÞËÏØÃÙÚÎÑË
ÓËÃÊÏÇ¦ÔËÙÎÚÏÝÁÔÚÕÔÇÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÄÙÕÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÒÇÌØËÝÑÇÏ
ÚØßÌËØÁÝÙËÒÃÊËÝÖËØÔ×ÔÚÇÝ
ÕÓÇÒ¦ÇÖÄÚÎÔÖÏÕÌÜÚËÏÔÂÙÚÎÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÑÕÚËÏÔÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÄÖÜÝÖØÕÙÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÑËÃÓËÔÕÑÇÏÓÕßÙÏÑÂ
¦ÛËÚØÇÍÕÆÊÏËÃÞËÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØ¦ÚÕßÑÇÏÄÒÇÓÇàÃËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÔÙÚÎÔÃÊÏÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
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 και γνωρίστε τους υποψηφίους
Επισκεφθείτε το www.kathimerini.com.cy

Στηρίζουν

Ελεγκτές της διαδικασίας
Oδηγεί με ασφάλεια

