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Κίνδυνος μπούμερανγκ από «χρυσή βίζα»

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ποιοι οι εχθροί
της κάλπης
για ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ

Υπερβολές από ντηβέλοπερ και οίκους υπηρεσιών βάζουν στο στόχαστρο την εικόνα της Κύπρου

Δύο περίπου μήνες πριν από τις
εκλογές ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ετοιμάζουν
πλήρως τους κομματικούς μηχανισμούς τους για μία διαχρονικά αδιάφορη εκλογική μάχη. Κύριος εχθρός
για τον ΔΗΣΥ είναι η ψήφος διαμαρτυρίας για τους χειρισμούς είτε του
Αβέρωφ Νεοφύτου είτε της κυβέρνησης. Αυτή η ψήφος προκαλεί ανησυχία πως θα στρέψει είτε στο ΕΛΑΜ
είτε ακόμη και στο ΑΚΕΛ. Στο κόμμα
της Αριστεράς από την άλλη ανησυχούν για την αποχή, η οποία, όπως
επισημαίνουν τελευταίως, ίσως να
τους στοιχίσει και τη δεύτερη έδρα,
εάν δεν συσπειρώσουν το ΑΚΕΛικό
ακροατήριο. Σελ. 6

Συνολικά οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί
μέχρι σήμερα για κτήρια ύψους πέραν των
12 ορόφων, ανέρχονται σε 58, σύμφωνα με
τα στοιχεία από τα Εμπορικά Επιμελητήρια
και τους δήμους. Εκφράζονται ωστόσο προ-

βληματισμοί από τοπικές αρχές και ΕΤΕΚ
για τη βιωσιμότητα τέτοιων αναπτύξεων από
τη στιγμή που υπάρχει εξάρτηση από το κυπριακό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Μετά
και τις τελευταίες αναφορές στις Βρυξέλλες

για αδυναμία επαρκούς μηχανισμού επιμέλειας των προγραμμάτων πολιτογραφήσεων
και με ειδικές αναφορές σε Κύπρο και Μάλτα,
και με εισηγήσεις για σταδιακή κατάργηση
τους. Η Ε.Ε. εμφανίζεται δυσαρεστημένη

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνωμότησε, αλλά…

ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το στοίχημα
του Ερντογάν
και οι προσδοκίες
Λίγους μήνες μετά την πρόσφατη νίκη στις
εκλογές, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης της Τουρκίας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα, κρίσιμης σημασίας
εκλογική αναμέτρηση. Ο Ερντογάν θέλει
να συγκρατήσει το κύμα αμφισβήτησης,
αυτό είναι το μεγάλο του στοίχημα, ενώ η
αντιπολίτευση και οι Κούρδοι διατηρούν
και γεωγραφικά, αλλά και όχι μόνο τις δικές
τους προσδοκίες. Σελ. 4

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΜΑΣ

Πονάμε τα δημόσια
νοσηλευτήρια
Σταθήκαμε και στηρίξαμε τα κρατικά
νοσηλευτήρια γιατί τα πονάμε, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης
Κούμας. Σε συνέντευξη στην «Κ» τονίζει ότι οι κυβερνητικοί γιατροί δεν
είναι πολέμιοι της αυτονόμησης, αλλά διατυπώνουν τις απόψεις τους
προκειμένου την 1η Ιουνίου να
υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερα
προβλήματα. Αναφέρεται επίσης στη
φυγή των γιατρών από τον δημόσιο
τομέα. Στο μεταξύ νέα πρόταση για
προσέλκυση παιδιάτρων στο ΓεΣΥ
υπέβαλε ο ΟΑΥ. Οικονομική, σελ. 4

Δίλημμα για το Η.Β.
η σχέση με την Ε.Ε.
Υστερα από την τρίτη αποτυχία της
Μέι να περάσει το σχέδιό της από τη
Βουλή, η Βρετανία καλείται είτε να
αποχωρήσει άτακτα από την Ε.Ε., είτε να ζητήσει νέα, μακρόχρονη αναστολή του Brexit, συμμετέχοντας
στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Σελ. 21

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εξέλιξη σε οργανισμό ασφάλειας

Τη συνεργασία στα ενεργειακά με τις χώρες της περιοχής και με τη συμμετοχή θέλει να κεφαλαιοποιήσει η κυπριακή διπλωματία μέσα από τη δημιουργία ενός
οργανισμού ασφάλειας. Σελ. 16

Δεν συμφωνούν στο μέτρημα
Η έκθεση του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ παρήγαγε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ

BREXIT

Σελ. 17

Ένα απλό ερώτημα
για την Αμμόχωστο
Των Θεόφιλου Β. Θεοφίλου,
Γεώργιου Κ. Αρέστη,
Δημητρίου Χ. Χατζηχαμπή

ΓΝΩΜΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Σελ. 10
Πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Σαν να μην πέρασε μια μέρα
ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Σελ. 13
Η Αγγλία που αγαπήσαμε

από το πλαίσιο παραχώρησης διαβατηρίων,
ενώ επιπρόσθετο σημείο που φαίνεται να
προκαλεί ενόχληση είναι η παραχώρηση
διαβατηρίων σε πρόσωπα τα οποία είχαν
απορριφθεί από άλλα κράτη μέλη. Σελ. 8, 9

Τραμπ σχετικά με το ζήτημα των αμερικανικών εκλογών. Ο Ντ. Τραμπ δεν συνωμότησε με τη Ρωσία για να διευκολύνει την ανάμειξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές του 2016 υπέρ του. Ωστόσο, στη δεύτερη όμως βασική κατηγορία, αυτήν της παρακώλυσης απονομής δικαιοσύνης εκ μέρους του Τραμπ, το πόρισμα της επιτροπής Μιούλερ δεν είναι κατηγορηματικό. Σελ. 23

Στενοί οι δεσμοί
ΕΛΑΜ με NPD
Χρηματοδοτούνταν από νεοναζί
Στενές επαφές με το νεοναζιστικό κόμμα
της Γερμανίας NPD έχει το ΕΛΑΜ. Το
NPD είχε ξεκινήσει το 2016 εκστρατεία
συλλογής χρημάτων για την είσοδό τους
στη Βουλή, ενώ η γερμανική κυβέρνηση
έχει στοιχεία που αποδεικνύουν τις πολύχρονες σχέσεις τους. Σελ. 10

Αυστηρές ποινές
για βασανισμό ζώων
Πρόταση νόμου στη Βουλή
Το ΔΗΚΟ προχώρησε στην κατάθεση πρότασης νόμου έτσι ώστε να τροποποιηθεί
ο Ποινικός Κώδικας, ευελπιστώντας ότι
μια παραδειγματική τιμωρία όσων κακοποιούν ζώα θα βοηθήσει στην πάταξη
του φαινομένου. Τι λένε οι ζωοφιλικές
οργανώσεις. Σελ. 15

Μετέωρος ο Μ. Ακιντζί μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση των Κατεχομένων. Η όλη
κατάσταση και η αλλαγή με τα νούμερα
επηρεάζει και το Κυπριακό. Σελ.16

Ανησυχία για δημοσιονομικό κενό

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από την απόφαση για τις αποκοπές των δημοσίων υπαλλήλων

Πιέζουν όλοι

Προβληματισμό προκαλεί στην κυβέρνηση
η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
με την οποία έκρινε αντισυνταγματικές
τις μισθολογικές μειώσεις των δημοσίων
υπαλλήλων. Εκφράζονται φόβοι για δημοσιονομικό εκτροχιασμό στην περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση επικυρωθεί
και σε επίπεδο Εφετείου που θεωρείται

βέβαιο ότι θα οδηγηθεί. Η δημοσιονομική
επιβάρυνση υπολογίζεται με βάση εσωτερικό σημείωμα του ΥΠΟΙΚ, σε 1,24 δισ.
ευρώ, ποσό που εξοικονομήθηκε την περίοδο 2012-2017 από τις μειώσεις στις
απολαβές των δημ. υπαλλήλων. Η υποβολή έφεσης μπορεί να γίνει εντός 42
ημερών. Οικονομική, σελ. 5

Οι προτεραιότητες Κυρ. Μητσοτάκη
Με συγκεκριμένο χάρτη στον δρόμο των ευρωεκλογών η Ν.Δ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον δρόμο προς
τις ευρωεκλογές συντάσσει τις κομματικές
δυνάμεις και θέτει ενώπιον των Ελλήνων
ψηφοφόρων σκληρά διλήμματα. Ξεκαθαρίζει ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν
υπάρχει χαλαρή ψήφος, ενώ ταυτόχρονα
«ξορκίζει» το φάντασμα της αποχής. Ο
κ. Μητσοτάκης στοχεύει στην αποδόμηση

των επιχειρημάτων της κυβέρνησης Αλέξη
Τσίπρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι
η Ν.Δ. εκπροσωπεί την ελίτ και τους πλούσιους και ο ΣΥΡΙΖΑ τους φτωχούς και
αδύναμους. Θέτει ως κεντρικό κριτήριο
της ψήφου στις 26 Μαΐου την οικονομία,
αφού στην Πειραιώς θεωρούν ότι είναι
το ατού του κ. Μητσοτάκη. Σελ.18

Ένα από τα βασικά θέματα αναφορικά
με τα διαβατήρια είναι η πίεση που
ασκείται από παράγοντες που με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο θεωρούν, κακώς, πως αποδίδουν καλές υπηρεσίες.
Δεν είναι έτσι και δεν είναι τόσο απλό
το ζήτημα, εφόσον η Ε.Ε. δεν θα μας
αφήσει να κάνουμε του κεφαλιού μας
στο θέμα. Θα πρέπει να γίνει κοινώς
αντιληπτό πως ακριβώς επειδή ξεκίνησε στραβά το εν λόγω επενδυτικό
πρόγραμμα δεν μας αφήνουμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Και καλά κάνουν εφόσον φαίνεται, ελέω της προαναφερόμενης πίεσης που καταγράφεται, ότι από την εποχή του Χρηματιστηρίου μέχρι σήμερα και παρά τα
όσα ράμματα έχει η γούνα μας, μυαλό
δεν βάλαμε. Προσκυνάμε το τοτέμ
του εύκολου πλουτισμού, ενώ απαιτείται σύνεση και πρόγραμμα. Από
όλους μας, των πολιτικών ταγών συμπεριλαμβανομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς βλέπουμε τα εστιατόρια και την εστίαση
Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Κρίστοφ Ρίμπατ «Στο εστιατόριο – η κοινωνία στο πιάτο μας» η «Κ» μιλάει με τον συγγραφέα για τον ρόλο
που παίζουν τα εστιατόρια στην κοινωνία. «Τα εστιατόρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ανάχωμα στην παγκόσμια τυποποίηση». Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Τρεις σκηνοθέτριες στην «Κ» για μια Ιστορία
Στο πλαίσιο της δράσης Σεζόν: Γυναίκες 2019-2021 ανεβαίνει η παράσταση «Η
ιστορία της». Πέντε ηθοποιοί, τρεις σκηνοθέτριες και δύο σκηνογράφοι έρχονται κατ’ οίκον και δίνουν την παράσταση για εσάς και τους φίλους σας. Πραγματεύονται τη θέση της γυναίκας σήμερα μέσα από πέντε ιστορίες. Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δ. Κόκκινος, συνεργάτης της Μπάους, στην «Κ»
Ο χορογράφος και στενός συνεργάτης της Πίνα Μπάους, Δάφνις Κόκκινος μιλάει στην «Κ» για το έργο που θα παρουσιάσει στη Λυρική Σκηνή. «Η Πίνα Μπάους με έμαθε να είμαι αληθινός, να ψάχνω την αλήθεια σε μια κίνηση», λέει
και σημειώνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει εξαιρετικό έμψυχο υλικό. Ζωή, σελ. 5

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

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ / Tου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Σ

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

Η δύσκολη επόμενη μέρα

αν πολύ ψύχραιμοι δεν είναι
στη Νέα Δημοκρατία; Εχουν
αίσθηση του τι θα παραλάβουν
και τι θα κληθούν να διαχειριστούν
την επομένη των εθνικών εκλογών,
όποτε κι αν αυτές γίνουν; Αντιγράφουμε δύο ειδήσεις από την «Καθημερινή» της περασμένης Παρασκευής: 1) «Η ΔΕΗ δεν έχει καταφέρει
να εισπράξει οφειλές άνω των 2,5
δισ. ευρώ από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος (...) τα τιμολόγιά
της δεν αντανακλούν το κόστος, με
αποτέλεσμα ο κυρίαρχος παίκτης
της αγοράς να λειτουργεί με ζημίες
και παράλληλα να παρακρατεί χρήματα από τους διαχειριστές, μεταφέροντας τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει σε ολόκληρη
την αγορά». 2) «Ο νέος περιφερειάρχης που θα εκλεγεί στην Αττική
<
<
<
<
<
<

Είναι βαριά και άσχημη
η κληρονομιά που αφήνει
αυτή η κυβέρνηση στην
επόμενη. Σε κάθε τομέα...
τον Μάιο θα ξεκινήσει τη θητεία του
με τον χειρότερο δυνατό τρόπο: θα
έχει στα χέρια του το πρόβλημα των
απορριμμάτων έτοιμο να “σκάσει”
σε διάστημα λίγων μηνών»
(29.3.2019).
Αναφερόμαστε στην αντιπολίτευση διότι στην κυβέρνηση αγρόν
αγοράζουν και το μόνο που τους
απασχολεί είναι η επέλαση της...
Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την οποία
προσπαθούν να αναχαιτίσουν βρίζοντας το Κίνημα Αλλαγής. Ολες οι
βασικές λειτουργίες του κράτους
βρίσκονται «στο κόκκινο» και ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει διότι έκανε
την «πρώτη επίσημη επίσκεψη Ελληνα πρωθυπουργού στη Ρουμανία
από το 2008».
Ο Κωστής Χατζηδάκης καταγγέλλει ότι «πάνω από το 40% των συρμών του μετρό της Αθήνας (28 από
τους 67 συρμούς στις γραμμές 2 και
3) είναι εκτός λειτουργίας» και ο
Χρήστος Σπίρτζης χτίζει Γέφυρες με
τα απομεινάρια της Κεντροαριστεράς.
Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε μαύρο
χάλι και ο υπουργός Υγείας είναι
κάθε τρεις και λίγο στο Facebook.

Οι δήμοι στενάζουν από τα οικονομικά τους προβλήματα και ο αρμόδιος
υπουργός Εσωτερικών φρόντισε με
το σχέδιο Κλεισθένης και την απλή
αναλογική να μείνουν ακυβέρνητοι
τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μην
μιλήσουμε για την ανομία που διογκώνεται, για την ανασφάλεια των
πολιτών που φουντώνει και φτάνει
σε θλιβερές αυτοδικίες, για την ανώτατη παιδεία που με τις φαεινές ιδέες
του Κώστα Γαβρόγλου αποδιαρθρώνεται.
Είναι λογικό να ψηφίσουν οι πολίτες με βάση την οικονομία. Εχουν
καεί στον χυλό του 2009 και του 2015.
Αλλά το πρόβλημα είναι ότι επιδεινώνονται όλες οι άλλες παράμετροι
της ελληνικής πραγματικότητας.
Επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν
με τράπεζες ζόμπι (όπως κατάντησαν
μετά την «περήφανη διαπραγμάτευση
με τα πουκάμισα έξω»), ούτε όσο η
μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση
είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Οι
τουρίστες μπορεί να αγαπούν τον
Παρθενώνα, τον ήλιο και τη θάλασσα,
αλλά δεν θα έρθουν όταν σε νησιά
όπως η Κέρκυρα δεν έχουν λύσει το
πρόβλημα της απόθεσης και επεξεργασίας σκουπιδιών. Μην πούμε για
την Αθήνα... Μπορεί μια κυβέρνηση
Ν.Δ. να ξεμπλοκάρει –επιτέλους!–
τις μεγάλες επενδύσεις στο Ελληνικό
ή στη Χαλκιδική, αλλά η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να είναι δυνατόν
το φρενάρισμά τους για ψύλλου πήδημα και από αριστερίστικες ή ακροδεξιές μειοψηφίες στα κατά τόπους
δημοτικά συμβούλια.
Είναι βαριά και πολύ άσχημη η
κληρονομιά που αφήνει αυτή η κυβέρνηση στην επόμενη και δεν αναφερόμαστε μόνο στην καθημαγμένη
από τους φόρους μεσαία τάξη. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι, σε περίοδο έξαρσης της εγκληματικότητας,
η Ελληνική Αστυνομία καλείται να
δουλέψει με τον αραμπά των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή με τους παλιούς
πομπούς VHF. Σε κάθε τομέα η κατάσταση χειροτερεύει και όλοι ασχολούμαστε με το αν θα δώσει η κυβέρνηση δώρο Πάσχα. Και το κακό
δεν είναι ότι ασχολούμαστε εμείς.
Είναι ότι μόνο με αυτό ασχολείται
και η κυβέρνηση...

Ο Ανδρέας Παράσχος απουσιάζει.

Η κλωνοποίηση του Μαυρογιάννη,
τα σχέδια της Χρυσταλλούς και η χαμένη έδρα
Πολιτικός που φημίζεται ότι σκέφτεται και

ενεργεί «έξω από το κουτί» έλεγε την Παρασκευή σε φίλους του πως η απόφαση για την
αντισυνταγματικότητα των περικοπών σε μισθούς από την κυβέρνηση, «ίσως να είναι και
θετική για κάποιους και ειδικά για τον Χάρη».
Στους φίλους του που τον κοίταζαν με μάτια
γουρλωμένα ανέφερε πως «η νέα αναστάτωση δίνει στον Χάρη μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να χειριστεί την κατάσταση και να την φέρει υπέρ της κυβέρνησης και υπέρ του». Ένας
εκ των συνομιλητών του υπέδειξε πως δεν
αποκλείεται η απόφαση να δώσει στον Νικόλα
και στο ΑΚΕΛ την ευκαιρία που έψαχναν για να
δείξουν πως ο Χάρης δεν μπορεί μετά το πόρισμα για τον Συνεργατισμό να χειριστεί νέα κρίση στην οικονομία. Στη νέα εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει η θέση που θα κρατήσουν τα κόμματα,
αλλά και η αντεπίθεση που σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ετοιμάζει ο Χάρης...

Από τον Λόφο της εξουσίας πάντως την περα-

σμένη εβδομάδα δόθηκε η εντύπωση πως δεν
υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία από την πορεία για
την κατάρρευση του Συνεργατισμού. «Η συμμετοχή, αν και δεν μπορεί να υποτιμηθεί, δεν
ήταν σίγουρα αυτή που ανέμεναν οι οργανώσεις και τα κόμματα που τη στήριξαν» λέει άτομο που μπαινοβγαίνει καθημερινά στο Μέγαρο. Υποστήριξε ακόμα πως η πολιτική διάσταση που δόθηκε από κάποια κόμματα και κάποιους κομματάρχες στην εκδήλωση λειτούργησε
τελικά αρνητικά. Και δεν άντεξε να υποβάλει
και ένα πικρόχολο ερώτημα: «Είδατε εάν συμμετείχε και η Σκεύη Κουκουμά στην πορεία;».

«Να βρω ένα συμβόλαιο της προκοπής να δώκω του κοπελλουθκιού να μεν του γελάσουν».
απόφαση του Ανωτάτου για την 56η έδρα δεν
φαίνεται να ιδρώνει το αφτί κανενός. Εντός
της Βουλής υπάρχει διχογνωμία για τη θεραπεία που πρέπει να δοθεί ενώ η κυβέρνηση
δεν φαίνεται διατεθειμένη να εμπλακεί ενόσω
τα κόμματα δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
Ήδη κάποιοι συζητούν πια ανοικτά το ενδεχόμενο να αφεθεί η κατάσταση ως έχει μέχρι το
τέλος της θητείας της παρούσας Βουλής. «Δεν
είναι δύσκολο να παρατείνουμε το αδιέξοδο
και με την ανοχή όλων να το αντέξουμε μέχρι
τις επόμενες βουλευτικές», ανέφερε βουλευτής σε πηγαδάκι στη Βουλή.

Εμένα θα μου λείψει. Ήταν για αρκετό καιρό

πρωταγωνίστρια στη στήλη αλλά και στην καθημερινότητά μας και δύσκολα θα την ξεχάσουμε. Αναφέρομαι στη διοικήτρια Χρυσταλλού, η οποία στην τελευταία της ομιλία μου θύμισε τη Μάρθα Βούρτση. Ιδιαίτερα στη στιγμή
που ευχόταν στον αντικαταστάτη της να μη ζήσει με τίποτα τις δυσκολίες που αυτή πέρασε. Ένα πουλάκι μου είπε πως η Χρυσταλλού
δεν πρόκειται να μείνει στην αφάνεια και ότι
«κάτι ετοιμάζει». Όταν ζήτησα διευκρινήσεις
το μόνο που λέχθηκε είναι: «μπορεί να είναι
βιβλίο, μπορεί και κάτι άλλο». Στην ερώτησή
μου τι άλλο μπορεί να ετοιμάζει η απάντηση
ήρθε αυθόρμητα: «Να ανοίξει συμβουλευτική
για σύνταξη συμβολαίων;».

Ο Healthy ή ο Χριστοδουλίδης κατάφεραν να

κλωνοποιήσουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη; Η
απορία διατυπώθηκε από πολιτικό που διάβασε
τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι
ο Μαυρογιάννης μπορεί να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυ-

Με 55 βουλευτές μάλλον θα τη βγάλει η Βου-

λή μέχρι το τέλος της θητείας της. Μετά την

πριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά
δεν αλλάζει οτιδήποτε ως προς τα καθήκοντα
του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής
πλευράς. «Δηλαδή εάν χρειαστεί, λέμε τώρα,
να λειτουργήσει ως διαπραγματευτής θα διακτινιστεί για να βρεθεί στη Λευκωσία ή μήπως
θα πηγαίνει να τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη ο
Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής;» συνέχισε ο
εν λόγω πολιτικός. Και πρόσθεσε: «εκτός κι αν
όντως είναι σίγουροι πως δεν υπάρχει πια λόγος ύπαρξης του διαπραγματευτή, ούτε θα τον
χρειαστούμε πια, οπότε πρόβλημα κανένα»...
ΚΟΥΪΖ: Ένταση υπόσχονται κάποιοι με αφορμή

την απόφαση του ΡΙΚ να διακόψει τις εμπορικές διαφημίσεις. Αληθεύει ότι δύο πολιτικοί
αρχηγοί δήλωσαν στις συντεχνίες πως θα είναι
δίπλα τους για όλα; Και υποσχέθηκαν να οδηγήσουν το θέμα στη Βουλή και να μην επιτρέψουν
με τίποτα την κατάργηση των διαφημίσεων;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
31.III.1939

1
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Εξαιρετική όλως σημασία αποδίδεται ενταύθα εις το ταξίδιον του Πολωνού
υπουργού των Εξωτερικών κ. Μπεκ εις Λονδίνον.
Η επίσκεψις αύτη [...] θα παράσχη τη δυνατότητα
του αποσαφηνισμού της πολωνικής εξωτερικής
πολιτικής. [...] Εξ άλλου φαίνεται ότι ο κ. Μπεκ,
δε θα αποκρούση τελικώς τας αγγλικάς προτάσεις,
κατόπιν αφ’ ενός μεν της αποφασιστικωτέρας
στάσεως της Αγγλίας και της Γαλλίας συνεπεία
της οποίας σημειούται ήδη μία μεταστροφή εις
την πολωνικήν στάσιν, χαρακτηριζομένην από
αποφασιστικήν αναθάρρυνσιν, αφ’ ετέρου δε της
τελευταίας εντάσεως των γερμανοπολωνικών σχέσεων. Δεν θα ήτο υπερβολή ιδίως να λεχθή ότι τελευταίως αι σχέσεις Πολωνίας και Γερμανίας, εντείνονται κατά τρόπον επικίνδυνον. Είναι γεγονός
ότι η Γερμανία εζήτησε πλέον την τροποποίησιν
του καθεστώτος του Δάντσιχ, την άδειαν προς
κατασκευήν εις τον πολωνικόν διάδρομον δύο
αυτοκινητοδρόμων διά την σύνδεσιν της Γερμανίας
μετά της ανατολικής Πρωσσίας και την προσχώρησιν της Πολωνίας εις το αντικομμουνιστικόν
σύμφωνον [φωτ. Ο Γιόζεφ Μπεκ, δεξιά, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας].
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Στη μη ποινικοποίηση. Το αυτονόητο

του θέματος της ποινικοποίησης των
περιστατικών βίας απέναντι στα ζώα πάντα θα είναι υποδεέστερο του καθόλα αυτονόητου πως όσοι βασανίζουν ζώα κάποτε θα κάνουν το ίδιο και στους ανθρώπους. Αν θέλετε να μειώσετε τη βία μέσα
στην κοινωνία, αυξήστε τις ποινές σε
όσους βασανίζουν ζώα.

2

Στην Ε.Ε. Την αγαπάμε και τη θέλουμε,

αλλά κυρία Ευρώπη είναι εύκολο να μη
μας θυμάσαι μόνο για να μας βάλεις χέρι
για τα διαβατήρια και να μας ξεχνάς όσο
αφορά την Τουρκία; Δεν μπορεί από τη
μια να την ακούμε εμείς κι από την άλλη
να πασχίζεις να την αναβαθμίσεις τελωνειακά! Αγάπα μας κι εμάς λιγάκι.

3

Στην κάρτα. Έδειξε η προσέλευση στο

ΓΣΠ πως ο κόσμος αρχίζει κι έρχεται
κοντά με την κάρτα φιλάθλου. Αλλά την
ίδια ώρα πως οι αρχές που ήταν υπεύθυνες για την έκδοση, στον κόσμο τους. Ξεκίνησε το ματς και χιλιάδες περίμεναν
απέξω. Και τελικά κατέληξαν εκεί που ξέρουν. Στον καναπέ τους. Άρα δεν φταίει
μόνο ο κόσμος, φταίνε και κάποιοι άλλοι
που δεν θέλουμε VAR για να το δούμε.

4

Στις μακακίες. Τελικά οι ακακίες και η

επιθετικότητά τους μας έφταιξε. Και

Το τέλος της εξουσίας του μπεζ καναπέ.

τις πετσοκόψαμε. Αυτές τις μακακίες κάνουμε. Και τώρα το θέμα θα πάει στη Βουλή λέει. Mας δουλεύετε; Θα ξαναφυτρώσουν τα δέντρα με τη συζήτηση;

5

Στα κίτρινα. Πέντε γιλέκα κίτρινα στά-

θηκαν στην κορυφή της πορείας για
ΣΚΤ. Κι αντί να παίζει Μαρία με τα κίτρινα
στα ηχεία, έπαιζε Παπακωνσταντίνου. Ο
DJ στον κόσμο του κι ο γάμος σχόλασε.

6

Που με πυγμή μάζεψε 3.000 κόσμο
για να σταυρώσουν τον Χάρη. Μα αν
πράγματι είχαν καλέσει τον Παπακωνσταντίνου θα είχαν διπλάσιους από τους
εκπαιδευτικούς. Άσε που θα σείονταν το
κεφάλαιο συθέμελα και την επομένη θα
είχαμε πάλι κομουνιστική κυβέρνηση. Μα
εγώ θα τα λέω όλα;

7

Στις εκλογές. Ο πατριδοπατέρας Ερν-

τογάν έχει εκλογές σήμερα. Για εκείνον που θέλει να αποκεφαλίσει. Για τον
Δήμο.

8

Στο επανιδείν. Μας έφυγε και η Κρύ-

σταλ, και η στήλη έχει τις μαύρες της.
Ήταν μια όαση στο μουντό πολιτικό τοπίο,
ένας θεσμικός βράχος! Και τι θα απογίνει
χωρίς την Κρύσταλ η στήλη; Ποιου θα εξυμνεί τα επιτεύγματα; Πληροφορίες λένε
πως θα συνεχίσει την προσφορά της στα
κοινά ως ταξιδιωτική συγγραφέας. Τόσες
ξεναγήσεις τις έκαναν οι πρέσβεις στα ταξίδια της Κεντρικής, να πάνε χαμένες;

9

Στην αναμονή. Μετά την Κρύσταλ σει-

ρά έχει του χρόνου τέτοιο καιρό ο Κωστάκης ο οποίος αν και ακμαίος και φρέ-

σκος κλείνει τα 67α γενέθλιά του και αποχωρεί. Η στήλη έψαξε όλο το ίντερνετ να
βρει την ακριβή ημερομηνία γέννησής
του, αλλά στάθηκε μάταιο. Δεν υπάρχει
πουθενά. Ρωτήσαμε και τον άλλο γίγαντα
κυρ Νικολάτο που ξέρει ακριβώς, μιας και
έκαναν μαζί τα γενέθλια τα καλοκαίρια
(παλιοί καλοί καιροί), αλλά δεν μας είπε το
επτασφράγιστο μυστικό. Απλώς μας είπαν
από Ανώτατο πως έβαλαν μέτρο και κόβουν κάθε μέρα.

10

Στην ορφάνια. Και μετά την Κρύ-

σταλ, και τον Κωστάκη, του χρόνου
τέτοιο καιρό ο Σάκης θα είναι ορφανός,
χωρίς πνευματικούς γονείς να τον στηρίζουν στα ζεϊμπέκικά του στα σόσιαλ μίντια. Σάκη, εσύ να μείνεις, αλλιώς θα κλείσουμε τη στήλη για πάντα.

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

4

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 31 Μαρτίου 2019

Δημοτικές εκλογές
στην πληγωμένη
δημοκρατικά Τουρκία
Ο Ερντογάν θέλει να συγκρατήσει το κύμα αμφισβήτησης
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγους μήνες μετά την πρόσφατη
νίκη στις προεδρικές και βουλευτικές
εκλογές, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της
Τουρκίας βρίσκεται αντιμέτωπο με
μια νέα, κρίσιμης σημασίας εκλογική
αναμέτρηση. Εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης και μεγάλης αναταραχής τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο, η συμμαχία ΑΚΡ-Γκρίζων
Λύκων κατεβαίνει στις δημοτικές
εκλογές με απώτερο στόχο τη διατήρηση των εκλογικών προπυργίων
της συντηρητικής συμμαχίας.
Οι Τούρκοι αναλυτές θεωρούν
ότι σε μεγάλα αστικά κέντρα, αυτήν
την Κυριακή, η τουρκική κοινή γνώμη θα παρακολουθήσει ένα ιστορικό
ντέρμπι με την αντιπολίτευση, η
οποία συμμετάσχει με ισχυρές υποψηφιότητες και τη σύμπραξη κεντρώων και δεξιών κομμάτων, να
στοχεύει σε ένα καλό αποτέλεσμα,
το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για
αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις στην
Τουρκία, κατά το επόμενο διάστημα.
Τον δικό τους αγώνα δρόμου δίνουν
και οι Κούρδοι της Τουρκίας, οι
οποίοι στοχεύουν σε μια νέα ιστορική
εκλογική επιτυχία.

Οι μεγάλες πόλεις

Για πολλές δεκαετίες, τα αστικά
κέντρα της Τουρκίας υπήρξαν τα
εκλογικά προπύργια των δεξιών και
συντηρητικών κομμάτων. Σε αυτήν
την εξέλιξη καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το μεγάλο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης στην Τουρκία,
το οποίο κατά τις δεκαετίες του 1960
και του 1970 άλλαξε την πληθυσμιακή και πολιτισμική σύνθεση των
πόλεων της χώρας. Τότε, πρώην
αγρότες και εργάτες από την ενδοχώρα της Ανατολίας βρήκαν καταφύγιο στις δυτικές πόλεις και εντάχθηκαν στα «πελατειακά δίκτυα»
της τουρκικής Δεξιάς, ενώ ένας επι-








Για πρώτη φορά, σε κοινωνικό επίπεδο, στους
δρόμους των μεγάλων
πόλεων, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα οι Τούρκοι
πολίτες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για
την τροπή των εξελίξεων
σε πολλά μέτωπα.
πρόσθετος παράγοντας για την ενίσχυση της θέσης της τουρκικής Δεξιάς στα μεγάλα δυτικά αστικά κέντρα της Τουρκίας υπήρξε η σταδιακή
αποδυνάμωση της τουρκικής Αριστεράς. Σήμερα, περίπου τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εκλογική
νίκη του τουρκικού συντηρητικού
κινήματος σε μεγάλα αστικά κέντρα
της δυτικής και κεντρικής Τουρκίας,
η προαναφερόμενη εικόνα παρουσιάζει σημάδια αλλαγής και ανατροπής, εφόσον σε κέντρα όπως
την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, η αντιπολίτευση απειλεί την
πρωτοκαθεδρία της συντηρητικής
συμμαχίας ΑΚΡ-Γκρίζων Λύκων.
Η αξιωματική αντιπολίτευση της
Τουρκίας συμμετέχει στις δημοτικές
εκλογές, στηριζόμενη στη συμμαχία
της με μικρότερα συντηρητικά κόμματα. Όπως στην περίπτωση του
πρόσφατου δημοψηφίσματος για
την αλλαγή του πολιτεύματος, αλλά
και των προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών, το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ)
έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το
εθνικιστικό Καλό Κόμμα (ΚΚ) της
Μεράλ Άκσενερ και το συντηρητικό
Κόμμα Ευτυχίας (ΚΕ). Επίσης, σε
κάποια αστικά κέντρα, αυτήν τη
συμμαχία υποστηρίζουν και οι Κούρδοι. Η συμμαχία της αντιπολίτευσης
πραγματοποίησε ρεαλιστικές και
επιτυχημένες επιλογές υποψηφίων

Στις κάλπες
εν μέσω κρίσης
Οι δημοτικές εκλογές της Κυ-

ριακής ξεχωρίζουν και από το
γεγονός ότι λαμβάνουν χώρα
εν μέσω γενικευμένης οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει πλέον όλες τις πτυχές και
δομές της τουρκικής καθημερινότητας. Η κατρακύλα της τουρκικής λίρας συνεχίζεται τη στιγμή που η μία μετά την άλλη
τουρκικές εταιρείες και τράπεζες ζητούν διακανονισμό χρεών και πρόσβαση σε νέα οικονομικά κονδύλια, αλλά και κρατική υποστήριξη. Η ύφεση στην
τουρκική οικονομία ενδέχεται
να έχει συνέχεια μετά τις δημοτικές εκλογές, όταν στο πεδίο
της διπλωματίας η Τουρκία θα
πρέπει αναγκαστικά να αντιμετωπίσει τα ανοιχτά μέτωπα που
έχει με τις ΗΠΑ και άλλες ξένες
δυνάμεις. Αυτές οι προκλήσεις
και οι δυσκολίες πέφτουν βαριές στο έργο του προέδρου
Ερντογάν και των συνεργατών
του. Για πρώτη φορά, σε κοινωνικό επίπεδο, στους δρόμους
των μεγάλων πόλεων, αλλά και
στα κοινωνικά δίκτυα οι Τούρκοι πολίτες εκφράζουν έντονο
προβληματισμό για την τροπή
των εξελίξεων σε πολλά μέτωπα. Υπό τη σκιά των προαναφερόμενων, οι δημοτικές εκλογές
στην Τουρκία μετατρέπονται σε
μια ιστορική πρόκληση για το
κυβερνών ΑΚΡ: Θα καταφέρει
τελικά ο Ερντογάν να συγκρατήσει το νέο κύμα αμφισβήτησης και προβληματισμού ή όχι;
Τη νύχτα της Κυριακής η κάλπη
θα δώσει μια πρώτη απάντηση
σε αυτό το άκρως σημαντικό
ερώτημα.

Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις του προέδρου και του υπουργού Εσωτερικών, που λίγες μόλις ημέρες πριν από τις
δημοτικές ξεκαθάρισαν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην απομάκρυνση από τα καθήκοντα τους Κούρδους δημάρχους και δημοτικούς υπαλλήλους, που διατηρούν σχέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ).
για τις δημοτικές εκλογές της 31ης
Μαρτίου. Στην Άγκυρα ένα τέως
στέλεχος των Γκρίζων Λύκων διεκδικεί το αξίωμα του δημάρχου της
πρωτεύουσας για λογαριασμό της,
ενώ στην Κωνσταντινούπολη, ένας
πολιτικός με κεντρώο και δημοκρατικό προφίλ, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να
κλείσει την ψαλίδα που χωρίζει την
κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
Στο Πέρα, ένα σοσιαλιστής υποψήφιος έχει κάνει αισθητή διαφορά
στο πολιτικό τοπίο του πολιτισμικού
κέντρου μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα και παρόμοια είναι τα παραδείγματα άλλων που ξεχωρίζουν
σε ολόκληρη τη δυτική και κεντρική
Τουρκία. Αντιμέτωπη με ισχυρές
υποψηφιότητες, η κυβερνητική συμμαχία κατεβάζει στις σημερινές δημοτικές εκλογές τα δικά της ισχυρά
χαρτιά των διακυβερνήσεων του
ΑΚΡ. Σε Άγκυρα, Πόλη, Σμύρνη, Άντεπ και σε άλλα σημαντικά κέντρα
πρώην υπουργοί και υψηλόβαθμα
στελέχη των κυβερνήσεων του ΑΚΡ
διεκδικούν αξιώματα δημάρχου. Η
Κωνσταντινούπολη ξεχωρίζει με
την υποψηφιότητα του τελευταίου
πρωθυπουργού της σύγχρονης Τουρκίας, του Μπιν Αλί Γιλντιρίμ, στη
Σμύρνη, ένα πρώην στέλεχος της
κυβέρνησης του ΑΚΡ υπογραμμίζει
τη σημασία των αρχών του κοσμικού
καθεστώτος και στην Άγκυρα ο υποψήφιος της κυβερνητικής συμμαχίας
προβάλλει δημοκρατικό και κεντρώο
προφίλ.

Η σίγουρη νίκη

Μπορεί σε Άγκυρα, Σμύρνη, Πόλη, Εσκί Σεχίρ, Προύσα και άλλα
αστικά κέντρα, η νέα εκλογική επιτυχία του ΑΚΡ να μην θεωρείται δε-

δομένη, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για
την περίπτωση των Βόρειων Παραλίων και της ενδοχώρας της Ανατολίας. Σε αυτές τις περιοχές, οι υποψήφιοι του ΑΚΡ κατεβαίνουν στη
νέα εκλογική μάχη από θέση ισχύος,
επωφελούμενοι στο έπακρον από
όλες τις δυνατότητες του κρατικού
μηχανισμού και στηριζόμενοι στην
«τυφλή εμπιστοσύνη» του εθνικιστή
και συντηρητικού ψηφοφόρου. Σε
πόλεις, όπως οι Καισαρεία, Ικόνιο,
Τραπεζούντα κ.ο.κ. οι υποψήφιοι
της κυβερνητικής παράταξης στηρίζουν επίσης τις ελπίδες τους στη
συνεργασία των Γκρίζων Λύκων. Ως
γνωστόν, από την περίοδο του αποτυχημένου πραξικοπήματος, το ΑΚΡ
έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το
Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΚΕΔ)
και ο διάλογος και η συνεργασία
του προέδρου Ερντογάν με τον ηγέτη
των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί κυλά ομαλά και καθοδηγεί
την τουρκική κυβέρνηση στη νέα
περίοδο. Γι’ αυτό άλλωστε, κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,
τόσο ο ίδιος ο κ. Ερντογάν όσο και
οι συνεργάτες του φρόντισαν να
στείλουν στην τουρκική κοινή γνώμη
εθνικιστικά και συντηρητικά μηνύματα, τα οποία, σύμφωνα με πολλούς
ανεξάρτητους αναλυτές, φέρουν
στίγματα αυταρχισμού και ολοκληρωτικών καθεστώτων της περιόδου
του μεσοπολέμου. Χαρακτηριστικές
είναι οι περιπτώσεις του προέδρου
και του υπουργού Εσωτερικών, που
λίγες μόλις ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές ξεκαθάρισαν ότι η
κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα
στην απομάκρυνση από τα καθήκοντα τους Κούρδους δημάρχους
και δημοτικούς υπαλλήλους, που
διατηρούν σχέσεις με το Εργατικό

Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), ακόμη
και αν οι ψηφοφόροι επιλέξουν να
υποστηρίξουν αυτές τις υποψηφιότητες.

Κουρδική επίδειξη ισχύος

Ακόμη κι αν η Άγκυρα εξαπολύει
νέες απειλές ενόψει εκλογών κι αν
συνεχίζεται το κύμα εκφοβισμού
των κύκλων της αντιπολίτευσης και
των Κούρδων ακτιβιστών, το οποίο
ξεκίνησε την περίοδο των εκλογών
του 2015 και κορυφώθηκε μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016,
όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τους Κούρδους. Οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις κάλπες και να στείλουν ένα νέο, δυναμικό μήνυμα στην Άγκυρα. Τελευταίες σφυγμομετρήσεις δείχνουν
ότι σε σημαντικά κουρδικά αστικά
κέντρα, όπως το Ντιγιάρμπακιρ, το
Χακκάρι και το Βαν, το κουρδικό κίνημα ετοιμάζεται να καταγράψει
εντυπωσιακή εκλογική νίκη. Παρά
τη φυλάκιση της ηγεσίας του, η πολιτική πτέρυγα του αυτονομιστικού
κινήματος εξακολουθεί να διατηρεί
ισχυρή εκλογική βάση στη νοτιοανατολική Τουρκία, η οποία δεν αποκλείεται να κάνει αισθητή διαφορά
το βράδυ της Κυριακής.
Ο ρόλος του κουρδικού κινήματος
αναμένεται να είναι καθοριστικός
και στο δυτικό και κεντρικό κομμάτι
της Τουρκίας όπου εκεί επέλεξε να
μην προβάλλει υποψηφιότητες, αλλά
να υποστηρίξει τις υποψηφιότητες
της αντιπολίτευσης. Αυτή η έμπρακτη υποστήριξη την Κυριακή αναμένεται να μεταφραστεί εκλογικά
σε σημαντικά ποσοστά, τα οποία
θα ενισχύουν τη θέση των υποψηφίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των συνεργατών της.

Ο εξωτερικός αντίκτυπος των τουρκικών εκλογών

Οι σχέσεις της με τη Δύση και ο παράγων οικονομία δεν αποκλείεται να επηρεάσουν Κυπριακό και ελληνοτουρκικά
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στη σύγχρονη Τουρκία οι δημοτικές
εκλογές δεν έχουν αποκλειστικά
«περιφερειακό» χαρακτήρα. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δημοτικές
εκλογές διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στο πολιτικό προσκήνιο της
χώρας και ανοίγουν τον δρόμο για
σειρά εξελίξεων, επηρεάζοντας και
τη γραμμή που ακολουθεί η χώρα
σε πολλά ζητήματα της εξωτερικής
πολιτικής. Στα τέλη της δεκαετίας
του 1980, το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών άνοιξε τον δρόμο
για τη σταδιακή αποδυνάμωση και
διάλυση του κυβερνώντος Κόμματος
Μητέρας Πατρίδας. Λίγα χρόνια μετά, οι δημοτικές εκλογές σηματοδότησαν την ανάδειξη του συντηρητικού κινήματος ως πρωταγωνιστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής
της Τουρκίας. Μία δεκαετία μετά,
οι δημοτικές εκλογές και η εκλογική
νίκη σε αυτές ενίσχυσαν και σταθεροποίησαν τη θέση του κουρδικού
αυτονομιστικού κινήματος στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας.
Όλες οι προαναφερόμενες εξελίξεις
επιφύλασσαν αντίκτυπο για την
τουρκική εξωτερική πολιτική και
την ευρύτερη περιοχή, όπως αυτή
διαφάνηκε μέσα από την ενίσχυση
της θέσης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Σήμερα,
λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα δεδομένα, ο διεθνής παράγων αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των τουρκικών δημοτικών
εκλογών.
Στο οικονομικό πεδίο, η Τουρκία

δέχεται μεγάλες πιέσεις από πολλές
κατευθύνσεις. Τη στιγμή που οι ΗΠΑ
απειλούν με νέες κυρώσεις, η τουρκική λίρα χάνει αξία και εξανεμίζονται οι αποταμιεύσεις της τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια
περίοδο, στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Στην περίπτωση της πρώτης, η τουρκική διπλωματία δεν έχει
εγκαταλείψει τον στόχο της δημιουργίας μιας μεγάλης ζώνης κατοχής
που θα απλώνεται στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Αυτό το εγχείρημα
σκοντάφτει πάνω στην άρνηση των
ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, στο Ιντλίπ οι
εξελίξεις οδεύουν από το κακό στο
χειρότερο εφόσον παρακλάδι της
Αλ Κάιντα ελέγχει μια περιοχή που
υπό κανονικές συνθήκες θα περιφρουρούσαν τουρκικές και ρωσικές
δυνάμεις.
Στην Ανατολική Μεσόγειο ο
εκνευρισμός της Άγκυρας αυξάνεται
διαρκώς. Ο ανταγωνισμός για τα
ενεργειακά αποθέματα της περιοχής
είναι στην πρώτη γραμμή και η
Τουρκία, έχοντας απομονωθεί διπλωματικά από γειτονικές χώρες,
ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες
γεωτρήσεις και σε επίδειξη ισχύος.
Επιπρόσθετα, άκρως προβληματική
παραμένει και η εικόνα που εκπέμπει
το ανατολικό Αιγαίο, με τις δυνάμεις
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να «αναμετριόνται» σε καθημερινή βάση στον αέρα και στη θάλασσα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το
μέλλον της συντηρητικής συμμαχίας

Όπως στο κουρδικό έτσι και στο κυπριακό, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, η

κυβερνητική συμμαχία συμφωνεί με τη συμμαχία της αντιπολίτευσης.
την οποία δημιούργησε ο ισχυρός
πολιτικός άνδρας της Τουρκίας Ταγίπ
Ερντογάν μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα έχει ιδιαίτερη σημασία
εφόσον οι δημοτικές εκλογές ενδέχεται να κρίνουν το μέλλον του πολιτικού γάμου ΑΚΡ-Γκρίζων Λύκων,
γεγονός που έχει αντίκτυπο στο πως
η Τουρκία αντιλαμβάνεται και δρα
στην εξωτερική της πολιτική.

Το μέλλον της συμμαχίας

Λίγο πριν από το άνοιγμα των
καλπών, τα τελευταία στοιχεία και
οι νεότερες πληροφορίες οδηγούσαν
τους αναλυτές στο αποτέλεσμα ότι
στη χειρότερη περίπτωση για την
κυβερνητική συμμαχία, οι δημοτικές
εκλογές θα ολοκληρωθούν με το μέτωπο ΑΚΡ-Γκρίζων Λύκων να διατηρεί τις εκλογικές δυνάμεις του.
Αν και δεν αποκλείεται να χαθούν

πολύτιμα κέντρα κυρίως στο δυτικό
κομμάτι της Τουρκίας και στις κουρδικές επαρχίες, η συντηρητική-εθνικιστική συμμαχία αναμένεται να
διατηρήσει τα ποσοστά της στο υπόλοιπο της χώρας. Σε αυτήν την περίπτωση το σίγουρο είναι ότι ο αυταρχισμός και ο λαϊκισμός της τουρκικής κυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό πεδίο όσο και στο πεδίο της
διπλωματίας θα έχει και συνέχεια.
Ωστόσο, η αγανάκτηση των ξένων
επενδυτών και των Τούρκων επιχειρηματιών και τραπεζιτών δεν
αποκλείεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, σε μια στιγμή που
η τουρκική διπλωματία θα παρασέρνεται πίσω από νέες περιπέτειες,
το τελικό αποτέλεσμα των οποίων
θα κριθεί από τις τελικές αποφάσεις
της Άγκυρας και των ανταγωνιστών
της. Σε περίπτωση, ωστόσο, που το

τελικό αποτέλεσμα των δημοτικών
εκλογών δεν είναι το αναμενόμενο
για την κυβερνητική συμμαχία, σε
πολλά μέτωπα η Τουρκία δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπη με
νέες εξελίξεις που θα έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για ολόκληρη την περιοχή. Η ενίσχυση των ποσοστών
της αντιπολίτευσης θα μπορούσε
να πυροδοτήσει στο εσωτερικό τη
συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Σε
μια τέτοια περίπτωση, η συντηρητική-εθνικιστική συμμαχία θα βρισκόταν αντιμέτωπη με πιέσεις στο
εσωτερικό της και οι εξελίξεις βάσει
συγκεκριμένων εκτιμήσεων θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν με τη
σταδιακή ανάδυση ενός νέου, ανταγωνιστικού κεντρώου πολιτικού
φορέα. Στο δε μέτωπο της διπλωματίας, το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών και οι εξελίξεις στο
εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, θα έφερναν το τουρκικό Προεδρικό αντιμέτωπο με το εξής δίλημμα: Διαιώνιση
του λαϊκισμού και του αυταρχικού
προφίλ ή αναδίπλωση, όπως συνέβη
κατά τα προηγούμενα χρόνια, και
επιστροφή σε φιλελεύθερες πολιτικές
και διπλωματικές συνταγές;

Κυπριακό-ελληνοτουρκικά

Ανεξαρτήτως από τα παραπάνω,
το σίγουρο είναι ότι στα ζητήματα
που αφορούν την Κύπρο και την
Ελλάδα οι επιλογές και οι στρατηγικές της Τουρκίας είναι περιορισμένες. Και αυτό διότι στο εσωτερικό
της χώρας δεν υφίστανται πολιτικές
δυνάμεις που είναι σε θέση να προβάλλουν εναλλακτικές προτάσεις

για την αντιμετώπιση των πάγιων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
τουρκικό κράτος. Όπως στο Κουρδικό έτσι και στο Κυπριακό, αλλά
και στα ελληνοτουρκικά, σε γενικές
γραμμές, η κυβερνητική συμμαχία
συμφωνεί με τη συμμαχία της αντιπολίτευσης για τη γραμμή που
πρέπει να ακολουθήσει η Άγκυρα.
Και τα δύο μέτωπα δεν αποκλείουν
την τελική διχοτόμηση της Κύπρου
και τάσσονται υπέρ μιας «αποφασιστικής» στάσης στα ελληνοτουρκικά, απέναντι στις υποτιθέμενες
«προκλήσεις» της Ελλάδας. Σήμερα,
τα μοναδικά πολιτικά κόμματα στην
τουρκική εθνοσυνέλευση που τολμούν να ταχθούν υπέρ εναλλακτικών, ήτοι φιλελεύθερων ανοιγμάτων
στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά είναι το Δημοκρατικό Κόμμα
των Λαών και το νεοσύστατο Εργατικό Κόμμα.
Ωστόσο και τα δύο αυτά κόμματα
δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την τροπή των εξελίξεων
στο διπλωματικό πεδίο. Υπό αυτές
τις συνθήκες, λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο, Αθήνα και Λευκωσία θα πρέπει
να αναμένουν και να μελετήσουν
με ιδιαίτερη προσοχή τον αντίκτυπο
των δημοτικών εκλογών κυρίως στις
σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση
και φυσικά στο μέλλον της τουρκικής
οικονομίας. Οι αποφάσεις της Άγκυρας σε αυτά τα μέτωπα, την επόμενη ημέρα των δημοτικών εκλογών,
δεν αποκλείεται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα το Κυπριακό και τα
ελληνοτουρκικά.
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Οι εχθροί της κάλπης για ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Ο κίνδυνος της αποχής κορυφώνεται για την Αριστερά, ενώ η ψήφος διαμαρτυρίας πλήττει τον Δημοκρατικό Συναγερμό
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στη μάχη συσπείρωσης βρίσκονται οι
κομματικοί μηχανισμοί σε Πινδάρου και
Εζεκία Παπαϊωάννου, καθώς οι ευρωεκλογές είναι μόλις δύο μήνες μακριά. Τι

μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ώστε να μην πετύχουν
το μεγάλο στοίχημα των εκλογών και συνεπώς της διατήρησης της δύναμής τους;
Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό λένε
πως είναι ο κακός εαυτός τους, καθώς η

πολυφωνία του κόμματος προκαλεί πλέον
ζητήματα στο κόμμα. Ενισχύεται παράλληλα η ψήφος διαμαρτυρίας λόγω κυβερνητικών χειρισμών που στρέφει άλλους
προς το ΕΛΑΜ και άλλους προς το ΑΚΕΛ.
Για το ΑΚΕΛ ο μεγάλος φόβος είναι να

μείνει το ΑΚΕΛικό ακροατήριο μακριά
από την κάλπη εξαιτίας και της αδιάφορης
για την Αριστερά εκλογικής μάχης. Και
τα δύο κόμματα εργάζονται οργανωτικά
για να μειώσουν και τις ζημιές, αλλά και
τις απώλειές τους. Απώλειες που ενδε-

χομένως να κοστίσουν ακριβά και στον
Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και στον Άντρο
Κυπριανού προσωπικά, σε μία εκλογική
μάχη που θα μπορούσε να είναι αδιάφορη,
που όμως κάθε άλλο από αδιάφορη είναι
για τη δική τους συνέχεια.

Μακριά από τον προεκλογικό του ΔΗΣΥ θα μείνει, όπως λένε στο Προεδρικό, ο Νίκος Αναστασιάδης, αφήνοντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου να χειριστεί τις δυσκολίες.

Η υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ έχει φέρει κοντά ένα ακροατήριο που επιθυμεί λύση και επανένωση, προκάλεσε ωστόσο έριδες εντός του ΑΚΕΛ για προώθηση του Τ/κ ακαδημαϊκού από την ηγεσία.

Η φθορά της εξουσίας
και η ψήφος διαμαρτυρίας

Η πορεία της Ομόνοιας
και η αδιαφορία ΑΚΕΛικών

Εικόνες της προεκλογικής του 2016,
βλέπουν ξανά στην Πινδάρου όσοι
παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καταστάσεις που ο Αβέρωφ Νεοφύτου
θέλει με κάθε τρόπο να αποφύγει,
αφού ακόμη και σήμερα παραδέχεται
λανθασμένες κινήσεις που έγιναν
σε εκείνο τον προεκλογικό. Η κίνηση
της Ελένης Σταύρου με τον Γρίβα,
τα σχόλια περί Τουρκόσπορων Πάφιων από τον δημοτικό σύμβουλο
του ΔΗΣΥ Γιώργο Λακκοτρύπη, οι
απειλές του Ευγένιου Χαμπουλλά
προς τους ακτιβιστές και άλλες επικοινωνιακές γκάφες της Πινδάρου
αποτελούν για πολλούς επανάληψη
του ίδιου έργου. Όχι μόνο με την
γκάφα του μπες-βγες στο ψηφοδέλτιο, αλλά και τα όσα προηγήθηκαν
από τους τρεις βουλευτές του κόμματος Ανδρέα Κυπριανού, Ανδρέα
Θεμιστοκλέους και Ευγένιο Χαμπουλλά. Οι τότε κινήσεις ενίσχυσαν
το αφήγημα ότι ο ΔΗΣΥ αποτελεί
ένα καθαρά συντηρητικό κόμμα, το
οποίο δεν ελέγχει ο συναγερμικός
πρόεδρος. Σε μία περίοδο που ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήθελε να περάσει
το μήνυμα ότι παίρνε τον ΔΗΣΥ
στην εποχή του φιλελευθερισμού.
Από τη Θεοχάρους σε άλλους. Σήμερα βεβαίως το σκηνικό επαναλαμβάνεται λίγο διαφοροποιημένα.
Το 2016, η μεγάλη ανησυχία διαρροών ήταν προς τη νεοσυσταθείσα
Αλληλεγγύη, σάρκα τότε από τη
σάρκα του ΔΗΣΥ της οποίας ηγείτο
η δημοφιλής ευρωβουλευτής του
ΔΗΣΥ Ελένη Θεοχάρους και προς
άλλα μικρότερα κόμματα, όπως οι
Οικολόγοι. Σήμερα, οι διαρροές στρέφονται περισσότερο προς το ΕΛΑΜ
σε ό,τι αφορά το σκληρό ακροατήριο,
ενώ η προοδευτική τάση βλέπει θετικά την υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με το ΑΚΕΛ.

Στον ΔΗΣΥ μπορεί να ανησυχούν
ότι η ψήφος διαμαρτυρίας θα
προκαλέσει δυσάρεστες εκπλήξεις, όμως για το ΑΚΕΛ ο μεγάλος
εχθρός είναι η αδιαφορία των
ΑΚΕΛικών για την εκλογική μάχη.
Το ακροατήριο της Αριστεράς
έβλεπε διαχρονικά με αδιαφορία
τις ευρωεκλογές, λόγω και των
διαφωνιών που υπάρχουν γύρω
από τα όσα διαμείβονται και αποφασίζονται στο οικοδόμημα των
Βρυξελλών. Καθόλου τυχαίο ότι
πέντε χρόνια προηγουμένως, το
μεγάλο στοίχημα του κόμματος
ήταν η διατήρηση των δύο εδρών.
Σήμερα στην Εζεκία Παπαϊωάννου αντιλαμβάνονται πως δεν
υπάρχουν περιθώρια για απώλειες
και θέτουν ως στόχο τη συσπείρωση μέσω συγκεκριμένου αφηγήματος.

Η ψήφος τιμωρίας

Στην Πινδάρου είναι κοινό μυστικό ότι το κόμμα δεν συσπειρώνεται με τις αιτίες να ποικίλουν.
Υπάρχουν για παράδειγμα οι ψηφοφόροι που θέλουν να στείλουν
τιμωρητικό μήνυμα στον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ για τη στάση του σε μία
σειρά θεμάτων, αλλά και στον ίδιο
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για
τη διακυβέρνησή του, με τον Συναγερμό να αφομοιώνει τους κραδασμούς από τη φθορά της εξουσίας.
Ενδεικτική για παράδειγμα η κρίση
των εκπαιδευτικών οργανώσεων
και ο Συνεργατισμός. Ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ προσπάθησε βεβαίως να
εκτονώσει το κακό κλίμα που προκλήθηκε μεταξύ ΔΗΣΥ και εκπαιδευτικών το περασμένο καλοκαίρι,

όχι μόνο μέσω τις ομιλίας του κατά
την παρουσίαση του ψηφοδελτίου
με το γνωστό «Mea culpa», αλλά και
σε συνάντηση που είχε στην Πινδάρου με τις συναγερμικές εκπαιδευτικές οργανώσεις το περασμένο
διάστημα. Η απουσία τους άλλωστε
από την πορεία του Συνεργατισμού
θεωρείται από τον ΔΗΣΥ σημαντική
κίνηση που αποδεικνύει τη συμφιλίωση των δύο μερών. Στο θέμα του
Συνεργατισμού μπορεί να υπήρξε
στήριξη στον Χάρη Γεωργιάδη, το
γεγονός, ωστόσο, ότι στελέχη απείχαν για μέρες από τα τηλεοπτικά
πάνελ, στέλνοντας νέα και εν πολλοίς άγνωστα στελέχη έστειλε το
μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να
τηρήσει αποστάσεις από την όποια
κυβερνητική φθορά.

Η Αμμόχωστος

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι
αν ο ΔΗΣΥ θα έχει πράγματι διαρροές προς το ΕΛΑΜ, καθώς η πρώτη
δημοσκόπηση που διενέργησε το
κόμμα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική
για την Πινδάρου. Ήδη ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ κατακεραύνωσε στην







Στον ΔΗΣΥ βλέπουν ξανά
εικόνες των βουλευτικών
εκλογών του 2016 και
προσπαθούν να μειώσουν
τις απώλειες με συναντήσεις ενοχλημένων ψηφοφόρων στα σπίτια τους.
ομιλία του κατά την παρουσίαση
του ψηφοδελτίου το ΕΛΑΜ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως
η ρεαλιστική πατριωτική παράταξη
δεν είναι άλλη από τον ΔΗΣΥ. Καθόλου τυχαία βεβαίως και η πλάτη
που έβαλε η ηγεσία στη συνθηματολογία της κας Σταύρου περί Ένωσης. Όμως η ψήφος στο ΕΛΑΜ δεν
έχει τόσο ιδεολογική προσέγγιση
όσο προσέγγιση διαμαρτυρίας. Ψήφος τιμωρίας που προέρχεται, όπως
λέγεται, κυρίως από την Επαρχία
Αμμοχώστου για μία σειρά λόγων.
Όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν
η «Κ» η παραίτηση του δημάρχου
Παραλιμνίου Θεόδωρου Πυρίλλη
από τον ΔΗΣΥ, συνδέεται με τη γενικευμένη δυσφορία των κατοίκων
της περιοχής, για το ότι απέχουν
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Λάδι στη φωτιά έβαλε βεβαίως και
το ότι κεφάλαιο του Ουζόχο με τους
Ανορθωσιάτες να στοχοποιούν για
την απόφαση τον ΔΗΣΥ, δεδομένης

και της εμπλοκής του πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ και νυν προέδρου
του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη. Υπενθυμίζεται πως στην κερκίδα της
Ανόρθωσης το ΕΛΑΜ είναι ήδη οργανωμένο.Βεβαίως, το πρόβλημα
δεν περιορίζεται στην Ελεύθερη
Αμμόχωστο. Η συνέντευξη του Αλέξη Γαλανού στον «Πολίτη» την περασμένη Κυριακή δεν ήταν καθόλου
τυχαία, όταν υπογράμμιζε τα περί
απροθυμίας του προέδρου για την
Αμμόχωστο, καθώς μία ομάδα Αμμοχωστιανών που επιθυμούν λύση
και ανήκουν στο συναγερμικό ακροατήριο έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει να επικρίνουν τον Νίκο Αναστασιάδη για τους χειρισμούς τους
στο Κυπριακό. Αυτή η μερίδα ψηφοφόρων σε συνδυασμό με μερίδα
των φιλελεύθερων που δυσφορεί
με τη σκληρή ροπή προβεβλημένων
στελεχών του ΔΗΣΥ, ακόμη και της
ηγεσίας, φαίνεται να βλέπει θετικά
την υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Σε αντίθεση με άλλες προεκλογικές περιόδους όπου ο συναγερμικός πρόεδρος έστελνε μήνυμα
ηχηρής πρωτιάς, πλέον κρατά χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις των
συλλογικών οργάνων. Ήδη η Πινδάρου έχει ξεκινήσει σειρά επαφών
και διαβουλεύσεων με στόχο τη διαχείριση της ζημιάς σε όλες τις επαρχίες. Όχι μόνο μέσω της παγκύπριας
περιοδείας που ξεκίνησε από την
Πάφο, αλλά και με την επίσκεψη
στελεχών σε σπίτια ψηφοφόρων
που έχουν παράπονο για τα όσα διαμείβονται είτε στον ΔΗΣΥ είτε στην
κυβέρνηση.

Χωρίς τον πρόεδρο

Σε αντίθεση βεβαίως με τις βουλευτικές του 2016, όταν ο Νίκος
Αναστασιάδης μπήκε προς το τέλος
δυναμικά στον προεκλογικό, αυτή
τη φορά όπως λένε κυβερνητικές
πηγές, στόχος είναι να μείνει εκτός
και να παρευρεθεί στις δύο τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις.
Το αν αυτή η κίνηση συνδέεται με
την κόντρα που υπήρξε με την Πινδάρου και την προσπάθεια να σταλεί
ένα μήνυμα στον Αβέρωφ Νεοφύτου
από τον πρόεδρο είναι κάτι που συζητείται. Άλλωστε, πολιτικοί κύκλοι
θεωρούν πως το Προεδρικό θα δώσει
χέρι βοηθείας στη ΔΗΠΑ. Από την
κυβέρνηση απορρίπτουν κάτι τέτοιο,
σημειώνοντας πως ο πρόεδρος θα
μείνει εκτός, διατηρώντας έτσι τον
θεσμικό του ρόλο. Το ίδιο βεβαίως
δεν θα ισχύσει και για μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου που με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο θα παίξουν
τον δικό τους ρόλο.

Συμβολισμός και ρίσκο

Σε αυτή την εκλογική μάχη
επιχειρείται να δοθεί και αφήγημα
και συμβολισμός. Ενδεικτική η
παρουσία του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
στο ψηφοδέλτιο, στέλνοντας το
μήνυμα επαναπροσέγγισης και
προσήλωσης στην επίλυση του
Κυπριακού. Σε μία περίοδο που
ενισχύονται οι φήμες περί συζητήσεων για άλλων μορφών λύσης,
η υποψηφιότητα ενός προβεβλημένου Τ/κ θεωρείται πως θα λειτουργήσει θετικά και θα συσπειρώσει την Αριστερά.
Όμως οι επιδιώξεις δεν περιορίζονται μόνο στις ελεύθερες περιοχές. Κάποιοι εντός ΑΚΕΛ βλέπουν σημαντική προσέλευση
Τ/κ, καθώς ο κ. Κιζίλγιουρεκ κάνει
τη δική του προεκλογική εκστρατεία στα Κατεχόμενα με τη συμμετοχή γνωστών ακτιβιστών και
στελεχών του Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος. «Να κρατούμε μικρό καλάθι», λένε βεβαίως κύκλοι στην Εζεκία Παπαϊωάννου γύρω από την προσέλευση των Τ/κ, υπογραμμίζοντας
πως οι επιθέσεις που δέχονται
στα Κατεχόμενα όσοι σκέφτονται
να προσέλθουν στην κάλπη δεν
είναι λίγες. Αυτό σε συνδυασμό
με την παρουσία του «Γιασεμί»
του Σενέρ Λεβέντ που έχει σημαντικές προσωπικότητες Τ/κ
που δουλεύουν για τη λύση στο
ψηφοδέλτιο παίζει τον δικό του
ρόλο για διαρροή ψήφων από το
ΑΚΕΛ προς τα εκεί.

Οι αντιδράσεις

Το ερώτημα, βεβαίως, που εγείρεται είναι το πόσο έχει αγκα-

λιαστεί και από το ακροατήριο
του ΑΚΕΛ η υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ. Κομματικά στελέχη
σημειώνουν πως η υποψηφιότητα
του Τ/κ ακαδημαϊκού πέραν του
ότι έχει προκαλέσει θετική ανταπόκριση από την πλειοψηφία
του κόμματος, επιβεβαιώνει και
την προσήλωση του κόμματος
για μία επανενωμένη Κύπρο.
Από κάποιους και ιδιαίτερα
από το περιβάλλον του βουλευτή
Λάρνακας Γιώργου Γεωργίου γίνεται βεβαίως λόγος για προώθηση του Τ/κ ακαδημαϊκού από την
ηγεσία, εντείνοντας την εσωστρέφεια. Υπάρχει και εκείνη η
μερίδα των «σκληρών» ψηφοφόρων του κόμματος που βλέπει με
προβληματισμό την εν λόγω επιλογή.
Είναι το ίδιο ακροατήριο, άλλωστε, που θεωρεί πως το μήνυμα
που στέλνει η σημερινή ηγεσία







Κύριος εχθρός του
ΑΚΕΛ είναι η αδιαφορία των ΑΚΕΛικών για
την εν λόγω εκλογική
αναμέτρηση την οποία
επιχειρούν να πολεμήσουν με την έμφαση
στον αντιφασισμό, στην
προσήλωση για λύση
και τους κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης
στον Συνεργατισμό.
γύρω από το Κυπριακό δεν έχει
καταφέρει να γίνει κατανοητό
στην ευρεία βάση του κόμματος
και ίσως να δίνει το μήνυμα επιπλέον υποχωρήσεων από μέρους
του κόμματος. Όπως αναφέρουν
πολιτικοί κύκλοι η εκλογή Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Όμως στο ΑΚΕΛ δεν θα περιοριστούν στην προσήλωση για
λύση, αλλά και στην ανάγκη πάταξης του φασισμού. Σε μία Ευρώπη που ενισχύεται συνεχώς
η Ακροδεξιά, η Αριστερά θα πρέπει όχι μόνο να σταθεί ανάχωμα,
αλλά να δώσει πρώτα και κύρια
δυναμικά το παρών της, είναι το
μήνυμα που προωθείται από το
ΑΚΕΛ.
Η αντιπαράθεση, άλλωστε,
ΕΛΑΜ-ΑΚΕΛ αναπόφευκτα συ-

σπειρώνει και τα δύο κόμματα.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή
η αντιπαράθεση θα φέρει κοντά
κεντρώους μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται για κατάληψη της έκτης
έδρας από το ΕΛΑΜ εκτιμάται
από πολλούς πως θα βοηθήσει
τα μικρότερα κόμματα, των οποίων ένα καλό ποσοστό θα απομακρύνει το ΕΛΑΜ από τις Βρυξέλλες, με το ΑΚΕΛ να δέχεται έτσι
τις μεγαλύτερες διαρροές.
Στο πλαίσιο των μεγάλων ανησυχιών είναι και η πορεία της
Ομόνοιας ή καλύτερα της νέας
Ομόνοιας που συστάθηκε από
τη Θύρα 9 και άλλους οργανωμένους φιλάθλους. Όπως λέγεται
η νέα ομάδα φαίνεται να προχωρά
καλά και αυτό σε συνδυασμό με
την κακή απόδοση της Ομόνοιας
ενδεχομένως να ενισχύσει τα
μουρμουρητά του ΑΚΕΛικού
ακροατηρίου. Από το κάδρο δεν
πρέπει να παραλείπεται πως στελέχη, όπως ο Γιάννος Κατσουρίδης και άλλοι, που έχουν διαφωνήσει με την «ιδιωτικοποίηση»
της Ομόνοιας, βρίσκονται κοντά
στη νέα ομάδα, προκαλώντας πονοκέφαλο στην ηγεσία.
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου αντιλαμβάνονται πως ο μόνος τρόπος για να ενεργοποιηθεί το ΑΚΕΛικό ακροατήριο σε μία διαχρονικά αδιάφορη εκλογική μάχη,
αλλά και να κλείσουν τα στόματα
της δυσφορίας γύρω από χειρισμούς της ηγεσίας, είναι να ξαναβρεί το ΑΚΕΛ τον αντιπολιτευτικό του ρόλο. Καθόλου τυχαία
η δριμεία επίθεση του ΑΚΕΛ στο
κεφάλαιο του Συνεργατισμού.
Θεωρήθηκε η κατάλληλη για
να κάνει την ρελάνς του. Αφενός
αποδομώντας το success story
της κυβέρνησης Αναστασιάδη,
αφετέρου επιχειρώντας να ανατρέψουν την άποψη ότι το ΑΚΕΛ
δεν μπορεί να κυβερνήσει λόγω
άγνοιας στην οικονομία. Κάτι τέτοιο θεωρείται πως θα συσπειρώσει επαρκώς το κόμμα και πως
θα το ενδυναμώσει. Το πρώτο
εγχείρημα βεβαίως με την πορεία
στο Προεδρικό μπορεί να μάζεψε
αρκετό κόσμο, όχι όμως τέτοιο
που να προκαλέσει πραγματικό
πρόβλημα στην κυβέρνηση Νίκου
Αναστασιάδη και να αναβιώσουν
οι μέρες του Μαρί, έξω από το
Προεδρικό. Το σίγουρο είναι πως
το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να κλείσει
εύκολα τον Συνεργατισμό, δυσκολεύοντας περαιτέρω την κυβέρνηση.
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Προσβλέπει σε μείωση τόνων με Άγκυρα η Αθήνα
Βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για πιθανή περίοδο αστάθειας, αναμένονται και τελικές αποφάσεις στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η Αθήνα εκτιμά ότι μετά τις σημερινές
εκλογές στην Τουρκία οι επιθετικοί τόνοι
εκ μέρους της Άγκυρας θα μειωθούν και
σταδιακά θα προχωρήσουν οι δρομολογημένες επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες,
με σκοπό τη μείωση της έντασης. Αυτή
όμως είναι η επίσημη εκδοχή των πραγμάτων. Παράλληλα, στην Αθήνα υπάρχει
προετοιμασία και για την ορατή πιθανότητα μιας παρατεταμένης περιόδου αστάθειας στην Τουρκία, που οφείλεται σε
τέσσερις βασικούς παράγοντες: Πρώτον,
την οικονομική κρίση που έχει αρχίσει
να ανησυχεί και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του. Δεύτερον, στις δυσκολίες των
αμερικανοτουρκικών σχέσεων που τείνουν
να λάβουν χαρακτήρα χάσματος σε περιπτώσεις, όπως η προμήθεια πυραύλων
S-400 από την Άγκυρα. Τρίτον, στην αναβίωση και ενίσχυση του συνδρόμου περικύκλωσης, το οποίο χαρακτηρίζει πάγια
την Άγκυρα, μετά τον άξονα Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ με την
πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ. Και, τέταρτον, στον κλυδωνισμό που για πρώτη
φορά φαίνεται ότι υπέστη το κυβερνών
κόμμα ΑΚΡ στις δημοτικές εκλογές, οι
οποίες πραγματοποιούνται σήμερα, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος.

Τα επόμενα βήματα

Στον σχεδιασμό της Αθήνας ένα πρώτο
σημαντικό βήμα είναι η συνάντηση του
γ.γ. του Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρη
Παρασκευόπουλου με τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ στις 12
Απριλίου. Τα αποτελέσματα αυτής της
συνάντησης θα κρίνουν τα επόμενα βήματα. Όπως π.χ. αν ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Τούρκου
ομολόγου του Χουλουσί Ακάρ να επισκεφθεί την Έκθεση Αμυντικού Υλικού που
πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη από τις 30 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου.

διαμορφωθεί απόψε. Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ,
πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και πρώην
πρωθυπουργός δίνει μάχη στήθος με στήθος για την Κωνσταντινούπολη με τον
Εκρέμ Ιμάμογλου (CHP) που μέχρι πρότινος
ήταν άγνωστος.
Στην Άγκυρα ο Μεχμέτ Ετζασέκι του
ΑΚΡ είναι πιθανόν να χάσει από τον υποψήφιο του CHP Μανσούρ Γιαβάς, ενώ ανάλογες «μάχες» καταγράφονται σε πόλεις
όπως το Εσκί Σεχίρ. Ο κ. Ερντογάν γνωρίζει
πολύ καλά από ιδίαν εμπειρία (όταν εξελέγη
δήμαρχος Κωνσταντινούπολης το 1994),
αλλά και από προηγούμενα έτη (όπως το
1989), ότι τα τραύματα στις δημοτικές
εκλογές είναι πολλές φορές βαθύτερα απ’
όσο φαίνεται και μετατρέπονται σε πρόκριμα εξελίξεων.

Ενδιαμέσως θα συναντηθούν και τα τεχνικά κλιμάκια για τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Από την ελληνική
πλευρά δεν συμμετέχουν σε αυτά αποκλειστικά στρατιωτικοί, αλλά και στελέχη
του Υπουργείου Εξωτερικών. Η παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον
πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι και, με αυτό
τον τρόπο, η έμμεση ανακίνηση ζητήματος
«γκρίζων ζωνών» στο Ανατολικό Αιγαίο,
αλλά και η ρητορική του κ. Ερντογάν περί
μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ή
η επιμονή του κ. Ακάρ στα περί «Γαλάζιας
Πατρίδας» δημιουργούν στην Αθήνα συγκρατημένη αισιοδοξία. Πάντως, πηγές
αναφέρουν ότι παρά το ασυνήθιστα αυστηρό τόνο του διαβήματος που επιδόθηκε
στον Τούρκο πρέσβη Μπουράκ Οζουγκέργκιν για την παρενόχληση του Σινούκ
που μετέφερε τον κ. Τσίπρα, ο διπλωμάτης
εμφανίστηκε καθησυχαστικός στις επαφές
που είχε με τους Έλληνες συναδέλφους
του.

Κατρούγκαλος-Λουτ

Ναυτικά μίλια

Στο χρονικό διάστημα που ανοίγεται
μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα ληφθούν
και οι τελικές αποφάσεις για την επέκταση
των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά
μίλια και την ανακήρυξη Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στα δυτικά
(Ιόνιο και νότια Πελοποννήσου). Υπάρχουν
πληροφορίες που φέρουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις
αυτές υπαγορεύονται, μεταξύ άλλων, και
από τις πιέσεις των ενεργειακών κολοσσών
για έναρξη των ερευνών και γεωτρήσεων
ειδικά στα νότια της Κρήτης. Φαίνεται
ότι υπάρχουν και ορισμένες σκέψεις στο
Μέγαρο Μαξίμου για ανακήρυξη ΑΟΖ,
μετά τις ευρωεκλογές, ωστόσο, είναι σαφές
πως σε αυτή την περίπτωση εμπλέκονται
και άλλοι, αστάθμητοι παράγοντες. Ως
προς τους παράγοντες, οι οποίοι είναι εντελώς εκτός του ελέγχου της Αθήνας, μια
από τις ενδιαφέρουσες παραμέτρους θα

Την κατάσταση στην περιοχή θα έχει τη δυ-

νατότητα να συζητήσει με Αμερικανούς συνομιλητές ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ
με αφορμή την επετειακή Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.








Στο διάστημα μετά τις εκλογές
στην Τουρκία, θα ληφθούν και
οι τελικές αποφάσεις για την
επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια
και την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Την κατάσταση στην περιοχή θα έχει
τη δυνατότητα να συζητήσει με Αμερικανούς συνομιλητές ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος
βρίσκεται στις ΗΠΑ με αφορμή την επετειακή Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ για
τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Αν και επίκεντρο
των ομιλιών που θα παραχωρήσει ο κ. Κατρούγκαλος στη Νέα Υόρκη θα είναι η
Συμφωνία των Πρεσπών (επίκειται η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια, ενώ
ο ΥΠΕΞ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό
του Νίκολα Ντιμιτρόφ και τον Μάθιου Νίμιτς) αναμένονται και ευρύτερες επαφές.
Ο κ. Κατρούγκαλος θα συναντηθεί την
Παρασκευή και με την Ειδική Απεσταλμένη του γ.γ. ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν
Χολ Λουτ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ένα από τα θέματα που
θα συζητηθούν αφορούν τις εξαιρετικά
καλές σχέσεις της Αθήνας με το Πεκίνο,
κάτι που είχε προξενήσει ορισμένες απορίες στην Ουάσιγκτον. Από την Αθήνα
θα διευκρινιστεί ότι η Κίνα είναι εταίρος
πολύ μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα
στην οικονομία, όχι όμως και στο σκέλος
της ασφάλειας.

Αλβανία και ΕΕ
Η ανησυχία ότι η εθνικιστική έξαρση

στην Αλβανία θα έχει επιπτώσεις στα
μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη γειτονική χώρα επιβεβαιώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής,
όταν στο Υπουργείο Εξωτερικών
έφθασαν πληροφορίες ότι προωθείται
νόμος για τη δήμευση των περιουσιών
των Ελλήνων της Χειμάρρας, προκειμένου να ανεγερθούν τουριστικά ακίνητα προς όφελος Αλβανών. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε ευθέως την Αλβανία με διακοπή
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
στην Ε.Ε. εάν «επαληθευτούν αυτές οι
πληροφορίες». Ο κ. Τσίπρας έκανε ευθέως λόγο για «μια αρνητική εξέλιξη
σε σχέση με την ελληνική μειονότητα
στην Αλβανία», που «δεν μας δίνει αισιοδοξία για τις ενταξιακές προοπτικές αυτής της χώρας». Ο κ. Τσίπρας
εκδήλωσε την ευχή να διαψευστεί,
ωστόσο, είναι σαφές ότι από την Παρασκευή άρχισε ένα διπλωματικό παρασκηνιακό παιχνίδι προκειμένου να
αποφευχθεί η προώθηση του νόμου
για δήμευση των περιουσιών των Ελλήνων της Χειμάρρας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως της Αλβανίας. Μια
τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε ισχύ την
απόφαση που έλαβε το Υπουργικό
Συμβούλιο υπό τον Έντι Ράμα τον προηγούμενο Δεκέμβριο, σε περίοδο πολύ ομαλότερη για την Αλβανία από σήμερα, όπου η κυβέρνηση αντιμετωπίζει καθημερινές διαδηλώσεις και εκ
των έσω αμφισβήτηση. Πάντως, πιθανό μπλόκο της Αθήνας στην ενταξιακή
προοπτική της Αλβανίας θα συμπαρέσυρε εκ των πραγμάτων και τη Βόρεια
Μακεδονία. Τα Τίρανα και τα Σκόπια
διεκδικούν από κοινού την εξασφάλιση ημερομηνίες έναρξης ενταξιακών
διαπραγματεύσεων στην Ε.Ε.

Κρατήστε τη Mercedes σας…Mercedes!
Service και ανταλλακτικά μόνο στην πηγή! Συμφέρουν.
Νέα πακέτα service Mercedes Benz

€195*

• Mercedes-Benz A-Class W 169 (2004-2012),
(A 150 & A 160 3 door & 5 Door)
• Mercedes-Benz B-Class W 245 (2005-2011),
(B 150 & B160)
• Mercedes-Benz CLK C/A 209 (2002-2009),
(CLK 200 Kompressor)

€275*

• Mercedes-Benz ML-Class W 164 (2005-2011),
(ML 280 CDI & ML 320 CDI)

Cyprus Import Corporation Ltd

Τα πακέτα περιλαμβάνουν:
• Αλλαγή λαδιού & φίλτρου στον κινητήρα
• Αλλαγή του φίλτρου αέρα του κινητήρα
• Χρήση του συμπυκνωμένου υγρού για πλύση του
ανεμοθώρακα
• Aλλαγή φίλτρου καμπίνας του κλιματιστικού
• Οπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τη Λίστα του Κατασκευαστή
(Maintenance Service Sheet)

• Συμπλήρωση όλων των λειτουργικών υγρών
• Brake test και shock absorber test
• Έκπτωση 20% επί των ανταλλακτικών και 10% επί των
εργατικών, για οχήματα που έχουν κλείσει 7 χρόνια
(εάν σύμφωνα με τους κωδικούς που εμφανίζει το όχημα
χρειάζονται επιπλέον εργασίες όπως υγρό φρένων,
σπινθηριστές κ.λ.π)
* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.

Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός: 77772228

www.mercedes-benz.com.cy
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Πέραν των 50
οι αιτήσεις
για πύργους
στην Κύπρο

Τα έργα και
ο αριθμός ορόφων

Μεγαλύτερο το ενδιαφέρον επενδυτών
για Λάρνακα, ακολουθεί η Λεμεσός
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ο δρόμος που άνοιξε η κατασκευή
των δίδυμων πύργων στον παραλιακό της Λεμεσού το 2012, διευρύνθηκε και έγινε τάση στον τομέα
των ακινήτων από το 2015. Η τάση
προς τις σύγχρονες κατασκευές ψηλών κτηρίων στην Κύπρο έφτασε
στο ζενίθ της περί τις αρχές του
2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της
πολεοδομίας, πλέον παρατηρείται
μάλλον μία ελαφρά κάμψη, η οποία
δικαιολογείται εφόσον τα κατάλληλα
τεμάχια βάσει του διευκρινιστικού
πλαισίου για τα ψηλά κτήρια εξαντλούνται σταδιακά, και δεν αποκλείεται το επενδυτικό ενδιαφέρον προς
αυτή την κατεύθυνση να μειωθεί,
αν το θελήσουν οι δυνάμεις της
αγοράς. Προς το παρόν το προφίλ
της Κύπρου στον τομέα των ακινήτων φαίνεται να αλλάζει και να προσπαθεί να προσομοιάσει μάλλον με
το αυτό του Ντουμπάι. Η χώρα που
έχει συνδέσει την εικόνα της και








Για έλλειψη σχεδιασμού
κάνει λόγο το ΕΤΕΚ
και επισημαίνει πιέσεις
από τους επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης προς
τις τοπικές αρχές.
είναι γνωστή διεθνώς για τα ψηλά
της κτήρια με σημείο κατατεθέν
τον ουρανοξύστη Burz Khalifa, με
ύψος 827 μέτρα και 160 ορόφους.
Προς το παρόν το ψηλότερο κτήριο
στην Κύπρο είναι στα 78 μέτρα,
ενώ πρόσφατα έχει υποβληθεί άδεια
και αυτή στη λεωφόρο Μακαρίου
στη Λάρνακα για κτήριο 130 μέτρων.

Η ακτινογραφία των πόλεων
Συνολικά οι αιτήσεις οι οποίες
έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για
κτήρια ύψους πέραν των δώδεκα
ορόφων , ανέρχονται σύμφωνα με
τα στοιχεία από τα Εμπορικά Επιμελητήρια και τους δήμους Λεμεσού,
Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου,
τις 58.
Μεγάλη έκπληξη από τη Λάρνακα, η οποία είχε μείνει έξω από τον
χορό των ψηλών κτηρίων μέχρι πριν
από μερικούς μήνες όταν άρχισαν
να υποβάλλονται αιτήσεις από ξένους επενδυτές είτε από κοινοπραξίες κυπριακών και ξένων εταιρειών.

Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις που αφορούν την πόλη ανέρχονται στις 20
σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανδρέα
Βύρα, για κτήρια ύψους μέχρι και
95 μέτρων όπως είναι η περίπτωση
του Κίτιον και 130 μέτρων όπως
είναι η περίπτωση της νέας ανάπτυξης της Μακαρίου. Στον δήμο
Λεμεσού, 15 είναι ο αριθμός των
projects για τα οποία είτε έχουν
υποβληθεί αιτήσεις, προκαταρτικά
ερωτήματα για απόψεις του δήμου
είτε υποβλήθηκε το διευκρινιστικό
πλαίσιο ώστε να προκαθοριστεί ο
αριθμός των ορόφων. Εκτός του δήμου Λεμεσού τα στοιχεία του τμήματος Πολεοδομίας κάνουν λόγο
για άλλες 20 αιτήσεις για κτήρια
άνω των δώδεκα ορόφων. Τα περισσότερα συγκεντρώνονται στον
δήμο Γερμασόγειας. Δέκα αιτήσεις
έχουν υποβληθεί στα δημοτικά όρια
του δήμου Πάφου για την κατασκευή συνολικά 13 πύργων από 8
μέχρι 20 ορόφων.
Στην περίπτωση της Λευκωσίας,
13 αιτήσεις έχουν υποβληθεί ενώπιον τοπικής πολεοδομικής αρχής
και αφορούν μεταξύ άλλων, τα νέα
κεντρικά γραφεία της Eurobank,
το κτήριο Jean Nouvel, το Excelsior,
το Santa Roza, το Stasinou, και το
Labs Tower. Δύο από αυτές έχουν
εγκριθεί (Metropolitan και Asteroid
Landmark).

Ανάπτυξη σε ισχνά θεμέλια
Οι προβληματισμοί που εκφράζονται για την τάση του τομέα των
ακινήτων για τα ψηλά κτήρια δεν
είναι κάτι καινούργιο. Επανειλημμένα έχει υπογραμμιστεί από πλευράς Επιστημονικού και Τεχνικού
Επιμελητηρίου ότι οι αναπτύξεις
γίνονται χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, ενώ ούτε και οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες έχουν
ανακοινωθεί από το τμήμα Πολεοδομίας, πριν από κάποιους μήνες,
δεν αποτελούν λύση στο ζήτημα
του άναρχου σχεδιασμού. «Εκείνο
που προβληματίζει τις τοπικές αρχές
πέραν αυτών των προβληματισμών
είναι οι τεράστιες πιέσεις που
ασκούνται από τους επιχειρηματίες
για να δοθούν αυτές οι άδειες. Σε
ποιο βαθμό μπορούν να αντισταθούν
σε αυτές τις πιέσεις είναι ένα ερώτημα», αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος
του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης.
Πέραν του θέματος της χωροθέτησης των κτηρίων κατά τρόπο
ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ
και τον χωροταξικό σχεδιασμό των

Ασκείται μεγάλη κριτική αναφορικά με τα κεφάλαια των αναπτύξεων που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις. Τραπε-

ζικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα πως δεν προκύπτει οποιοσδήποτε δανεισμός από κυπριακές τράπεζες για την
ανάπτυξη έργων, όπως οι πύργοι πολλών ορόφων.

Καθησυχάζει ο υπουργός Εσωτερικών
Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης

παρουσιάζεται καθησυχαστικός στις δηλώσεις του αναφέροντας ότι
πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πρόσφατα βελτιωθεί ώστε
να καθησυχαστούν οι όποιες ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αναφέρει δε ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών,
η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται μόνο σε ένα μικρό ποσοστό σε αυτό
το πρόγραμμα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο
βαθμό και οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας ούτως ώστε να καθησυχάζονται οι όποιες ανησυχίες και να συρρικνώνεται η πιθανότητα του
όποιου κινδύνου που ενδεχομένως προκύψει. Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι η συνεισφορά του προγράμματος είναι σημαντική
στον τομέα των κατασκευών.

πόλεων ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι η εξάρτηση που χαρακτηρίζει τέτοιες μεγάλες αναπτύξεις
με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.
Ειδικότερα όταν η πλειοψηφία επενδυτών και αγοραστών είναι ξένοι.
Συμπέρασμα όχι αυθαίρετο, εφόσον
εκφράζεται επίσημα τόσο από το
ΕΤΕΚ, όσο και από τις τοπικές αρχές
και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά
Επιμελητήρια των πόλεων. Ενισχύεται δε και από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στην τελευταία
της έκθεση για τις τιμές των ακινήτων όπου αναφέρεται ότι από το
σύνολο των αγοραστών ακινήτων
το 30% είναι υπήκοοι τρίτων χωρών,
με το ποσοστό να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό, με το σχέδιο της κυβέρνησης για κατ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο,
το οποίο περιλαμβάνει στα κριτήριά
του επενδύσεις σε ακίνητα. Πρόκειται για περίοδο κατά την οποία
ο τομέας των ακινήτων είναι στα
καλύτερά του με την κατασκευα-

στική δραστηριότητα να καταγράφει
βάσει των τελευταίων στοιχείων,
αύξηση της τάξης του 24,3% . Αν
και βάσει του αριθμού των αιτήσεων,
φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα
η Λάρνακα θα πρωταγωνιστήσει
στον τομέα των ακινήτων και δη
των ψηλών επιβλητικών κτηρίων,
εντούτοις ο δήμαρχος της πόλης
παρουσιάζεται μάλλον επιφυλακτικός και δείχνει προς το πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων. «Αν για κάποιο λόγο τερματιστεί το πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων τότε η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη και τα κτήρια θα μείνουν άδεια» αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν
γίνεται να εξαρτάται το αν θα έρθουν
οι ξένοι επενδυτές από μια πολιτική
απόφαση, από πλευράς Ε.Ε.
«Μια μεγάλη ανάπτυξη δεν είναι
εκ των προτέρων πανάκεια ούτε εκ
των προτέρων κατάρα» αναφέρει
από την πλευρά του ο δήμαρχος
Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης. Αναγνωρίζει ωστόσο ως δεδομένη τη

σχέση των πολιτογραφήσεων με
τις συγκεκριμένες αναπτύξεις και
αναφέρει ως στόχο, αυτές οι αναπτύξεις να ενσωματωθούν στον
ιστό της πόλης παραγωγικά. Βάσει
αυτών των δεδομένων, τα νέα τα
οποία φτάνουν από το μέτωπο των
Βρυξελλών και που εκφράστηκαν
την περασμένη εβδομάδα δημιουργούν μάλλον ένα σύννεφο ανησυχίας για την επόμενη μέρα, ή τουλάχιστον για τον βαθμό της βιωσιμότητας αυτών των μεγάλων αναπτύξεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Από τη στιγμή ειδικά που γίνεται λόγος για αδυναμία επαρκούς
μηχανισμού επιμέλειας των προγραμμάτων πολιτογραφήσεων και
με ειδικές αναφορές σε Κύπρο και
Μάλτα, και με εισηγήσεις για σταδιακή κατάργησή τους.

Στο 1,2% του ΑΕΠ
Η επίδραση των επενδύσεων
στον τομέα των ακινήτων που έχουν
πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος από το 2016- 2018 υπολογίζεται στο 1,2% του ΑΕΠ, ενώ
την ίδια περίοδο έχει καταγραφεί
μεγέθυνση του ΑΕΠ γύρω στο 13%.
Άδειες οικοδομής, έσοδα, πωλήσεις
ακινήτων, τιμές και απασχόληση
οφείλεται εν μέρει στο Κυπριακό
Πρόγραμμα Επενδύσεων. Το 2018
το ποσοστό των συναλλαγών στον
κατασκευαστικό τομέα που αφορούσε το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ανήλθε περίπου στο 38%.
Ποσοστό το οποίο αυξήθηκε σημαντικά από το 2015 που ήταν γύρω
στο 19,5%. Σύμφωνα με τη μελέτη
για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομι-
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κών, το 2017 από το σύνολο των
επενδύσεων σε κατασκευές, ήτοι
κτίρια και έργα υποδομής, περίπου
το ένα τέταρτο οφείλονταν στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Το 2018
οι επενδύσεις που αφορούσαν το
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ανήλθαν περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου των επενδύσεων. Όσον αφορά τις κατοικίες μόνο, το 2017 το
μερίδιο που αφορά το πρόγραμμα
μειώνεται στο ένα πέμπτο, ωστόσο,
η αναλογία τριπλασιάζεται σχεδόν
το 2018.

Κεφάλαιο δανεισμός
Μεγάλη είναι η κριτική που
ασκείται αναφορικά με τα κεφάλαια
των αναπτύξεων που σχετίζονται
με τις πολιτογραφήσεις. Τραπεζικές
πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα
πως δεν προκύπτει οποιοσδήποτε
δανεισμός από κυπριακές τράπεζες
για την ανάπτυξη έργων όπως οι
πύργοι πολλών ορόφων. «Δικαιολογημένος ο φόβος» υπογράμμισαν,
ωστόσο, διαβεβαίωσαν πως, αν
υπάρξει δανεισμός σε μεμονωμένες
περιπτώσεις, δίδεται κάτω από απόλυτο έλεγχο. Συμπλήρωσαν δε, πως,
αν δοθεί δάνειο για αγορά συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν δίδεται
όλο το ποσό, αλλά παραχωρείται
μόνο όσο αξίζει ένα αντίστοιχο διαμέρισμα ίδιων τετραγωνικών μέτρων
στην ίδια περιοχή. «Το άνοιγμα δηλαδή είναι μικρό και είναι αντίστοιχο
με εκείνο που θα δινόταν για αγορά
ενός διαμερίσματος εκτός πύργου.
Γενικότερα τα κεφάλαια έρχονται
από το εξωτερικό, είτε για την ανάπτυξη των κτηρίων, είτε για την
αγορά ενός διαμερίσματος», τόνισαν.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Η λήψη αποφάσεων και το (μη) κόστος αυτών
Σήμερα αυτοί που λαμβάνουν τις
αποφάσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν τον μεγάλο πλούτο και τα
χρήματα που απαιτούνται για να
επικρατούν σε προεκλογικές εκστρατείες, άνθρωποι συνδεδεμένοι
άμεσα ή έμμεσα με μεγάλους κερδοσκοπικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς που καθορίζουν την πολιτική ατζέντα καθώς επίσης και
ό,τι αφορά την κοινωνία.
Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται
από λίγους ανθρώπους οι οποίοι επί
της ουσίας κινούν τα νήματα σε
όλες τις νευραλγικές θέσεις του
Κράτους και είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις που μας αφορούν. Κατά βάση, αυτό που γίνεται
πρακτικά, είναι ότι κάθε πέντε χρόνια μας έχει επιβληθεί εν είδει πλύσης εγκεφάλου και οικονομικού
ελέγχου διά μέσου του «ρουσφετιού»
σε μεγάλο βαθμό, όπως διά της ψή-

φου να επιλέγεις έναν προαποφασισμένο άνθρωπο ή ανθρώπους ως
πρόεδρο ή βουλευτή, οι οποίοι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και
χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό
κόστος για την αθέτηση υποσχέσεων και γι’ αυτά που διαπράττουν.
Αυτοί οι άνθρωποι διά της θέσεως
εξουσίας τους διορίζουν τους φίλους
τους σε καίρια πόστα εξουσίας,
όπως βλέπουμε συνεχώς με τους
διορισμούς ημετέρων στους ημικρατικούς οργανισμούς αλλά και
γενικότερα. Το πιο σημαντικό είναι
ότι για τις πολιτικές τους αποφάσεις,
αυτοί οι άνθρωποι δεν ελέγχονται
με κανέναν απολύτως τρόπο και
δεν έχουν απολύτως κανένα κόστος
γι’ αυτές. Το πλέον χαρακτηριστικό
παράδειγμα κορυφαίας πολιτικής
αθέτησης προεκλογικών δεσμεύσεων ήταν προφανώς το περιβόητο
«δεσμεύομαι» του κύριου Αναστα-

σιάδη, ο οποίος και είχε εκλεγεί με
αυτό το σύνθημα το 2013.
Η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου με επιστολή της προς τον
πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ημερομηνίας 11
Φεβρουαρίου 2013 επίσημα διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει κούρεμα καταθέσεων και μάλιστα θεώρησε γελοίο κάθε τέτοιο ισχυρισμό. Ένα μήνα μετά ο κατά τα άλλα
γελοίος αυτός ισχυρισμός, έγινε
πραγματικότητα και η κυπριακή
οικονομία διαλύθηκε. Ποιο ήταν
το κόστος αυτών που ελέγχουν τις
ζωές μας για τα ψέματα τους και
την μη τήρηση των υποσχέσεών
τους; Απολύτως καμιά. Το μεγάλο
πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας
μας ξεκινά από το ότι αυτοί που
λαμβάνουν τις αποφάσεις για μας
χωρίς εμάς είναι ανεξέλεγκτοι. Το









Το πλέον σημαντικό
σε μια κοινωνία είναι
το ποιος λαμβάνει
τις αποφάσεις που
αφορούν τα μέλη της.
αίτημα που θα πρέπει να τεθεί επί
τάπητος ΤΩΡΑ είναι να μπορούμε
να αρχίσουμε να ασκούμε έλεγχο
σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις χωρίς να αφήνεται στην δική τους ευχέρεια της ανάληψης
πολιτικής ευθύνης με τραγελαφικά
συνθήματα υπεκφυγής περί «πολιτικής υπευθυνότητας» όπως είδαμε πρόσφατα με αφορμή το πόρισμα για τον Συνεργατισμό. Θα
πρέπει να τεθεί άμεσα θέμα πρότασης δυσπιστίας μέχρι και ανάκλησης καθενός που κατέχει μια

θέση εξουσίας αυτό μπορεί να γίνει
εφικτό όταν θα μαζευτούν επίσημα
συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο με 10
χιλιάδες υπογραφές η βρετανική
κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να
απαντήσει σε ένα αίτημα ή μια
ερώτηση επί συγκεκριμένου θέματος. Με 100 χιλιάδες υπογραφές
το βρετανικό κοινοβούλιο είναι
υποχρεωμένο να προβεί σε συζήτηση για συγκεκριμένο θέμα που
έθεσαν οι υπογράφοντες. Επίσης
στην ίδια την Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει σε
ένα εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε.
διαμένοντες τουλάχιστον στο ένα
τέταρτο των κρατών μελών, να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση νομικής πράξης για την

εφαρμογή των Συνθηκών της Ε.Ε.
Από την έναρξη εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ο
οποίος ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες και προϋποθέσεις σχετικά
με την ΕΠΠ, τέσσερις πρωτοβουλίες
έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην
Επιτροπή. Πρέπει να απαιτήσουμε
να έχουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο
ένα τέτοιο δικαίωμα. Η πρόταση
δυσπιστίας μέχρι και του ακραίου
σεναρίου της ανάκλησης και ως
εκ τούτου ο πρακτικός έλεγχος αυτών που ασκούν εξουσία πρέπει
να γίνει άμεσα απαιτητός στόχος
και θα πρέπει επίσης όσοι λαμβάνουν μέρος σε αποφάσεις να έχουν
τόσο αστικές όσο και ποινικές ευθύνες και να πληρώνουν το κόστος
των αποφάσεών τους.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι
νομικός.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Διαβατήρια σε άτομα που απέρριψαν άλλοι
Πίσω από τις ονομαστικές αναφορές του ΕΚ για την Κύπρο βρίσκεται η ενόχληση της Ε.Ε. για τα διαβατήρια σε Ρώσους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε καθεστώς πίεσης βρίσκεται η
Λευκωσία, μετά την υπερψήφιση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πακέτου μέτρων για την καταπολέμηση
του φορολογικού εγκλήματος. Το
συγκεκριμένο νομοθέτημα βγάζει
στην επιφάνεια τις κατά καιρούς αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί για
το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, που έχει υιοθετήσει και η Κύπρος.
Αυτό που φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Λευκωσία είναι
η ονομαστική αναφορά που γίνεται
στην Κύπρο, τόσο στην έκθεση της
Ειδικής Επιτροπής που συστάθηκε
τον Μάρτιο του 2018 όσο και η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άλλο στοιχείο, το οποίο
εξάγεται, είναι η ισχυρή πλειοψηφία
που εξασφάλισε το συγκεκριμένο
νομοθέτημα (505 ψήφους υπέρ, 63
κατά και 87 αποχές) σε συνδυασμό
με το κατά πόσο θα επηρεαστεί το
συγκεκριμένο πρόγραμμα επί τους
εδάφους, αλλά και το καυτό θέμα
που αφορά την προσέλκυση ξένων
επενδυτών. Ένα ζήτημα το οποίο
θα φανεί σε βάθος χρόνου και αναλόγως της διάθεσης από ευρωπαϊκής
πλευράς, να δώσει συνέχεια στις πιέσεις για εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, στη βάση των όσων ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επόμενη μέρα

Πέρα από τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν στη Λευκωσία την επομένη της απόφασης, σε μια πρώτη
αποκρυπτογράφηση για τις ονομαστικές υποδείξεις σε δύο κράτη μέλη
(Κύπρος και Μάλτα) εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα με το όλο σύστημα
παραχώρησης διαβατηρίων έναντι
επενδύσεων, κυρίως με την εμπλοκή








Εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης κάποιων διαβατηρίων κυρίως σε Ρώσους η Ε.Ε.
εμφανίζεται ενοχλημένη
με την τακτική έγκρισης
πολιτογραφήσεων σε άτομα τα οποία είχαν απορριφθεί από άλλα κράτη.
επαγγελματικών ομάδων που επηρεάζονται άμεσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάτι που ακροθιγώς
αφήνεται να φανεί στα όσα ψηφίστηκαν στο Στρασβούργο. Πέρα από
την ανησυχία που εκφράζεται «για
τα προγράμματα «χρυσής βίζας» και
διαβατηρίων για επενδυτές, τα οποία
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά»,
η Ευρωβουλή υιοθέτησε τα ευρήματα
της Ειδικής Επιτροπής για αδύναμους
μηχανισμούς δέουσας επιμέλειάς
τους, με ειδική αναφορά στα προγράμματα Μάλτας και Κύπρου. Κύκλοι στο Στρασβούργο έλεγαν, μετά
τη ψηφοφορία της περασμένης Τρίτης, πως αυτό που ενοχλεί δεν είναι
τα προγράμματα παραχώρησης διαβατηρίων, αλλά το φιλτράρισμα που
γίνεται στα πρόσωπα που δίνονται.
Αφήνοντας με αυτό τον τρόπο να
φανεί η κατεύθυνση προς την οποία
θα πρέπει να κινηθεί η Λευκωσία,
στην προκειμένη περίπτωση, για
εξάλειψη των όποιων πιέσεων.

Τι έχει ενοχλήσει

Αυτό το οποίο φάνηκε πως δεν
περνά απαρατήρητο στην Ε.Ε. είναι
η παραχώρηση διαβατηρίων, σε κάποια πρόσωπα, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής αλλά και κατόπιν,

Οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με κύκλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν φαί-

νεται να διαφωνούν με τα επενδυτικά προγράμματα πολιτογραφήσεων, αλλά με
το πλαίσιο που τα διέπει. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό που έχει ενοχλήσει
περισσότερο είναι περιπτώσεις στα πρώτα στάδια εφαρμογής του σχεδίου.

Οικονομική Αστυνομία
Στις συστάσεις που πέρασαν από

την Ολομέλεια περιλαμβάνονται:
-Κάλεσμα προς την Κομισιόν να
ξεκινήσει να ετοιμάζει, άμεσα
πρόταση για μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία και μια μονάδα
χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ε.Ε.
-Πρόταση για τη σύσταση ενός
ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού εναντίον του «ξεπλύματος
χρήματος».
-Παρότρυνση για τη δημιουργία
ενός παγκόσμιου φορολογικού
οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Η Ολομέλεια εξέφρασε έντονη
ανησυχία και για τη γενικότερη
έλλειψη πολιτικής βούλησης,
από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Η ανάγκη ψήφισης πακέτου μέτρων για φορολογικά εγκλήματα προέκυψε μετά τις
αποκαλύψεις, τα τελευταία πέντε χρόνια φορολογικών υποθέσεων, όπως LuxLeaks, Panama
Papers, Football Leaks και Paradise Papers.

του επενδυτικού προγράμματος. Επί
του όλου, πηγές στο Στρασβούργο
έλεγαν στην «Κ» πως το ζήτημα για
τους Ευρωπαίους είναι η παραχώρηση διαβατηρίων σε πρόσωπα τα
οποία είναι συνδεδεμένα με πολιτικά
εκτεθειμένα πρόσωπα κυρίως προς
την πλευρά της Ρωσίας. Η Κομισιόν
είχε άλλωστε προχωρήσει κατά το
παρελθόν και σε σύνδεση του εν
λόγω επενδυτικού προγράμματος
με πρόσωπα που αιτούνται την εξασφάλιση ιθαγένειας και ενδέχεται
να σχετίζονται με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που θέλουν να
διεισδύσουν στην ΕΕ, ή να στοχεύουν
σε ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. Ήταν περίπου εκείνη την περίοδο, Δεκέμβριος του 2018, που ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε αναφέρει, ατυχώς κατά ορισμένους κύκλους, σε έντονο ύψος στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι επιχειρείται έντονη
στοχοποίηση της Κύπρου. Ένα δεύτερο εξίσου σοβαρό θέμα, αφορά
παραχώρηση διαβατηρίων σε πρόσωπα όπου άλλο κράτος μέλος είχε
απορρίψει την παραχώρηση διαβατηρίου. Εδώ γίνεται παραπομπή στη
Μάλτα, η οποία επίσης υποδεικνύεται
στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις «χρυσές βίζες» και
διαβατήρια. Στη βάση των ευρημάτων της Ειδικής Επιτροπής, που είχε
συσταθεί για να παρουσιάσει προτάσεις στην Ευρωβουλή, η Μάλτα
εμφανιζόταν να εγκρίνει επενδυτικά
προγράμματα σε πρόσωπα με ύποπτη
δράση, που ύστερα από πιέσεις που
της ασκήθηκαν οδήγησαν σε ένα
αυστηρότερο πλαίσιο.

Οι ντιβέλοπερ

Η συγκεκριμένη πρακτική από
πλευράς Μάλτας, όπως λέγεται σε
επίπεδο Ένωσης, συνδέεται με την
Κύπρο, αλλά και με την άποψη για

προβληματικό πλαίσιο παραχώρησης
διαβατηρίων, σε ξένους επενδυτές.
Αυτό που φαίνεται να έχει ενοχλήσει
τις Βρυξέλλες είναι η παραχώρηση
διαβατηρίων σε πρόσωπα τα οποία
προηγουμένως είχαν απορριφθεί
από τις αρχές της Μάλτας. Επί του
προκειμένου λέγεται πως κύπριοι
ντιβέλοπερ έστησαν μηχανισμούς
στη Μάλτα «ψαρεύοντας», στην ουσία, όσους απέρριπταν οι αρχές της
Μάλτας και τους διευκόλυναν με
την παραχώρηση διαβατηρίων από
την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ε.Ε.
εμφανίζεται ενοχλημένη με την πρακτική η Κυπριακή Δημοκρατία να
παραχωρεί διαβατήρια σε πρόσωπα,
τα οποία απορρίφθηκαν από επενδυτικά προγράμματα άλλων κρατών
μελών.

Σφίγγει ο κλοιός

Από την Ολομέλεια πέρασε και
ένα δεύτερο μέτρο που αφορά την
Κύπρο και έχει να κάνει με τα φορολογικά. Συγκεκριμένα η Κύπρος
συγκαταλέγεται σε μια λίστα με επτά
κράτη μέλη, τα οποία όπως αναφέρεται παρουσιάζουν χαρακτηριστικά
«φορολογικών παραδείσων και διευκολύνουν επιθετικές πρακτικές
φορολογικού σχεδιασμού». Οι υπόλοιπες χώρες που κατονομάζονται
είναι το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα
και η Ολλανδία. Οι συστάσεις της
Ειδικής Επιτροπής καλύπτουν σειρά
ζητημάτων, από την αναθεώρηση
του συστήματος αντιμετώπισης του
οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
(κυρίως μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της συνεργασίας σε όλους
τους τομείς μεταξύ των πολυάριθμων
εμπλεκόμενων αρχών) μέχρι τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.
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Στενοί δεσμοί του ΕΛΑΜ με
το ναζιστικό κόμμα Γερμανίας

Βία, φασιστικά
φεστιβάλ και Χίτλερ
Ποιο είναι όμως το NPD και τι πρεσβεύει; Πρόκειται για ακροδεξιό
ναζιστικό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε
το 1964 με τον Ούντο Φόινγκτ να
ηγείται του κόμματος. Βάσει δημοσκοπήσεων η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί το NPD
ως κόμμα που καταστρέφει την
εικόνα της χώρας, ενώ τα γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για καθαρά
νεοναζιστικό κόμμα. Συγκεκριμένα
αναφέρονται στο πιο χαρακτηριστικό νεοναζιστικό κόμμα από το
1945 και εντεύθεν. Αυτό άλλωστε
προκύπτει από την αντίθεση του
κόμματος στους Εβραίους, τους
Μουσουλμάνους της Γερμανίας
και γενικότερα σε όποιον δεν είναι
λευκός. Καθόλου τυχαίο ότι η Ομοσπονδιακή υπηρεσία ελέγχου συνταγματικής νομιμότητας (Verfassungsschutz) θεωρεί το εν λόγω
κόμμα ως απειλή για τη συνταγματική τάξη εξαιτίας της φιλοσοφίας και της δράσης της, έχοντάς
το μάλιστα υπό παρακολούθηση.
Το NPD έχει κατηγορηθεί για
αρκετά περιστατικά βίας, ωστόσο,
τον Σεπτέμβριο του 2011, είχε
προχωρήσει σε μία ακραία προεκλογική καμπάνια που κατέδειξε
ξεκάθαρα τον φασιστικό χαρακτήρα του. Προεκλογική αφίσα
παρουσίαζε τον Ούντο Φόινγκτ
πάνω σε μηχανή με το χέρι στο
γκάζι και το σύνθημα «Δώστε γκάζι» (Gas geben) που στα γερμανικά
η λέξη Gas έχει και την ερμηνεία
του αερίου, παραπέμποντας στους
θαλάμους αερίου. Προεκλογική
που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση Γερμανών πολιτών, ενώ
συγγενείς των θυμάτων προχώρησαν σε μηνύσεις. Δεν είναι βεβαίως το μόνο περιστατικό που
προκάλεσε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά πολιτών. Τον περασμένο Απρίλιο, μάλιστα, μέλος
του NPD και υπόδικος διοργάνωσε
φεστιβάλ στα σύνορα Γερμανίας
και Πολωνίας για να γιορτάσουν
την 129η επέτειο από τη γέννηση
του Αδόλφου Χίτλερ. Στο φεστιβάλ
με την ονομασία «Ασπίδα και ξίφος» υπήρχαν πάγκοι με ναζιστικά
είδη, μουσική με στίχους που
υμνούσαν την αρεία φυλή και αφίσες του NPD με το σύνθημα «Νηπιαγωγεία αντί για καταυλισμούς
φιλοξενίας».
Αν και το ΕΛΑΜ έχει αναρτήσει
φωτογραφίες με στελέχη του NPD
πλέον φαίνεται να θέλει να διατηρήσει αποστάσεις. Μιλώντας
στέλεχος του ΕΛΑΜ στην «Κ» αρνήθηκε την όποια σχέση με το
NPD όπως αποστάσεις θέλει να

Eκανε εκστρατεία συλλογής χρημάτων το NPD για την είσοδο του ΕΛΑΜ στη βουλή
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εκτός από τη Χρυσή Αυγή, το ΕΛΑΜ
έχει δεσμούς και με το νεοναζιστικό
κόμμα της Γερμανίας NPD (Εθνικοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας). Οι επαφές των δύο μερών
έχουν αποκαλυφθεί μέσω γραπτής
ερώτησης που υπέβαλε στη γερμανική κυβέρνηση η Τουρκάλα
βουλευτής Sevim Dagdelen το 2011,
με την απάντηση να είναι θετική.
Οι στενές σχέσεις των δύο κομμάτων συνεχίστηκαν και στις βουλευτικές εκλογές του 2016, με το
NPD να μαζεύει μάλιστα μέσω της
σελίδας του στο facebook χρήματα
για να στηρίξει του ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ
από την πλευρά του αρνείται σήμερα την όποια επαφή ασχέτως αν
στο παρελθόν παραδεχόταν τις
στενές του σχέσεις με το νεοναζιστικό κόμμα της Γερμανίας και
αναρτούσε φωτογραφίες μαζί τους.

Με σφραγίδα Βερολίνου
Το 2011, ο τότε υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Ole Schroder
κατόπιν ερώτησης για το αν νεοναζιστικές οργανώσεις της Γερμανίας έχουν σχέση με το ΕΛΑΜ, έστειλε γραπτή απάντηση στο γερμανικό
κοινοβούλιο, αναφέροντας μία σειρά
στοιχείων που δείχνει πως το ΕΛΑΜ
και το NPD είχαν σχέσεις και επαφές.
Αποδεικνύονται μάλιστα με τη συμ







Στέλεχος του ΕΛΑΜ συμμετείχε στο τέταρτο ναζιστικό φεστιβάλ των Λαών
το 2010, ενώ στελέχη του
NPD παρευρέθηκαν σε
εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Παραλίμνι
τον Αύγουστο του 2010.
μετοχή ενός Κύπριου ΕΛΑΜίτη –ο
οποίος δεν κατονομάζεται– στο τέταρτο «Φεστιβάλ των Λαών» (φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν εξτρεμιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις) που διοργανώθηκε σε
πόλη της Θουριγγίας. Ο συγκεκριμένος Κύπριος ΕΛΑΜίτης μάλιστα,
όπως αναφέρεται, στη γραπτή απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης,
είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια
του φασιστικού φεστιβάλ.

NPD στο Παραλίμνι
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της γερμανικής κυβέρνησης στις
8 Αυγούστου του 2010, δύο μέλη
του δεξιού εξτρεμιστικού γραφείου
δράσης της περιοχής Rhein-Neckar
έλαβαν μέρος σε εκδήλωση στο
Παραλίμνι. Η εκδήλωση ενδεχομένως να αφορά το μνημόσυνο
Ισαάκ-Σολωμού, καθώς σύμφωνα
σε ανάρτηση σελίδας με την ονομασία «Εθνική Οργάνωση Κυπρίων

Εκστρατεία συλλογής

χρημάτων ξεκίνησε το
2016 το NPD, πουλώντας
φανέλες, με στόχο να
συνδράμει στην προεκλογική του ΕΛΑΜ.

Αγωνιστών», η οποία αναπαρήγαγε
το 2011 δελτία Τύπου του ΕΛΑΜ,
αναφέρει πως στελέχη του NPD
παρευρέθηκαν στο μνημόσυνο Ισαάκ Σολωμού. Όπως αναφέρεται
στην απαντητική επιστολή της
γερμανικής κυβέρνησης προς τη
βουλευτή, ένας από τους δύο Γερμανούς της ακροδεξιάς οργάνωσης
κατέθεσε στεφάνι στο όνομα της
επαρχιακής επιτροπής του NPD
Deutsche Weinstrasse. Όπως σημειώνεται το NPD ως ενιαίο σύνολο
απέρριψε τη συμμετοχή του στην
εν λόγω εκδήλωση. Θα πρέπει να

σημειωθεί πως βάσει των όσων
αναφέρονται στη γραπτή απάντηση
της γερμανικής κυβέρνησης τον
Ιούνιο του 2011 αντιπρόσωπος του
NDP και μέλος του Εκτελεστικού
Γραφείου του κόμματος Jens Pusche
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με
το ΕΛΑΜ.

Χρήμα στις βουλευτικές
Όμως οι σχέσεις τους δεν περιορίζονται σε ανταλλαγή επισκέψεων και κοινές φωτογραφίες. Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε το
NPD τον Μάρτιο του 2016, ξεκίνη-

Ο υπουργός Εσωτερικών της

Γερμανίας το 2011 παρέθεσε
στοιχεία στο γερμανικό κοινοβούλιο για τις στενές σχέσεις
και επαφές του νεοναζιστικού
κόμματος με το ΕΛΑΜ.

σαν συλλογή χρημάτων, πουλώντας
φανέλες με το σύνθημα «Defend
Cyprus, Save Europe». «Τον Μάιο
του 2016 θα γίνουν εκλογές στην
Κύπρο. Οι φίλοι μας από το εθνικιστικό κόμμα ΕΛΑΜ έχουν αρκετές
πιθανότητες να εισέλθουν στο κοινοβούλιο βάσει δημοσκοπήσεων.
Γι’ αυτό τοn λόγο έχουμε ξεκινήσει
προσπάθεια στήριξής τους. Με 15
ευρώ, προσφέρουμε φανελάκια
‘υπερασπιστείτε την Κύπρο, σταματήστε την τουρκική κατοχή’»
αναφέρεται σε ανάρτηση του NPD
στο facebook.

κρατήσει και από τη Χρυσή Αυγή.
Όπως αναφέρθηκε στόχος του
ΕΛΑΜ μπαίνοντας στο ευρωκοινοβούλιο είναι να συνεργαστεί με
το κόμμα του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης της Ιταλίας Ματέο
Σαλβίνι και του λαϊκιστικού δεξιού
κόμματός του, τη Λέγκα του Βορρά. Η αλήθεια βεβαίως είναι πως
το 2011, το ΕΛΑΜ είχε διαφορετική
θέση. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, μετά τις καταγγελίες του
γ.γ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού
για σχέσεις του ΕΛΑΜ με νεοναζιστικές οργανώσεις, παραδεχόταν
την σχέση με το NPD. «Είναι πραγματικά γελοίο να μας επιτίθεται
κάποιος όχι για τις θέσεις ή πράξεις
μας αλλά για τη συνεργασία μας
με ένα κόμμα του εξωτερικού. Δεν
το έχουμε κρύψει άλλωστε πως
το γερμανικό NPD είναι ένα από
τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά κινήματα με τα οποία έχουμε αναπτύξει








Στελέχη του NPD
με το οποίο έχει σχέσεις
το ΕΛΑΜ συμμετείχαν
σε φεστιβάλ εορτασμού
της 129ης επετείου
γέννησης του Χίτλερ.
σχέσεις και το οποίο αυτοαποκαλείται Εθνικιστικό Κίνημα» αναφερόταν σε δελτίο Τύπου του
ΕΛΑΜ τον Οκτώβριο του 2011.
Σήμερα, το κόμμα της Ακροδεξιάς φέρεται πως προσπαθεί να
κρατήσει σαφείς αποστάσεις και
από το NPD ακόμα και από τη Χρυσή Αυγή. Κίνηση που φαίνεται
πως γίνεται με τις ευλογίες της
Αθήνας και του Νίκου Μιχαλολιάκου. Υπενθυμίζεται πως ενώ ο
Ηλίας Κασιδιάρης είχε αποκαλύψει
στο παρελθόν πως ο Χρίστος Χρίστου ήταν στην προσωπική φρουρά του Νίκου Μιχαλολιάκου και
ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ δεν το αρνείτο, σήμερα επισημαίνει πως
αποτελεί αυτή η «κατηγορία» είχε
τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τόσο οι φωτογραφίες,
όσο και οι αναρτήσεις άρθρων
αποδεικνύουν τον ισχυρό δεσμό
των δύο ακροδεξιών κομμάτων.
Καθόλου τυχαία η συμμετοχή μελών του ΕΛΑΜ και της Χρυσής
Αυγής το 2013 στην κηδεία του
στρατηγού Νικόλαου Ντερτιλή,
ο οποίος πρωτοστάτησε στην κατάλυση της δημοκρατίας το 1967
και την επιβολή της δικτατορίας.

Αν και στο
παρελθόν το
ΕΛΑΜ έχει
παραδεχθεί
τις σχέσεις με
το γερμανικό
νεοναζιστικό
κόμμα, σήμερα προσπαθεί να τηρήσει αποστάσεις, αρνούμενο τις όποιες σχέσεις.

ΑΡΘΡΟ / Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων

Κ

υβέρνηση και ΔΗΣΥ δηλώνουν θιασώτες της «ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού». Οι πολιτικές που
εφαρμόζουν, όμως, προσαρμόζονται ανάλογα με τα συμφέροντα που
θέλουν να εξυπηρετήσουν. Όταν
είναι για τους δημόσιους οργανισμούς, επικαλούνται την ελεύθερη
οικονομία και τον ανταγωνισμό
και τους αφήνουν εκτεθειμένους
ή ακόμα τους προκαλούν προβλήματα. Όταν είναι για ιδιωτικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα,
τότε οι κυβερνώντες ακολουθούν
πολιτική προστατευτισμού και προώθησης των συμφερόντων τους.
Έτσι έκαναν οι κυβερνώντες
στην περίπτωση της Ελληνικής
Τράπεζας, όταν εγγυήθηκαν με
δυόμισι δισεκατομμύρια ευρώ τα
κέρδη της εταιρείας μετά την απορρόφηση των καλών περιουσιακών

στοιχείων του Συνεργατισμού. Έτσι
κάνουν οι κυβερνώντες και στην
περίπτωση της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου. Με διάφορους τρόπους
και παρεμβάσεις προκαλούν μεγάλη
καθυστέρηση στη δημιουργία νέας
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Κι
ενώ καθυστερούν την ΑΗΚ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσφατα
κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο σε παρόμοιο έργο ιδιωτικής εταιρείας.
Όσο και να θέλει κάποιος να πιστέψει ότι αυτό είναι τυχαίο, η χρονική συγκυρία και τα γεγονότα δεν
αφήνουν τα όποια περιθώρια.
Προστάτες των ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημόσιου
συμφέροντος οι κυβερνώντες αναδεικνύονται και στην περίπτωση
της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).
Μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, την οποία υπερψήφισαν ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ,

το ΕΥΡΩΚΟ (μόνο το ΑΚΕΛ καταψήφισε με τους Οικολόγους να τηρούν αποχή) η κίνηση στο λιμάνι
έχει μειωθεί σε αντίθεση με το λιμάνι Λάρνακας, του οποίου η κίνηση έχει αυξηθεί. Κι ενώ η ΑΛΚ
προσπαθεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες η κυβέρνηση –διά
του Υπουργείου Οικονομικών– εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμία
λογική αποφάσισε να περιορίσει
τις υπερωρίες και τα επιδόματα
βάρδιας. Αυτός ο περιορισμός προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο λιμάνι, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει
να κωφεύει στις εκκλήσεις τόσο
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
όσο και των εμπορευομένων.
Αυτή η απαράδεκτη απόφαση
της κυβέρνησης ήρθε να προστεθεί
στην κάκιστη συμφωνία που έκανε
για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, η οποία ανάμεσα

σε άλλες απαράδεκτες πρόνοιες
περιλαμβάνει οροφή στο διακινούμενο φορτίο από το λιμάνι Λάρνακας. Αν διακινηθούν περισσότεροι
από 900 χιλιάδες τόνοι φορτίου
τον χρόνο, το κράτος είναι υποχρεωμένο να πληρώνει αποζημιώσεις στις εταιρείες που ανάλαβαν
το λιμάνι Λεμεσού! Αλήθεια, τι είδους «ελεύθερη αγορά και ελεύθερος ανταγωνισμός» είναι αυτός;
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Λεμεσού βρίσκεται στον τρίτο χρόνο. Ήδη, υπάρχει ένα σαφές δείγμα
για τις αρνητικές επιπτώσεις της
ιδιωτικοποίησης.
Η ΑΛΚ, ενώ προηγουμένως
πραγματοποιούσε εκατομμύρια
κέρδη κάθε χρόνο –από το 2010
μέχρι το 2015 η ΑΛΚ έδωσε μέρισμα
στο κράτος 90 εκατομμύρια ευρώ–
τώρα χρειάζεται τη χρηματοδότηση
του κράτους για να μπορεί να επι-

βιώσει. Ο φετινός προϋπολογισμός
της Αρχής, για να είναι ισοσκελισμένος, χρειάστηκε να αφαιρεθούν
αναπτυξιακά έργα και πρωτίστως,
το στρατηγικής σημασίας έργο του
βιομηχανικού λιμανιού στο Βασιλικό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η
κυβέρνηση για να μεθοδεύσει την
ανάληψη του έργου από τον ιδιωτικό τομέα, εξέλιξη που δεν είναι
προς την ορθή κατεύθυνση, αφού
τελικά το κράτος δεν θα διαχειρίζεται κανένα λιμάνι. Και μιλούμε
για ένα κράτος ημικατεχόμενο και
απομονωμένο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ιδιωτικοποίηση δεν έκανε το
λιμάνι Λεμεσού πιο ανταγωνιστικό
και πιο ελκυστικό, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση. Αντίθετα! Η κίνηση στο λιμάνι Λεμεσού μειώθηκε
και εταιρείες αποχώρησαν. Οι ταρίφες και οι χρεώσεις αυξήθηκαν

σημαντικά και βάζουν πίεση στους
εγχώριους παραγωγούς και επιχειρηματίες. Μέχρι και το ΚΕΒΕ –το
οποίο υποστήριξε σθεναρά την
ιδιωτικοποίηση– τώρα διαμαρτύρεται για τις αυξήσεις και ζητάει
αναθεώρηση της συμφωνίας που
έκανε η κυβέρνηση με τις εταιρείες.
Διαμαρτυρίες σημειώνονται και
για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πλοίων, ένα θέμα που έχει
εγείρει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων σε σχετική επιστολή του.
Το αβίαστο συμπέρασμα από
τη συμπεριφορά και την πολιτική
της κυβέρνησης είναι ένα: Οι κυβερνώντες αντί να εξυπηρετούν
το δημόσιο συμφέρον κάνουν τον
πλασιέ μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είναι βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Γλαύκος δικαιώνεται και οι Τροϊκανοί ετοιμάζουν βαλίτσες
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΛΑΜ σε σύγχυση

Η παραίτηση του Γιώργου Αρέστη από την
προεδρία της «Πειθαρχικής Επιτροπής της
Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού
Επαγγέλματος» προκάλεσε κύκλο αντιδράσεων στο κομματικό σκηνικό. Για κάποια
κόμματα βεβαίως προκάλεσε και σχετική
σύγχυση. Στο ΕΛΑΜ φαίνεται να μην αντιλήφθηκαν από τι παραιτήθηκε και θεώρησαν πως παραιτείται από την προεδρία της
Πειθαρχικής Επιτροπής για την κατάρρευση
του Συνεργατισμού και έβγαλαν τα δικά
τους συμπεράσματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ακδροδεξιό κόμμα με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι
βασιλεύουν η διαφθορά και η ατιμωρησία.
Μήπως κάποιος να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά για το τι προκύπτει πριν να
ανοίξουν την οθόνη και να αρχίσουν τις διακηρύξεις;

Κωνσταντίνος Ηροδότου

••••
Ο ΔΗΣΥ της νέας στρατηγικής

Μετά τους Τουρκόσπορους Παφίτες του
Γιώργου Λακκοτρύπη, τις απειλές του
πρώην βουλευτή Ευγένιου Χαμπουλλά να
σπάσουν μερικά κόκκαλα ακτιβιστών και τις
εθνικιστικές εξάρσεις περί ΕΛΛΑΣ ΚύπροςΈΝΩΣΙΣ της Ελένης Σταύρου, o ΔΗΣΥ θα
προχωρήσει και στην κατάθεση νέας στρατηγικής που θα προκαλεί κόστος στην Τουρκία, όπως όλα δείχνουν. «Πρέπει να εμπνευστούμε από την αθάνατη παράδοση
του ’21 και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας,
εγκαταλείποντας την πολιτική των συνεχών
υποχωρήσεων, και σε αγαστή συνεργασία
με την Ελλάδα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα αποτρέπουν την παγίωση
των τετελεσμένων και θα δημιουργούν
προοπτική εθνικής δικαίωσης» αναφέρεται
σε ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος
για την 25η Μαρτίου. Διερωτήθηκαν και στο
ΔΗΚΟ αν πρόκειται για δική τους ανακοίνωση. Συγκεκριμένα ο Άθως Αντωνιάδης διερωτήθηκε ποιον καλεί να εγκαταλείψει τις
συνεχείς υποχωρήσεις. «Τον Άντρο Κυπριανού; Τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Μήπως τον
Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος κυβερνά;», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο
twitter, με τους προοδευτικούς φιλελεύθερους του ΔΗΣΥ να τραβούν για ακόμη μία
φορά τα μαλλιά τους! Πάντως, όσοι διερωτούνται αν ο ΔΗΣΥ βρίσκεται σε κρίση της
ιδεολογικής του ταυτότητας, ο Ιανός τους
ενημερώνει πως η Πινδάρου δεν θα μπει σε
μακροχρόνιο αγώνα. Έβγαλε απλώς από το
συρτάρι ανακοίνωση του 2012 για την 25η
Μαρτίου. Όταν δηλαδή ο ΔΗΣΥ ήταν αντιπολίτευση, ο Νίκος Αναστασιάδης ετοιμαζόταν
να μπει στον προεκλογικό και σκλήραινε τη

Ήρωας της εβδομάδας ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου. Η προκάτοχός του
αφήνει τον πήχη της θέσης πολύ χαμηλά. Αναμένεται από τον ίδιο να αποδείξει αν μπορεί να επαναφέρει την
τρωθείσα αξιοπιστία του θεσμού.

Τι θα κάνει ο Χριστοδουλίδης;
Η κυπροποίηση των Κίτρινων Γιλέκων…

στάση του για να κερδίσει το αγωνιστικό
ΔΗΚΟ.

••••
Το πόρισμα άργησε μια μέρα

«Θα το ξεκαθαρίσω με απόλυτο τρόπο,
έρευνα για οποιονδήποτε, για οτιδήποτε,
για οποτεδήποτε. Δεύτερον, όποιο και αν είναι το πόρισμα εμείς δηλώνουμε εκ των
προτέρων απόλυτο σεβασμό. Να μη μας
συγχύζουν με κάποιους άλλους που ενώ
διόριζαν ερευνητικές επιτροπές, ήταν οι
πρώτοι που διαφωνούσαν με το πόρισμα αυτών που διόρισαν. Και τρίτον αν μέσα από το
πόρισμα θα καταδειχθούν ευθύνες ή και
ποινικές και αν κάποιο με βάση αποφάσεις
δικαστηρίων θα τους επιβληθούν ποινές και
πάλι το ξεκαθαρίζουμε, όποιος και αν είναι
αυτός, το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ δεν θα

βρεθεί ποτέ έξω από αίθουσες δικαστηρίων
να διαμαρτύρεται», έλεγε το περασμένο καλοκαίρι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ δεν
βρέθηκε ακόμη έξω από δικαστήρια αλλά εξ
όσων γνωρίζουμε έκανε δική του επιτροπή
που θα βγάλει συμπεράσματα για το πόρισμα. Και μιας που λέμε για την κομματική
επιτροπή που διορίστηκε για να μελετήσει
το πόρισμα, βγήκε σε κανένα συμπέρασμα ή
ακόμα το μελετούν;

••••
Το μέλλον του Χάρη

Πού θα βρίσκεται ο Χάρης Γεωργιάδης με
την αποχώρησή του από το Υπουργείο Οικονομικών; Σε συνέντευξη που έδωσε στην
«Κ» ξεκαθαρίζει πως ενδιαφέρεται για τον
ΔΗΣΥ. Κίνηση που σύμφωνα με συναγερμι-

κά στελέχη τον βάζει στο κομματικό προσκήνιο. Όπως λέγεται, στόχος είναι να αναλάβει τη θέση του Λευτέρη Χριστοφόρου ως
αναπληρωτή προέδρου και να διεκδικήσει
βουλευτική έδρα το 2021. Υπάρχουν, όμως,
και άλλα σενάρια που τον θέλουν να ετοιμάζει βαλίτσες για Βρυξέλλες. Προφανώς όχι
για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για τη θέση
του Ευρωπαίου επιτρόπου. Μία τέτοια εξέλιξη λέγεται πως θα τον ενισχύσει πολιτικά
σε μία περίοδο που δέχεται αρκετή πίεση.
Ένα τέτοιο σενάριο δεν θα δυσαρεστήσει
ούτε τη Στέλλα Κυριακίδου, όπως λέγεται
ούτε τον Χρίστο Στυλιανίδη, καθώς θα θεωρείται η «ανταμοιβή» Χάρη από τον πρόεδρο
για τα όσα έκανε μέχρι σήμερα. Άραγε ποιος
επωφελείται από κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα
από την παραμονή της Στέλλας στην Κύπρο;

Στον προεκλογικό του ΔΗΣΥ αναμένεται να
μπουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
σύμφωνα με κύκλους του Προεδρικού.
Υπουργοί οι οποίοι υπήρξαν κομματικά στελέχη και όχι μόνο. Τα βλέμματα βεβαίως
στρέφονται προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο
υπουργός Εξωτερικών θέλει να βρίσκεται
κοντά στον ΔΗΣΥ, όπως λέγεται, αλλά παράλληλα να τηρεί αποστάσεις ασφαλείας
που δεν θα τον αναγκάσουν να κάνει επιθέσεις στην αντιπολίτευση και να «τσαλακώσει» το προεδρικό του προφίλ για το 2023.

••••
Λευτέρης για κοινοτικούς

Έντονες διεργασίες γίνονται το τελευταίο
διάστημα για την εγγραφή νέων ψηφοφόρων. Η στήλη μαθαίνει πως ο αριστίνδην
υποψήφιος της ΔΗΠΑ και πρώην μέλος του
πολιτικού γραφείου του ΔΗΣΥ Λευτέρης
Δημητρίου κάνει θαύματα στην εγγραφή
κοινοτικών ψηφοφόρων και δεν αποκλείεται το ποσοστό της ΔΗΠΑ να κλείσει πολλά
στόματα.

••••

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο Πέτρος και ο Λύκος
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Τι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή,
σκεφθείτε. Τα μεγαλώνεις και τους
προσφέρεις το καλύτερο που μπορείς. Τα στέλνεις στα καλύτερα σχολεία, τους δίνεις μια προνομιακή
αφετηρία στη ζωή και… Και μια
ωραία μέρα ο γιος σου κατεβαίνει
υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ! Το θέμα
μου, πάντως, δεν είναι το δράμα
του πατέρα, όσο του γιου. Φίλοι και
αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκπλαγεί με την απόφαση της κυβέρνησης
να επιλέξει τον Πέτρο Κόκκαλη, του
Σωκράτη, ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Προσωπικά, έχω εκπλαγεί
με την απόφαση του ιδίου του Π.
Κόκκαλη να εκτεθεί (κατά πάσα έννοια) ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναζήτησα απαντήσεις στα δικά
του λόγια, στα όσα είπε ο ίδιος για
τον εαυτό του, στη συνέντευξη που
έδωσε στο ΑΠΕ. Δηλώνει, κατ’ αρχάς,
«στρατευμένος εδώ και πολλά χρόνια
σε αυτό που παλιά λέγαμε οικολογία,
αλλά σήμερα ονομάζεται μάχη για
την κλιματική αλλαγή». Προς τούτο
έχει ιδρύσει πολιτική κίνηση, της
οποίας η στόχευση εκφράζεται με
απαράμιλλη ειλικρίνεια στον τίτλο
της: «Κόσμος». Η πολιτική κίνηση
του Π. Κόκκαλη έχει στόχευση πλανητική: «Ο “Κόσμος” ιδρύθηκε με
τη φιλοδοξία να συμβάλει στον
επαναπροσανατολισμό της πολιτικής προς την κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης, της συλλογικής ευημερίας και της προόδου
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη
Γη. Θα συνεχίσουμε τη δράση μας
και μετά τις ευρωεκλογές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θα συνεχίσουμε μέχρι να επιτύχουμε τον
παγκόσμιο στόχο για μια ευημερούσα ανθρωπότητα και διασφαλισμένο το μέλλον των επόμενων
γενιών το 2030». Διακρίνω στο ύφος

είναι περισσότερο πραγματολογική,
οπότε ναι, με αυτό τον τρόπο μάλλον
σχετίζεται με το ότι προέρχομαι
από τον επιχειρηματικό χώρο».

Η σύγχυση επιτείνεται επικινδύνως όταν πια μπαίνουμε στα λεπτά
θέματα των θρησκευτικών πεποιθήσεων: «Η ομάδα μας είναι ένα
από τα σημαντικότερα δημιουργήματα του νεότερου ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού», λέει και προσθέτει ότι
«ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε ως ένας
φορέας παραγωγής πολιτισμού και
νοήματος». Ως εκ τούτου, «η ενασχόληση με τον Ολυμπιακό αποτελεί
τιμή και πηγή έμπνευσης για κάθε
οπαδό αυτού του συλλόγου». Εδώ
έχει και μία αιχμή προς τον πατέρα
του, όταν εξηγεί πώς αντιλαμβάνεται
τον Ολυμπιακό: «Εγώ πάντοτε τον
αντιλαμβανόμουν ως ένα σωματείο
που είναι και η μήτρα της ομάδας.
Γι’ αυτό σήμερα δυσκολεύομαι, όπως
και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, να δεχτούμε τη μεταστροφή
της σε μια ανώνυμη εταιρεία».

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μια νεύρωσή του, κάτι σαν φανατισμό, ή μήπως είναι ιδέα μου;

Το βέβαιο, πάντως, είναι η τάση
στην υπερβολή, που νομίζω ότι συνορεύει επικίνδυνα με τη μεγαλομανία. Η Ευρώπη, λ.χ., για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Π. Κόκκαλη, βρίσκεται σε «υπαρξιακό δίλημμα» και αναζητεί ένα
«νέο κοινωνικό συμβόλαιο». Οι ευρωεκλογές αφορούν, πιστεύει, «το
μοντέλο οργάνωσης, παραγωγής
και κατανάλωσης των κοινωνιών
μας. Γι’ αυτό και η προώθηση ενός

νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης
εμπλέκεται άρρηκτα με τις πολιτικές
αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε το επόμενο διάστημα ως κοινωνίες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ποτέ άλλοτε οι ευρωεκλογές δεν ήταν ένας τόσο κρίσιμος αγώνας». Εκτιμά δε ότι «η Ευρωβουλή, που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές, θα είναι η πιο πολιτική και η πιο σημαντική Ευρωβουλή που έχουμε γνωρίσει ποτέ».
Οπότε πώς θα μπορούσε να λείπει
ο ίδιος; Κατανοητό, εφόσον το αντιλαμβάνεται έτσι...

Απορρέει, άλλωστε, από την ηθική
υποχρέωση που πάντα αισθάνεται
κάθε σωστός προοδευτικός: «Ο προοδευτικός χώρος, με την ευρεία έννοια», δηλώνει, «είναι ο φυσικός
μου χώρος». Με την πολύ ευρεία,
την ευρυτάτη έννοια – να το τονίσω.
Για τον λόγο αυτόν, περιλαμβάνει
και το όραμα για το οποίο πολέμησε
στον Εμφύλιο ο παππούς του, στενός
συνεργάτης του Νίκου Ζαχαριάδη,
υπεύθυνος του λεγόμενου παιδομαζώματος και προσωπικός φίλος
(τι τιμή!) του Βάλτερ Ούλμπριχτ.
«Μεγάλωσα», λέει, «σε ένα περιβάλ-

λον δημοκρατικό, με ισχυρές αναφορές στους αγώνες της Αριστεράς,
με προσωπικά βιώματα και διηγήσεις
για την ιστορία του παππού μου.
Είναι φυσικό λοιπόν να εμπνέομαι
από την αλληλεγγύη και το συλλογικό αγώνα για ένα καλύτερο κοινό
μέλλον, που αποτέλεσαν βασικές
αξίες του αριστερού κινήματος και
του παππού μου». Εντούτοις, τα
πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά
με τον ανθρώπινο ψυχισμό, διότι
σε άλλο σημείο εξηγεί: «Η ιδεολογική
μου τοποθέτηση στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς ιδεολογική,

Τι είναι, λοιπόν, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος
Κόκκαλης; Είναι μια ενδιαφέρουσα
ενσάρκωση των βασικών αντιφάσεων του Υπαρκτού Ελληνισμού:
της Ελλάδας, που συναισθηματικά
μεν είναι με τους ηττημένους του
Εμφυλίου (και της Ιστορίας, ως γνωστόν), στην πράξη όμως απαιτεί τα
αγαθά του καπιταλισμού, τα οποία
και θεωρεί φυσικά της δικαιώματα.
Το συμπέρασμά μου φοβάμαι ότι
δεν είναι πολύ διαφωτιστικό: κάτι
μαγικό φαίνεται να έχει ο Τσίπρας
με τα ευαίσθητα και ευάλωτα πλουσιόπαιδα...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗ

Ένα κακό
προηγούμενο

Υπάρχουν και
ζωντανοί ήρωες

Το φθινόπωρο του 2014, η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη μετρούσε μόλις λίγους μήνες στο πηδάλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν τότε
που στη δημοσιότητα έβγαινε η υπόθεση
σύγκρουσης συμφερόντων και η πρωτοβουλία της να απαλείψει από το συμβόλαιό
της την πρόνοια που αφορούσε το ασυμβίβαστο. Είδηση
που έβαζε φωτιά στα θεμέλια ενός θεσμού από καιρό τρωθέντος. Είδηση που έκαιγε πρώτα και κύρια την κυβέρνηση.
Όχι μόνο για τους μπακαλίστικους χειρισμούς γύρω από
το συμβόλαιο, αλλά κυρίως για την προχειρότητα με την
οποία φάνηκε πως διορίζουν πρόσωπα. Γιατί δεν χρειαζόταν
να είσαι ούτε CSI ούτε και να επιστρατεύσεις την ΚΥΠ
για να εντοπίσεις την καραμπινάτη υπόθεση σύγκρουσης
συμφερόντων. «Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ οποιονδήποτε να επικαλείται το όνομά μου», έλεγε τότε οργισμένος ο πρόεδρος όταν αντιλήφθηκε το κακό «ή να δώσω
κάλυψη σε οποιονδήποτε, ο οποίος, καταχρώμενος της
εμπιστοσύνης που επέδειξα στο πρόσωπό του, να με επικαλείται προκειμένου να αποφύγει των εκ της κείμενης
νομοθεσίας υποχρεώσεών του», επαναλαμβάνοντας τα
περί μηδενικής ανοχής «σε θέματα που μπορεί να κριθούν
ή να εκληφθούν, ανάμεσα σε άλλα, ως παραβίαση των
κανόνων χρηστής διοίκησης από οποιονδήποτε ισχύει
και για την κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη». Για κάποιους
ρεζιλίκια που διαμείβονται σε τριτοκοσμικές χώρες, για
άλλους τοποθέτηση ικανοποιητική που περνά το μήνυμα
πως ο πρόεδρος δεν ανέχεται το δούλεμα και πως η παραμονή της στην Αγία Παρασκευή θα είναι θέμα ημερών.
Ήταν όμως πράγματι θέμα ημερών; Μία πολύωρη συνάντησή τους στο Προεδρικό, άλλαξε τα δεδομένα. Το
πώς και γιατί είναι ακόμη θολό, όμως, το σίγουρο είναι
πως ο πρόεδρος, μετά από αυτή τη συνάντηση δεν ένιωθε
και τόσο εξαπατημένος και η μηδενική του ανοχή πήρε
παράταση. Όχι για λίγες μέρες, αλλά για μία ολόκληρη
θητεία. Μία ολόκληρη θητεία έμεινε συνεπώς η κα Γιωρκάτζη στη συγκεκριμένη θέση. Μία αξιωματούχος που
κατά τα άλλα καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου.
Που μοίραζε αντιφατικές απαντήσεις για την εξαφανισμένη
παράγραφο και που κορόιδευε στην ουσία τη Βουλή.
Ήταν γιατί είχε τα προσόντα που παρέμεινε όμως; Αν
κρίνουμε από το αποτέλεσμα της θητείας της μάλλον όχι.
Γιατί ενώ διορίστηκε για να επιβλέπει τον τραπεζικό τομέα
και να κατευθύνει εκεί και όπου πρέπει, κρίθηκε βάσει
αποτελέσματος κατώτερη των περιστάσεων. Μπροστά
στην κρίσιμη περίοδο των κόκκινων δανείων, της κατάρρευσης του Συνεργατισμού έλαμψε διά της απουσίας της.
Έβλεπε το καράβι του Συνεργατισμού να βουλιάζει και
δεν κούνησε το δακτυλάκι της. Και όποτε κάποιος επιχειρούσε να της το υποδείξει, η απάντηση ήταν λιτή και
μεστή: «Εδώ σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, θα ντραπούν
να σταυρώσουν τη Χρυσταλλού;» επαναλαμβάνοντας με
νόημα πως ξέρει πολλά για πολλούς.
Αυτή ήταν, λοιπόν, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας.
Της οποίας η θητεία συνέπεσε σε μία από τις κρισιμότερες
στιγμές του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.
Και την οποία ο πρόεδρος ευχαρίστησε την περασμένη
Πέμπτη «για τη συνεργασία και τις υπηρεσίες που προσέφερε σε κρίσιμες ώρες για την οικονομία της χώρας».
Μία νέα μέρα ξημερώνει, λοιπόν, με τη λήξη της θητείας
της; Δεν είμαστε βέβαιοι. Γιατί τα ρεζιλίκια της κυβέρνησης
με την κα Γιωρκάτζη βρίσκονται εκεί για να εγείρουν το
εξής ερώτημα: Αν για ένα θέμα όπως αυτό τα έκαναν μπάχαλο, μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη στο πώς θα
χειριστούν τα μεγάλα θέματα του τόπου; Αν δεν είχαν
την τόλμη να παύσουν μία διοικήτρια που τους ξεγέλασε,
όπως λένε, τότε μπορούν να δείξουν την απαραίτητη
τόλμη για την όποια ρηξικέλευθη αλλαγή; Το κεφάλαιο
της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη έκλεισε, αλλά η πληγή μάλλον
δεν κλείνει. Γιατί η παραμονή της στο πηδάλιο της Κεντρικής
Τράπεζας παρά τα όσα διαμείφθηκαν μας αποδεικνύει
πως πρόκειται για μία κυβέρνηση που υποσχέθηκε τολμηρές
αλλαγές, αλλά φάνηκε ανίκανη να αντιδράσει στα πιο εμφανή. Και όταν οι κυβερνώντες δε μπορούν να χειριστούν
το συμβόλαιο ενός αξιωματούχου, μπορούν να μας πείσουν
πως θα πατάξουν τη γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας;
Όταν δεν τολμούν να απομακρύνουν ένα πρόσωπο που
καταχράστηκε την εμπιστοσύνη τους, θα τα βάλουν μήπως
με τους τοπικούς άρχοντες για τη μεταρρύθμιση της
τοπικής αυτοδιοίκησης; Ή μήπως νομίζουν πως θα μας
πείσουν ότι θα τολμήσουν να λύσουν το Κυπριακό;

Αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο
οποίος υπηρέτησε στην Κύπρο πριν από
αρκετά χρόνια, συνήθιζε να λέει στους
στρατιώτες του, οι οποίοι υπηρετούσαν
στην ΕΛΔΥΚ, να κατανοούν τους κύπριους,
οι οποίοι ενδεχομένως να τους βρίσουν ή
να τους προπηλακίσουν στους δρόμους. Ανέλυε το
«post-war syndromes» –τις ψυχολογικές συνέπειες του
πολέμου– από το οποίο υποφέρουν χιλιάδες πολεμιστές
του 1974, οι οποίοι είδαν συγγενείς, φίλους και συστρατιώτες τους να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται από
τουρκικά πυρά. Ακόμη, ο καλός αξιωματικός έλεγε ότι
σχεδόν όλοι οι κύπριοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού
τους την εντύπωση ότι φταίνε οι «καλαμαράδες» για
τη καταστροφή της Κύπρου.
Τα χρόνια περνούν, οι πολεμιστές και οι πρόσφυγες
φεύγουν από τη ζωή ο ένας μετά τον άλλο και οι νέες
γενιές βιώνουν μια άλλη Κύπρο, εντελώς διαφορετική
από την προπολεμική Κύπρο, με τα πάθη και τους εθνικισμούς. Τα συνθήματα για το «Δεν Ξεχνώ» και «τα
σύνορά μας είναι στην Κερύνεια» ξεθωριάζουν, οι πύρινοι
λόγοι περί πατρίδας, θεωρούνται πλέον γραφικές κουβέντες
πολιτικάντηδων. Φυσιολογικά πρώτη έγνοια των νέων
είναι η δουλειά, αφού τα όνειρα για οικογένεια, σπίτια
και καριέρα, κατάντησαν για τους περισσότερους νέους,
ακόμη και με πολλά πτυχία, όνειρα απατηλά.
Οι καιροί αλλάζουν, αλλά υπάρχουν πάντα οι σταθερές
αξίες, οι οποίες ταυτίζονται
με την συνείδηση κάθε αν- 





θρώπου. Ο σεβασμός στους
γέροντες αποτελούσε από Φυσιολογικά πρώτην εποχή των αρχαίων Ελ- τη έγνοια των νέων
λήνων υπέρτατη αξία. Ο
είναι η δουλειά,
Όμηρος περιγράφει στα έπη
του, τους γέροντες να πο- αφού τα όνειρα για
λεμούν δίπλα στους νέους οικογένεια, σπίτια
και να τους καθοδηγούν στις
μάχες. Ακόμη αποτελεί πα- και καριέρα, καράδοση, η οποία χάνεται τάντησαν για τους
στους αιώνες, οι νέοι να
φροντίζουν τους γέροντες περισσότερους νέκαι ειδικότερα στην Κύπρο, ους, ακόμη και με
αποτελούσε μέχρι πρόσφατα
πολλά πτυχία,
συνήθεια, οι νέοι να φιλούν
τα χέρια των παππούδων. όνειρα απατηλά.
Το «post-war syndromes»,
δηλαδή οι ψυχολογικές συνέπειες του πολέμου του 1974,
αποτελούσαν εδώ και δεκαετίες ύψιστο μυστικό για την
κυπριακή κοινωνία. Στη σιωπή τους, τα θύματα του πολέμου, στρατιώτες, αιχμάλωτοι, συγγενείς αγνοουμένων,
νεαρές γυναίκες και παιδιά, βίωσαν πολλές φορές με
δραματικό τρόπο, τον δικό τους πόνο, τη δική τους ψυχολογική ταλαιπωρία. Πέρασαν δεκαετίες, για να δημοσιοποιηθούν τα κοινωνικά δράματα, πίσω από τις μαυροφορημένες γυναίκες και τους σκυθρωπούς πολεμιστές
του 1974. Οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, οι οποίοι πολεμούν
συνεχώς, μερίμνησαν για την αποθεραπεία των πολεμιστών τους και η Κύπρος, συχνά πυκνά αποτέλεσε τον
ενδιάμεσο σταθμό πριν από την επιστροφή των στρατιωτών στα σπίτια τους.
Οι εικόνες στις τηλεοράσεις, με τους αιχμαλώτους
και τους πολεμιστές του 1974, οι οποίοι απαιτούν τα αυτονόητα από την Πολιτεία, οι μαρτυρίες ότι λαμβάνουν
τιμητικά επιδόματα 5 και 10 ευρώ, οι καταγγελίες ότι
πολλοί με διάφορα γραφειοκρατικά προσχήματα, βρίσκονται έξω από το μητρώο των πολεμιστών και των
αιχμαλώτων, άρα και του τιμητικού επιδόματος, αποτελεί
όνειδος και ντροπή, για όλη την κοινωνία και όλα τα δώματα της Πολιτείας. Οι κραυγές βοήθειας από τους ανθρώπους, οι οποίοι πολέμησαν το 1974, τους ζωντανούς
ήρωες, αποτελεί «αλάτι στην πληγή» δηλαδή τη συνείδηση
κάθε αληθινού ανθρώπου, ο οποίος αγαπά την πατρίδα
και τον τόπο του. Έστω και αν κάτω από την ταμπέλα
των πολεμιστών, κρύβονται και μερικοί προδότες. Η Κύπρος ηττήθηκε, χάθηκε το μισό νησί, σκοτώθηκαν ή
αγνοούνται χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες προσφυγοποιήθηκαν, αλλά δεν χάθηκε η ανθρωπιά, δεν χάθηκε η αλληλεγγύη, δεν χάθηκε η συνείδηση σε αυτό
τον τόπο. Οι ήρωες του 1974 μπορεί να μην τιμώνται με
τις προσήκουσες τιμές, ωστόσο στη συνείδηση των νεότερων, αποτελούν αληθινούς ήρωες.

economidoum@kathimerini.com.cy

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Ζηλανδία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα.

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Βασίλη ζούμε για να σ’ ακούμε...
Είναι γεγονός πως οι πληροφορίες τους. Η κοινωνία θέλει, επιτάσσει, τα κόμματα
που έβγαιναν προς τα έξω αναφο- ν’ αναλαμβάνουν την ευθύνη τους κι όχι να
ρικά με την πορεία για τη ΣΚΤ, το την αποποιούνται συνοδεία των ήχων του
ποιοι θα συμμετέχουν και πόσος πάντα συμπαθούς Βασίλη Παπακωνσταντίνου
κόσμος θα λάβει μέρος κατέληξαν στον δρόμο
Τον Βασίλη ζούμε για να τον ακούμε χρόνια
να κάνουν λόγο για πολύ περισσότερους απ’ όσους εμφανίστηκαν τελικά. Δεν τώρα, αλλά δεν ακούμε για ανάληψη ευθύνης
έχω εικόνα της πλήρης κινητοποίησης στο πα- από όσους διαχρονικά είδαν τον Συνεργατισμό
ρασκήνιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σαν ακόμη ένα βαζάκι με μέλι. Τα δεινά του
για τη διαμαρτυρία αυτή, αλλά είναι γεγονός δεν ξεκίνησαν το 2013, κι όποιος το πιστεύει
πως αν θέλουμε να τη συγκρίνουμε με εκείνη αυτό τότε καλά θα κάνει ν’ αναζητήσει τη
των εκπαιδευτικών, θα διαπιστώσουμε πως μεγάλη εικόνα, πέρα από ταμπέλες και συνθήσύγκριση δεν υπάρχει. Στην πρώτη δεν κυ- ματα ή γιλέκα που είναι της μόδας και τα φοράμε
ριάρχησε το ατομικό συμφέρον, όπως είχε κυ- έστω και συμβολικά. Το χρώμα έτσι κι αλλιώς
του γιλέκου, δεν αντικαθιστά το
ριαρχήσει στη δεύτερη. Αν δεν





παντελόνι της ορθής εξήγησης.
το λάβουμε υπόψη κι αν δεν το 
Κι αυτό δεν έχει να κάνει με το
καταλάβουμε, χάνουμε. Κι αν
Τα δεινά του
αν δέχεται ή όχι κάποιος το πόπράγματι συγκλονίστηκε η κοιρισμα αγόγγυστα. Όπως θα έλεγε
νωνία ολόκληρη από τα γεγο- Συνεργατισμού δεν
νότα που αφορούν τη ΣΚΤ, δε ξεκίνησαν το 2013, κι κι ένας νεοφυής «συγγραφεύς»
υπάρχουν και κακές κριτικές που
θα έπρεπε να αφήσει στα κόμείναι το αντίθετο των καλών κριματα την πρωτοκαθεδρία της όποιος το πιστεύει
τικών. Ας το αφήσουμε εκεί. Τα
κινητοποίησης, αλλά βιώνοντας αυτό τότε καλά θα
ζητήματα είναι άλλα. Καταρχήν
η ίδια την κατάσταση ως δική
ζήτημα είναι το γιατί εφόσον συμτης, να κινητοποιηθεί περισ- κάνει ν’ αναζητήσει
μετείχαν αγροτικές και άλλες ορσότερο. Μη θέλοντας, και το τη μεγάλη εικόνα,
στη διαμαρτυρία, δεν
ξεκαθαρίζω, να βγάλω συμπέπέρα από ταμπέλες γανώσεις
ζήτησαν τον λόγο από τους πορασμα για τη στάση της κοινωλιτικούς που ήταν παρόντες. Θα
νίας, λέω πως δεν υπήρξε τελικά και συνθήματα.
πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε
συγκλονισμός.
Άπαντες άλλος λίγο κι άλλος περισσότερο, πως όλοι εκείνοι «βλέπουν» ως μοναδικό υπαίτιο
ήξεραν από χρόνια πως η κακοδιαχείριση στον έναν υπουργό των τελευταίων χρόνων και όχι
Συνεργατισμό έχει κομματική ταμπέλα. Ακόμη μια κακοδιαχείριση δεκαετιών; Διαφορετικά
και το πόρισμα, πολύ πιο ήπια από όσο θα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Επίσης ζήτημα είναι
όφειλε, δείχνει κομματικές ευθύνες χωρίς να να μην κοροϊδεύουμε οι ίδιοι τα μούτρα μας,
τις κατονομάζει προς τα κόμματα οπότε και θεωρώντας πως μπορούμε να κινητοποιήσουμε
αποτελεί οξύμωρο το γεγονός πως το ΑΚΕΛ για βουνά και να βγάλουμε κόσμο στον δρόμο για
παράδειγμα που είχε και αυτό ρόλο και λόγο να μπούμε στο μάτι της πολιτικής που δεν συμόλα αυτά τα χρόνια στον Συνεργατισμό, βγαίνει βαδίζει με τη δική μας. Βουνά δεν κινητοποιστον δρόμο για να διαμαρτυρηθεί. Να πάρει ήθηκαν και αν από τον λόφο του προεδρικού
μέρος σε μια πορεία που πάλι άλλος λίγος κι παιάνιζε ο Βασίλης, τουλάχιστον είχαμε μια
άλλος περισσότερο είχαν υπογράψει με λάθος ευκαιρία να τον απολαύσουμε χωρίς να έχουμε
κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω πως δεν να πληρώσουμε και εισιτήριο. Που ως αποτέέγινε θέμα της κοινωνίας ο Συνεργατισμός, λεσμα ήταν πειστικό εφόσον τα όσα άλλα ακούγιατί η κοινωνία κουράστηκε να οδηγείται σε στηκαν δεν νομίζω να έπεισαν κανέναν. Ούτε
απογοητεύσεις που προέρχονται από πολιτικούς καν εκείνους που παρευρέθηκαν, μίλησαν και
ταγούς, οι οποίοι τελικά μη χάνοντας την ευ- χάθηκαν μέσα στη νύχτα.
καιρία, βγαίνουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα των πράξεών tsikalasm@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Η δική μας τραγωδία
Ο κ. Αρέστη παραιτήθηκε γιατί
δεν άντεξε τις αλλεπάλληλες
προσβολές από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας, η αντιπολίτευση άρπαξε την ευκαιρία
να οργανώσει συλλαλητήρια
διαμαρτυρίας και η κυβέρνηση εξακολουθεί
να σουλατσάρει αμέριμνη απαξιώνοντας
όχι μόνο τους θεσμούς, αλλά και τη νοημοσύνη μας. Τι ακριβώς συμβαίνει σ’ αυτό
το έρμο το κράτος; Αυτό που συμβαίνει
είναι χειρότερο και από την ίδια την οικονομική κρίση.
Διότι, αν μη τι άλλο, η οικονομική κρίση
μας έδωσε, έστω και για κάποιο χρονικό
διάστημα, την ελπίδα πως ο πάτος στον
οποίο φέραμε τον εαυτό μας, αποδεχόμενοι
ανεπαρκείς πολιτικούς να χτίζουν καριέρες
και επαύλεις πάνω στις πλάτες μας, θα μας
ανάγκαζε να αναθεωρήσουμε τον τρόπο
σκέψης μας και θα εξανάγκαζε ταυτόχρονα

και τους εκάστοτε πολιτικάντηδες να αισθάνονται υπόλογοι απέναντι στο λαό, ώστε
να μην εκφυλίζουν με την ίδια «ευκολία»
τους θεσμούς προκειμένου να συντηρήσουν
τη διαπλεκόμενη κομματοκρατία τους. Και
όμως. Το σήμερα τελικά αποδεικνύεται πολύ
πιο τραγικό και από την τραγωδία που επικαλείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να «σώσει» τον υπουργό του. Γιατί
είναι τραγικό;
Διότι αποδεικνύει μέσα από την αλαζονεία
των κρατούντων και τον στρουθοκαμηλισμό
των αντιπολιτευόμενων, πως αμφότεροι
δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση, ούτε
και πρόθεση να μας απαλλάξουν από τη
διαφθορά και τη διαπλοκή και να επαναφέρουν τους θεσμούς και τις αξίες εκεί όπου
θα έπρεπε να είναι. Για τον απλούστατο
λόγο πως δεν συμφέρει κανέναν τους να
αλλάξει αυτό το σαθρό σύστημα αφού μια
τέτοια αλλαγή θα τους ανάγκαζε να ασκή-

σουν την πολιτική με άλλους κανόνες (αυτούς
της διαφάνειας, του δημόσιου συμφέροντος,
της χρηστής διοίκησης, της μη διαπλοκής)
και αυτοί οι κανόνες προφανώς θα τους έκαναν να αισθάνονται σαν ψάρια έξω από το
νερό. Αυτή η διαπίστωση αφορά όλους όσοι
περιφέρονται στα έδρανα της βουλής και
στρογγυλοκάθονται στις καρέκλες της εξουσίας. Κανένας τους δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Η αντιπολίτευση που τώρα μας παριστάνει την οργισμένη και διοργανώνει πορείες τα ίδια ακριβώς έπραττε, όταν ενώπιόν
της βρισκόταν το πόρισμα για το Μαρί. Άρα
ποιον ακριβώς προσπαθεί να πείσει για το
αγαθό των προθέσεών της; Και η κυβέρνηση
η οποία ξεφτιλίζει καθημερινά τους θεσμούς,
περιφέροντας την αλαζονεία της στα κανάλια,
αποδεικνύει απροκάλυπτα πως το τελευταίο
στη λίστα των προτεραιοτήτων της είναι η
προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
Πού μας οδηγούν αυτές οι θλιβερές διαπι-

στώσεις; Στο προφανές, ότι δηλαδή τα πορίσματα και οι έρευνες δεν γίνονται για να
χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού αλλά για να
’χει ένα τσούρμο πολιτικάντηδων άλλοθι
στο εκάστοτε «τέλειο» έγκλημα που διαπράττει. Και προκειμένου να μην αποκαλυφθεί αυτό το τέλειο έγκλημα οι εκάστοτε
κρατούντες δεν έχουν καμία αιδώ να κόψουν
και να ράψουν τα όποια πορίσματα στα
μέτρα τους.
Με αποτέλεσμα το εκάστοτε πόρισμα να
μετατρέπεται σε εργαλείο επικοινωνιακών
τεχνασμάτων, αντιπολιτευτικών μανούβρων,
κυβερνητικών πιρουέτων και ανούσιων αντιπαραθέσεων. Και ο βαθύτερος λόγος που
συμβαίνουν όλα αυτά; Η ανυπαρξία πολιτικών που να διαθέτουν ποιότητα. Διότι
όταν κάποιος διαθέτει ποιότητα δεν μπορεί
να ανεχθεί όλη αυτή τη γελοιότητα και τον
εκφυλισμό των θεσμών. Διαχωρίζει τη θέση
του δημόσια χωρίς να μετρά το κομματικό

κόστος και τάσσεται στο πλευρό των πολιτών.
Δεν παραμένει καθισμένος στα έδρανα της
Βουλής, παριστάνοντας την πάπια, ούτε
και συνεχίζει να κάθεται αναπαυτικά στην
όποια υπουργική καρέκλα, προσποιούμενος
ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές του να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Αντ’ αυτού όλοι
τους κρύβονται πίσω από τη θέση τους, την
καρέκλα τους, την αδυναμία τους να τα βάλουν με τον πρόεδρο του κόμματος, τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, την αδυναμία
τους να παραμερίσουν τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες και να απεγκλωβιστούν από τη
νοοτροπία της κομματοκρατίας. Και όσο
για μας, τους κοινούς θνητούς ποιος μας
λογαριάζει; Ποιος αισθάνεται πραγματικά
υπόλογος σε μας; Προφανώς κανείς! Αυτή
είναι η τραγωδία μας και όχι η... Ιφιγένεια
του προέδρου.

elenixenou11@gmail.com
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Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Ο αποπροσανατολισμός των Τούρκων

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
(για την αντιγραφή)

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

πέρα, όπου έρχεται από ξένες θάλασσες το καράβι, και συνεχίζουν
τον ελεεινόν αμανέν:
“Εδώ θα δουλέψης; Εδώ ήρθες
να ξεφορτώσης;..” Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δυστυχώς την ευκολίαν να φύγουν όλοι μαζί για να
γλιτώνωμε. Θα μείνουν κι αυτοί
μαζί μας, εδώ, διαρκώς υπ’ ατμόν,
διαρκώς εις τον προλιμένα, πάντοτε
πίσω από ένα διαβατήριον και μίαν
θεώρησιν προξενείου, απαισιόδοξοι, ηττοπαθείς, σπορείς συμφορών,
θεωρούντες πάντοτε πατρίδα των
το μπαούλο και αδειάζοντας παντού
το μπαούλο τους, εις τους δρόμους,
εις τα σπίτια, στις γειτονιές: “Παλαβός είμαι να μείνω; Θα πάω να
ζήσω αλλού”. Και μένουν. Αλλά τι
να τους κάνωμε; Καλύτερα, καθώς
λέμε, να έφευγαν γρήγορα όλοι
μαζί, αυτοί, οι ψυχικώς περαστικοί,
οι εφήμεροι, οι δεύτεροι Ελληνες.
Και οι πρώτοι;.. Οι πρώτοι, κακοί
ή καλοί, είμαστε εμείς, που θα μείνωμε ή ούτως ή άλλως. Εμείς που
εμεγαλώσαμε εδώ, που εζήσαμε
εδώ, που εγεράσαμε εδώ, που έχομε
βαθειά εις τα χώματα αυτού του
τόπου τις ρίζες μας και θέλομε, άμα
πεθάνωμε, να μας θάψουν εδώ.
Εμείς λοιπόν, δεξιοί, αριστεροί,
κομμουνισταί και φασίσται, πρέπει
κάπως να κάνωμε κάποιο σχέδιον
που να μας εξασφαλίζη ένα είδος
ζωής εις αυτό το μέρος που έχομε
οριστικώς και αμετακλήτως αράξει.
Ροβινσώνες ενός τρομακτικού
ναυαγίου, δικαίωμα έχομε, αφού
δεν συμφωνούμε, να τσακωνώμαστε μεταξύ μας, να μη καλημεριζώμαστε, να μη χαιρετιώμαστε, να
κτίζωμε ο καθένας σε άλλην άκρην
του νησιού την παράγκα μας, και
πού και πού ο ένας μας να μαχαιρώνη τον άλλον. Αυτό δεν βλάπτει.
Αλλά να βάζωμε στο δάσος φωτιά;
Για να μείνωμε χωρίς στέγην; Για
να πεθάνωμε τον χειμώνα από το
κρύο;… Θα ήταν μωρία μας. Και
όμως αυτό κάνομε, οι δεύτεροι, με
πρόγραμμα, με επιμονήν, με πείσμα, όλοι μαζί. Φωτιά!... Και θα πεθάνωμε τον χειμώνα από το κρύο».

Οι σημερινές τοπικές
εκλογές στην Τουρκία ήταν, έως και
προχθές, ένας γρίφος: ουδείς γνώριζε
ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αφενός, οι δημοσκοπήσεις
δεν είναι πάντα αξιόπιστες, αφετέρου, υπάρχει μεγάλο περιθώριο
για νοθεία, μιας και η κυβέρνηση
του Ερντογάν ελέγχει πλήρως τον
κρατικό μηχανισμό, καθώς και τη
Δικαιοσύνη και τον Τύπο, ενώ πέρασε νόμο που επιτρέπει ασφράγιστα ψηφοδέλτια να θεωρούνται
έγκυρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
ο Ερντογάν έχει «τερματίσει» την
προσπάθεια να κερδίσει – σε όλα
τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.
Αυτό ήδη έχει συνέπειες στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα
και με άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα
των εκλογών θα καθορίσει πώς θα
εξελιχθούν αυτές οι σχέσεις.
Εδώ και καιρό φαινόταν ότι όσο
αυξανόταν η αγωνία του Ερντογάν
για θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές, η Ελλάδα και η Κύπρος παρουσίαζαν ιδανικό στόχο στην
προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τα προβλήματά τους. Τον τελευταίο καιρό,

η επιθετικότητα αυτή έγινε αισθητή σε κάθε μέτωπο της εξωτερικής
και εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, με τον πρόεδρο να επιχειρεί
συνεχώς να καθορίζει τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος
του Ερντογάν και του ΑΚΡ είναι
η καθιέρωση του πολιτικού Ισλάμ.
Και όσοι προβάλλονται –ή προβάλλονταν κάποτε– ως δυνάμει
εσωτερικοί αντίπαλοι του προέδρου έχουν τον ίδιο στόχο. Για
πολλά χρόνια μετά την εκλογή του
ΑΚΡ το 2002, ο σκοπός επετεύχθη
μέσω της οικονομικής ανάπτυξης
και της πρωτοφανούς ευημερίας
του τουρκικού λαού. Η επεκτατική
οικονομική πολιτική, όμως, έχει
όρια, και έφθασε η ώρα που ο Ερντογάν δεν μπορεί να αποφύγει την
κρίση. Εκανε, λοιπόν, όσα μπορούσε για να «μαλακώσει» τις συνέπειες του πληθωρισμού και της
διολίσθησης της λίρας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων και τη φυγή επενδυτών
– κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσει με δραστικά μέτρα από
αύριο κιόλας.
Επειδή η «εγκαθίδρυση» του
πολιτικού Ισλάμ δεν μπορεί πια να

βασίζεται κυρίως στην ευημερία
των πολιτών, ο Ερντογάν παίζει
το θρησκευτικό χαρτί με τον πιο
κυνικό και επικίνδυνο τρόπο. Μεταξύ άλλων: σε συγκεντρώσεις
οπαδών του κόμματος του, δείχνει
βίντεο από την πρόσφατη σφαγή
50 μουσουλμάνων στη Νέα Ζηλανδία, ισχυριζόμενος ότι η «Δύση»
οπλίζει τα χέρια τέτοιων δολοφόνων· απειλεί ότι θα στείλει πίσω
στις πατρίδες τους «μέσα σε φέρετρα» Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, υπενθυμίζοντας ωμά στις
δύο χώρες το εθνικό τραύμα που
υπέστησαν στην Καλλίπολη· καταγγέλλει τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται
για την οικονομική κρίση, ενώ προχωρεί στην ολοκλήρωση της αγοράς ρωσικών πυραύλων S-400, εξοργίζοντας περαιτέρω την Ουάσιγκτον· καβγαδίζει με τον Τραμπ και
τον Νετανιάχου για τα Υψίπεδα
του Γκολάν· δηλώνει ότι θα μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί·
απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο
συνεχώς, είτε θυμίζοντας τη Μικρασιατική Καταστροφή είτε με
σημερινή επιθετικότητα· κατηγορεί
«εσωτερικούς εχθρούς» που σκοπεύουν να διαμελίσουν την Τουρκία. (Ο Ερντογάν, ασφαλώς, σιωπά

για τις πιέσεις που του ασκεί η Ρωσία στη Συρία, τον τρόπο που η
Τουρκία όπλισε το χέρι των τρομοκρατών του λεγόμενου Ισλαμικού
Κράτους, την παράνομη κατοχή
περιοχών άλλων χωρών κ.ά.)
Εάν το ΑΚΡ χάσει τις μεγάλες
πόλεις, όπως κάποιοι προβλέπουν,
ο Ερντογάν, απειλούμενος και εξοργισμένος, ίσως εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις του εναντίον ξένων και ντόπιων εχθρών.
Εάν, όμως, αισθανθεί αρκετά ισχυρός ώστε να επιχειρήσει πολιτική
λιτότητας και προσαρμογής, με
συνέπεια μεγαλύτερη φτώχεια και
ανεργία, πάλι θα έχει ανάγκη να
αποπροσανατολίζει τους πολίτες
με επιθέσεις κατά των πάντων,
προβάλλοντας εαυτόν ως μοναδικό
προστάτη των Τούρκων και όλων
των μουσουλμάνων. Οπως η σημερινή οικονομική πολιτική, έτσι
και η επιθετική ρητορική δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον. Κάποια στιγμή εξαντλείται η αποτελεσματικότητα των ψεμάτων και
της επιθετικότητας. Οσον αφορά
εμάς, απαιτούνται εγρήγορση, ηρεμία, συναίνεση, υπομονή και αξιόπιστες συμμαχίες. Και σήμερα και
αύριο.

Η Αγγλία που αγαπήσαμε
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η συγκλονιστικότερη
παράσταση στη Δύση δίδεται αναμφίβολα στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου
Βασιλείου. Eξοχη ρητορεία, οικονομία λέξεων, μοναδική
ακρίβεια ενίοτε συνδυαζόμενη με
τερατώδη ασάφεια περί του πρακτέου. Μία χαοτική κατάσταση,
πλήρους εντάσεως, που καθηλώνει
το κοινό και εξαντλεί μέχρις εξουθενώσεως τους πρωταγωνιστές
του δράματος.
Αλλά η όποια θεατρική παράσταση, όσο ενδιαφέρουσα και εάν
είναι, έχει τα όριά της, καθώς αποτελεί παρένθεση σε ό,τι αποκαλείται
η καθημερινότητα των πολιτών.
Από το 1973, όταν η Βρετανία εντάχθηκε στην ΕΟΚ δημιουργήθηκε
σταδιακώς μία νέα εσωτερική τάξη
πραγμάτων. Επανακαθορίστηκαν
η δραστηριότητα και ο προσανατολισμός των διαφόρων κοινωνικών
ομάδων – από τους εργαζομένους,
τους λειτουργούς δημοσίου συμφέροντος έως την επιχειρηματική
κοινότητα και το City. Αυτό σημαίνει στην απλοελληνική ότι όλοι
έμαθαν τον τρόπο να κερδίζουν
χρήματα, διαμόρφωσαν τρόπο
ζωής, δημιουργήθηκε κατεστημένη
αντίληψη πραγμάτων.
Κάθε κατεστημένο όμως –ανεξαρτήτως πολιτικού ή πολιτειακού
συστήματος– αισθάνεται μία εγγενή αποστροφή προς κάθε μορφή
ανατροπής ή αλλαγών, που δεν
καθορίζει το ίδιο, και αμύνεται άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε επί ματαίω. Εως ότου στην ελεγχόμενη
εν πολλοίς τάξη πραγμάτων, εμφανιστεί η «παράφρων μεταβλητή»,
που είναι η έκφραση της «θελήσεως
του λαού», με τρόπο άμεσο και όχι
δι’ αντιπροσώπων.
Οταν ο Ντέιβιντ Κάμερον,
πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός
των Συντηρητικών ανακοίνωσε το
δημοψήφισμα για την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε. κατέφυγε

σε ρητορική περίπου μεταφυσική.
«Η απόφαση ανήκει σε εσάς. Οχι
στους πολιτικούς. Οχι στο Κοινοβούλιο. Οχι στις ομάδες των λόμπι.
Οχι σε εμένα. Μόνον σε εσάς».
Με τη βεβαιότητα ότι θα κατίσχυε η ψήφος υπέρ της παραμονής,
ουδείς αντέτεινε στον κ. Κάμερον
πως όλα αυτά ήταν μεγάλα λόγια.
Και όταν η «παράφρων μεταβλητή»
απεφάνθη υπέρ της εξόδου, τότε
έγινε επίκληση του κυριάρχου ρόλου του Κοινοβουλίου, του επιχειρήματος ότι η διαφορά υπέρ της
εξόδου ήταν μόνον περί τις τέσσερις μονάδες. Το θέμα είναι ότι
στις εκλογές που ακολούθησαν μετά το δημοψήφισμα η πλειοψηφία
των βουλευτών ήταν κατά της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε.
Δύο είναι οι αρχετυπικές μορφές
που εμπνέουν τον σκληρό πυρήνα
των οπαδών της εξόδου. Η πρώτη,
δημιούργημα λογοτεχνικό του
1712, είναι ένας μικροκτηματίας
που προτιμά την μπίρα και την οικογενειακή του ησυχία, ακούει στο
όνομα Τζον Μπουλ, και αναδείχθηκε αργότερα σε πρότυπο ηρωικό
του ανυπότακτου Αγγλου.
Η δεύτερη αρχέτυπη μορφή είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, που συμπαρέσυρε το Κοινοβούλιο, «επιστρατεύοντας την αγγλική γλώσσα
και στέλνοντάς την στο μέτωπο»
–κατά τον λόρδο Χάλιφαξ– και εμπλέκοντας τη Βρετανία ενεργά
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μείζων διαφορά είναι ότι ο Τζον Μπουλ
είχε ως αντίπαλο τον Οίκο των
Βουρβόνων και ο Τσώρτσιλ τον
Αδόλφο Χίτλερ. Τώρα η μάχη δίνεται εναντίον του κατεστημένου
των Βρυξελλών. Αλλά το πολεμικό
πνεύμα των Αγγλων παραμένει ακμαίο και ελλείψει συγκεκριμένου
αντιπάλου σκοτώνονται στην κυριολεξία μεταξύ τους. Αυτή είναι
η Αγγλία που αγαπήσαμε, πάντα
μαχητική και θα εξακολουθεί να
υπάρχει, όποια και αν είναι η κατάληξη της όλης περιπέτειας.
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Είναι πάντοτε χρήσιμο να ανατρέχεις
σε παλιά φύλλα εφημερίδων και να διαπιστώνεις άλλοτε πόσο διαφορετικά, άλλοτε πόσο ίδια και ενίοτε πόσο επίκαιρα είναι πράγματα που γράφτηκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Διάβαζα ένα άρθρο του Γεωργίου
Βλάχου που γράφτηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1947. Διαφορετικές
εποχές, άλλες συνθήκες και απειλές.
Βρήκα όμως τα γραφόμενά του –
εν μέσω ενός άγριου εμφυλίου–
εξαιρετικά ενδιαφέροντα:
«Οι σημερινοί κάτοικοι του τόπου αυτού διαιρούνται εις δύο είδη
μεγάλα. Δεν διαιρούνται εις κομμουνιστάς και αστούς, εις όργανα
ξένων και πατριώτας, εις δεξιούς
και αριστερούς, εις μοναρχικούς
και εις δημοκράτας. Διαιρούνται
εις αυτούς που θα μείνουν και εις
αυτούς που θα φύγουν. Αυτοί, οι
δεύτεροι, ενδεχόμενον είναι να μη
φύγουν ποτέ· αλλ’ αυτό δεν σημαίνει. Και τώρα και του χρόνου
και μετά πέντε χρόνια, άμα κάθονται στο καφενείον, στον ήλιο, κάθονται με τη βαλίτσα στο χέρι, σχεδιάζουν την μελλοντικήν εγκατάστασίν τους κάπου αλλού, σε μιαν
ήσυχην πολιτείαν της Νοτίου Αμερικής, ονειρεύονται ένα μικρό μαγαζί εις ένα ξένο λιμάνι, ζουν εις
τόπους μακρυνούς, που κανέναν
δεν ξέρουνε και κανείς δεν τους
ξέρει, όπως λέγει και το τραγούδι.
Αυτοί κάνουν λίρες, μηχανεύονται
χίλια δυο μέσα διά να στείλουν έξω
τα χρήματά τους, πτωχαίνουν με
τα όνειρά τους τον τόπον, σκορπίζουν τον τρόμον παντού, σταματούν τις δουλειές, στέκονται μελαγχολικοί, και με την βαλίτσα
πάντοτε, εμπρός εις του αλλουνού
το γιαπί: “Τρελλός είσαι και καρφώνεις τα λεπτά σου εδώ; Δεν βλέπεις τι γίνεται; Θα ‘ρθη μεθαύριο
ο Ζαχαριάδης να σε σφάξη και να
στα πάρη”. Και προχωρούν και πηγαίνουν παρέκει, όπου το νέον κατάστημα συγυρίζεται, και παρα-
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Χωρίς αντιπρόταση στην αυτοχειρία
Από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που η μοί-ρα
(της υπανάπτυξης) μας τους όρισε
«μπροστάρηδες», οι πολίτες απαιτούμε να σέβονται τις λέξεις, να
μην κακοποιούν τα νοήματα. Να
ξέρουν τι σημαίνει «προοδευτικός»,
αν ο «συντηρητικός» ταυτίζεται
οπωσδήποτε με τον «ακροδεξιό»,
τον «φασίστα». Αν ο «πατριωτισμός»
είναι κάτι ασύμπτωτο και ασύμβατο
με τον «εθνικισμό». Σε τι ακριβώς
παραπέμπει η λέξη «λαϊκισμός» και
ποιον αποκαλούμε «ριζοσπάστη».
Δεν είναι κρεμάστρα η κάθε λέξη
για οποιοδήποτε ρούχο, για οποιαδήποτε μάσκα ή λεοντή.
Κάποιος να υποδείξει, επιτέλους, στους θλιβερούς μας «μπροστάρηδες» ότι η λέξη «Ελληνας»
δεν δηλώνει εθνοφυλετική ιδιότητα,
δεν έχει σχέση με τη βιολογία ούτε
παραπέμπει σε κρατική υπηκοότητα. Η «ελληνικότητα» σηματοδοτεί πολιτισμό, «Ελληνες» είναι
οι συγκεκριμένης «παιδείας μετέχοντες». Γι’ αυτό και Βλάχοι, Αρβανίτες ή Πομάκοι μπορούν να
είναι Ελληνες.
Πολιτισμός θα πει: τρόπος του
βίου, νοο-τροπία (τρόπος του νοείν),
ενεργός ετερότητα καλαισθησίας.
Δεν κάνει το αίμα τον Ελληνα, ούτε
η γεωγραφία, ούτε το φολκλόρ. Τον
κάνει η γλώσσα (ετυμολογία και
σύνταξη) και, κυρίως, η προτεραιότητα του μετέχειν: οι εμπειρίες,
οι σχέσεις, οι εθισμοί – ό,τι διαμορφώνει, ερήμην της θέλησης, τα αντανακλαστικά της συμπεριφοράς.
Η αποφθεγματική φράση «πας
μη Ελλην βάρβαρος» δεν εγκαινίασε

τον ρατσισμό στην Ιστορία, όπως
μάλλον βεβαιώνουν Τσίπρα και
Μητσοτάκη αμαθείς «προο-δευτικοί» επιτελείς της κομματι-κής κουζίνας. Η λέξη «βάρβαρος» προσδιόριζε στη γλώσσα των Ελ-λήνων
λαούς που δεν είχαν «βίον πολιτικόν», αγνοούσαν το άθλημα της
«πόλεως», το «πολιτικόν άθλη-μα»
μετοχής στην πραγμάτωση του
«κατά κόσμον» (κοσμιότητα), δηλαδή «κατ’ αλήθειαν» τρόπου της
συνύπαρξης.
Τετρακόσια χρόνια οι Ελληνες
ήταν υπόδουλοι στους Τούρκους
και δεν εκβαρβαρώθηκαν. Διέσωζε
την ελληνικότητά τους, όχι κάποια
νομική κατασφάλιση «δικαιωμάτων», αλλά η συνέχεια του «πολιτικού» τους βίου: η αυτοδιαχειριζόμενη «κοινότητα» μαζί και η
γλώσσα, οι τέχνες, τα ήθη-έθιμα
που πραγμάτωναν τη ζωή ως συνβίωση, ενεργό μετοχή σε σχέσεις
κοινωνίας.
Σε ελληνώνυμους αρχηγεύουν
οι Τσίπρας - Μητσοτάκης, ας φιλοτιμηθούν, τουλάχιστον, να διαβάσουν ανεξαγόραστους και απροκατάληπτους ιστορικούς, προκειμένου, με όρους διανοητικής εντιμότητας, να διερωτηθούν: Γιατί,
υπόδουλος ο Ελληνας στους Τούρκους ήταν άρχοντας κοσμοπολίτης,
με τον «αέρα» και τη σεμνή αυτοπεποίθηση της ευ-γένειας καταγωγής του («εκ γένους καλού και
ενδόξου»), ενώ απελεύθερος, υποτάχθηκε στην πιο εξευτελιστική
εθελοδουλεία; Γιατί ελευθερωμένος
μεταλλάχθηκε, από ξιπασιά και μόνο, σε φτηνιάρικο μίμο και μετα-

πράτη, με κοπιαρισμένη κρατική
υπόσταση, δάνειους θεσμούς, εισαγόμενες ιδεολογίες, ακριβώς
όπως οι μετα-αποικιακές κοινωνίες
που αντάλλαξαν διαμάντια με χάντρες και καθρεφτάκια; Ζούμε αυτόν
τον καιρό μια ακόμα προεκλογική
περίοδο. Στην πραγματικότητα,
ζούμε όλον τον καιρό, όλες τις μέρες,
τους μήνες, τα χρόνια, μια αέναη
προεκλογική διαμάχη εξουσιολάγνων ανθρώπων ομαδοποιημένων
σε «κόμματα». Αντιπαλεύουν για
τις εντυπώσεις. Οχι για διαφορές
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών
αναγκών, στην αξιολόγηση και κριτική αποτίμηση των δημόσιων λειτουργών, στον οικονομικό σχεδιασμό, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων – τίποτε από αυτά. Η «λογική» της πολιτικής αντιμαχίας στη
χώρα μας είναι η ίδια με αυτήν των
ποδοσφαιρικών αντιπαλοτήτων:
μόνος ο πρωτογονισμός των επενδύσεων του εγώ στην εξουσία.
Η αυτονόητη (και γι’ αυτό παγιωμένη, απόλυτη) προτεραιότητα
των εντυπώσεων καθηλώνει την
πολιτική στην αποκλειστικά διαχειριστική εκδοχή της. Ολες οι εξαγγελίες για κάτι «καινούργιο» εξαντλούνται σε «βελτιώσεις», δηλαδή
σε καταπλάσματα, είναι αδιανόητη
η τόλμη μεταρρυθμιστικών τομών.
Δεν μοιάζει να υπάρχει σήμερα πολιτικός στην Ελλάδα που να καταλαβαίνει ότι μια διαφορετική αντίληψη της Παιδείας «γεννάει» και
έναν άλλο τύπο δημοσιοϋπαλληλίας.
Μια τίμια και συνεπής διοικητική
αποκέντρωση αλλάζει ριζικά τους
όρους παραγωγικότητας (τη δυνα-

μική της οικονομίας). Ο εξοβελισμός
των κομ- ματικών νεολαιών από
τα πανεπιστήμια μπορεί, ναι, να
μεταλλάξει τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Η ποιότητα της γλωσσικής εκφραστικής στα ΜΜΕ, να
επηρεάσει την πορεία του εθνικού
εισοδήματος!
Κοντολογίς, την αλήθεια ότι ένα
φτεροκόπημα πεταλούδας στον κόλπο του Μεξικού μπορεί να προκαλέσει τυφώνα στη Νέα Ζηλανδία
την αγνοούν πεισματικά οι Ελλαδίτες
πολιτικοί σήμερα. Ξεχνάνε ότι «χτίζοντας ένα σχολείο, κλείνεις μια φυλακή» – δεν υποψιάζονται τη συναρπαστική δυναμική της ανθρώπινης καλλιέργειας. Η ελληνική κοινωνία θα αναστηθεί από την ατιμωτική νέκρα της παρακμής, όταν
ξεμυτίσει «σημείον»: Να καταργηθεί,
λ.χ., κάθε προσφορά «εγκυκλοπαιδικών» γνώσεων στο Δημοτικό Σχολείο (τις έχει έτοιμες σήμερα κάθε
παιδί στο κινητό του) και για έξι
χρόνια να διδάσκονται τα παιδιά
μόνο «γλώσσες»: Γραμματική-συντακτικό, τα μαθηματικά ως γλώσσα
(νόημα και σημείο), μουσική.
Η γνώση δεν είναι «εφόδιο» ή
«εργαλείο». Λειτουργεί με τους νόμους της σποράς, της βλάστησης,
της καρποφορίας. Να απελπιστούμε
με συνέπεια. Σε δυο μήνες, το πολύ
σε έξι, θα έχουμε εκλογές. Και ούτε
η Ν.Δ. ούτε άλλο κόμμα έχουν ακόμα, έστω, ψελλίσει προγραμματική
αντιπρόταση στην ατίμωση της
Παιδείας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγκλημα
ειδεχθέστερο και από την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς.
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Συγγνώμη από καρδιάς
Της ΚΟΡΑΛΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Ο

ι συγκρούσεις ανάμεσά μας
είναι αναπόφευκτες στη
ζωή. Για τον λόγο αυτό
έχουμε εξελίξει μηχανισμούς που
αυτόματα επισπεύδουν τη διαδικασία της συμφιλίωσης μετά από
κάποια διένεξη. Οι μηχανισμοί
αυτοί ενεργοποιούνται ενστικτωδώς στις περιπτώσεις τουλάχιστον
στις οποίες γνωρίζουμε ότι φέρουμε μέρος της ευθύνης, ακόμα
κι αν δεν το παραδεχόμαστε.
Κοκκινίζουμε. Η έκφραση του
προσώπου μας δείχνει μεταμέλεια
και ντροπή. Τείνουμε να γυρίζουμε ελαφρώς το κεφάλι προς το
πλάι και προς τα κάτω εκθέτοντας
με αυτό τον τρόπο τον λαιμό μας,
ο οποίος είναι ένα πολύ ευάλωτο
σημείο του ανθρώπινου σώματος.
Αυτή η κίνηση δείχνει στον συνομιλητή μας εμπιστοσύνη, ότι
είμαστε στη διάθεσή του. Είναι
μια ενστικτώδης αντίδραση που
μας κράτησε ζωντανούς κατά την
εξέλιξη του είδους μας, εξασφαλίζοντάς μας ηπιότερες ποινές
και συμπάθεια. Η κίνηση του κεφαλιού διακόπτει την οπτική επαφή με τον συνομιλητή μας γεγονός
που μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε εκ νέου μια συναναστροφή χωρίς αυτή να αποτελεί
συνέχεια της προηγούμενης. Το
αμήχανο χαμόγελό μας, όμοιο με
άλλων ανθρωποειδών, είναι σημάδι αναχαίτισης (της επίθεσης
που αναμένεται). Κοιτάζουμε φευγαλέα τον συνομιλητή μας για να
υπολογίσουμε τις προθέσεις του
και ακουμπάμε το πρόσωπο με
τα χέρια κάτι που δεικνύει λήξη
του συμβάντος και πρόσκληση
για συμβιβασμό.
Η συμπεριφορά μας αυτή δείχνει στον συνομιλητή μας σεβασμό, παραδοχή του ατοπήματος
και δέσμευσή μας στις κοινές ηθικές αρχές. Ενεργοποιεί σ’ αυτόν
τα αισθήματα της συμπάθειας,
της συγχώρεσης, της εμπιστοσύνης και της γενναιοδωρίας. Ξεκινά
τη διαδικασία συμφιλίωσης και
αποκατάστασης της τάξης.
Οι αντιδράσεις αυτές παρατηρούνται και σε άλλα είδη, όπως
στους μπαμπουίνους, οι οποίοι
μετά από κάποια διένεξη, αντί να
αποφεύγουν ο ένας τον άλλο, κάνουν συμφιλιωτικές χειρονομίες
και επιδιώκουν φυσική επαφή.
Μελέτες στους μπαμπουίνους
έδειξαν ότι τόσο τα μακρινά ξαδέλφια μας όσο και εμείς έχουμε
μάθει να είμαστε συνεργάσιμοι
με το είδος μας, αλλά επιφυλακτικοί με τα άλλα είδη. Αυτό εξηγεί
σε ένα βαθμό το φαινόμενο της
ξενοφοβίας. Παρόλα αυτά οι ίδιες
μελέτες ανέδειξαν ότι η συχνή
επαφή με άλλα είδη ή φυλές επιφέρει εξοικείωση και αυξημένη
διάθεση συνεργασίας. Επομένως
ακόμα και αυτό το «ακούσιο» κομμάτι μας που φοβάται το ξένο και
το διαφορετικό μπορεί πολύ εύκολα να εκπαιδευτεί και να προσαρμοστεί. Αν το σχετικό πείραμα
του δρος Sapolsky απέδειξε κάτι
αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη

γενετική προδιάθεση συνεργασίας-εχθρότητας εκατομμυρίων
χρόνων μπορεί να μεταστραφεί
πλήρως σε μια ώρα, με την έκθεση
στο ξένο πρόσωπο, «το αντικείμενο του φόβου».
Με ποιον άλλο τρόπο δείχνουμε μεταμέλεια και επιλύουμε τις
διαφορές μας; Με τη συγγνώμη
και την απολογία. Απολογία είναι
η λεκτική προσπάθεια που κάνει
κάποιος με σκοπό να υπερασπίσει
τον εαυτό του ή γενικά να δώσει
εξηγήσεις σχετικά με κατηγορία
που τον βαρύνει. Συγγνώμη είναι
η μετάνοια και ανάληψη της ευθύνης. Αποτελούν κοινωνικές δεξιότητες και είναι επωφελείς και
στις δύο πλευρές της διένεξης
αρκεί να έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά:
• Εκφράζουμε μεταμέλεια,
ντροπή ή ταπείνωση, αναγνωρίζοντας πως το άλλο μέρος έχει
υποστεί κάποιο πλήγμα.
• Αναγνωρίζουμε το συγκεκριμένο ατόπημα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
• Δείχνουμε κατανόηση και
εξηγούμε τη συμπεριφορά μας.
Καθιστούμε σαφές ότι δεν θα επαναληφθεί.
• Προσφέρουμε επανόρθωση
ή αποκατάσταση.
Με αυτού του βάθους την απολογία και συγγνώμη ικανοποιούνται οι συναισθηματικές ανάγκες του πληγέντα για αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς του και
του δίδεται η ευκαιρία τόσο να
εκφράσει τα συναισθήματά του
όσο και να επιβεβαιώσει ότι έχουμε ακόμα κοινές αρχές και πεδίο
σύγκλισης. Βεβαιώνει τον πληγέντα ότι δεν ευθύνεται αυτός
για τη συμπεριφορά μας και ότι
δεν έχουμε σκοπό να την επαναλάβουμε, άρα είναι ασφαλής.
Μια απολογία ή συγγνώμη που
δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά δεν κατευνάζει ικανοποιητικά τον πληγέντα και είναι ανεπαρκής. Η ανεπάρκεια εντοπίζεται
τις πιο πολλές φορές στο δεύτερο
χαρακτηριστικό. Συχνά δεν είμαστε συγκεκριμένοι με το πρόβλημα για το οποίο απολογούμαστε.
Ζητούμε «συγγνώμη για όλα» με
αποτέλεσμα να μην είναι σαφές
ότι αναφερόμαστε και στο ίδιο
θέμα ή να μην είμαστε πειστικοί
στο ότι πράγματι εντοπίζουμε λάθος στη συμπεριφορά μας και
αναθεωρούμε. Μια ανειλικρινής
απολογία χολώνει περισσότερο
τον συνομιλητή μας και δυσχεραίνει τη θέση μας. Έχοντας αυτά
τα κριτήρια υπόψη, η διασημότερη απολογία, αυτή του Σωκράτη,
κάθε άλλο παρά απολογία ήταν
και γι’ αυτό ίσως ο φιλόσοφος καταδικάστηκε με πλήρη επίγνωση
των πράξεών του.
Η ειλικρινής, πειστική συγγνώμη, απολογία και στάση καθιστά ευκολότερη, αν όχι αυθόρμητη, τη συγχώρεση, ακόμα και
τη συμφιλίωση.
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Συλλέγουν απ’ όπου μπορούν νερό στη Βενεζουέλα…

Ραντεβού στα τυφλά με τον Νετανιάχου;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

Ν. Αναστασιάδης οδηγεί την
Κύπρο στις αγκάλες του
ακραίου Νετανιάχου και αυτό θα έχει τις επιπτώσεις του στην
πολιτική ζωή του νησιού. Αυτή η
πολιτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, πρώτο, γιατί ισούται με
την εγκατάλειψη της προσπάθειας
για λύση στο Κυπριακό, και, δεύτερο, ισούται με επικίνδυνο παιχνίδι με το χρόνο, πιστεύοντας
ότι η πολιτική των «αξόνων» θα
τον περισώσει. Το τι ακριβώς κάνει
ο Ε/κ ηγέτης θυμίζει το 1964: επιχειρεί να επιβάλει τους όρους του
στηριζόμενες στις μυθοπλασίες
των σχολικών εγχειριδίων. Έτσι,
φτιάχνουμε Ταμεία Υδρογονανθράκων για να δοθεί ένα ποσοστό
στην τ/κ πολιτεία σε περίπτωση
λύσης, αλλά με ευθύνη του Ε/κ
ηγέτη το διαπραγματευτικό τοπίο
έχει διαλυθεί. Φτιάχνουμε ταμείο
χωρίς να γνωρίζουμε τι και πόσο
φυσικό αέριο υπάρχει. Οι άλλοι,
θεωρούμε, ως συνήθως, ότι είναι
κουτόφραγκοι, καθότι χωρίς λύση
αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, πουλούμε φούμαρα για φυσικά αέρια.
Όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία της νήσου, ας προσέξουν το
1964. Βαδίζουμε, με άλλους όρους
και άλλα περιεχόμενα, στην ίδια
κατεύθυνση. Για όσους συνδυάζουν
τα στοιχειώδη, η Μανσούρα τώρα
λέγεται Κάβο Γκρέκο. Κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει το σενάριο
ότι η Τουρκία δεν θα κάνει κινήσεις
αναδιαμόρφωσης των συσχετισμών στην «ΑΟΖ μας». Προφανώς
θα επικαλεστεί πρόνοιες του Συντάγματος του 1960. Στο Κυπριακό
η διαδικασία γύρω από τους «όρους
εντολής» σύντομα θα είναι και τυ-








Σε ένα σκηνικό επίρριψης ευθυνών και εντάσεων, ποιος θα εμποδίσει
την Τουρκία να επιχειρήσει γεωτρήσεις;
Όσοι την εμπόδισαν
στη διάρκεια της εισβολής το 1974! Ο κανένας!
πικά νεκρή με τη σφραγίδα Λουτ.
Σε ένα σκηνικό επίρριψης ευθυνών
και εντάσεων, ποιος θα εμποδίσει
την Τουρκία να επιχειρήσει γεωτρήσεις; Όσοι την εμπόδισαν στη
διάρκεια της εισβολής το 1974! Ο
κανένας! Μπορούν οι «τριμερείς»
να παρεμποδίσουν μια τέτοια εξέλιξη; Ασφαλώς όχι, μπορούν όμως,
για τώρα να δώσουν μπόνους στην
επανεκλογή ενός ακραίου, διεφθαρμένου, μιλιταριστή πολιτικού
στο Ισραήλ. Πρακτικά, όμως, βάζουν την Κύπρο στη διπολική καχυποψία ανάμεσα στο Ισραήλ και
την Τουρκία με βέβαιο χαμένο το
«παιδί» της γειτονιάς που νόμιζε
ότι με τη συμμετοχή του σε ένα
συνέδριο του AIPAC αυτόματα κερδίζει στο λόττο!
Θεωρώ ότι η πολιτική Αναστασιάδη αποτελεί έναν επικίνδυνο
ραντεβού με τον τυχοδιωκτισμό.
Ο πρόεδρος και ο πρόθυμος ΥΠΕΞ
παίζουν ως να είμαστε χώρα-μέλος
του Κινήματος των Αδεσμεύτων,
αγνοώντας επιδεικτικά ποιο είναι
το κύριο καθήκον μιας χώρας μέλος
της Ε.Ε. Αυτό πρέπει να λεχθεί με
σαφήνεια: στην μάχη για την ένταξη στην Ε.Ε., κανένας από τη

σημερινή ηγεσία στο προεδρικό
ή στο ΥΠΕΞ δεν είχε συμμετοχή,
τα βρήκαν όλα έτοιμα, γι’ αυτό και
σκορπούν στον αέρα το πολιτικό
κεφάλαιό της και όλη τη δυναμική
της συμμετοχής μας στην Ε.Ε. Αντί
να αξιοποιήσουμε τα χαρτιά που
μάς προσφέρει η Ε.Ε. για το Κυπριακό, γυρίζουμε την πλάτη στα
κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα και
αρμενίζουμε στα τυφλά με «καθοδηγητή» τον Νετανιάχου.
Πολλοί θέτουν το ερώτημα: τι
πρέπει να γίνει; Θεωρώ, ότι όλα
είναι εφικτά από τη στιγμή που
έχουμε την πολιτική θέληση, από
τη στιγμή που αξιοποιούμε το ευρωπαϊκό μας χαρτί. Το ευρωπαϊκό
πλαίσιο διαθέτει όλα εκείνα τα
στοιχεία που καθιστούν την επίλυση βιώσιμη και λειτουργική.
Παραδείγματα: Συμμετοχή της
Ε.Ε. στην οικοδόμηση ενός νέου
συστήματος ασφαλείας. Αξιοποίηση
της ρήτρας «αμοιβαίας συνδρομής»
για τα κράτη-μέλη, όπως προβλέπει
η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Υλοποίηση έργων υποδομής με ένταξή
τους σε κοινοτικά προγράμματα,
διαρθρωτικά ταμεία, περιφερειακά
έργα υποδομής, συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ένταξη του σχεδίου
ανοικοδόμησης της πόλης της Αμμοχώστου στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Λύσεις που προκύπτουν
από την εφαρμογή του κεκτημένου,
με εξαιρέσεις όπου κριθεί αναγκαίο
με βάση ένα χρονοδιάγραμμα τερματισμού τους. Πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας με
βάση συμφωνημένες μεταβατικές
περιόδους, εισαγωγή του ευρώ σε
όλη την επικράτεια, μια Κεντρική
Τράπεζα που θα εποπτεύει το σύνολο της οικονομίας, με συμμετοχή

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Προγράμματα για στήριξη των περιοχών ανοικοδόμησης.
Προγράμματα συντήρησης των
μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που συντελείται με
επιτυχία από την Τεχνική Επιτροπή.
Πολιτικές για τη συμφιλίωση. Ό,τι
αναζητούμε για να αλλάξει η κατάσταση, το έχει ήδη επεξεργαστεί
η Ε.Ε. Ό,τι είναι καινούργιο μπορεί
να το υποστηρίξει, αν έχουμε ετοιμάσει την κατάλληλη, και σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, πρόταση.
Τα πιο πάνω παραδείγματα
έχουν αξία, αν έχουμε τη θέληση,
αν αξιοποιούμε την τεχνογνωσία
προσώπων που υπήρξαν πρωταγωνιστές στην ενταξιακή πορεία,
αν, κυρίως, πείσουμε ότι μάς ενδιαφέρει η λύση και όχι τα τρικ
γύρω αυτήν. Λοιπόν, η ένταξη επετεύχθη γιατί ηγήθηκαν της προσπάθειας ικανά και αξιόπιστα πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία διέθεταν
επιρροές και κύρος στο κοινοτικό
σύστημα.
Κανένας από τους σημερινούς
διαχειριστές του Κυπριακού στη
Λευκωσία δεν διαθέτει ούτε την
παραμικρή τεχνογνωσία στο πώς
λειτουργεί το ευρωπαϊκό σύστημα
και το πώς προωθούμε το κυπριακό/κοινοτικό συμφέρον. Η δική
τους αντίληψη, σχετίζεται με την
πολιτική που έμεινε γνωστή στην
ιστορία του Κυπριακού ως «σχολή»
Δούντα –να μείνουμε όπως είμαστε, με την ελπίδα ότι ο χρόνος
να γίνει ξανθός με τη βοήθεια ενός
γένους, απροσδιορίστου, εις τους
αιώνες, φύλου...

www.larkoslarkou.org.cy

Αρνητικότητα, μηδενισμός, αποχή από τα κοινά - Άγνοια και λαϊκισμός
Του ΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Δ

ημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
μεγάλο ποσοστό των πολιτών
δεν εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους. Εξίσου μεγάλο
ποσοστό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων τηρεί αποχή. Τα δύο φαινόμενα είναι ισχυρότερα ανάμεσα
στους νέους. Απ’ όσους ψηφίζουν
πολλοί ψηφίζουν «αρνητικά» με γνώμονα «το μη χείρον, βέλτιστο» ή «τιμωρητικά». Το ποσοστό των πολιτών
που συμμετέχουν στα κοινά μειώνεται συνεχώς, ενώ αυξάνονται όσοι
συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές και
φιλοζωικές οργανώσεις. Οι προσοντούχοι (με αποδεδειγμένα πετυχημένη σταδιοδρομία) πολίτες, που
μπορούν να συμβάλουν στα κοινά,
π.χ. σε συμβούλια κρατικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και
προσφέρονται να το πράξουν έχουν
μειωθεί στο ελάχιστον. Γιατί άραγε;
Θα αποπειραθώ να παραθέσω
τους πλέον εμφανείς λόγους:
1. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς
μειώνεται συνεχώς τις τελευταίες
δεκαετίες.

2. Η πλειοψηφία των πολιτών
έχει αρνητική γνώμη για τα πάντα.
«Νιώθει» ανήμπορη να επηρεάσει
«θετικά» και διορθωτικά τους θεσμούς και την «κατάσταση των
πραγμάτων».
3. Ο λόγος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών (εκλεγμένων και μη) είναι αρνητικός, μηδενιστικός και διασπαστικός. Τα
δελτία ειδήσεων και ιδιαίτερα οι
πολυπρόσωποι «μονόλογοι» των
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών το
αποδεικνύουν.
4. Ο λόγος και τα κείμενα σημαντικού ποσοστού δημοσιογράφων και πλείστων αρθρογράφων
είναι αρνητικός και μηδενιστικόςφανερά ή συγκαλυμμένα. Μια περιδιάβαση στον τύπο, πείθει και
τον άπιστο Θωμά.
5. Τα σχόλια στα ηλεκτρονικά
«κοινωνικά» δίκτυα είναι καταθλιπτικά.
6. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι,
αρθρογράφοι και σχολιαστές, στην
πλειοψηφία τους, «πείθουν» τον








Τα ποσοστά ανάμεσα
στους μορφωμένους δεν
είναι καλύτερα από τον
μέσο όρο. Απεναντίας,
συχνά είναι χειρότερα,
λόγω στενής εξειδίκευσης και έλλειψης χρόνου
για γενική μόρφωση.
πολίτη ότι όλα είναι μαύρα και
στραβά, ο κόσμος χειροτερεύει και,
το χειρότερο, ότι τάχα δεν υπάρχει
ελπίδα και τρόπος για «ανάκαμψη»
και βελτίωση.
Ποια είναι όμως η αλήθεια; Επιστημονικές μελέτες, όπως π.χ. των
διεθνούς φήμης καθ. δρ Hans Rosling και Steven Pinker αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχει εντελώς
λανθασμένες παραστάσεις και άρα
πλήρη άγνοια για την κατάσταση

που επικρατεί στον τόπο του και
στον πλανήτη γενικότερα. Όσο
παράξενο και αν φαίνεται, η άγνοια
είναι μεγαλύτερη ανάμεσα σε όσους
ασχολούνται με τα ΜΜΕ και τα
κοινά. Στην ερώτηση: «Την τελευταία 20ετία, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε
απόλυτη φτώχεια έχει Α: σχεδόν
διπλασιαστεί, Β: παραμείνει περίπου το ίδιο, Γ: έχει μειωθεί στο μισό»; Ορθά (Γ) απάντησε ένα άτομο
στα 14 -λιγότερο από το 25% των
Σκανδιναβών, λιγότερο του 10%
των Βρετανών, Καναδών, Αυστραλών και Γερμανών, το 5% των Αμερικανών και των Βέλγων και ακόμη
λιγότερο των Γάλλων, Νοτιοκορεατών, Ισπανών και Ούγγρων! Στην
ερώτηση: «Πόσα παιδιά ηλικίας
ενός έτους έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως; Α: 20%, Β: 50%, Γ: 80%;»
Ορθά (Γ) απάντησε ένας στους 12!
Στις πλείστες αναπτυγμένες χώρες
λιγότεροι από ένας στους πέντε.
Ένας στους 16 Γερμανούς, Γάλλους
και Ιάπωνες! Το ινστιτούτο Gap-

minder δημοσκόπησε το 2017 σχεδόν 12.000 άτομα σε 14 χώρες. Στις
πρώτες 12 ερωτήσεις, ο μέσος όρος
έδωσε δύο μόνο ορθές απαντήσεις.
Κανείς δεν απάντησε ορθά σε όλες.
Ένα άτομο απάντησε σωστά στις
11 και ένα στα 7 δεν απάντησε
ορθά καμιά. Τα ποσοστά ανάμεσα
στους μορφωμένους δεν είναι καλύτερα από τον μέσο όρο. Απεναντίας, συχνά είναι χειρότερα, λόγω
στενής εξειδίκευσης και έλλειψης
χρόνου για γενική μόρφωση.
Αγαπητέ αναγνώστη, αξίζει τον
κόπο να δοκιμάσεις τις γνώσεις
σου και να ενημερωθείς στον πλουσιότατο ιστότοπο www.gapminder.org. Η έρευνα του καθηγητή
Rosling αποκάλυψε ότι ο άνθρωπος
τείνει να σχηματίζει άποψη με
βάση τα ένστικτά του: του χάσματος, της αρνητικότητας, της ευθείας
γραμμής, του φόβου, του μεγέθους,
της γενίκευσης, του πεπρωμένου,
της μονοδιάστατης προοπτικής,
της επίρριψης «φταιξίματος» και
του επείγοντος/της σπουδής. Απο-

τέλεσμα: θλιβερή πελώρια πλάνη!
Στις κοινωνίες όπου επικρατεί ιδεολογικός ή/και θρησκευτικός δογματισμός ή/και πολιτικός λαϊκισμός
ή/και η κριτική σκέψη της πλειοψηφίας είναι αμβλεία, η άγνοια
και η ευπείθεια είναι ακόμη μεγαλύτερες. Εκεί, δημαγωγοί και λαϊκιστές παραπλανούν ακόμη περισσότερο τον λαό. Επ’ αυτών όμως
σε μελλοντικά άρθρα.
Μόνο αν καταπολεμήσουμε την
άγνοιά μας βασιζόμενοι σε πραγματικά γεγονότα και μόνο σ’ αυτά,
θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε
ως θετικοί, συμμετοχικοί πολίτες.
Η καλλιέργεια της ιδιότητας αυτής
(factfulness) είναι εξίσου σημαντική
όσο η υγιεινή διατροφή και η γυμναστική. Συνιστά «θεραπεία»-πηγή πνευματικής ειρήνης. Αμβλύνει
τους αλόγιστους φόβους που προκαλούν οι αρνητικοί, μηδενιστές
και οι λαοπλάνοι. Μας κατευθύνει
σε παραγωγικές δραστηριότητες.

www.nicostimotheou.com
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Παραδειγματικές τιμωρίες για κακοποίηση ζώων
Όποιος νόμος και αν θεσπιστεί, εάν δεν υπάρξει εφαρμογή και έλεγχος, δεν θα μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα, λένε οι φιλοζωικές







Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Όλο και περισσότερα περιστατικά
βλέπουν το φως της δημοσιότητας
το τελευταίο διάστημα που αφορούν την κακοποίηση των ζώων,
περιστατικά τα οποία προστίθενται
στις κατά περίπτωση ακατάλληλες
συνθήκες διαβίωσης στις οποίες
είναι αναγκασμένα τα ζώα να ζουν.
Αμφότερα τα φαινόμενα και η συχνότητα εμφάνισής τους, οδήγησαν
το ΔΗΚΟ και τη βουλευτή Χριστιάνα Ερωτοκρίτου στην κατάθεση
πρότασης νόμου έτσι ώστε να τροποποιηθεί ο Ποινικός Κώδικας,
ευελπιστώντας ότι μια παραδειγματική τιμωρία όσων κακοποιούν
ζώα θα βοηθήσει στην πάταξη του
φαινομένου. Η κ. Ερωτοκρίτου,
όπως δήλωσε στην «Κ», την περασμένη Παρασκευή 22 Μαρτίου ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής
κατέθεσε την προαναφερόμενη
πρόταση νόμου έτσι ώστε να θεωρείται ποινικό αδίκημα η κακοποίηση ή η θανάτωση των ζώων.
Συγκεκριμένα η πρόταση μεταξύ
άλλων αναφέρει:
Πρόσωπο το οποίο κακόβουλα
και εσκεμμένα κακοποιεί ζώο είναι
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).
Πρόσωπο το οποίο κακόβουλα
και εσκεμμένα κακοποιεί ζώο και
η κακοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000).

Μέχρι την 31η Ιανουαρίου
96.978 ζώα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχει έλεγχος εφαρμογής του νόμου που οφείλει ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει στο ζώο του ηλεκτρονική σήμανση, άρα οποιοσδήποτε νόμος και να θεσπι-

στεί δεν πρόκειται να εφαρμοστεί», δηλώνει στην «Κ» εθελόντρια φιλοζωικής οργάνωσης.
Πρόσωπο το οποίο κακόβουλα
και εσκεμμένα θανατώνει ζώο είναι
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα
πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000). Όπως εξήγησε στην «Κ» η κ. Ερωτοκρίτου,
η θανάτωση ενός ζώου αφορά οποιαδήποτε πράξη βίας επιφέρει τον
θάνατό του και περιλαμβάνει την
εκτέλεση, την δηλητηρίαση, το κρέμασμα, το κάψιμο, τον πνιγμό, τη
σύνθλιψη και τον αποκεφαλισμό.

Σε ό,τι αφορά την κακοποίηση ενός
ζώου, προνοείται ότι περιλαμβάνει
και την οποιαδήποτε εκμετάλλευση
ζώου για ψυχαγωγικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς.
Η πρόταση της κ. Ερωτοκρίτου
αναμένεται λίαν συντόμως να παραπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής, που είναι η Επιτροπή
Νομικών, αφού πρόκειται για τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.
«Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να παραπεμφθεί
και να συζητηθεί η πρόταση που
κατέθεσα. Πρόκειται για μια πρό-
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ταση νόμου και μια απλή τροποποίηση της νομοθεσίας», δήλωσε
στην «Κ», ενώ πρόσθεσε πως «δεν
υπάρχει κάτι το πολύπλοκο, ούτε
και προκύπτουν ιδιαίτερα νομικά
προβλήματα τα οποία θα επιφέρουν
την καθυστέρηση της συζήτησης».

Θετικό βήμα μεν, αλλά…
Θετική χαρακτηρίστηκε από φιλόζωους και όχι μόνο, η κατάθεση
της πρότασης για την τροποποίηση
του Ποινικού Κώδικα. Καταγράφεται
έτσι η αισιοδοξία ότι το φαινόμενο
της κακοποίησης αλλά και της θα-

νάτωσης ζώων θα μειωθεί, ενώ σκοπός είναι η πλήρης εξάλειψη του
φαινομένου. Παρόλα αυτά, στις τάξεις των φιλοζωικών οργανώσεων
υπάρχουν και αμφιβολίες. Σε επικοινωνία της «Κ» με την εθελόντρια
της φιλοζωικής οργάνωσης SPDC,
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, μας
αναφέρθηκε πως επίσης εκ των σημαντικών προβλημάτων είναι η
ηλεκτρονική σήμανση των ζώων.
«Υπάρχει ο νόμος βάσει του οποίου
οφείλει ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει
στο ζώο του ηλεκτρονική σήμανση,
ωστόσο δεν υπάρχει έλεγχος στο

εάν ο νόμος αυτός εφαρμόζεται»,
ανέφερε η κ. Κωνσταντίνου.
Η ηλεκτρονική σήμανση έγκειται στην τοποθέτηση σε κάθε ζώο,
ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης (μικροτσίπ) που είναι ικανή
να αποθηκεύει τον ιδιαίτερο κωδικό
αναγνώρισης κάθε ζώου. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης του κωδικού με τη βοήθεια
φορητών ή σταθερών συσκευών
ανάγνωσης, που είναι ικανές να
αναγιγνώσκουν πομποδέκτες. Η
αναγνώριση και καταγραφή των
ζώων συντροφιάς χαρακτηρίζεται
σημαντική κυρίως για την αποφυγή
κλοπών, για τη διευκόλυνση αναζήτησής τους σε περίπτωση απώλειας, καθώς και για την αποτροπή
του θλιβερού φαινομένου της εγκατάλειψης ζώων από μη συνειδητοποιημένους ιδιοκτήτες.
Όπως μας ελέχθη από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέχρι και την
31η Ιανουαρίου, 96.978 ζώα είναι
καταχωρημένα στα αρχεία της υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντίνου, ανέφερε πως από τη
στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος
για την εφαρμογή του νόμου, τότε
οποιεσδήποτε κινήσεις γίνουν έτσι
ώστε να τιμωρούνται οι ένοχοι,
δεν θα έχουν ανταπόκριση. «Όποιος νόμος και αν θεσπιστεί, εάν δεν
υπάρξει εφαρμογή και έλεγχος ότι
εφαρμόζεται, τότε δε θα μπορεί να
γίνει απολύτως τίποτα», ήταν το
καταληκτικό σχόλιο της κ. Κωνσταντίνου.
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Οργανισμός
ασφάλειας ως
επόμενο βήμα
των τριμερών
Βήμα-βήμα παίρνει σάρκα και οστά,
στοχευμένες οι προσκλήσεις προς Άγκυρα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Τα δεδομένα, όπως έχουν σχηματοποιηθεί στην Αν. Μεσόγειο και
έχουν ως εφαλτήριο τα ενεργειακά,
θέλει να κεφαλαιοποιήσει η Κύπρος,
επενδύοντας διαρκώς παράλληλα
στη θέση της στην περιοχή και στο
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει.
Βάσει αυτού έχει σχηματιστεί η
γραμματεία για τις τριμερής, ενώ
αναμένονται το επόμενο διάστημα







Ένας τρόπος οικονομικής
σύσφιξης μεταξύ ΗΠΑΚύπρου θα μπορούσε να
είναι μέσω της υπογραφής συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.
και διπλωμάτες για τη στελέχωσή
της, απ’ όλες τις χώρες με τις οποίες
έχει αναπτύξει ενεργειακές συνέργειες η χώρα. Η δε προσθήκη των
ΗΠΑ όπως αυτή έλαβε χώρα πρόσφατα στο Ισραήλ, μετακύλησε τη
συζήτηση παρακάτω και συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός οργανισμού ασφάλειας για την περιοχή
με βάση την Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή
που αποτελεί το επόμενο βήμα των

τριμερών, συζητήθηκε στις πρόσφατες επαφές που είχε ο ΥΠΕΞ
Νίκος Χριστοδουλίδης στις ΗΠΑ
και διαφαίνεται πως η αμερικανική
διπλωματία είναι υπέρ της δημιουργίας ενός οργανισμού ασφάλειας. Σημειώνεται πως παρόντες στην
εν λόγω συζήτηση ήταν ο γ.γ. του
Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών
(ΟΑS), Αλμάγκρο Λέμες, και συντονιστής ο διευθυντής Διεθνών
Υποθέσεων του AIPAC, Στίβεν
Σνάιντερ.

Το παζλ
Η θεματολογία γύρω από την
οποία αναπτύχθηκε η λογική, αλλά
και η πρόταση για οργανισμό ασφάλειας στην περιοχή, δεν είναι άσχετη
ούτε με τις εξελίξεις στα ενεργειακά,
όπως προαναφέρθηκε, αλλά ούτε
και την πολυμέρεια μέσα από την
οποία η αμερικανική διπλωματία
αναγιγνώσκει τις εξελίξεις στην περιοχή πέραν των ενεργειακών. Το
παζλ είχε αρχίσει από καιρό να σχηματοποιείται και έφτασε σε μια μορφή η οποία μπορεί να βρει εφαρμογή
στην Αν. Μεσόγειο και μέσα από
τη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν ΗΠΑ-Κύπρος και στην οποία
συμπεριλαμβάνονται πρόνοιες συνεργασίας για θέματα όπως η αντιμετώπιση τρομοκρατίας, η ασφάλεια στη θάλασσα και άλλα. Η προ-

Οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα που μπορεί να έχει ένας οργανισμός για την ασφάλεια στην περιοχή και μπορούν να είναι εκείνοι που θα μεταφέρουν και το μήνυμα για συμμετοχή στην Τουρκία.
αγωγή αυτής της συνεργασίας με
τη συμμετοχή κι άλλων χωρών της
περιοχής και το άνοιγμα κι άλλων
θεμάτων, είναι η ραχοκοκαλιά πάνω
στην οποία επιθυμεί η κυπριακή
διπλωματία να στηθεί ο οργανισμός
για την ασφάλεια ενώ μακροπρόθεσμα σκοπός είναι να συμμετάσχει
και η Τουρκία. Κάτι που μπορεί να
έχει πολλαπλά οφέλη σε σειρά θεμάτων που αφορούν την Κύπρο,
του κυπριακού μη εξαιρουμένου.

Το μήνυμα
Για τους διπλωμάτες στη Λευκωσία το να καθίσει μελλοντικά η
Κύπρος και η Τουρκία στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν με χώρες
της περιοχής θέματα κοινού ενδιαφέροντος, δεν είναι απομακρυσμένος στόχος. Φέρνουν δε ως παράδειγμα την πρόσφατη πρωτοβουλία
για την κλιματική αλλαγή στην
οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι
από χώρες οι διμερείς σχέσεις των
οποίων δεν είναι σε καλό επίπεδο.
Την πρωτοβουλία την πήραν το Υπ.
Γεωργίας και το Υπ. Εξωτερικών

και συζήτησαν για το κλίμα αξιωματούχοι από χώρες της Μέσης
Ανατολής ευρύτερα αλλά και από
το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και το
Λίβανο. «Δεν θα συζητήσουμε με
την Τουρκία θέματα ασφάλειας που
μπορεί να οδηγήσουν στο Κυπριακό, εν πρώτοις. Μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος χωρίς να αποκλείεται
κάποια στιγμή να φτάσουμε και
εκεί» είπε στην εφημερίδα διπλωματική πηγή. Σημείωσε, μάλιστα,
πως οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται
τη σημαντικότητα που μπορεί να
έχει η δημιουργία ενός οργανισμού
για την ασφάλεια στην περιοχή και
μπορούν να είναι εκείνοι που θα
μεταφέρουν και το μήνυμα για συμμετοχή στην Τουρκία. «Η Κύπρος
στέλνει το μήνυμα μέσα από τον
οργανισμό ασφάλειας και δεν μπορεί κανείς ν’ αποκλείσει το ότι μελλοντικά αν βρίσκεται στο τραπέζι
και η Τουρκία, να συζητηθούν και
οι εγγυήσεις» τονίστηκε χαρακτηριστικά από διπλωμάτες στην εφημερίδα.

Σύνδεση με όλα
Για την κυπριακή διπλωματία ξεδιπλώνεται μέσω της δημιουργίας
του οργανισμού για την ασφάλεια
μια βεντάλια θεμάτων από τα
οποία μπορεί να αποκομίσει οφέλη
η χώρα. Από τη μία δεν είναι καθόλου βέβαιο πως η Τουρκία θα
πειστεί και θα απαγκιστρωθεί από
τις εγγυήσεις, αλλά την ίδια ώρα
βρίθουν οι αναλύσεις για την ενεργειακή απομόνωση στην οποία
έχει περιέλθει και στην οποία αντιδρά σπασμωδικά μέσω διακήρυξης δικών της γεωτρήσεων.
Οπότε εδώ μπαίνει η εκτίμηση
μέρους διπλωματών που λένε ότι
μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία
στον οργανισμό ασφάλειας, περιορίζοντας την απομόνωσή της.
Στην πράξη το θέμα συνδέεται
σε έναν βαθμό και με το εμπάργκο.
Το οποίο, ναι μεν μπορεί να είναι
και πράξη συμβολικής σημασίας,
η οποία προχωρά σταδιακά, αλλά

την ίδια ώρα την ψήφο εμπιστοσύνης που παίρνει η χώρα θέλει
επίσης να τον μεταφέρει και στην
οικονομία.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει
να πειστούν οι Αμερικανοί πως
με προπομπό την Exxonmobil και
την παραμονή της στην περιοχή
μπορούν να επενδύσουν ακόμη
περισσότερο. Ήδη προς αυτή την
κατεύθυνση, που αν και έχει οικονομικές αποχρώσεις δεν είναι
άσχετη με όλο το προαναφερόμενο πλέγμα της ασφάλειας, έχουν
παρθεί αποφάσεις για το πώς μπορούν ΗΠΑ και Κύπρος να έρθουν
πιο κοντά. Ένας τρόπος για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι
μέσω της υπογραφής συμφωνίας
για αποφυγή διπλής φορολογίας,
κάτι που αν συμβεί θα έχει θετικό
αντίκτυπο και στις όσες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος βγαίνουν στο διεθνή Τύπο.

Δεν τους βγαίνει το μέτρημα στα Κατεχόμενα
Το πληθυσμιακό αγκάθι για τον Ακιντζί που διαφωνεί για τα στοιχεία, αλλά και οι πιθανές εκπτώσεις στο Κυπριακό
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα, η
«υπουργός Εσωτερικών», Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς προέβη σε μια
δήλωση στη «βουλή», η οποία αφορούσε τόσο τα εσωτερικά δρώμενα
της τουρκοκυπριακής κοινότητας,
τις σχέσεις της με την Άγκυρα όσο
και τη μελλοντική τροπή των εξελίξεων στο Κυπριακό. Η κ. Μπαϊμπάρς προχώρησε στη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων που έχει
στη διάθεσή του το «ΥΠΕΣ» σχετικά
με την πληθυσμιακή σύνθεση των
Κατεχομένων. Έτσι, σύμφωνα με
όσα είπε και έδωσε στη δημοσιότητα, τον Μάρτιο του 2019 ο αριθμός των «πολιτών» της «ΤΔΒΚ»
φτάνει τους 252.497. Μέχρι σήμερα,
οι «κυβερνήσεις» έχουν παραχωρήσει «άδειες διαμονής» σε 121.802
πολίτες της Τουρκίας και άλλων
χωρών.
Έτσι, συνολικά, ο πληθυσμός
αγγίζει τους 374.299. Καλά ενημερωμένες τ/κ πηγές επισημαίνουν
στην «Κ» ότι αυτός ο αριθμός θα
αποτελέσει βάση σε περίπτωση που
τελικά οι δύο κοινότητες καταφέρουν να συμφωνήσουν κατά την
επόμενη περίοδο για την επίλυση
του Κυπριακού. Επιχειρηματολογία
εκ μέρους της τ/κ πλευράς που περιπλέκει εκ νέου τις εξελίξεις στο
Κυπριακό εφόσον ως γνωστόν στις
συνομιλίες είχε καθοριστεί η αναλογία 1 προς 4 και η τ/κ ηγεσία παρουσίαζε εδώ και καιρό τον αριθμό
των «πολιτών» της «ΤΔΒΚ» να φτάνει
τους 220.000. Η τ/κ πλευρά άφηνε
να εννοηθεί ότι την περίοδο της
λύσης θα υπάρχουν μερικές χιλιάδες
πολίτες ξένων χωρών που θα λάβουν
αυτομάτως άδεια διαμονής από την
ομόσπονδη κυβέρνηση. Οι αριθμοί
και οι υπολογισμοί όμως του «ΥΠΕΣ»
ανατρέπουν τα δεδομένα στην προαναφερόμενη συζήτηση. Γι’ αυτόν








Η τουρκική κυβέρνηση
όχι μόνο συμφωνεί με
τους αριθμούς του
«ΥΠΕΣ», αλλά ζητάει
επειγόντως νέες
«πολιτογραφήσεις».
άλλωστε τον λόγο, την προηγούμενη
εβδομάδα, ο Μουσταφά Ακιντζί
πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση για το θέμα εκφράζοντας προβληματισμό για τον αντίκτυπο της
νέας πληθυσμιακής αναλογίας της
τ/κ κοινότητας στο μέλλον της ομοσπονδιακής λύσης, η οποία το τελευταίο διάστημα δέχεται μεγάλα
πλήγματα από πολλές κατευθύνσεις,
όπως λέει.

Ζητάει εξηγήσεις
Επίσης την εβδομάδα που πέρασε η δημόσια αντιπαράθεση της
τ/κ ηγεσίας με την «κυβέρνηση»
έδειξε ότι οι δύο πλευρές έχουν άλλες απόψεις και ιδέες για την πληθυσμιακή σύνθεση των Κατεχομένων. Λίγο μετά από την κ. Μπαϊμπάρς, ο Μουσταφά Ακιντζί επέστρεψε στο πληθυσμιακό ζήτημα,
για να ζητήσει επεξηγήσεις και
άμεση καταγραφή πληθυσμού.
Σύμφωνα με τον Μουσταφά Ακιντζί,
η τ/κ πλευρά εκτός από τη νέα καταμέτρηση του πληθυσμού χρειάζεται έναν νέο νόμο περί «πολιτογραφήσεων». Από τη δική του
σκοπιά, δεν πρέπει να μοιράζονται
υπηκοότητες από την εκάστοτε
κυβέρνηση. Ήταν μάλιστα ο ίδιος
που πριν από λίγο καιρό, η «κυβέρνηση» ενημέρωσε τον ίδιον ότι
ο πληθυσμός των Κατεχομένων είναι 220.000. Σήμερα, το ίδιο «ΥΠΕΞ»
αυξάνει αυτόν τον αριθμό στους
374.000. «Πώς εξηγείται αυτή η

Ο Μουσταφά Ακιντζί αφήνει να εννοηθεί ότι η τ/κ πλευρά αντιμετωπίζει στο

δικό της, εσωτερικό μέτωπο ένα μεγάλο πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο τη
λύση του Κυπριακού.
διαφορά», ήταν το ερώτημα από
πλευράς Ακιντζί, ο οποίος προβληματίζεται για τον αντίκτυπο αυτής
της εξέλιξης και στις συνομιλίες
στο Κυπριακό. Με λίγα λόγια αφήνει
να εννοηθεί ότι η τ/κ πλευρά αντιμετωπίζει στο δικό της, εσωτερικό
μέτωπο ένα μεγάλο πρόβλημα που
θέτει σε κίνδυνο τη λύση του Κυπριακού. Η διαφορά ανάμεσα στους

αριθμούς 220.000 και 374.000 είναι
πολύ μεγάλη και για πολλούς αδικαιολόγητη. Για αυτόν τον λόγο,
η ηγεσία Ακιντζί ασκεί κριτική
στην «κυβέρνηση».

Η επιμονή της Άγκυρας
Μπορεί ο Μ. Ακιντζί και οι συνεργάτες του να θεωρούν αδικαιολόγητη την προαναφερόμενη δια-

Τι ζητούσε η ε/κ πλευρά
Το πρόβλημα με την καταγραφή του πληθυσμού των Κατεχομένων

δεν είναι νέο. Από την ε/κ πλευρά είχε τεθεί και στο παρελθόν κυρίως όπως προαναφέρεται μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για αναλογία 4:1. Είχε ζητηθεί μάλιστα επίσημα να γίνει και απογραφή, ακόμη και μέσα στον κατάλογο των ΜΟΕ, αίτημα που συνάντησε την άρνηση της τ/κ πλευράς. Κι αυτό διότι το μόνο που είχε ως απάντηση ο
Τ/κ ηγέτης προς την ε/κ πλευρά ήταν η διαβεβαίωσή του ότι ο πληθυσμός στα Κατεχόμενα δεν ξεπερνά τις 220.000 οπότε και η όλη συζήτηση έγινε βάσει αυτού.

φορά, ωστόσο η Άγκυρα έχει διαφορετική άποψη. Οι τελευταίες
πληροφορίες θέλουν την τουρκική
κυβέρνηση όχι μονάχα να συμφωνεί με τους αριθμούς και τα δεδομένα του «ΥΠΕΣ» αλλά να ζητάει
επειγόντως νέες «πολιτογραφήσεις». Στην όλη διαμάχη κεντρικό
ρόλο διαδραματίζει το τουρκικό
Προεδρικό, το οποίο σε αντίθεση
με το τουρκικό διπλωματικό σώμα
θεωρεί ότι πλέον έχουν αλλάξει τα
δεδομένα και οι ισορροπίες στο
Κυπριακό και στις σχέσεις Τουρκίας-τ/κ κοινότητας, με την εξέλιξη
να επηρεάζει άμεσα τα κοινωνικά
και πολιτικά δρώμενα στην τ/κ κοινότητα. «Η θέση της Άγκυρας είναι
ξεκάθαρη. Όποια και αν είναι η τελική μορφή της λύσης στο Κυπριακό, η παρουσία των Τούρκων στην
Κύπρο (σ.σ. αναφέρεται στους Τ/κ)
θα πρέπει να ενισχυθεί από πολλές
απόψεις. Ο πρόεδρος πριν από λίγο
καιρό ζήτησε μεταφορά Τ/κ από
το εξωτερικό στην Κύπρο. Επίσης,
ζήτησε νέες “πολιτογραφήσεις”
με συνοπτικές διαδικασίες», τονίζει
καλά ενημερωμένη πηγή της «Κ»
που δεν επιθυμεί να κατονομαστεί.
Η ίδια πηγή προσθέτει τα εξής:
«Ενώ ο πρόεδρος ζητούσε νέες πολιτογραφήσεις τι έπραξε αυτό το
περίεργο σχήμα της τετρακομματικής κυβέρνησης; Αμέσως μετά
τον σχηματισμό της επέλεξε να
ακυρώσει πολιτογραφήσεις προηγούμενης περιόδου. Τέτοιου είδους κινήσεις είναι απαράδεκτες
για την Τουρκία. Γι’ αυτόν τον λόγο
η Τουρκία υπογραμμίζει τη σημασία
μιας ισχυρής κυβέρνησης και ηγεσίας». Τη δική της βαρύτητα έχει
και η άποψη της τουρκικής πλευράς
για την επίσημη διαμαρτυρία του
Ακιντζί για τις τελευταίες εξελίξεις
στο πληθυσμιακό ζήτημα. Σύμφωνα
με την ίδια πηγή «πρώτα από όλα,
ας σημειώσουμε ότι κάποια στελέχη

της κυβέρνησης έχουν κατανοήσει
τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Για αυτόν τον λόγο, πραγματοποιούν πιο προσεκτικά βήματα. Οι δηλώσεις της κ. υπουργού είναι ορθές.
Οι αριθμοί, παρά το γεγονός ότι
δεν είναι ικανοποιητικοί είναι σωστοί». Ο κ. Ακιντζί διαμαρτύρεται
προφανώς για χάρη της ομοσπονδιακής λύσης. Θα πρέπει να τον
ρωτήσουμε: Ποια ομοσπονδιακή
λύση; Αυτήν που απορρίπτει η άλλη
πλευρά (σ.σ. η ε/κ); Εφόσον έχουν
τεθεί επί τάπητος νέα δεδομένα
στο Κυπριακό δεν θα πρέπει να
συζητήσουμε νέα δεδομένα και
νέες εξελίξεις και στην ΤΔΒΚ; Πώς
θα ενισχύσουμε αυτό το κράτος,
με το οποίο, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, θα συνεχίσουν την πορεία
τους οι Τ/κ»;

Λιγοστά περιθώρια ελιγμών
Οι προαναφερόμενες εξελίξεις
και πληροφορίες της «Κ» οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι καταγράφονται πλέον λιγοστά περιθώρια ελιγμών για την εξασφάλιση της ομοσπονδιακής λύσης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, την στιγμή
που η Άγκυρα με διάφορα μέσα
άσκησης πίεσης επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα. Σήμερα, το πληθυσμιακό ζήτημα μετατρέπεται σε
ένα νέο «αγκάθι» που επισκιάζει
το εγχείρημα της λύσης και αφήνει
σε πολύ δύσκολη θέση την ηγεσία
του Μ. Ακιντζί, μόλις λίγους μήνες
πριν από τις «προεδρικές εκλογές».
Αν και εφόσον οι εμπλεκόμενες
πλευρές επιθυμούν να προλάβουν
τις εξελίξεις σε ζητήματα όπως
αυτό του πληθυσμιακού, δεν έχουν
άλλη επιλογή παρά την επίσπευση
των εξελίξεων, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών σε Κύπρο, Ελλάδα
και Τουρκία. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν κύκλοι του «Προεδρικού» του κ. Ακιντζί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Των ΘΕΟΦΙΛΟΥ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΡΕΣΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Ένα απλό ερώτημα για την Αμμόχωστο

Τ

ην περασμένη Κυριακή ο κύριος Γιαννάκης Λ. Ομήρου,
τέως πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων, δημοσίευσε
ένα άρθρο στη εφημερίδα «Σημερινή» με τίτλο «Ένα Απλό Ερώτημα». Το ερώτημα, το οποίο είναι
όντως απλό για κάθε άνθρωπο που
διαθέτει έστω και στοιχειώδη κοινή
λογική και το οποίο όμως παραμένει
αναπάντητο για δεκαετίες, αφορά
τα ψηφίσματα 550 του 1984 και
789 του 1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα
ψηφίσματα αυτά προνοούν την
άμεση μεταβίβαση της περιοχής
των Βαρωσίων (και Βαρώσια ήταν
όλη η περιοχή της Αμμοχώστου)








Τα ψηφίσματα των ΗE
μας έδωσαν ένα ισχυρότατο διεθνές έρεισμα για
διεκδίκηση της επανεγκατάστασης στα Βαρώσια
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο
δεν εκμεταλλευτήκαμε.
στα Ηνωμένα Έθνη προς τον σκοπό
επανεγκατάστασης των κατοίκων
της, τούτο δε κατά προτεραιότητα
και ανεξαρτήτως της λύσης του
Κυπριακού.
Η κατά προτεραιότητα επανεγκατάσταση στα Βαρώσια προνοείτο
μάλιστα και στη Συμφωνία Υψηλού
Επιπέδου του 1979. Με αυτό το
υπόβαθρο, θέτει λοιπόν ο κύριος
Ομήρου το ερώτημα: «Είναι, ως εκ
τούτου, απορίας άξιον, γιατί ενώ
συζητούνται και αποφασίζονται
ΜΟΕ, τα οποία, εν πολλοίς, οδηγούν
σε διαμόρφωση συνθηκών ‘ομαλής
και καλής γειτονίας’ μεταξύ ‘των
δύο πλευρών’, αφέθη, με δική μας
ευθύνη, στο περιθώριο ένα ΜΟΕ,
περιβεβλημένο με την επίσημη έκφραση της συλλογικής βούλησης
της διεθνούς κοινότητας, όπως
είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Είναι μήπως δικαιολογία
ότι μια τέτοια απάντηση θα προσέκρουε στην άρνηση της Τουρκικής πλευράς; Αλλά, αν αυτή είναι
η νοοτροπία που χαρακτηρίζει την
εκ μέρους μας διαχείριση του Κυπριακού, θα έπρεπε από καιρό να
θεωρήσουμε ως ματαιοπονία κάθε
κίνηση, πρωτοβουλία ή διάβημα
με επίκληση της τουρκικής αδιαλλαξίας. Το καθήκον της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της ελληνικής
κυπριακής πλευράς είναι η άρνηση
συζήτησης οποιουδήποτε ΜΟΕ,
αν δεν εφαρμοστεί, κατά προτεραιότητα, ένα ύψιστο τέτοιο μέτρο,
όπως είναι η επιστροφή της πόλης
των Βαρωσίων».
Υποδεικνύει περαιτέρω ο κύριος
Ομήρου ότι και τα επανειλημμένα
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεταβίβαση της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου
στα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν
ανεκμετάλλευτα, αφού δεν υπάρχει
ανάλογη προβολή και διεκδίκηση
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι εκτοπισμένες οικογένειες της
Αμμοχώστου δικαιούνται να θέτουν
και να ξαναθέτουν το ερώτημα που
θέτει και ο κύριος Ομήρου και να
απαιτούν απάντηση, όπως δικαιούνται να θέτουν και να ξαναθέτουν το ερώτημα και να απαιτούν
απάντηση γιατί απερρίφθη η επανεγκατάσταση στα Βαρώσια που
προνοείτο στο Αγγλοαμερικανοκαναδικό Σχέδιο του 1978 και που
θα εγίνετο χωρίς όρους παρά μόνο
με την έναρξη συνομιλιών για λύση
ανεξάρτητα από την τελική έκβαση
των συνομιλιών. Τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών μας έδωσαν
ένα ισχυρότατο διεθνές έρεισμα
για διεκδίκηση της επανεγκατάστασης στα Βαρώσια υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο
δεν εκμεταλλευτήκαμε, ενώ καθήκον μας ήταν, όχι απλώς να μη συζητούμε άλλα ΜΟΕ, αν δεν εφαρμόζοντο πρώτα τα ψηφίσματα 550
και 789, όπως υποδεικνύει ο κύριος
Ομήρου, αλλά να μη συζητούμε
καν έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών αν δεν εφαρμόζοντο πρώτα
τα ψηφίσματα 550 και 789. Αυτό
ήταν και το νόημα της κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από

τη λύση του Κυπριακού επανεγκατάστασης στα Βαρώσια. Αντί
τούτου, στις δεκαετίες που ακολούθησαν αφήσαμε το τεράστιο
αυτό ΜΟΕ, που θα ήταν και καταλύτης της λύσης, να περιθωριοποιηθεί και ουσιαστικά να εξουδετερωθεί, αφού το θέμα των Βαρωσίων
συνεδέθη, όπως ήταν η τουρκική

επιδίωξη, με τη λύση του Κυπριακού. Και ας μην υποκρινόμαστε.
Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν θέμα ευρύτερης πολιτικής, αλλά απότοκο
της παρανοημένης «Αμμοχωστοποίησης» του Κυπριακού που συνδεόταν τόσο με την αλόγιστη συναισθηματική αντίληψη του «ή
όλοι ή κανένας» όσο και ιδιαιτέρως

με μεγάλα τοπικά οικονομικά συμφέροντα που το ίδιο αλόγιστα θεωρούσαν ότι θα επηρεάζοντο από
την επανεγκατάσταση στην Αμμόχωστο, στερώντας έτσι από ένα
μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων
την αποκατάσταση στα δικαιώματα
που όλοι οι μη εκτοπισμένοι απολαμβάνουν. Επήλθε έτσι η δαιμο-

νοποίηση του θέματος της Αμμοχώστου, προς μεγάλη ζημία και της
όλης υπόθεσης του Κυπριακού.
Έκτοτε, το Κυπριακό παρέμεινε
άλυτο και κατέστη συνεχώς πιο
δυσεπίλυτο, η επί τόπου κατάσταση
εδραιώνεται, η αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα συνεχίζεται,
αφού οι Τουρκοκύπριοι μειώνονται

και φεύγουν και οι έποικοι αυξάνονται και πληθύνονται, η επιρροή
της Τουρκίας στις κατεχόμενες περιοχές και η ισλαμοποίησή τους
παγιώνονται χωρίς να αντιλαμβανόμαστε μέσα στην κατεστημένη
μακαριότητα της ευημερίας και
«ανάπτυξής» μας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, καμία έκταση των
κατεχομένων περιοχών δεν ανεκτήθη παρά μόνο διαρκώς απειλείται επέκτασή τους, κανένας
εκτοπισμένος δεν επέστρεψε στο
σπίτι του παρά μόνο η πλειοψηφία
των εκτοπισμένων έχουν αποβιώσει, οι κατεχόμενες περιοχές έχουν
τύχει μη αναστρέψιμης κατοχής,
αλλοτρίωσης και εκμετάλλευσης,
και η Αμμόχωστος συνεχίζει να είναι βόρεια και δυτικά των τειχών
μία νέα και σύγχρονη μεγάλη τουρκική πόλη, νοτιοδυτικά μία άθλια
κατοικία εποίκων και νότια μία μεγάλη περίκλειστη έκταση που περιλαμβάνει όλη την περιοχή, η
οποία ταυτίστηκε με τη θαυμαστή
Αμμόχωστο του 1974 και που σπαταλιέται άσκοπα φθειρόμενη μέσα
στις δεκαετίες.
Και τίθεται πάλι επιτακτικά το
απλό ερώτημα του κυρίου Ομήρου,
υπό το φως μάλιστα των σημερινών
συνθηκών που εδώ και δύο σχεδόν
χρόνια οι συνομιλίες διακόπηκαν
και το Κυπριακό βρίσκεται σε τέλμα.
Δεν μπορεί η υπόθεση της Αμμοχώστου, που εκρίθη από το σύνολο
της διεθνούς κοινότητας να είναι
θέμα προτεραιότητας και ανεξάρτητο της λύσης του Κυπριακού, να
παραμένει όμηρος της μη επερχόμενης λύσης και να μην τίθεται
συνεχώς και πιεστικά από τη δική
μας πλευρά ως συγκεκριμένη και
σταθερή πολιτική ως το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ο
καταλύτης της ίδιας της λύσης. Το
θέμα δεν μπορεί να αποφεύγεται,
λέγοντας για δεκαετίες τώρα ότι
επίκειται η λύση του Κυπριακού,
διότι τα ίδια τα ψηφίσματα το αποσυνδέουν από τη λύση, ενώ και η
λύση δεν επέρχεται. Ούτε λέγοντας
προκαταβολικά ότι η Τουρκία δεν
θα συναινέσει, διότι η Τουρκία έτσι
όχι μόνο δεν πιέζεται, αλλά αποενοχοποιείται, ενώ η όποια επίκληση
της Τουρκικής αδιαλλαξίας θα αναιρούσε κάθε προσπάθεια προόδου
στο Κυπριακό. Εξ άλλου, σε προηγούμενα άρθρα μας είχαμε υποβάλει μία εμπλουτισμένη πρόταση
για την Αμμόχωστο υπό το φως
των συνθηκών που διαμορφώθηκαν
μέσα στα χρόνια, η οποία παρέχει
πολλά ωφελήματα και στους Τουρκοκυπρίους και θα μπορούσε να
τύχει της στήριξης της ίδιας της
Τουρκίας εφ’ όσον προωθείτο με
πρωτοβουλία της πλευράς μας ως
συγκεκριμένη πρόταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κατ’ επέκταση της διεθνούς κοινότητας.
Η ουσία είναι, όπως υποδεικνύει
ο κύριος Ομήρου, ότι το θέμα της
Αμμοχώστου είναι «περιβεβλημένο
με την επίσημη έκφραση της βούλησης της διεθνούς κοινότητας»
και τα τελευταία χρόνια μάλιστα
με την επίσημη έκφραση της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέσω των επανειλημμένων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η όλη υπόθεση του Κυπριακού στηρίζεται στα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να είναι τουλάχιστον απορίας άξιον
γιατί τα ψηφίσματα 550 και 789
αφέθησαν με δική μας ευθύνη στο
περιθώριο. Δεν μπορεί η διεθνής
κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας παρέχουν
ερείσματα και εμείς να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Είναι καθήκον
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της ελληνοκυπριακής πλευράς η
άμεση και απαρέγκλιτη προώθηση
και πρόταξη των ψηφισμάτων 550
και 789.

Ο κ. Θεόφιλος Β. Θεοφίλου είναι πρέσβυς ε.τ., πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Γεώργιος Κ. Αρέστης είναι επίτιμος
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Kent,
πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τέως δικαστής του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Δημήτριος Χ. Χατζηχαμπής είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του
Exeter, τέως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
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«Σκοτώνοντας» τα αφηγήματα Τσίπρα
Η αποδόμηση των πρωθυπουργικών επιχειρημάτων, προτεραιότητα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές
«Διαφωνώ και ÑÇÚÇÊÏÑ¦àÜÚÕÔ±ªÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÚÏÝ¡ÇãÕß
ÉÎÌÃàÜ§®ÏÇÄÖÕÏÕÔËÃÞËÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÇÙÑÒÎØ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇ
ÖÕßÈ¦àËÏÎ§ÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÇßÚÂÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝ ©ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
§ÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÞÇÒÇØÂ
ÉÂÌÕÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÐÕØÑÃàËÏ®
ÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÎÝÇÖÕÞÂÝÏÊÏÇÃÚËØÇÚÜÔÔÁÜÔ
¡ÎÔÇÌÂÙËÚË¦ÒÒÕßÝÔÇÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÍÏÇËÙ¦ÝÓÎÔÇÌÂÙËÚË
Ñ¦ÚÏÔÇÍÃÔËÏÞÜØÃÝËÙ¦Ý®ÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÓÃÇÌØ¦ÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÕßÊËÃÞÔËÏÚÕÔÊØÄÓÕÖÕß
ÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎËÏØÇÏ×ÝÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÎÔÑ¦ÒÖÎÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÊËÏÞÛËÃÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕ
ÙËÊÎÓÕÉÎÌÏÙÓÇÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬Õ×Ý
ËÊ×®ÂÚÇÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÍÏÇÚÎÔ×ØÇÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÙßÔÛÂÓÇÚÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇÖÕØËßÛËÃÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÎ
§¬ÕÖØÕËÊØÏÑÄÇÖËÚÇÐ¦ÓÎÔ®
ÙÚÎÔÇÖÕÞÂÊËÔËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÖÄÚÇÖÕÏÕÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔ
ÓËÚØÂÙËÜÔÖÕßÊÏÇÈ¦àÕßÔÙÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÚÕß
ÄÚÇÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØ
ÇÖÕÞÂÝ ÖØÕÚØÕÖÂÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÏÊÏÑ¦ÙÚÕßÝÔÁÕßÝÔÇÓÎÔÇÌÂÙÕßÔÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÞÜØÃÝÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÝÙßÓÓËÚÕÞÂÂÚÇÔÙÑÄÖÏÓÎ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÕ
ÖÇÍÏÜÓÁÔÕÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÎÝ§ÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÊÏÇÈ¦àÕßÔÑÇÏÖÕÙÕÙÚ¦ÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔÖÕßÂÊÎÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÊËÔ
ÛÇÉÎÌÃÙÕßÔ±ª
ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÔ§Ñ¦ÚÏ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÇÑÄÓÎÁÔÇÙÚÕÃÞÎÓÇ

ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Κατά την ομιλία του στην Κ.Ο. της Ν.Δ., ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε διλήμματα που επιδιώκει να λειτουργήσουν
ως προεκλογικός οδικός χάρτης, με συνέπεια να ακυρώνεται η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ προτού καν αρθρωθεί.

Στοίχημα για το επιτελείο της Ν.Δ., οι ψήφοι αναποφάσιστων που
ήδη δηλώνουν ότι δεν
θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
ÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕËÔ
ËÃÔÇÏËÐ¦ÒÒÕßÚßÞÇÃÕÄÚÏÙÚÎÔ
ÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÎÔ ©ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÑ¦ÉËÏ®ÚÇÇÌÎÍÂÓÇÚÇÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÖØÏÔÑÇÔ
ÇßÚ¦Ò¦ÈÕßÔÙ¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦®
ÙËÓÏÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÖÕß
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÛÇ

ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÇÖÄÒ¦ÙÖÎÖÄÒÜÙÎÑÇÏÁÔÚÕÔÕÚÕÇÌÂÍÎÓÇÊËÑÇËÚÃÇÝºÖËØÃÖÇÒÏÔÄØÛÜÙÎÝÚÎÝ
ËÐÏ¦Ý®±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÇ
ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕßÁÛËÙËÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÕßÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÕÞËÆÕßÔÙÚÕÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÜÝ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÝÕÊÏÑÄÝÞ¦ØÚÎÝÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÇÖÕÊÕÓÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕß±ª
ÖØÏÔÑÇÔÕÃÊÏÕÝÚÎÔÇØÛØ×ÙËÏ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒÎÙËÔÇ
ÇÖÕÊÄÓÎÙËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÎ
§ËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÎÔËÒÃÚÑÇÏÚÕßÝ
ÖÒÕÆÙÏÕßÝÑÇÏÕ±ªÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝÑÇÏÇÊÆÔÇÓÕßÝÇÓÇÝÖËÏ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÌÃÒÕÝÚÜÔ
ÇÊßÔ¦ÓÜÔÒÁÍÕÔÚÇÝÖÜÝËÓËÃÝ

ËÃÓÇÙÚËÓËÚÕßÝÒÃÍÕßÝÓËÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÓËÚÎÔ¸ËÒÃÚ¹ÇÚÕÖËÏ
ÖÕÏÕÝÇßÚÄ"©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÖÕßÁÑÕÉËÚÕ "ÕßÁÑÕÉËÚÏÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝÞÎØËÃÇÝ"ÇÚÕÖËÏÙËËÓ¦Ý
ÖÕßÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕËÍÍßÎÓÁÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÍÏÇ
ÖÕÒÃÚËÝ"ËÓÇÝÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÙßÔÊÁÙÕßÓËÚÕßÝÑÇÚ×ÚÇÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝ"®ÙÎÓËÃÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
¡ËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÛÁÒÎÙËÔÇ
ÇÖÕÊÕÓÂÙËÏÑÇÏÚÇÖËØÃÖÇÒÇÏÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÊÏÇÖÒÕÑÂÝ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÇÔÚÃÙÚÏÐÎ
ÓÁÙÜÓÏÇÝËÏÑÄÔÇÝ!ÚÎÙÆÍÑØÏÙÎ
ÚÕßßÖÕÉÂÌÏÕßËßØÜÈÕßÒËßÚÂÚÎ
§ÍÏÇÚØÕÆÑÇÏÇÍÜÔÏÙÚÂÍÏÇ

Με τις παροχές... παρά πόδα
στον δρόμο προς την κάλπη
Οι μετρήσεις και ο χρόνος των εθνικών εκλογών κρίνουν τη στρατηγική Μαξίμου
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σταθερά ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÁÜÔÖÇØÕÞ×ÔÓËÌÄÔÚÕÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝÑ¦ÒÖËÝÖÇØÇÓÁÔËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÇÖÄÚÎÔÖØÕÇÔÇÍÍËÒÃÇ®ÚÕßßÌßÖÕßØÍÕÆØÍÇÙÃÇÝ¬¦ÙÕßËÚØÄÖÕßÒÕßÖËØÃ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÊ×ØÕß¦ÙÞÇÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÙÆØÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÒÃÍËÝ
×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÔÕÏÑÚÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏÕÞØÄÔÕÝÖÕßÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÃÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÚÕ
ÔÁÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓÁØÏÙÓÇ®ÛÇÑÇÚÇÈÒÎÛËÃÙËËßÛËÃÇÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓË
ÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ©ÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏË¦ÔÕÏËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚËÒÏÑ×ÝÙßÓÖÁÙÕßÔÓËÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÙÚÏÝ
¡ÇãÕßËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÕÏ
ÄÖÕÏËÝÖÇØÕÞÁÝÛÇÖØÕÎÍÎÛÕÆÔ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
Ñ¬ÙÃÖØÇÝËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÛÁÙÎÚÕßÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÒÃÓÇÑÇÏÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕß
ÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕßÊÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÜÝ
ÎÉÇÒÃÊÇ®ÓËÚÎ§ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÒËÃÔËÏÑÇÏÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÂÚÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÛÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÚÏÝÖÇØÕÞÁÝÜÝËÌËÊØËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÖÇÃÐËÏ
ÑÇÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞÇØÚÃ®ÙÚÎ
Ó¦ÞÎÚÎÝËßØÜÑ¦ÒÖÎÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÙÚÕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποδοκίμασε τις
αναφορές Πετρόπουλου περί «δώρου Πάσχα» επειδή δεν επιθυμούσε το
ενδεχόμενο σχέδιο παροχών να μπει στην ατζέντα.
ÚÇÓËÃÕÍÏÇÖÏÛÇÔÁÝÖÇØÕÞÁÝ
ËÑÇÚËßØ×ÖÕßËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÇÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÑÇÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÊÏ¦ÛËÚÇÖÇØÄÚÏÑÆÑÒÕÏ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÕÑÒËÃÕßÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÓË
ÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔ
ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏÍÏÇÚÕ
ÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÕß 
¡¦ÒÏÙÚÇÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÑËÚØÄÖÕßÒÕßÖËØÃÊ×ØÕßÚÕß¦ÙÞÇ
ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÚÎÊÎÓÄÙÏÇÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÑÒËÃÊÎ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕß¦ÔÚÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÑ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕß
ËÃÞË¦ÒÒÎÇÌËÚÎØÃÇ©ßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊËÔËÖÏÛßÓÕÆÙËÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÔÇÓÖËÏ
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇËÔ×ÇÑÄÓÎÊËÔËÃÞË
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
ÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇ-

ÙÃÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑÇÏËÑÑØËÓËÃÎÕØÏÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
,\YVNYV\WÍÏÇÚÎÔËÑÚÇÓÃËßÙÎ
ÚÕßÊÏÙÇÖÄÚÇÑÁØÊÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÃÙÎÝÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚËÒÁÞÎÚÕß±ªÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊËÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝßÌßÖÕßØÍÕÆÝÚÎÝÇÒÒ¦
ÇÖÄÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÂ
ÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÔÚÄÝÚÕßÖØÏÒÃÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝ
ØÆÛÓÏÙÎÝÚÜÔÊÄÙËÜÔÍÏÇÚÏÝ
ÕÌËÏÒÁÝÖØÕÝÚÇÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÑÇÏÚÎÔËÌÕØÃÇÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇËÃÞÇÔ
ÇÔÇÑÆÉËÏÊÏÇÌÜÔÃËÝÓËÚÇÐÆÑÕØßÌÇÃÜÔßÖÕßØÍ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕß
ÖÕßËÖÁÓËÔËÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÄÙËÜÔÔÇÓËÏÜÛËÃÁÜÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕ

ÂÓÏÙß¬ËÒÏÑ¦ÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÜÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÎØÆÛÓÏÙÎ
ÔÇËÃÔÇÏËßÁÒÏÑÚÎÑÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÙÚÕÆÉÕÝÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÕß
ÕÌËÏÒÁÚÎÐ¦ÒÒÕßÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇ
ÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏÚÇÂØËÓÇÔËØ¦®ÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖßÒ×ÔËÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÛÇÙÚÎØÏÞÛËÃÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎÔÖÕØËÃÇÖØÕÝ
ÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÞËÏØÏÙÓÕÃ
ØÂÐÎÝ®ÚÕßÖÕßÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÎÞ×ØÇËÑÚÄÝ
ßØÜà×ÔÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÕØÏÙÚÏÑ¦
ÖÇØËÒÛÄÔÖÃÙÎÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÊËÔËÖÏÛßÓËÃÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÖÕßÛÇ
ËÖÏÊËÃÔÜÔÇÔÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑÇÏ
ÛÇÑÇÛÏÙÚÕÆÙÇÔÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÓÏÇ
ÔÁÇÁÐÕÊÕÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬

Τα ειδικά μισθολόγια
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÖØÕÌÃÒÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙßÔÏÙÚ¦ÙÚÇÛËØÂËÖÏÊÃÜÐÎ
ÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÑÇÏÇÖÄÚÎÔÁÇØÆÛÓÏÙÎÍÏÇ
ÚÇËÏÊÏÑ¦ÓÏÙÛÕÒÄÍÏÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÈËÈÇÃÜÝÓËÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔÓËÖÕÒÏÚÏÑÄ
¦ØÜÓÇ!¬ÕËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÛÇÞØÜÓÇÚÃÙÕßÔ®ÕÏÊÏ×ÐËÏÝÍÏÇ
ÚÇÊ¦ÔËÏÇÚÎÝ§ÑÇÏÚÕß© 
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎßÖÄÛËÙÎÚÎÝ5V]HY[PZ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏËÐËÒÃÐËÏÝ

ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÓËÚÁÒÏÕß ßÓÖÕßØÄÖÕßÒÕßÓËÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÁÚØÕ ÄÑÑÇÒÎ!Í×
ËÃÓÇÏÓËÚÎÔËÒÃÚÑÇÏÚÎÊÏÇÖÒÕÑÂ
ÖÕßÖØÕÚËÃÔÜÍÏÇßÖÕÉÂÌÏÕËßØÜÈÕßÒËßÚÂÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÙÇÔ
ÚÕÔÚ ßÓÖÕßØÄÖÕßÒÕÑÇÏÄÞÏ
ÇßÚÄÝÖÕßÛÁÒËÏÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂ
ÚÕÔ ÄÑÑÇÒÎÖÕßËÃÔÇÏÎÊÏÇÖÒÕÑÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÂÓËØÇ"®
ÇØÕÓÕÃÜÝ ÚÙÇÒ¦ÑÜÙË®
ÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÖËØÃ
ÇÑØÕÊËÐÏ¦Ý§®ÎÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÇÑØÕÊËÐÏÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝ®ÙÚÎÔßØ×ÖÎ¬ÕÊËÆÚËØÕÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇØØÏÌÛËÃÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÎ§ÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙË
ÙÚÎÔÇÖÇÃÚÎÙÎÔÇÒÎÌÛÕÆÔÓÁÚØÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÃÑÚÕØ©ØÓÖÇÔ
ÙÚÕ ¬ÕÃÊÏÕÓ¦ÒÒÕÔÏÙÞÆËÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ!ßÚÄÝÖÕßÑßÈÁØÔÎÙËÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓËÚÕÔ
Ñ ÇÓÓÁÔÕÇßÚÄÝÖÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÙßØËÚÎÞ×ØÇÙË
ËÑÒÕÍÁÝÓÇàÃÓËÚÎ²ØßÙÂßÍÂ"
ÇÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÇÑØÇÃÕßÝ®ÇßÚÄÝ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ËÊ×ÑÇÏÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÄÚÏÛÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÊÃÑÎÚÎÝ²ØßÙÂÝ
ßÍÂÝ"®ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑË

Το ατού της οικονομίας
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÊËÔÂÚÇÔÚßÞÇÃÇ
ÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÕÃÊÏÕÝÇÖÄÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÎÖÇÍÏÜÓÁÔÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ßÖÁØÚÎÝ§ÇÒÒ¦ÄÚÏ
ÑËÔÚØÏÑÄÑØÏÚÂØÏÕÚÎÝÉÂÌÕßËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÖÜÝËÃÖËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÛÇÑØÏÛËÃÖÕÏÕÔËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÖÕÒÃÚËÝÍÏÇÔÇÌÁØËÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÔÁËÝÊÕßÒËÏÁÝ®ØÕÌÇÔ×ÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
§ÊËÔÛËÜØËÃÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÚÕÆÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÇÒÒ¦ÊÏÑÄÚÕß
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÓËÔÄÎÓÇÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÑËÃÛÇÑØÏÛËÃÎÓ¦ÞÎÑÇÏËÑËÃÊÃÔËÏÂÊÎÚÕ
È¦ØÕÝÖØÕÙÛÁÚÕßÔ

Κλείνουν θέση
στο ψηφοδέλτιο
Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο –ή δεκαπενθήμερο το αργότερο– φαίνεται
ότι θα ανακοινωθούν οι
επόμενοι, και τελευταίοι, υποψήφιοι της Νέας
Δημοκρατίας για το ευρωψηφοδέλτιο. Κι αυτό,
προκειμένου να δοθεί και
σε αυτούς επαρκής χρόνος να τους γνωρίσει η
κοινή γνώμη. Σημειώνεται
ότι μετά και την απόφαση
του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να κατέλθει τελικά υποψήφια στην Ευρωβουλή
και όχι στην Α΄ Θεσσαλονίκης η Μαρία Σπυράκη,
απομένουν επτά κενές
θέσεις.
Οι πέντε, με βάση και την
ποσόστωση για το 40%
της γυναικείας συμμετοχής, σημαίνει ότι θα πρέπει να καλυφθούν από
γυναίκες. Μία από αυτές,
σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλυφθεί από
τη δημοσιογράφο Βίκυ
Φλέσσα. Την ίδια στιγμή,
κενές παραμένουν δύο
θέσεις για άνδρες. Για
την ώρα, δεν φαίνεται ότι
αυτές θα καλυφθούν από
δημοσιογράφους, αν και
ουδείς μπορεί να είναι
σίγουρος μέχρι την τελική ανακοίνωση των ονομάτων, καθώς τις επαφές
για το ευρωψηφοδέλτιο
και τις σχετικές συνεννοήσεις έχει αναλάβει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η «προοδευτική συμμαχία»
διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενας ÇÛÁÇÚÕÝÖÄÒËÓÕÝËÔÚÄÝÚÜÔ
ÚËÏÞ×ÔÚÕß±ªÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÖÒÂØÎËÐÁÒÏÐÎÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇ®ÑÇÏÚÕÖËØÃÌÎÓÕ
¦ÔÕÏÍÓÇÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÞ×ØÕÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÇßÚÂÝÚÎÝ
Ó¦ÞÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕ¶ÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÕ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ¶ÑËÔÚØÏÑÂÝÌÆÙËÜÝ
ËØ×ÚÎÓÇ!¬ÏÑÄÓÓÇËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÕ
±ª"ØÏÙÚËØÄÂÖÒÁÕÔÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÄ"®ÇÌÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏº/ÍÏÇÔÇÇÑØÏÈÕÒÕÍÕÆÓË
ßÖ¦ØÞËÏÙÇÌÁÙÚÇÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚÇÐÆÑÕØßÌÇÃÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇËÐ¦ÍËÚÇÏÕßÑÕÒÃÍËÝÌÕØÁÝÓÏÇ
ÖÕÒßÍÒÜÙÙÃÇ ¦ÚÏÖÕßÇÒÒÕÏ×ÔËÏ
ÚËÒÏÑ¦ÚÕÑËÔÚØÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇÖÕßÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓËÚ×ÖÕß®ÄÖÜÝÚÄÔÏÙË
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÚÄÙÕÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÕÒÏÚÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÄÙÕ
ÑÇÏÙËÖØÄÙÌÇÚÎËÑÊÂÒÜÙÎÙÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÄÖÕßÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÇËÑÚÄÝ±ªÙÚËÒÁÞÎÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÞ×ØÕ
ÚÕßÝËÃÖËËÊ×ËÃÔÇÏÚÕÙÖÃÚÏÙÇÝ®

Η τοποθέτηση Τσακαλώτου
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆÓÖØÇÔÚËÌËØÍÏÇÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÎ
ÖØÄÙÌÇÚÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÑ
¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕßÖÕßßÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÎÍËÃÚÇÏÑÇÏÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔ®ÕÕÖÕÃÕÝ
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÕ±ªÊËÔÐËÞÔ¦ÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÑÇÏÙÚÏÝ
ËÖÏÑËÃÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÖ¦ËÏÜÝ
ØÏÙÚËØ¦®ÑÇÏÜÝØÏÙÚËØ¦ËÖÏÊÏ×ÑËÏÙßÓÓÇÞÃËÝ®ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÕßÑ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕß¶Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÓËÒÎÚÁÕ¶ÁÍÏÔËÙËÑÕÓÓÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕß±ªËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÖØÕÔÕÓÏÇÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÙÑÒÎØÄÖßØÂÔÇ®ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ

ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇÖØÕÝ
ÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÁÌßØÇÝ®ÇÒÒ¦
ÑÇÏËßØÆÚËØÇÙÚÕßÝÑËÔÚØÕÍËÔËÃÝ
ÖÜÝÕ±ªÖÇØÇÓÁÔËÏÑÄÓÓÇ
ÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏÊËÔÁÞËÏÓËÚËÐËÒÏÞÛËÃÙËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÂØÛËÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÑªËÖÕÆÙÎÖÕß
ÇÔÁÊËÏÐËÚÏÝÇÔÚÃØØÕÖËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÏÝ
ÖÇØßÌÁÝÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝÖÕß
ÒÁÍËÚÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇ®

Οι υπέρμαχοι του «μετώπου»
¬ÇÊÆÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÚÎÔËßØÆÚËØÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß±ª
ÍÏÇÚÕÖÕÆÕÊËÆËÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÖÎØË¦àËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÕßÖÇØ¦ÚÕÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÓÁÚÜÖÕ®ÓÏÒ¦ËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÇØÏÙÚËØÄ±ª®
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖ¦ÔÚÜÝÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÁÞËÏÍÃÔËÏÖÏÕÁÔÚÕÔÎ
ÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÏÝÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝ
ÖÚÂÙËÏÝÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÚÕß±ªÙËÖËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏÊÂÓÕßÝ
¬ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕßÖÕÉÂÌÏÕÏÚÕß
¡ÇÐÃÓÕßÙËÑÕÓÈÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÑÇÏÊÂÓÕßÝÔÇÓËÃÔÕßÔËÑÚÄÝÊËßÚÁØÕßÍÆØÕßÁÞËÏËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÖÚÁØßÍÇÖÕßÒÁËÏ
ÖÜÝÕ±ªÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏ
ÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÄÝ®ÙÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÕßÓËÚ×ÖÕß¥ÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÌÁØÔÕßÔÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÑ
ËØÕßÒ¦ÔÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÕß
ÑÕÆÍÏÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÊÏËØÜÚ×ÓËÔÕÏÍÏÇÚÃÔÇÓÎÙÚÎØÃÐËÏÇÖËßÛËÃÇÝÕ±ªÇßÚÁÝÚÏÝ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÄÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÁÞËÏÑÏÔÎÛËÃÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÚÕß
ÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎßÚÏÑÂÝÒÒÇÊÇÝ
Ö ÇÚÙÏÌ¦ØÇ

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

Tην Κυριακή 7 Απριλίου μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 16ο τόμο!
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Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Δημοψήφισμα
για Ζάεφ
και Πρέσπες
οι εκλογές

Ενήμερος από πρώτο
χέρι για τον «πόλεμο
του κρασιού» ο Τσίπρας

Κάλπες για πρόεδρο στη Βόρεια Μακεδονία
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Στον απόηχο ÚÎÝÑÆØÜÙÎÝËÔÓÁÙÜÊÏÞÇÙÓÕÆÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¦ËÌÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇËÏÙÁØÞËÚÇÏÇÖÄÇÆØÏÕÑÇÏ
ËÖÏÙÂÓÜÝÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚØÕÞÏ¦¡ÖÕØËÃÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇÖØÕÙÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÍÏÇÔÇËÑÒÁÐÕßÔÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÔÁÕÖØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÄÓÜÝ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÑÇÏÎÔÁÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇßÚÂÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÙÚÎÞ×ØÇËÃÔÇÏÖÕßÛÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔ
ÚÎÔÉÂÌÕÚÕßÝ
ÔÕËÑÒËÑÚÄÝÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÚÁÈÕËÔÚ¦ØÕÙÑÏËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÕÄØÇÔ¦ËÌÛÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÚÎÒÇáÑÂËÚßÓÎÍÕØÃÇÜÝËÖÏÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝÁÜÝÚ×ØÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕß
ËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÕÆØÏÕßÝÚÕßÝÇÔÁÓÕßÝ®ÛÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕß
àÎÚÕÆÔÕÏØßÐÁÒÒËÝ×ÙÚËÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÕßÕßÔÃÕßÔÇÒ¦ÈËÏ
ÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇ
ÁÔÇØÐÎÝÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ¦ÔÄÓÜÝÎÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÑÒÁÐËÏÖØÄËÊØÕ
ÚÎÔÑÕØÔÚ¦ÔÇÏÒÏ¦ÔÕÌÙÑÇÁØÞÕÔÚÇÏÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÍÏÇÚÕÔ¦ËÌ
ÔÇÇØÔÎÚÏÑÄÍÏÇËÑËÃÔÕÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶ÜÝÒÇáÑÂ
ÑÇÚÇÊÃÑÎÚÜÔÁÜÝÚ×ØÇÖËÖØÇÍÓÁÔÜÔÚÕßÑÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÎÝËÖËÏÙÕÊÏÇÑÂÝÉÂÌÏÙÎÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔ
ØËÙÖ×ÔÑÇÏÕÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÛÇ
ÑÇÚÇÙÚÕÆÔÓÕÔÄÊØÕÓÕÝÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÑÇÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕß
¬ÕÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÕ

ÃÊÏÕÝÙÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÔÚÏÓÖÁÏÚÇßÚÂÝ
ÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÓËÚÕÔÎÍÁÚÎÚÕß
=496+745, ØÃÙÚÕ¡ÃÚÙÑÕÙÑÏ
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏË¦ÔÎÚÚÎÛËÃÕßÖÕÉÂÌÏÄÝÚÕßÑÇÏËÌÄÙÕÔÚÕàÎÚÂÙËÏ
ÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏ¦ÓËÙÇ
ÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝÒÇáÑÂÝËÔÚÕÒÂÝ¦Ô
ÜÙÚÄÙÕÚÏÝËÔÊËÞÄÓËÔËÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÏÝÑËØÊÃÙËÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÚÄÚËÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ¦ØÊÎÔÚÕÙÑÎÔÏÑÄÙË

Εάν οι πολίτες επιλέξουν
την υποψήφια της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης,
Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα,
έρχονται τα πάνω κάτω
για τον Ζάεφ.
ËÖÃÖËÊÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃÇØÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÎ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ

Η κρίσιμη ερώτηση
©¦ËÌØ×ÚÎÙËËßÛÁÜÝÙÚÕÔÚÏÓÖÁÏÚ
ÚÕÔ¡ÃÚÙÑÕÙÑÏË¦ÔÛÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇËÌÄÙÕÔÚÕ=496+745,
ÍÃÔËÏÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏËÑËÃÔÕÝÇÖÁÌßÍË
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÚÎÔÓÖ¦ÒÇ
ÙÚÎÔËÐÁÊØÇ®
¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÊÎÒÇÊÂ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÇÊÆÔÇÚÕÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÎÚÇÑÚÏÑÂÚÎÝßÖÕÔÄÓËßÙÎÝÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÝÇÖÄÓÏÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆ=496
ÖÕßÜÝÍÔÜÙÚÄÔÇÔÚÏÚ¦ÞÛÎÑËÙÌÄÊØÇ

O πρωθυπουργός =Ì¨Ñ=ÒÉ×ÙÉÂ{ÒÈÐ{ÜÉËÐÉ³É~ÜÉ~³Ì³È
o{Ñ³i¨ÉÙ¨ËÑ.³ÓK(É³Ò¨~{
ÙÚÎÔÉÂÌÏÙÂÚÎÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÊËÔ
ÛÇÁÞËÏÚÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇÚÎÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÄÖÜÝ
ÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÕ¡ÃÚÙÑÕÙÑÏÚÕ=496
+745,ÛÇÖØÕÙÊ×ÙËÏÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÞÇØÇÑÚÂØÇËÌ»ÄÒÎÝ
ÚÎÝÆÒÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÜÝàÂÚÎÓÇÇÏÞÓÂÝÚÎÔËÛÔÏÑÂ
ÖØÕÊÕÙÃÇ®ÚÕß¦ËÌÄÖÜÝÛËÜØËÃÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô
ËÔÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÜÙÚÄÙÕÙËÇßÚÂÔÇÒÒ¦ÙÚÎÌÇØÁÚØÇÚÕßÛÇÁÞËÏÑÇÏ
ÚÏÝÕßÑÕÒÃÍËÝÇÓÇØÚÃËÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇÖØÕÚÕÆÑÇÔÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÁÔÇÔÞØÄÔÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊÁÞËÚÇÏÂÊÎÖßØ¦ÍÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÔËÖÕÚÏÙÓÕÆÑÕÓÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÇÒÇàÕÔËÃÇÝÇÙÌßÑÚÏÑÕÆ

ËÒÁÍÞÕßÚÜÔ¡¡ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÄÙÕ
ÂÚÇÔÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÇÚÎÍÕØÕÆÙËÄÞÏ¦ÊÏÑÇÚÕÔÌßÍÄÊÏÑÕÙÂÓËØÇ
ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ§ÃÑÕÒÇÑØÕÆËÌÙÑÏØÕÈÒÁÉËÏÝËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÔÜØÃÝ
ÔÇÍÃÔÕßÔÖÒÎÔÄÓÜÝÓÏÇÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßËÃÊËÚÕÌÜÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÁÊÏÔËÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ
ÓÕÔ¦ÊÜÔ ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÕÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÚÕß¦ËÌßÚÂÑÇÛËÇßÚÂ
Ö¦ÔÚÜÝÎËÑÒÕÍÂÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÄÒËÝÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÊËÔÙÚËØËÃÚÇÏÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÇÖËØÞÄÓËÔÕßÑÏÄØÍÑÏÈ¦ÔÕÌÕ
ÕÖÕÃÕÝÁÑÇÔËÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇÍÏÇ
ÔÇÌØËÔ¦ØËÏÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕß¦ËÌ

Στα Σκόπια ÓËÚÇÈÇÃÔËÏÚÎÔ¬ØÃÚÎÕÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔÌÃÒÕÄØÇÔ¦ËÌ®ÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕß
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓËÚÇÈÇÃÔËÏÓËÇßÚÂÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇËÖÏÙÂÓÜÝÙÚÇÑÄÖÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÕÖÄÚË
ËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔÚÄÚË-@964Õ ×ÙÚÇÝÎÓÃÚÎÝ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊÏ¦ÙÑËÉÎÝÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÒÒÎÔËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏ
ÙÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßËÃÞËÓÇàÃÚÕßÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎÜÝÖØÕÝÚÕ
Ë¦ÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÃÌÕØËÃÝÚÎÝÈÄØËÏÇÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÄÖÜÝÚÇËÖÏÓËÒÎÚÂØÏÇÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÑÇÏÈÏÕÚËÞÔÏÑÄÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏÊËÔÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÔÊËÏÑÚÏÑÄÝÚÜÔÇÔÕÏÞÚ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔÙÚÎÙÞÁÙÎ
ÛÂÔÇÝÑÕÖÃÜÔËÃÔÇÏÑÇÏÕÖÄÒËÓÕÝÚÕßÑØÇÙÏÕÆ®
ÓËÚÕßÝÈÄØËÏÕßÝ
ÍËÃÚÕÔËÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÑØÇÚ¦ËÏÇÖÄÚÏÝÇØ- Την Τρίτη ο πρωθυÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ÓËÚÎÔÖÏÕ πουργός θα μεταβεί
ÖØÄÙÌÇÚÎÓ¦ÞÎ® στη γειτονική
ÔÇ ÊÃÔËÚÇÏ ÙÚÎÔ
χώρα, συνοδευόμενος
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÁÑÛËÙÎÕÃÔÕß7YV^LPU από επιχειρηματίες,
ÙÚÕ§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌ
για να στηρίξει
ÚÎÝ ËØÓÇÔÃÇÝ
ÄÖÜÝËÃÞËÇÖÕÑÇ- τον «φίλο Ζόραν Ζάεφ».
ÒÆÉËÏÎ ® ÇÚ¦
ÚÎÔÖ¦ÍÏÇÖØÇÑÚÏÑÂÚÕßÝÚÇÑÄÖÏÇÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÓË
ËÚÏÑÁÚËÝ>PULZVM4HJLKVUPH®ÙÚÕÖËØÃÖÚËØÄÚÕßÝ
ÓÕÒÕÔÄÚÏËÃÞËÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÐÄØÍÏÙËÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑÇÔÙÚÕßÝÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÔ×ÖÇØËÔÁÈÎÙÇÔÑÇÏÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ ÇÚÄÖÏÔÇßÚÕÆÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ßÖËÆÛßÔÕßÝÚÕßÖËØÏÖÚÁØÕßÑ¦ÖÕÏËÝÚÇÓÖËÒÃÚÙËÝÖÕß
ÇÔÁÍØÇÌÇÔÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ®×ÙÚËÚÕàÂÚÎÓÇÔÇ
ÒßÛËÃÖØÕÙÜØÏÔ¦
¬ÎÔßÖÄÛËÙÎÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÙÚÃÇ¶Õ
ÍÔÜÙÚÄÝÕØËÏÕËÒÒÇÊÃÚÎÝÕÏÔÕÖÕÏÄÝÇÍÍÁÒÎÝËØÕÈÇÙÏÒËÃÕßÕÕÖÕÃÕÝÚÕßÁÊËÏÐËÑÇÏËÚÏÑÁÚËÝÑØÇÙÏ×Ô
ÖÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÑÇÏÁÌËØÇÔÚÎÔÁÔÊËÏÐÎ>PULZVM
4HJLKVUPH®ÚÏÑÁÚËÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÙÆÍÞßÙÎ
ÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÍÕØ×ÔÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÓËØÏÑÂÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ
ÑØÇÙÏ¦ÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÜÝËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÑÇÚÕÞßØ×ÙËÏÊÏËÛÔ×ÝÚÎ
ÓÇÑËÊÕÔÏÑÂÍËÜÍØÇÌÏÑÂÖØÕÁÒËßÙÎ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊÏÇÈËÈÇÃÜÙËÚÕÔÑËØÕÈÇÙÏÒËÃÕßÄÚÏÚÕÛÁÓÇÛÇ
ØßÛÓÏÙÚËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô

Στήνουν «ραντάρ» στο λαθρεμπόριο καπνού
Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα ιχνηλασίας στα πακέτα τσιγάρων ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Η ημερομηνία ËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÙÞËÊÄÔ
ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎÚÇÔÎ¡ÇãÕß
ÄÚÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÎÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÖ¦ÔÜÙË¦ØÛØÕÚÕßÙÞËÊÃÕß
ÔÄÓÕßÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÖÕß
ÓËÚÁÌËØËÚÏÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÙÞËÚÏÑÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÏÞÔÎÒÇÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÖÔÕÆ
ÊÏ¦ÚÇÐÎÇßÚÂËÃÞËÑÇÚÇÙÚËÃÔÜØÃÚËØÇÖËÊÃÕÁÔÚÕÔÜÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔ
ËÔÚÄÝ±ªÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝÚËÞÔÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÖÕßÖØÄÚËÏÔÇÔÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÁÚÙÏÎÚËÒÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÊËÔßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ËÖÚËÓÈØÃÕß¬×ØÇÛÇÏÙÞÆÙËÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÙË
ÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÇÖÄÚÏÝ
¡ÇãÕß ¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÄÖÜÝÂÚÇÔÚÕÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÒÇÛØËÓÖÄØÏÕÑÇÖÔÕÆÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÞËÏËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÕ ÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
©ÏÊßÙÑÕÒÃËÝÚÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝËÏÊÏÑÄÚËØÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÒÇÛØËÓÖÄØÏÕÑÇÖÔÕÆÇÖÄ
ÚÕÕÖÕÃÕÕßÑÒËÃÊÎÝ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝÂÒÖÏàËÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÇ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏ®ÇØÑËÚÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÇÖÄÊÏÇÌßÍÄÔÚËÝÌÄØÕßÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÖØ×ÚÕ¦ØÛØÕÚÎÝØÆÛÓÏÙÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÏÞÔÎÒÇÙÏÓÄÚÎÚÇ!©ÒËÝÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÙßÙÑËßÇÙÃÇÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÑÇÖÔÕÆÙÙÖÇÑÁÚÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÎ
ÙÞËÚÏÑÂÊÏ¦ÚÇÐÎËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÓËÓÕÔÇÊÏÑÄÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÏÑÄÑÜÊÏÑÄÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏÎÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÓÕÔÇÊÏÑÕÆÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÏÑÕÆÑÜÊÏÑÕÆÇßÚÄÝÚßÖ×ÔËÚÇÏ
ÂÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÑÇÚ¦ÚØÄÖÕÔ×ÙÚË
ÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÔÇÇÌÇÏØËÛËÃËÃÔÇÏ
ÇÔËÐÃÚÎÒÕÝÑÇÏÊËÔÑØÆÈËÚÇÏÕÆÚË
ÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏÓËÑÇÔÁÔÇÚØÄÖÕÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÖÄÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ËÖÏÙÂÓÇÚÇÂËÚÏÑÁÚËÝÇÔÇÍØÇÌÂÝÚÎÝ

ÚÏÓÂÝÂÇÖÄÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÙßÙÑËßÇÙÃÇÝÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÖÔÕÆÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏËÑÚÄÝÚÎÝÔÜÙÎÝÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÖÇØÄÔ¦ØÛØÕËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÓÄÔÕ
ÙÚÇÖØÕáÄÔÚÇËÑËÃÔÇÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÎÝÔÜÙÎÝ
ÂÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÙËÇßÚÂÔ®
¡ËÊßÕÒÄÍÏÇÎØÆÛÓÏÙÎÇÌÕØ¦
ÚÙÏÍ¦ØÇÖÕßÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏËÔÚÄÝÚÎÝ
ÂÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÔÇÊÏÇÚËÛÕÆÔ
ÙËÇßÚÂÔ¬ÏÍÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÓËËÑËÃÔÇÚÇÚÙÏÍ¦ØÇÖÕßÐËÑÏÔÕÆÔÙÚÇ
ÞÇØÚÏ¦®ÍÏÇÞ×ØÇËÑÚÄÝÑÇÏ
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙËÇßÚÂÔ"¬ÃÖÕÚÇ®
ÇÖÇÔÚÕÆÔÕÓÄÌÜÔÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝ
ÈÏÕÓÎ_ÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÊÏÜÑÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
¬ÕÚÕÔÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÕß±ªÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÎ
ÇÍÕØ¦ÚÕßÓÎÔÄÓÏÓÕßÑÇÖÔÕÆËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÜÔßÉÎ-

ÚÓÄÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÑÇÏÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑÇÔ!
| ÙÏÍÇØÁÚÇÊÏÇÌÄØÜÔ
ËÖ×ÔßÓÜÔËÚÏÑËÚ×Ô
| ÌÃÒÚØÇ
|ÐÏÊÏ¦ÊØÕÓÕÏÑÆÒÏÙÎÝÑÇÏÓËÚÇÌÕØ¦ÝÙßÙÑËßÇÙÏ×Ô
|ÆÕÞËÏØÕÑÃÔÎÚÇÇÔßÉÜÚÏÑ¦ÖËØÕÔÕÌÄØÇ
|¡ÎÞÇÔÂÑÕÖÂÝÑÇÖÔÕÆ
|¡ÎÞÇÔÂÙßÙÑËßÇÙÃÇÝ¶ÖÇÑËÚÇØÃÙÓÇÚÕÝÊËÙÓÃÊÜÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
|±ÒÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÙÏÍ¦ØÜÔ
|ßÍÇØÏ¦ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÚÆÖÕß
|¡ÎÞÇÔÕÑÃÔÎÚÕÖËØÕÔÕÌÄØÕÄÞÎÓÇÓËÙÇÃÕßÓËÍÁÛÕßÝ
|Ó¦ÔÚÇÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚËÓÇÞÏÙÓÁÔÕßÑÇÖÔÕÆ
ÎÓÇÔÚÏÑÂÁÔÊËÏÐÎËÃÔÇÏÄÚÏÙË
ÖÕÒÒÁÝÖÇØÄÓÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏ
ÕÊÎÍÃËÝÍÏÇÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝßÍËÃÇÝ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÙÚÇÖÇÑÁÚÇÍØÇÓÓÁ-

Κάθε πακέτο θα φέρει
μοναδικό κωδικό
ο οποίος θα δίνεται από
τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων.

Σήμερα, «κάθε τέταρτο
τσιγάρο στην Ελλάδα
δεν είναι νόμιμο»,
εκτιμούν παράγοντες
της βιομη-χανίας αλλά
και στελέχη του ΥΠΟΙΚ.

Ò×ÔÌÄØÜÔÙÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝ274.¬ÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÞØÕÔÏ¦ÓËÏ×ÛÎÑËËÒÇÌØ¦ÒÃÍÕÑ¦ÚÜÇÖÄ ÍÏÇÔÇËÑÚÏÔÇÞÛËÃÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÚØÏËÚÃÇÑÇÚ¦ÕÒÄÑÒÎØËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝ!ÂÓËØÇÑ¦ÛËÚÁÚÇØÚÕ
ÚÙÏÍ¦ØÕÙÚÎÞ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÔÄÓÏÓÕ®ËÑÚÏÓÕÆÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚËÒÁÞÎÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ÇÏÇÔÖÇÒÏÄÚËØÇËÏÙ¦-

ÍÕÔÚÇÔÖÇØ¦ÔÕÓÇÚÙÏÍ¦ØÇÑßØÃÜÝ
ÇÖÄÞ×ØËÝÄÖÜÝËÑËÃÔËÝÚÕßËØÙÏÑÕÆÎ ÃÔÇÂÑÇÏÎÏÈÆÎÙÂÓËØÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏËÔÚÄÝÙßÔÄØÜÔ
ØÏÔÇÖÄÊÁÑÇÓÂÔËÝÎÚËÒËßÚÇÃÇÓËÍ¦ÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÎÔÚÚÏÑÂÄÞÏÚßÞÇÃÇÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÂßÖÕÊÏËÆÛßÔÙÎÚÎÝ
ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÃÞË
ÙÚÄÞÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÙÏÍ¦ØÜÔÙÚÎÔ

ÚÚÏÑÂÑËÃÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑÇÔ
ËÑÇÚÒÇÛØÇÃÇÚÙÏÍ¦ØÇÑÇÏÓÎÞÇÔÕÒÕÍÏÑÄÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÙÑËßÂÚÕßÝ©ÏÊÏÇÌßÍÄÔÚËÝÊÇÙÓÕÃÑÇÏÌÄØÕÏÍÏÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ßÖÄÛËÙÎÖØÕÙÁÍÍÏàÇÔÚÕÖÕÙÄÚÜÔ
ËÑÇÚËßØ×ÓËÚÎÙßÔÕÒÏÑÂàÎÓÃÇËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËÑÇÚËßØ×
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß
ÕØÜÖÃÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÖÕÛÂÑÎ

ÔËÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÄÞÏ
ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÄÖÜÝÍÏÔÄÚÇÔÓÁÞØÏ
ÚÕ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÓÁÚØÕßÑÇÚÁÙÚÎËÌÏÑÚÂÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÓËÍ¦ÒÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÝÄÖÜÝ
ÎËÒÈËÚÏÑÂ:0*7(ÊËÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÓËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÑØÏÈ×Ô
ÒÕÍÏÙÓÏÑ×ÔËÔ×ÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÆÙÚËØÇÎßÏÕÛËÚËÃÒÆÙËÏÝÇÔÕÏ-

ÞÚ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏËßÑÕÒÄÚËØÇÑÇÏÌÚÎÔÄÚËØÇ©ÏÓÕÔÇÊÏÑÕÃÑÜÊÏÑÕÃÚÕß
ÖÇÑÁÚÕßÛÇÊÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÒÎØÕÌÕØÏÇÑ×Ô
ßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕÓÎÚØ×ÇÁÔÇÖÕßÛÇÚÎØËÃÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÁÔÇÊËÆÚËØÕ
ÖÕßÛÇÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎÓËÚÇÐÆ
ÞÕÔÊØÁÓÖÕØÕßÑÇÏÙÎÓËÃÕßÒÏÇÔÏÑÂÝÓÕÔ¦ÊÇÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÚÜÔ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ¬Õ
ÚØÃÚÕÙÑÁÒÕÝÖÕßÚÎØËÃÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄËÐÜÚËØÏÑÄ
ËÒËÍÑÚÂÑËÃÔÕÝßÖÕÈ¦ÒÒËÏËÚÂÙÏÇ
ÁÑÛËÙÎÙÚÎÔÇØÓÄÊÏÇÏËÆÛßÔÙÎ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÚßÞÄÔÖÇØÇÚßÖÃËÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎ
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄ¦ÚÕÓÇÑÇÏ
ÊËÔÖÜÒÕÆÔÙÚÎÒÏÇÔÏÑÂÖØÁÖËÏ
ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÁÚØÇÊÁÕßÙÇÝ
ËÖÏÓÁÒËÏÇÝÜÝÖØÕÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÑÇÏÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÕßÝÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÇÖÄÚÕÖÕÏÔÏÑÄÓÎÚØ×ÕÑÇÏ
ÚÎÙÆÔÛËÙÎÚÜÔÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÁÜÝÚÕßÝÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÚÇÙÞÁÊÏÇÖÜÒÂÙËÜÔ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔ
ÙßÔÚ¦ÐËÏ®
¬ÇÇØÞËÃÇÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÚÎØÕÆÔÚÇÏÍÏÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÑ¦ÛËËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕßÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÊÎÒ×ÙËÜÔÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÑÄÖÚËÏ
ÇÓÁÙÜÝÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÚÎÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÕÔÇÔÚÏÙßÓÈÇÒÒÄÓËÔÕÈ¦ÙËÏ
ÔÄÓÕßÍÏÇÓÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇ¬ÁÒÕÝ
Ñ¦ÛËËÖÏÞËÃØÎÙÎÕØÃàËÏÁÔÇÔÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÙßÓÓÄØÌÜÙÎÝ®ÖÕßÚÕÔ
ÊÎÒ×ÔËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÕÔÕØÏÙÓÄ
ÚÕßÙÚÎÔÔËÐ¦ØÚÎÚÎØÞÂÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔ
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Το Brexit και η έκπτωση της πολιτικής
Η αβάσταχτη ελαφρότητα των καιροσκόπων μπροστά σε μια εθνική περιπέτεια τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το σοκ ÇÖÄÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÑÆÓÇ
ÊßÙÕÃÜÔÜÔÇÔÇÒÆÙËÜÔ!ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÚØÕÖÂÑØÃÙÎÚÎÝÆÙÎÝÔÚÄÓÏÔÕÊÏ¦ÒßÙÎÝÚÎÝ
ÑÏ¦ÒÒÇÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦ÊÇÏÓÄÔÏÇÂØÛÇÔËÖÃÙÑÎÔÂÝÞËÊÄÔÚØÃÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÎÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÛßÓÎÊÃÇ
ÑÇÛ×ÝÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÊÏÇÉËÆÊËÏÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÓÖÇÃÔËÏÈÊÕÓ¦ÊÇÈÍÇÃÔËÏÄÙÕßÝ
ÚØÃÈÕßÔÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÑÇÏÈÏ¦àÕÔÚÇÏÔÇÇÖÕÌÇÔÛÕÆÔÄÚÏÞËÏØÄÚËØÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏ®
¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂ ¡ÇØÚÃÕßÎ
ØËÚÇÔÃÇÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏËÖÃÙÎÓÇÇÖÄÚÎÔÔÜÙÎÈ¦ÙËÏÉÎÌÏÙÓÁÔÕßÔÄÓÕß²ÏÒÏ¦ÊËÝ
ÁÔÛËØÓÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕß)YL_P[ÑÇÚÁÈÎÑÇÔÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÄÞÏÄÓÜÝÍÏÇÔÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÔÇÒÒ¦
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍÍËÃÒÕßÔÖØÕÊÕÙÃÇ®
ÇÌÕÆÎÁÐÕÊÕÝËÃÞËÂÊÎÇÔÇÈÒÎÛËÃÍÏÇÊÆÕÓÂÔËÝ¶ÑÇÏÈÒÁÖÕßÓË
¬ÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÇÖÁØØÏÖÚËÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ÚÕÓËÙÕÈÁàÏÑÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏ
ÍÏÇÓÏÙÄ)YL_P[®ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÚÃ
ÔÇÑÒËÃÙËÏÚÕÈÇÛÆØÂÍÓÇËÐÄØÍÏÙËÑÇÏÚÇÊÆÕÙÚØÇÚÄÖËÊÇ
ÆÕÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÎ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝËßÛÆÔÎÝÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÏÝÇÖÇÔÜÚÁÝÂÚÚËÝÚÎÝËÃÞËËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ
©Ó¦ÊÇÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔËÔËÃÊËÏ
ÌÏÍÁÔËÏÇÝ!ÖØÕÙÌÁØÛÎÑËÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÇÔÚÕÖÕÒÆÖÇÛÕÙÞÁÊÏÄ
ÚÎÝÁÖÇÏØÔËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÙË
ÓÏÇÚØÃÚÎÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËØÃËØÍÕÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÓÏÇÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏ
ÛÇÌÆÍËÏÇÔÔÏÑÂÙËÏÑÇÏÛÇÓËÃÔËÏ
ÇÔÞ¦ÙËÏËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇ
ÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕßÝÖÏÕÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕß)YL_P[
ÇÌÕÆÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÚÎÊÏÇÊÕÞÂÑÄÓÎÊßÙÑÕÒÄÚËØÕËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑÇÔËÃÝ
Ö×ÝÁÔÇÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÄÝÊÏ¦ÊÕÞÄÝÚÎÝÛÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÈØËÏ
ÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝÙÚÕ©ßËÙÚÓÃÔÙÚËØ
ÑÇÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
©ÞÏ ÒÏÍÄÚËØÕ ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÁÝ
ÂÚÇÔÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÜÔÙÑÒÎØ×Ô®ßÍÑÏÔÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÞÇØÇÑÃØÏÚÎÝ¡ÁÏÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÊÂÒÜÙËÇÓÁÙÜÝÄÚÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝ
ÔÇÉÎÌÃÙËÏÚÕÙÞÁÊÏÄÚÎÝÖÕß
ÓÁÞØÏÚÄÚËÇÖÁØØÏÖÚËÓËÚ¦ÈÊËÒßÍÓÃÇÝÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑÂÚÕß

ÑÇÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔÇÖÄÚÎÔÔÜÙÎÍÏÔËÚÕÊËÆÚËØÕ
ÐÃÙÕßÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦È¦ØßÔËÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÑÇÏØÕÙÑÕÖÏÙÓÄÝÙÚÕ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô©
ÇØÞÎÍÄÝÚÕßÝ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÖ¦ÔÚÇÚÎÔÜÝ
ÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÄÖÜÝÕ
ÓÁÔÚÕØ¦ÝÚÕß¬ÄÔÏ¡ÖËÔÂÓËØÇ
ÚÕÇØÏÙÚËØÄÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙËÏØ¦ËÛÔÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÑÇÏÌÏÒÕÒÇáÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ËÃÔÇÏÇÙÆÓÈÇÚÕÓËÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÇßÚÂÔÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦¥ÙÚÄÙÕÚÕÑÄÓÓÇÚÕßËÃÔÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÕ
ÑÇÛ×ÝÚÇËØÍÇÚÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇÚÎÝ
ÈÄØËÏÇÝÍÍÒÃÇÝÉÎÌÃàÕßÔ)YL_P[
ËÔ×ÎÔËÕÒÇÃÇÑÇÏÎÓÕØÌÜÓÁÔÎ
ÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÚÜÔÔÄÚÏÜÔÖËØÏÕÞ×Ô
ËÃÔÇÏÇÔÇÌÇÔÊÄÔÓËÚÕ9LTHPU
ÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÓËÙÕÈÁàÏÑÎÍØÇÓÓÂ
Õ ÄØÓÖÏÔÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÑØÇÚÂÙËÏËÔÜÓÁÔÕÚÕÑÄÓÓÇÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ÖØÕÙÓÕÔÂÍÏÇÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ
ÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÑÇÛÇØÄÚÏ
ÛÇÁÑÇÔËÓËÇßÚÂÚÎÔËÐÕßÙÃÇ¶
ÙÚÕ)YL_P[ÑÇÏÙËÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ

Το παράδειγμα του 1975
H πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ενώ υπογράφει, στις 28 Μαρτίου 2017, την επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με την οποία του ζητεί την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Ε.Ε. για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ενωση. Εκτοτε έχουν περάσει δύο χρόνια...

Την Παρασκευή το Κοινοβούλιο απέρριψε για
τρίτη φορά το μεσοβέζικο σχέδιο της Τερέζα
Μέι για «μισό Brexit»,
το οποίο, αντί να κλείσει
το βαθύ ρήγμα, εξόργισε
και τα δύο στρατόπεδα.
ÇÔÚÃÊØÇÙÎËÔÃÙÞßÙËÚÎÔÏÊÁÇÄÚÏ
ËÑËÃÔÕÖÕßÚÕÔÑÇÛÕØÃàËÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÇÒÒ¦ÚÕÜÓÄ
Ö¦ÛÕÝÍÏÇËÐÕßÙÃÇÔÇÝ¦ÒÒÕÝÜÓÇÚÕÌÆÒÇÑÇÝÚÕß)YL_P[Õ¬àÁÏÑÕÓÖªÏÝ¡ÕÍÑÈØÂÑËÚÎÔÖØÜÚÄÚßÖÎÒÆÙÎÔÇÑ¦ÔËÏV\[ZV\YJPUN
ÚÎÝÉÂÌÕßÚÕßÙÚÕÙÆÓÓÇÞÕÑÄÓÓÇÚÎÝÄØËÏÇÝØÒÇÔÊÃÇÝÚÕ+<7
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÉÎÌÃÙËÏÄÚÏ
ÑÇÏËÑËÃÔÕÏ
¬ØËÏÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÎÌÇØÙÕÑÜÓÜÊÃÇÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔ
©ÒÕÓÁÒËÏÇ¬Õ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÖÕ-

Ì¦ÙÏÙËÔÇÖÇØÇÓËØÃÙËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÔÇÖ¦ØËÏÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÒÆÙÎÝÖÕß
ÛÇßÖÕÙÚÎØÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ©ÏÈÕßÒËßÚÁÝÑÒÂÛÎÑÇÔ
ÔÇËÍÑØÃÔÕßÔÂÔÇÇÖÕØØÃÉÕßÔ
ÕÑÚ×ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÏÇ
ÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÎßÖËØÉÂÌÏÙÎ
Ñ¦ÖÕÏÜÔÇÖÄÇßÚÁÝÑ¦ÛËÈÕßÒËßÚÂÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇÉÎÌÃÙËÏÄÙËÝ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÂÛËÒËÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÁÊÜÙËÕÑÚ×ÄÞÏ®
ÑÇÏÑÇÔÁÔÇÔÇÏ®©ÞÏÙÚÎÔÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÄÞÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÑÒÎÙÎÚÕß)YL_P[ÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÎÁÐÕÊÕÝÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
©ÞÏÙÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎÄÞÏ
ÑÇÏÙÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÄÞÏÑÇÏÙÚÕ
ÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ

Προδιαγεγραμμένη εξέλιξη
ÛÒÏÈËØÂÑÇÚ¦ÒÎÐÎÂÚÇÔËÐÇØÞÂÝÖØÕÊÏÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎÇÔÄÞÏ
ÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖ¦ÔÚÜÝÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÎÝ©§ÚÁÏÈÏÔÚ ¦ÓËØÕÔ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÛÇÚÕÑËØÊÃÙËÏÍÏÇÔÇ

ÑØÇÚÂÙËÏËÔÜÓÁÔÕßÝÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÌßÍËÚÇÖËÏÔÜÓÁÔÕÝ
ÙÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÝÚßÞÕÊÏ×ÑÚÎÝ
¬ËØÁàÇ¡ÁÏÐËÑÃÔÎÙËÚÎÊÏÇ
ÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÇÖÄ
ÓËÏÕÔËÑÚÏÑÂÛÁÙÎ!ÚÕ ÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÎÔ
ÚÜÔ®ËÔ×ÓÄÔÕÚÕ 
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙËÓÏÇÓËÚÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÎÛÇÖÕÔÁÙËÏÇÒÒ¦
ÎØËÚÇÔÃÇÛÇÚØÇßÓÇÚÏÙÚËÃÙÕÈÇØÄÚËØÇÖÏÖÒÁÕÔÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÁÓÖÇÏÔËÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÎÓÏÚËÒÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÎÝËÏØÂÔËßÙÎÝÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÏØÒÇÔÊÏÑÕÆÙßÔÄØÕßÓËÚ¦
ÚÕ)YL_P[ÛÇÂÚÇÔÊÏÇØÑ×ÝÎÇÞÃÒÒËÏÕÝÖÚÁØÔÇÚÎÝÖÕÓÁÔÜÝÎ¡ÁÏ
ÑÇÒÕÆÔÚÇÔÔÇÊÏÇÒÁÐËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÓÏÇ¦ÍØÏÇ®ÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÇÏÙËÓÏÇËÚËØÕÈÇØÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕßÛÇÁÊÏÔËÁÔÇÙÑÒÎØÄÓ¦ÛÎÓÇ
ÙËÄÙÕßÝÙÑÁÌÚÕÔÚÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÓÏÓÎÛÕÆÔÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝ

©ÏÙßÍÑØÃÙËÏÝÓËÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß ÍÏÇÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝ
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Στο παρά πέντε
Υστερα από την τρίτη αποτυχία της Μέι να περάσει το σχέδιό της από τη
Βουλή, την Παρασκευή, η
Βρετανία καλείται είτε να
αποχωρήσει άτακτα από
την Ευρωπαϊκή Ενωση στις
12 Απριλίου, βάσει της τελευταίας συμφωνίας με τις
Βρυξέλλες, είτε να ζητήσει
νέα, μακρόχρονη αναστολή του Brexit, συμμετέχοντας στις ευρωεκλογές
του Μαΐου – μια επιλογή
με δυνητικά εκρηκτικές
συνέπειες στη Βρετανία.
Ωστόσο οι πιθανότητες για
μια λύση της τελευταίας
στιγμής δεν έχουν εκμηδενιστεί. Το σχέδιο της Μέι
καταψηφίστηκε με συντριπτική διαφορά 230 ψήφων
τον Ιανουάριο, η οποία μειώθηκε στις 149 τον Μάρτιο
και σε 58 προχθές. Αύριο
Δευτέρα αναμένεται να
συνεδριάσει εκ νέου η
Βουλή για να ανιχνεύσει
εναλλακτικές λύσεις με
διακομματική υποστήριξη.
Το σενάριο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ήταν να ψηφιστεί το
σχέδιο της Μέι μόνο για
τη συμφωνία αποχώρησης
με μία ή δύο καίριες προσθήκες: την πρόταση του
Συντηρητικού βουλευτή
Κένεθ Κλαρκ για μόνιμη
παραμονή στην τελωνειακή ένωση (είχε απορριφθεί με οριακή διαφορά
264-272 την Τετάρτη), ενδεχομένως δε και εκείνη
για διεξαγωγή δημοψηφίσματος προς επικύρωση της όποιας συμφωνίας.
Η ηγεσία των Εργατικών
συμφώνησε και με τις δύο
προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ο πολιτικός χρόνος για τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι εξαντλείται και
η παραίτησή της βρίσκεται
πλέον στην ημερήσια διάταξη, όπως και η προοπτική των πρόωρων εκλογών,
με πιθανότερο νικητή τους
Εργατικούς.

Σκληρές αλλά και διαλλακτικές φωνές στις Βρυξέλλες για το Λονδίνο
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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Υπέρ μακρόχρονης παράτασης με τελικό στόχο
την ακύρωση της εξόδου
ο Τουσκ, υπέρ
άμεσης αποχώρησης
της Βρετανίας ο Μακρόν.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ενώ προσέρχονται στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής (22 Μαρτίου) με θέμα το Brexit.
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ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖÁÑÚÇÙÎËÃÔÇÏÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÑÄÓÓÇÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÂÛËÒÇÔÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕ®
ÇÔÇÌÁØËÏÕÃÊÏÕÝÑÇÛ×ÝÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓÖÕØËÃÔÇËÑÒÎÌÛÕÆÔÜÝ
ÁÔÇÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÕÂÊÎÊÏÞÇÙÚÏÑÄÑÒÃÓÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÞ×ØÇ®
ÒÁËÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝ
©ÓÜÝÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß)YL_P[ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÁÝÍÏÇÔÇÖØÕÈËÃ
ÑÇÔËÃÝÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎ
ËÃÔÇÏÊÏÇÏØËÓÁÔÎÜÝÖØÕÝÚÕÛÁÓÇ
ÚÕÚÁÒÕÝÕÏÎÍÁÚËÝÛÇÈØÕßÔ
ÓÏÇÑÕÏÔÂÛÁÙÎÎÕÖÕÃÇËÔÊßÔÇÓ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚ×ØÇ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝ®
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ
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Δώρο Τραμπ στον Νετανιάχου
και τα Υψώματα του Γκολάν

Η Ευρώπη εξελίσσεται
σε θήραμα των ΗΠΑ,
της Κίνας, της Ρωσίας

Προεκλογική στήριξη, με κάθε τρόπο, στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ο σκληρός οικονομικός ανταγωνισμός

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Της SYLVIE KAUFFMAN

THE NEW YORK TIMES

Η αιφνιδιαστική ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÄÚÏÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÇ±ÉÃÖËÊÇÚÕß
ÑÕÒ¦ÔÜÝÏÙØÇÎÒÏÔÄÁÊÇÌÕÝÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÓÁÒÎÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÕß©ÜÝÇÙÆÓÈÇÚÎÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ¡ÁÒÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆËÖËÙÂÓÇÔÇÔÄÚÏÎ
ÇÖÄÖËÏØÇÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÝÓÏÇÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝÙßÔÏÙÚ¦
ÑÇÑÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ¶ÇÒÒ¦ÕÏÙßÔÁÖËÏËÝ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝÛÇ
ÍÃÔÕßÔÇÏÙÛÎÚÁÝÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇ
ÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝ¡ÁÙÎÝ
ÔÇÚÕÒÂÝ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ¬Õ
ÙØÇÂÒÇÖÁÙÖÇÙËÚÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ±ÉÃÖËÊÇÚÕßÑÕÒ¦ÔÇÖÄÚÎßØÃÇÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÚÕß ÚÇÇÔÇÍÄØËßÙËÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÕßÙØÇÂÒÚÕ ÑÇÏÙÂÓËØÇÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÊËÔÊÁÞËÚÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ©ÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÆØÕÏÖÕßËÑÊÏ×ÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÑÕÒ¦ÔÚÕ àÕßÔ
ÂÊÎÓÏÙÄÇÏ×ÔÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÍÎ
ÚÕßÝÕÏÙØÇÎÒÏÔÕÃÁÖÕÏÑÕÏÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇËÑÓËÚÇÒ-

Φανταστείτε την ßØ×ÖÎÙÇÔÁÔÇÔ
ÙÚÄÞÕÙËÓÃÇÕÛÄÔÎØÇÔÚ¦Ø¡ÖÕØËÃÚËÔÇÊËÃÚËÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÔÇÒÇÓÖßØÃàÕßÔÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÕÛÄÔÎßØ×ÖÎÊÁÞËÚÇÏ
ÓÃÇÖÕÒÆÖÒËßØÎßÈØÏÊÏÑÂËÖÃÛËÙÎ©ÏËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕÏÊËÔÙßÔÚÕÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÙÚÄÞÕÏÚÕßÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÇÌÁØÕßÔÒÒ¦ÇßÚ¦ÚÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÃÞÔÎËÃÔÇÏÙÇÌÂÚÕÔ
ÔÁÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÜÔßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙË ÃÔÇÑÇÏ
ªÜÙÃÇÎßØ×ÖÎÁÞËÏÓËÚÇÈÒÎÛËÃ
ÙËÛÂØÇÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÎÔÇÖÏÙÞÔÇÙÓÁÔÎÆÙÎ
ÕÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÊÏÇÏØÁÙËÏÝÚÎÝÕÏ
ÛËÒÑÚÏÑÕÃÚÎÝÖÄØÕÏÑÇÏÎÇÍÕØ¦
ÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÏÊÇÔÏÑÄÙÚÄÞÕ
ÇÚ¦ÚÎÔËÐÇÂÓËØÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙËÚÇÒÃÇÑÇÏÇÒÒÃÇÕ
ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÇßÚÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÓËÒÁÚÎ
ÙÚÕÖÜÝÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÊÆÔÇÓÎÓËÒËÚ¦ÇßÚ¦ÚÇÙÎÓËÃÇÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÑÇÏÖÒÕÆÚÕß
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎªÜÙÃÇÌÃÒÕÝ
ÑÇÏËÞÛØÄÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝËØÍÇÒËÃÇ¬ÕËÆØÕÝ
ÚÕßÝÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔßÖÕÔÄÓËßÙÎ
ÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍÏÑ×ÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÑÇÏÚÎÝÙßÔÕÞÂÝÚÎÝ
ÇÖÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÚØÕÒÓÁÞØÏ
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÖÕßÊÃÔËÚÇÏÙËÇÑØÕÊËÐÏ¦ÑÇÏÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÙÂÓËØÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÓÁØÕÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÇÝÙÑÎÔÂÝ
 ÃÔÇËÖÏÞËÏØËÃÓÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ±ÖÄÚÕÒ¦ÈÇØÕ
ÚÕß§ÁÕßØÄÓÕßÚÕß¡ËÚÇÐÏÕÆ
ÕÖØÄËÊØÕÝÏËÖÏÛßÓËÃÔÇÙßÔÊÁÙËÏÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ý

Υστερα από δέκα χρόνια
στο τιμόνι της χώρας,
η επανεκλογή του αμφισβητείται από έναν
κεντρώο συνασπισμό με
επικεφαλής τον πρώη
στρατηγό Μπένι Γκαντς.
ÒËÆÕÔÚÇÏÚÇËÆÌÕØÇËÊ¦ÌÎÑÇÏ
ÕÏÆØÕÏØÕÆàÕÏÕÏÓÄÔÕÏÇÖÄÚÕßÝÖÇÒÏÕÆÝÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÖÕßËÖËÚØ¦ÖÎÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÙßÔËÞÃàÕßÔÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔ
ÔÇÇØÔÕÆÔÚÇÏÔÇÒ¦ÈÕßÔÏÙØÇÎÒÏÔÄÊÏÇÈÇÚÂØÏÕ
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÄÓÜÝÎÑÃÔÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÑ¦ÛËËÒÖÃÊÇÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÝ ÚÜÔ ÙÞÁÙËÜÔ ÚÕß
ÙØÇÂÒÓËÚÕßÝØÇÈËÝÓËÈ¦ÙÎÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÏØÂÔÎÝÇÔÚÃ
ËÊÇÌ×Ô®©ÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÖÕßÁÜÝÚ×ØÇÞÇØÇÑÚÂØÏàÇÔ
ÚÕÑÕÒ¦ÔÑÇÚËÞÄÓËÔÕÁÊÇÌÕÝ
ÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÖÒÂØÜÝÓËÚÎÓËØÃÊÇ
ËÑËÃÔÎÚÎÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÑÎÔÂÝÖÕßÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÙßÔÚÇÍÂÍÏÇÚÎÔËÏØÂÔËßÙÎËÃÔÇÏÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒËÏÚÕÙØÇÂÒÖÒÂØÜÝÚÕßÝ
ÄØÕßÝÚÕßÇÙÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇßÚÂÝËÃÔÇÏÕÊËÐÏÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ
§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßËÔÃÙÞßÙËÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖÇØÇÞÜØ×ÔÚÇÝ
ÚÕÑÕÒ¦Ô
¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÃÞËÇÔÇ-

ÍÔÜØÃÙËÏÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÜÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕßÙØÇÂÒËÔÙßÔËÞËÃÇÓËÚÁÌËØËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØËÙÈËÃÇÙÚÎÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÎÖÄÒÎÓËÚ¦ÑÇÚÂØÍÎÙËÚÎÔ
ÖßØÎÔÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕØ¦Ô
ÄÖÜÝàÎÚÕÆÙËÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÑÇÏ
ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇÊÏÁÑÕÉËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÖØÕÝÚÎÔ
<59>(ÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÚÕß©
ÖÕßÌØÕÔÚÃàËÏÚÕßÝÇÒÇÏÙÚÃÔÏÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÚÕÑÕÒ¦ÔÔÇÓÎÙßÔÏÙÚ¦ÚÕ
ÚÁÒÕÝÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕËÔÊÏ¦ÓËÙÕÈÂÓÇÍÏÇÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÄÞÕÚÕßÙØÇÎÒÏÔÕÆ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚËÞÄÓËÔÜÔËÊÇÌ×ÔÚÎÝßÚÏÑÂÝ©ÞÛÎÝÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÜÔ
ÖËØÏÕÞ×ÔÓËÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ËÈØÇáÑÕÆÝËÖÕÏÑÏÙÓÕÆÝ¡ËÚ¦ÚÇ
ÙÞÄÒÏÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÁÙÈÎ
ÙÚÕÙØÇÂÒ§ÚÁÏÈÏÔÚ¢ØÃÔÚÓÇÔ
ÖÕß¦ÌÎÙÇÔÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇßÚÄÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÊÏ¦ÉËßÙÎ¶ÇÒÒ¦
ÎÏÙÞÆÝÚÎÝÓÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÝÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß

ÕÊËÆËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ ÎÝÖØÏÒÃÕßÓËÚÕÈÇØÃÊÏÚÜÔËØËßÔ×Ô
ÖÕß¦ÔÕÏÐËÕÍËÔÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÍÏÇÖÇÛÎÚÏÑÂ
ÊÜØÕÊÕÑÃÇÑÇÏÊÏÇÌÛÕØ¦
±ÙÚËØÇÇÖÄÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÎÝÞ×ØÇÝÎËÖÇÔËÑÒÕÍÂ
ÚÕßÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÇÏÄÞÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝ
ÇÒÒ¦ÇÖÄÁÔÇÔÑËÔÚØ×ÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÕßÕÖÕÃÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ËÃÔÇÏÕÖØ×ÎÔÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÖÁÔÏÑÇÔÚÝ

Συναλλαγή
ËÌÎÓËØÃÊÇ;PTLZVM0ZYHLS
ÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏÇÔÓËÚ¦ÚÕÑÕÒ¦ÔÕ
§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÞ×ØÇÝÓÏÇ¦ØØÎÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ!ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÕ
ÃÊÏÕÝÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ×ÙÚËÔÇÖØÕÙÇØÚÂÙËÏÙÚÕÙØÇÂÒÓÁØÕÝÚÎÝßÚÏÑÂÝ©ÞÛÎÝÑÇÏÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ
ÎÕßÒÂÔÇÖËØ¦ÙËÏÔÄÓÕÖÕßÛÇ
ÚÕÔÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÇÖÄÚÏÝÁØËßÔËÝÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÔÕÓÕÛËÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÕßÕ
§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÕÈÇÙÏÑÄÝÔÄÓÕÝ®

ÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÕÙØÇÂÒÜÝÖÇÚØÃÊÇÚÕßËÈØÇáÑÕÆÒÇÕÆÑÇÏÓÄÔÕ®©ÔÄÓÕÝÇßÚÄÝÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÕßÝ
ÑÄÒÖÕßÝÚÜÔØ¦ÈÜÔÙØÇÎÒÏÔ×ÔÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ 
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝËÔ×
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝ
ÚÕßÑÇÔÚÝËÃÔÇÏÔÇÚÕÔÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝÖÕß
Õ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßËÖÇÔËÑÒËÍËÃÑÇÏÚÇ
ÙËÔ¦ØÏÇÖËØÃÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÝÓÁØÕßÝÚÎÝßÚÏÑÂÝ©ÞÛÎÝËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÛÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓÎËÈØÇáÑÕÃÖÒÎÛßÙÓÕÃÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÕßÙØÇÂÒ
ÚÕÄÒÕÑÇÏÖÏËÙÚÏÑÄÚËØÕÊÃÒÎÓÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÑÇÏÙÚÕÔËÈØÇáÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÁÞËÏÂÊÎ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÆÙÚËØÇÇÖÄÄÒÇ
ÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖ×ÝÇÔÚÏÊØÕÆÔ
ÙÚÎÍßÓÔÂÑÇÚ¦ÙßØØÕÂÔËÖÃÊËÏÐÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÇÏÏÙØÇÎÒÏÔÂÝ
ÏÙÞÆÕÝÕÏÇØÇÈÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÊËÔÇÔÚÏÊØÕÆÔÇÒÒ¦ÍÏÇÖÄÙÕ
ÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖÇÛÎÚÏÑ¦ÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝÎÇØÇÈÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ

Δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών στο Αλγέρι
Με ρίψειςÊÇÑØßÍÄÔÜÔÑÇÏÇÔÚÒÃËÝÔËØÕÆÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÞÛËÝÎ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÚÕßÒÍËØÃÕßÚÎÊÏÇÊÂÒÜÙÎËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÖÕß
àÎÚÕÆÙÇÔÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓÖÔÚËÒÇàÃà¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÒÃÍËÝÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÁÑÑÒÎÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÍÏÇÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕßÈÇØÏ¦ÇÙÛËÔÕÆÝ
ÎÍÁÚÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
ßÚÄÖÚËÝ Ó¦ØÚßØËÝ ÚÜÔ
ÞÛËÙÏÔ×ÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÇÔÁÌËØÇÔÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÄÚÏÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÓË
ÊÇÑØßÍÄÔÇÄÚÇÔÔËÇØÕÃ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖËÚØÕÈÕÒÕÆÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÚ¦ÐÎÝ©ØÏÙÓÁÔÕÏ
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝàÎÚÕÆÙÇÔÞÛËÝÓË
ÙßÔÛÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÎÝÇÒÍËØÏÔÂÝËÒÃÚÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂÞÕßÓËÓÄÔÕ

ÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÔÇÖÕÆÓË!©ÒÎÎ
ÙßÓÓÕØÃÇÖØÁÖËÏÔÇÌÆÍËÏ¬Õ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÚËÒËÃÜÙË©ÒÇÄÝÛÁÒËÏÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ®ÁÒËÍËÞÛËÝÊÏÇÊÎÒÜÚÂÝ
ÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÕÇØÞÎÍÄÝÚÕß
ÍËÔÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÇÔÚÏÙÚØ¦ÚÎÍÕÝÞÓÁÔÚÑÇÁÔÚÇÒ¦ÞÑ¦ÒËÙËÚÕÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÒÍËØÃÇÝÔÇÑÎØÆÐËÏÚÕÔÞØÕÔÕ
ÖØÄËÊØÕ¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÇÔÃÑÇÔÕÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÁÑÑÒÎÙÎ
ÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆÇÒ¦ÞÇÆÐÎÙË
ÚÎÔÖÃËÙÎÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß©ÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÖØÕÁÈÎÎÖØÕËÊØÃÇÓË
ÚÎÊÁÙÓËßÙÂÚÎÝÄÚÏÕ¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÊËÔÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÖÁÓÖÚÎÛÎÚËÃÇÊËÔÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔ
ÏÑÇÔÁÝÔÇÓËÚØÏ¦ÙÕßÔÚÎÒÇáÑÂ
ÕØÍÂÓËÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÎÇÔÇÈÕÒÂ

ÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÓÕÔÂÚÕß¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
¬ÇÇÏÚÂÓÇÚÇÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÄÓÜÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÇÝÎÍËÚÏÑÂÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÏÑÇÔÂÝÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÛËÃÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÙÚØÇÚÕÆÎÍËÙÃÇÚÜÔ
ËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇØÔËÃÚÇÏ
ÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÜÝ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÜÔËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÖÇØÇÊÄÙËÜÔÑÇÏ
ÓÕÔÇÊÏÑÂËÍÍßÂÚØÏÇÚÕßÑÕÙÓÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÖÕßËÃÞËÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÔÇ
ÇÔÇÚØÇÖËÃÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕßÑÇÚ¦
ÚÜÔÏÙÒÇÓÏÙÚ×ÔÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ¡ËÚÇÐÆÚÜÔÖÇÔÄÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÙÚÎÞÛËÙÏÔÂÊÏÇÓÇØÚßØÃÇ
ÐËÞ×ØÏàËÇßÚÄÖÕßÑÇÒÕÆÙË

ÙÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆÇÒ¦Þ
ÎÓÇÔÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÊÁÞÛÎÑËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÓËÚÎÔ
ÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕßÒÏ²ÇÔÚ¦ÔÚ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßÙßÒÒÄÍÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô-*,©²ÇÔÚ¦ÔÚÖÕßËÃÞËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÙßÓÈÄÒÇÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÓËÍ¦ÒÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÁØÍÜÔÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇËÃÞËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓËÍ¦ÒÕÄÓÏÒÕÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇÙÚÂØÏàÇÔÓÁÞØÏ
ÖØÄÚÏÔÕÝÚÕÔÖØÄËÊØÕËÔ×Õ
ÖÇØÇÏÚÎÛËÃÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ
ÂÚÇÔÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚËÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ-35ÑÇÏ
ÚÜÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔËÑÙÚØÇÚËÏ×ÔÚÕßÙÎÓËØÏÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÙÂÓËØÇ
9,<;,9:

H αγορά λιμανιών
ßÚÄËÖÁÈÇÒËÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕß
ÒÏÓÁÔÇÚÕßËÏØÇÏ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÜÔ
¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÖßÒ×ÔÙÚÎ
§ÄÚÏÇßØ×ÖÎ ÃÔÇÎÕÖÕÃÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎÓË
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇÙÚÕÞËÆËÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÖÏÓÕÔÂ
©ÏÕßÖÕÚÏÛÁÓËÔÕÝÏÙÞßØÄÝ ÙÆÓÓÇÞÕÝ ÚÎÝ ßØ×ÖÎÝ
ÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓË
ÚÎÔ ÃÔÇÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÁÔÇÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÂÊÎËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔßØ×ÖÎ±ÖÄÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÕÏÛÇËÃÞÇÔÙÚØÇÚÕÒÕÍÂÙËÏ
ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙÚÎ
Ó¦ÞÎÒÒ¦ÙÂÓËØÇÊËÔËÖÏÑØÇÚÕÆÔÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ©Ï
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÇÔ
ÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÂ
ßÖÕÚËÒÂ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÎßØ×ÖÎ

Eντυπωσιακή ÈÙTÊÉÉ×ÖÜÑÂÉ
ο ÒÜÜØ¨ÌÉÙ¨Ø ÐÑÈÓÜÑ~¨Ì³{ÓÇÐÌÜoÌ³È.{0Ç{Ëo~³iÉKÙÐÒÙÑÈÐÑØÓ¨ÑÉ

Οι εσωτερικές
διαιρέσεις της,
οι θελκτικοί της πόροι και η αγορά των 500
εκατομμυρίων καταναλωτών την καθιστούν
ιδανικό στόχο.
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÓÇÒÇÑÄ®ÙÚÄÞÕ
¡ÃÇÑÒËÏÙÚÂÕÓ¦ÊÇÑØÇÚ×Ô
ÖÕßÊËÔÙßÔÏÙÚÕÆÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇ
ËÓÖÕÊÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÕÒÆÖÒÕÑÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÃÍÕßØÇÚÕÞ¦ÕÝÚÕß)YL_P[ÛÇ
ÇÌÂÙËÏÚÕÙÎÓ¦ÊÏÚÕß©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ¦ÒÒÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÏËØ
§ÕÈ¦ÕÏßØÜÖÇÃÕÏÖÕßÑ¦ÖÕÚË
ÂÚÇÔÑßØÃÇØÞÕÏÚÕßÑÄÙÓÕßÙÂÓËØÇËÐÜÛÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÎßØ×ÖÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÔÂÚÚÇ©ÏßØÜÖÇÃÕÏ
ÈÁÈÇÏÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÇÖÒÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÔÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÎÂÖËÏØÄÝÚÕßÝÔÇ
ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÚËÃÑÕÓÓ¦ÚÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÄÚÏÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÂÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÔ
ÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÏÙÞÆÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÒÕÍÏÑÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÒÁÍÐÕßÔ
ÚÎÓÕÃØÇÚÕßÝ
¬ÏØÄÒÕÄÓÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÎßØ×ÖÎÙË
ÁÔÇÔÔÁÕÑÄÙÓÕ"ÁÒÒËÏÉÎÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇÒÒÃÇÑÇÏ
ËØÓÇÔÃÇßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÖØÄÑÒÎÙÎÝ ¦ÖÕÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÛËÜØÕÆÔÚÎÔÂÖËÏØÄÚÕßÝÙÇÔ
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÎÝÖÕÒßÙßÒÒËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝÃÍÕÏÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÙßÓÓÇÞÂÙÕßÔ×ÙÚË
ÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÇßÚÄÔÚÕÔÖÄÒËÓÕ

15ετής αποκλεισμός Γκουαϊδό
από δημόσια αξιώματα
Το πειθαρχικό ÄØÍÇÔÕÖÕßËÒÁÍÞËÏ
ÚÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÓËÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ËÖÁÈÇÒËÙÚÕÔÇßÚÕÇÔÇÑÎØßÞÛÁÔÚÇ
ÖØÄËÊØÕ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÇÖÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÇÐÏ×ÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÚÃÇ©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÕØÍ¦ÔÕßÒÈÏÝÓÕØÄÙÕ
ËÃÖËÄÚÏÕÑÕßÇáÊÄÊËÔÂÚÇÔÙË
ÛÁÙÎÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎÚÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔÖÕßÚÕßËÖÁÚØËÉÇÔÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÙßÔËÞÂ
ÚÇÐÃÊÏÇÙÚÏÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ©ÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÕß§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÑÇÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÇÖÄÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÕÕÖÕÃÕÝ
ÂÚÇÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÝÖÕßÑÇÚÂØÍÎÙËÕ¡ÇÊÕÆØÕ
ÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÎÓËÙßÔÚÇÑÚÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎ
ÇÛ×ÝÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÖØÕÝÚÎËÔËàÕßÁÒÇ

ËÔÚËÃÔÕÔÚÇÏÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝßÖÕÌÁØËÏÇÖÄÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÑÕÖÁÝØËÆÓÇÚÕÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÁÊÜÙË
ÚÕÖØ×ÚÕÓÖÒÇÑ¦ÕßÚÙËÑßÈËØÔÕËÖÃÛËÙÎËÔ×ÚÕÊËÆÚËØÕÙË
ÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦ÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕßÊØÕÎÒËÑÚØÏÑÄÙÚÇÛÓÄÑÕÆØÏ
©ÑÕßÇáÊÄÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙËÚÎ
ÛËÙÓÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÕßÓÕØÄÙÕÔÇÚÕßËÖÏÈ¦ÒËÏÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÇÖÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÇÐÏ×ÓÇÚÇ
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÓÄÔÕÙ×ÓÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÇØÓÄÊÏÕÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕ
ÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÖÃÙÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÄÚÏÕÏÊÏÇÑÕÖÁÝØËÆÓÇÚÕÝÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÎÞØÄÔÏÇßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔÑÇÃØÏÜÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ØËÏÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÒÄÍÜÁÒÒËÏÉÎÝ
ØËÆÓÇÚÕÝËÔ×ÚÕÓÖÒÇÑ¦ÕßÚÖÇØÁÒßÙËÑÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÚÁØÓÏÔÇÒ
ËÐÇÍÜÍ×ÔÖËÚØËÒÇÃÕß

ΔΙΕΘΝΗ
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Ηξεις αφήξεις το πόρισμα Μιούλερ

Συμπεραίνει ότι o Τραμπ δεν συνωμότησε με τη Ρωσία, αλλά δεν τον αθωώνει για την παρακώλυση απονομής δικαιοσύνης
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Περισσότερα ËØÜÚÂÓÇÚÇÖÇØ¦ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖÇØÂÍÇÍËÎÁÑÛËÙÎÚÕß
ËÏÊÏÑÕÆÇÔÇÑØÏÚÂªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÊËÔÙßÔÜÓÄÚÎÙËÓËÚÎªÜÙÃÇÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßßÖÁØÚÕß
ÚÇÔÍÔÜÙÚÄÄÚÏÇßÚÂÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙÚÕÏÞËÏÕÛËÚÎÛËÃÚÎÊËÆÚËØÎÄÓÜÝÈÇÙÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÇßÚÂÔÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝ
ÇÖÕÔÕÓÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝËÑÓÁØÕßÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ¡ÏÕÆÒËØÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÄÔÇÌÁØËÏÄÚÏÊËÔÈØÂÑËÇÖÕÊËÃÐËÏÝÖØÕÝÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÇØÔËÃÚÇÏÄÓÜÝÔÇÇÛÜ×ÙËÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÎÁÑÛËÙÎÖÕßÈÇÙÃÙÚÎÑËÙË
ÑÒÎÚËÆÙËÏÝÙÞËÊÄÔËÔÚ¦ÒÓÇÚÇ
ÁØËßÔÇÝÑÇÏÏÙ¦ØÏÛÓËÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÓÇØÚÆØÜÔÇÔÁØÞËÚÇÏÙËÙËÒÃÊËÝËÔ×ÕßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
©ßÃÒÏÇÓ¡ÖÇØËÑÒËÑÚÄÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÓÏÇÚËÚØÇÙÁÒÏÊÎÖËØÃÒÎÉÎ¬ÃÛËÚÇÏÙßÔËÖ×Ý
ÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕÏÇÙÎÓËÃÇËÖÁÒËÐËÔÇ
ÓÎÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÕ¡ÖÇØ©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÁÞÕßÔÊËÏ
ÚÎÔÖÒÂØÎÁÑÛËÙÎÑÇÚÎÍÕØÕÆÔ
ËÓÓÁÙÜÝÚÕÔßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÄÚÏÙßÍÑÇÒÆÖÚËÏÚÇÓËÒÇÔ¦ËÊ¦ÌÏÇ
ÚÕßÖÕØÃÙÓÇÚÕÝËÜØÕÆÔÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖËØÃÒÎÉÎÚÕß¡ÖÇØ
ÑÇÏÚÕÖÒÂØËÝÑËÃÓËÔÕÚÕß¡ÏÕÆÒËØ
ÜÝÖØÕÝÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕ¬ØÇÓÖ
ßÖÁÖËÙËÙÚÕÇÊÃÑÎÓÇÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÇÖÕÔÕÓÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
Ï»ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÓÁÔÕßÔÚÄÙÕ
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÂÚÕß©ÒÄÑÒÎØÎÎÞ×ØÇÈÇÙÃàËÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÎÔÖËØÃÒÎÉÎÚÕß
¡ÖÇØËÔÄÝÊÏÕØÏÙÓÁÔÕßÇÖÄÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝÖØÏÔÇÖÄ
ÁÔÇÞØÄÔÕÙßÔÁÚÇÐËÙÎÓËÃÜÓÇÓËÚÕ
ÕÖÕÃÕËÖÁÑØÏÔËÚÎÛËÜØÃÇÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙËÕ¡ÏÕÆÒËØ¡ÏÇÚËÚØÇÙÁÒÏÊÎ
ÖËØÃÒÎÉÎÓÏÇÝÚÄÙÕÙÆÔÛËÚÎÝÑÇÏ
ÓÇÑØ¦ÝÁØËßÔÇÝÚÁÚÕÏÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÂ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙËÇÔ¦ÒßÙÂÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇ>HZOPUN[VU7VZ[
©ÏÛØÏÇÓÈÕÒÕÍÃËÝÚÕß¬ØÇÓÖÕ
ÕÖÕÃÕÝÁÙÖËßÙËÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÊÏ-

ÉËÆÚÏÑÜÔËÏÊÂÙËÜÔÁÞÕßÔÚØËÒÇÛËÃ
±ÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄÔËßØÏÑÄÑÒÕÔÏÙÓÄ
ÁÞÕßÔ¡§ ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÂÙËÈÇÙÓÄÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÑËÌÚÕÆÔ
ÚÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÞÜÓ¦ÛËÏÔÇàÜ
ÓËÉËÆÚÏÑËÝËÏÊÂÙËÏÝÖÕßÕßÊÁÖÕÚË
ßÖÂØÐÇÔÞËÏØÄÚËØÇÇÖÄÄÚÏÚ×ØÇ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÙÇÝÖÜÚÕÓßÙÚÏÑÄ®©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßËÔÄÉËÏ
ÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕß
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÖÕÒÏÚËÃÇÚÕß¡ÃÙÏÍÑÇÔÖËØÔ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÇÔÚËÖÃÛËÙÎ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÑÇÚÎÍÄØÕßÝÚÕß
ËÔ×ÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇàÎÚÂÙÕßÔËÑÊÏÑÎÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝËÔÇÔÚÃÕÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕßÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝÓËÙÚÄÞÕ
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ

Διχασμένοι οι Δημοκρατικοί

ÑÇÏÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÎÝÓÎÔÎÝÁØËßÔÇÝËÑÔËÆØÏÙÇÔ
ÚÕÔÖØ×ÎÔÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß-)0¬àÁÏÓÝ ÄÓËáÕÕÖÕÃÕÝËÑÊÏ×ÞÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕÖÄÙÚÕÚÕßÇÑØÏÈ×ÝËÐÇÏÚÃÇÝÇßÚÂÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÆÒÕÍÇÒÕÏÖÄÔÕ
ÄÓËáÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÊËÔÖØÕÑÆÖÚËÏàÂÚÎÓÇÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÙÚÎÔÇÖÕÔÕÓÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕÃÊÏÕÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÃÞËÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÄÚÏ
ÎÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕßÚÄÚËÊÏËßÛßÔÚÂ
ÚÕß-)0ËÃÞËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÖÕÖÚËÃÇ
ÚÎÝÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝªÜÙÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚËÃÞËËÔÖØÕÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÔÁÑÛËÙÎÇÖÒ×Ý
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÜÄÚÏÊËÔÈÍ¦àËÏÔÄÎÓÇ
ÑÇÏÁÞÜÖÕÒÒÁÝÇÖÕØÃËÝ®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ
ËÑÖÕÓÖÂÚÕß5)*§PNO[S`5L^Z

ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÁØËßÔÇÝÇÔÇàÜÖÆØÜÙËÚÎÈËÔÚÁÚÇ¬ØÇÓÖ ÄÓËáÓË
ÚÕÔÖØ×ÚÕÔÇÇÖÕÑÇÒËÃÚÕÔÊËÆÚËØÕ
ÌØÏÑÚÄ¦ÔÛØÜÖÕ®ÑÇÏÔÇÑÇÚÎÍÕØËÃ
ÚÎÔÎÍËÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÕßÙÚÕ-)0ÄÚÏ
ÊËÔÂÚÇÔÑÇÛÇØÂÍÏÇÔÇÚÕÛÁÙÜ
ÂÖÏÇ®ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÁÌËØËÙÚÎÔËÑÖÕÓÖÂÚÕß-V_5L^Z
/HUUP[`ÑÄÓÎÑÇÏÕÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÓÁÔÚÕØÇÝÚÕß¬ØÇÓÖÚÏÈ
¡Ö¦ÔÕÔËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÄÚÏÎÇÖÕÖÕÓÖÂ ÄÓËáÂÚÇÔÃÙÜÝÚÕÞËÏØÄÚËØÕÒ¦ÛÕÝÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÓÃÇËÑÚÃÓÎÙÎÖÕßÊÏÇÉËÆÊËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝ¬ÕÇÙÚËÃÕËÃÔÇÏÖÜÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÊÂÒÜÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÏÎÁØËßÔÇÍÏÇÚÎ
ØÜÙÏÑÂÇÔ¦ÓËÏÐÎÊËÔÛÇËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÖÕÚÁÇÔÂÚÇÔßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏ-

ÕÙÆÔÎÝÕ¡ÖÇØÑÇÏÄÞÏÕÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕß¬àËÌÁÙÏÕÔÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ËÃÞËÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇÚËÚÇÓÁÔÎÙÞÁÙÎ

Η δράση της Μόσχας
ÑÄÓÎÑÇÏÁÚÙÏÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÖÇØÇÊÃÊËÚÇÏÇÛ×ÕÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÁÑÛËÙÎ
¡ÏÕÆÒËØÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÎ¡ÄÙÞÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÓÏÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÍÏÇÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßÊÏÇÞÁÕÔÚÇÝ
ÉËÆÚÏÑËÝËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÙÚÇÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇÞÇÑ¦ØÕÔÚÇÝÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝËÖÏÙÚÕÒÁÝ
ÖÕßÈÕÂÛÎÙÇÔÚËÒÏÑ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂ
ÔÃÑÎÚÕß¬ØÇÓÖÃÔÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ

ÇÙÚËÃÕÝÕÏÙÞßØÏÙÓÄÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÒÕÏÖÄÔÄÚÏÎ¡ÄÙÞÇ
ÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÓÏÇËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕß²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÖÏÖÒÁÕÔÕ¡ÏÕÆÒËØÇÖÂÍÍËÏÒËÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÏÝÈ¦ØÕÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËËÖÚ¦ÑÇÚÇÊÃÑËÝÂÕÓÕÒÕÍÃËÝËÔÕÞÂÝÇÖÄÙÚËÔÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß¬ØÇÓÖÄÖÜÝÕÖØ×ÎÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÕ
ÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝ
ÚÕßÑÇÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÚÕßÊÏÑÎÍÄØÕÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏËÑÑØËÓÕÆÔ
ÇÑÄÓÎÊËÑ¦ÊËÝÁØËßÔËÝËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÕßÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÌÆÍËÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÖÒÁÕÔÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕß
ÖØÕÁÊØÕßÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
©ÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖÖ¦ÔÚÜÝÈØÂÑË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÕÙÚ¦ØËÏËÔÛÕßÙÏ×ÊÎ[^LL[ZÄÖÜÝ¬Ç¡¡ÚÜÔ

ÁØÇÇÖÄÚÏÝßÖËØÈÕÒÁÝÚÕß
¬ØÇÓÖÜÙÚÄÙÕÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÊÏÞÇÙÓÁÔÕÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÔÔÕÕÆÔÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÕÔÊÏÑÇÙÚÏÑÄ
ÇÍ×ÔÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÖØÕÁÊØÕßÑÇÏ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÇÌÂÙÕßÔ
ÖÃÙÜÚÕßÝÇßÚÂÚÎÔßÖÄÛËÙÎÑÇÏ
ÔÇËÖÏÑËÔÚØ×ÙÕßÔÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÚÕßÝÍØÇÓÓÂÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕÊËÆÚËØÕ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÇÔÂÑËÏÑÇÏÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÕßÒÂÝ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÎÕÖÕÃÇ
ÈÍÂÑËËÔÏÙÞßÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÓËÚÎÔÁØËßÔÇ
¡ÏÕÆÒËØ
ÒÒ¦ÑÇÏÚÇÇØÏÙÚËØ¦¡¡ÈÍÇÃÔÕßÔÙÕÈÇØ¦ËÑÚËÛËÏÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔ
ÓÎÔÎËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÛ×Ý
ÙßÞÔ¦ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÙÇÔÄÚÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß¬ÕÁÍÑßØÕ5L^
@VYRLYËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÓËËÐ×ÌßÒÒÕÍØÇÓÓÁÔÕÙÚÇØÜÙÏÑ¦Ø¦ÉÇÓËÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎªÜÙÃÇÊËÔÚÕ
ÓËÚÇÔÏ×ÔÜ®ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÕÇØÞÏÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
§ÚÏÔ¡Ö¦ÑËÚÑÇÏÙÖËÆÊËÏÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÊÕßÒËÏ¦ÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔ
ÇÔÁÞËÏÊÏÇÖØÇÞÛËÃÑ¦ÖÕÏÇÖÇØÇÔÕÓÃÇËÔËÃÓÇÙÚËÇÔÇÑØÏÚÁÝÃÓÇÙÚËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÕØÄÒÕÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÖÇØÇÛÁÚÕßÓËÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÄÖÜÝÚÇÍÔÜØÃàÕßÓËÖÕß
ËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÇÓË®

ΠΡΩΤΗ ΠΑΣΑ
H MAXH TΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΑ;
ΔΕΥΤΕΡA-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00-10:00

ΑΣ

Σ ΤΣΙΚΑΛ

ΜΙΧΑΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΔΗΣ
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Στους ρυθμούς του «Ιορδανού
Μέσι», Μούσα Αλ Τάμαρι
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ κοσμεί το Πρωτάθλημά μας με το τεράστιο ταλέντο του
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο νεαρός Ιορδανός μεσοεπιθετικός του
ΑΠΟΕΛ, Μούσα Αλ Τάμαρι είναι ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε μέχρι τώρα, στη σεζόν που διανύουμε. Σε δημιουργία και εκτέλεση, έχει συμμετοχή
σχεδόν στα μισά από τα 49 τέρματα
που πέτυχε η ομάδα του στο Πρωτάθλημά μας και είναι σίγουρα ο πολυτιμότερος παίκτης στην προσπάθεια
των γαλαζοκιτρίνων να διατηρήσουν
τα κεκτημένα τους, κατακτώντας τον
7ο σερί τίτλο πρωταθλήματος και δίνοντας συνέχεια στην κυριαρχία τους.
Στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, στο
Τσίρειο, για την 3η αγωνιστική της
τελικής φάσης του Πρωταθλήματος,
έκανε μέσα σε ένα τέταρτο, (εκπληκτικά) πράγματα και θαύματα, οδηγώντας τον ΑΠΟΕΛ, στην ανατροπή
και σε μια πολύ σημαντική νίκη. Έδειξε,
για ακόμα μία φορά, το μεγάλο ταλέντο
του, την τρομερή ταχύτητα, αλλά και
την πολύ καλή τεχνική του. Πήρε στους
ώμους του, και στα γρήγορα, επιδέξια,

Τα 9 τέρματα
με τον ΑΠΟΕΛ
ΑΕΚ (1-1, 1-4 π. Σούπερ
Καπ): πλασέ με το αριστερό
Ομόνοια (2-0, πρωτάθλημα): πλασέ με το αριστερό
Ανόρθωση (3-2, πρωτάθλημα): σουτ με το αριστερό
Αλκή (4-2, πρωτάθλημα):
κεφαλιά
Απόλλων (5-1, πρωτάθλημα): πλασέ με το δεξί
Απόλλων (5-1, πρωτάθλημα): πλασέ με το αριστερό
Ομόνοια (2-1, πρωτάθλημα):
πλασέ με το αριστερό








Η κίνηση που κάνει μετά
τα γκολ του φανερώνει
αυτό που είναι: ο μεγάλος
πρωταγωνιστής του φετινού πρωταθλήματος.
του πόδια, την ομάδα του (η οποία
ήταν σε δύσκολη θέση) και την οδήγησε στον θρίαμβο. Τα στιγμιότυπα
των κατορθωμάτων του και των επικών
επελάσεων του, «ταξίδεψαν» στην Ευρώπη. Η φήμη του «Μέσι της Ιορδανίας» όλο και μεγαλώνει…
«Ταμαρομανία»!
Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ πίνουν στην
υγειά του και τραγουδούν το όνομα
του το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τραγούδι για τα μέλη του συνδέσμου φιλάθλων της Αγγλίας (APOEL
UK). Οι φοιτητές, οπαδοί του Θρύλου,
εμπνεύστηκαν σύνθημα στους ρυθμούς
του τραγουδιού «La Bamba» (Ritchie
Valens), το οποίο έμαθαν σε λίγες
μέρες, όλοι οι ΑΠΟΕΛίστες!
Το τραγούδι για τον «μάγο»

«We ‘ve got an Al-Tamari
He ’s so much better than Harry
and Dele Ali, Tamari, Tamari
The Jordanian Messi

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δυνατότητες, προοπτική
Κόντρα στο Σαν Μαρίνο καλά τα πήγα-

με, δεν αποτελεί, ωστόσο, αξιόπιστο
τεστ μια αναμέτρηση με την τελευταία
ομάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Κόντρα στο Βέλγιο φάνηκαν κτυπητές αδυναμίες, δεν υπήρχαν όμως ρεαλιστικές
πιθανότητες, για θετικό αποτέλεσμα,
απέναντι στην πρώτη ομάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ραν Μπεν Σιμόν
επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, πως
η εθνική έχει ταλέντο και ποιότητα και
πως ο στόχος της πρόκρισης - διάκρισης
δεν αλλάζει. Τα επόμενα δύο παιχνίδια,
ερχόμενο Ιούνιο, εκτός έδρας και με
πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, κόντρα
σε Σκωτία και Ρωσία, θα δείξουν. Και θα
πρέπει να αποδείξουν, με βάση την
αγωνιστική εικόνα, αλλά και το τελικό
αποτέλεσμα, πως υπάρχει ελπίδα,
υπαρκτή και όχι απλώς στη θεωρία ή
την αισιοδοξία που κάθε φορά δημιουργείται, απλώς και μόνο γιατί βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας προκριματικής
διοργάνωσης…

* * * * *

Ο… τολμηρός κύριος Σιμόν
Ανεξαρτήτως της όποιας κατάληξης της

πορείας της Εθνικής Ανδρών, στα προκριματικά του Euro 2020, ο Ραν Μπεν
Σιμόν θα κριθεί αυστηρά, από τη στιγμή
που ο ίδιος ανέβασε (υπερβολικά) ψηλά τον πήχη. Η δήλωσή του περί της καλύτερης γενιάς κυπρίων ποδοσφαιριστών, στην τωρινή εθνική, αυτομάτως
δημιουργεί πίεση στον ίδιο, προκειμένου να παρουσιάσει αποτελέσματα αντάξια της υψηλής ποιότητας, την οποία
ο ίδιος επικαλείται για την ομάδα που
προπονεί. Μπράβο του, πάντως, για την

Ομόνοια (2-1, πρωτάθλημα):
πλασέ με το αριστερό
Απόλλων (3-1, πρωτάθλημα): σουτ με το δεξί
Στο ντέρμπι κορυφής με τον Απόλλωνα ο Τάμαρι έκανε την καλύτερή του εμφάνιση εδώ και καιρό και βοήθησε στην ανατροπή.

που ούλλους τους ρέσσει
Tamari, Tamari
Aaaal Taaamari, Aaaal Taaamari»!

Προοπτική για την… Ευρώπη!

Για τον Σύλλογο της Λευκωσίας ο
Αλ-Τάμαρι αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Ο πρόεδρος της εταιρείας «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο», Πρόδρομος Πετρίδης,
ο οποίος είχε πάει, στο τέλος της περσινής σεζόν στην Ιορδανία και έκλεισε
τη συμφωνία, πιστεύει όσο κανένας
άλλος, στο ταλέντο και την τεράστια
προοπτική του νεαρού Ιορδανού, για
καριέρα σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.

Βελτιώνεται σταθερά

Ο Ιταλός προπονητής του ΑΠΟΕΛ
Πάολο Τραμετσάνι δουλεύει καθημερινά για την περαιτέρω βελτίωση του
Τάμαρι, ο οποίος, λόγω και του νεαρού
της ηλικίας του και της απειρίας του,
παρουσιάστηκε πολλές φορές επιπό-

λαιος, παίζοντας εγωιστικά, χωρίς ομαδικό πνεύμα. Ο 21χρονος δεξιός εξτρέμ
δείχνει πολύ μεγάλη θέληση για βελτίωση και όρεξη για σκληρή προπόνηση. Βελτιώνεται σταθερά και αρχίζει
να γίνεται πιο ομαδικός και ουσιαστικός. Το άστρο του λάμπει και δεν φωτίζει μόνο τον «Αρχάγγελο», αλλά και
το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Γρήγορος σαν τον άνεμο!

Είναι ο πιο γρήγορος και «εκρηκτικός» παίκτης στο Πρωτάθλημά μας.
Η ταχύτητα του με την μπάλα στα πόδια είναι εκπληκτική. Διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση κάτι που
του επιτρέπει –σε συνδυασμό με την
ταχύτητα του –να διεισδύει εύκολα
στις αντίπαλες άμυνες. Ξεχωρίζει επίσης για την ντρίπλα του που ακινητοποιεί τον αντίπαλό του.
Είναι ένα «διαμάντι» που κοσμεί το
πρωτάθλημά μας. Διαθέτει όλα τα προ-

Ματίας Σπόλιαριτς
Τι και αν έκανε μια περίφημη σεζόν, τι και αν είναι ο ηγέτης

της Αλκής, αναγκάζοντας τον ομοσπονδιακό προπονητή να
τον καλέσει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η θέση του Ματίας Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα για τη νέα σεζόν
δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε οι ιθύνοντες μάλλον θα τον περάσουν υπό το μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας και ακολούθως θα πάρουν την απόφασή τους για το αν
θα του παραχωρήσουν θέση στο ρόστερ της νέας χρονιάς.
τόλμη. Πολλοί από τους προκάτοχους
του αυτό που συνήθως έβαζαν μπροστά
ήταν το πρόβλημα της μικρής συμμετοχής των κυπρίων παικτών στις ομάδες
τους. Πρόβλημα το οποίο δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και
κάτι τέτοιο είναι ξεκάθαρο μέσα από
μια απλή ανάγνωση των εντεκάδων, κάθε εβδομάδα, στους αγώνες του πρωταθλήματος και ειδικά των ομάδων του
πρώτου ομίλου.

* * * * *

Πίεση προς το ΓΣΠ
Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά

ο Σταύρος Παπασταύρου φαίνεται αποφασισμένος να κάνει την πιο συμφέρουσα, σε βάθος, χρόνου επιλογή για
την έδρα της Ομόνοιας. Η πρόθεση που
δημοσιοποιήθηκε για το Μακάρειο αυτό
ακριβώς φανερώνει, αφού οι χρεώσεις
του ΓΣΠ κρίνονται ασύμφορες για την
ποδοσφαιρική εταιρεία. Αυτό δείχνει
από τη μία πως ναι μεν υπάρχουν λεφτά
προς επένδυση στην Ομόνοια, αλλά όχι
για πέταμα στον κάλαθο και από την άλλη πως απώτερος στόχος είναι το ιδιόκτητο γήπεδο. Ήδη έχουν μελετήσει
κάποιες περιπτώσεις και γι’ αυτό το
κομμάτι και ποιος ξέρει σε μερικά χρόνια μπορεί να έχει το δικό του σπίτι ο

σύλλογος. Με δεδομένη την πρόθεση
του ΑΠΟΕΛ να πράξει το ίδιο, το μπαλάκι πάει προς ΓΣΠ μεριά γιατί χωρίς τα
έσοδα από τους δύο μεγάλους ενοικιαστές είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει
πέρα. Θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα
αυτό το σήριαλ να το θυμάστε.

* * * * *

Νομικά εναντίον του ΚΟΑ;
Η ΑΕΛ ενημέρωσε δημόσια χθες Πέμ-

πτη (29/3) ότι απέστειλε εδώ και αρκετές μέρες επιστολή που αφορά την κάρτα φιλάθλου, υπογεγραμμένη από τον
πρόεδρο της Εταιρείας, Ανδρέα Σοφοκλέους. Αποδέκτης αυτής της επιστολής ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου, ενώ
μάλιστα αυτή κοινοποιήθηκε και προς
όλες τις αρμόδιες αρχές, ΚΟΠ και ΚΟΑ,
αλλά και προς τα υπόλοιπα Σωματεία.
Η ΑΕΛ δεν προτίθεται να σταματήσει
τον αγώνα που κάνει για να πέσει η κάρτα ή έστω να υπάρξει κάποια τροποποίηση που θα είναι ικανή να φέρει τους
οργανωμένους πίσω στα γήπεδα. Εντούτοις, η προσπάθεια δεν σταματά
εκεί αφού η λεμεσιανή ομάδα ενημέρωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά
εναντίον του ΚΟΑ για διαφυγόντα κέρδη, αφού θεωρεί ότι απώλεσε αρκετά

σόντα για να φτάσει πολύ ψηλά, να
βρει μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους, σ’ ένα από τα μεγάλα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στον ΑΠΟΕΛ
επενδύουν πολλά στην περαιτέρω εξέλιξή του και ευελπιστούν στην πώλησή
του σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα,
που θα αποφέρει τεράστιο οικονομικό
όφελος στον Σύλλογο. Πρώτα όμως
θέλουν να δουν τον Τάμαρι να σηκώνει
στον ουρανό της Λευκωσίας τον 7ο
σερί τίτλο πρωταθλήματος. Από εκεί
και πέρα ο δρόμος της ανέλιξης του
θα γίνει λεωφόρος.

Ο ΠΑΟΚ και οι… άλλοι

Τον τελευταίο καιρό, δημοσιεύματα
ελληνικών ιστοσελίδων και εφημερίδων
αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ, αλλά και άλλες
δύο μεγάλες, ελληνικές ομάδες, παρακολουθούν εδώ και μήνες πολύ στενά, την περίπτωση του Ιορδανού διεθνή
μεσοεπιθετικού.

οικονομικά οφέλη από τα εισιτήρια των
οπαδών της και όχι μόνο τη φετινή σεζόν εξαιτίας της κάρτας.

* * * * *

Τη φτιάχνει όπως τη θέλει
Μπορεί να μη θέλουν στην Ανόρθωση

να τοποθετηθούν επίσημα για τη νέα
τάξη πραγμάτων, όμως είναι καλά γνωστό πως ο Τιμούρ Κετσπάγια αναλαμβάνει την ομάδα και προσπαθεί να τη
φτιάξει με βάση τα θέλω του. Ήδη οι
πρώτες κινήσεις φανερώνουν πως πάει
σε λύσεις παικτών που τους γνωρίζει
καλά, είτε από ομάδες που δούλεψε είτε από αγορές που κάνει συχνά σκάουτινγκ και έτσι δεν θα χρειαστούν πολύ
χρόνο ώστε να αφομοιώσουν τα θέλω
του. Πάντως, η στήλη σας δίνει ένα τιπ
και να το έχετε υπόψη σας: ο Τιμούρ
πάντα πρόσεχε την εγχώρια αγορά στην
Κύπρο και θα περιλαμβάνονται και τέτοιοι παίκτες σε αυτούς που θα «χτυπήσει», ενώ θα ήθελε να έχει και Κύπριους παίκτες ικανούς για σοβαρά λεπτά
συμμετοχής ώστε να έχει βάθος το ρόστερ. Με τους 15 ξένους/κοινοτικούς
μόνο δεν βγαίνει το πράγμα. Λίγη υπομονή μόνο να ξεκαθαρίσουν όλα στο διοικητικό κομμάτι.

* * * * *

Θέλει Κύπριους παίκτες
Η ΑΕΛ όντως από τις μεγάλες ομάδες

έχει ίσως τον μεγαλύτερο κυπριακό κορμό, αφού γηγενείς παίκτες έχουν παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή της
πορεία. Φαίνεται ότι η διοίκηση θέλει να
διατηρήσει αυτή τη φιλοσοφία, αφού οι
πληροφορίες τη φέρουν να επιθυμεί
την απόκτηση και άλλων κύπριων παικτών από άλλες ομάδες. Τώρα ποιοι και
πότε, ας περιμένουμε το καλοκαίρι.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ας κάνουμε
μια συμφωνία
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το
νησί «ποδοσφαιροκρατείται». Η
Πολιτεία, κυρίως όμως τα ΜΜΕ
ποτέ δεν προσπάθησαν ν’ αλλάξουν την κατάσταση, αντιθέτως, συμβάλουν προκειμένου
κάποια αθλήματα να βρίσκονται
σε δεύτερη μοίρα, ενώ τα υπόΤου
λοιπα βρίσκονται σε πλήρη αφάΧΡΙΣΤΟΥ
νεια. Δεν φτάνει που οι αρμόδιοι
ΖΑΒΟΥ
όλα αυτά τα χρόνια έχουν σχεδόν
εξαφανίσει τον αθλητισμό γενικότερα, οι λειτουργοί
των ΜΜΕ συμμετέχουν πλήρως σ’ αυτή την ανικανότητα. Διακρίσεις, επιτυχίες ή ακόμη και απλές
συμμετοχές αθλητών απ’ όλο το φάσμα του αθλητισμού απλώς περνάνε απαρατήρητες ως προς
την προβολή τους στη δημόσια σφαίρα.
Τα ΜΜΕ εμμένουν να διατηρούν μια στάση
άκρως ποδοσφαιρόφιλη, καλλιεργώντας ταυτόχρονα
μια «αρρωστημένη», ελαττωματική αντίληψη του
κόσμου για τον αθλητισμό. Είναι καιρός πια τα
ΜΜΕ και όσοι τέλος πάντων ανήκουμε σ’ αυτό το
σινάφι, ν’ αναλάβουμε τις ευθύνες μας, βοηθώντας
τους αθλητές, προπονητές, γιατί όχι και τους γονείς
και την κοινωνία γενικότερα να λάβουν το μερίδιο
που τους αναλογεί στη δημοσιότητα. Ας γίνει μια
άτυπη συμφωνία την οποία θα ορίσει η Ένωση
Αθλητικογράφων μέσα από την οποία θα κατοχυρωθεί η προβολή των αθλητών που διακρίνονται
κυρίως στο διεθνές στερέωμα. Θα μπορούσε δηλαδή
η όποια επιτυχία να παραμένει για κάποιο χρονικό
διάστημα στα πρώτα θέματα των αθλητικών ιστοσελίδων για καθορισμένο χρόνο, τα αθλητικά
δελτία ειδήσεων, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά να
παρουσιάζουν την επιτυχία και οι εφημερίδες να
αφιερώνουν ένα μικρό ή μεγάλο κομμάτι της θεματολογίας τους στην είδηση. Είναι νομίζω υποχρέωση του Τύπου να απεξαρτηθεί από το ποδόσφαιρο και να δώσει την ανάλογη σημασία σ’ όλα
τα αθλήματα. Εάν όντως επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
τότε κυπριακό φίλαθλο κοινό θα βελτιώσει την
κουλτούρα και νοοτροπία του ως προς τον αθλητισμό, θα μειώσει το φανατισμό του, θα τεθεί ενώπιον νέων προτύπων και κυρίως τα νεαρά παιδιά
θα έχουν περισσότερες επιλογές ως προς το τι
άθλημα θα πρέπει να ακολουθήσουν.
Εν έτει 2019, νομίζω ότι όλοι το οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας και τους ανθρώπους που εργάζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,
καλλιεργώντας το αθλητικό πνεύμα.

Ακούει
κανείς;
Το θέμα καινούργιο δεν είναι. Μάλλον ολοένα και πιο ανησυχητικό
γίνεται. Για όσους ανησυχούν βέβαια, για όσους θεωρούν επικίνδυνη την κατάσταση που επικρατεί σε πολλά από τα παιχνίδια των
πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, μικρών
ηλικιών. Κατάσταση και πρόβλημα
Του
που αποτυπώνεται ξεκάθαρα, κάθε
ΓΙΩΡΓΟΥ
εβδομάδα, στην ατζέντα των υποΛΟΓΙΔΗ
θέσεων τις οποίες εκδικάζει ο
αθλητικός δικαστής. Σύνηθες, λοιπόν, το φαινόμενο,
να παραπέμπονται ενώπιον του κυρίου Αριστοτέλη
Βρυωνίδη ποδοσφαιριστές ομάδων παίδων και νέων,
για αντιαθλητική συμπεριφορά.
Παραπομπές για κτυπήματα εκτός φάσης, για βρισιές και γενικότερα αντιαθλητικές συμπεριφορές
είτε μεταξύ των ποδοσφαιριστών, κατά τη διάρκεια
ενός αγώνα, είτε κατά των διαιτητών. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές ηλικιών από δεκατεσσάρων μέχρι δεκαοκτώ χρόνων, μιλάμε για αγώνες πρωταθλημάτων
η πίεση, ο ανταγωνισμός και η κρισιμότητα των
οποίων καμία σχέση δεν έχει με το πρωτάθλημα
πρώτης κατηγορίας. Γενικότερα, μιλάμε για έναν
χώρο, όπου οι νεαροί ποδοσφαιριστές υποτίθεται
πως πέραν από τα… μυστικά του αθλήματος, διδάσκονται τη σωστή συμπεριφορά, την αγωνιστική
πειθαρχία και όχι μόνο σε σχέση με το πλάνο ή τις
οδηγίες ενός προπονητή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται
και οι πιθανότητες αλλαγής προς το καλύτερο ελαχιστοποιούνται, από το γεγονός πως ενώπιον του
αθλητικού δικαστή οι υποθέσεις αντιαθλητικών συμπεριφορών, που αφορούν στα πρωταθλήματα μικρών
ηλικιών, πολλές φορές έχουν να κάνουν και με προπονητές ή γενικότερα παράγοντες των ομάδων αυτών.
Ατόμων δηλαδή, που έχουν ρόλο και ευθύνη για τη
σωστή συμπεριφορά των νεαρών ποδοσφαιριστών.
Υπερισχύει όμως η ανάγκη να διακριθεί η ομάδα,
να αναδειχθούν οι επιτυχίες ενός προπονητή, να
αποκτήσει την κατάλληλη φήμη μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου, να προσελκύσει περισσότερους νεαρούς
(πελάτες) στις εγγραφές του επόμενου καλοκαιριού… Αν, μάλιστα, σε όλα αυτά προστεθούν και τα
κατά καιρούς προβλήματα που δημιουργούνται από
γονείς που παρακολουθούν τέτοιους αγώνες, προβλήματα που πηγάζουν είτε από την έντονη επιθυμία
να δουν τα παιδιά τους να πρωταγωνιστούν και να
εξελίσσονται σε μεγάλα ποδοσφαιρικά αστέρια, είτε
από το πάθος και την αγάπη τους για την ομάδα γενικότερα, τότε εύκολα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, πως η μόνη περίπτωση η κατάσταση αυτή
να αλλάξει, θα είναι (δυστυχώς) προς το χειρότερο…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,24%

X.A.
1,85%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,67%

1,13%

-1,95%

-1,05%

-1,64%

ΕΚΤ
Δέσμευση
Ντράγκι
για στήριξη
τραπεζών
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

0,98%

-0,63%

Φόβοι για δημοσιονομικό εκτροχιασμό

Ανησυχία στην κυβέρνηση από την απόφαση για τις αποκοπές δημ. υπαλλήλων – Δεδομένη η έφεση
Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί στην κυβέρνηση η απόφαση
του Διοικητικού Δικαστηρίου με
την οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις μισθολογικές μειώσεις
των δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχό-

μενο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού στην περίπτωση που η
πρωτόδικη απόφαση επικυρωθεί
και σε επίπεδο Εφετείου που θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγηθεί.
Η δημοσιονομική επιβάρυνση
υπολογίζεται με βάση εσωτερικό

σημείωμα του ΥΠΟΙΚ, σε 1,24 δισ.
ευρώ, ποσό που εξοικονομήθηκε
την περίοδο 2012-2017 από τις
μειώσεις στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Τον δρόμος
της έφεσης αναμένεται να πάρει
και η συγκεκριμένη υπόθεση, η

οποία θα είναι η δεύτερη μετά την
έφεση που έχει ασκηθεί σε άλλη
υπόθεση με 208 αιτητές, συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι
επίσης δικαιώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο. Τυχόν δικαίωση των 208 αιτητών υπολογίζεται

Στράγγιξαν τα αποθέματα, εντείνεται η αβεβαιότητα

δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους
3,4 εκατ. ευρώ για επιστροφή αναδρομικών. Με βάση τα χρονικά
περιθώρια το Υπουργείο Οικονομικών και Γενικό Λογιστήριο μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση εντός 42 ημερών. Σελ. 5

«Πονάμε και
στηρίζουμε
τα δημόσια
νοσηλευτήρια»
Συνέντευξη Σ. Κούμα
Δεν είμαστε πολέμιοι της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων,
τονίζει ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ
Σωτήρης Κούμας. Προσθέτει
ότι η συντεχνία διατυπώνει τις
απόψεις της προκειμένου την
1η Ιουνίου να υπάρχουν όσο
το δυνατό λιγότερα προβλήματα. Σταθήκαμε και στηρίξαμε
τα κρατικά νοσηλευτήρια γιατί
τα πονάμε, τόνισε. Νέα πρόταση
ΟΑΥ προς παιδίατρους. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ

Μην τραυματίσετε
τις πολιτογραφήσεις
Τη θέση ότι το πρόγραμμα των πολιτογρα-

φήσεων έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία, διατυπώνει ο πρόεδρος του Παγκ.
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης,
Παντελής Λεπτός. Τονίζει ότι ενδεχόμενος
τραυματισμός του προγράμματος θα έχει
επιπτώσεις στην οικονομία. Σελ. 6

Η Τραπεζική
Ενωση μεγάλη
πρόκληση για
την Κεντρική

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι προτεραιότητες του Δ.Σ.

Αυξήσεις έως και 55%
στις τιμές οικιών πέρυσι
Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 10

ετών κατέγραψαν, το 2018, οι τιμές πώλησης
οικιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα
του δικτύου μεσιτικών γραφείων RE/ MAX, οι
τιμές αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σύγκριση με
το 2017. «Πρωταθλητής» της ανόδου το Κουκάκι, με αυξήσεις έως 55%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,57%

-0,06%

Γερμανία

0,07%

0,03%

Γαλλία

0,31%

-0,09%

Ιταλία

2,48%

0,03%

Ισπανία

1,08%

-0,01%

Ιρλανδία

0,54%

-0,09%

Ελλάδα

3,76%

0,05%

Ην. Βασίλειο

0,99%

-0,07%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Σε μόλις 24,7 δισ. δολ.έχουν συρρικνωθεί τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας, καθώς η προσπάθεια στήριξης της λίρας αποδεικνύεται ότι

έχει πολύ μεγάλο κόστος. Η μείωση των διαθεσίμων εντείνει την αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα οι
τουρκικές αρχές. Αντανάκλαση αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι και η μαζική στροφή στο δολάριο από πλευράς τόσο των πολιτών όσο και
των επιχειρήσεων της Τουρκίας που εγκυμονεί κινδύνους για την τουρκική οικονομία. Σελ. 9

Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί μία
από τις προκλήσεις του Δ.Σ. της
Κεντρικής Τράπεζας υπό τον
νέο διοικητή Κωνσταντίνο Ηροδότου. Όπως πληροφορείται η
«Κ», ψηλά στην ατζέντα είναι η
προετοιμασία των κυπριακών
τραπεζών ώστε να μπορέσουν
να εισχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αγορά. Για να το
πετύχουν αυτό, θα πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειες για
μείωση των ΜΕΔ. Σελ. 3
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Η παγίδα της ευρωπαϊκής φορολογικής εναρμόνισης
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει κατά καιρούς
διάφορα μέτρα που αποβλέπουν
στη σταδιακή ενοποίηση των φορολογικών δεδομένων στα κράτη
μέλη. Με αφορμή των γεγονός
ότι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
καταφέρνουν να πληρώνουν χαμηλούς ή μηδενικούς φόρους, η
Επιτροπή έχει προτείνει οι μεγάλες εταιρείες να φορολογούνται
με κοινό πανευρωπαϊκό σύστημα.
Η Επιτροπή αποβλέπει στην
επιβολή κοινής φορολογικής βάσης σε όλα τα κράτη. Κάτι τέτοιο
θα οδηγήσει μεταξύ άλλων σε
κοινό εταιρικό συντελεστή. Όμως,
επειδή αυτά τα θέματα ανήκουν
ακόμα στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών, πριν από δύο μήνες
περίπου έγινε προσπάθεια να δεχ-

θούν τα κράτη μέλη οι αποφάσεις
να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
στο Συμβούλιο Αρχηγών και να
μην απαιτείται πια ομοφωνία. Η
προσπάθεια αυτή απέτυχε όταν
διαφώνησε ομάδα χωρών ανάμεσα στις οποίες είναι πιο έντονη
η παρουσία των μικρών χωρών
όπως το Λουξεμβούργο, η Μάλτα
και η Λιθουανία.
Παραδόξως οι σχετικές ειδήσεις δεν περιλαμβάνουν την Κύπρο μέσα στην ομάδα χωρών που
αντιστέκονται στην κατάργηση
της ομοφωνίας σε φορολογικά
θέματα. Λέω «παραδόξως» διότι
η Κύπρος έχει να χάσει από ένα
τέτοιο μέτρο που προωθούν εδώ
και χρόνια η Γερμανία και η Γαλλία. Εκ πρώτης όψεως, οι προσπάθειες των μεγάλων χωρών

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
φαίνονται δικαιολογημένες. Θεωρητικά αποβλέπουν στο να μην
μπορούν οι μεγάλες εταιρείες να
κάνουν φορολογικούς σχεδιασμούς που να εκμεταλλεύονται
την πολυμορφία των εθνικών συστημάτων. Επίσης, αφήνεται να
νοηθεί ότι στην Ένωση υπάρχουν
χώρες με χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και αυτό
για να αναληφθεί απαιτείται κοινή
φορολογική πολιτική.
Στην πράξη όμως η κοινή φορολογική πολιτική θα ευνοήσει
τη Γερμανία, αλλά και τη Γαλλία,
χώρες που έχουν σήμερα υψηλούς
φορολογικούς συντελεστές. Οι
χώρες αυτές έχουν πιο ψηλή παραγωγικότητα από ό,τι οι χώρες
που χρησιμοποιούν χαμηλότερους

συντελεστές. Ίσως οι χαμηλοί
φορολογικοί συντελεστές να είναι
ένα μέτρο αντιρρόπησης από χώρες με μικρές αγορές και πιο χαμηλή παραγωγικότητα. Αν υπάρξει εναρμόνιση, τα αποτελέσματα
για χώρες όπως η Κύπρος θα είναι
αρνητικά. Επιπλέον, οι μικρές
χώρες, όπως η Κύπρος έχουν
ανάγκη τη φορολογική ευελιξία
για να μπορούν να παρέχουν κίνητρα σε ντόπιες και ξένες επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που η Κύπρος χρειάζεται επιτακτικά ώστε
να εξασφαλίσει καλές θέσεις εργασίας σε νέους κυρίως πολίτες
με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
Πιθανόν να αντιτείνει κάποιος
ότι η Κύπρος, το Λουξεμβούργο
και η Μάλτα έχουν χαρακτηριστικά φορολογικών παραδείσων

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

και χρησιμοποιούνται για σκοπούς
φοροαποφυγής από ξένες εταιρείες και ιδιώτες.
Η απάντηση στη γενική αυτή
κατηγορία είναι ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να διορθώνονται κατά τρόπο συγκεκριμένο.
Δηλαδή, συγκεκριμένα παραθυράκια φοροαποφυγής στα συστήματα αυτών των χωρών να
εντοπίζονται και να διορθώνονται. Εκείνο που πρέπει να αντιληφθούμε, πέρα από τις όποιες
ενοχές για πρακτικές του παρελθόντος, είναι ότι τυχόν φορολογική ενοποίηση θα βλάψει τη
χώρα μας και άλλα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, επιβραδύνοντας
την οικονομία και μεταφέροντας
φορολογικά έσοδα στις μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες.
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Ψηφιακή μεταρρύθμιση:
το κλειδί της οικονομικής
και λειτουργικής ανάπτυξης
των επιχειρήσεων *
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει εξελιχθεί
τα τελευταία χρόνια και η διείσδυσή
της στην καθημερινότητά μας έχει
ήδη επιφέρει δραματικές αλλαγές
στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και
στις κοινωνικές μας σχέσεις. Ενώ
κάποιες βιομηχανίες, όπως αυτή
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας, έχουν ήδη αλλάξει
ριζικά, άλλες δεν έχουν ακόμη εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες
που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τον δείκτη
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας
(DESI) που παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη
μέλη της ως προς την ψηφιοποίησή
τους, κατατάσσει την Κύπρο στη
17η θέση, από τις 28 συνολικά θέσεις, για το 2018 λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας που αφορά
κυρίως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δυστυχώς, η Κύπρος υστερεί
και ένας από τους λόγους είναι η
έλλειψη κατανόησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο ψηφιακό οικοσύστημα. Μέχρι τώρα,
πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονταν
την ψηφιακή μεταρρύθμιση ως τη
βελτίωση του τρόπου προσέγγισης
των πελατών, ενώ η μεγαλύτερη,
όμως, αξία έγκειται στη δυνατότητα
δημιουργίας νέων και πρωτοποριακών επιχειρηματικών μοντέλων και
πρακτικών. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση αφορά την εφαρμογή και αξιοποίηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. Ενώ
μέχρι τώρα οι εφαρμογές της τεχνολογίας έβρισκαν περισσότερο
έδαφος στο μπροστινό μέτωπο
(front-end) των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, σήμερα, καινοτόμες τεχνολογίες ενσωματώνονται
και στις λειτουργίες στήριξης (backend) των επιχειρήσεων με σκοπό
τη δημιουργία ολοκληρωμένων «ψηφιακών επιχειρήσεων» (digital enterprises). Οι μεγαλύτερες καινοτομίες είναι η αντικατάσταση των
μέχρι τώρα αναλογικών δεδομένων
σε ψηφιακά και η ανάπτυξη του
«διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things). Η εύκολη πια πρόσβαση σε τεράστιες βάσεις δεδομένων, δημιουργεί το έδαφος για
τη δημιουργία ευφυών εφαρμογών
με τη χρήση της μηχανικής μάθησης
και της τεχνητής νοημοσύνης για
την άντληση πληροφοριών και την
πρόβλεψη των τάσεων και των προτιμήσεων. Το μικρό μέγεθος της
Κύπρου περιορίζει τον όγκο δεδομένων που μπορούν να συγκεντρω-

θούν και να αναλυθούν για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών, μετριάζει όμως και πολλά από τα τεχνικά
προβλήματα που πιθανόν να προέκυπταν κατά την ανάλυση ενός
υπερβολικά μεγάλου όγκου πολύπλοκων δεδομένων. Επιπρόσθετα,
η ψηφιακή μεταρρύθμιση προσφέρει και ευκαιρίες βελτιστοποίησης
των εσωτερικών λειτουργιών των
επιχειρήσεων με τη χρήση εφαρμογών αυτοματοποίησης των ρομποτικών διαδικασιών. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αφορούν την ενσωμάτωση λογισμικών στις επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να επιτελέσουν κινήσεις ρουτίνας που
μέχρι τώρα γίνονταν από ανθρώπους. Μπορούν, επίσης, να μας βοηθήσουν στη διαχείριση και συνένωση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, λειτουργίες οι οποίες μέχρι
τώρα ήταν πολύ χρονοβόρες και
επιρρεπείς σε σφάλματα. Η εισαγωγή της αυτοματοποίησης στις
εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, όχι μόνο θα επιταχύνει και
θα βελτιώσει την ακρίβεια και τη
διαφάνεια των εσωτερικών διαδικασιών, αλλά θα δημιουργήσει και
το έδαφος για τη αναδιοργάνωση
του ανθρώπινου δυναμικού. Ο πιο
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας
είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής ψηφιακής
στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει
την αναδιοργάνωση της εσωτερικής
δομής της επιχείρησης και την απομάκρυνση των εμποδίων. Είναι πολύ
σημαντικό τα στελέχη των εταιρειών
να αντιληφθούν ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση εξαρτάται από τρεις
αλληλένδετους και σημαντικούς
παράγοντες: τη δημιουργία νέων
επιχειρησιακών μοντέλων, την προσαρμογή των εσωτερικών λειτουργιών στις αλλαγές που θα επιφέρει
η ψηφιακή μεταρρύθμιση και την
ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων των ανθρώπων
τους. Τέλος, η επένδυση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία μιας
εταιρικής κουλτούρας καινοτομίας
είναι ένα εξίσου σημαντικό βήμα
για την ψηφιακή αναβάθμιση των
εταιρειών που είναι πια άμεσα συνδεδεμένη και με τη μακροπρόθεσμη
επιχειρησιακή ευρωστία.

Η δρ Χριστίνα Ορφανίδου είναι διευθύντρια στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Δεδομένων και
Τεχνητής Νοημοσύνης της PwC Κύπρου.
* Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για
γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.
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Ευχήθηκε στον Ηροδότου να μην περάσει τόσο δύσκολα όσο πέρασε η ίδια στη θητεία της. Εάν δεν αλλάξει το συμβόλαιό του θα είναι μια καλή αρχή.

Τα καθήκοντα της εφόρου

Ακριβό μου διθέσιο

Ποια είναι τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εφόρου

Ακριβά γούστα φαίνεται να έχει ο νέος διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας. Εθεάθη να κυκλοφορεί
με διθέσιο κάμπριο άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
και η στήλη αναρωτιέται πώς θα μπορέσει να το
συντηρήσει με τέτοιο μισθό που οι άλλοι τραπεζίτες σνόμπαραν.

Ασφαλίσεων; «Να αξιολογεί αιτήσεις για παροχή
άδειας άσκησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να εξετάζει και αναλύει λογαριασμούς και το σύστημα διακυβέρνησης των
εν λόγω επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας τους και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και γενικά
να παρακολουθεί κατά πόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις ασκούν τις εργασίες τους πάνω σε υγιείς
ασφαλιστικές αρχές». Αυτά είναι τα καθήκοντα
που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Δεν είδαμε πουθενά να αναφέρει ότι η
Έφορος θα πρέπει να επικοινωνεί προσωπικά με
τη διεύθυνση της εκάστοτε εταιρείας και να την
ενημερώνει με κουτσομπολίστικη διάθεση όταν
ΜΜΕ ψάχνουν κάποιες πληροφορίες που την
αφορούν.

••••
Από τα εκπτωτικά
η Χρυστάλλα

Η στήλη παθαίνει ντεζαβού με τα όσα βλέπει να

γίνονται στο Δημόσιο. Δεν φτάνει που αρχίζει με

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Υπεραξία Χρεογράφου
Υπεραξία χρεογράφου κα-

Τη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύ-

πρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη χτύπησε, έστω και
καθυστερημένα, η οικονομική κρίση. Εθεάθη στα
Marks & Spencer να αναζητεί προϊόντα από το
τμήμα των ελαττωματικών και των 10 ευρώ. Είναι
μια προετοιμασία για την από εδώ και πέρα ζωή
δίχως τα 156 χιλιάδες ευρώ ετήσιου μισθού που
απολάμβανε από το 2014.

••••

••••
Ντεζαβού με το Δημόσιο

λείται η θετική διαφορά, η
οποία προκύπτει από τη
σύγκριση της τρέχουσας
τιμής ενός επενδυτικού
τίτλου (ομολόγου, αξιογράφου, ομολογίας, κ.ά.)
που εκδίδεται από νομικό πρόσωπο (κυβέρνηση, εταιρία ή άλλο οργανισμό), σε
σχέση με την αξία απόκτησής του.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing, The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

αργούς μεν ρυθμούς αλλά σεβαστούς, να διογκώνεται, το Ανώτατο έκρινε και αντισυνταγματικό
το νόμο που μείωσαν τις απολαβές τους από την
αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο. Δηλαδή ό,τι έγινε και με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δίχως όμως να υπάρχουν
διεκδικήσεις τέτοιου τύπου.

••••
Περίσσια ανησυχία
«Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, που
κρίνει αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες για
αποκοπές μισθών και μειώσεις των συντάξεων
των υπαλλήλων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει πολύ
σοβαρές προεκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να
μελετηθούν και να αξιολογηθούν. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον νομικό της σύμβουλο, θα πρέπει με τη δέουσα προσοχή να εξετάσει τους τρόπους διαχείρισης του όλου θέματος», αναφέρει το ΑΚΕΛ. Για να κρατεί τέτοια
στάση η αντιπολίτευση, δεν θέλει να φαντάζεται η στήλη πόσο μεγάλη θα είναι η δημοσιονομική επίπτωση.

••••
Aπαντες απόντες
Ενόψει ευρωεκλογών, παρατηρείς ότι έχει να

κάνει με αυτές. Στο Στρασβούργο, λοιπόν, στην
ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο μόνο ένας Κύπριος ευρωβουλευτής συμμετείχε. Άφαντοι οι υπόλοιποι.
Μάλλον θα είχαν σημαντικότερα πράγματα να
κάνουν.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πάμε με πρόγραμμα;
Εκφράζονται κάποιες ανησυχίες από
διάφορους κατά πόσο η προσφορά
διαφόρων προϊόντων του τομέα των
ακινήτων ακολουθεί κάποιον προγραμματισμό. Αν δηλαδή είναι βάσιμη η προσφορά νέου αποθεματικού
στοκ ή αν απλώς υπάρχει μια αντιγραφή επειδή κάποιοι άλλοι το κάνουν και κερδίζουν. Είναι γεγονός
πως όταν σε έναn τομέα πραγματοποιείται μεγάλο κέρδος, το κέρδος
ελκύει άλλα άτομα και άλλες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον τομέα και
να επιδιώξουν να πάρουν ένα μερίδιο
της αγοράς και φυσικά του κέρδους.
Αυτός ο ανταγωνισμός θα συνεχιστεί
μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμα
να εκμηδενιστεί το κέρδος και στην
πορεία του χρόνου θα οδηγήσει αναπόφευκτα κάποιους σε χρεωκοπία
και κλείσιμο, άλλους θα τους μικρύνει, ενώ άλλους θα τους μεγαλώσει.
Εννοείται πως για χίλιους δυο λόγους
παρατηρούνται συνεχείς προσθαφαιρέσεις ατόμων/ εταιρειών που
προσφέρουν αυτό το προϊόν.
Σήμερα ποιοι κτίζουν; Κτίζουν
όσοι έχουν λίγη έως και καμία ανάγκη
χρηματοδότησης, καθώς επίσης και
όσοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα
απρόσκοπτης χρηματοδότησης.
Αυτοί που έχουν από καμία έως
λίγη ανάγκη χρηματοδότησης είναι
αυτοί που συνήθως βρίσκονται στην
αγορά των πολυτελών και πολυσύνθετων αναπτύξεων, οι οποίοι προορίζουν το προϊόν τους για άτομα
μεγάλης οικονομικής επιφάνειας
που επιδιώκουν να αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια μέσω επενδύσεων.
Ένεκα και της φύσης του προγράμματος είναι αναγκαία προϋπόθεση
η πολύ μεγάλη σε ποσοστό προκαταβολή που αν ένα έργο προωθηθεί
σωστά, καθίσταται σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενο.
Η άλλη κατηγορία είναι αυτή που
περιλαμβάνει όλους όσους δεν έχουν

κανένα πρόβλημα απρόσκοπτης
χρηματοδότησης. Και για να ξεκαθαρίσουμε, σε αυτή την περίπτωση
όταν λέμε χρηματοδότηση εννοούμε
χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα. Στον κατασκευαστικό τομέα,
τέτοιες εταιρείες που να απολαμβάνουν τέτοια προνόμια μετρούνται
στα δάκτυλα του ενός χεριού. Εταιρείες εκτός κατασκευαστικού τομέα
που να απολαμβάνουν τέτοια προνόμια (π.χ. στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες) άντε να
υπάρχουν καμιά πενηνταριά.
Όμως στον τουριστικό τομέα
υπάρχει μια πολύ πιο άνετη κατάσταση χρηματοδότησης. Είπαμε, οι
τραπεζίτες πάντα περπατάνε πάνω
στον οικονομικό κύκλο και βλέπουν
μερικά μόνο μέτρα μπροστά τους.
Αν η οικονομία πάει πολύ καλά πιστεύουν πως θα πηγαίνει για πάντα
πολύ καλά. Αν η οικονομία δεν πάει
καλά, δεν βλέπουν λόγο να ζούμε!
Είναι πάντα του ύψους ή του βάθους.
Τα τελευταία 2-3 χρόνια που ο τουρισμός τα πήγε πολύ καλά, είναι ζεστοί στο να χρηματοδοτούν έργα
σχετικά με τον τουρισμό και σχεδόν
τίποτε άλλο. Αν γίνει καμιά στραβή
φέτος και μείνουν κάποιες κλίνες
άδειες, δεν θα εκπλαγώ αν του χρόνου δεν θα θέλουν να ακούσουν για
τουριστικές αναπτύξεις, πόσο μάλλον
να τις χρηματοδοτήσουν...
Ας προσπαθήσουμε τώρα να
απαντήσουμε στις ανησυχίες που
εκφράστηκαν στην αρχή του άρθρου.
Ο σχεδιασμός πολυώροφων κτηρίων
καλά κρατεί. Το είπαμε εκατοντάδες
φορές, είναι ένα προϊόν που πουλά
και είναι το νέο talk of the town...
όπου town ισούται με κάτι πολύ μεγαλύτερο από ολόκληρη τη χώρα...
Αυτά που έλαβαν άδειες ανάπτυξης
είναι σαφώς λιγότερα σε αριθμό από
αυτά που σχεδιάστηκαν και σχεδιάζονται, ενώ αυτά που βρίσκονται σε

διαφορετικά στάδια κατασκευής
είναι σαφώς λιγότερα και από αυτά
που αδειοδοτήθηκαν. Και επειδή αν
δεν συμπληρωθεί ένα σεβαστό ποσοστό πωλήσεων εκ των προτέρων
και να εισπραχθούν παχυλές προκαταβολές το έργο δεν προχωρά, θα
έλεγα πως γενικά το προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτή την κατηγορία
ακολουθεί από κοντά τη ζήτηση.
Άρα δεν υπάρχει (τουλάχιστον στο
κατασκευαστικό στάδιο) το σπεκουλαδόρικο στοιχείο, δηλαδή του κατασκευάζω και βλέπω... Παρενθετικά
αναφέρουμε πως κάτι ανάλογο δεν
συμβαίνει στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης. Εκεί τα
πράγματα μπορεί να εμπεριέχουν
στοιχεία ξένα προς πραγματικά μετρήσιμα οικονομικά δεδομένα και
άρα η θεωρητική προσφορά να αυξάνεται ανάλογα με τις ορέξεις του
καθενός.
Οι όποιες κατασκευαστικές έχουν
εύκολη έως και απρόσκοπτη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, βρήκαν πρόσφορο έδαφος να
μπουν δυναμικά στις αγορές που
δραστηριοποιούνται. Είτε με αγορές
τεμαχίων γης ή/ και με αναπτύξεις
κτηρίων ενδυναμώνουν την παρουσία τους σε μια προσπάθεια αύξησης
του μεριδίου τους στην αγορά.
Συνεχώς πλημμυρίζουν την αγορά
με νέα προϊόντα με σκοπό να καλύψουν κάθε ανάγκη της ζήτησης (αν
και όταν αυτή παρουσιαστεί) και να
είναι η προτιμητέα επιλογή έναντι
του όποιου ανταγωνιστή. Το speculative development είναι και πάλι
γεγονός, απλώς οι μεν αγοραστές
είναι πιο μορφωμένοι και πιο απαιτητικοί και οι δε πωλητές πιο λίγοι.
Νιώθω πως τέτοιες στρατηγικές
αλματώδους ανάπτυξης αργά ή γρήγορα είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Θα σύστηνα λοιπόν σε αυτούς
που κάθε λίγο βάζουν παραβάν και

περιφράξεις σε κάποιο νέο οικόπεδο
για ένα «νέο έργο» να ξαποστάσουν
λίγο για να μην καούν….
Εκεί που οι τράπεζες και πάλι
χρηματοδοτούν είπαμε είναι ο τουρισμός. Είμαι βέβαιος πως οι ξενοδόχοι προσπαθούν και κάνουν τους
υπολογισμούς τους με όσο πιο ενδελεχή τρόπο γίνεται για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε
μια νέα επένδυση – ένα νέο ξενοδοχείο, μια επέκταση/ ανακαίνιση
υφιστάμενου κ.λπ. Η ουσία όμως είναι πως υπάρχουν τέσσερεις αστάθμητοι παράγοντες: πρώτον η πολιτική σταθερότητα στην περιοχή,
δεύτερον οι οικονομικές συνθήκες
στις αγορές από τις οποίες έλκουμε
τουρισμό – με το Brexit να έχει κεντρική θέση στο κάδρο, τρίτον οι καιρικές συνθήκες και τέταρτον ο ανταγωνισμός από ιδιωτικές κλίνες
μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Η κάθε κατηγορία από μόνη της,
πόσο μάλλον συλλογικά, μπορεί με
την ίδια ευκολία να ενισχύσει το
τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας ή
να το στείλει στα τάρταρα. Νιώθω
–και μακάρι να είμαι λάθος– πως η
ανάπτυξη εδώ τείνει να θεωρήσει
κάποια νούμερα τουριστικών αφίξεων ως παγιωμένα. Θέλει προσοχή
και ναι, καλύτερο προγραμματισμό.
Καταλήγοντας, θα έλεγα πως σε
ιδιωτικό επίπεδο κάποιοι είναι σίγουρα οργανωμένοι και προχωράνε
με πρόγραμμα, αλλά αυτή η εικόνα
δεν αντικατοπτρίζεται στον κλάδο
ολόκληρο που αντιπροσωπεύουν.
Ίσως να πρέπει να δημιουργηθούν
και να ενισχυθούν εθνικές στρατηγικές προς κάθε κατεύθυνση ανάπτυξης. Αλλά ξέχασα. Το Υφυπουργείο Ανάπτυξης μπήκε στον πάγο...

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Η τραπεζική ένωση
βασικό μέλημα
της Κεντρικής
Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων πρώτη
αρμοδιότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η σύνθεση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου άλλαξε. Νέος διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας θα είναι
από τις 11 Απριλίου ο πρώην Έφορος Αποκρατικοποιήσεων και ο μέχρι πρότινος εκτελεστικός σύμβουλος της ΚΤΚ, Κωνσταντίνος Ηροδότου. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαφοροποιείται περαιτέρω,
με τον πρόεδρο του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης Σταύρο
Αγρότη να αναλαμβάνει τη θέση
του εκτελεστικού μέλους, την αντιπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο Μαρία
Ηρακλέους να αναλαμβάνει αντίστοιχη θέση και τον πρώην πρόεδρο
της KPMG Κύπρου και νυν πρόεδρο
του CIFA, Άγγελο Γρηγοριάδη να
γίνεται μη εκτελεστικό μέλος στο
Δ.Σ. Και λαμβάνουν τα ηνία της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
ενόψει γενικότερων τραπεζικών
αλλαγών της Ευρωζώνης. Ο λόγος
για τη δημιουργία της λεγόμενης
«τραπεζικής ένωσης», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην
επόμενη πενταετία. Αν και υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα δημιουργηθεί το κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων που θα καλύπτει
όλες τις τράπεζες των κρατών μελών, με τη μεγαλύτερη αντίδραση
να είναι αυτή τη Γερμανίας, είναι

βέβαιο πως θα δημιουργηθεί. Για
να γίνει όμως, οι τράπεζες θα πρέπει
να έχουν «καθαρίσει» από τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια στους ισολογισμούς τους, ο παράγοντας που
λειτούργησε ανασταλτικά στην
ανάπτυξη της Ευρωζώνης από την
περίοδο μετά την πτώση της Lehman Brothers.








Η εποπτική πίεση από τη
Φρανκφούρτη θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε
στο χρονοδιάγραμμα
που έχει τεθεί για τη
δημιουργία του μοντέλου που προωθείται.
Όπως πληροφορείται η «Κ», πολύ
ψηλά στην ατζέντα του Δ.Σ. της
Κεντρικής Τράπεζας είναι η προετοιμασία των κυπριακών τραπεζών
ώστε να μπορέσουν να εισχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Αγορά. Για να το πετύχουν αυτό,
όμως, θα πρέπει οι προσπάθειες
μείωσης των ΜΕΔ από τους ισολογισμούς τους να επιταχυνθούν.
«Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για
να μηδενιστούν τα ΜΕΔ από τους
ισολογισμούς των τραπεζών και η
εποπτική πίεση από τη Φρανκφούρ-

τη δεν θα σταματήσει λόγω της αλλαγής του Δ.Σ. της Κεντρικής, αντιθέτως θα εντατικοποιηθεί», σημειώνουν πρόσωπα από το νέο Δ.Σ.
της Κεντρικής. «Πρέπει να γίνουν
αρκετά έργα ώστε να λειτουργήσει
το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης των
τραπεζών μέσα στο καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα», κατέληξαν επί
τούτου.
Προσπάθειες για να φτάσουν
πιο κοντά στην τραπεζική ένωση
κάνουν οι δύο μεγάλες τράπεζες
της χώρας. Από τη μία η Ελληνική
Τράπεζα κάνει συζητήσεις για να
πωλήσει μεγάλο κομμάτι ΜΕΔ από
τον ισολογισμό της. Βρίσκεται στη
διαδικασία που επιλέγει δάνεια και
κάνει έρευνα αγοράς για την τιμή
που θα πιάσουν και για το ποιοι
επενδυτές ενδιαφέρονται. Σκέψεις
γίνονται για πώληση 1 περίπου δισ.
δανείων. Η Τράπεζα Κύπρου επίσης
προχωρά σε σχεδιασμούς για το
λεγόμενο «Helix 2». Το πακέτο των
δανείων αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το Helix που ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2018, άρα
μεγαλύτερο από 2,8 δισ. δάνεια. Η
πώληση των δύο πακέτων αυτών
θα φέρει της τράπεζες σύμφωνα
με τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς
σε ΜΕΔ με μονοψήφιο ποσοστό.
Υπενθυμίζεται πως τα μονοψήφια
ποσοστά ΜΕΔ ικανοποιούν τους
Ευρωπαίους και είναι αποδεκτά.
Αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του μοντέλου της ΚΤΚ είναι η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής ως νέου οργάνου

λήψης αποφάσεων.
Τράπεζα είχε προχωρήσει σε κάποιες εισηγήσεις και παρατηρήσεις
επί του νομοσχεδίου για την αλλαγή
του βασικού νόμου της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, οι Ευρωπαίοι
είναι ικανοποιημένοι στα όσα προωθούνται.
Το αναθεωρημένο πλέον νομοσχέδιο μετά τις παρατηρήσεις της
ΕΚΤ το δεύτερο τρίμηνο του 2018,
είναι έτοιμο και αναμένεται να
έρθει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται πως μια
από τις σημαντικότερες αλλαγές
είναι η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής ως νέου οργάνου λήψης
αποφάσεων.
Βάσει του νέου νομοσχεδίου, η
Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει όλες
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες, θα
είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες και τη διεύθυνση των εργασιών της Κεντρικής, θα είναι υπεύθυνη στην εφαρμογή των αποφάσεων πολιτικής και αρμόδια στην
εκτέλεση των καθηκόντων και την
άσκηση των εξουσιών που της ανατίθενται.

Επείγει η βελτίωση των ισολογισμών
Η θέση του διευθυντή του Συν-

δέσμου Τραπεζών της Κύπρου
Μιχάλη Κρονίδη για τα τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης
και τα οφέλη της για την Κύπρο,
είναι η εξής: «Είναι ξεκάθαρο ότι
επείγει και πρέπει τάχιστα να
βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμών των τραπεζών, όχι μόνο
για να επιτευχθεί η πλήρης
εφαρμογή του τρίτου Πυλώνα
της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά
και για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα και η κερδοφορία τους.
Το γεγονός αυτό διαφαίνεται
εξάλλου και από τις εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα, τόσο εγχώρια όσο και σε επίπεδο κρατών της περιφέρειας της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Ιταλία). Οι ευρωπαϊκές εποπτικές και άλλες αρχές αναμένουν ότι η πλήρης

εφαρμογή και λειτουργία της
Τραπεζικής Ένωσης θα οδηγήσει στην πραγματική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής
αγοράς όπου η ευρωζώνη θα
λειτουργεί ως ένας ενιαίος τραπεζικός χώρος και οι τράπεζες
θα μπορούν να διεξάγουν απρόσκοπτα διασυνοριακές τραπεζικές εργασίες. Επιπλέον, και οι
καταθέτες, αλλά και οι αγορές
θα πάψουν να μεροληπτούν ή
και να προβαίνουν σε διακρίσεις
μεταξύ τραπεζών στη βάση της
χώρας προέλευσης ή δραστηριοποίησής τους. Τα θετικά από
τα πιο πάνω είναι αυτονόητα, αλλά και αναγκαία για την Κύπρο, η
οποία ως μέλος της Ευρωζώνης
αναμένεται ότι θα έχει πολλαπλά
οφέλη από την έγκαιρη ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή της
Τραπεζικής Ένωσης».
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Σκοπός είναι να μη
χαθούμε στον ορισμό
της αυτονόμησης

«Δεν σημαίνει ότι είμαστε πολέμιοι της αυτονόμησης επειδή
έχουμε απόψεις», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σ. Κούμας
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Για την αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων, για τις ανησυχίες
που υπάρχουν αλλά και για τη φυγή
γιατρών από τον δημόσιο τομέα
για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ ως ιδιώτες γιατρού, λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ», ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών
Ιατρών, Σωτήρης Κούμας. Ο κ. Κούμας τονίζει, μεταξύ άλλων, πως «
εμείς διεκδικούμε την 1η Ιουνίου
να υπάρχουν όσο πιο λίγα λειτουργικά προβλήματα γίνεται».
–Πιστεύετε πως η αυτονόμηση
των δημόσιων νοσηλευτηρίων
βαδίζει προς ορθή κατεύθυνση;
–Για να πούμε αν η αυτονόμηση
βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση
πρέπει να οριοθετήσουμε το πλάνο
των στόχων μας, καθώς και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή
το γενικό πλαίσιο της αυτονόμησης.
Σκοπός είναι να μη χαθούμε στον
ορισμό της αυτονόμησης. Οι πράξεις θα κρίνουν τον καθένα από
εμάς. Τα μέλη της ΠΑΣΥΚΙ εκφράζαμε προ πολλού την ανάγκη να
γίνει εκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση και ενίσχυση των κρατικών
νοσηλευτηρίων. Είναι αντιληπτό
ότι αυτά τα πράγματα θα περάσουν
μέσα από μια διοικητική και οικονομική αυτονόμηση. Αυτό που θα
μετρήσει όμως περισσότερο για
τους ασθενείς είναι το αποτέλεσμα.
Όσον αφορά το αποτέλεσμα, δεν
μπορούμε να πούμε ότι βιώνουμε
ιδιαίτερες αλλαγές στα δημόσια
νοσηλευτήρια, πόσο μάλλον σε
επίπεδο παροχής φροντίδας υγείας
προς τους ασθενείς. Ωστόσο, αυτό
δεν σημαίνει ότι είμαστε πολέμιοι

της αυτονόμησης επειδή έχουμε
απόψεις. Οι απόψεις μας έχουν ως
βάση τις γνώσεις που έχουμε ως
λειτουργοί υγείας και ιδιαίτερα ως
μάχιμοι ιατροί, αλλά και τις εμπειρίες που αποκτήσαμε δουλεύοντας
στην πρώτη γραμμή του δημόσιου
τομέα υγείας.
–Τι επιδιώκετε μέσω των εισηγήσεών σας;
–Οι εισηγήσεις που καταθέτουμε
κατά τη διάρκεια του διαλόγου αντιλαμβανόμαστε πως κάποιες φορές
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές
100%, αλλά οι πράξεις έχουν δείξει








Σταθήκαμε και στηρίξαμε τα κρατικά νοσηλευτήρια γιατί τα πονάμε.
ότι στις πλείστες των περιπτώσεων
είμαστε ορθοί. Παρόλο που βιώσαμε
ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, εμείς
σταθήκαμε και στηρίξαμε τα κρατικά νοσηλευτήρια γιατί τα πονάμε.
Γι’ αυτό μέσω των ενεργειών μας
επιδιώκουμε να τα στηρίξουμε και
να τα θωρακίσουμε. Και θα ήθελα
να ξεκαθαρίσω πως με τον εργοδότη μας, το Υπουργείο Υγείας,
δεν έχουμε πρόβλημα να συνεργαστούμε, αλλά υπάρχουν κάποιες
ιδιαιτερότητες. Αυτό το σύστημα
θα πρέπει επιτέλους να καθορίσει
τα πλαίσια της εξάσκησης της ιατρικής, της ανάληψης ευθύνης,
της εξυπηρέτησης των ασθενών,
αλλά και ποιες συνθήκες δίνει στον
γιατρό ώστε να εφαρμόσει αυτά
που γνωρίζει. Όλα αυτά είναι κάτω
στο τραπέζι και θεωρούμε πως όλα

αυτά πρέπει να συζητηθούν και
πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε
χάσει χρόνο.
–Ποιες είναι οι ανησυχίες σας;
–Μας ανησυχεί το γεγονός που
είμαστε τώρα και τι μπορούμε να
προλάβουμε μέχρι την πρώτη μέρα
έναρξης του Γενικού Συστήματος
Υγείας. Εμείς διεκδικούμε την 1η
Ιουνίου να υπάρχουν όσο πιο λίγα
λειτουργικά προβλήματα γίνεται.
Μπορεί τα προβλήματα να είναι
καθαρά λειτουργικά, αλλά αυτό
που προσπαθούμε να αποφύγουμε
διακαώς είναι αυτά τα προβλήματα
να μην επεκταθούν σε αυτό που
ονομάζουμε εμείς οι γιατροί αλυσίδα των γεγονότων. Από τη στιγμή
που ασθενής αποτίνεται στον γιατρό εκτιμάται ότι πρέπει να τύχει
αποθεραπείας. Αν σε αυτή την αλυσίδα των πράξεων υπάρχει κενό
την επίπτωση θα την έχει ο ασθενής και παράλληλα την ευθύνη ο
γιατρός.
–Γίνεται λόγος για φυγή ιατρών
από τον δημόσιο τομέα προκειμένου να ενταχθούν ως ιδιώτες
προσωπικοί ιατροί στο ΓεΣΥ.
Σε ποιο βαθμό ευσταθεί αυτό
και για τι αριθμό γιατρό μιλάμε;
–Τον απόλυτο αριθμό ακόμη
δεν τον γνωρίζουμε. Μιλώντας με
συναδέλφους και βάσει της ενημέρωσης που έχω μπορώ να πω
πως ναι, υπάρχει αριθμός γιατρών
των οποίων έχει ενεργοποιηθεί η
αφυπηρέτησή τους. Κάποιοι εξ αυτών είναι ήδη έξω από το Δημόσιο
κάποιοι απ’ όσο γνωρίζω αφυπηρετούν και επίσημα στις 31 Μαρτίου. Σημειώνεται πως οι περισσότεροι από τους γιατρούς που

«Οι απόψεις μας έχουν ως βάση τις γνώσεις που έχουμε ως λειτουργοί υγείας και ιδιαίτερα ως μάχιμοι ιατροί, αλλά και
τις εμπειρίες που αποκτήσαμε δουλεύοντας στην πρώτη γραμμή του δημόσια τομέα υγείας», τονίζει ο πρόεδρος της
ΠΑΣΥΚΙ.
έχουν φύγει δεν ήταν κοντά στην
ηλικία αφυπηρέτησης από το Δημόσιο. Το θέμα ωστόσο είναι ότι
η φυγή αυτών των συγκεκριμένων
συναδέλφων έχει αποδυναμώσει
τις κλινικές όπου εργοδοτούνταν.
Και επειδή γνωρίζω ότι κάποιοι θα
πουν ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις. Το σενάριο να έρθουν γιατροί
και να συμπληρώσουν κάποιες θέσεις αντιλαμβάνεστε πως για εμάς
είναι κάτι θετικό, όμως οι γιατροί
που έχουν φύγει δεν έχουν υπολογιστεί ότι θα έφευγαν. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κινηθούν
τάχιστα διαδικασίες ώστε να συμπληρωθούν οι θέσεις αυτών των
οποίων έχουν φύγει, γιατί οι γιατροί
που θα προσληφθούν είναι για θέσεις, οι οποίες είχαν υπολογιστεί
τέλος του 2018. Παράλληλα, υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Μιλώντας με συναδέλφους μου
διαπιστώνω πως θέλουν να δουν
πρώτα πώς θα κινηθεί η όλη δια-

δικασία και μετά θα αποφασίσουν
πως θα πράξουν. Συνεπώς, υπάρχει
ενδεχόμενο κάποιοι να αποφασίσουν μετά από δύο ή τρεις μήνες.
Όπως λέει και ο κύριος υπουργός
Υγείας, κάποιοι γιατροί θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή αν θα
μπουν στο ΓεΣΥ, ωστόσο αυτό
ισχύει και για τους γιατρούς του
Δημοσίου. Δηλαδή, ζυγίζουν τα
υπέρ και τα κατά αν θα παραμείνουν εντός του Δημοσίου ή αν θα
επιλέξουν να συνεχίσουν εκτός
αυτού ως ιδιώτες.
–Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι
αρκετοί ιδιώτες γιατροί έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον να εργοδοτηθούν στον δημόσιο τομέα
μέσω των συμβολαίων του Οργανισμού, παρά το γεγονός ότι
οι γιατροί του Δημοσίου τα έχετε
απορρίψει;
–Αυτό είναι προσωπική επιλογή
του κάθε γιατρού. Είναι απλό, αν
πάρεις τους όρους εργοδότησης

που έχουν οι υφιστάμενοι γιατροί
του δημοσίου με τους όρους που
εμπεριέχει το συμβόλαιο, ναι, δεν
μας ικανοποιούν. Είναι κατώτεροι.
Από εκεί και πέρα ο κάθε γιατρός
προσωπικά θα επιλέξει. Εμείς δεν
προσπαθήσαμε να δημιουργήσαμε
μια αρνητική εικόνα αλλά είδαμε
ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά.
Πρέπει να διευκρινίσω ότι θα δώσουμε πίστωση χρόνου στην προσπάθεια που γίνεται για να δούμε
πού θα καταλήξει. Δεν είναι θέμα
τώρα να συγκρίνω τους όρους εργοδότησης, να αναλώνουμε δυνάμεις και να προβαίνουμε σε αντιπαραθέσεις σχετικά με αυτό, από
τη στιγμή που σε εξήντα μέρες θα
εφαρμόσουμε την πρώτη φάση του
Γενικού Συστήματος Υγείας. Πρέπει
να ρίξουμε τις δυνάμεις μας και να
οργανώσουμε όσο καλύτερα γίνεται
τις κρατικές υπηρεσίες οι οποίες
θα ενταχθούν στο Γενικό Σύστημα
Υγείας.

Στον δρόμο προς ΓεΣΥ και οι παιδίατροι

Εκτιμάται πως θα διπλασιαστεί η συμμετοχή των προσωπικών γιατρών για παιδιά το προσεχές διάστημα
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Νέες διαμορφωμένες προτάσεις
ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) την περασμένη
Παρασκευή για το πλαίσιο ένταξης
των προσωπικών ιατρών (Π.Ι.) στο
ΓεΣΥ. Δύο μήνες πριν από την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ΟΑΥ
προβαίνει σε αναθεώρηση σημαντικών σημείων που αφορούν τόσο
τους Π.Ι. για ενήλικες όσο και τους
Π.Ι. για παιδιά, προκειμένου να








«Έχουν παγιδευτεί από
τον νόμο που οι ίδιοι
έχουν ορίσει», τονίζει
στην «Κ», η Α. Συμεού.
διαλύσει τις ανησυχίες που υπάρχουν, αλλά και να προσελκύσει περισσότερους παιδίατρους. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στους καταλόγους του ΓεΣΥ έχουν γραφεί
συνολικά 350 προσωπικοί γιατροί
είναι κάτι που αφήνει ικανοποιημένο στο παρόν στάδιο τον ΟΑΥ,
που υπολογίζει πως για να λειτουργήσει σε πρώτη φάση το Σύστημα
χρειάζονται 350 Π.Ι. για ενήλικες
και 150 Π.Ι. για παιδιά. Ωστόσο,
παρά το ότι ο ΟΑΥ βρίσκεται κοντά
στον στόχο όσον αφορά τον αριθμό
των Π.Ι για ενήλικες, ο αριθμός
των παιδιάτρων που έχουν εγγραφεί
στο ΓεΣΥ παραμένει χαμηλός. Όπως
πληροφορείται η «Κ», μόνο 45 από
τους 350 Π.Ι. που έχουν εγγραφεί
είναι παιδίατροι. Ωστόσο, μετά τις
νέες προτάσεις που κατέθεσε ο
ΟΑΥ αναμένεται τις προσεχείς

Να προσελκύσει περισσότερους παιδίατρους στο ΓεΣΥ επιχειρεί μέσω των νέων του προτάσεων ο ΟΑΥ.
εβδομάδες ο αριθμός να αυξηθεί.
Στόχος του Οργανισμού είναι το
νέο πλαίσιο που θέτει να ικανοποιήσει τους παιδίατρους προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον
τους για ένταξη στο ΓεΣΥ ως Π.Ι.
για παιδιά, αλλά και για να αυξηθεί
ο αριθμός των Π.Ι. για ενήλικες.

Προτάσεις
Οι εμφανώς βελτιωμένες προτάσεις που ανακοίνωσε ο ΟΑΥ διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατά
κεφαλήν αμοιβές για τρία χρόνια,
προσθέτουν οικονομικά κίνητρα
και βάζουν ασφαλιστικές δικλίδες
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
ζήτημα της υπερεπισκεψιμότητας,
το οποίο αποτελούσε κύρια ανησυχία των προσωπικών ιατρών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο
ΟΑΥ στην πρότασή του, διασφα-

λίζεται πως οι κατά κεφαλήν αμοιβές που δόθηκαν για το 2019 θα
ισχύσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.
Μάλιστα, σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο κονδύλι, οι εν
λόγω αμοιβές θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω μέχρι 15%. Για αντιμετώπιση ενδεχόμενης υπερεπισκεψιμότητας, ο
ΟΑΥ έχει καθορίσει συμπληρωμή
ύψους €15 την οποία θα πρέπει να
καταβάλει ο δικαιούχος σε περίπτωση που ξεπεράσει έναν καθορισμό αριθμό επισκέψεων ανά έτος.
Συγκεκριμένα, το όριο των δωρεάν
επισκέψεων για τα παιδιά έχει καθοριστεί ως εξής:
0 – 1 ετών - 10 επισκέψεις
1 – 3 ετών - 8 επισκέψεις
3 – 5 ετών - 7 επισκέψεις
6 – 10 ετών - 4 επισκέψεις
11-18 ετών - 3 επισκέψεις

Σημειώνεται δε, πως αντίστοιχη
κλίμακα έχει καθοριστεί και για
τις επισκέψεις των ενηλίκων δικαιούχων στον προσωπικό τους
γιατρό, ενώ ξεκαθαρίζεται πως από
αυτές τις ρυθμίσεις εξαιρούνται
οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος και τα
παιδιά αυτών των κοινωνικών ομάδων.

Παρασκήνιο
Για να προβεί ο ΟΑΥ σε αυτές
τις προτάσεις πραγματοποιήθηκαν
παρασκηνιακές ενέργειες από μερίδα παιδιάτρων, οι οποίοι προτίθενται να συμβληθούν εντός των
προσεχών εβδομάδων στο ΓεΣΥ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
25 παιδίατροι τις τελευταίες βδομάδες ήρθαν σε επαφή με τον ΟΑΥ

προκειμένου να καταθέσουν εισηγήσεις ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο
ένταξης στο ΓεΣΥ. Οι εν λόγω παιδίατροι παρά το γεγονός ότι είχαν
σκοπό να ενταχθούν στο ΓεΣΥ με
το υφιστάμενο πλαίσιο, προέβησαν
σε αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να βελτιωθούν οι προτάσεις
του ΟΑΥ και να προσελκύσουν κι
άλλους συναδέλφους τους. Παιδίατροι και ΟΑΥ κατέληξαν σε κοινό
πλαίσιο μέσω του οποίου διαμορφώθηκαν οι τελικές προτάσεις που
ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Η «Κ»
ήρθε σε επαφή με ένα εκ των 25
παιδιάτρων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί με τις νέες προτάσεις του
ΟΑΥ. Η εν λόγω παιδίατρος διατύπωσε την εκτίμηση ότι «μετά την
ανακοίνωση των νέων προτάσεων
θα συμβληθούν σύντομα στο ΓεΣΥ
συνολικά 45 παιδίατροι». Πρόσθεσε
πως υπάρχει και ένας επιπλέον
αριθμός παιδίατρων, ο οποίος θα
αναμένει να δει πώς θα εξελιχθεί
η κατάσταση μετά την εφαρμογή
του Συστήματος για να αποφασίσει
αν θα μπει σε αυτό ή όχι. Είπε ακόμα ότι στις τάξεις των παιδιάτρων
επικρατεί η ανησυχία πως μέχρι
τον Ιούνιο δεν θα εγγραφεί επαρκής
αριθμός ειδικών ιατρών ώστε το
Σύστημα να λειτουργήσει ομαλά.
«Άλλωστε, συμπλήρωσε, τα κόμματα που τάσσονται υπέρ του πολυασφαλιστικού ελπίζουν πως θα
συμβεί κάτι τέτοιο, προκειμένου
να το προωθήσουν με την πρόφαση πως αυτή θα είναι η μόνη λύση
για να διασωθεί το Σύστημα Υγείας». Τέλος, εξέφρασε την άποψη
πως κάποιοι από την ηγεσία της
Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου
όσα και να δώσει ο ΟΑΥ θα είναι
πάντα αρνητικοί και δεν θα μπουν

ποτέ στο ΓεΣΥ, διότι εξυπηρετούν
αυτή την ατζέντα.

«Οχι» η Παιδιατρική
Αρνητική φαίνεται να παραμένει
η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
(ΠΕΚ) στο ΓεΣΥ παρά τις νέες προτάσεις του ΟΑΥ, προτάσσοντας ότι
το κυριότερό τους πρόβλημα είναι
το νομικό πλαίσιο. Μιλώντας στην
«Κ», η παιδίατρος Αναστασία Συμεού
μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΚ αναφέρει
πως αυτές οι προτάσεις θα ήταν ικανοποιητικές σε περίπτωση που θα
δούλευε το σχέδιο και βλέπαμε πως
είχε μια ευρωστία το ταμείο. «Από
τη στιγμή που δεν έχουν ακόμα ταμείο πώς μπορούν να εγγυόνται την
κατά κεφαλήν αμοιβή σε βάθος τριών
χρόνων», υπογραμμίζει. Σημειώνει
δε, πως ο ΟΑΥ βάσει νόμου έχει την
ευχέρεια να αλλάζει την κατά κεφαλή
αμοιβή όποτε θελήσει. «Επομένως,
προσθέτει, αυτή η υπόσχεση την
οποία δίνουν είναι πολιτική, δεν
είναι νομική». «Άρα, συνεχίζει, αν
μας κατεβάσουν αυτή την αμοιβή,
εγώ δεν θα έχω κάποιο χαρτί στα
χέρια μου και να πάω σε κάποιο δικαστήριο και να διεκδικήσω αυτά
που αναφέρουν». Συμπληρώνει δε,
πως «η πρόταση για αμοιβή που δίνεται για την υπερεσκεψιμότητα είναι παράνομη». Προσθέτει πως «απαγορεύεται από τον νόμο να πάρεις
λεφτά από δικαιούχο», εξηγώντας
ότι αν ένας ασθενής, ο οποίος γνωρίζει τον νόμο, αποφασίσει να προσβάλει αυτή την απόφαση του Οργανισμού θα κερδίσει. Καταλήγοντας,
η κα Συμεού λέει πως «έχουν παγιδευτεί από τον νόμο που οι ίδιοι
έχουν ορίσει», παραπέμποντας στις
επανειλημμένες αναφορές του
υπουργού Υγείας πως η νομοθεσία
δεν πρόκειται να αλλάξει.

ΤΟ ΘΕΜΑ

Kυριακή 31 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Ευφορία στην ΠΑΣΥΔΥ, ανησυχία στο ΥΠΟΙΚ

Η προσοχή στην έφεση που αναμένεται να ασκηθεί επί της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις μειώσεις των μισθών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις μισθολογικές
μειώσεις των δημοσίων υπαλλήλων,
το 2012, προκαλεί έντονο προβληματισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση επιδέχεται έφεσης, η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού στην περίπτωση που η
πρωτόδικη απόφαση επικυρωθεί
και σε επίπεδο Εφετείου που θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγηθεί. Το
Δικαστήριο δικαίωσε τους αιτητές
και στα τρία σημεία που αφορούν:
Πρώτον τη μείωση των απολαβών
και συντάξεων των αξιωματούχων,
εργοδοτουμένων και συνταξιούχων
της κρατικής υπηρεσίας και του
ευρύτερου δημοσίου (ομόφωνα),
δεύτερον την αποκοπή μέρους
των ακαθάριστων απολαβών τους
ως εισφορά στο Πάγιο Ταμείο της
Δημοκρατίας (κατά πλειοψηφία)
και τρίτον πάγωμα των προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων
(κατά πλειοψηφία).
Το σκεπτικό του Δικαστηρίου,
στην απόφαση, στηρίχθηκε στο
άρθρο 23 του Συντάγματος, που
αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αποδεχόμενο τα όσα υποστήριξαν οι αιτητές ότι οι απολαβές
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο.
Με τα σημερινά δεδομένα η απόφαση του δικαστηρίου για επαναφορά συντάξεων και μισθών συνιστά ένα μικρό μνημόνιο, όπως
είχε γράψει η «Κ» στην έντυπη έκδοση της 24ης Φεβρουαρίου 2019.

Προς έφεση
Το δρόμος της έφεσης αναμένεται να πάρει και η συγκεκριμένη
υπόθεση, η οποία θα είναι η δεύ-

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΛΑΒEΣ
(ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ

6/12/12–31/5/13 1/6/13-31/12/13

1- 1.000

0,0%

ΠΟΣΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ

1/1/14-30/6/18

0,8%

3,8%

1.001- 1.500

6,5%

7,3%

10,3%

1.501- 2.000

8,5%

9,3%

12,3%

2.001- 3.000

9,5%

10,5%

13,5%

3.001- 4.000

11,5%

13,0%

16,0%

4.001+

12,5%

14,5%

17,5%

εκατ. ευρώ

% του ΑΕΠ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023

ΑΠΟΛΑΒEΣ
(ευρώ)

1- 1.000

3,8%

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Πώς θα επιστρέψουν
οι μισθοί του Δημοσίου
στο επίπεδο του
Δεκεμβρίου του 2012

1.001- 1.500

10,3%

8,3%

5,8%

3,3%

0,8%

0,0%

0,0%

1.501- 2.000

12,3%

10,3%

7,8%

5,3%

2,8%

0,0%

0,0%

0,1

2013

175

1,0

2014

262

1,5

2015

259

1,5

2016

259

1,4

2017

265

1,4

257

*

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ

1/1/14–30/6/18

1/7/18–31/6/18

1/1/19–31/12/19 1/1/20–31/12/20 1/1/21–31/12/21 1/1/22–31/12/22

Από 1/1/23

2.001- 3.000

13,5%

13,5%

13,5%

11,0%

8,5%

5,0%

0,0%

16,0%

16,0%

16%

13,5%

11,0%

7,5%

0,0%

2018

4.001+

17,5%

17,5%

17,5%

15,0%

12,5%

9,0%

0,0%

*Το ΑΕΠ για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί

νησε με την απόφαση περί αντισυνταγματικότητας.

απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου στην οποία έχει διευκρινιστεί
ότι «το Άρθρο 23 του Συντάγματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τον περιορισμό περιουσιακού
ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος για
λόγους δημόσιας ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος και παρέχει, έτσι,
μεγαλύτερη προστασία από το Άρθρο
1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο, αντίθετα,
επιτρέπει ένα τέτοιο περιορισμό».

Η απόφαση
Το Δικαστήριο το οποίο εξέτασε
τις προσφυγές έκρινε αντισυνταγματικούς τους νόμους που έγιναν οι
μειώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 23 του Συντάγματος
που αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αφού οι αιτητές υποστήριξαν
στο Δικαστήριο και δικαιώθηκαν,
ότι οι απολαβές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο. Το Δικαστήριο απέρριψε το σκεπτικό των καθ’ ων η αίτηση, που κατ’ ουσία, όπως αναφέρεται, έγινε επίκληση λόγων δημόσιας ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος, ως λόγων περιορισμού του
δικαιώματος της ιδιοκτησίας των αιτητών, όπως είναι ο μισθός τους. Επί
του προκειμένου το Δικαστήριο στην
απόφασή του, επικαλείται πρόσφατη









Με βάση πληροφορίες
από τη Νομική Υπηρεσία
η απόφαση του ΔικαΑποκοπές 1,24 δισ.
στηρίου θα μελετηθεί το Το μέγεθος του οικονομικού ανοίγματος για τα δημοσιονομικά του
επόμενο διάστημα προ- κράτους, σε περίπτωση που η έφεση
δεν πετύχει, αποκαλύπτεται από
κειμένου να καθοριτους αριθμούς. Με βάση εσωτερικό
στούν οι κινήσεις της
σημείωμα του Υπουργείου Οικονοκυβερνητικής πλευράς. μικών εάν οι αιτητές δικαιωθούν και

Έναρξη εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας
Aπό τον Μάρτιο, αρχίσαμε να εισφέρουμε στο ΓεΣΥ.
ΓεΣΥ σημαίνει υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, είτε έχουν είτε δεν έχουν εισόδημα,
χωρίς όριο ηλικίας και για πάντα!

τελεσίδικα, το κράτος θα αναγκαστεί

1/3/201929/2/2020

Από
1/3/2020

Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)

1,70%

2,65%

επί των αποδοχών του

Εργοδότης
(συμπεριλαμβανομένου του Κράτους ως εργοδότη)

1,85%

2,90%

επί των αποδοχών κάθε
μισθωτού του

Παράδειγμα 1
Αποδοχές
μισθωτού

Κράτος

1,65%

4,70%

Αυτοτελώς εργαζόμενος

2,55%

4,00%

επί των αποδοχών του

Συνταξιούχος

1,70%

2,65%

επί της σύνταξης του

Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα)

1,70%

2,65%

επί του εισοδήματος του

Αξιωματούχος

1,70%

2,65%

επί των αποδοχών του

2,90%

επί των αποδοχών του
αξιωματούχου

1,85%

€1.000

Εισφορά
μισθωτού

Εισφορά
εργοδότη

1,70%

1,85%

€17,00

€18,50

Επεξηγήσεις

επί των αποδοχών των
μισθωτών, των αυτοτελώς
εργαζομένων, των
αξιωματούχων και επί των
συντάξεων

να επιστρέψει 1,24 δισ. ευρώ ποσό
που εξοικονομήθηκε την περίοδο
2012-2017 από τις μειώσεις στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων.
Στην περίπτωση δικαίωσης των αιτητών, η απόφαση θεωρείται βέβαιο
πως θα συμπαρασύρει το σύνολο
των δημοσίων υπαλλήλων που υπέστησαν τις μειώσεις, με αποτέλεσμα
το επιστρεφόμενο ποσό να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό κενό το
οποίο ουσιαστικά είναι ίσο με ένα
μικρό «μνημόνιο». Στην κυβέρνηση
έχουν έναν επιπλέον λόγο να ανησυχούν. Η συγκεκριμένη περίπτωση
προσφυγών κατά των μειώσεων του
2012 δεν είναι η μοναδική. Στο στάδιο
της έφεσης βρίσκεται και η προσφυγή
208 συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης δικαιώθηκαν
πρωτόδικα. Τυχόν δικαίωση των 208
αιτητών υπολογίζεται δημοσιονομική
επιβάρυνση ύψους 3,4 εκατ. ευρώ
για επιστροφή αναδρομικών.

Παραδείγματα εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ
(με βάση τα ποσοστά που εφαρμόζονται την περίοδο 1/3/2019 – 29/2/2020)

Μισθωτός
και
Εργοδότης

Οι εισφορείς και τα ποσοστά εισφορών

Πρόσωπο υπεύθυνο για την καταβολή σε
αξιωματούχο των αποδοχών του

21

3.001- 4.000

τερη μετά την έφεση που έχει ασκηθεί σε άλλη υπόθεση με 208 αιτητές,
συνταξιούχους του Δημοσίου, οι
οποίοι επίσης δικαιώθηκαν από το
Διοικητικό Δικαστήριο. Με βάση
τα χρονικά περιθώρια το Υπουργείο
Οικονομικών και Γενικό Λογιστήριο
μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση εντός 42 ημερών. Σύμφωνα
με πηγές από τη Νομική Υπηρεσία
το επόμενο διάστημα θα μελετηθεί
η απόφαση του Δικαστηρίου και
θα καθορισθούν οι κινήσεις των
καθ’ ων η αίτηση. Στην ομόφωνη
απόφαση για τη μείωση των αποδοχών η προεδρεύουσα του Δικαστηρίου Αγνή Ευσταθίου Νικολέτου
και ο Γεώργιος Σεραφείμ είχαν κοινή απόφαση, ενώ η δικαστής Έλενα
Μιχαήλ είχε διαφορετικό σκεπτικό,
ενώ στις άλλες δύο κατά πλειοψηφία αποφάσεις (προσαυξήσεις, εισφορές πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας), η Έλενα Μιχαήλ διαφώ-

Κατηγορίες Εισφορέων

2012

Τρόπος είσπραξης/
παρακράτησης και καταβολής

Ο εργοδότης παρακρατεί την
εισφoρά του μισθωτού και την
καταβάλλει μαζί με την εισφορά
του εργοδότη στον Διευθυντή
των ΥΚΑ

Παράδειγμα 2
Αποδοχές
Eισφορά
Τρόπος είσπραξης/
αυτοτελώς
αυτοτελώς παρακράτησης και καταβολής
εργαζόμενου εργαζόμενου

Αυτοτελώς
Εργαζόμενος

2,55%
€1.000

€25,50

Ο αυτοτελώς εργαζόμενος
καταβάλλει την εισφορά του
στον Διευθυντή των ΥΚΑ
για ποσό μέχρι το ύψος των
ασφαλιστέων αποδοχών, και
στον Έφορο Φορολογίας (μέσω
αυτοφορολογίας) για ποσό πέραν
των ασφαλιστέων αποδοχών

Παράδειγμα 3
Σύνταξη

Συνταξιούχος
Ταμείου
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Εισφορά
Τρόπος είσπραξης/
συνταξιούχου παρακράτησης και καταβολής
1,70%

€600

€10,20

Ο Διευθυντής των ΥΚΑ
παρακρατεί την εισφορά του
συνταξιούχου από την σύνταξη
και την καταβάλλει στο Ταμείο
του ΓεΣΥ
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Σημαντικά οφέλη από τις πολιτογραφήσεις
Παρόμοια προγράμματα προσφέρουν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ο Παντελής Λεπτός
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δεν συμφωνώ όμως με την άποψη
πως οι τιμές στα διαμερίσματα της
Λεμεσού έχουν επηρεαστεί από
τις πολιτογραφήσεις, αφού σε πολύ
μεγάλο βαθμό το επενδυτικό πρόγραμμα δεν αφορά ακίνητα που
απευθύνονται στους Κύπριους αγοραστές. Αντίθετα, η άνοδος που
καταγράφεται οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην αυξημένη ζήτηση από
το ευρύ κοινό και τη μειωμένη
προσφορά, διότι οι εταιρείες ανάπτυξης γης δεν κατασκεύαζαν νέα
έργα κατά την περίοδο της κρίσης.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί,
πως σύμφωνα και με τη μελέτη
του Υπουργείου Οικονομικών, παρά
τη σταδιακή άνοδο που καταγράφουν οι τιμές των ακινήτων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αισθητά πιο χαμηλά επίπεδα από τα
αντίστοιχα της προ κρίσης περιόδου.
–Εάν προχωρήσουμε ένα βήμα
πιο πέρα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για μία γενικότερη φούσκα στον τομέα των ακινήτων
λόγω του επενδυτικού προγράμματος. Συμφωνείτε;
–Έχω διαφορετική άποψη και
δεν εκτιμώ ως ρεαλιστικές αυτές
τις ανησυχίες. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο
κοινό το οποίο διαθέτει ρευστότητα
και αγοράζει χωρίς δανεισμό, κατηγορίες ακινήτων που αποτελούν
ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της
αγοράς.
Όπως αναφέρει άλλωστε και η
μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, η έκθεση και οι κίνδυνοι για
το εγχώριο τραπεζικό τομέα στη
χρηματοδότηση των επενδύσεων
είναι αισθητά περιορισμένη, εφόσον αυτή προέρχεται από το εξωτερικό και από ιδίους πόρους των
ξένων επενδυτών.

Ιδιαίτερο χειρισμό στη διαχείριση
και την προβολή του Σχεδίου των
Πολιτογραφήσεων συστήνει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης &
Οικοδομών, Παντελής Λεπτός.
Όπως τονίζει, ενδεχόμενος τραυματισμός του θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις όχι μόνο για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για
την οικονομία γενικότερα. Όσον
αφορά στις αυξήσεις των τιμών
των κατοικιών και των διαμερισμάτων, απαντά πως στα διαμερίσματα της Λεμεσού δεν έχουν
επηρεαστεί από τις πολιτογραφήσεις, αφού σε πολύ μεγάλο βαθμό
το επενδυτικό πρόγραμμα δεν αφορά ακίνητα που απευθύνονται
στους Κύπριους αγοραστές.
Τέλος, επισημαίνει ότι μέσω
του προγράμματος μπορούν να
έρθουν στην Κύπρο αρκετοί επιχειρηματίες, γεγονός που συμβάλλει στην καθιέρωση της Κύπρου
ως ένα ανταγωνιστικό κέντρο υπηρεσιών υψηλού κύρους.
–Τα στοιχεία δείχνουν πως το
επενδυτικό πρόγραμμα έχει
συμβάλει τα μέγιστα στον τομέα








Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό το
οποίο διαθέτει ρευστότητα και αγοράζει χωρίς
δανεισμό, κατηγορίες
ακινήτων που αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο
κομμάτι της αγοράς.

Η συχνή αλλαγή παραμέτρων του Προγράμματος είναι κάτι που γενικά πρέπει να αποφεύγουμε, δηλώνει ο
πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών.

Πολλά επαγγέλματα

των κατασκευών. Εάν παύσει
ή δεν θα έχει πλέον πρόνοιες
θετικές για τον κατασκευαστικό
τομέα, θα υπάρξουν επιπτώσεις;
–Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως το Πρόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά ακινήτων. Αντιθέτωςδιευκολύνει επενδύσεις σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, πλην της αγοράς γης
που δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Επομένως, το Πρόγραμμα όχι
μόνο δεν αποκλείει κλάδους της
οικονομίας, αλλά αντίθετα ευνοεί
την προσέλκυση επενδύσεων με
σημαντικά οφέλη για τον τόπο.
Αναμφίβολα το πρόγραμμα έχει
σημαντική συνεισφορά και στη
δυναμική επαναδραστηριοποίηση
του κατασκευαστικού τομέα, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του κράτους, αλλά πρωτίστως
στη δραστική μείωση της ανεργίας
και στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Είναι
επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι
τα οφέλη από τη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του τομέα των
ακινήτων, με τη συμβολή και του

σχεδίου πολιτογράφησης μέσω
επένδυσης, δεν περιορίζονται στον
κλάδο, αλλά αγγίζουν το σύνολο
της οικονομικής δραστηριότητας
του τόπου.
Ως εκ τούτου χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη
διαχείριση και προβολή του σχεδίου αφού ενδεχόμενος τραυματισμός του θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για
την οικονομία γενικότερα.
–Η έκθεση οικονομικού αντίκτυπου του Υπουργείου Οικονομικών δείχνει πως οι τιμές
στα διαμερίσματα της Λεμεσού
έχουν επηρεαστεί από τις πολιτογραφήσεις. Πώς μπορεί να
διορθωθεί αυτή η στρέβλωση
κατά τη γνώμη σας;
–Είναι γεγονός πως μετά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών
κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, ακολούθησε σταθεροποίηση και στη συνέχεια οι τιμές,
όχι μόνο στη Λεμεσό αλλά σε όλες
σχεδόν τις περιοχές και όλες τις
κατηγορίες ακινήτων, άρχισαν να
καταγράφουν σταδιακή άνοδο.

–Ποια πιστεύετε πως είναι τα
υπέρ και ποια τα κατά του Σχεδίου των Πολιτογραφήσεων;
–Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
παρόμοια προγράμματα επενδυτών
αποτελούν σημαντικό εργαλείο
ανάπτυξης σε αρκετές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν, μεταξύ
άλλων, στη δραστηριοποίηση και
ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας, στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και
στην προσέλκυση κεφαλαίων και
ταλέντου. Όσον αφορά στη χώρα
μας, από το Πρόγραμμα και από
την επακόλουθη παρουσία επιχειρηματιών μεγάλου μεγέθους και
διεθνούς εμβέλειας, επωφελείται
έμμεσα μια σειρά άλλων τομέων
και επαγγελμάτων, όπως ελεγκτικοί
και νομικοί οίκοι, τράπεζες, ιδιωτικά σχολεία, τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια κ.ά. Επιπρόσθετα, αρκετοί από τους επιχειρηματίες αυτούς προχωρούν και
σε άλλες επενδύσεις στην Κύπρο.
Μέσω του προγράμματος μπορούμε να φέρουμε στην Κύπρο τον
κρίσιμο αριθμό των επιχειρηματιών
που συμβάλλει στην καθιέρωση

Κεντρικός πυλώνας οικονομικής
ανάπτυξης ο τομέας των ακινήτων
–Πώς αξιολογείτε τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο στα επόμενα πέντε
χρόνια;

–Οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι θετικές. Ενδεικτικά, κατά το 2018 οι πωλήσεις
ακινήτων κατέγραψαν άνοδο 6%,
σε συνέχεια των αυξήσεων των
προηγούμενων χρόνων, ενώ τους
πρώτους δύο μήνες του 2019, καταγράφεται άνοδος 18%.Την ίδια
ώρα, οι τιμές των ακινήτων, ως επακόλουθο της αύξησης της ζήτησης,
συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο
σε όλες σχεδόν τις περιοχές της
ελεύθερης Κύπρου και σε όλες τις
κατηγορίες ακινήτων, ενώ η ανεργία στον κλάδο καταγράφει μειώσεις αισθητά μεγαλύτερες από
τον γενικό δείκτη ανεργίας. Παράλληλα, την ίδια θετική τάση καταγράφουν κι άλλοι σημαντικοί δείκτες
που παρακολουθούν την πορεία
του κλάδου, όπως οι άδειες οικοδο-

ΑΡΘΡΟ

μής, οι οποίες αφορούν τη μελλοντική του δραστηριότητα και κατά
συνέπεια προδιαγράφουν τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής του. Η
Κύπρος παραμένει ελκυστικός προορισμός για αγορά ακίνητης περιουσίας από ξένους, συνδυάζοντας
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει
η ιδιότητα του κράτους μέλους της
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, με αυτά
της ασφάλειας και της χαμηλής εγκληματικότητας, της ποιότητας
ζωής και του καλού κλίματος. Τα πιο
πάνω δεδομένα, μαζί με τα προσδοκώμενα οφέλη από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, συνθέτουν ένα θετικό περιβάλλον για τα
επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν ότι ο τομέας ακινήτων,
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

της Κύπρου ως ενός ανταγωνιστικού κέντρου υπηρεσιών υψηλού
κύρους.
–Εκτός του Προγράμματος των
Πολιτογραφήσεων που αποδεδειγμένα φέρνει χρήματα εντός
της οικονομίας, τι άλλο εκτιμάτε
πως θα πρέπει να γίνει για έρθουν και νέες επενδύσεις;
–Προϋπόθεση για να συνεχίσουν οι ξένοι επενδυτές να εμπιστεύονται τη χώρα μας, αποτελεί
η ενδυνάμωση της προσπάθειας
για διαμόρφωση ενός ελκυστικού
και σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, ενός σταθερού και υγιούς τραπεζικού συστήματος και
ενός σύγχρονου λειτουργικού κρατικού μοντέλου.
Η Κύπρος έχει να αντιμετωπίσει
έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Ως
εκ τούτου, η μεταρρυθμιστική
προσπάθεια που ξεκίνησε για να
γίνει το κράτος μας λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό και η
οικονομία μας πιο ανταγωνιστική
και ελκυστική για επενδύσεις, πρέπει να συνεχιστεί. Μόνο έτσι θα
μπορέσει ή Κύπρος να καθιερωθεί
ως ένα δυναμικό περιφερειακό
επιχειρηματικό κέντρο ανάπτυξης.
–Ακούγεται πως μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρξουν και άλλες
αλλαγές στο Πρόγραμμα. Ποια
είναι η θέση σας, χρειάζονται
αλλαγές;
–Η συχνή αλλαγή παραμέτρων
του Προγράμματος είναι κάτι που
γενικά πρέπει να αποφεύγουμε,
διότι προκαλεί σύγχυση ή οποία
αποθαρρύνει τους επενδυτές. Από
το 2013 όταν η Κύπρος υιοθέτησε
το δικό της Πρόγραμμα, το έχει
διαφοροποιήσει τρεις φορές, προσαρμόζοντας συγκεκριμένες πρόνοιές του στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες και προτεραιότητες της
κυπριακής οικονομίας. Όπως αντιλαμβάνεστε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση του Προγράμματος, μακριά
από υπερβολές και ενέργειες οι
οποίες ενδεχομένως αποδειχθούν
ζημιογόνες.
–Εκτιμάτε πως θα πρέπει να γίνει η διαδικασία του due diligence και για τους ήδη πολιτογραφηθέντες για να σταματήσουν οι όποιες ανησυχίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Πρόγραμμα;
–Ως θέση αρχής, θεωρώ άδικη
τη στοχοποίηση του Κυπριακού
Προγράμματος. Οι πρόνοιές του
δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές ανταγωνιστικών προγραμμάτων άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Όσον αφορά στη διαδικασία του
due diligence, ο Σύνδεσμός μας
υποστηρίζει ανεπιφύλακτα όλες
τις προσπάθειες που καταβάλλει
η πολιτεία, προκειμένου να προστατεύσει και θωρακίσει το Κυπριακό Πρόγραμμα. Η συμβολή
του στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας ήταν και παραμένει καταλυτική.

/ Του ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ

Οι πολιτογραφήσεις επενδυτών σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης
Τα προγράμματα με τις χρυσές βίζες
είναι ένας εναλλακτικός τρόπος
άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια
οικονομία. Είναι ένα σημαντικό
εργαλείο οικονομικής πολιτικής,
που αφήνει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη στις χώρες που το
χρησιμοποιούν, και οι οποίες δεν
είναι λίγες. Δεκάδες χώρες, μεταξύ
των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Αγγλία και
η Ισπανία, παραχωρούν άδειες παραμονής μεγάλης διάρκειας ή «πουλούν» διαβατήρια σε υπηκόους άλλων χωρών.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 20 χώρες προσφέρουν άδειες
παραμονής και διαβατήρια, τα
οποία αγοράζουν πλούσιοι επιχειρηματίες από τρίτες χώρες για ευνόητους λόγους. Η Κύπρος έχει
υιοθετήσει το πρόγραμμα παραχώρησης διαβατηρίων και αδειών
παραμονής από το 2013, ως ένα

από τα μέτρα αντιμετώπισης της
βαθιάς οικονομικής κρίσης που
έπληξε τη χώρα. Άλλες χώρες το
υιοθέτησαν εδώ και δεκαετίες. Στις
ΗΠΑ για παράδειγμα, 30 χρόνια
πριν, όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι αυτό το πρόγραμμα. Το αμερικάνικο διαβατήριο κόστιζε τότε $2
εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις
στην πραγματική οικονομία, όχι
καταθέσεις και ακίνητα.
Με βάση ανεπίσημα στοιχεία
που δημοσιοποιούνται από οργανισμούς που ασχολούνται με το
θέμα, οι επενδύσεις που προκύπτουν από την έκδοση διαβατηρίων
και αδειών παραμονής, ανέρχονται
σε δισεκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αποφέρει γύρω
στα €6.8 δισεκατομμύρια για την
Κύπρο (2013 – 2018) και εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Κάποιες
χώρες κερδίζουν περισσότερα και
κάποιες λιγότερα. Το πρόγραμμα









Εναλλακτικός τρόπος
προσέλκυσης άμεσων
ξένων επενδύσεων.
αυτό σε συνδυασμό με το κίνητρο
της αύξησης του συντελεστή δόμησης σε παραλιακές περιοχές και
κύριες αρτηρίες, έχει τονώσει τον
κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο, και έχει συγκρατήσει την πτώση των τιμών των ακινήτων. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, δεκάδες πολυώροφα κτίρια αναγείρονται με
στόχο την πώληση διαμερισμάτων
σε ξένους επενδυτές που επιθυμούν
να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο.
Πέρα από τα άμεσα οφέλη που
προκύπτουν για την οικονομία, το
πρόγραμμα παραχώρησης διαβατηρίων και αδειών παραμονής έχει

και έμμεσα οφέλη από τις συχνές
επισκέψεις των επενδυτών στην
Κύπρο και επιπρόσθετες επενδύσεις
που προγραμματίζουν, ιδιαίτερα
αυτοί που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Κύπρο. Κάποιοι από
τους επενδυτές είναι δισεκατομμυριούχοι και ξοδεύουν μεγάλα
ποσά στην κυπριακή οικονομία.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που οι
επενδυτές αγοράζουν εξοχικά και
διαμερίσματα αξίας μέχρι και €1
εκατομμύριο το καθένα.
Το κυπριακό διαβατήριο είναι
διαβατήριο στην Ευρώπη και αυτό
από μόνο του έχει κάποια αξία, και
είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος
για κάποιον ξένο επενδυτή να ξοδέψει €2 και πλέον εκατομμύρια
σύνολο, όπως απαιτούν οι κανονισμοί. Όμως και οι άδειες παραμονής
είναι επίσης διαβατήρια στην Ευρώπη για όσες χώρες ανήκουν στη
Ζώνη του Schengen, διότι στις χώ-

ρες που ανήκουν στη Ζώνη, δεν
απαιτείται η θεώρηση διαβατηρίων.
Η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν ανήκουν στη Ζώνη του Schengen.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει ότι η έκδοση αδειών παραμονής και διαβατηρίων είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους, όμως θεωρεί ότι η πρακτική
αυτή θα πρέπει να συνάδει με το
διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη έκδοση διαβατηρίου είναι η ύπαρξη ενός γνήσιου
δεσμού μεταξύ του προσώπου που
αιτείται για υπηκοότητα και του
κράτους που την εκδίδει. Γνήσια
σχέση σημαίνει ότι το πρόσωπο
που αιτείται υπηκοότητας έχει κάποια κοινωνική ή οικονομική σχέση
με τη χώρα, π.χ. έχει οικογένεια ή
επιχείρηση στη χώρα, όχι απλά καταθέσεις ή μετοχές ή ακίνητη πε-

ριουσία. Με βάση τον πιο πάνω
ορισμό, οι περισσότερες θεωρήσεις
διαβατηρίων από τις χώρες που
προσφέρουν υπηκοότητες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
Σε γενικές γραμμές όμως, το
πρόγραμμα έκδοσης διαβατηρίων
και αδειών παραμονής είναι ωφέλιμο για όλους τους εμπλεκόμενους,
ακόμα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, διότι
είναι επενδύσεις από πλούσιους
επιχειρηματίες, οι οποίοι επενδύουν
και θα συνεχίσουν να επενδύουν
στην Ευρώπη. Η παραχώρηση διαβατηρίων είναι σίγουρα «ξεπούλημα» της ευρωπαϊκή υπηκοότητας,
αλλά ωφελεί την οικονομίας, χωρίς
να βλάπτει την κοινωνία.

Ο κ. Μάριος Μαυρίδης είναι
καθηγητής Οικονομικών Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, βουλευτής Κερύνειας
ΔΗΣΥ.
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«Τα 30 εκατ. τουρίστες μπορεί
εύκολα να γίνουν 20 εκατ.»

Προειδοποίηση από τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γ. Ρέτσο ενόψει νέας τουριστικής σεζόν
«Κανείς δεν μας έχει διασφαλίσει
πως δεν θα πέσουμε από 30 εκατ.
ταξιδιώτες στα 20 εκατ.», προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος,
τονίζοντας πως στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας πρέπει
να γίνει η χρηστή διαχείριση των
προορισμών.
«Ανταγωνιστές μας πια δεν είναι
η Τουρκία ή άλλες περιφερειακές
χώρες, αλλά μεγάλες δυτικές και
όχι μόνον ώριμες τουριστικά χώρες», εξήγησε προτρέποντας τόσο
την κεντρική κυβέρνηση και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και τις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
και τους εργαζομένους να κάνουν
ο καθένας αυτό που πρέπει, για
να μπορέσει να ωριμάσει η ελληνική τουριστική βιομηχανία και
να αυξήσει την προστιθέμενη αξία
της στην οικονομία χωρίς να αποξενώνει τις τοπικές κοινωνίες.
«Η ταξιδιωτική εμπειρία δεν
αφορά μόνο τη διαμονή, αλλά συνολικά τον προορισμό», ανέφερε
μιλώντας σε κλειστή παρουσίαση
των προτεραιοτήτων για τη σεζόν
που ξεκινάει. Εμφανίστηκε μάλιστα ανήσυχος για το ενδεχόμενο
οι επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές «να αποτελέσουν αιτία
για καθυστερήσεις προκειμένου
να δρομολογηθούν οι απαραίτητες
ενέργειες». «Ο προγραμματισμός
θα πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου στις περιπτώσεις που είναι
εφικτό, να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες δράσεις πριν από
την έναρξη της περιόδου». Θύμισε
δε πως μετά το ρεκόρ εισπράξεων

ΑΠΕ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

«Ανταγωνιστές μας πια δεν είναι η Τουρκία ή άλλες περιφερειακές χώρες, αλλά μεγάλες δυτικές και όχι μόνον ώριμες τουριστικά χώρες», εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γ. Ρέτσος.
από τον τουρισμό το 2018, που
ξεπέρασαν τα 16 δισ., μαζί με τις
έμμεσες θετικές επιδράσεις του
στην ευρύτερη δραστηριότητα,
καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος
του ΑΕΠ και ως εκ τούτου κάθε
μεταβολή του είναι καθοριστική
για την ανάπτυξη όλης της οικονομίας.
Ομως για να διατηρηθούν αυτά
τα μεγέθη οι επισκέπτες πρέπει
και να διαφημίσουν την Ελλάδα
σε άλλους και να έρθουν ξανά οι
ίδιοι. Και για να διασφαλιστεί αυτό
πρέπει να βελτιωθούν πολλά και
να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες και ελλείψεις. «Πριν από
λίγα χρόνια θέταμε για στόχο τα
25 εκατ. επισκέπτες το 2021 και

υπολογίζαμε ελάχιστες απαραίτητες
επενδύσεις για την εξυπηρέτησή
τους σε υποδομές της τάξης των 3
δισ. Φτάσαμε στα 30 εκατ. αλλά οι
επενδύσεις σε υποδομές όπως δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφελείας
δεν έχουν γίνει», υπογράμμισε. Ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ απαρίθμησε
οκτώ κρίσιμα σημεία που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης:
1. Την αυτονόητη ανάγκη για ρεύμα
και νερό χωρίς διακοπές για κατοίκους και τουρίστες.
2. Την αυτονόητη ανάγκη για διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με
σεβασμό στο περιβάλλον και τους
κατοίκους.
3. Τη βελτίωση των τοπικών οδικών

δικτύων και των συνοριακών σταθμών απ’ όπου εισέρχεται πλέον
περί το ένα τρίτο του συνόλου των
ταξιδιωτών.
4. Τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών που αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα.
5. Την επαρκή αστυνόμευση ώστε
η Ελλάδα «να παραμείνει ένας
ασφαλής προορισμός των ξένων
επισκεπτών».
6. Την ενίσχυση των υπηρεσιών
υγείας που είναι «αυτονόητη υποχρέωση του κράτους προς τους
πολίτες και τους επισκέπτες, για
όλο τον χρόνο», τόνισε.
7. Το ξεκάθαρο πλαίσιο σε θέματα
ωραρίου, λειτουργίας, στελέχωσης,
και καθαριότητας των μουσείων
και των αρχαιολογικών χώρων που
αν και «έχουν εξαντληθεί σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου, απαιτούν
πλέον υλοποίηση».
8. Την επίλυση του κυκλοφοριακού
προβλήματος σε προορισμούς που
έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.
«Τα παραπάνω θα έπρεπε να γίνουν είτε έχουμε τουρισμό ως χώρα, είτε όχι και άλλωστε είναι πλέον
κοινός τόπος πως για να έχουμε
ευχαριστημένους τουρίστες πρέπει
να έχουμε και ευχαριστημένους
κατοίκους», υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Προέτρεψε μάλιστα, ενόψει εκλογών, τους πολίτες να θέσουν αυτά τα ζητήματα
στον δημόσιο διάλογο και να καλέσουν τους υποψηφίους να τοποθετηθούν. «Η καλή λειτουργία
των προορισμών επιβάλλεται μεταξύ άλλων και για την προστασία
του brand-name της χώρας, ενόψει
διαχείρισης μεγάλου αριθμού επισκεπτών», υπογράμμισε.
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Αυξήθηκαν κατά 29.325
οι άνεργοι τον Φεβρουάριο
Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ παρά την παράλληλη αύξηση των νέων θέσεων
εργασίας που δημιουργούνται στον
ιδιωτικό τομέα, δείχνουν για έναν
ακόμη μήνα, τον Φεβρουάριο, τα
στατιστικά στοιχεία του οργανισμού. Αν και η εγγεγραμμένη ανεργία καθορίζεται και από παράγοντες όπως το περιεχόμενο και τα
οφέλη των προγραμμάτων απασχόλησης που «τρέχει» ο οργανισμός κατά περίοδο, εσχάτως δε,
και από τη συμμετοχή ή όχι στο
πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το γεγονός
ότι κατά τον περασμένο μήνα οι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ άνεργοι ανήλθαν σε
1.109.385 άτομα, κάθε άλλο παρά
εφησυχασμό μπορεί να προκαλεί
στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Μάλιστα, οι άνεργοι είναι αυξημένοι κατά 29.325 άτομα, σε σχέση
με τους 1.080.060 που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, τον
Φεβρουάριο του 2018. Αν η σύγκριση γίνει με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, Ιανουάριο
(1.127.089 άτομα) τότε προκύπτει
μείωση κατά 17.704 ανέργους.
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία
του οργανισμού δείχνουν ότι ισχυρότατο παραμένει το πρόβλημα
της μακροχρόνιας ανεργίας. Συνολικά, τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 537.465 άνεργοι (48,44%),
οι οποίοι αδυνατούν να βρουν εργασία για χρονικό διάστημα άνω
των 12 μηνών.
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν τον Φεβρουάριο στους
203.342, αριθμός που δείχνει αύξηση κατά 11.566 μέσα σε ένα
χρόνο και κατά 4.630 μέσα σε ένα
μήνα. Σε σχέση με το σύνολο των
ανέργων, διαπιστώνεται ότι το
18,32% λαμβάνει κάποιας μορφής
επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
Από τα υπόλοιπα στατιστικά

στοιχεία που επεξεργάζεται ο οργανισμός, προκύπτει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν
τα «θλιβερά» πρωτεία στην ανεργία, καθώς είναι εγγεγραμμένες
στον ΟΑΕΔ 691.753 άνεργες, ήτοι
62,35% του συνόλου.
Επίσης, περισσότεροι από ένας
στους τρεις ανέργους (408.587, ή
36,83%) προέρχονται από τις πλέον
παραγωγικές ηλικίες (30-44 ετών).
Η συντριπτική πλειονότητα όσων
αναζητούν εργασία (507.036, ή
45,7%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Να σημειωθεί ότι εντός Φεβρουαρίου ξεκίνησε, και συνεχίζεται μέχρι τώρα, η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
που επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 6.000 πτυχιούχους ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
Μέσω του προγράμματος οι εργοδότες - επιχειρηματίες μπορούν
να επιδοτηθούν με ποσά που ξεκινούν από 600 ευρώ και φθάνουν
έως και τα 800 ευρώ τον μήνα για
να προσλάβουν ανέργους που διαθέτουν απλό πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακό,
όπως και διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Με την επιχορήγηση αυτή πρέπει να καλύψουν το 50% του μισθού των νεοπροσλαμβανόμενων
πτυχιούχων εργαζομένων τους.
Επομένως, οι μεικτοί μισθοί που
προβλέπονται στο πρόγραμμα ξεκινούν από 1.200 και φθάνουν έως
και 1.600 ευρώ.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι
ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και το
επίδομα αδείας.
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Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds για τις τράπεζες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των
διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες στο ετήσιο χρηματοοικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε η Morgan Stanley στο Λονδίνο στις 19-21 Μαρτίου, ενώ το
κλίμα που επικράτησε ήταν σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με
το πρόσφατο παρελθόν, με τα funds
να αποτιμούν θετικά τις πρόσφατες
εξελίξεις στον κλάδο καθώς και τις
επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα.
Το συνέδριο European Financials
Conference της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας θεωρείται «ναυαρχίδα» της ετήσιας ενημέρωσης των
διεθνών funds για την πορεία και
τις προοπτικές του ευρωπαϊκού
τραπεζικού κλάδου και όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος, είχε μεγάλη
συμμετοχή με πάνω από 120 διε-

θνείς επενδυτές και μεγάλα funds
μακροπρόθεσμης στρατηγικής να
λαμβάνουν μέρος. Οι επικεφαλής
όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών
τραπεζών έδωσαν το «παρών» καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των
τεσσάρων ελληνικών συστημικών
τραπεζών, που είχαν συναντήσεις
σε γκρουπ αλλά και «one to one»
με θεσμικούς και άλλους επενδυτές.
Από την Alpha Bank παρευρέθησαν
ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης
Ψάλτης και ο οικονομικός διευθυντής (CFO) Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από την Πειραιώς ο διευθύνων
σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, από
τη Eurobank ο διευθ. σύμβουλος
Φωκίων Καραβίας και ο CFO Χάρης
Κοκολογιάννης και από την Εθνική
υψηλόβαθμα στελέχη από το τμήμα
επενδυτικών σχέσεων. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», αυξημένο
ενδιαφέρον για τις ελληνικές τρά-
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Στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο – Τα σχέδια ΤΧΣ, ΤτΕ στο επίκεντρο – Θετική εξέλιξη θεωρούν τις εκλογές

Το συνέδριο της Morgan Stanley
θεωρείται «ναυαρχίδα» της ετήσιας
ενημέρωσης των διεθνών funds για
τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

πεζες έδειξαν «μεγάλα» ονόματα
της αγοράς, όπως οι BlackRock,
Amundi, Fidelity και Wellington.
Οπως επισημαίνει κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος που συμμετείχε
στο συνέδριο, οι διαθέσεις των διεθνών επενδυτών σε σχέση με τις
ελληνικές τράπεζες καθώς και τις
προοπτικές της Ελλάδας ήταν θετικές μετά ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, και σε αυτό σημαντικό ρόλο
έπαιξε η ισχυρή άνοδος των τιμών
των μετοχών των ελληνικών συστημικών μετοχών το τελευταίο
διάστημα, οι οποίες ξεπέρασαν τις
ισχυρές πιέσεις και τις ανησυχίες
με τις οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες το β΄ εξάμηνο του 2018. Παράλληλα, ισχυρό «σήμα» δόθηκε
και από την επιστροφή της Ελλάδας
στις αγορές και ειδικά από την έκδοση 10ετούς ομολόγου για πρώτη
φορά μετά εννέα χρόνια, η οποία

Το 50% του φόρου εισοδήματος
πληρώνει το 5% των φορολογουμένων
Εξι εκατομμύρια καταβάλλουν κατά μέσον όρο 92 ευρώ στην εφορία
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για κάθε 10 ευρώ φόρο εισοδήματος που εισπράττει η εφορία,
τα 5 ευρώ προέρχονται από το
5% των φορολογουμένων και τα
υπόλοιπα 5 από το... 95% του συνόλου των φορολογουμένων.
Από τα 8,9 εκατομμύρια των
φορολογουμένων, τα 6 εκατομμύρια πληρώνουν κατά μέσον
όρο 92 ευρώ φόρο, ενώ αυτοί
που δηλώνουν εισοδήματα άνω
των 100.000 ευρώ πληρώνουν
κατά μέσον όρο 65.808 ευρώ
στην εφορία.
Από την επεξεργασία των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων του περυσινού έτους προκύπτει ότι το προηγούμενο έτος
437.158 φορολογούμενοι, οι
οποίοι αποτελούν το 4,9% του
συνόλου, δήλωσαν εισοδήματα
ύψους 18,31 δισ. ευρώ, ή το
22,77% του συνόλου, και πλήρωσαν 4,1 δισ. ευρώ ή, διαφορετικά, το 49,39% του συνολικού
φόρου. Ουσιαστικά πρόκειται
για τους φορολογουμένους οι
οποίοι δηλώνουν εισοδήματα
άνω των 24.000 ευρώ.
Η κατηγορία αυτή των φορολογουμένων κάθε χρόνο μειώνεται, κάτι που οφείλεται στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές αλλά
και στην απόκρυψη εισοδημάτων
από συγκεκριμένες κατηγορίες
επαγγελμάτων.
Είναι ενδεικτικό ότι το 2017
οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ ανέρχονταν στις 491.009. Δηλαδή
περιορίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 μηνών κατά 53.851, ή κατά 11%.
Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα από την ανάλυση των
στοιχείων είναι ότι, παρά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης
την τελευταία δεκαετία, τους φόρους συνεχίζουν να πληρώνουν
τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα
μέσω του φόρου εισοδήματος
αλλά και των υψηλών συντελεστών της «έκτακτης» εισφοράς
αλληλεγγύης.
Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε τό-








Τα μεσαία εισοδήματα
συνεχίζουν να επωμίζονται τα μεγαλύτερα
φορολογικά βάρη.
σο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Κομισιόν ζητούν
τη μείωση του αφορολόγητου
ορίου από τις 8.650 ευρώ που είναι σήμερα στις 5.680 ευρώ από
το επόμενο έτος. Βέβαια στα ψηφισμένα μέτρα, εκτός από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου,
περιλαμβάνονται αλλαγές στους
φορολογικούς συντελεστές που
στηρίζουν αυτούς που σήκωσαν
τα βάρη καθ’ όλη την περίοδο
της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αφενός περιορίζεται ο πρώτος φορολογικός συντελεστής,

αφετέρου καταργείται η εισφορά
αλληλεγγύης για εισοδήματα έως
30.000 ευρώ. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:
1. Εισοδήματα έως 10.000 ευρώ
δήλωσαν στην εφορία 6.085.204
φορολογούμενοι. Συνολικά πλήρωσαν στην εφορία 561,5 εκατ.
ευρώ, ή 92 ευρώ ο καθένας κατά
μέσον όρο. Δηλαδή το 68,3%
των φορολογουμένων έχει ιδιαίτερα μικρή συμβολή στα φορολογικά βάρη.
2. Εισοδήματα από 10.000 έως
20.000 ευρώ δήλωσαν 2.078.750
φορολογούμενοι. Το ποσό που
πλήρωσαν ανέρχεται στα 2,75
δισ. ευρώ και αποτελεί το 33%
του συνολικού φόρου.
3. Από 20.000 έως 30.000 ευρώ
εισόδημα δήλωσαν στην εφορία
504.327 φορολογούμενοι και πλήρωσαν στην εφορία 1,75 δισ. ευ-

ρώ. Κατά μέσον όρο κατέβαλαν
3.470 ευρώ ο καθένας.
3. Από 30.000 έως 50.000 ευρώ
εισόδημα δήλωσαν 172.839 φορολογούμενοι και πλήρωσαν 1,33
δισ. ευρώ ή, διαφορετικά, 7.521
ευρώ ο καθένας.
4. Εισοδήματα από 50.000 έως
100.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 51.923 φορολογούμενοι. Το
ποσό που πλήρωσαν ανέρχεται
στα 956 εκατ. ευρώ. Καθένας από
αυτούς πλήρωσε 18.411 ευρώ.
5. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 14.679 φορολογούμενοι. Πλήρωσαν στην
εφορία 966 εκατ. ευρώ, ή 65.808
ευρώ ο καθένας κατά μέσον όρο.
6. Συνολικά οι 8,9 εκατ. φορολογούμενοι πλήρωσαν στην
εφορία 8,3 δισ. ευρώ. Κατά μέσον όρο ο καθένας κατέβαλε
931 ευρώ.

και διεύρυνε την επενδυτική βάση
της χώρας με περισσότερα μακροπρόθεσμα funds.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών
στις συναντήσεις που είχαν με τα
επιτελεία των ελληνικών τραπεζών
επικεντρώθηκε στα δύο σχέδια για
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) του κλάδου.
Αν και υπήρξαν ερωτήσεις σχετικά
με τον νέο νόμο Κατσέλη, ωστόσο
ήταν περιορισμένες, με το ζήτημα
να μην είναι ψηλά στην ατζέντα
των funds, παρά τις καθυστερήσεις
που σημειώνονται. Ετσι, οι περισσότερες ερωτήσεις των funds αφορούσαν το σχέδιο του ΤΧΣ για τη
μεταφορά των ΝΡΕs στο σχήμα
προστασίας ενεργητικού (APS), καθώς και το σχέδιο της ΤτΕ για τη
μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) με χρήση του αναβαλ-

λόμενου φόρου, και κυρίως το τεχνικό κομμάτι των σχεδίων, το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής τους
αλλά και τις επιπτώσεις τους ανά
τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το μήνυμα που έδωσαν τα funds
στους Ελληνες τραπεζίτες ήταν ότι
οι προσδοκίες της αγοράς για τα
δύο αυτά σχέδια είναι υψηλές ώστε
να δοθεί ώθηση στην προσπάθεια
των συστημικών τραπεζών για τη
μείωση των NPEs.
Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέτωπο,
τα funds δεν εξέφρασαν καμία ανησυχία για πολιτικό κίνδυνο και βλέπουν τις επικείμενες εκλογές ως
μια θετική για την Ελλάδα εξέλιξη,
καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει φιλοευρωπαϊκό προφίλ
–άρα αποκλείεται ο κίνδυνος ανόδου του λαϊκισμού– και φιλική προς
την αγορά ατζέντα.

ΣΕΒ: Τέσσερα κρίσιμα
ζητήματα ταλανίζουν
την επιχειρηματικότητα
Ανεπίλυτα παραμένουν κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματικότητας,
παρά τις πολλές και σημαντικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις που επιφέρει
σε άλλα θέματα το πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο αυτές τις ημέρες
ήδη συζητείται στη Βουλή. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καλώντας την κυβέρνηση
να διευθετήσει τα ανοικτά ζητήματα
το συντομότερο δυνατόν.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα θέματα
αυτά είναι:
1) Η πραγματική απλοποίηση των
δομών και των διαδικασιών διαχείρισης και διάθεσης συγχρηματοδοτούμενων πόρων.
2) Ο εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις εισαγωγής
ή/και κατασκευής ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων.
3) Η λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών με κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων
και τη διάθεσή τους αυστηρά βάσει
κανόνων ανταγωνισμού, ισότιμης
μεταχείρισης επιχειρήσεων και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.
4) Η περαιτέρω απλοποίηση των
διαδικασιών έγκρισης, ένταξης και
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
που δίδονται βάσει του αναπτυξιακού νόμου (νόμος 4399/2016).
Από την άλλη, πάντως, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο περιέχει
σειρά ρυθμίσεων που είναι στη σωστή κατεύθυνση και οι οποίες υλοποιούν ορισμένες πάγιες θέσεις του
ΣΕΒ και των μελών του για τη βελ-

τίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.
Για τον ΣΕΒ, ενδεικτικά θέματα
που αντιμετωπίζονται επί της αρχής
θετικά από το νομοσχέδιο είναι τα
εξής:
• Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για
το εμπορικό απόρρητο.
• Η απλοποίηση ρυθμίσεων για τα








Πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
διαχείρισης και διάθεσης
συγχρηματοδοτούμενων πόρων.
επιχειρηματικά πάρκα.
• Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας.
• Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Η αναμόρφωση κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.
• Τα επενδυτικά κίνητρα για την
εγκατάσταση στην Ελλάδα κέντρων
κοινών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.
Ο ΣΕΒ, τέλος, χαρακτηρίζει καλό
παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το γεγονός
ότι στο νομοσχέδιο ελήφθησαν σε
σημαντικό βαθμό υπόψη οι διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ
του αρμοδίων υπηρεσιών και του
ΣΕΒ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας στο Καϊμακλί, το ετήσιο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου μας σύζυγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Σε 106 επιχειρήσεις το 62% των φορολογικών βαρών
Φορολογητέα κέρδη ύψους 13,36
δισ. ευρώ δήλωσαν το 2018 (κέρδη
2017) στην εφορία 255.018 επιχειρήσεις και πλήρωσαν φόρους
ύψους 3,89 δισ. ευρώ. Ωστόσο,
από το σύνολο των επιχειρήσεων
100.018 ήταν ζημιογόνες, ενώ
62.255 δήλωσαν μηδενικά κέρδη.
Επί της ουσίας, οι υπόλοιπες 91.745
επωμίστηκαν τους φόρους ύψους
3,89 δισ. ευρώ ή, διαφορετικά, κάθε
μία επιχείρηση πλήρωσε 42.500
ευρώ στην εφορία. Από την ανάλυση των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων έφθασαν τα
254,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:
1. Φορολογητέα κέρδη έως
150.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 82.831 επιχειρήσεις, οι οποίες
πλήρωσαν φόρο ύψους 603 εκατ.
ευρώ.
2. Από 150.000 έως 300.000 ευρώ
δήλωσαν στην εφορία 4.173 επιχειρήσεις με τον φόρο να φθάνει
τα 253,8 εκατ. ευρώ.
3. Από 300.000 έως 90.000 ευρώ
δήλωσαν στην εφορία 3.182 επι-

χειρήσεις και ο φόρος που κατέβαλαν ανήλθε στα 458 εκατ. ευρώ.
4. Φορολογητέα κέρδη από
900.000 και πάνω δήλωσαν στην
εφορία 1.559 επιχειρήσεις πληρώνοντας 2,55 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά,
το 0,6% του συνόλου των επιχειρήσεων πλήρωσε το 65,5% του συνολικού φόρου.
Οι 17.306 ανώνυμες εταιρείες
δήλωσαν φορολογητέα κέρδη
ύψους 6,16 δισ. ευρώ και πλήρωσαν
φόρο ύψους 1,80 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι 106 επιχει-

ρήσεις με φορολογητέα κέρδη άνω
των 7,5 εκατ. ευρώ δήλωσαν συνολικά φορολογητέα κέρδη 3,89
δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο
ύψους 1,12 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι
106 επιχειρήσεις δήλωσαν το
63,14% των συνολικών φορολογητέων κερδών και πλήρωσαν
62,2% του συνολικού φόρου.
Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
ανήλθαν το 2017 στις 84.452, εκ
των οποίων οι 44.200 ήταν ζημιογόνες και δήλωσαν φορολογητέα
κέρδη ύψους 10,85 δισ. ευρώ.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γρηγόρη Γρηγορά
Τομεάρχη Ε.Ο.Κ.Α. 55 – 59
(Από την Λύση, τέως κάτοικος Καϊμακλίου)
και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
σύζυγος Δήμητρα,
παιδιά Γιώργος - Μαρία,
Λούκας - Πόλυ, Χρυσταλλένη,
εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.
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Η στήριξη της λίρας
«στράγγιξε»
τα συναλλαγματικά
διαθέσιμα της Τουρκίας
Επεσαν στα 4,7 δισ. δολάρια – «Βουτιά» 4% έκανε το νόμισμα
δισ. δολάρια μόνον την προηγούμενη εβδομάδα.
Από τις αρχές Μαρτίου, όμως,
έχουν μειωθεί συνολικά κατά 10
δισ. δολάρια και ανέρχονται πλέον
μόλις σε 24,7 δισ. δολάρια. Στην







Μειώθηκαν κατά περίπου 3 δισ. δολάρια μόνο
την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ από τις αρχές
Μαρτίου έχουν μειωθεί
συνολικά κατά
10 δισ. δολάρια.
αντίθετη πορεία κινούνται οι αποταμιεύσεις που διατηρούν οι Τούρκοι σε συνάλλαγμα, καθώς έχουν
φθάσει στο ιστορικό υψηλό των
105,74 δισ. δολαρίων. Οπως τονίζουν αναλυτές της αγοράς, η ραγδαία μείωση των διαθεσίμων προδίδει τον ρόλο που διαδραματίζει
η κεντρική τράπεζα στην Τουρκία
του Ερντογάν.
Μιλώντας στους Financial Times,
ο Πιοτρ Ματίς, αναλυτής συναλλάγματος αναδυομένων αγορών
στη Rabobank, τόνισε πως «η ραγδαία μείωση των διαθεσίμων καταδεικνύει ότι η κεντρική τράπεζα
παρενέβαινε στην αγορά τις τελευ-

ταίες εβδομάδες προσπαθώντας
να σταθεροποιήσει την τουρκική
λίρα ενόψει των εκλογών».

Ανάμειξη
Ανάλογες είναι οι εκτιμήσεις του
Ούρλιχ Λόιχτμαν, επικεφαλής του
τομέα συναλλάγματος και αναδυομένων αγορών στην Commerzbank
της Φρανκφούρτης. Μιλώντας στο
Reuters, τόνισε πως η μείωση των
διαθεσίμων «αποτελεί ένδειξη ότι
η κεντρική τράπεζα διοχετεύει χρήμα στην οικονομία με τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα».
Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις αυτές καταδεικνύουν
πως είναι πρόβλημα η ισοτιμία της
τουρκικής λίρας και πως «η κεντρική τράπεζα αναμειγνύεται στην
οικονομική πολιτική». Σε μια μάλλον
αδέξια προσπάθειά του να κατευνάσει την ανησυχία των αγορών,
ο διοικητής της Τράπεζας της Τουρκίας Μουράτ Τσετίνκαγια δήλωσε
στο πρακτορείο ειδήσεων «Ανατολή» ότι τα διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα αυξήθηκαν τις τελευτάιες
ημέρες.
«Ελάχιστες άλλες χώρες έχουν
τόσο χαμηλά επίπεδα διαθεσίμων
όσο η Τουρκία», σχολίασε ο Πολ
Μακ Ναμάρα, υπεύθυνος επενδύσεων στην GAM του Λονδίνου.
Οπως υπογράμμισε ο ίδιος, «με
τόσο λίγα διαθέσιμα, οι τουρκικές
αρχές δεν έχουν κανένα περιθώριο

ASSOCIATED PRESS

Η Τουρκία αντιμετωπίζει –παράλληλα με τον διψήφιο πληθωρισμό
και την ύφεση– ραγδαία μείωση
των συναλλαγματικών διαθεσίμων
της. Αιτία είναι, βέβαια, οι παρεμβάσεις που έχει κάνει η κεντρική
τράπεζα στις αγορές συναλλάγματος για να στηρίξει το νόμισμα της
χώρας.
Οι προσπάθειές της αποδεικνύονται ατελέσφορες και η τουρκική
λίρα εξακολουθεί να υποχωρεί, θυμίζοντας τη νομισματική κρίση του
περασμένου καλοκαιριού, όταν το
δολάριο είχε φθάσει να αντιστοιχεί
σε 7,24 τουρκικές λίρες. Στην αρχή
της συνεδρίασης, την Πέμπτη, υποχωρούσε κατά 5%, αλλά το βράδυ
είχε περιορίσει τις απώλειες της
ημέρας στο 3,89%, κυμαινόμενη
σε ισοτιμία 5,4 τουρκικές λίρες ανά
δολάριο. Η μείωση των διαθεσίμων
εντείνει, πάντως, την αβεβαιότητα
ως προς το κατά πόσον μπορούν
να διαχειριστούν το πρόβλημα οι
τουρκικές αρχές. Αντανάκλαση αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι και η μαζική στροφή στο δολάριο από πλευράς τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων
της Τουρκίας που εγκυμονεί κινδύνους για την τουρκική οικονομία.
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας μειώθηκαν κατά περίπου 3

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε για μία ακόμη φορά θυμηδία στους οικονομολόγους, που επανειλημμένως καλούν την Τράπεζα της Τουρκίας να αυξήσει τα επιτόκια για να ανακόψει την πτώση της λίρας και την
άνοδο του πληθωρισμού. Επέρριψε τα δεινά της τουρκικής οικονομίας στα υψηλά επιτόκια και τόνισε πως πρέπει να
μειωθούν, προκειμένου να υποχωρήσει ο πληθωρισμός.
λάθους και πρέπει να βρουν τρόπο
να αντιμετωπίσουν την έλλειψη
εμπιστοσύνης».
Σύμφωνα με το Reuters, πολλές
μελέτες σχετικές με τις κρίσεις των
αναδυομένων αγορών σε βάθος δεκαετιών καταδεικνύουν πως εκείνο
που οδηγεί στην κατάρρευση μιας
οικονομίας δεν είναι απαραιτήτως
η εγκατάλειψή της από τους ξένους
επενδυτές αλλά η δραματική μείωση των διαθεσίμων της κεντρικής
τράπεζας και η στροφή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε
άλλα νομίσματα και συνήθως, βέβαια, σε σκληρό νόμισμα.

Οπως τόνισε στο Reuters o Τιμ
Ας, αναλυτής αναδυομένων αγορών
στην BlueBay Asset Management,
«αυτό που αποτελεί αιτία ανησυχίας
είναι η προοπτική δολαριοποίησης
της τουρκικής οικονομίας, καθώς
δεν είναι οι ξένοι επενδυτές, αλλά
οι ίδιοι οι Τούρκοι που στρέφονται
στο δολάριο». Την εικόνα επιβεβαιώνουν εγχώριοι διαχειριστές
συναλλάγματος, όπως ο Μουσταφά
Αλκάν, που διατηρεί γραφείο στην
Κωνσταντινούπολη και επισημαίνει
πόσο μεγάλη ήταν η ζήτηση για
συνάλλαγμα τις τελευταίες τρεις
εβδομάδες. «Ο κόσμος πανικοβάλ-

λεται», αναφέρει και διευκρινίζει
πως, «όταν ανατιμάται το δολάριο,
οι Τούρκοι πανικοβάλλονται και
αγοράζουν δολάρια». Οπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «επικρατεί η ανησυχία πως το δολάριο θα επανέλθει
στα επίπεδα που είδαμε το περασμένο καλοκαίρι».
Στο μεταξύ, οι ξένοι επενδυτές
εγκαταλείπουν τους τουρκικούς
τίτλους. Χθες, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του τουρκικού
δημοσίου εκτινάχθηκε σε επίπεδα
πάνω από το 18%, ενώ είχε υποχωρήσει κάτω από το 14% στις αρχές του έτους.
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Πιο εύκολες γίνονται
οι πωλήσεις κόκκινων
δανείων στην Ευρώπη
Οι πρέσβεις των κρατών-μελών
στην Ευρωπαϊκή Eνωση συμφώνησαν στις μεταρρυθμίσεις προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που εκτιμάται πως θα διευκολύνουν τις τράπεζες να απαλλαχθούν
από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(ΜΕΔ), σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters. Oπως δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών της Ρουμανίας, Ευγένιος Τεοντοροβίτσι, που προήδρευε των διαπραγματεύσεων
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, η
συμφωνία που επετεύχθη προβλέπεται να ευνοήσει την πώληση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
δημιουργώντας δευτερογενείς αγορές που θα λειτουργούν αποτελεσματικά.
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν συμφώνησαν σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διευκόλυνε τις τράπεζες να ανακτήσουν
περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν εγγυήσεις σε μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια,
τονίζει το Reuters.
Πάνω από μία δεκαετία μετά τη
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση
του 2007-2009 και τη συνακόλουθη
κρίση δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, η ροή πίστωσης δεν έχει
αποκατασταθεί πλήρως στην Ευρώπη. Οι τραπεζικοί ισολογισμοί
στην Ε.Ε. συνεχίζουν να επιβαρύνονται από έναν μεγάλο όγκο μη
εξυπηρετούμενων δανείων, τα
οποία ξεπερνούν τα 700 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων στην
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και
την Ιρλανδία, λόγω της βαθιάς και
παρατεταμένης κρίσης στις οικονομίες τους.
Οι μεταρρυθμίσεις για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει
να έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις
ευρωεκλογές, που θα διεξαχθούν
στα τέλη Μαΐου. Τυπικά, μόλις
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυ






Με τη συμφωνία διευκολύνεται η δημιουργία
μιας ευρύτερης δευτερογενούς αγοράς για τα
μη εξυπηρετούμενα.
τές θα δημιουργηθούν οι προδιαγραφές ώστε επενδυτικές εταιρείες, όπως είναι ο κολοσσός ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων
Blackstone ή η εταιρεία διαχείρισης Cerberus, να αποκτήσουν
ευκολότερη πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τράπεζες της Ε.Ε.
Στις μεταρρυθμίσεις αυτές προτείνεται η διευκόλυνση των διασυνοριακών αγοραπωλησιών σε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με

απώτερο στόχο την επέκταση της
δευτερογενούς αγοράς. Εκτιμάται
πως έτσι θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων και έτσι οι τράπεζες θα μπορούν
να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο
τίμημα στην πώληση χαρτοφυλακίων με ΜΕΔ.
Σύμφωνα με το Reuters, απορρίφθηκε μηχανισμός που είχε προτείνει η Κομισιόν για να επιταχύνει
τις εξωδικαστικές κατασχέσεις σε
μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν
το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το γ΄τρίμηνο του 2018,
τα ΜΕΔ υπολογίζονταν στο 43,4%
του ενεργητικού των ελληνικών
τραπεζών, έναντι του αντίστοιχου
12% στην Πορτογαλία και του
9,45% στην Ιταλία.
Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είχε
προσδιοριστεί στο 3,4%, αντί του
1,2% στην Ιαπωνία και του 1,1%
στις ΗΠΑ. Η Ενωση Χρηματοοικονομικών Αγορών στην Ευρώπη
(AFME) είχε επισημάνει προ διετίας την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ευρώπη. Είχε τονίσει πως
ήταν απαραίτητη η άρση εμπο-

REUTERS

Τα κράτη-μέλη άναψαν πράσινο στις προτάσεις της Κομισιόν

Οι τραπεζικοί ισολογισμοί στην Ε.Ε. συνεχίζουν να επιβαρύνονται από έναν μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ξεπερνούν τα 700 δισ. ευρώ.
αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με την AFME και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, συναλλαγές με μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν καταγραφεί περίπου

δίων στην τιτλοποίηση των ΜΕΔ,
στη συμμετοχή μη τραπεζικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
και στη βελτίωση της ακριβούς
καταγραφής των στοιχείων που

Ψαλιδισμένες οι προβλέψεις για ανάπτυξη στην Ιταλία







Χαμηλός ρυθμός για
το 2019, με ποσοστό
της τάξεως του 0,1% –
Η κυβέρνηση
ετοιμάζει νέα
δημοσιονομικά μέτρα.
κυβερνητικός συνασπισμός τρέφει
πια χαμηλότερες προσδοκίες για
την οικονομία μετά την ύφεση
το β΄εξάμηνο του 2018. Πηγές
του Reuters αποκαλύπτουν πως
η Ρώμη προβλέπει πια ανάπτυξη
της τάξεως του 0,1%, εάν παραμείνει αμετάβλητη η δημοσιονομική πολιτική. Εξετάζει όμως νέα
μέτρα στήριξης, που σκοπεύει να
παρουσιάσει στο κοινοβούλιο την
επόμενη εβδομάδα.
Σε δημοσίευμα της Il Sole 24
Ore αναφέρεται, μάλιστα, πως η
κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση
του στόχου για το δημοσιονομικό
έλλειμμα στο 2,3% του ΑΕΠ, από
το 2,04% που είχε συμφωνηθεί
με τις Βρυξέλλες, ύστερα από έντονη διαμάχη για τον προϋπολο-

SHUTTERSTOCK

Δυσμενείς είναι οι εκτιμήσεις της
κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας,
του Συνδέσμου Βιομηχάνων (Confidustria) και του ινστιτούτου
ερευνών Prometeia για τη φετινή
κατάσταση της ιταλικής οικονομίας. Προκειμένου δε να στηρίξει
την ανάπτυξη, η κυβέρνηση φαίνεται να ετοιμάζει νέα δημοσιονομικά μέτρα, σύμφωνα με πηγές
του πρακτορείου Reuters.
Η Τράπεζα της Ιταλίας εκτιμά
πως η ύφεση που καταγράφηκε
το β΄εξάμηνο του 2018 στην υπ’
αριθμόν 3 οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίστηκε στις αρχές
του 2019. Ο επικεφαλής της ιταλικής κεντρικής τράπεζας, Ιγνάσιο
Βίσκο, δήλωσε σε συνέδριο στη
Ρώμη πως η οικονομία εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ύφεση στις
αρχές του 2019. Υπενθυμίζουμε
ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στην
Ιταλία κατά 0,1% καθένα από τα
δύο τελευταία τρίμηνα του έτους.
Με αυτά τα δεδομένα, διαφαίνεται αισιόδοξη η αρχική πρόβλεψη της κυβέρνησης του Κινήματος των Πέντε Αστέρων και
της Λέγκας του Βορρά για ανάπτυξη της τάξεως του 1% μέσα
στο 2019. Φαίνεται, όμως, πως ο

Η Τράπεζα της Ιταλίας εκτιμά πως
η ύφεση που καταγράφηκε το
β΄εξάμηνο του 2018 στην υπ’ αριθμόν 3 οικονομία της Ευρωζώνης
συνεχίστηκε στις αρχές του 2019.
γισμό του 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για την ιταλική οικονομία, κυρίως λόγω του υπέρογκου
χρέους της, που ανέρχεται στο

στα μισά από τα 27 κράτη-μέλη
που είχαν συμπεριληφθεί στην
έρευνα για την περίοδο 20132016.
ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Κέρδη για το Μεξικό
από τον εμπορικό πόλεμο

132% του ΑΕΠ. Είναι ο βασικός
λόγος που αντέδρασε στις προτάσεις της Ρώμης για την αύξηση
του δημοσιονομικού ελλείμματος
από το 0,8% που είχε συμφωνηθεί
με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Οι δυσοίωνες εκτιμήσεις όχι
μόνον της κεντρικής τράπεζας,
αλλά και της Confindustria και
της Prometeia, διατυπώνονται σε
μια περίοδο που ασκείται κριτική
για τις επιπτώσεις της διαμάχης
της ιταλικής κυβέρνησης με τις
Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό
του 2019, ο οποίος εγκρίθηκε λίγο
πριν από τα τέλη του 2018. Ωστόσο, αρνητικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η γενικευμένη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
στην Ευρωζώνη. Eιδικότερα, η
Confidustria υποστηρίζει στην
εξαμηνιαία έκθεσή της πως η ανάπτυξη στην Ιταλία θα παραμείνει
στάσιμη μέσα στο 2019, αναθεωρώντας ουσιαστικά προς τα κάτω
προβλέψεις του Οκτωβρίου για
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 0,9%. Παράλληλα, το ινστιτούτο ερευνών Prometeia προβλέπει χαμηλό ρυθμό
ανάπτυξης για το 2019, με ποσοστό της τάξεως του 0,1%.

Στον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο με την επιβολή εκατέρωθεν
δασμών και τις δυσμενείς επιπτώσεις σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν
και οι κερδισμένοι. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και το Μεξικό, το οποίο
συχνά πυροδοτεί την οργή του Αμερικανού προέδρου. Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το εξής:
σε όποια κινεζικά προϊόντα επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον δασμοί,
οι εξαγωγές τους –όπως ήταν αναμενόμενο– μειώθηκαν δραστικά.
Συγκεκριμένα, οι κινεζικές εξαγωγές
σε μεταλλεύματα και παράγωγα
προς τις ΗΠΑ συρρικνώθηκαν 25%.
Αντίστοιχα, οι μεξικανικές εξαγωγές
μεταλλευμάτων προς τις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν. Οι δασμοί στο
αλουμίνιο απομάκρυναν από τις
ΗΠΑ κινεζικές εξαγωγές σχεδόν
500 εκατ. δολαρίων. Αντίστοιχα, οι
εξαγωγές αλουμινίου από το γειτονικό Μεξικό ενισχύθηκαν κατά 20%.
Συν τοις άλλοις, ο σινοαμερικανικός πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα
οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαρτηθούν περισσότερο από το Μεξικό,
από το οποίο ήδη αποκομίζουν τις
συγκριτικά μεγαλύτερες ποσότητες

σε καρότα, κρεμμύδια και κουνουπίδια. Αντιστοίχως, οι εισαγωγές
κινεζικού ξεφλουδισμένου σκόρδου
στις ΗΠΑ μετά την επιβολή δασμών
ελαττώθηκαν κατά 25%, όταν εκείνες από το Μεξικό εκτινάχθηκαν
κατά 54%. Eνα ακόμη παράδειγμα
για τα οφέλη του Μεξικού από την
εμπορική διένεξη έχει να κάνει με
την κινεζική πλαστικοποιία Fuling
Global, η οποία ανέπτυξε μία επικερδέστατη δραστηριότητα, διότι
προμηθεύει με χάρτινα κύπελλα
και καλαμάκια τα αμερικανικά εστιατόρια.
Οι αμερικανικοί δασμοί των 250
δισ. δολαρίων επί των κινεζικών
εισαγωγών αφορούν και τα προϊόντα χάρτου. Οπότε, η Fuling Global αποφάσισε να κατασκευάσει
ένα εργοστάσιο στο Μοντερέι στο
Μεξικό, το οποίο πολύ σύντομα θα
αρχίσει να εξάγει και πάλι χάρτινα
κύπελλα και καλαμάκια σε τεράστιες
ποσότητες στην αμερικανική αγορά.
Συνολικά, το 2018 οι εξαγωγές από
το Μεξικό στις ΗΠΑ ανήλθαν στο
10%, φθάνοντας στα 350 δισ. δολάρια.
BLOOMBERG

Αντίδοτο στις παρενέργειες των αρνητικών επιτοκίων για τις τράπεζες αναζητεί η ΕΚΤ







Διαβεβαιώσεις από
Ντράγκι – Εξετάζεται
η δυνατότητα να επιβληθούν τρία διαφορετικά
επίπεδα επιτοκίων.
τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού,
οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρακτικά
πληρώνουν την κεντρική τράπεζα
για να διατηρεί τα κεφάλαιά τους
στα ταμεία της. Ετσι η ΕΚΤ αντλεί
πάνω από 7 δισ. ευρώ ετησίως.
Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο τριβής ανάμεσα στο Βερολίνο
και στην ΕΚΤ. Ετσι, ο Μάριο Ντράγκι
υποσχέθηκε πως «η ΕΚΤ θα εξετάσει
αν χρειάζονται μέτρα που μπορούν
να διατηρήσουν τις ευεργετικές
λειτουργίες των αρνητικών επιτο-

ASSOCIATED PRESS

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) διαθέτει το αναγκαίο οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις, θα καθυστερήσει
περαιτέρω την αύξηση των επιτοκίων αν χρειαστεί και θα λάβει μέτρα
για να αμβλύνει τις ανεπιθύμητες
παρενέργειες από τα αρνητικά επιτόκια. Στις διαβεβαιώσεις αυτές
προέβη ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι, λίγες εβδομάδες αφότου
η ΕΚΤ υποβάθμισε τις προβλέψεις
της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Μιλώντας σε συνέδριο στη
Φρανκφούρτη, ο κ. Ντράγκι απάντησε στις διαμαρτυρίες των τραπεζών της Ευρωζώνης, που έχουν
δει την κερδοφορία τους να πλήττεται καίρια εξαιτίας των αρνητικών
επιτοκίων. Από το 2014, οπότε η
ΕΚΤ οδήγησε τα επιτόκια του ευρώ
σε αρνητικό έδαφος για να αποφύγει

Μιλώντας σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι απάντησε στις διαμαρτυρίες των τραπεζών της Ευρωζώνης, που
έχουν δει την κερδοφορία τους να πλήττεται καίρια εξαιτίας των αρνητικών
επιτοκίων (φωτ. αρχείου).

κίων για την οικονομία, ενώ παράλληλα να αμβλύνουν τις παρενέργειές τους». Κατέληξε μάλιστα
πως «η χαμηλή κερδοφορία των
τραπεζών δεν είναι αναπόφευκτη
συνέπεια των αρνητικών επιτοκίων». Μολονότι ο πρόεδρος της
ΕΚΤ δεν διευκρίνισε τι είδους μέτρα
σκοπεύει να επιστρατεύσει η ΕΚΤ,
μίλησαν στο Reuters δύο πηγές
κοντά στις σχετικές διαβουλεύσεις.
Οπως τόνισαν, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζουν τη δυνατότητα να επιβάλουν
τρία διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων,
ώστε να δώσουν στις τράπεζες τη
δυνατότητα να αποφύγουν τουλάχιστον μερικώς το πρόσθετο κόστος
που συνεπάγεται η διατήρηση μεγάλης ρευστότητας. Από τη στιγμή
που το Reuters δημοσίευσε την
πληροφορία αυτή, σημείωσαν άνοδο
οι μετοχές των ευρωπαϊκών τρα-

πεζών και υποχώρησαν οι αποδόσεις
των ομολόγων του ιταλικού δημοσίου. Οπως, πάντως, επισημαίνει
το Reuters, αν ανακοινωθούν τρία
διαφορετικά επιτόκια, η αγορά θα
λάβει το μήνυμα πως τα επιτόκια
του ευρώ θα παραμείνουν σε αρνητικό έδαφος για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Κάτι τέτοιο ενδεχομένως δεν συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές
που θα θέλει να δώσει η τράπεζα
στην αγορά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα υφιστάμενα ιστορικά
χαμηλά επίπεδα μόνον μέχρι το
επόμενο έτος. Σημειωτέον ότι η
ΕΚΤ εξέτασε την ίδια προοπτική
προ τριών ετών, αλλά την απέρριψε
εκτιμώντας ότι είναι υπερβολικά
περίπλοκή αλλά και εξαιτίας ανεπάρκειας στοιχείων περί του αντικτύπου των αρνητικών επιτοκίων
στις τράπεζες.

ΔΙΕΘΝΗ

Kυριακή 31 Μαρτίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Το Αμστερνταμ βάζει
«φρένο» στην ενοικίαση
νεόδμητων οικιών
Στόχος, η συγκράτηση τιμών που σημείωσαν αισθητή άνοδο
To Aμστερνταμ, όπως και πολλές
άλλες μεγαλουπόλεις στην Ευρώπη,
λαμβάνει μέτρα για να συγκρατήσει
την εκτίναξη στις τιμές των κατοικιών αλλά και στις μισθώσεις, σχεδιάζοντας να απαγορεύσει την ενοικίαση των νεόδμητων σπιτιών –
στόχος των τοπικών αρχών είναι
να συμβάλουν στο να χαλιναγωγηθεί η εκτίναξη του κόστους της
στέγης. Μέσα σε δώδεκα χρόνια,
δηλαδή από το 2005 έως το 2017,
οι τιμές των κατοικιών σε ετήσια
βάση εμφάνισαν άνοδο της τάξεως
του 8% και τα ενοίκια ενισχύθηκαν
40%. Εχει επικρατήσει η τάση οι
άνθρωποι να επενδύουν στην αγορά κατοικίας, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για εκμετάλλευση,
επωφελούμενοι από την εκτίναξη
των τιμών στην πόλη.

Προσφορά
Με την απαγόρευση ενοικίασης
των άρτι κατασκευασθέντων σπιτιών, οι Αρχές θέλουν να αυξήσουν
την προσφορά κατοικιών προς αγορά για τους κατοίκους του Αμστερνταμ, που ανέρχονται σε 850.000.
Σε όλη την Ευρώπη είναι τόσο με-

γάλη η άνοδος του κόστους των
ακινήτων, που ωθεί εκτός αγοράς
ακόμη και όσους ανήκουν στη μεσαία τάξη. Τον Φεβρουάριο η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας








Σε όλη την Ευρώπη
είναι μεγάλη η άνοδος
του κόστους των ακινήτων, που εξωθεί
εκτός αγοράς ακόμη
και όσους ανήκουν
στη μεσαία τάξη.
με επείγον διάταγμα έθεσε όριο
στις αυξήσεις των μισθώσεων.
Οπως λέει ο Γιαπ βαν ντερ Μπιζλ,
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
επενδύσεων σε ακίνητα Altera Vastgoed, «το Αμστερνταμ θέλει να
βελτιώσει την κατάσταση στην
αγορά, αλλά ακόμη είναι ασαφές
πώς θα μπορέσει να ελέγξει και να
εφαρμόσει την απαγόρευση». Και
αυτό γιατί είναι δύσκολη η διάκριση
ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ακινήτων

και σε όσους θέλουν να κατοικήσουν στο τάδε διαμέρισμα. Οι τιμές
αγοράς κατά μέσον όρο φθάνουν
τις 448.000 ευρώ, ενώ τα ενοίκια
τα 1.160 ευρώ τον μήνα λόγω των
αυξήσεων της τελευταίας 12ετίας.
Οι δε προοπτικές για τους ντόπιους
είναι ακόμη χειρότερες, εφόσον
αναμένεται κύμα νέων αφίξεων
μετά την αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε. Παράλληλα, σε πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις οι ντόπιοι
ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις
τους για να ελέγξουν περαιτέρω
τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και
να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τη ρύθμιση υπηρεσιών
όπως αυτές της εταιρείας Airbnb
και άλλων με συναφείς δραστηριότητες.
Πέρυσι, συγκεκριμένα, οργανωμένες ομάδες πολιτών στο Δουβλίνο απηύθυναν έκκληση στις δημοτικές αρχές να δοθεί τέλος στις
υπηρεσίες Airbnb. Στο Βερολίνο,
πάλι, οποιοσδήποτε ενοικιάσει χώρο μεγαλύτερο του μισού του διαμερίσματος χρειάζεται ειδική άδεια.
Η ευρύτερη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη από την εκτίναξη στην αγορά
ακινήτων χρησιμοποιείται από

Οι τιμές αγοράς κατά μέσον όρο φθάνουν τις 448.000 ευρώ, ενώ τα ενοίκια τα 1.160 ευρώ τον μήνα λόγω των
αυξήσεων της τελευταίας 12ετίας.
τους λαϊκιστές πολιτικούς. Επιδιώκουν να δείξουν πως συμμερίζονται
τους απλούς ανθρώπους, την ώρα
που λόγω παγκοσμιοποίησης οι μισθοί είναι στάσιμοι και η οικονομία
επιβραδύνεται.
Οι τοπικές αρχές θα καταρτίσουν
συγκεκριμένες προτάσεις για την
απαγόρευση ενοικίασης νεόδμητων
σπιτιών στα τέλη του 2019, σύμ-

Ο βασιλιάς των γαλλικών τυριών που μισούν οι προμηθευτές
Η επιτυχία της γαλλικής οικογένειας
Μπεσνιέ αποτελεί τρανή απόδειξη
ότι δεν χρειάζεται κανείς να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, να πουλάει φανταχτερά φορέματα και δερμάτινες τσάντες ή
ακόμη και να αποφεύγει τα σκάνδαλα για να χτίσει μια αυτοκρατορία. Αντιθέτως, τα τρία αδέρφια
Μπεσνιέ, που είναι η τρίτη γενιά
ηγετών της βιομηχανίας Lactalis,
έχουν δημιουργήσει συνολική περιουσία αξίας 18,6 δισ. ευρώ με
τον πιο «γαλλικό» τρόπο, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, δηλαδή φτιάχνοντας τυριά. Με αυτό τον τρόπο η οικογένεια κέρδισε μια θέση ανάμεσα
στους δέκα πλουσιότερους Γάλλους, «γειτνιάζοντας» με τον Μπερνάρ Αρνό της Luis Vuitton και τη
Φρανσουάζ Μεγέρ, της οποίας η
οικογένεια διευθύνει τη L’Oreal.
Ενδεχομένως το όνομα Lactalis
να μη θυμίζει τίποτα στον μέσο

θευτές της είχε λύσει το 2016 η
γαλλική εταιρεία γαλακτοκομικών, συμφωνώντας σε τιμή τουλάχιστον 30 λεπτά του ευρώ για
το λίτρο γάλακτος. Στα τέλη του
2017 ο γαλλικός Τύπος έβριθε δημοσιευμάτων ότι τα παιδικά γάλατα σε σκόνη της Lactalis ήταν
μολυσμένα με σαλμονέλα και 35
βρέφη είχαν προσβληθεί. Ο Εμανουέλ Μπεσνιέ σε μία από τις
ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις
του είχε ζητήσει τότε συγγνώμη.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, το 2018 η συνολική περιουσία των τριών αδερφών αυξήθηκε κατά περίπου 10%, αφού
τα έσοδα της εταιρείας άγγιξαν
τα 18,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με
το Bloomberg.

Αόρατο αφεντικό








Στα τέλη του 2017, στον γαλλικό Τύπο κυριαρχούσε η είδηση ότι τα
παιδικά γάλατα σε σκόνη της Lactalis ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα
και 35 βρέφη είχαν προσβληθεί.

καταναλωτή. Ωστόσο, οι παγκοσμίως γνωστές μάρκες τυριών
που διαθέτει, όπως το President
και το Société, είναι αυτές που
την κατέστησαν πρώτη ανάμεσα
στις υπόλοιπες βιομηχανίες γαλακτοκομικών, ξεπερνώντας τη
Nestlé και την Danone. Για τους
Γάλλους η Lactalis έχει και κακή
φήμη. Οπως λέγεται μεταξύ των

προμηθευτών της και όπως αποδεικνύουν οι συνεχείς δημόσιες
διαφωνίες τους μαζί της, η εν
λόγω βιομηχανία όχι μόνον τους
πληρώνει λίγο, αλλά αρνείται και
να διαπραγματευθεί με αυτούς
το ύψος της αμοιβής τους. Το γεγονός αυτό στάθηκε παλαιότερα
αφορμή για να διακόψει ο Εμανουέλ Μπεσνιέ, διευθύνων σύμ-
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Η Lactalis ελέγχεται
από την οικογένεια
Μπεσνιέ, μία από τις
10 πλουσιότερες της
Γαλλίας, αλλά κατηγορείται ότι πληρώνει
λίγο τους προμηθευτές της.

βουλος της επιχείρησης, τη συνεργασία με μεγάλα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Η Ομοσπονδία
Γεωργίας και Κηπουρικής (LTO)
της Ολλανδίας ισχυρίζεται πως
η Lactalis πληρώνει λιγότερο τα
τελευταία δύο χρόνια τους προμηθευτές σε σχέση με τις άλλες
βιομηχανίες του κλάδου. Αντίστοιχη διαφορά με τους προμη-

Ως διευθύνων σύμβουλος, ο
Εμανουέλ Μπεσνιέ ανέλαβε τα
ηνία της εταιρείας σε νεαρή ηλικία, μόλις 29 ετών, ύστερα από
τον θάνατο του πατέρα του και
αμέσως αφότου η επιχείρηση είχε
δικτυωθεί με προμηθευτές στις
ΗΠΑ. Στη σχεδόν εικοσαετή πορεία του μέχρι τώρα, ο Μπεσνιέ
έχει αποδείξει ότι προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας,
αποτελώντας το «αόρατο αφεντικό» της Lactalis, όπως τον έχει
χαρακτηρίσει ο γαλλικός Τύπος.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα france24,
όταν μια ομάδα προμηθευτών γαλακτοκομικών διαμαρτυρήθηκε
στη γαλλική τηλεόραση για τις
χαμηλές οικονομικές απολαβές
της από τη Lactalis, ο Μπεσνιέ
διέκοψε τη συνεργασία μαζί τους.
Επιπλέον, στράφηκε νομικά εναντίον της εκπομπής, διότι προβλήθηκαν πλάνα από το κάστρο του
στη βορειοδυτική Γαλλία.
BLOOMBERG

φωνα με ανακοίνωση του δήμου.
Υπάρχουν σχέδια επίσης για θέσπιση ορίου στα ενοίκια, ενώ από
τον Ιανουάριο ήδη περιορίστηκε
στο Αμστερνταμ η βραχεία μίσθωση στις 30 διανυκτερεύσεις τον
χρόνο.
Κατά τον Λόρενς βαν ντε Νόορτ,
γενικό διευθυντή της ένωσης μικροεπενδυτών ακινήτων της Ολ-

λανδίας, η απαγόρευση είναι απόφαση απερίσκεπτη. «Το Αμστερνταμ είναι μια πόλη η οποία εάν
συγκριθεί με την υπόλοιπη Ολλανδία έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ιδιόκτητων σπιτιών προς ενοικίαση»,
παρατηρεί, «η απαγόρευση απλώς
θα επιδεινώσει αυτήν την κατάσταση».
BLOOMBERG

Κλίμα αβεβαιότητας στις
οικονομίες Ευρώπης και ΗΠΑ
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες
μαζί με την αμερικανική φαίνεται
πως βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα», καθώς ανακόπτουν ταχύτητα και πλήττονται από τη γενικότερη αβεβαιότητα εξαιτίας του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας και
του Brexit. Χαρακτηριστικό στοιχείο
της κατάστασης αυτής στην Ευρώπη
είναι η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία
στις 10,4 μονάδες τον Μάρτιο από
τις 10,7 μονάδες τον Φεβρουάριο,
σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών
αγοράς GfK. Πρόκειται για δείκτη
που αποτυπώνει την τάση στο καταναλωτικό κλίμα. Ενώπιον των εμποδίων που ανακύπτουν στο παγκόσμιο εμπόριο, η εγχώρια ζήτηση
στη Γερμανία καλείται να αντικαταστήσει ως βασικός πυλώνας της
οικονομίας τις εξαγωγές. Για την
πραγματοποίηση του στόχου αυτού
οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές,
δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας
είναι πιο μειωμένα από ποτέ, οι μισθοί αυξάνονται, ο πληθωρισμός
είναι ήπιος και το κόστος δανεισμού
παραμένει χαμηλό. «Παρά τις απώλειες, η διάθεση των Γερμανών να
καταναλώσουν παραμένει ασφαλώς
θετική», διαβεβαίωσε ο Ρολφ
Μπιρκλ, ερευνητής στην GfK.
«Ωστόσο, αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι η αβεβαιότητα που προκαλούν το Brexit και η σινοαμερικανική εμπορική διαμάχη δεν θα
κλιμακωθεί περαιτέρω», συμπλήρωσε. Στη Γαλλία η στατιστική εταιρεία INSEE ανακοίνωσε χθες υποχώρηση του δείκτη εμπιστοσύνης
των βιομηχανιών στις 102 μονάδες
τον Μάρτιο από τις 103 τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο
του 2016. Αποτελεί, ωστόσο, το μόνο
προβληματικό σημείο στον κατά τα
άλλα ανοδικά κινούμενο σύνθετο

δείκτη της INSEE του ευρύτερου
γαλλικού ιδιωτικό τομέα, που ανήλθε
στις 104 μονάδες τον Μάρτιο από
τις 103 τον Φεβρουάριο, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο
του 2018 – ο σύνθετος δείκτης απαρτίζεται από επιμέρους κλαδικούς δείκτες. Οι έντονες διακυμάνσεις στη







Υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε
Γερμανία, ΗΠΑ, αλλά και
του δείκτη εμπιστοσύνης των βιομηχανιών
στη Γαλλία.
γαλλική αγορά οφείλονται κατά κύριο
λόγο στις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» για το υψηλό κόστος
στέγασης στη χώρα, που έπληξαν
αισθητά την καταναλωτική ζήτηση
την περίοδο προ των Χριστουγέννων.
Η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών και στις λιανικές πωλήσεις
παρέμεινε σταθερή τον Μάρτιο, ενώ
αυξήθηκε στο χονδρεμπόριο.
Κλίμα αβεβαιότητας και στις ΗΠΑ
δείχνει η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις 124,1
μονάδες τον Μάρτιο από τις 131,4
τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το Conference Board. Η πτώση για τέταρτη
φορά σε πέντε μήνες αντανακλά τους
ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης, που
αυτό το τρίμηνο είναι οι χαμηλότεροι
από το 2016, και τη μικρή απορρόφηση όσων αναζητούν εργασία.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση, αφού οι μισθοί αγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα
10ετίας, το χρηματιστήριο έχει ανακάμψει και η Fed δεν θα αυξήσει τα
επιτόκια στο εγγύς μέλλον.
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«Μαγνήτης» για τα funds οι υψηλές αποδόσεις στα ακίνητα

Γραφεία, logistics και εμπορικά καταστήματα αναζητούν στην ελληνική αγορά τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

κής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ Δημήτρης Γεωργιόπουλος, στο πρόσφατο συνέδριο για την αγορά ακινήτων Prodexpo North, που διοργάνωσε η «Συμεών Τσομώκος Α.Ε.», «η ελληνική
αγορά συνεχίζει να είναι ρηχή, αλλά
αυτό είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε
να διευρύνουμε τη στρατηγική μας
πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο
retail και γραφεία και να επενδύσουμε σε logistics, σε φοιτητική
στέγη, όπως και στην αγορά ακινήτων που απαιτούν ριζική αλλαγή,
έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα
νέο προϊόν και υπεραξία για τους
μετόχους μας».

Στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά
βρίσκονται οι αποδόσεις των ακινήτων στην Ελλάδα, αποτελώντας
ισχυρό «δέλεαρ» για όλο και περισσότερα funds και ξένους θεσμικούς
επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες
και σε αγορές λιγότερο ανεπτυγμένες, όντας διατεθειμένοι να αναλάβουν και το αντίστοιχο ρίσκο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με
εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου,
το 2018 τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων εισοδήματος
(γραφεία, εμπορικά καταστήματα
και logistics) κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων πάνω από το 50% προήλθε
από τις εγχώριες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

Αύξηση διαθεσιμότητας

Στην πρώτη γραμμή
Σύγχρονα κτίρια γραφείων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις logistics
τελευταίων προδιαγραφών και εμπορικά κέντρα και καταστήματα (ειδικά όσα βρίσκονται πέριξ της Ερμού
και της πλατείας Συντάγματος) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των
προτιμήσεων των επενδυτών, δεδομένης της ανάκαμψης της αγοράς.
Αλλωστε, τα ενοίκια των εμπορικών
καταστημάτων και των κτιρίων γραφείων στα πλέον περιζήτητα σημεία
έχουν αρχίσει να αυξάνονται ήδη
από το δεύτερο εξάμηνο του 2016,
ενώ στα logistics η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλότερη της προσφοράς την τελευταία διετία.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ακινήτων Colliers International, η ελληνική αγορά
συγκαταλέγεται μεταξύ των ελκυστικότερων στην Ευρώπη, αναφορικά με τις αποδόσεις που μπορεί
να εξασφαλίσει ένας επενδυτής,
εφόσον κινηθεί προσεκτικά. Για πα-

ράδειγμα, ένα σύγχρονο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο μπορεί να
αποφέρει ετήσια απόδοση της τάξεως του 11,5%, που είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το πρόβλημα είναι
η έλλειψη ακινήτων επενδυτικού
χαρακτήρα, καθώς μόλις τον τελευταίο χρόνο έχουν επιστρέψει στην
αγορά οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων logistics, προχωρώντας σε
νέες κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση,
όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, η ζήτηση για υπηρεσίες logistics
μόνο ανοδικά μπορεί να κινηθεί στο
μέλλον, λόγω της ενίσχυσης της πα-








Τα ενοίκια των εμπορικών καταστημάτων
και των κτιρίων γραφείων στα πλέον περιζήτητα σημεία έχουν αρχίσει
να αυξάνονται.
ρουσίας της Cosco στο λιμάνι του
Πειραιά, αλλά και της συνεχούς ανάπτυξης του κλάδου του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Ως εκ τούτου, τα ενοίκια
προβλέπεται να συνεχίσουν να αυ-

ξάνονται, ενισχύοντας και τις αποδόσεις. Αντιστοίχως, στην αγορά
γραφείων, παρότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται μείωση αποδόσεων, λόγω του πολύ υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ωθεί τις
αξίες προς τα πάνω, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλές
θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
απόθεμα των κτιρίων γραφείων στην
ελληνική αγορά είναι σαφώς χαμηλότερων προδιαγραφών έναντι ανταγωνιστικών αγορών, ακόμα και
των βαλκανικών, όπου το «προϊόν»
είναι ποιοτικότερο λόγω των ση-

Αυξήσεις τιμών
έως και 55%
στις κατοικίες
το 2018

Σημαντική ενίσχυση
των αξιών και στην αγορά
της Θεσσαλονίκης

Ποιες είναι οι περιοχές «πρωταθλήτριες»
και ποιες ακολουθούν
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 10 και πλέον ετών κατέγραψαν, κατά τη διάρκεια του
2018, οι τιμές πώλησης κατοικιών
στη χώρα. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα του δικτύου μεσιτικών γραφείων RE/
MAX, που προκύπτει με βάση τις
αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν, οι τιμές στο σύνολο
της χώρας αυξήθηκαν κατά 7,3%
σε σχέση με το 2017, όταν η αύξηση δεν είχε ξεπεράσει το 1%
συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο έτος.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, τη
μεγαλύτερη άνοδο με σχεδόν 9%
κατέγραψαν οι τιμές πώλησης
των παλαιών κατοικιών, ηλικίας
άνω των πέντε ετών, καθώς στην
κατηγορία αυτή εντοπίζεται σχεδόν το 90% του όγκου των συναλλαγών. Αντίστοιχα, οι τιμές
πώλησης νεόδμητων κατοικιών
ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 6,9%.
Οσον αφορά την περιοχή της
Αττικής, στα παλαιότερα ακίνητα
σημειώθηκε αύξηση τιμών 6,9%,
ενώ αντίθετα στα νέα ακίνητα
είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση
της τάξεως του 10,7%. Στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές στα παλαιότερα ακίνητα σημείωσαν αύξηση κατά 12,9%, ενώ σε εκείνα

που έχουν κατασκευαστεί την
τελευταία πενταετία η άνοδος
ήταν της τάξεως του 8,1%.
Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές «πρωταθλήτριες» των αυξήσεων, που κινούνται σε επίπεδο
εντελώς διαφορετικό από τον μέσο όρο της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν συνοικίες που έχουν ευνοηθεί από
την εκτόξευση της δημοφιλίας
των βραχυχρόνιων μισθώσεων
τύπου Airbnb.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της
RE/MAX, οι μέσες τιμές πώλησης
ενός διαμερίσματος άνω των πέντε ετών στο Κουκάκι εκκινούν
πλέον από τα 1.400 ευρώ/τ.μ.,
ποσό που αποτελεί αύξηση της
τάξεως του 55% σε σχέση με το
2017, όταν το αντίστοιχο ποσό
δεν ξεπερνούσε τα 900 ευρώ/τ.μ.
Αντίστοιχα, η μέση ανώτατη τιμή
στην ίδια συνοικία διαμορφώνεται πλέον σε 2.150 ευρώ/τ.μ.,
έναντι 1.650 ευρώ/τ.μ πριν από
ένα χρόνο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 30%.
Στον αντίποδα, σε άλλες περιοχές υψηλής απήχησης για
βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως
τα Εξάρχεια και το Παγκράτι, οι
τιμές είτε είναι σχετικά σταθερές
είτε καταγράφουν μικρότερη αύξηση. Για παράδειγμα, στα Εξάρχεια, η μέση ανώτατη τιμή πώ-

μαντικών επενδύσεων που έχουν
γίνει, ενώ προσφέρει και υψηλές
αποδόσεις. Για παράδειγμα, στη Σόφια, τα γραφεία αποδίδουν 8%, στο
Βουκουρέστι 7,3% και στην Κωνσταντινούπολη 8%. Πρόκειται για
πόλεις με υψηλή συγκέντρωση πολυεθνικών ομίλων και πολύ σύγχρονο απόθεμα γραφείων, συγκριτικά
με την Αθήνα.
Αυτός είναι ίσως ένας από τους
λόγους που οι ΑΕΕΑΠ στρέφονται
και σε άλλες κατηγορίες ακινήτων,
πέραν των «παραδοσιακών». Οπως
σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών της Εθνι-

Αντιστοίχως, σύμφωνα με την κυρία Νίκη Σύμπουρα, επικεφαλής της
Proprius, η οποία εκπροσωπεί στην
Ελλάδα την Cushman & Wakefield,
«το 2018 ήταν μια καλή χρονιά για
την ελληνική αγορά ακινήτων και
το 2019 φαίνεται ότι θα εξελιχθεί
σε χρονιά με ρεκόρ συναλλαγών,
παρά τις αναμενόμενες εκλογές,
όπου είθισται οι επενδυτές να τηρούν
στάση αναμονής. Το 2019 αναμένουμε αύξηση της διαθεσιμότητας
μέσω της πώλησης των χαρτοφυλακίων NPLs αλλά και της εισόδου
στην αγορά νέων θεσμικών επενδυτών». Η εταιρεία ανέφερε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι το 2018 οι
επενδύσεις για την αγορά ακινήτων
στην Ευρώπη ανήλθαν σε 292 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά
10,8% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, κύριος λόγος γι’ αυτό δεν ήταν η μείωση
της ζήτησης, αλλά η έλλειψη προσφοράς επενδυτικών ακινήτων. Για
το 2019, η εταιρεία προβλέπει μικρή
αύξηση του όγκου των συναλλαγών,
που αναμένεται να αγγίξει τα 300
δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη ζήτηση
να αφορά ακίνητα σε μικρότερες
πόλεις και νέους τομείς.

λησης το 2018 ανήλθε σε 1.000
ευρώ/τ.μ., από 900 ευρώ/τ.μ. το
2017, ενώ στο Παγκράτι η μέση
κατώτερη τιμή παρέμεινε σταθερή τα 650 ευρώ/τ.μ. Βέβαια,
θα πρέπει να σημειωθεί και ο παράγοντας των ακινήτων που πωλήθηκαν κάθε χρόνο από το δίκτυο της RE/MAX, καθώς μπορεί
να προκύπτουν και σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά
τις επιμέρους προδιαγραφές, π.χ.
την τοποθεσία, την ποιότητα κατασκευής κ.λπ.
Στην ανάλυσή της, η RE/MAX
επισημαίνει ότι «η αγορά ακινήτων συνεχίζει να εμφανίζει αισθητά σημάδια ανάκαμψης μετά
μια παρατεταμένη κρίση που
έπληξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Οι τιμές των ακινήτων αντικατοπτρίζουν, σε μεγάλο βαθμό,
την τάση που επικρατεί και, κυ-

ρίως, τη χρόνο με τον χρόνο αυξανόμενη ζήτηση». Παράλληλα,
επισημαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών έχουν
διαδραματίσει και οι αυξημένες
αποδόσεις που προσφέρουν οι
νέου τύπου βραχυχρόνιες μισθώσεις, που πλέον έχουν κυριαρχήσει σε αστικά κέντρα αλλά και
σε πολλές τουριστικές περιοχές.
Τα ακίνητα αυτού του είδους
βρίσκονται πλέον στις πρώτες
επιλογές των ενδιαφερόμενων
αγοραστών, καθώς οι αποδόσεις
που προσφέρουν είναι αξιοζήλευτες. Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του
θετικού κλίματος και τη μεγαλύτερη αύξηση του αγοραστικού
ενδιαφέροντος θα είναι πλέον η
διαμόρφωση ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά κι
ενός ευρύτερα ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος.

Μεγάλη άνοδος τιμών πώλησης κατοικιών και υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο για οικιστικά όσο
και για τουριστικά/ξενοδοχειακά
ακίνητα, καταγράφεται στην αγορά
της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της πανελλήνιας έρευνας
της RE/MAX, στη συμπρωτεύουσα
οι τιμές αυξήθηκαν κατά σχεδόν
8% σε ό,τι αφορά τα ακίνητα άνω
των πέντε ετών, ενώ η άνοδος στις
νεόδμητες κατασκευές είναι σαφώς
χαμηλότερη, καθώς δεν ξεπέρασε
το 3,1%. Πρόκειται για σαφές δείγμα
της βελτίωσης του κλίματος, μετά
σειρά ετών μείωσης των τιμών, που
άγγιξε το 46% κατά μέσον όρο από
το 2008 μέχρι και το 2017.
Ωστόσο, πλέον, η άνοδος του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προκαλέσει σημαντικό
αγοραστικό ενδιαφέρον, τόσο από
εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι τιμές να
κινούνται πλέον ανοδικά. Στο πρόσφατο συνέδριο ακινήτων Prodexpo
North, που διοργάνωσε εντός της
εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη η «Συμεών Τσομώκος Α.Ε.», αναφέρθηκε
ότι το 2018 τα διαμερίσματα που
εκμισθώνονταν μέσω των ψηφιακών
πλατφορμών τύπου Airbnb ανήλθαν
σε 2.500, όταν το 2016 ήταν μόλις
μερικές δεκάδες. Ως εκ τούτου, όπως
ανέφερε η κ. Αγάπη Ξιφιλίδου, πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων,
η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει την
έκτη θέση πανελλαδικά, μεταξύ των
προτιμήσεων των τουριστών που
αξιοποιούν την πλατφόρμα του
Airbnb για να καλύψουν τη στέγασή
τους κατά το διάστημα της διαμονής
τους στην Ελλάδα. Στον αντίποδα,
η κ. Ξιφιλίδου επισήμανε ότι η δέσμευση των ακινήτων αυτών για
βραχυχρόνια μίσθωση, σε συνδυασμό με τη δεδομένη ζήτηση για μα-

κροχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη, έχει αρχίσει να δημιουργεί
ελλείψεις στην αγορά. Επιπλέον,
σημειώθηκε ότι στη Θεσσαλονίκη
παρατηρείται ως επί το πλείστον
εποχικός τουρισμός, με ανοδικές
τάσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη,
ενώ έπονται οι χειμερινοί και οι καλοκαιρινοί μήνες.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
και φαινόμενα φοροαποφυγής. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία του
μεσίτη κ. Κώστα Γεωργάκου, συνιδρυτή της Georgakos Properties &
Parthenon Real Estate, «οι περισσότεροι ξένοι που αγοράζουν ακί






Οι τιμές αυξήθηκαν κατά
σχεδόν 8% σε ό,τι αφορά τα ακίνητα άνω των
πέντε ετών, ενώ η άνοδος στις νεόδμητες κατασκευές δεν ξεπέρασε
το 3,1%.
νητα στην Ελλάδα δεν πληρώνουν
ούτε σεντ σε φόρους, καθώς τα προωθούν στη χώρα τους για μίσθωση
σε τουριστικά γραφεία, που διαθέτουν δικές τους πλατφόρμες, με
αποτέλεσμα να νοικιάζονται εκεί
και να μη φορολογούνται στην Ελλάδα τα εισοδήματα από τα ενοίκια».
Σε κάθε περίπτωση, οι τουριστικές
προοπτικές της πόλης είναι θετικές,
καθώς, όπως προκύπτει από σχετική
έρευνα που παρουσίασε η εταιρεία
εκτιμητών ακινήτων Values, πάνω
από το 80% των ξένων τουριστών
της Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι επιθυμεί να επισκεφθεί ξανά την πόλη
στο μέλλον.
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Ο άγνωστος κόσμος του εστιατορίου
Με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, ο Κρίστοφ Ρίμπατ μιλάει στην «Κ» για τις αντιθέσεις και την αρένα της εστίασης

Συνέντευξη στη ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

σης. Πότε η υπόθεση εστιατόριο
έγινε τόσο σύνθετη;
¬ÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕËÃÔÇÏÁÔÇÝÏÊÏÇÃÚËØÕÝÞ×ØÕÝ ¦ÖÕÏÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚ¦ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ©Ï
¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÇÃÔÕßÔÙËÁÔÇÇËØÕÖÒ¦ÔÕÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÖØÕÙÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÚÕÑÞÄÒÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÕÊÎÍÕÆÔ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÍÏÇÔÇÖ¦ÔËÙËÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÇÏÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÚÕÊËÃÖÔÕÚÕßÝ±ÖÕÛÁÚÜÄÚÏÕ
ÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÕÑÇÏÔÇÁØÛËÏÍÏÇÌÇÍÎÚÄ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÙÕßËÃÔÇÏÔÇÁÞËÏÝÍØ¦ÉËÏ
ÈÏÈÒÃÕÓËÙßÔÚÇÍÁÝÔÇÁÞËÏÝËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙËÍÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕß5L[MSP_ÂÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÔÇÁÞËÏÝ
Ñ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÛËÇÓÇÚÏÑÄ©ÖÄÚËÕÏÙËÌ
ÖÕßÑ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÇÄØÇÚÕÏ®Ú×ØÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÙßÔÊßÇÙÓÄÍÑÕßØÕÆÓÖÃàÔËÙÓÇÔÑÇÏÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÂ
ÁÈÇÏÇÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÔÇÌÁØÜ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇÑÄÓÎÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÊËÔ
ËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈÃ-

Μέσα ÇÖÄÚÎÔßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ËÑÊÄÙËÜÔÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØËÑÖÕÓÖ×ÔÑÇÏ
ÇÌÏËØÜÓ¦ÚÜÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÕÔÒÇÓÖËØÄÑÄÙÓÕÚÜÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝÙÖÇÔÃÜÝÄÓÜÝ
ÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕÆÓËÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑÕßØÚÃÔÇ¡ËÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÖÕßÁÞËÏÚÃÚÒÕÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ®ÑÇÏßÖÄÚÏÚÒÕ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÕÖÏ¦ÚÕÓÇÝ®ÓÚÌØ
ÒÃÇÝ¬ÙÏØÏÍÑ¦ÑÎÝËÑÊÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÔÚÎÝÙÚÃÇÝÕ ØÃÙÚÕÌªÃÓÖÇÚ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×Ô
ÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ7HKLYIVYUÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÓÇÝÕÊÎÍËÃÙËÓÁØÎßÖÕÌÜÚÏÙÓÁÔÇÂÑÇÏÙÑÕÚËÏÔ¦ÓÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÉÎÌÃÊÇÉÎÌÃÊÇÚÕÔÞ×ØÕÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇÚÕßÚÏÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÚÕßÚÕÔÖÒÕÆÚÕÑÇÏÚÎÙÑÒÎØÄÚÎÚ¦ÚÕß©ËØÓÇÔÄÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÙßÒÒÁÍËÏÓÇØÚßØÃËÝÇÖÄÓ¦ÍËÏØËÝ
ÙËØÈÏÚÄØÕßÝÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙË
ËÙÚÏÇÚÄØÏÇËÖÏÒÁÍËÏÙÞËÚÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÑËÃÓËÔÇÌÏÒÕÙÄÌÜÔ
ÑÇÏÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÖÇØÇÛÁÚËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÁØËßÔËÝÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÕßÇØÏÙÏÕÆÍÏÇÔÇ

«Τραπέζι για κυρίες» ´ÆVÓ¨o³ÈåÐÉ¨{~ÑÖÇo¨Ò×È ³ÈÑ¨³ÌÉ¨

ÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÌÇÙÚÌÕßÔÚÑÇÏÙÚÕßÝ
ÙËÒÁÓÖØÏÚÏÙËÌÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ¡Ë
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÐËÔÇÍËÃÚÕÔ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÚÎÍÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕß
© ØÃÙÚÕÌªÃÓÖÇÚÈØÁÛÎÑËÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÑÇÏÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®

– Tι σας έκανε να ασχοληθείτε με
το εστιατόριο;
ÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝ¦ÒÒÕß
ÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚÎÕÕÖÕÃÕÝÚÕ ÙË
ÁÔÇÇÑØÏÈÄÖÇØÏàÏ¦ÔÏÑÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
ÇØÔÂÛÎÑËÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ±ÖÕÛÁÚÜÄÚÏÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑË
ÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔÕÝÍÏÇÔÇ
Ñ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÚÄÙÕÑÕÏÔÄÄÖÜÝÚÕÔÇ
ÖÒÎØ×ÙËÏ±ÖÂØÐËÁÔÚÕÔÎÊÏÇÓ¦ÞÎ
ÓËÚÕÔßÖËÆÛßÔÕÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕß
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÕÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚÎÝ
¦ØÖÇÐËÁÔÇÓÖÕßÑ¦ÒÏÑØÇÙÃÑÇÏÚÕ
ËÑÙÌËÔÊÄÔÏÙËÙËÁÔÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÑÇÛØÁÌÚÎÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÝÙ¦ÒÇÝßÚÄÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÓË
ÁÑÇÔËÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÚÏÇÔÇàÎÚÕÆÙÇ
ÙÚÕØÃËÝÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ØÜÍÓÁÝÙÚÕÔÚÁÒËÏÕÑÄÙÓÕÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕßÏÙÚÕØÃËÝÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÑÇÏ
ÖÇØËÐÎÍÂÙËÜÔ

– Στα περίπου 250 χρόνια της ιστορίας του εστιατορίου, ποια θεωρείται σημαντικότερη αλλαγή;
¡ÇÑ¦ØÏÔÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÕÏ
Ù¦ÒÚÙËÝÚÕßÙÑÕÌÏÁÂÎÌÏÔÁÚÙÇ
ÚÎÝ5V\]LSSL*\PZPUL(ÒÒ¦ÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÂÚÇÔÚÇÞ¦ÓÖÕßØÍÑËØÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑÇÔÚÇÞ¦ÓÖÕßØÍÑËØ¶ÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÂÚÇÔÇØÑËÚ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏ×ÙÚËÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÊËÔÛÇ
ÖËÛ¦ÔÕßÔÚØ×ÍÕÔÚÇÝÁÔÇÓÖÏÌÚÁÑÏ
ÖÕßÊËÔÍÔ×ØÏàÇÔÇÖÄÚÏÂÚÇÔÌÚÏÇÍÓÁÔÕ¶ÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ¦ÔÕÏÐÇÔ®ÍÏÇ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒÃÚ

– Αναφέρεστε συχνά στο εστιατόριο ως έναν χώρο κοινωνικών ανισοτήτων και ταξικών διακρίσεων.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε τόσο
μεγάλη εντύπωση;
ÖËØÃÕÊÕÝÖÕßÓËËÖÎØÁÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÂÚÇÔÎËÖÕÞÂÍÆØÜÙÚÕ
 ©ÏÓ¦ÍËÏØËÝÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÔÙÚÇ
ËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ËÃÞÇÔÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÍÆØÜÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇ©ÏÙßÔÛÂÑËÝËØÍÇÙÃÇÝÂÚÇÔ
ÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝÖÕßÓÖÕØËÃÚËÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚËÃÚË©ÖÄÚËÇßÚ¦ÚÇÖÇÒ¦ÚÏÇ

GEORGE A. HEARN FUND, 1931

Τα εστιατόρια διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο ως αναχώματα
στην παγκόσμια
τυποποίηση. Πρέπει
να ευγνωμονούμε
τους γενναίους μάγειρες
που αντιστέκονται.

ËÃÞÇÔÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÑÕÚËÏÔ¦ÙÎÓËÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÄÚË6ÓÜÝÙËÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙßÔÇÔÚ¦ÓËÑÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝÖÕÒÆÑÇÑ¦ÇÓËÏÈÄÓËÔÎ
ËØÍÇÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎßÙÚßÞ×ÝÇßÚÁÝÕÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇØÑËÚ¦ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔËÝ

– Ασχολείστε ιδιαίτερα με τους σερβιτόρους. Γιατί;
¡ÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÕÒÒÕÃÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏÌÏÒÄÙÕÌÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝËÃÞÇÔÇÖÁÞÛËÏÇ
ÍÏÇÚÕßÝÙËØÈÏÚÄØÕßÝÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ
ÙËØÈÏÚÄØÕßÝ¬ÄÙÕÕÇÔÕÒÇØÚØ
ÄÙÕÑÇÏÕ¬àÕØÚà©ØÍÕßËÒÁÍØÇÉÇÔ
ÒÃÈËÒÕßÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕßÝÍÏÇÉËÆÚÏÑÎËßÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÑÕÆÎÛÕÖÕÏÕÆ±ÖÕÛÁÚÜÄÚÏÑÇÏÕÏÊÆÕÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÊËÞÛÕÆÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÔÇÝÙËØÈÏÚÄØÕÝÊÃÔËÏÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÔÇÈÍ¦ÒËÏÒËÌÚ¦©ÏÙËØÈÏÚÄØÕÏÞÇÓÕÍËÒ¦ÔË
ÒÁÔËÇÙÚËÃÇÑÕÒÇÑËÆÕßÔÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ ÇÏÙÂÓËØÇÙßÔÇÔÚ¦ÓËÑ¦ÚÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ©ÇØÚØÑÇÏÕ©ØÍÕßËÒ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÃÙÜÝ
ÍÏÇÚÃÂÚÇÔÖÇØ¦ÐËÔÎÙËÓÏÇËÖÕÞÂ

ÖÕßÕÏËØÍ¦ÚËÝÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÒÞ
ÊËÔÂÚÇÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÞÇÓÕÍËÒ¦ÔË
ÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÕÓËØÕÑ¦ÓÇÚÕ
ÂÓËØÇÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂ®ËØÍÇÙÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÇÖÕÊËÑÚÂ±ÖÄÓÏÇÁÔÔÕÏÇËÃÓÇÙÚË
ÄÒÕÏÙËØÈÏÚÄØÕÏÑÇÛ×ÝÄÒÕÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÇÖÄËÓ¦ÝÔÇËÃÓÇÙÚËËßÞ¦ØÏÙÚÕÏ
ÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄÓÇÝÞ×ØÕ

– Η εποχικότητα και η τοπικότητα
συζητούνται αρκετά τα τελευταία
χρόνια. Πίσω απ’ αυτήν την τάση
αναγνωρίζετε κάποια «απάντηση»
στην παγκοσμιοποίηση;
ÃÓÇÏÒÃÍÕÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÚÕÖÏÑÄÚÎÚÇÙÜÝÍÏÇÚÃÎÁØËßÔÇÖÕß
ÁÑÇÔÇÓËÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇàÏÙÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇÄÖÕßÄÒÕÏÁÖØËÖËÔÇÚØ×ÔË
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑÕßàÃÔÇÎÕÖÕÃÇÔÇÁÞËÏ
ÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÙÚÇÚÕÖÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÑÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÏÝËÖÕÞÁÝ¡ËÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÁÞÕßÓË¶ÑÇÏÓÏÒ¦ÜÜÝ
ËØÓÇÔÄÝ¶ÊßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇËÖÇÏÔÁÙÜÚÎÔÚÕÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇßÖÁØÕÞÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÍÎÝ©ÖÄÚËÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖØ¦ÍÓÇ
ÍÏÇÁÔÇËÙÚÏÇÚÄØÏÕËÃÔÇÏÔÇÖØÕ¦ÍËÏ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇ¡Õß

ÇØÁÙÕßÔÚÇÍÇÒÒÕÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÇÚÇ
ÑÕßÈÇÔÕÑÏÔËàÏÑ¦ÂÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ
ÌÇÃÔËÚÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏËßÞ¦ØÏÙÚÕ
ËÔÁÞÜÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓËÖËÃÙËÏÕÙËÌ
ÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÈÄÚÇÔÇÖÕßËÃÞË
ÌßÚÁÉËÏÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕß ÏÇßÚÄÚÕÒÁÜ
ÍÏÇÚÃÛËÜØ×ÄÚÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÖÇÃàÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÜÝÇÔÇÞ×ÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚßÖÕÖÕÃÎÙÎÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËßÍÔÜÓÕÔÕÆÓËÚÕßÝÍËÔÔÇÃÕßÝÓ¦ÍËÏØËÝÑÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏÊËÔßÖÇÑÕÆÕßÔÙÚÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚØÕÌÃÓÜÔ
ÑÇÏÇÔÕÃÍÕßÔÊÏÑÕÆÝÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ

– Πώς ερμηνεύετε την τρέλα με
τους σεφ-σελέμπριτι;
ÃÔÇÏÑ¦ÖÜÝÖÇØ¦ÐËÔÕÙÜÝÓÇÝ
ÇØÁÙÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÙÖÕßÊÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝ
ÂÍÏÇÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝÙ×ÓÇÚÇ²ÕØËßÚÁÝ
ÓÕßÙÏÑÕÃÓ¦ÍËÏØËÝßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÚÕßÝÙßÔÊÁËÏÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÑÇÏÃÙÜÝ
ËÐÎÍËÃÚÕÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÙËÒÁÓÖØÏÚÏ

– Στο βιβλίο σας ο διάσημος Βρετανός σεφ Ιστον Μπλούμενταλ δίνει
μια διάλεξη για καινοτομία στην
κουζίνα και την ίδια στιγμή του
εστιατόριό του δίνει μάχη επιβίω-

Ο Κρίστοφ Ρίμπατ, Èoo¨Ñ×ÓÑØ
³ÈK{KÜËÈt.³É³{Ñ³Ì¨{w ~{w
ËÑ³{Ò³ÐÑØuÉ~Ù{KÜ{w
ÜÉË³iØ ³ËÑØVÉËÑ{~ÑÚioi³ÊØ
åÐÉ¨{~Ñ{~.ÈÙ³ÑÉ{w
³ÊÐ{&>X_¦H¦³iØÉ¨ÐÑËÑØ
ÜÙÎÓÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
– Ποια είναι η σχέση σας με το φαγητό και τον χώρο της εστίασης;
ÃÓÇÏÁÔÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÍÇÖ¦ÜÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÒÒ¦ÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÓÁØÇÚØ×ÜÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÕÆÖÇÍÏÇÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÙËÁÔÇÓÏÑØÄ
ÓÇÍÇàÃÖÕßÓÇÍËÏØËÆËÏÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÎ
ÚÇáÒÇÔÊÁàÏÑÎÑÇÏÑÏÔËàÏÑÂÑÕßàÃÔÇ
ÊÏÑÂÓÕßËÙÚÏÇÚÕØÏÑÂ®ÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÈÇØËÚÂÒÒ¦ÛËÜØ×ÎØÜÏÑÄÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÔÕÏÓ¦ÍËÏØËÝÕÏ
ÙËØÈÏÚÄØÕÏÑÇÏÕÏÙËØÈÏÚÄØËÝÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÔÄÝËÙÚÏÇÚÕØÃÕß©ÖÄÚËÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÙÇÔÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏ
ÇÍ¦ÖÎÝ®ÍÏÇÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝ

– Για τον Προυστ η μαντλέν είναι
αυτή που τον ταξιδεύει στην παιδική του ηλικία. Για εσάς;
¡ËÍ¦ÒÜÙÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÑÇÏ
ÙÚÇÙÁÈËÔÚÏÝÇßÚÄÖÕßÙßÔÂÛÜÝÑ¦ÔÇÓËÂÚÇÔÔÇÇÔÕÃÍÕßÓËÑÕÔÙÁØÈËÝßÚÂÚÎÊËÐÏÄÚÎÚÇÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÝ
ÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÊËÔÑÇÚÇÔÕ×
ÇßÚÄÖÕßÒÁËÏÕØÕßÙÚÇÔÑÇÏÐÁØÜ
ÄÚÏÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÒÁÜÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ßÖ¦ÓÇÏÇÒÒ¦ÊËÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÎÓÃÇÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÍËÆÙÎÖÕßÛÇ
ÐßÖÔÂÙËÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Δεσποινίς Τζούλη» στο «θέατρο ένα»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

31.3.19 -6.4.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ποιητική συλλογή
Το ΣολώνειονÓ³¨{KÜËÈV{ ~ÙÌÉ{ØÑ~T{~Ì~Ñ{³È¨{Ñ~ÌÓ³¨³iØÛ{ÉÚÖØ iØ.Èoo¨Ñ×Ó(  Ù{¨oÑÈÉ~ÙÊÜi
Ñ¨ÈËÑiØ³iØÓÑØ{i³{~ÊØÈÜÜoÊØ³ÈåÙ¨ÓÑå³{ÒÙit0Ño~Ì
³ÈÚÌÊÉÈ~ËÑuÑ{¨É³{ÐÌÚÑ
ÑÉÈÚÖÉ{iËÜi{TÑiÜËÙÈVÐÓÜØ
³ÈÛ.³È(  {Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÈ{Ù¨ÜÉË³ØÑËÙiØVi ÜÓi
:ÓÈVÙiÐ{o¨Ò×ØVÈoo¨Ñ×ÓÑØ
({ÊÐÑ³ÑÚÑÙ{ÑKÒÉ{i ÜÓiå³{ÒÙÈ.ÜÉ{Ó³¨{KÜËÈVÈÇÑ³ËÈ¸mV.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑ(ÓÐ³i
må¨{ÜËÈV¨Ñ®U´ÆÐÐ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22666799,
events@soloneion.com.cy

Το έργο³ÈåÖoÈ³È.³¨Ë³ÐÉ¨o~V
tÛÉ{ËØ0ÇÖÜiuÑ¨È{ÒÇÉ{³
tÚÓÑ³¨ÓÑuÑÌ³i0É³Ò¨³i´å¨{ÜËÈVÉ~iÚÉËÑå³¨ÓÑ¨{³ÙÈÜËÙi0Ó¨oÚÉ¨ÉË³Ñ{ËØ³
{ÑÂ{iÐÉË³ÑÌ³ÑÙ¨ÒÐÑ³Ñ
ÈÓo¨ÑÉ.ÈiÙÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ ÑÓ¨o~ÑÚÑ¨ÒÈÐKÜ{~ÌV³
Ë.³¨Ë³ÐÉ¨o~~Ñ³Ñ{ÒÉ³Ñ{ÐÉ
Ù{ÑT¨{~ÒÚÓÐÑ³ÑÌØÓ¨³ÑØVi
ÉÂÈËÑViÖo~¨Èi~{{~³ÒÂÉVoÈÑ{~ÉËØÈT{ÐÌØ~ÑÚØ
~Ñ{iÉ¨{KÌi³iÐÒTi³ÙÖ×ÖÜ
ÈÌÚÉi³ÈÓ¨oÈÉ~³ÈÜËÉ³Ñ{
³i~ÈÇËÑ³ÈÜÖ{È{³{Ö³È
ÌÐiVÑ³Ó¨Ñ³iØ0ÇÖÜiV³iiÐÓ¨Ñ
³iØ{¨³ÊØ³ÈÉ~ÑÜÌ~Ñ{¨ÈVÐ{ÑØ
ÑÌ³{ØÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØo{¨³ÓØ³iØ.ÈiÙËÑØ(ÑËÇÈ{¨Ë³i(ÑÑÙÖÜÈV.³Ê¨iØÉ³ÒÑØVÑ{Ü{~ÊåÙ¨ÓÈ(¨ÉÐ{Ó¨ÑU0É³Ò¨³i´å¨{ÜËÈ
0Ñ~³{~ÓØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÒÚÉ0É³Ò¨³iV
.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{ØdU´ÆÐÐ
ÐÓT¨{Ñ¨TÓØÑÎÈ1ÓÑ³¨ ÑVåÚiÒØmVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες και κρατήσεις
στο τηλέφωνο 22348203.

ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Το παγκάκι» με τον Γιώργο Κιμούλη

ÑÑ{VØÚÑÐ¨ÖÑ³É{³ÖTÈV
ÑÈÉTØ~¨ÖKÉ{ÓÑØÑ¤³ÒÜÜ
ÑÈ³ÌÈ¨ÑoÐÑ³{~ÒÉËÑ{«É³Ò×¨ÑiU
Ë~ØÑÐ³ÊØ.~iÚÉËÑgÛ{ÑÐÌ¨×i
T¨ÈU{¨oØ{ÐÖÜiØ³ÖÐ{ÑU.×ËÑ {~ÜÑÍÙi'³{ÐËU Ë~ØÑÐ³ÊØ

(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³{Ødå¨{ÜËÈV³1ÓÑ³¨
.³¨KÌÜÈ.³{Øå¨{ÜËÈ³(Ñ³³ËTÉ{
1ÓÑ³¨ÉÐÉÖV³{Ølå¨{ÜËÈ³
(Ñ³³ËTÉ{ÚÓÑ³¨Ò¨Ñ~ÑØ~Ñ{³{Ø®
å¨{ÜËÈ³Ñ¨~ËÙÉ{1ÓÑ³¨(Ò×È
Εισιτήρια tickethour.com.cy.

«Revolt. She said.
Revolt again»
της ALICE BIRCH
Στο πλαίσιο ³È¦|_R². =$ ÈÑË~ÉØU¸Æw¸Æ¸Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³ÚÉÑ³¨{~ÌÑÑÜÌo{t+_¿²-v_->xX+_¿²
Ýn>xu³iØ¨É³ÑËÙÑØÈoo¨Ñ×ÓØ
ÝxR_x¦RvÉ~iÚÉËÑÑ¨ËÑØwÌÜiØÑ¨ÜËÙÈ0Ó¨oo¨Ò×³i~ÉÐÉ³ÒÑÌÑÒÚÉi³È+Ã>-v>}_©_>¦_
>Ã~Ñ{¨³ÑÓKi~É³¸ÆmV³
ÜÑË{³È×É³{KÒÜ>}xnx©Rvx_k
(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{ÑÉ{¨ÒÑÌÑÈ³ÌÐÉØ
×Ñ{ÐÉ{~Ò~iÓØVÈÑ×¨ÖÚÓÐÑ³ÑTÉÙÌÑ¨TÉ³È{~ÒÌØ³×ÖÜV
³oÈÑ{~ÉËÐÑV³ÚÉÐÌ³ÈoÒÐÈV
³iÉ¨³{~ÊTÓiV³iÐi³¨Ì³i³ÑV³iKËÑ
.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{°Ñ{Ño~{ÇiV{ÒiØ
Ñ¨ÑÖÜiØVÒÑ¨ÙÒ³ÈVåÙ¨ÓÑØ
È³Ì×³ÑØVÑ¨ËÑÑÙ¨Ê~Ñ{(ÑÑo{³iØ0×Ê0É³Ò¨³ÉØ´~Ñ{å¨{ÜËÈV-&Ý V³Ê(ÑÜÑÐÒ¸VÉÈ~ËÑ
Κρατήσεις τηλέφωνο 99784920.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Συνέδριο με αφορμή τα 100 χρόνια Bauhaus

«Traces | Ίχνη»
Η Alpha C.K. Ý¦²>_¦ÃÑ¨È{ÒÇÉ{³i³Ó³Ñ¨³iÓÑÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³iØ1Ó~ÜÑØ
(ÑÑÙÖÜÈÐÉ³Ë³Üt/¦>R_©JTiu ÓÑÉ{¨ÒÓ¨oÉËÑ{iËÙ{Ñi~ÑÜÜ{³ÓTiØViÇÊ³iØ~Ñ{{ÒÚ¨{È³iÈ³¨Ì×ÉÑ~Ñ{³iÉ¨{KÒÜÈ³i¨ÉËÑ³ÈT¨ÌÈÓÑÑÌ³iÓÑ³iØÙÈÜÉËÑi~ÑÜÜ{³ÓTiØÙiÐ{È¨oÉË
Ð{ÑÜÈ¨{~ÊÑ×Êoii³iØÇÊØ³iØV³É{¨¨³iØV
³ÑÚ¨ÈÈÒ³iÉ~Ñ{³Ñ¨ÑoÌ³
È³iÒÜÜÑÂÑÑÒÚ¨VoÈÑË~Ñ~Ñ{~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{ÙiÐ{È¨oÖÓÑT¨ÜÌo{V³ËÉÉ{
³Ñ¨ÉÜÚÌÐÉ³Ñ¨Ì~Ñ{VÓØÓÑiÐÉËV¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{³ÐÓÜÜ 1Ó~ÜÑ(ÑÑÙÖÜÈoÉÊÚi~É
³iÉÐÉÌ³¬d.ÖÙÑÉ³iå~ÑÙiÐËÑÑÜ
0ÉTt+>k>_u³È$È¨ÐË³i³ÑÜËÑÉ×Ì¨ØÑ~Ñ¨ËÈB(ÑÑ{~ÜÊ´VÉÈ~ËÑ o~ÑË{Ñ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊVlå¨{ÜËÈ³{Ø¬U´ÆÐÐÛ{Ò¨~É{Ñ ~ÚÉiØ
ÓØ¸Æå¨{ÜËÈΠληροφορίες τηλέφωνο 22751325, info@ackgallery.com

Με αφορμή ³ÑÆÆT¨Ì{Ñ>ºv>º©V³
³{³Ö³~ÑË³ÉÖ¨ÈÉÈÉ¨oÑËÑ
ÐÉ³0ÐÊÐÑå¨T{³É~³{~ÊØ³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØÙ{¨oÑÉ{ÈÓÙ¨{
ÐÉÚÓÐÑ³>ºv>º©~Ñ{³{ØÉ{¨¨ÓØ³È
.³ÈÓÙ¨{{¨~É~ÜiÐÓ{Ð{Üi³ÓØ~Ñ{É{Ù{~ËÑ¨È{ÒÇÈVÈÇi³Ö
~Ñ{ÑÑÜÖÈ³>ºv>º©ÑÌÙ{Ñ×¨É³{~ÓØ³{~ÓØoËÉØ ~É³¨{~ÊÙ{ÒÜÉÂiÚÑ
oËÉ{ÑÌ³i~ÑÚioÊ³¨{ÑÙ¨>nX>_>
¦©²_ViËÑÚÑ~ÑÜÖÉ{³i{³¨ËÑ
³È>ºv>º©V³{ØÑÜÜÑoÓØÈÉÊÜÚÑ
ÐÉ³~ÑÚÓÑÑÌ³ÈØ´Ù{ÉÈÚÈ³ÓØ
³ÈV³{Ø{³¨{~ÓØÉÂÉÜËÂÉ{Ø~Ñ{ØÑÈ³ÓØ
Éi¨ÓÑÑ³iTÜÊ0É³Ò¨³i´å¨{ÜËÈV¨ÑlU´ÆÐÐ0ÐÊÐÑå¨T{³É~³{~ÊØV

(ÑÉ{³ÊÐ{ÉÈ~ËÑØV{TÑÊÜÉ¨oÑÜÜÒV o~ÐiVÉÈ~ËÑ{ÑÜÌ~Üi¨¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ~ÙiÜÉ>ºv>º©
!_º©_UÀÀÀn_²v_X_¯}Ã¦©¯
H>ºv>º©xv>º©Πληροφορίες τηλέφωνο
22 674606, kultur-nikosia@goethe.de

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αν όχι εκείνοι, τότε ποιος
υτυχισμένος Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÁÙÚÜÑÇÏÓÃÇÌÕØ¦ÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇÔÇÓÏÒ¦ËÏÑÇÏÔÇÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌËÚÇÏÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÑ¦ÚÏÔÇÖÕßÔßÙÚßÞ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÆÑÕÒÕÊÏÄÚÏÚÁÚÕÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚËÃÔÕßÔÔÇËÑÒËÃÉÕßÔÑÇÏÄÙÕÏ
ÁÞÕßÔÓËÃÔËÏËÃÔÇÏÖÏÇÒÃÍÕÏÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÑÇÏ
ÈÕÓÈÇØÊÃàÕÔÚÇÏÇÖÄËÖÏÙÑÁÉËÏÝÚÄÙÕÄÙÕ
ÔÇÓÎÔËÖÏÛßÓÕÆÔÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÙßÔ¦ÌËÏÇ
ËÜØ×ÒÕÏÖÄÔÚÕÔËÇßÚÄÓÕßËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÍÏÇÚÃÑÇÚÕØÛ×ÔÜÙßÞÔ¦ÔÇÙßÔÇÔÚ×
ÚÁÚÕÏÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¿ÖÜÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßËÃÞÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÓÏÒÂÙÜÓËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÖÄËÑËÃÔÕßÝ
ÄÓÜÝÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÑÕÖÂÝÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÄÚÏàÕßÔÍÏÇ
ÔÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏÔÇÊÃÔÕßÔÍÏÇÚÃÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏÖÂØÇÔ¦ÑÕßÙÇÔÑÇÏ
ËÃÊÇÔÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÄÝ©ÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔ²ÇÓÖÂÚÕÔÞÇØ¦ÑÚÎ
ÂÍÇÙÚÕËØÎÓÎÚÂØÏÄÚÕßÙÚÇÒÇÚÇÔÃÙÑÏÇ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÒÇÈÇÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÊÎÓÏÕßØÍ×ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÊÃÔÜÑÇÏÓÕÏØ¦àÕÓÇÏ
¡ËÚÕÔ²ÇÓÖÂÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÇÔßÖÂØÞÇÔ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÚÁÚÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÛÇ
ËÃÞÇÓËÑ¦ÔËÏÖØ¦ÐÎÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÕßªÃÚÙÕß

Ε
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

 ÇÏÔÇÇÊËÒÌÁÓÕßÖÕßÓ¦ÛÇÓËÔÇÑÕßÈË- ÖÕßÓÕßÁÊÜÙÇÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÖ×ÝÈÍÂÔÚÏ¦àÕßÓËÂÙßÞÇÑÏÇÖÒ¦ ÇÚÇÒÇÈÇÏÔÄÓÇ- ÑËÕÔÛÃÇÝÚÎÝ ÕÔÚÁÇÝÕ ¦ÙÏÇÒÕÝÚÎÝ
ÙÚËÚ×ØÇÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ® ³ÙÙÏÇÝÕ ÇØÔÁØÇÝÓÇÑÇÏÕØÕßÙÙÂÝ
ØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÕ²ÇÓÖÂÝßÖ¦Ø- ÕÏ²ÕßØÓÕÆàÏÕÏÕËÕÊÄÙÎÝ§ÏÑÕÒ¦ÕßÕ
ÞÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏËÃÔÇÏÄÒÕÏÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕ- ÕÒËÜØÍÃÕßÑÇÏÚÄÙÕÏ¦ÒÒÕÏ
©ÏÞ×ØÕÏßÖÕÊÕÞÂÝÚÕßÝËÃÔÇÏÚÄÙÕàËÞÂÝÖÕÒÆÖÏÕÙÑÒÎØÂÝÖÏÕÚËÚÇÓÁÔÎÝÖÕß
ÄÓÜÝÄÒÕÏÚÕßÝËÓÌÕØÕÆÔÚÇÔÇÖÄÏÊÇÔÏÑ¦ ÙÚÕÃÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÕÃÞÕÏÍËÓ¦ÚÕÏÖÃÔÇÖÕßÙÂÓËØÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÄÞÏÇÖÒ×ÝØÕ- ÑËÝÓÏÑØÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏÑ¦ÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÓÃÇÚÎÒËÓÇÔÚÏÑ¦ ÇÒÒ¦ ÙÞËÄØÇÙÎ¯ÓÏÑØÂÙßÔÂÊÄÔÇÔÕÆÙÏÇ´ÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÎÇÍ¦ÖÎÍÏÇ Έννοιες, όπως η αγάπη
ÛÜÝ§ÇÏÕÏÖÔËßÓÇÚÕÔÚÄÖÕÚÕÇÔÂÑËÏÔ
ÚÏÑÕÃ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÊËÔ
για τον τόπο, το ανήκειν,
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ ÚÇÓÖÁÎËÒËßÛËØÃÇÎÇÍ¦ÒËÝ ËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝ
ÖÎÑÇÏÔÇÏÎÇÍ¦ÖÎ η ελευθερία, η αγάπη
ÈØÇÈËÃÇÑÇÏÚÃÚÒÕßÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÇÒÒ¦ και ναι, η αγάπη για την
àÕßÔÑÇÏÇÔÇÖÔÁÕßÔ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÊÃÖÒÇÂÚÇÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ©ÖÜÙÊÂ- πατρίδα, αλλά και για τον
ÑÇÏÞÜØÃÝÇßÚ¦¬ÕßÝ
ÖÕÚËßÖÂØÞÇÔÑÇÏÕÏ δίπλα ήταν σημαντικές.
ÇØÁÙËÏÔÇËÃÔÇÏËØÍ¦ÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝÑÇÏÎÊÏÚËÝÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÇÛÒ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÕÏÔÎÌ¦ÒÏÕÏÇÔË- ÔÇÈÇÙÇÔÃàÕßÔÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝÍÏÇÚÕÚÏÛÇ
ÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÖÕÆÇÔÂÑÇÔËÃÞÇÔ¦ÒÒÎÛË- Ê×ÙÕßÔÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇ×ØÎÙÎÔ×ØÏÙÇÇØÑËÚÕÆÝÇÖÄÇßÚÕÆÝ ÙÎÙÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÝ©ÏÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕßÝÚÕÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÔÏ×ÛÜÚßÞËØÄÝÑÇÏÁÔÇÝ ÖÕÛËÚÂÙËÏÝËÃÔÇÏÙÚÁØËËÝÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÓÕßÙÆÙÚÎ- ÓÕÔÕÒÏÛÏÑÁÝËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÕÃÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÙÇÔÚÎÔ ÆÖØÕÚÎÝÚËØÇÚÙÏ¦ÝÚÕßÞÇÒ- ÑÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÔÚÕÊÃÑÏÕ
ÒÕßÓÏÕÆÚÎËÓËÙÄÚÎÝÍÃÕßÔÊØÁÕß ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÊÃÑÇÏÕÊËÔÙÚØÏÓ×ÞÔÕÑÇÏÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÚÕß ¦ÙÚØÕß³ÔÛØÜÖÕÏ ÔÚÇÏÊËÔÛÁÒÕßÔÇÖÒ×ÝÔÇËÃÔÇÏÇØËÙÚÕÃ

ÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÖÕÚÁÁÚÕÏÓÕÏÔÇÇÔÁÈÕßÔÙÚÕ
ÈÂÓÇÂÙÚÕÔ¦ÓÈÜÔÇ¶ÇÔÇßÚÄÝÚÕßÝÖØÕÙÌËØÛËÃÑÇÒ×ÝÇÔÄÞÏÊËÔÖËÏØ¦àËÏ
¦ÔÚÇÁÞÕßÔÁÔÇÔÙÚÃÞÕÔÇÙÕßÖÕßÔ
ÁÔÇÁØÍÕÔÇÙÕßÌÁØÕßÔÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕßÝÐËÍËÒ¦ÙËÏÝÊËÔÙÕß
ÚÕËÖÏÚØÁÖÕßÔÇÔÚÕÑ¦ÔËÏÝÄÓÜÝÇÖÒ×Ý
ÛÇÍËÒ¦ÙÕßÔÑÇÏÛÇÙËÇÌÂÙÕßÔÔÇÔÕÓÃÙËÏÝÄÚÏÎÖÇØÚÃÊÇËÃÔÇÏÊÏÑÂÙÕßËÑËÃÔÕÏ
ÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÎÔÁÞÕßÔÑËØÊÃÙËÏÂÊÎÊËÔ
ÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÕÇÍ×ÔÇÝÍÏÇÚÕÔÇÍ×ÔÇ
©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÂÁÙÚÜÔÇËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÕÃÙËÁÔÇÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÆÑÒÕÑÇÏÊËÔàÎÚÕÆÔÚÎÔ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÓÇÄÚÇÔÁØÛËÏÖËØÏÞÇØÃàÕßÔ
ÙÇÔÓÜØ¦ÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕßÝÖËÏÝ
ßÖËØÌÃÇÒÕßÝ§ÇÏËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÚÆÞÎÔÇ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕßÝÓÏÒ¦ÝÑÇÏÄÞÏÍÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÙÖÕßÊÇÃÕÏÓÇÍÏÇÚÃÐÁØÕßÔÔÇÙÕßÓÏÒÕÆÔ
ÑÇÏÞÜØÃÝÔÕßÛËÙÃËÝÔÇÙÕßÕØÓÎÔËÆÕßÔ
ËÔÐÁØÜÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÇÒÒ¦ÄÒÕÏ
ÇßÚÕÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑØÕÚÎÛÕÆÔÙËÁÔÇ
Ù×ÓÇÑÇÏÓËÓÃÇÖÇÔÚÇÞÕÆÙÇÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÍÏÇÚÃÌÚ¦ÔËÏ
ÑÒ¦ÉÇÓËÇØÑËÚ¦ÇÝÓÇÝÓ¦ÛËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇ
ÍËÒ¦ÓËÑÇÏÇÔÊËÔÚÕÑ¦ÔÕßÔÇßÚÕÃÚÄÚË
ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃ"

ήμερα έχουμε ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÜÔMHRL
UL^ZÚÎÔßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÙÚÕÙÚ¦ÚÕßÝÓÏÇÝÇÖÒÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝÖÄÚÎÔÏÊÁÇÄÚÏÑÇÛÁÔÇÝÁÞËÏÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÖËØ¦ÙÇÓËÙÚÎÔ
ÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÏÊÁÇÄÚÏÄÒËÝÕÏÍÔ×ÓËÝ
ÁÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÇÐÃÇ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÓËÚÇÚÕÖÏÙÚÂÑÇÓËÇÖÄÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÙËÁÔÇ
ËÃÊÕÝÙÕÌÏÙÚËÃÇÝ®©¦ÒÒÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÑÇÏÌÏÒÄÙÕÌÕÝ¡ÖËØÔ¦ØÔØÃËÈÃÁÊÜÙË
ÙÚÎÔ ®ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÓÏÇ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕÔÁÚØÕÇÖÇÑÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÃÒÎÙËÍÏÇÚÎÔ
ßØ×ÖÎÚÕßÝËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÝÚÎÔÇÏÚÃÇÚÕß
ÌÇÙÏÙÓÕÆ®ÚÏÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÏÝ
ËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß§¬©ÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÑÇÏÙÚÎ
¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÜÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÕßÝÚÇ
 ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ®ÌÏ¦ÙÑÕ®ÁÔÇÔÇÊÃØÍÏÇ
ÚÎÇÒÒÃÇ®ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÑÕÑ
ØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÊÆÕÓÂÔËÝÕËÈÃÙßÔÁÚÇÐËÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄÓÇÔÏÌÁÙÚÕÚÕÕÖÕÃÕ
ßÖÁÍØÇÉÇÔÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏÑÇÏÔÕÓÖËÒÃÙÚËÝÙÓÇÂÒ ÇÔÚÇØÁ¡ÃÒÇÔ ÕÆÔÚËØÇ¡¦ØÏÕ¦ØÍÑÇÝ
ÏÄÙÇ§ÚÁÏÈÏÔÚÑØÄÙÓÇÔÇÙÃÒÎÝÒËÐ¦ÑÎÝÒÌØÃÔÚËÁÒÏÔËÑ ÒÇÕÆÔÚÏÕ¡¦ÍÑØÏÝÇÔ¡ÇÑÏÕÆÇÔ©ØÞ¦ÔÇÓÕÆÑÑ¦
ÓÏÇÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕËßØÜÖÇáÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇ
ÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÇÔÕÆÑÒÇÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆ®ÇØ¦ÚÇÒ¦ÛÎÎßØ×ÖÎÖÇØÇÓÁÔËÏÎÊËÆÚËØÎÑÇÚÕÏÑÃÇÑ¦ÛËËÒËÆÛËØÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ®ÍØ¦ÌËÏÕËÈÃ
ÙÚÕÓÇÔÏÌÁÙÚÕ
ÆØÏÕËßÚÁØÇÕ¡ÖËØÔ¦ØÔØÃËÈÃÛÇÇÔÁÈËÏÙÚÎÙÑÎÔÂÚÕßÇÒÒ¦Ý®ÍÏÇ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÁØÍÕÚÕß3VVRPUNMVY
,\YVWL®ÁÔÇÔÖØÕÙÜÖÏÑÄËÙÜÚËØÏÑÄÓÕÔÄÒÕÍÕÍÆØÜÇÖÄÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÏÊÁÇÝÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÇÏ¡ÏÇÖËØÏÕÊËÆÕßÙÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÑ¦ÔËÏÑÇÏÇßÚÂ
ÁÑÑÒÎÙÎ¶ÄÖÜÝÚÕÓÇÔÏÌÁÙÚÕ¶ÍÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎ
ÏÇÚÃ¦ØÇÍË"ÏÇÚÃÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÙÚÕÞÇÙÚÁÝÊÏÇÌÜÔËÃ
ÂÙßÓÌÜÔËÃÑÇÔËÃÝÓËÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙÚÕßÝÛËÇÚØÏÑÕÆÝÑ×ÊÏÑËÝ"ÏÇÚÃ
ÊËÔÚÕßÇØÑËÃÄÚÏÂÊÎÑ¦ÔËÏÑÇÏÛÁÒËÏÔÇ
ÇÙÑÂÙËÏÓÏÇÚÁÞÔÎÖÕßÊËÔÑÇÚÁÞËÏ"¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÜÔÓÃÔÚÏÇ
ßÖÂØÐËÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÕÒËÓÏÑÄÝ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÝÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÍÔÜØÃàËÏÑÇÏ
ÚÎÔËØÓÎÔËßÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÐÁØËÏÔÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄ¶ÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÇÓÁÚØÎÚËÝÊÏÇÒÁÐËÏÝ¶ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÔÇÝÙÑÎÔÏÑÄÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝÁÞËÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ!ØßÛÓÄÖÇÆÙËÏÝ
ÇÔ¦ÙËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔ
¦ÙÑÎÙÎÑÇÏÙÖÕßÊÁÝ¡ÖÕØËÃÈÁÈÇÏÇÔÇ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÌßÙÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕ§ÇÊÏÇÛÁÚËÏ
ÕÔØÃËÈÃÚÕÞ¦ØÏÙÓÇÚÎÝßÖÕÑØÏÚÏÑÂÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏ
ßÖËØÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÇÙÛÁÔËÏÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝ ÇÔËÃÝÙÞËÊÄÔÇÖÄÚÕßÝËßØÁÜÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕßÝËÃÚËËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃËÃÚË
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃËÃÚËÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÜÔ
ÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÚËÞÔ×ÔÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÓËÚÎÈËÔÚ¦ÒÏÇ®ÊËÔÇØÑËÃÚÇÏÙÚÕÖËÊÃÕ
ÖÕßÑÇÚÁÞËÏÑÇÏÁÞËÏÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÞØÄÔÜÔßÚÄÝÕÓÏÔÚÏÇÑÄÝËÖËÑÚÇÚÏÙÓÄÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÑÇÏÚÎÝÇÔÕÏÑÕÔÄÓÎÚÇÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÂÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏ®ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÓÁÙÕÚÕÔÌÁØÔËÏÙËËÖÇÌÂÓËÖØÕÈÕÒËÃÝÑÇÏ
ÇÑØÕÇÚÂØÏÕÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇàÂÙËÏÞÜØÃÝÇßÚ¦ÃÔÇÏÚÕÕÐßÍÄÔÕÚÕß
¬ÏËÖÃÖÚÜÙÎÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÙËÁÔÇÔÊÏÇÔÕÎÚÂÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÁÔÇÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ
ÎÊÏÇØÑÂÝÁÑÛËÙÎ"¬ÕÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÁØÞËÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÁÞËÏÞØÄÔÕ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß§ÇËÔÊßÔÇÓ×ÙËÏ
ÑÇÏÔÇËÐËÒÃÐËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕßÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ
ÚÕßÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÚÕß©ÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ
ËÖÏÓËÏÐÃËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏÚËØÇÚÕÍËÔÁÙËÏÝ
ÇÖÄÙßØÙÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÜÝÇÊßÔÇÓÃÇ
ÂÜÝÇÙÛÁÔËÏÇÇÖÕÓÄÔÜÙÎÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇËÃÙÇÏÕËÇßÚÄÝÙÕß¶ÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÏÇßÚÁÝ¶ÌÇÔÚ¦àÕßÔÜÝÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖÏÕÒ¦ÛÕÝ®ËÖÏÒÕÍÁÝ
ËÁÔÇÑËÃÓËÔÄÚÕßÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;OL
5L^@VYRLYÇÔÇÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÙÚÎ3PMVÕ
ÔËßØÕÒÄÍÕÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ©ÒÏÈËØÇÑÝ
 ËÖËÙÂÓÇÔËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ!¬×ØÇÚÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÊßÔÎÚÏÑ¦ÊÎÓÄÙÏÇ!ÕÏ
ÙÑÁÉËÏÝÑ¦ÖÕÏÕßÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÕÏÇÍÕØÁÝÚÕßËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÏÊÏÜÚÏÑÂàÜÂÑÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÒÃÍÎËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎÞÜØÃÝÙÚÇÓÇÚÎÓÄÞØÂÙÎ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ®
¬ÃÖÕÚÇÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
¦ÙÑÎÙÎÙÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÔÕÞÂ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙßÔÆÖÇØÐÎÝÑÇÏÊÏÇÒÄÍÕß
©ÙÕÚÕÊÎÓÄÙÏÕÑÇÚÇÖÃÔËÏÚÕÏÊÏÜÚÏÑÄÚÄÙÕ
ÑÇÏÎËÏÑÕÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇßÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÎÙÕÌÏÙÚËÃÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
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Δακτυλογραφώντας την Ιστορία
Εικόνες φτιαγμένες από γράμματα – Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως τα είδε ένας εικαστικός που ήρθε από μακριά
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ο Τζέρι Μπ. Μάρτιν ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÞËÊÄÔÚÎÓÏÙÂßÊØÄÍËÏÕ
ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÊÃÓÎÔÎÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÕ
ÓÖÕß§Ú¦ÓÖÏÖÕßÚÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×Ô
ßÖÕÚØÕÌÏ×ÔYLZPKLUJ`WYVNYHTTL
ÚÕß(Y[+\IHPÖÚÂÙÎÚÕßÇÖÄÚÕ
ËØÕÆÖØÕÝÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦
ÓÏØ¦ÚÇÊÏÂØÑËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÓÃÇÎÓÁØÇÑÏÁÌÚÇÙËÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝ
ÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÍÏÇÚÃÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß¡ÕÒÕÔÄÚÏËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÎÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÍÏÇÇØÑËÚÄ
ÑÇÏØÄÔÇÁÞËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏËÃÞË
ÖÇÚÂÙËÏÚÕÖÄÊÏÚÕßÙËÁÔÇÔÚÄÖÕ
¦ÍÔÜÙÚÕÄÙÕÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÏÇÁÔÇÔËÏÑÇÙÚÏÑÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÙÇÔÇßÚÄÔÍËÔÔÎÓÁÔÕÙÚÎÔ ÕÒÕÓÈÃÇÑÇÏÑ¦ÚÕÏÑÕÚÎÝÃÓÇÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÂÚÇÔÓÏÇÞ×ØÇ
ÌÚÏÇÍÓÁÔÎÇÖÄÙÚËØËÄÚßÖÇ!ÖÒÕÆÚÕÝ
ÁØÎÓÕÝÚËÞÔÎÚÂàÜÂÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÞÜØÃÝÈÇÛÏÁÝØÃàËÝÚÎÔÖÕØËÃÇ¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎàÜÂÑÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÂÚÇÔÄÖÜÝÑÏÇÒÒÕÆÄÖÜÝÖÇÔÚÕÆ
ÑÇÏËÃÞÇÔÑÏËÊ×ÔÇÊÏÎÍÎÛÕÆÔËßÞ¦ØÏÙÚËÝÑÇÏÒßÖÎÚËØÁÝÏÙÚÕØÃËÝ¡ÄÔÕÔÖÕßÕÏÖÇÒÏÄÚËØËÝÁÌÚÇÔÇÔÓÄÒÏÝ
ÚØËÏÝÍËÔÏÁÝÖÃÙÜÏÕÖØÏÔßÖÂØÞË
ÓÄÔÕÔÎÁØÎÓÕÝÏ»ÇßÚÄÙÑÁÌÛÎÑËÄÚÏÇÔÇÑ¦ÒßÉËÁÔÇÔÁÕÑÄÙÓÕ
ÇÖÇÒÒÇÍÓÁÔÕÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÑËÃÔÕÚÕÕÖÕÃÕÕÃÊÏÕÝ
ÁÔÏÜÛËÔÇÑÕßÈÇÒ¦ËÏÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎ
ÚÕßËØÞÄÓËÔÕÝÇÖÄÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÙË
ÚÄÖÕÑÇÏÞØÄÔÕ
©ÏÖÁÔÚËÓÏÑØÕÃÖÃÔÇÑËÝ¶ÓÁØÕÝ
ÚÎÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕß¡¦ØÚÏÔÖÕßÖÇØÂÞÛÎÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝ
ÖÇØÇÓÕÔÂÝÚÕßÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏ
ËÑÚÁÛÎÑËÙÚÕÚÓÂÓÇ9LZPKLU[Z®

ÚÕßÌËÚÏÔÕÆ(Y[+\IHP¶ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔËÏÑÄÔËÝÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔÁÕÑÄÙÓÕÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÖÁÔÚËÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇZ[PSSZÇÖÄÚÕ
ÇÙÖØÄÓÇßØÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ-HYL^LSS
(YHIPH®ÖÕßÍßØÃÙÚÎÑËÚÕ ÇÖÄ
ÚÕÔÙËãÞÎÇÍÏÁÔÚÍÏÇËÓÖÕØÏÑÕÆÝ
ÙÑÕÖÕÆÝÇÒÒ¦ÊÏÇÛÁÚËÏÖÕÒÆÚÏÓÕ
ÖÒÁÕÔÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÚÕÚÏÓÄÔÏ
ÇßÚÕÆÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÞÜØÏÙÓÁÔÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÑÄÙÓÕßÝ!ÔÇÝÙËãÞÎÝÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÖÇÒÏ¦ØÇÈÃÇÇÒÒ¦
ÛÇÖËÛ¦ÔËÏÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÞ×ØÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙË]VPJLV]LYÎÌÜÔÂÑÇÛ×ÝÚØËÏÝÌÕØÚÜÓÁÔËÝÑÇÓÂÒËÝÇÔÎÌÕØÃàÕßÔÚÕÔÇÓÓÄÒÕÌÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÑÇÚÎÌÕ-

Ο Τζέρι Μπ. Μάρτιν
ανακάλυψε ένα νέο κόσμο, απαλλαγμένο από
το βάρος του παρελθόντος, εκείνο το οποίο
ο ίδιος ένιωθε να κουβαλάει στην πλάτη του.

Ενα δένδρο³iÓ¨iÐV×³{ÑoÐÓÐÉ³iKÊÚÉ{ÑÐ{ÑØo¨Ñ×ÐiTÑÊØ,ÓÐ{o~³³Èm´VKÑ{~ÌÉ¨oÑÜÉË
Ó~×¨ÑiØ³È~ÑÜÜ{³ÓTi

ØÃàËÏÁÔÇÓÕÔÚÁØÔÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ¬Õ
ÖËÚØÁÒÇÏÕËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏ
ØÇÍÊÇÃÇÑÇÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÓÕØÌÂÚÎÝ
ØÇÈÏÑÂÝ²ËØÙÕÔÂÙÕß
ÔÇÊÁÔÊØÕÙÚÎÔÁØÎÓÕÁÔÇÎÒÏÕÈÇÙÃÒËÓÇÁÔÇÙÚÇÓÇÚÎÓÁÔÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ!ÒÎÙÏ¦àÕÔÚÇÝÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝ
ËÏÑÄÔËÝÕÛËÇÚÂÝÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏËÃÔÇÏÌÚÏÇÍÓÁÔËÝÇÖÄÍØ¦ÓÓÇÚÇ¡ÏÇ
ÍØÇÌÕÓÎÞÇÔÂªÁÓÏÔÍÑÚÕÔÚÕß 
ÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÈÇÙÏÑÄ
ËØÍÇÒËÃÕÁÑÌØÇÙÎÝ!Ø¦ÌÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÐÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÓÏÇÖ¦ÔÜÙÚÎÔ

¦ÒÒÎÌØ¦ÙËÏÝÖÇØÇÍØ¦ÌÕßÝÕÒÄÑÒÎØËÝÙËÒÃÊËÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
Õ¡¦ØÚÏÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÌÜÚÕÙÑÏ¦ÙËÏÝ
ÒËßÑ¦ÑÇÏÓÇÆØÇÙÎÓËÃÇÙßÔÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÙÞÁÊÏÇÑÇÏÇÔÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÓÕØÌÁÝ
¡ÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ¶ÓÏÇ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÖËØÌÄØÓÇÔÝÚÎÔÕÔÕÓ¦àËÏ
ÕÃÊÏÕÝ¶ÎÇÔÚÏÍØÇÌÂÇÖÕÑÚ¦ÍÔÜÙÚÏÑÂÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ¬Õ
ÁØÍÕÚÕßÒÁËÏËÃÔÇÏÓÏÇÖØ¦ÐÎÖÕß
ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÕÔÃÊÏÕÑÇÛÏÙÓÁÔÕÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÍØÇÌÕÓÎÞÇÔÂÚÕßÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ

ÓÁÙÜÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÁÑÕÓÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÏÝÖÁÔÚËËÏÑÄÔËÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÊÏÇÈ¦ÙÜÚÏÝÒÁÐËÏÝ

– Γιατί σε κάθε έργο δακτυλογραφείτε ένα βιβλίο;
¶ÖËÏÊÂÛÇÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔÚËÒËÃÜÝÇÔÄÎÚÕÝÞÚßÖ×ÔÚÇÝËÖÃ×ØËÝÚÇ
ÖÒÂÑÚØÇÚÎÝÍØÇÌÕÓÎÞÇÔÂÝÙÚÕÞÇØÚÃÞÜØÃÝÔÇÍØ¦ÌÜÑ¦ÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
– Τι γράφουν αυτές οι πέντε
εικόνες;
¶ÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ

¬ÇÞØßÙ¦ÞØÄÔÏÇ®ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÏÙÚÕØÏÑÕÆØÏÑ²ÕÓÖÙÓÖ¦ÕßÓ
ËÖÕÞÂÚÜÔ¦ÑØÜÔ®!ÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß»ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ¦ÔÕÊÕÝÌÇÏÔÄÚÇÔÔÇËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇÖÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇ
©ÒÄÑÒÎØÕÝÕÖÒÇÔÂÚÎÝÁÍÏÔËÖÒÁÕÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÃÇÓÕÔ¦ÊÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÞÜØÏÄßÚ¦ÖÕßÑ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÁÍÏÔÇÔÚ×ØÇËÔÖ¦ÙÎÖËØÏÖÚ×ÙËÏÙÚÏÝÖÒÕÆÙÏËÝÞ×ØËÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕËÖÃÖËÊÕ¦ÔËÙÎÝÍÏÇÄÒÕßÝ!ÚÕ
ÉßÍËÃÕÚÕÖÒßÔÚÂØÏÕÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ

©ÒÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙÚÎÔßÖÕÛËÚÏÑÂÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÚÕ¸ÔÁÕ¹ÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙË
ÄÞÏÓÄÔÕÔÓËÚÕÑÇÒÆÚËØÕÇÒÒ¦ÓË
Ñ¦ÚÏÚËÒËÃÜÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄ®

– Παρουσιάζετε άλλο ένα έργο σας
εδώ, ένα είδος αυτοπροσωπογραφίας. Στέκεστε σε ένα λιμάνι και η
μορφή σας μοιάζει να επαναλαμβάνεται στο φόντο. Ποιο βιβλίο
έχετε αντιγράψει;
¶¬ÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚØÁÒÇÝ®ÚÕß
¡ÏÙÁÒ¢ÕßÑÄ

×ÊËÑÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙÇÔÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖÏÕ
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÜÔÍÑÇÒËØÃÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙÚÕÔ
ÌËÚÏÔÄÊËÆÚËØÕÑÆÑÒÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ9LZPKLU[Z®ÚÕß(Y[
+\IHP¢ÏÒÕÐËÔÂÛÎÑÇÔÙÚÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏÑÇÏÙÚÕÓÖÕß§Ú¦ÓÖÏÙËÞ×ØÕßÝÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÖÄÒËÏÝ ÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝ
ËÑËÃÓËÚÎÔËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÚÜÔÔÁÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÁØÍÇ
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÁÔÇÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÑÇÏÇßÚÂÔÚÕßÇØÇÈÏÑÕÆÑÄÙÓÕß
¬ÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝËÃÞËÎØÇàÏÒÏ¦ÔÇ¢ËØÔ¦ÔÚÇ¡ÖØÁÔËØÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÞ×ØÕßÚÁÞÔÎÝ7P]V
ÙÚÕ¦Õ¦ÕÒÕÏÇÚÕÔÁÐßÖÔÕ
ÙßÒÒÁÑÚÎÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇËÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑ¦¶ÇÖÕÒÆÚÜÝÔÁÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕßÁÞÕßÔÙßÒÒÎÌÛËÃÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÁÙÇÙËÁÔÇÕÒÜÙÊÏÄÒÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ®ËÃÖË
ÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
(Y[+\IHP¦ÓÖÒÕÔÚËÒÇÒÙÚÎÔ
ËÔÇØÑÚÂØÏÇÕÓÏÒÃÇÚÕß
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Παραστάσεις κατ’ οίκον για την ιστορία Της
Στο πλαίσιο του Σεζόν: Γυναίκες 2019-2021 οι τρεις σκηνοθέτριες, Μ. Ζήρα, Μ. Κυριάκου, Α. Κάσιου μιλούν στην «Κ»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ποια είναι ÎÛÁÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÙÂÓËØÇ"ÃÔÇÏÃÙÎÓËÚÕÔ¦ÔÊØÇ"¾ÙÜÝ
ÇßÚ¦ÔÇËÃÔÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÊËÔ
ÛÇÁÖØËÖËÖÒÁÕÔÔÇÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÔÇËÃÞÇÔ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÇÖÄÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔÑËÑÚÎÓÁÔÜÔÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÛÁÙÎÝ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÌÆÒÕßÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝ¦ÒÒÕßÝ
ÚÕÓËÃÝ¥ÙÚÄÙÕÑ¦ÖÕÏÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÇÑÄÓÎÊËÔÁÞÕßÔÐËÑÇÛÇØÏÙÚËÃÑÇÏ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÕÌËÃÒËÏÔÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÍÏÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÒÒÕÆÖÒÁÕÔÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÇÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÒÇÃÙÏÕ
ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÑÕßÈÁÔÚÇÖÕß
ÁÑÇÔÇÓËÚÏÝÚØËÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏËÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÏÙÚÕØÃÇ®ÚÎÝ
ÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊØ¦ÙÎÝËàÄÔ!ßÔÇÃÑËÝ ÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÛÎÔ¦Ý ¦ÙÏÕß¡ÇÍÊÇÒÁÔÇÝÂØÇ¡ÇØÃÇÝ ßØÏ¦ÑÕß
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÓÁØÕÝÖÁÔÚËÎÛÕÖÕÏÕÃÕÏ!§ÃÑÎ
ØÇÍÕÆÓÎ´ÒËÔÇ ÇÒÒÏÔÃÑÕß¡ÇØÃÔÇ¡ÇÑØÂÇÔÇÍÏ×ÚÇÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÁÔÇ ¦ÙÏÕßÑÇÏÍÏÇÕÏ
ÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÏÆÊÏÇ¡ÇÔÊØÃÊÕß
ÑÇÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇÔÊØÁÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÇÌÎÍÎÛÕÆÔÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ®¬ÕÃÊÏÕÈØ¦ÊßÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖÁÔÚËÏÙÚÕØÃËÝ!¡ÏÇÎÛÕÖÕÏÄÝÙßÔÇÔÚ¦ÁÔÇÔ
ÏÙÞßØÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÖÇØÇÍÜÍÄÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕßÐËÔÕÊÕÞËÃÕß
ÚÕßÚÕ®¡ÏÇÊÇÑÚßÒÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®¡ÏÇÁÌÎÈÕÝÙÚÎÔÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕßËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏ
ËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÁÓÌßÒÎÈÃÇ®¡ÏÇ
ÍßÔÇÃÑÇÖÕßÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ
ÚÕÔÌÄÔÕÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÎÝÇÍÜÔÃàËÚÇÏÍÏÇÔÇÇÛÜÜÛËÃ®¡ÏÇÙÆàßÍÕÝÚÕ ÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏÕ
ÈÏÇÙÓÄÝÙÚÕÔÍ¦ÓÕËÃÔÇÏÖÏÇÖÇØ¦ÔÕÓÕÝ®
¿ÖÜÝÒÁÔËÕÏÚØËÏÝÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙË
ÙÖÃÚÏÇÌÃÒÜÔ¡ÖÕØËÃÑÇÏÙÚÕÊÏÑÄ
ÙÇÝÇÔÛÁÒËÚË®ÑÇÏÎ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇ
ÂØÇÓÕßËÐÎÍËÃÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÛÇÍÃÔËÚÇÏÙËÙÇÒÄÔÏÇÌÃÒÜÔ¶ÌÃÒÜÔÓËÚÎÔËßØËÃÇÁÔÔÕÏÇ!ÌÃÒÜÔ
ÚÕßÛË¦ÚØÕßÖÕßÛÇÂÛËÒÇÔÔÇÚÎ
ÌÏÒÕÐËÔÂÙÕßÔ
©ÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÝÌßÙÏÑ¦ÊËÔ
ÖÒÎØ×ÔËÏËÏÙÏÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÁÞËÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝ
ÈØÇÊÏ¦ÝÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÒÁÙËÏÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÌÃÒÕßÝÚÕßÝÚÎÝÑÇÏÛÇ
ÁØÛÕßÔÑÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÏÑÕÏÔÄÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÊËÏÚÕÁØÍÕÇËÃÔÇÏÓÏÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÔÛØ×ÖÜÔÁÑÇ¦ÚÕÓÇÓÃÔÏÓÕßÓËÃÑÕÙÏ¦ÚÕÓÇÓ¦ÐÏÓÕßÓ®ÓËÚÎÔÛÎÔ¦ ¦ÙÏÕßÔÇ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ¡ËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÓÕÔÇÊÏÑÂÍÏÇÚÃÑ¦ÛËÞ×ØÕÝËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÑÇÏÖÕÒÆÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÖÃÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝ®
¡ÃÇZP[LZWLJPMPJÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
¦ØÇÍËÊÏÇÌÁØËÏÇÖÄÓÃÇÑÇÔÕÔÏÑÂËÃÔÇÏÎËÖÄÓËÔÂÓÕßËØ×ÚÎÙÎ
ÑÇÏÎ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇÓÕÆËÐÎÍËÃ
ZP[LZWLJPMPJÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓÖÕØËÃÔÇ
Ö¦ØËÏÖÕÒÒÁÝÓÕØÌÁÝÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍËÔÏÑ¦ÙßÔÂÛÜÝ
ËÑËÃÔÕÖÕßÇÌÇÏØÕÆÓËËÃÔÇÏÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÛËÇÚØÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆ
ÑÇÏÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÌÇÏØÕÆÓËËÖÃÙÎÝÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÎÙÑÎÔÕÍØÇÌÃÇÃÚËÕÞ×ØÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÍÏÇÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒÕßÝ
ÑÕÏÔÄÑÇÏÛÃÇÙÕÞÜØÃÝÚÎÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÂÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ®ËÃÚË
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÁÔÇÝßÖÇØÑÚÄÝ
Þ×ØÕÝÍËÜÍØÇÌÏÑÄÙÎÓËÃÕÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÃÇËÖÏÖØÄÙÛËÚÎ
ÇÌÂÍÎÙÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÓËÚÕÑËÃÓËÔÕÂÑ¦ÔËÏÓÏÇÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÂ
ÚÕÓÂÙÚÕÑËÃÓËÔÕËÔÏÑ¦ÇÌÇÏØËÃ
ÚÇÛËÇÚØÏÑ¦ÌÃÒÚØÇÑÇÏÌÁØÔËÏÛËÇÚÁÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÕÆÝÖÏÕÑÕÔÚ¦®
ÓËÚÎÔÛÎÔ¦ÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ!
ÑÄÓÇÑÇÏÁÔÇÝÛËÇÚØÏÑÄÝÞ×ØÕÝËÃÔÇÏÓÏÇZP[LZWLJPMPJÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©Þ×ØÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆ

ÚËÇßÚÄËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÏ»ÇßÚÄ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÖ¦ÔÚÇÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏ
ÖØÕÙÑÇÒÕÆÓËÄÒÕßÝ¦ÔÚØËÝÑÇÏ
ÍßÔÇÃÑËÝÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙË
ÇßÚÁÝÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÏÕ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÕÏ ÚØËÏÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚØÏËÝ ÇÖÇÔÚÕÆÔ ÙÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÂÓÕßÖ×ÝÈÒÁÖÕßÔÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ!
– Μαγδαλένα: ´ÞÕßÓË ÖÕÒÆ
ÊØÄÓÕÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÖØÏÔÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÏÙÄÚÎÚÇ!
ßÖ¦ØÞËÏÇÔÏÙÕÓÏÙÛÃÇÓÎÃÙÎËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÙÚÇÑÁÔÚØÇÇÖÕÌ¦ÙË-

Στόχος των δράσεων του
Σεζόν: Γυναίκες 20192021 είναι η ευαισθητοποίηση και πάνω απ’
όλα η συνειδητοποίηση, επισημαίνουν και οι
τρεις δημιουργοί, «προσκαλούμε όλους, άντρες
και γυναίκες, να συμμετάσχουν σε αυτές».

Πέντε {³¨ËÉØ~Ñ{Ó³ÉiÚ{ËV³¨É{Ø~iÚÓ³¨{ÉØÐÉÙÖ~io¨Ò×ÈØÑ×ioÖ³Ñ{³i{³¨ËÑ³iØoÈÑË~ÑØ
ÈÑÙ{~ÉË³Ñ{~Ñ{ÈÑÜÉÖÉ{
ÊßÔÇÚÄÙÚÕÏÞËÃÕÙÚÕÖ×ÝÈÏ×ÔËÏÝ
ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÖØÁÖËÏÖ¦ÔÚÇÔÇÚÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓË
ÙÇÔËØÍÇÒËÃÕ®
©ÏÚØËÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏËÝÁÞÕßÔ
ÏÙÞßØÂ¦ÖÕÉÎÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÍÏÇÚÇ
ÛÁÓÇÚÇÌÆÒÕßÑÇÏÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô¦ÒÒÜÙÚËÇßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝ¦ÐÕÔÇÝ
ÚÎÝËàÄÔ!ßÔÇÃÑËÝ 
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕßÇÔÎÕÒÏÚËÃÇ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÊÏÇÌßÒ¦ÙÙËÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ËÃÔÇÏÑÕÏÔÂÑÇÏÕÏÚØËÏÝÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÍËÔÏÑ¦ÚÎÊØ¦ÙÎËàÄÔ

ÛÎÔ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏÇÖÄÇÖ»ÄÙÇ
Ó¦ÛÇÓËÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÓËÓÁÙÇÇÖÄÚÎËàÄÔ!ßÔÇÃÑËÝ®ÛÇÁÖØËÖËÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßWYVQLJ[ÁÞÕßÓËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ËÔÎÓËØÜÚÏÑÕÆÏÙÚÕØÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÍÏ»ÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÇÖÄÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÄÖÜÝÚÕ¡ËÙÕÍËÏÇÑÄ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕ¡ËÒËÚ×Ô ÕÏÔÜÔÏÑÕÆ
¢ÆÒÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÄÙÕ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÐÜÚË-

ØÏÑÄÄÖÜÝÎÊØ¡ÆØÏÇÇÙÏÒËÏ¦ÊÕßßØÜÖÇÃÇÙßÔÚÕÔÃÙÚØÏÇÑÇÚ¦ÚÎÝËÓÖÕØÃÇÝÖØÕÙ×ÖÜÔÔ×
ÄÚÇÔÇØÞÃÙÇÓËÚÕWYVQLJ[ËÃÞÇÓË
ÓÏÇÇÓßÊØÂÏÊÁÇÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÒ¦Ú×ØÇÈÕÓÈÇØÊÏàÄÓÇÙÚËÇÖÄÇÖÕÊËÃÐËÏÝ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÚÕWYVQLJ[ÊÏÇØÑËÃ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÃÁÞÕßÓËÖÕÒÒ¦
ÔÇÓ¦ÛÕßÓËÑÇÏÛÁÒÕßÓËÔÇÊÏËßØÆÔÕßÓËÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆÍÃÔËÚÇÏÚÕ
ÑÕÏÔÄÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÁØÕÝÙËÇßÚÂÚÎÔÙßàÂÚÎÙÎÏ»ÇßÚÄÑÇÏÕÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÓÇÝËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÁÝ
ÙËÄÒÕßÝÓËÊÜØË¦ÔËÃÙÕÊÕÄÖÕ-

ÜÔÙËÐÏÙÓÄÝÙÚÕÔÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝ
ÇÖÕÊÕÞÂÖÇÚØÏÇØÞÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×ÔÊÕÓ×ÔÜÝÖÇØ¦ÊÕÙÎ®
ÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÁÒÒËÏÉÎÚÎÝ
ÍßÔÇÏÑËÃÇÝÌÜÔÂÝÙÚÕÖ×ÝÇÌÎÍÕÆÓÇÙÚËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÚÄÖÕß
ÓÇÝÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦
– Μαρία: ÑßÖØÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÂÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂ
ÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝàÜÂÝÓÇÝØÞÃàËÏÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙßÔËÞÃàËÏ
ÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄÞ×ØÕÑÇÏÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÊÕÓÁÝÓÁÞØÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÓËÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇËÃÔÇÏÇÖÄÊËÏÐÎ
ÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖÕÒÆÖÃÙÜÙÚÎ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÚÏÖ¦ËÏÔÇ
ÖËÏÏÙÄÚÎÚÇ§ÇÛßÓÃÙÜÄÚÏÖØÏÔ
ÞØÄÔÏÇÕÃÊÏÕÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÁÌßÍËËØ×ÚÎÙÎ
ÇÖÄÍßÔÇÃÑÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÓË
ÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!@V\HYL[VVJ\[L
ÇÏÌÁØÔÜÇßÚÄÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÍÏÇÚÃÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÖÒÂØÜÝÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇËÐÕßÙÃÇÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄÞ×ØÕÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÚÇÏÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ¦ÔÚØËÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÕÖÕÏÕÆÔÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÌÆÒÕÄÚÇÔÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÖÜÝÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÇßÚÄ
– Αθηνά: ÑÄÓÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÊÕßÒËÏ¦ÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÔÏ×ÙÇÓËÄÚÏÇßÚÄ
ÚÕWYVQLJ[ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕ
ßÔËÞÃàÜØÜÚ×ÔÚÇÝÚËÝÖÕÏÕ
ËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÂÓÇÖÕß
ÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÇÑÄÓÇÂÇÔßÖÂØÞËÏËØ¦ØÞÎÙÎÖÕÏÕ
ÛÇÁÈÇàÇÔÖØ×ÚÕ"
– Mαγδαλένα: ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕ§ÇÊÕÆÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÁÑÚÇÙÂ
ÚÕßÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÑÇÏÔÇÚÕ

ÖÇØÇÊËÞÛÕÆÓË¡ËÚ¦ÇÖÄÚÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇÇØÞÃÙËÏ
ÑÇÏÎÇÒÒÇÍÂ
– Αθηνά: ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÂÚÜÔÊÏÑ×ÔÓÇÝÙßÓÖËØÏÌÕØ×ÔÑÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÓËÇßÚÄ
ÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÔÇÛÁÙÕßÓËÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚÕÆÓËÍÏ»
ÇßÚÁÝÚÏÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ¬ÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏÁÔÇÝÞ×ØÕÝÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÄÚÎ
ÙÑÎÔÂÇßÚÄÈÒÁÖÕßÓËÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ ÇÏÔÇÐÁØÕßÓËÖ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÃÑ¦ÔÕßÓËÛÁÇÚØÕ
ÏÇÚÃÒÁÓËÇßÚÁÝÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝ¬Ï
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÑÇÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÏÙÚÕØÏ×Ô
– Μαρία: ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÇÚØÏÇØÞÃÇÑÇÏ
Ö×ÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓË
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙËÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÖØÄÕÊÕÑÇÏÏÙÄÚÎÚÇÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÔÚÕÖÃàÕßÓËÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇ ÏÇßÚÂÎËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÇØÞÃàËÏÇÖÄÚÎÔÖÇÏÊËÃÇ
ßÙÚßÞ×ÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÓÇÝÊËÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÇÖÒ×ÝËÔÚÕÖÃàËÏÓÄÔÕÚÏÝÙßÔÁÖËÏÁÝÚÕß
¿ÙÕÍÏÇÚÇÄØÏÇÚÎÝÍßÔÇÏÑËÃÇÝ
ÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÝÇÖÇÔÚÕÆÔ!
– Μαγδαλένα: ¬ÕÄØÏÕËÃÔÇÏÎ
ÏÙÄÚÎÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÌÆÒÇ¿ÚÇÔ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÇßÚÄÖÕßÊßÙÚßÞ×Ý
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙËÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÑÇÏÇÔÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÖØÕÔÄÓÏÕ®ÇØÞÃÙËÏÔÇÑÇÚÇÖÇÚËÃÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÕßÇÔÊØÏÑÕÆÌÆÒÕß
Ú×ØÇÍÃÔËÚÇÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÚÄÚË
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÈ¦àÕßÓËÄØÏÇ
– Μαρία: ©ÄØÕÝÍßÔÇÏÑËÃÇÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÇÖÄÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÚÕß¦ÔÚØÇÁÔÔÕÏÇÚÎÝ
ËÒËßÛËØÃÇÝÖÏÙÚËÆÜËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÎÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝ¬ÕÄØÏÕËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÕÔÑ¦ÛË
¦ÔÛØÜÖÕËÃÚËÇßÚÄÝËÃÔÇÏ¦ÔÚØÇÝ
ËÃÚËÍßÔÇÃÑÇ
¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÁÓÌßÒÎÈÃÇÍÏÇÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÍÇÖÕÆÔ
ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝÄÖÜÝÑÇÏÇÔËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÑÇÏ¦ÒÒÇÖÇØÄÓÕÏÇÇÒÒ¦
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÖ¦ØÞÕßÔÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÊËÔÚÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÖËØÏÕÊÏÑ¦ÓÄÊÇÝTHJOV¦ÔÚØËÝÑÚÒ¡ÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÇÚØÇÖÕÆÔÇßÚ¦ÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇ"¡ÇØÃÇ ßØÏ¦ÑÕßÇÖÇÔÚ¦
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÑÇÏÚÎÔÛÎÔ¦ÑÇÏ
ÚÎ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇ!¬ÇÙÚËØËÄÚßÖÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇ ÇÏÇßÚÂÎËÐÕßÙÃÇËÊ×ÑÇÏÇÏ×ÔËÝËÃÔÇÏ
ÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÍßÔÇÃÑÇÂÕ
¦ÔÚØÇÝÇÖÇÔÚÕÆÔÙËÙÚËØËÕÚßÖÏÑÁÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕ ËÌÄÙÕÔ ÊËÔ ßÖ¦ØÞËÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÖÕßÇÙÑËÃÚÇÏÖ¦ÔÜÚÕßÝ
´ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÌÆÒÕ
ËÃÔÇÏÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÓÇÔÓËÍÇÒ×ÔÇÓËÞÜØÃÝÄÒÇ
ÇßÚ¦ÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ÓÎÔÑ¦ÔÇÓËÇßÚÂÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÙÂÓËØÇÁÓÌßÒÎÈÃÇËÃÔÇÏÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÇßÚÂÝÚÎÝËÖÏÈÕÒÂÝÚÜÔÙÚËØËÕÚÆÖÜÔÏÇÔÇ
ÇÔÇÚØÇÖÕÆÔÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÄÖÜÝÇÔÁÌËØÇÑÇÏÖÏÕÖ¦ÔÜ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏËÔÚÕÖÏÙÓÄÝ
ÚÎÝÈ¦ÙÎÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÖÕß
ËÃÔÇÏÎÖÇÚØÏÇØÞÃÇ®

Πληροφορίες: t {³¨ËÑ
³iØuÑÌ³i. =$ UÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸(¨ÉÐ{Ó¨Ñ¸å¨{ÜËÈVdU´ÆÐÐ{Ñ×{ÜÂÉËÑ³Ë³{
ÑØÊo{ÑÑÉË³É×{ÜÂÉÖÐÉ{V
®Æ¸m¸dV®lÆÆ¬®¬
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ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ιεροτελεστία» για αδικοχαμένα παιδιά
Ο χορογράφος Δάφνις Κόκκινος, στενός συνεργάτης της Πίνα Μπάους, μιλάει για το έργο που θα παρουσιάσει στη Λυρική Σκηνή
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

THE SLEEPING BEAUTY

«Είναι η ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÖÕßàÜ¦ÔÕÏÐÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÒÁÖÜÚÕÌÜÝÚÎÌÆÙÎÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÊÁÕÝ¡ÕßÇØÁÙËÏÖÕÒÆ®ÒÁËÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÂÒÏÕÙÚÎÔÉßÞØÂÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÎÓÁØÇÙÚÕÖ¦ØÑÕÚÕß §
¡ÄÒÏÝÄÓÜÝÚËÒËÏ×ÔËÏÎËÐÜÚËØÏÑÂ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚØÁÞËÏÖØÕÝÚÕÌÕßÇÍÏÁÚÎÝÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝÍÏÇ
ÔÇÖØÕÌßÒÇÞÛËÃÇÖÄÚÎÞÇÓÎÒÂÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ ÇÏÔÇÓÎÔÂÐËØËÑÇÔËÃÝ
ÄÚÏËÃÔÇÏÞÕØËßÚÂÝÛÇÚÕÇÔÇÍÔ×ØÏàËÇÖÄÚÎÔÑÃÔÎÙÂÚÕß ÇÏÔÇÓÎÔ
ÂÐËØËÑÇÔËÃÝÄÚÏÁÞËÏàÂÙËÏÞØÄÔÏÇÙÚÕ²ÕØÕÛÁÇÚØÕÚÕßÕÆÖËØÚÇÒ
ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝ
ÃÔÇ¡Ö¦ÕßÝÜÝÞÕØËßÚÂÝÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÈÕÎÛÄÝÚÎÝÛÇÚÕßÖÕÉÏÇàÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔÇßÙÚÎØÂÖËÏÛÇØÞÃÇ
ÑÇÏÚÕÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÏÝÖØÄÈËÝ©¦ÌÔÏÝ ÄÑÑÏÔÕÝÞÕØÕÍØÇÌËÃÁÔÇÇÖÄÚÇÚØÃÇÓÁØÎÚÕß
ÓÖÇÒÁÚÕßÖÄÚÎªÜÙÃÇÓËÇÍ¦ÖÎ®
ÙËÓÕßÙÏÑÂÚØÇÈÃÔÙÑÏÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÎÔÇÖÄÚÕËØÞÄÓËÔÕ¦ÈÈÇÚÕÁÜÝÖØÏÒÃÕßÍÏÇ
ÁÐÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÏ¦ÒÒÕÏÊÆÕÞÕØÕÍØ¦ÌÕÏËÃÔÇÏÕ¡¦ØÑÕÑÁÑËÑÇÏÕ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝªÂÍÕÝ
ÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÓË
ÓÏÇÑÕÓÈÏÑÂÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÞÕØÕÆÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÃÔÇ¡Ö¦ÕßÝÚÎÔ
ËØÕÚËÒËÙÚÃÇÚÎÝÔÕÏÐÎÝ®ÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßËÑÊÕÞÂÙÚÕÁØÍÕÌÁÚÕÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÕßÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÎÝÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÚÏÛÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜ®ÒÁËÏ
Õ¦ÌÔÏÝ ÄÑÑÏÔÕÝÕÕÖÕÃÕÝÓÁÞØÏ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß ÇÔÂÑËÙÚÎ
ÊÏËßÛßÔÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÕßÕÆÖËØÚÇÒ
§ÇÚÎØÂÙÜÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ¸ËØÕÚËÒËÙÚÃÇÝ¹ÖÕßÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÛßÙÃÇ

19:30
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2019

7th

Στην Ελλάδα υπάρχει
εξαιρετικό έμψυχο υλικό, το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια
Ακαδημία Τεχνών στην
Κρήτη για σπουδές χορού, μουσικής, θεάτρου.
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß"±ÙÚËØÇÙÑÁÌÚÎÑÇÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏÍÆØÜÓÕß!ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÖÔÃÍÕÔÚÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕÁÔÇÖÇÏÊÃÖÕßÁÞËÏ
ÖÁÙËÏÙÚÕÖ¦ÚÜÓÇÑÇÏÚÕÊÕÒÕÌÕÔÕÆÔ
ÑÒÜÚÙ×ÔÚÇÝÚÕÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÕÏÙßÓÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÙÚÎÞÕÒÂÚÕÔ
ÜÛÕÆÔÙÚÎÔÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÚÕÔÊÕÒÕÌÕÔÕÆÔÓÏÇÑÕÖÁÒÇÖÕßÚÎÈÏ¦àÕßÔÑÇÏ
ÆÙÚËØÇÚÎÔÖËÚÕÆÔÇÖÄÚÇÈØ¦ÞÏÇ
ÁÔÇÚØÃÞØÕÔÕÇÍÕØ¦ÑÏÖÕßÐËÈØ¦àËÏ
ÚÕÑÆÓÇÙËÇÑÚÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝßÚÄ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÍÆØÜÓÕß¬ÏÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÇßÚÂÔÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇ"ËØÖÇÚ¦ÝÑÇÏ
ÈÒÁÖËÏÝÁÔÇàËßÍ¦ØÏÖÇÖÕÆÚÙÏÇ¬Õ
ÖØÄÙÜÖÕÒËÃÖËÏ©¦ÔÛØÜÖÕÝÁÞËÏÞÇÛËÃÁÞËÏÊÕÒÕÌÕÔÎÛËÃÂÛßÙÏÇÙÚËÃË
ÇßÚÂÔÚÎÔ¸ËØÕÚËÒËÙÚÃÇ¹ÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇÞÕØÁÉÕßÓËÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÌËÆÍÕßÔ¦ÊÏÑÇ®

– Είστε σε «διάλογο» με την Μπάους;
¶ÏÇËÓÁÔÇÎÑÇÒÆÚËØÎËØÕÚËÒËÙÚÃÇ®ÖÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÖÕÚÁËÃÔÇÏÚÎÝ
ÃÔÇÑÇÏÇßÚÄÊËÔÇÒÒ¦àËÏ¬ÕÞÄØËÉÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕß
ÇÑÕÆÜÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÚØÇÈÃÔÙÑÏ
ÓßØÃàÜÔÜÖÄÞ×ÓÇÙÙÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÝÚÎÝ¬ÕÁÞÜÞÕØÁÉËÏ
ÍÏÇÞØÄÔÏÇÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
¬ËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÚÕÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÕÛÁÇÚØÕÖÕßÁÑÇÔËÖØËÓÏÁØÇ
Õ§ÏàÃÔÙÑÏÃÖÇ!ÞØÄÔÏÇ§ÏàÃÔ-

«Η Πίνα Μπάους ÐÉÓÐÑÚÉÑÉËÐÑ{ÑÜiÚ{ÌØ ÑÒT³iÑÜÊÚÉ{ÑÉÐ{Ñ~ËiiuVÜÓÉ{ÛÒ×{ØÌ~~{Ø
ÙÑÏÖËØÃÖÕßÊÏÑ¦ÓÕßÑÇÏØÄÝ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÜ©ÚÇÔÓÕßàÂÚÎÙÇÔ
ÔÇÞÕØÕÍØÇÌÂÙÜÇßÚÄÚÕÁØÍÕÍÏÇ
ÚÎßØÏÑÂÎÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÂÓÕß
ÂÚÇÔÄÞÏ®ËÔÓÖÕØ×ÔÇÈÍÜ®ÇÖÄ
ÚÎÔÑÃÔÎÙÎÖÕßÐÁØÜ©ÓÜÝÄÚÇÔ
ÓÕßËÃÖÇÔÄÚÏÎËÑÚÁÒËÙÎÚÕßÁØÍÕß
ÚÕßÚØÇÈÃÔÙÑÏÛÇËÃÔÇÏÓËÚÇÍØÇÌÂÍÏÇÖÏ¦ÔÕÍÏÇÚÁÙÙËØÇÞÁØÏÇ
ÑÇÏÚÕ¦ÑÕßÙÇÂÚÇÔÑ¦ÚÏËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÃÖÇ!ÛÇÊÕÑÏÓ¦ÙÜ
Ð¦ÒÒÕßÎÃÔÇÂÚÇÔßÖÁØÚÕÆÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦àËÏÝÖØ¦ÍÓÇÚÇ
– Τι τη χαρακτήριζε κυρίως;
¶ÊÕßÒËÏ¦ÕÒÆÙÑÒÎØÂÑËÌÚËÃÚËÄÚÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÕÓßáÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚËÃÚËÚÎÔÑÄÖÜÙÎ
¡ÁÔÜÙÚÕÕÆÖËØÚÇÒÙÚÕÔÚØÃÚÕ
ÄØÕÌÕÞÜØÃÝÇÙÇÔÙÁØÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕ-

ØÁÝÁÞÜÇÔÁÈËÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÄØÕÌÕ
ÓÖÕßÙÕßÒ×ÔÚÇÝÓËÚÇÚÁÙÙËØÇÍÏÇÚÃÇÖÒÕÆÙÚÇÚÇÊËÔÙÎÑÜÔÄÚÇÔÚÕ
ÖÄÊÏÍÏÇÔÇÇÔÁÈËÏÚÎÙÑ¦ÒÇÖØËÖËÔÇÈÕÎÛÂÙÜÓËÚÇÞÁØÏÇÓÕß ÇÏ
ÚÄÚËÂÓÕßÔÖÕÒÆÖÏÕÔÁÕÝ
ÞØÄÔÜÔ¬ÎØ×ÚÎÙÇÔÑ¦ÖÕÏÇÌÕØ¦
ÍÏÇÚÃËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚËÙÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÙÇÝÚÎÔÃÊÏÇÑÃÔÎÙÎÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÑÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙËÑ¦ÚÏÖÕÒÆÙÜÙÚÄ!
ËÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÖØÕÙÖÇÛ×
ÐÇÔ¦®ÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÓËÚÎÔËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÖØÕÙÖÇÛËÃÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÔÇÚÕ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÝÊßÔÇÓÏÑÂËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÎÊßÔÇÓÏÑÂÙÎÓÇÃÔËÏÞØÄÔÕ
– Σας λείπει;
¶ ¦ÛËÓÁØÇ¬ÎÈÒÁÖÜÙÚÕÔÆÖÔÕ
ÓÕß ÇÏÓËÊÏÕØÛ×ÔËÏËÔÑ¦ÔÜÚÃÖÕÚÇÖÕÚÁÙÜÙÚÄÑÇÏÓËÊÏÕØÛ×ÔËÏ

ÚÎÔÇØÞÂÂÚÇÔÑ¦ÛËÈØ¦Êß¡Ë
ÚÎÔÃÔÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÙÞËÊÄÔ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎàÜÂÓÕßËÔÁÌßÍÇ
ÖÕÚÁÇÖÄÚÕÕÆÖËØÚÇÒÇÖÄËÑËÃÔÎ
ÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÔËÇØÄÝÑÇÏ¦ÖØÇÍÕÝÞÕØËßÚÂÝÄÚÏËÃÞÇÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÚÎÔ ØÇÚÏÑÂÞÕÒÂ²ÕØÕÆÑÇÏËÃÞÇ
ÊÕßÒÁÉËÏÁÔÇÞØÄÔÕÓËÚÎÕßàÕÆ
§ÏÑÕÒÕÆÊÎÓÖÂÑÇÙËÁÔÇÚØÁÔÕÚÇÐÃÊËÉÇÚØËÏÝÓÁØËÝÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÛÁÒÜ
ÔÇÓËÃÔÜÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÎÝÃÞÇÊËÏ
ÚÎÔËØÕÚËÒËÙÚÃÇÚÎÝÔÕÏÐÎÝ®ÙÚÕ
Ø×ÊËÏÕÑÇÏÓÇÍËÆÚÎÑÇÃÔÇÓË
ßÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÄÚËÓËÓÏÇÇÍÑÇÒÏ¦
– Η Πίνα Μπάους είχε μια ανοιχτή
αγκαλιά για όλους;
¶§ÇÏÑÇÏÄÞÏÐÁÖËÓÖËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÇÆØÇÖÕßÊËÔÙÕßËÖÁÚØËÖË

ÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÝÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÓÇàÃÚÎÝ
©ÚÇÔÑ¦ÔÇÓËÖØÄÈÇÑÇÏÁÓÖÇÏÔË
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÔÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÞÜØÃÝÔÇÚÎÔÁÞÕßÓËÊËÏËÔÞØËÏÇàÄÚÇÔÔÇÓÏÒÂÙËÏ
– Σκεφτήκατε ποτέ να συνεργαστείτε με κάποια άλλη ομάδα χορού;
¶ÕÚÁËÔÓÕßÖÁØÇÙËÇÖÄÚÕ
ÓßÇÒÄ©ÆÚËÄÚÇÔÖÁÛÇÔËÎÃÔÇ
ÑËÃÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÜÄÒÇ
ÇßÚ¦ÞØÄÔÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓËÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÊÏÇØÑ×Ý¦ÔÚÇÙÑËÌÚÄÓÕßÔÄÚÏÞØËÏ¦àÕÓÇÏÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦
ÑÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÎÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇ
ÔÇÌÚ¦ÙÜÇßÚÄÖÕßËÑËÃÔÎàÎÚ¦ËÏÓÕßÔÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÊËÔÌÚ¦ÔÇÓËÚÕËÖÃÖËÊÕÖÕßËÃÞËËÑËÃÔÎÙÚÕ
ÓßÇÒÄÚÎÝ
– Τι διδαχθήκατε από την Πίνα
Μπάους;
¶§ÇËÃÓÇÏÇÒÎÛÏÔÄÝ§ÇÉ¦ÞÔÜ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÙËÓÏÇÑÃÔÎÙÎ§ÇÓÎÔ
ßÖÕÑØÃÔÕÓÇÏ§ÇÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏÄÞÏÍÏÇ
ÔÇÇØÁÙÜÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇËÃÓÇÏÇÒÎÛÏÔÄÝËÏÒÏÑØÏÔÂÝÚËÞÔÏÑÂßÖ¦ØÞËÏÜÝÓÁÙÕÍÏÇÔÇÖÕÆÓËÇßÚÄÖÕß
ÓÇÝÑÇÃËÏ
– Το σώμα έχει μνήμη;
¶ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓÕßÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÔÇÓÎÛßÓ¦ÓÇÏÓËÚÕÓßÇÒÄÇÒÒ¦
ÓËÚÕÙ×ÓÇÓÕß¬ÕÙ×ÓÇÛßÓ¦ÚÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦ÓÇÑ¦ÔËÏÝÞÕØÄ
ÂÊÕßÒËÆËÏÝÓËÚÕÑÕØÓÃÙÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÝÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏÚÕÔÞ×ØÕ
Ö×ÝÔÇÑÏÔËÃÙÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕ
– «Κινούμαστε» διαφορετικά οι
Ελληνες από τους Γερμανούς, για
παράδειγμα;
¶§ÇÏÊ×ËÍ×ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓËØÃÙÜÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
Ê×ÕÑÄÙÓÕÝÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÊËÔÈÒÁÖËÏÚÕÔ¦ÒÒÕÔÚÎËØÓÇÔÃÇÈÒÁÖÕßÓË®ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕ
ÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
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Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Οριακές καταστάσεις
ον τελευταίο ÑÇÏØÄËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔËÝÕÏËÏÊÂÙËÏÝÍÏÇÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÛÇ
ÕÔÕÓ¦àÇÓËÙÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÃÇÕØÏÇÑÁÝ®¡ÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÏÙËÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÑÇÏÑÇÃÍÕÔÚÇÏ¦ÒÒÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÑËÔÄ
ÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔÖÁÌÚËÏÎÓÎÚÁØÇÑÇÏ
ÇßÚÕÑÚÕÔËÃÙÆàßÍÕÝÖßØÕÈÕÒËÃ
ÚÎÙÆàßÍÄÚÕßÑÇÏÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÔÁÔÇÝÔÇÚÎÔÖ¦ËÏÙÚÕØ×ÚÜÔ
ÕÎÛËÏ×ÔÒÃÙÚÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎ
Ë¦ÔÖ¦ÓËÖÏÕÖÃÙÜÙÚÏÝÎÓÁØËÝ
ÙÚÕßÝÓÂÔËÝÙÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÖÁØÇÙÇÔÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÄÚÏËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÇÍËÍÕÔÄÚÇÇÔÛÁÒËÏÔÇÚÇ
ßÖÕÚÏÓÂÙËÏÂÚÕÍÔÜÙÚÄÖÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ!Ö¦ÔÚÇÙßÔÁÈÇÏÔÇÔ
ÇßÚ¦ÇÖÒ×ÝÊËÔÚÇÓÇÛÇÃÔÇÓË
ßÙÚßÞ×ÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝÖÕÒÆÚØÇÍÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÇTLKPHÖÕßÊÏÕÍÑ×ÔÕßÔ
ÓÏÇÔËÃÊÎÙÎêÎËÃÊÎÙÎËÃÔÇÏÂÊÎ
ÖÕÒÆÚØÇÍÏÑÂÍÏÇÔÇÚÎÔÇÔÚÁÐËÏ
ÇÔÛØ×ÖÕßÔÕßÝ
¬ÇÇÑØÇÃÇÇßÚ¦ÍËÍÕÔÄÚÇËÃÔÇÏ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÔÕÙËÃÉßÞÏÑ¦ÑÇÏÊËÔÚÕÁÞËÏÑÇÚÇÒ¦-

Τ

Με την εμφάνιση της
οικονομικής κρίσης,
όποιοι φορείς υπήρχαν
για την πρόληψη και τη
θεραπεία ψυχικών νόσων ή όποια κονδύλια
πήγαιναν προς αυτή
την κατεύθυνση
κόπηκαν αμέσως.

«Η Κραυγή» ³È ³KÑ¨³È~{~¨ÒÑ{Ù{ÒÉo~Ñ³ÑÜÉË³Ñ{ÉÙ{Ñw
ÐÓ¨{ÐÑ~Ñ{~ÑËo³Ñ{VÒÜÜÑK¨Ë~³Ñ{³~ÉÌ~Ñ{~Ñ³Ì{Ó×³É{iÐi³Ów
¨Ñ~Ñ{ÑÈ³~³ÉË{Ñ³Ë×³ÒÉ{~Ò{ØÉÓÑ³Ó³{iÐÉË«

ÈËÏÂÚÕßÖÕÚÏÓ¦ÖÕÓÕÔ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÖ¦ÒÏÔÇÕØÏÕÛËÚÂÙÕßÓËÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÓË!
ÙËËÓ¦ÝÊËÔÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕßÚÄÚÕÄØÏÕËÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÃÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇàËÏÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÕÇÖÕÚØÄÖÇÏÕ
ÚÕßÚØÇÍÏÑ¦ÇÖØÄÈÒËÖÚÕß
¬ÕÑÕÏÔÄÄÓÜÝÄÒÜÔÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÕÕØÏÇÑÄÝÉßÞÏÙÓÄÝ©ÉßÞÏÙÓÄÝÖÕßÊËÔ¦ÔÚËÐËÔÇËÙÜÚËØÏÑËÆÙËÏÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÚÎÝÊÃÔÎÝÚÎÝÊßÙÑÕÒÃÇÝ
ÑÇÏÁÖØËÖËÔÇÖØÕÈËÃÙËÖØ¦ÐËÏÝ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÚÏÔ¦ÐËÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÕ
ÄÖÕÏÕÈ¦ØÕÝÖÕßÙßÔÂÛÜÝÑÇÚÕÏÑËÃÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕÔËÇßÚÄ©ÚÇÔ
ÄÓÜÝÎÖØ¦ÐÎÇÍÍÃàËÏÚÕÓÎÖËØÇÏÚÁØÜÙËÇßÚÄÖÕßÞÜØÃàËÏÚÕßÝ

ÇÔÛØ×ÖÕßÝÙËàÜÔÚÇÔÕÆÝÑÇÏÔËÑØÕÆÝËÑËÃÊËÔßÖ¦ØÞËÏÍßØÏÙÓÄÝ
ÏÇÚÃÌÚ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙËÁÔÇ
ÚÁÚÕÏÕÙÎÓËÃÕ"ÇÏÚÃÇÙßÔÂÛÜÝ
ËÃÔÇÏÎÖÃËÙÎÉßÞÂÖÏÁàËÏÑÇÏ
ÖÏÁàËÚÇÏÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÑ¦ÔËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇßÚÂÝÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÖÃËÙÎÝ
ÖÇØ¦ÔÇÖØÕÈËÃÙËÇÖÕÔËÔÕÎÓÁÔÎÖØ¦ÐÎÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏÂÔÇÙÑÕÚÜÛËÃËÔÍÔÜØÃàÜÙËÈ¦ÛÕÝÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÇßÚ×ÔÚÜÔÚØÇÍÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ±Ö¦ØÞËÏÄÓÜÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÓÇÝÇÌÕØ¦ÕØÏÇÑÄÚÎÚÇÄÒÎÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÖ×Ý
ÇßÚÂÐËÙÖ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÖÏÁÙËÏÝ
ÇÏÇßÚÄÊËÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÊËÔËÃÔÇÏÎÑØÃÙÎÖÕßÊßÙÑÕÒËÆËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÃÙÜÝËÃÔÇÏ

ÕÏÂÊÎÊßÙÑÕÒËÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÄØÏ¦ÚÕßÝÄÚÇÔ
ÄÒÇÙÚËØËÆÕßÔÖÄØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÌØÕÔÚÃÊÇ
¬ØÁÌÕßÓËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙßÔËÞ×ÝÓÏÇÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÄÚÏËÃÓÇÙÚË
ÉßÞÏÑ¦ÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÕÏ©ÚÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÑÄÓÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏ
ÄÚÏÇßÚÂÎÓÎÞÇÔÂ®ÖÇØ¦ÍËÏ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔ®¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÊÇÏÓÄÔÏÕÓË
ÄØÕßÝÉßÞÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÁØÞËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÄÞÏÓÄÔÕÓË
ÚÁÚÕÏÕßÝÇÑØÇÃÕßÝÚØÄÖÕßÝÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂ
ÊËÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÎÓÎÚØÏÑÂÑÇÏ
ÎÖÇÚØÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÇÚÁÑÔÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÁÞÕßÔÓ¦ÛËÏ
ÔÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÓË

ÕØÏÇÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÓËÄØÕßÝËÑÊØÇÓ¦ÚÏÙÎÝ
ÑÚÕÔÜÔÄÓÇÙÚËÍËÔÏÑ×Ý!ÖÕØËÃËÝÑÇÚÇÒÂÉËÏÝËÓÖØÎÙÓÕÃÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÌÜÔÁÝÖÇÔÄÚÙÇÑÜÓÕÃÊÎÓÄÙÏÕÏÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÃÖÇØËÒ¦ÙËÏÝÍÒÁÔÚÏÇÓÖÕßàÕÆÑÏÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÖØÜÚÕÙÚÇÚËÃ
ÙËÇßÚÄÖÕßÛÇÒÁÍÇÓËÊßÙÇÔËÐÃÇÙÚÎÔÖÃËÙÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÂÙÑÁÉÎ
ßÚÄÁÞËÏÑÇÏÚÇÛËÚÏÑ¦ÚÕß
ÌßÙÏÑ¦ÏÄÚÏÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÇßÚÁÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÂÓÏÑØÁÝËÑÊØÇÓÇÚÃÙËÏÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÕßÝ
ÊËÙÓÕÆÝÚÎÝÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÖÕßÎÑØÃÙÎÑÇÚÇÚØ×ËÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ ÇÏÇßÚÂÎËÖÏÒÕÍÂ
ÄÓÜÝÁÞËÏÁÔÇÄØÏÕËÔÓÖÕØÕÆÓË
ËÝÇËÃÔÇËÑÊØÇÓÇÚÃàÕßÓË©ÌËÃÒÕßÓËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÁØÛÕßÓË
ÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÙÑÁÉÎÓÇÝÓËÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝÑÇÏÓËÚ¦ÓËÚÎÊÕÓÂ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ§ÇÊÕÆÓËÊÎÒÇÊÂÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÕÃÐÕßÓË
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÉßÞÏÑÂÔÄÙÕÂÑÇÏÖÏÕÇÖÒ¦ÍÏÇÚÏÝÉßÞÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÂÓËØÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
àËÏ ÇÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÓÁØÏÓÔÇ
ÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕßËÃÚËÙßÍÑÇÒÆÖÚËÏËÃÚËËÃÔÇÏÌÕØÁÇÝÚÕß
ÃÊÏÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝßÚÄÇÌÕØ¦ÚÎÙÑÁÉÎÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÊ×
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÏÊÏÑÕÃÖÒÇÃÙÏÇÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÞØÂÓÇÚÇ
©ÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÄÓÜÝËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇ¦ÒÒËÝËÔËÃÔÇÏÚÕÈ¦ÛÕÝ
ËÃÔÇÏÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇßÓ¦ÓÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÕÖØ×ÚÕÝÚÕÓÁÇÝÖÕßËÖÒÂÍÎÇÓÁÙÜÝÓÄÒÏÝ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÙÖØÇÍÃÇÂÚÇÔÕÉßÞÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝ
©ÖÕÏÕÏÌÕØËÃÝßÖÂØÞÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÖØÄÒÎÉÎÑÇÏÚÎÛËØÇÖËÃÇÉßÞÏÑ×ÔÔÄÙÜÔÂÄÖÕÏÇÑÕÔÊÆÒÏÇ
ÖÂÍÇÏÔÇÔÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÄÖÎÑÇÔÇÓÁÙÜÝÉßÞÏÑÂÔÄÙÕÝÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒßÚÁÒËÏÇÄÖÜÝÍËÔÏÑÄÚËØÇÎßÍËÃÇÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙË
ÓÏÇÌ¦ÙÎÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÞØÄÔÕß
ÄÖÕßÚÇÄØÏÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÇÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÙßÍÑØÇÚÎÚÏÑ¦
ÏÇÇßÚÄÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË
ÄÒÕÏÜÝÖ¦ÙÞÕÔÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝ
ÌÕØËÃÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÑÇÏÒÆÙÎÝÚÄÙÕËßÇÃÙÛÎÚÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÚÇÉßÞÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÏÇÚÃ
ÑÇÚÕÏÑÕÆÔËÔÚÄÝÓÇÝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Η πολιτική ως μάθημα για όλους
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
30 χρόνια παρών. Ιδέες και
σκέψεις για την Κύπρο μας
εκδ. ÑÚiÐÉ¨{ÊVσελ. d
Στον Α΄ ΦιλιππικόÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÎÓÕÙÛÁÔÎÝ!¬ÕÏÝËÒËßÛÁØÕÏÝÓËÍÃÙÚÎÇÔ¦ÍÑÎÎßÖÁØÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÏÙÞÆÔÎ®ÊÎÒÇÊÂÄÚÏ
ÕÏËÒËÆÛËØÕÏÕÌËÃÒÕßÔÔÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ©
ÎÓÕÙÛÁÔÎÝÛÁÚËÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ËÔ×ÖÏÕÔÚÜÔËßÛßÔ×ÔÚÕßÝËÃÔÇÏ
ËÒËÆÛËØÕÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÕÌËÃÒÕßÔ
ÔÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÖÄÒÎÓË
ÚÕÄÒÕÔ ÇÚ¦ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÑÇÏÕÜ¦ÔÔÎÝ ÇÙÕßÒÃÊÎÝÓËÓÇÑØ¦ÛÎÚËÃÇÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕß
ÚÄÖÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇÑ¦ÔËÏÑÕÏÔÜÔÕÆÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÝÑÇÏÄÙÕßÝËÑÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÊËÔÚÎÍÔÜØÃàÕßÔÓËÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝ
ÓËÚÃÚÒÕÞØÄÔÏÇÖÇØ×ÔÊÁËÝ
ÑÇÏÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÓÇÝ®
¬ØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦
ÓÇÖÕÚÁÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÍÏÇÁÔÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÌÆÙËÏÑÇÏÛÁÙËÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÕÔÄÖÜÝÕÜ¦ÔÔÎÝ ÇÙÕßÒÃÊÎÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÇÙ¦ÒËßÚÎ
ÖÕØËÃÇÙÚÇÑÕÏÔ¦ÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕß
¡ËÚÕÈÏÈÒÃÕÞØÄÔÏÇÖÇØ×Ô
ÊÁËÝÑÇÏÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕ
ÓÇÝ®ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÚÇÛÁÚËÏÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÚÕßÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÇÌÒÁÍÕÔÚÇ

ÛÁÓÇÚÇÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÑÎÔÂÝÑÇÏÄÖÜÝÕÃÊÏÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÄÚÕß!ÖÕÚËÒËÃ
ÑÇÛÂÑÕÔÓÕßÔÇÙßÓÈ¦ÒÜÙÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎB¯D
ËÔÓÏÒ×ÇÖÄÑÇÛÁÊØÇÝB¯D®ÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÇØ¦ÊËÝÑÇÏÓÄÔÕËÃÔÇÏËÓÌÇÔÂÝÕÙÚÄÞÕÝÚÕß ÇÙÕßÒÃÊÎ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏ ÓË
ÚÕÔ ÖÕÒÃÚÎ ÔÇ
ÚÕßÖËÏÇÖÁØÏÚÚÇ
ÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÍÏÇ
ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÛÁÓÇÚÇÑÇÏÔÇÚÕÔ
Ñ¦ÔËÏÙßÓÓÁÚÕÞÕ
ÙÚÇÄÙÇÚËÑÚÇÃÔÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝ
ÑÇÏ ÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝ ÃÔÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇßÚÄÚÕ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÖÕßÁÞËÏÚÕÔÁÕ
ÖÄÔÎÓÇÚÕß ÇÙÕßÒÃÊÎÇÌÕÆÛÁÚËÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ
ÚÕÔÖÕÒÃÚÎÊËÔÈÍ¦àËÏÒÄÍÕÊËÔ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÏÙÚÕØÃÇÊËÔÚÇÑÚÕÖÕÏËÃ®ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÓËÁÔÇÑËÃÓËÔÕ
ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÇÒÒ¦ÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏ
ÐËÑ¦ÛÇØÇÜÝËÔËØÍÄÝÖÕÒÃÚÎÝÜÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßÍÏÇÁÔÚËÑÇÞØÄÔÏÇ
ÞØÎÓ¦ÚÏÙËßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÍÏÇËÔÔÁÇËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄÊËÔ

ËÃÔÇÏÙÆÍÍØÇÓÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÏÙÚÂÓÎÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÊËÔ
ÊÏÁÖËÚÇÏÇÖÄÇßÙÚÎØÂËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÍØÇÓÓÂÜÙÚÄÙÕÓÖÕØËÃÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝËÍÞËÏØÃÊÏÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÇÖÄÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËËÖÏÛßÓËÃÔÇÍÔÜØÃÙËÏÒÃÍÕ
ÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏËÏÝÈ¦ÛÕÝÖØÕÙÖËÒ¦ÙÏÓÕÙÆÔÛËÚÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÞÜØÃàËÚÇÏÙËÚÁÙÙËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÕÜ¦ÔÔÎÝ ÇÙÕßÒÃÊÎÝÓËÕÊÎÍÄÚÏÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÚÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÍÏÇ ÚÕ ßÖØÏÇÑÄÑÇÏÖ×ÝÇßÚÄ ÁÞËÏ ÕØÃÙËÏ
ËÖÃÓÇÑØÄÔÚÎÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÁÞÕßÓËÚÇËÖÏÛßÓÎÚ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÐÎÍËÃÓË
ÚØÄÖÕÇØÑÕÆÔÚÜÝÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÃÎËÖÜÊÄÝ¬ÕÊÃÑÇÏÕËÃÔÇÏÓË
ÚÕÓÁØÕÝÓÇÝ®ÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÖËÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÊÏËÛÔÂÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÔÇÒÆËÚÇÏÎËÔÙßÔÄÒÜÎËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÖ×ÝÎÞ×ØÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÚÕÊÏÖÒÜ-

ÓÇÚÏÑÄÚÎÝÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕ×ÙÚËÔÇ
ÑÇÚÇÙÚËÃÖßÒ×ÔÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÛËÜØËÃÄÚÏÎËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÑÇÏÖÄÙÕ
ÇÔÇÍÑÇÃÕËÃÔÇÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÎ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÓÇÝÛÁÙÎÚÕÚØÃÚÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÍØ¦ÌËÏ
ÍÏÇÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ´ÔÜÙÎÑÇÏÚÏÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÂÓËØÇÎÙËÙÞÁÙÎ
Ó¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÓËÚÕ)YL_P[ÖÃÙÎÝÕ
ÇÙÕßÒÃÊÎÝÙËÇßÚÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÓËËÔ¦ØÍËÏÇÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÄÚÏÎ ÆÖØÕÝÁÞËÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÊßÚÏÑÄÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÍÃÔËÚÇÏÒÄÍÕ
ÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÖ×ÝÇßÚÕÃ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÛÁÙËÏÝ
ÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÚÕÞØÄÔÏÇ
ÖÇØ×ÔÊÁËÝÑÇÏÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÆÖØÕÓÇÝ®ËÃÔÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕÔÑ¦ÛË ÆÖØÏÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÑ¦ÛË ÆÖØÏÇ©ÏÖØ¦ÐËÏÝËÔÄÝ
ÁÓÌØÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÏ
ÜÝÚØÕÌÂÙÑÁÉÎÝÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ!ÄÚÏÚÕÆÚÎÔÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÎÔ
ÁÞÕÓËÔÄÒÕÏÓÇàÃÑÇÏÙÕÌÕÃÑÇÏ
ÇÓÇÛËÃÝÑÇÏÖÒÕÆÙÏÕÏÑÇÏÌÚÜÞÕÃ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÑÇÏ
ÕÏÖÒÁÕÔÓÏÑØÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ®

Η Ελένη Γιαννάτου γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1979. Σπούδασε Θεατρολογία και Κλασική Φιλολογία στην
Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Ο
«Κύριος Πηνελόπη» (εκδ. Κίχλη)
είναι το πρώτο της βιβλίο.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0{ØÈÇi³ÊÉ{Ø³ÈÓ¨³o~ÐÉ³
(Ü¨Ì{V³iÈÜÜoÊÙ{ioiÐÒ³
³iØ$¨³ÓÇÉt ÚÒÜÑÑÙÉK¨ÓTÉ{
³i ÒÜiuV³t(É¨ËÜÈu³È
ÈÒ'{o{Ì{V³iÐÉÜÓ³i³iØåÑØ
0ÑÐÒ~it³¨ËÑ~Ñ{ÚÉ¨ËÑ³iØ
ÐÉ³Ò×¨ÑiØVdØÑ{ÑØw$Û{Ñw
×³{ÐÌØu~Ñ{ÉÜËÙÉØÐÉ³{ØÒ³{w
¨ÉØ³Èå³,Ò{TÑ¨³
Ποιος ήρωας ή ηρωίδα της λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

0$³¨Ñ³É~VÈÑ³{³Ó~É³Ñ{
É~ÒÚÉÑÌÉ{¨ÑÉ¨ÐiÉËÑØVÊ
ÒÜ³Ñ³É¨ØVÈÐÉ³ÑÐ¨×Éw
³Ñ{ÑÙ{Ò~Ñ~Ñ{o¨ËÇÉ{ØÑ
ÈÐ{ÜÉËÐÉÐ{Ñ~Ñ¨Ó~ÜÑ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

0ÈÒ'{o{Ì{V³ÈÒ'{o{Ì{
~Ñ{³ÈÒ'{o{Ì{ÉÑÈ³Ê³i
É{¨Ò
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που
μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

TÐÒÚÉ{ÜÜÒÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ
¨ÒoÐÑ³ÑÑÌK{KÜËÑVÌØÑÐi
ËÇ³ÓÑÖ³{Ñ¨{ÑÌ
³{Ø³ÓÉ¨{Ø³ÑÌoÉÈÐÑÓ¨w
TÑ¨³VØÑ×³{ÒTÓÑÐÈw
{ÈÉÜÌ{~Ò(¨Ì×Ñ³ÑÓÐÑÚÑ
ÑÌÓÑÑ{Ù{~ÌK{KÜË³iØÙÉ~ÑÉ³Ëw
ÑØ³È¤®ÆØÑÉÂiÐÉ¨Ð{Ñ
ÐÓ¨Ñ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t.³ÐÒT{³È(Ñ¨{{Öu³È
=ÜÒ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει περισσότερες φορές;

0ÑtÑÐÓÑÌÉ{¨Ñu~Ñ{³{ØtÑw
Ð¨Ì³i³ÉØ~Ñ{ÑÚÜ{Ì³i³ÉØÉ³Ñ{¨u
³ÈÑÜÇÒ~
Με δυο λόγια, τι πραγματεύεται το
βιβλίο σας;

1É¨Ì³{³ÐÌ³³È.ÒÐ{ÈÉÜ
Ó~É³È¨³ÒÉ³Ñ{³K{KÜË
ÈËÇÉ{ÐÉ³~ÑÜÖ³É¨³¨Ì³Ñ
ÚÓÐÑ³Ñ³ÈtÖ¨{Ø(iÉÜÌiuU
teÌÜÑÑ¨TËÇÈ~Ñ{ÐÉ³ÒiÇÊÈ
ÚÑÓTÉ{ØKÑÑ{³ÊØÈÚÑÓTÉ{Ø
³³ÑÂËÙ{ÈÚÑ~ÒÉ{Ø³ÚÖÐÑÈ
ÚÑÓTÉ{Ø{ÙÈÇÓØ{³¨É{ØÇÓØ
iÇÊÈÉËTÉØiÇÊÈÓTÉ{Ø
iÇÊÈÚÑÓTÉ{ØÙÖ~ÜÑ³
{ÒÉ{ØÑÈ³Ì³³ÉÜÉÈ³ÑËÌ³ÑÑ³Ë
ÑÑ¨TËÇÑ³ÑÂ{Ù{³iØÑ¨TËÇ
ÑÚÖÐÑ~Ñ{Ñ³ËÑÈÉTËÇÑ
KÑÑ{³ÊØÈÉTËÇÑ³ÑÂ{Ù{w
³iØ~Ñ{Ñ³ËÑ~Ñ³ÑÜÊoÉo~Ñ³Ñw
ÜÉ{ÐÐÓØÑ³ËÑ~Ñ³ÑÜÊoÉo~Ñ³Ñw
ÜÉ{ÐÐÓØ~Ñ³ÑÜÊoKÑÑ{³ÊØu
Το βιβλίο σας είναι ένα κρουστό
υφαντό φτιαγμένο με νήματα από
τον χώρο της λογοτεχνίας, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της
μουσικής, των εικαστικών. Ενα βιβλίο σαν αυτό απευθύνεται σε ειδικό και άρα περιορισμένο κοινό;

åÉÈÚÖÉ³Ñ{ÉÉÉ¨oi³{~ÖØÑÑw
o³ÉØ ËÑ{ÓÑÈ×Ñ³ÌÈ
È×ÑËÈÐÑÇËiÈoo¨Ñ×ÓÑØ~Ñ{
É~Ò³³ÉÑÑo³iØ Ñ×ËÉw
³Ñ{³i~¨Ëi³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈÑ
Ñ×ÑËÉ{ÉÒ³¨Ì³È
tÖ¨{Ø(iÉÜÌiuVÈÑ~ÑÜÖw
³É³Ñ{³È×Ñ³ÌVÉËÑ{×¨³ÐÓw
ÐÉ{ÐÖÚ{ÑVÉÒÉËÑ{oÉÐÒ³ÐÉ
ÈÜÓØÊÉÜ{ÓØ~Ñ{ÉÒiÈoo¨Ñw
×ÓÑØÓTÉ{ÑÙ¨ÒÂÉ{³³ÌÊ³
ÜÒÚØÈ×ÒÙ{
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εκθεση Μιχάλη Μανουσάκη
Μια ενότητα ÁØÍÜÔÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¡Ç
ÔÕßÙ¦ÑÎßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕÖÇØ¦ÍÓÇ
ÚÇ¡ÔÂÓÎÝ®ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÁÜÝÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÁÞÔÎÝ
(SWOH*2ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÒËÜÌ
¡ÇÑÇØÃÕßÑÇÏÇÖÇÔÏÑÕÒÂ¡Ë
ÇÑØßÒÏÑ¦ÑÇÏÑ¦ØÈÕßÔÕÙËÐÆÒÕÚÇ
ÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑ¦ÑÇÏÁÔÚÕÔÇÇÒÒÎ
ÍÕØÏÑ¦ÁØÍÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¡ÇÔÕßÙ¦ÑÎ
ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÎÔ ¬
ÕØÃàÕßÔÁÔÇÚÕÖÃÕÇÖÄËÏÑÄÔËÝÖÕß
ØÁÕßÔÎÓÃÇÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎ®ÙÇÔÓÏÇ
ÙÖÕßÊÂÙÚÎÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÓËÍÇÒËÃÕÚÎÝÙÚÏÍÓÂÝ

EPA / IAN LANGSDON

AP/ VICTORIA JONES

ALPHA C. K.

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ο Βαν Γκογκ και η Αγγλία
Η νέα ÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ;H[L)YP[HPUÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕËÐËÚ¦àËÏÚÎÙÞÁÙÎÚÕß
ÇÔÑÕÍÑÓËÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇ
ÔÃÇ¦ÔÜÇÖÄÁØÍÇËÖÏÞËÏØÕÆÔ
ÔÇÌÜÚÃÙÕßÔÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÇßÚÂ
ÙÞÁÙÎÑÇÏÔÇÑÇÚÇÊËÃÐÕßÔÚÕÔ
ÈÇÛÓÄËÖÏØØÕÂÝÚÕßÇÔÑÕÍÑ
ÇÖÄÚÎÔÍÍÒÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚØÄ
ÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕÃÊÏÕÝËÖÎØÁÇ
ÙËØËÚÇÔÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ©ÇÔ
ÑÕÍÑÖÁØÇÙËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÔË
ÇÔÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÍÍÒÃÇ
ËÖÏØØÕÂÂÚÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂ

EPA / EUGENE GARCIA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΠΑΡΙΣΙ

Θησαυροί του Χρυσού Φαραώ
Μεγάλο ÍËÍÕÔÄÝÍÏÇÑ¦ÛËÌÃÒÕÚÕßÇÏ
ÍßÖÚÏÇÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÎÔÁÇÁÑ
ÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÇØÃÙÏ
ÙÚÎÔ.YHUKL/HSSLKLSH=PSSL[[L
ÁÑÛËÙÎ¬ÕßÚÇÍÞÇÓ×Ô!ÕÏÎÙÇßØÕÃ
ÚÕß²ØßÙÕÆ¢ÇØÇ×®ÊÏ¦ØÑËÏÇÁÜÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÌÁØÔËÏÙÚÕÑÕÏÔÄ
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÛÁÓÇÚÇÙËÓÃÇßÖÕ
ÈÒÎÚÏÑÂÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÁÑÛËÙÎÚËÒËÃßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÏÍÆ
ÖÚÕßÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÑÛÁÓÇÚÇ
ßÉÎÒÂÝÚÁÞÔÎÝÖÕßÚÇÐÏÊËÆÕßÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÑÚÄÝÏÍÆÖÚÕß

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ακουαρέλες από την Ελλάδα
Ο Τζέιμς Φουτ ÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕ
ÙÎÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕß
ÇÍ¦ÖÎÙÇÔÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
¡ÄÔÏÓÇËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÝÙÚÕ ßÖÇ
ØÃÙÙÏÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÊÎÓÏÕßØ
ÍËÃÇÑÕßÇØÁÒËÝÓËÛÁÓÇÚÎÔËÒÒÎÔÏ
ÑÂÆÖÇÏÛØÕÚÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÑÇÏÚÇÛØÇÆÙÓÇÚÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ¡ÃÇ
ÁÑÛËÙÂÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÚ×ØÇÙÚÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÙÚÕ*LYJSL4\UZ[LY
ÓËÚÃÚÒÕÑÕßÇØÁÒËÝÇÖÄÚÎ§ÄÚÏÇ
ÒÒ¦ÊÇ®ÁÑÛËÙÎÚËÒËÃßÖÄÚÎÔ
ÇÏÍÃÊÇÚÎÝÖØËÙÈËÃÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μαύρη δύναμη, 1963-1983
Η είσοδος ÚÕßÓÕßÙËÃÕß;OL)YVHK
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÄÙÚËØÚÎÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎÝ
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÔÇÑÓÂÚÎÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÚÜÔ
ÓÇÆØÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÎÔËÖÕÞÂ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÝÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÝÚÜÔÖÕ
ÒÏÚÏÑ×ÔËÒËßÛËØÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÃÙÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÁÑÛËÙÎÁÞËÏÚÃÚÒÕ
:V\SVMH5H[PVU®ËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÚÎÝ¡ÇÆØÎÝÆÔÇÓÎÝ 
 ®ÓËÖØÕÈÕÒÂÚÕßÁØÍÕßËÖÏ
ÊØÇÙÚÏÑ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô

EPA / MARTIN DIVISEK

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0É¨o³Ò{³È$~Ñ¨.Ë³ÜÉ¨oËÉ³Ñ{ÐÈÉË
ΤΣΕΧΙΑ

Η συναρπαστική ÏÙÚÕØÃÇÚÕßËØÓÇÔÕÆ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇ©ÙÑÇØÃÔÚÒËØ 
 ÕÕÖÕÃÕÝÁÙÜÙËÈØÇÃ
ÕßÝËØÍ¦ÚËÝÖÕßÊÕÆÒËßÇÔÙÚÕËØÍÕ
ÙÚ¦ÙÏÄÚÕßÁÍÏÔËÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÚÂÓÇ
ÓËÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÇÏÔÃÇÚÕß
ÖÃÒÓÖËØÍÑ ÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÔÄÝÇÔÛØ×
ÖÕß¦ÌÕÈÕßÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÏÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝ
ÚÕß©ÃÔÚÒËØËÃÞËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ
ÊÇÏÓÄÔÏÕÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÖÕß
ÇÔÁÖÚßÐËÓËÚÕßÝÔÇàÃÇÖÄÚÎÔÎÓÁ
ØÇÖÕßËÏÙÁÈÇÒÇÔÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ

ÚÕßËÖÁÚØËÉËÔÇÖÇÃàËÏÖÇÏÞÔÃÊÏÇ
ÊÆÔÇÓÎÝÑÇÏËÖÏÈÕÒÂÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß©ÃÔÚÒËØÖÕßÒÕÆÙË
ÞØÂÙÏÓÕßÒÏÑÄÙÚÕßÝÔÇàÃÑÇÏÁÈÍÇ
àËÞØÂÓÇÚÇÇØÍÄÚËØÇÊÜØÕÊÕÑÕÆÙË
ÑÁØÊÏàËÞ×ØÕÑÇÏÞØÄÔÕ¬ÕËØÍÇÚÏÑÄ
ÊßÔÇÓÏÑÄÙÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÄÚÕßÇÖÕ
ÚËÒÕÆÔÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÈØÇÃ
ÕßÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÊÏÁÙÜÙËÞ¦ØÎÙÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÖÕßËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔËßÌßãÇÑÇÏÚÎÔÚÄÒÓÎÚÕß
¬ÕÇØÞÏÑÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕß©ÙÑÇØ
ÃÔÚÒËØÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÇÖËØÃÞÜØÇ
ÚÎÝ ØÇÑÕÈÃÇÝÇØÂÍËÑ¦ÒßÑËÝÍÏÇ

ÙÌÇÃØËÝÑÇÏÑÇÚÇÙÑËÆÇàËÙÑËÆÎËÓÇ
ÍÏÁ©ÚÇÔÕÏËØÓÇÔÕÃÊÏÁÚÇÐÇÔÚÎÔ
ËÑÑÁÔÜÙÂÚÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔËÃÞË
Ò¦ÈËÏÚÕÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÚÃÚÒÕÙÚØÇ
ÚÄÖËÊÕËØÍÇÙÃÇÝ®ÕÃÔÚÒËØÑÇÚ¦
ÌËØËÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÙËËÊ¦ÌÎÚÎÝÚÄÚË¬ÙËÞÕÙÒÕÈÇÑÃÇÝ
¬ÕÔÁÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕ ÙÚËÍ¦
ÙÚÎÑËÙÚÎÓÏÑØÂÖÄÒÎ¡ÖØÔÁÔËÚÝ
ÄÖÕßÂÊÎÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
ÎËÈØÇáÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ3V^)LLYËÃÞË
ÏÊØÆÙËÏËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕßÌÇÙÓ¦ÚÜÔ¡Ë
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆÕÏÖØ×ÚÕÏ
ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÊÏÁÌßÍÇÔÑÇÏÚÕËØÍÕÙÚ¦

ÙÏÕÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑËßÚÄÚÕËØÍÕÙÚ¦
ÙÏÕÈØÂÑËÕÃÔÚÒËØÑÇÏËÑËÃÓËÚÁÌË
ØËÑÇÏÖÒÁÕÔÈØÇÃÕßÝËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖØÕÌÆÒÇÐËÁÜÝÚÎÒÂÐÎ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß¡ËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛË
ÙÚ×ÚÕÝÙÚÎÔ¬ÙËÞÕÙÒÕÈÇÑÃÇÚÕËØ
ÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕßÃÔÚÒËØÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂ
ÛÎÑËÑÇÏÓËÚ¦ÚÕ  ÖÁØÇÙËÙÚÎÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÒËÏÙËÕØÏÙÚÏ
Ñ¦ÚÕÑÇÏÁÑÚÕÚËÁÞËÏÇÌËÛËÃÔÇ
ËØËÏÖÜÛËÃÃÔÇÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÈÏÕÓÎ
ÞÇÔÏÑÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÁÞËÏÖÒÁÕÔ

ÒËÎÒÇÚÎÛËÃÒÒ¦ÚÕÎÚÕÖÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¡ÖØÔÕÖØÕÙÑ¦ÒËÙË
ÚÕßÝÇØÞÏÑÕÆÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝ3V^
)LLY¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÇÖÄÍÕÔÕÚÕÔ
ËÔÚÄÖÏÙËÕÏÊÏ×ÚÎÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÓËÚ¦ÚÕ  ¬×ØÇ
ÕÑÆØÏÕÝ+HUPLS3V^)LLYÇÖÄÍÕÔÕÝ
ÚÜÔÖØ×ÚÜÔÈØÇÃÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÚÕß
Þ×ØÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂ
ÙËÏÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÜÝÓÕßÙËÃÕÖÒÁÕÔ
ÊÏÄÚÏÁÞËÏÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÓÏÇÙßÔÇØÖÇ
ÙÚÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝËßØÜ
ÖÇáÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η λεπτομέρεια που τσακίζει είναι βέβαια το παντελόνι με τσάκιση
Ποτέ ÊËÔÙßÓÖ¦ÛÎÙÇÚÕÙÑÏÈÕß
ÔÕÆÞØÎÙÚÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÛÇÖËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝ¶ÑÇÏÊÏÑÇÃÜÝØÕÁÑßÉË
ÄÓÜÝÇÖÄÚÎÙÎÓËØÏÔÂÌÜÚÕÍØÇ
ÌÃÇ!ÙÚÎÙÑÁÉÎÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÁÑÇ
ÔÇÖÕÚÁÙÑÏÓËÙÇÑ¦ÑÏÑÇÏÑÕßÙÚÕÆ
ÓÏÖÇÛÇÃÔÜÑ¦ÚÏÙÇÔÙÖÇÙÓÄ Ï
ÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÈÒÁÖÕßÓË!
ÊÆÕÑÕÚÙÕÔ¦ÚÕßÝÑßØÃÕßÝÚÎÝÊË
ÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÔÇÌÁØÕßÔÄÒÕÚÕÔ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÙÒ¦ÒÕÓÔÚß
ÓÁÔÕÏÄÓÜÝÙÚÎÔÚØÃÞÇÒËÖÚÕÓÁ
ØËÏÇÖÕßÚÙÇÑÃàËÏÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏËÃ
ÔÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕÖÇÔÚËÒÄÔÏÓËÚÙ¦ÑÏÙÎ
©ÚÇÔÇÊËÏ¦àËÏÝÁÔÇÙÖÃÚÏÖÕß
ÁÞËÏÇÖÕÓËÃÔËÏÈÕßÈÄÇÖÄÚÕßÝËÔÕÃ
ÑÕßÝÚÕßÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃ
ËÝÙËÑ¦ÔÕßÔÔÇÞÇÓÕÍËÒ¦ÝÕß
ÖÇÃØÔÕßÔÁÔÇÈ¦ØÕÝËÞÔ¦ÝÍÏÇÒÃ
ÍÕÖÄÙÕÙÇØÜÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÇÖÕßÙÃÇ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ©ÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÖÇØ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×
ÂËÑËÃÓÁÙÇÂÁÐÜÚ×ØÇÂÖØÏÔÂ

Πόσο άραγε διαρκεί μια
φωτογραφία; Εχει τον
δικό της χρόνο; Εχει
διάρκεια; Αρχίζει
και τελειώνει κάπου;
ÓËÚ¦©ÚÇÔÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÖ×ÔÈØÃ
ÙÑËÚÇÏÖÇÔÚÕÆÑÇÏÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÞØÄÔÕßÝÏÇÞÁËÚÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕ©ÚÇÔÇÔÚÏÑØÃàËÏÝÚÕßÝ
ÇÖÄÔÚËÝÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝËÖÕ
ÞÂÝÚÎÝÇÃÍÒÎÝÚÕßÝÍÏÇÒÃÍÕÇÖÕ
ÑÚÕÆÔÐÇÔ¦Ñ¦ÚÏÖÏÕÍÂÏÔÕ!ÍÃÔÕ
ÔÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÖÇØÄÔÚËÝÙÚÜÑÇÏÜÝ
ÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÊÏÇØÑËÃËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÎÖÇØÕßÙÃÇÇÔÇÑÕßÌÃàËÏÇÖÕÊÏ×
ÞÔËÏÚÕ¦ÍØÏÕÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝ
ÖËÏÚÇÙÕßÛßÓÃàÕßÔÄÚÏÑ¦ÖÕÚË
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÇÐÃÊËßÇÔÓËÇËØÕÖÒ¦
ÔÕÂÖÒÕÃÕÂÚØÁÔÕÂÁÑÇÔÇÔÙÖÕØ
ÓËÙÚßÒ§ÚßÓÁÔÕÏ¦ÉÕÍÇÌØÕÔÚÏ

Την εποχή È{~{Ó¨ÉËTÑ³ÈÜVÌ³ÑÙÉ×¨ÖÑÉ{Ù{~ÓØ×Ì¨ÐÉØÑÜÜÒ~ÑÜÌÑ³ÉÜÌ{ÐÉ³Ò~{iV~Ñ~ÌÜ~Ñ{~Ö×VÑ~Ò~{~Ñ{ÇÑ~É³Ò~{ÑÜ{Ö$T{~{ÒTiÐÑVÙiÜÑÙÊ

ÙÓÁÔÕÏÖØÕÙËÍÓÁÔÕÏ©ÖÜÝÕÏÊÆÕ
ÙÑÏÁØÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ
ËÔÛÁÒÜÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÄÚÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÒÃÍÕÑÕßÚØÕßÈÇÒÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÞÏÕÔÕÖÒÇÍÏ¦ÚÙÇÑÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ¦ÉÕÍÎÚÙ¦ÑÏÙÎÚÜÔÖÇÔÚËÒÕ
ÔÏ×ÔÚÕßÝÙÑÃàÕÔÚÇÝÙÇÑ¦ÑÏÇÒË
Ø×ÔÕÔÚÇÝÑÇÙÑÄÒ
©ÖÜÝÑÇÏÓËÚÇÖØÄÙÜÖÇÑÇÏ
ÚÕßÝÚÄÖÕßÝÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÖØÕ
ÎÍÕÆÓËÔÜÔÙÎÓËÏÜÓ¦ÚÜÔÊËÔÐÁ
ØÕßÓËÙÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÍÏÇÚÇÙÎÓË
ØÏÔ¦ËÖÕÏÕÞÏÕÔÕÊØÕÓÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÊÆÕÑÆØÏÕÏ"¬ÏÁÑÇÔÇÔ
ÇÌÄÚÕßÁÈÍÇÒÇÔÚÇÖÁÊÏÒÇ"§ÇÖÂ
ØÇÔÁÔÇÓÖØ¦ÔÚÏÓÁÙÇÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÙÇÒÁ"¬ÏÁÑÇÔÇÔÖØÕÚÕÆÇÖÕÌÇÙÃ
ÙÕßÔÔÇÖÇØÇÙÚÂÙÕßÔÚÕßÝÊËÏÔÕÆÝ
ÞÏÕÔÕÊØÄÓÕßÝ"ÍÔÜÙÚÕ
ÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÑÇÓÇØÜÚÕÃÇÍÁØÜ
ÞÕÏÙÚÏÍÓÂÁÞËÏÓÏÇÔÇÆØÇÛØÏ
¦ÓÈÕß¬ÇÊÆÙÑÕÒÇÞØÄÔÏÇËÑËÃÔÜÔ
ÚÜÔËÖÕÞ×ÔÓÎÔÁÞËÚËÇÓÌÏÈÕÒÃÇ!
ÊËÔËÃÔÇÏÔÇÚÇÔÕÙÚÇÒÍËÃÝÓÖÕØËÃ

ÔÇËÃÞÇÔÙÚßÒÓÇËÑËÃÔÇÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÊÆÙÑÕÒÇÞØÄÔÏÇÒËÝÑÇÏÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÞÇÒßÈÊ×ÙËÏ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÏËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÇÒÂÛËÏÇ!ÖÄÙÕ¦ØÇÍË
ÊÏÇØÑËÃÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ"ÞËÏÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÎÝÞØÄÔÕ"ÞËÏÊÏ¦ØÑËÏÇ"Ø
ÞÃàËÏÑÇÏÚËÒËÏ×ÔËÏÑ¦ÖÕß"±Ö¦ØÞËÏ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÓÁÚØÎÙÎÙËÓÏÇÌÜ
ÚÕÍØÇÌÃÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÁàÎÙÇÔ
àÜÁÝÓËÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÓÁÚØÎÙÎ"½
ÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÇÏÜÔÃÜÝ
ÖÇÍÜÓÁÔÕÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕ"ËÖÃ
ËÔÄÝÖÇØÄÔÚÕÝÒÕÏÖÄÔÖÕßËÃÔÇÏÚÕ
Ñ¦ÊØÕÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÇÚÙÇÒ¦ÑÜÚÕÏÓÇÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇ
ÚÙÇÒÇÑÜÛÕÆÔÔÇÑßÒÏÙÚÕÆÔÙÚÕ
ÞÏÄÔÏÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇÍËÒÕÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
©ÛØÃÇÓÈÕÝÓÏÇÝÑÇÒ×ÝËÔÔÕÕÆÓË
ÔÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÓÏÑØÄÚÎÚÇÝÜÝÁÑ
ÌØÇÙÎËÒËßÛËØÃÇÝ ÇÏÇÖÄÒÇßÙÎ
ÚÎÝàÜÂÝÖÕßÁÚÙÏÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÊËÔ
ÑØÇÚ¦ËÏÖÕÒÆÃÍÕßØÇÊËÔÑØÇÚ¦ËÏ
ÍÏÇÖ¦ÔÚÇ×ÝÚÕÒÁÔËÕÏÇÍÍÒÄÌÜ
ÔÕÏ"3L[»ZNL[ZPSS`
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τραγούδια του Νικ Κέιβ στον καμβά
Ο ζωγράφος Στέφανος Ρόκος προσεγγίζει με χρώματα το άλμπουμ «No More Shall We Part» του Αυστραλού μουσικού
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Αγαπητέ Στέφανε. ÃÔÇÏÚÁÙÙËØÏÝÚÕ
ÖØÜÃÑÇÏÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÑÕÏÓÎÛ×
©ÒËÝÕÏËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÇÁØÍÇÙÕß
ÙÚØÏÌÕÍßØÃàÕßÔÙÚÕÓßÇÒÄÓÕß
ÚÇÔÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÔÇÙÚÁÑÕÓÇÏ
ÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÙÕßÑÇÏÔÇÈÒÁÖÜ
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÚÇÁØÍÇÙËÄÒÕÚÕßÝ
ÚÕÓËÍÇÒËÃÕÓËÇßÚÄÚÕÖÒÂÛÕÝÇÖÄ
ÙßÔÜÛÕÆÓËÔËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÑÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÕÆÝÑËÔÕÆÝÞ×ØÕßÝ§Ï×ÛÜ
ÄÚÏÙßÔÊÁÕÓÇÏÓËÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßÝ
§Ï×ÛÜÄÚÏÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÖÕÒÆÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÍØ¦ÌÜÙÚÃÞÕßÝ
¶ÁÔÚÕÔÇÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÓÔÂÓÎÝ
ËÑÙÚÇÚÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇÏÌÔÃÊÏÕÝ
ËØÜÚÏÙÓÄÝÓßÙÚÏÑÏÙÚÏÑÂËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÎÙÌßØÎÒ¦ÚÎÙÎÖÇÍÜÓÁÔÜÔÇÌÎÍÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÃÖÚÇÔÚÇÏÙÇÔ
ÄÔËÏØÇÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÇÑÇÏÖÇØ¦ÐËÔÇ
ÑÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÇ®
¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÓËÁÔÚÇÙÎ
ÑÇÏÇÓËÙÄÚÎÚÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ§ÏÑ
ÁÏÈÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÚÕßÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ®ÚÕßÓËÚÇÁØÍÇÚÕßÚÁÌÇÔÕßªÄÑÕß!ËÑËÃÔÇÖÕßÌÚÏ¦ÞÚÎÑÇÔ
ÜÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÑØÏÙÎÚÕßÒÒÎÔÇàÜÍØ¦ÌÕßÙÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇËÔÄÝ
ÊÏÑÕÆÚÕß¦ÒÓÖÕßÓÚÕß5V4VYL
:OHSS>L7HY[®ÕÏÇÙÞÁÙÎÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÆÕÓÕØÌÁÝÚÁÞÔÎÝÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÚÎÔÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÃÇ"¡ÁÙÇÇÖÄÖÕÏÕßÝÊÏÇÆÒÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔ"ÞÕßÔÑÕÏÔÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÑÇÏ
Ö×ÝÇßÚÕÃËÑÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ"©ÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙËÄÒÇÇßÚ¦ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÛÇÊÕÛÕÆÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎ
5PJR*H]L ;OL)HK:LLKZ5V

Ο Στέφανος Ρόκος ~Ñ³Ò³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑ³iØÉ{~Ñ³{~ÊØÑÌ~¨{ÊØ³È³Ñ
³¨ÑoÖÙ{Ñ³ÈÒÜÐÈÐt¦_-v>8_&>¦²u³È {~Ó{K

Τα 14 έργα θα εκτεθούν
στο Μουσείο Μπενάκη
της οδού Πειραιώς
από τις 4 Απριλίου
έως τις 19 Μαΐου.

Ο ζωγράφος .³Ó×ÑØ,Ì~ØÑ¨{³É¨ÒÑ¨Ñ~ÜÈÚÉË³ {~Ó{K~ÑÚØ~ÖKÉ{~Ñ{Ñ¨Ñ³i¨ÉËÓÑÓ¨o³È
tå~¨{KØ³iËÙ{ÑÉ{~ÌÑÐÉÑÈ³ÊÈÇo¨Ò×{ÉØVÐÉ³ÑËÙ{ÑT¨ÐÑ³Ñ~Ñ{³iËÙ{ÑÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑVÓKÜÉÑ~{ÉoÌ³Ñ
Óo¨Ñ×Ñ³³¨ÑoÖÙ{0ÑËÙ{ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³ÑÓ{ÚÑuVÉËÉÐÉ³ÒÓ{K³,Ì~

Μικρό ÙÉËoÐÑÑÌ³iÓ~ÚÉitxR}>¿_B/v_>X-__X©V¦_-v>
8_&>¦²wm>x²xn©V¬Ã_>¦©>²_¦u

4VYL:OHSS>L7HY[WHPU[PUNZ
`LHYZSH[LY®ÖÕßÛÇÌÏÒÕÐËÔÎÛËÃÇÖÄÚÏÝÖØÏÒÃÕßÓÁÞØÏÚÏÝ 
¡ÇãÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎÚÎÝ
ÕÊÕÆËÏØÇÏ×Ý
ËÊËÑÇËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÕ
ÚÃÚÒÕÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÎÍÔÜØÏÓÃÇÚÕßÒÒÎÔÇ
àÜÍØ¦ÌÕßÓËÚÕÔßÙÚØÇÒÄØÄÑËØ
¶ÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÚÕß¶ÓËÚØ¦ËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÚÇÔ ÄÚÇÔÕÞØÕÔÕÝÚÄÚË
ÚÁÌÇÔÕÝÙÚÕÙ¦ÕßÔÚØÇÑÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ¡ÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÄÙÓÕß®
ÚÕßÏÓÁÔÚËØÝ¦ÑÕßÙËÚÕÕÓ×ÔßÓÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÕß§ÏÑ ÁÏÈËÖÃÊØÇÙÎÖÕß¦ÙÑÎÙËÖ¦ÔÜÓÕßÂÚÇÔ
ÇÑÇØÏÇÃÇÑÇÏÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÎØÞÏÙÇ
ÔÇÇÔÇàÎÚ×ÊÏÑ¦ÚÕß¦ÒÓÖÕßÓ¬Õ
ÊËÆÚËØÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÕßÖÕß¦ÑÕßÙÇ
ÂÚÇÔÚÕ¸4LYJ`:LH[¹ÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕ

ÓÕÔÄÚÕÔÕÑÕÓÓ¦ÚÏÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÖÚ¦
ÒËÖÚ×Ô¬ÁÚÕÏÕÔÂÞÕÊËÔËÃÞÇÐÇÔÇÑÕÆÙËÏÖÕÚÁ¡ÇÍËÆÚÎÑÇ®ÛßÓ¦ÚÇÏ
¬ÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÁÐÏÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÙßÔÇßÒÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕß¸)VH[THU»Z*HSS¹ËÃÞËÓÄÒÏÝ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÑÏËÍ×ËÃÞÇÙÚÎÛËÃÁÐÜ
ÇÖÄ9V`HS(SILY[/HSSÖËØÏÓÁÔÕÔÚ¦Ý
ÚÕÔÔÇÈÍËÏ©ÖÜÝÑÇÏÁÍÏÔË ÇÛ×Ý
ÚÕÔÖÒÎÙÃÇàÇÞÜØÃÝÔÇÍÔÜØÃàÜÚÏ
ÂÛËÒÇÔÇÚÕßÖÜÙÚØ¦ÌÎÑËÖØÕÝÚÕ
ÓÁØÕÝÓÕßÑÇÏÓÕßÇÖÎÆÛßÔËÖØ×ÚÕÝÚÕÔÒÄÍÕ!¸§ÇÙÕßÖÜÁÔÇÇÔÁÑÊÕÚÕ"ÔÇÝÚÆÖÕÝÓËÁÔÇÌÕØÚÎÍ¦ÑÏ
ÍËÓ¦ÚÕÖÏÍÑÕßÃÔÕßÝÙÚÇÓÇÚ¦ËÏÙ»
ÁÔÇÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÕ¬ÕßÝÈÒÁÖËÏÕÈËÔàÏÔ¦ÝÑÇÏÚÕÔØÜÚ¦ËÏ!¬ÏÛÇÚÕßÝÑ¦ÔËÏÝÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÖÏÍÑÕßÃÔÕßÝ"
ËÔÁÞÜÏÊÁÇÇÖÇÔÚ¦ÕÚÆÖÕÝ§Ç
ÚÕßÝÖÇÝÙÚÕÔàÜÕÒÕÍÏÑÄÑÂÖÕÚÕß

ÞØÄÔÕÓ¦ÒÏÙÚÇÂØÛËÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕÇÚËÒÏÁÚÕßàÜÍØ¦ÌÕßÁØËÏÝÑ¦ÚÏ"®ÚÕßËÃÖËÖÒÎÙÏ¦àÕÔÚÇÝÍÏÇÔÇÊËÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕ
ÁØÍÕÖÕßËÃÞËÌÚÏ¦ÐËÏÍÏÇÚÕ.YPLM
.HTL9PKPUN®ÑØÏÈ×ÝÚÎÔÃÊÏÇËÏÑÄÔÇÓËÇßÚÂÔÖÕßàÜÍØ¦ÌÏÙËÝÓË
ÚÇÃÊÏÇÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÁÈÒËÖÇÑÏËÍ×ÄÚÇÔÁÍØÇÌÇÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ¬ÇÃÊÏÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÁÔÏÜÛÇ®
¬ÕÃÊÏÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝËÃÔÇÏÑÇÏ
Õ¬àÏÓÑÒÇÈÕÆÔÕÝÑÚÏÓ×ÚÎÔÂØËÓÎÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÇßÙÚÎØÂÖËÏÛÇØÞÃÇÚÕßÚÁÌÇÔÕßÜÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎßÚÁÝÕÏÇØËÚÁÝÓÇàÃÓË
ÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÚÕßÊËÏÔÄÚÎÚÇÓËÁÞÕßÔ
Ñ¦ÔËÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÓËÓËÍ¦ÒÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÔÃÊÏÕÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕß
ÄÖÜÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ¥ÝÌÃÒÕÝÚÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÕÞÏÕÆÓÕØÚÕß®ÒÁËÏÙÚÎÔ

ÒÁËÏÕÈËÔàÏÔ¦Ý¬ÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÚÆÖÕÝÐÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÕÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÕÓËÚÕÌÕØÚÎÍ¦ÑÏÚÕßÖ¦ÒÏ
ÍËÓ¦ÚÕÖÏÍÑÕßÃÔÕßÝßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÌÕØÕÆÙÇÔÍßÇÒÏ¦ÎÒÃÕßÑÇÏÑÇÖÁÒÇ¡ÇÑÇÒ¦ÊËÔÙÕßËÃÖÇÔÇÚÕßÝ
ÖÇÝÙÚÕÔàÜÕÒÕÍÏÑÄÑÂÖÕ"ÇÖÕØËÃÕ
ÈËÔàÏÔ¦Ý¬ÕßÝÖÂÍÇÒÁËÏÕÚÆÖÕÝ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÛÇÚÕßÝÖ¦ÜÍÏÇÓÖ¦ÔÏÕ
ÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇ¹ßÚÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÓÇÝÙßÔÕÓÏÒÃÇ®

Η εποχή της ωριμότητας
¬ÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ5V
4VYL:OHSS>L7HY[®ÚÇÔÌÇÔËØÄÄÚÏÓËÇßÚÄÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÕ§ÏÑ
ÁÏÈÓËÚÁÈÇÏÔËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕß¶ÍÏÇ
ÚÕÔÛËÄÑÇÏÚÕÔÁØÜÚÇÑßØÃÜÝ¶ÓË
¦ÍÍÏÐËÖÕÒÆ¡ÁÙÇÙÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝ
ÚÕßÁÈØÏÙÑÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙËÖÕÒÒ¦

ÊÏÑ¦ÓÕßßÖÇØÐÏÇÑ¦ÑÇÏÓËÚÇÌßÙÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ¬ÄÚËÍËÔÔÂÛÎÑËÎ
ÏÊÁÇËÔÄÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÓË
ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß¬ÕÜØÏÓÄÚËØÕÝÖÒÁÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÄÚÏËÃÞËÁØÛËÏÎ×ØÇÍÏÇÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÍÏÇÔÇËÖÏÞËÏØÂÙÜ
ÓÏÇÇÖÕÒÆÚÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÂËÏÑÇÙÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß
¦ÒÓÖÕßÓÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÊËÑÇÚÁÙÙËØÇàÜÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÊ×ÊËÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÑÇÏ
ÚÇÊÆÕIZPKLZÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔ
ÓËÚÎSPTP[LKLKP[PVU®ËÐÎÍËÃÕÚÁÌÇÔÕÝªÄÑÕÝÖÕßÙÚÕÓËÚÇÐÆËÃÞË
ÍÔÜØÃÙËÏÑÇÏÙßÔÊËÛËÃÓËÙÚËÔÂÌÏÒÃÇÇØÞÏÑ¦ÓËÚÕÔÔÚØ¦ÓËØÚÜÔ)HK
:LLKZ¬àÏÓÑÒÇÈÕÆÔÕÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ§ÏÑ ÁÏÈÖÕß
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÇÍÑ¦ÒÏÇÙËÚÕ
ÖØÄÚàËÑÚØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÁÔÇÔ

 ®ËÔÓÖÕØËÃÄÓÜÝÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÁØÍÇÖÕßÛÇËÑÚËÛÕÆÔ
ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎËÃÔÇÏÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÕßÔÓËËÃÞÇÚËØÜÚÂÙËÏ
ÄÚÇÔÚÇÖØÜÚÕËÃÊÇÛÇÇÔÁÌËØÇÚÕ
¸.H[LZ;V;OL.HYKLU¹¬×ØÇÖÏÇ
ÄÓÜÝÁÞÜËÓÖÒÇÑËÃÚÄÙÕÖÕÒÆÙ»
ÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÜ
ÄÒÇÚÇÁØÍÇÜÝËÔÏÇÃÇËÓÖËÏØÃÇ®
ÁØÕßÓËÖ¦ÔÚÜÝÖÕÏÕËÖÁÒËÐË
ÍÏÇÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÕÃÊÏÕÝÕ§ÏÑ ÁÏÈ
ÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÒÂÙÑÁÉÎÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕ¸+HYRLY^P[O[OL+H`¹ÁÔÇ
ÁØÍÕÓËÖÕÒÒ¦ÒÕßÒÕÆÊÏÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÑØÆÈËÚÇÏÁÔÇÌÃÊÏ®ÄÖÜÝ
ÓÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÕÚÁÌÇÔÕÝªÄÑÕÝ
ÙÜÝÍÏÇÚÃÞÜØÃÝÑÇÑÄÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÒÄÍÏÇÚÃÑÇÏÚÇÊÆÕÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÇÔÚÕÆÑÇÏÙËÑÇÛËÚÃÍÏÇÔÇßÖ¦ØÞËÏÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÕÙÆÓÖÇÔ ÏÇßÚÄ
Õ ÁÏÈÚÕÐÁØËÏÑÇÒ¦®

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Η σύντομη συνάντηση του Χριστόπουλου με την Κρατική
ÖÇÍËÜØÍÃÕß¡ËÚÃÚÒÕ¬ÕÚÇÐÃÊÏ
ÚÕßÜÔ¦ÛÇÔ®ÑÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇÊÏÇÚßÖÜÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÍÔÜÙÚÄÈÏÈÒÃÕÚÕß
ªÃÚÙÇØÔÚ¡ÖÇÞÚÕÁØÍÕÂÚÇÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÁÔÇÚÃÓÏÕÙ¦ÕßÔÚØÇÑÓËËÓÌÇÔËÃÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝ
ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦

Οι έξυπνες επιλογές
ρεπερτορίου
δεν μπόρεσαν
να συγκαλύψουν
πάγια προβλήματα
της ορχήστρας.

Η ερμηνεία ³È¸dT¨È0ÓTÈK{ÜË³Ñ{Ñ¨Ò³É~ÉÂÓÉÐÉÉÈoÉw
ÓØÒÚØ~Ñ{Ù{ÓÚÉ³ÉÐÉoÒÜiÜÑ³{~Ì³i³Ñ

ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÜÔ
ÓÁÙÜÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ¡ÖÁØÔÙÚÇáÔÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÇÚÇÚØÁÞËÏÇØÑËÚÕÆÝÒÒÎÔËÝÙßÔÛÁÚËÝ

ÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕ ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇ
ÈÏÕÒÃÚÕß¡ÖØÇÓÝÖÕßÚÕÇÛÎÔÇáÑÄÑÕÏÔÄ¦ÑÕßÙËÇÑØÏÈ×ÝÁÔÇ
ÓÂÔÇÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔ ØÇÚÏÑÂ

Χ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Αναρωτιέται ÑÇÔËÃÝÚÏÙÑËÌÚÄÚÇÔ
ÑÇÏÖÕÏÇÂÚÇÔÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÚÕßÇÙÃÒÎ²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕßÄÚÇÔ
ÓËÚ¦ÚÕÖÁØÇÝÚÎÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÝ
ÙßÔÇßÒÃÇÝÖÕßÊÏÎÆÛßÔËÚÎÔÎ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÎÔÖØ×ÎÔÇÃÛÕßÙÇ
¢ÃÒÜÔÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®ÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝ
ÛÎÔ×Ô ©ÚÕÔÞËÏØÕÑØÕÚÕÆÙÇÔËÖÃÓÕÔÇÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝÚÕßÝßÚÄÔÚÕÔÓÄÔÕÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÕØÞÂÙÚØÇÝÇÖÄÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÁÜÝ
ÙÂÓËØÇÚÕßÕÖÕÃÕßÎÛÎÚËÃÇÊËÔ
ÇÔÇÔË×ÛÎÑËÖÇØ¦ÚÎÔÖÇÔÛÕÓÕÒÕÍÕÆÓËÔÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÕßÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÑÇÏÚÇ¦ÒÓÇÚÇÖÕßÙßÔÚÁÒËÙËÎÕØÞÂÙÚØÇßÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎ
ÍÔÜÙÚÂÇÍ¦ÖÎÚÕßÙÎÓËØÏÔÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÕÔÕÊÂÍÎÙËÖØÕÌÇÔ×ÝÙÚÎÔ
ÖÇØÇÍÍËÒÃÇÔÁÕßÁØÍÕßÇÖÄÚÕÔ
ÖÏÇÔÃÙÚÇÑÇÏÙßÔÛÁÚÎ²ØÃÙÚÕÇ-

©ØÞÂÙÚØÇËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏÛÇ
ÐÇÔÇÑÕÆÙËÏËÑÔÁÕßÇÖÄÚÎÔ ©
ÙÚÏÝÕßÒÃÕßÙÚÕØ×ÊËÏÕÕÒÃÙÚÂÚÇÔÕÏÇÔ¡Ø¦ÚÙËÑÞØÕ-

ÔÕÝ¬ÙÁÞÕÝÈÏÕÒÕÔÃÙÚÇÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙËÑßØÃÜÝËÖËÏÊÂÊÏÁÛËÚËÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝ
ÚÜÔÌØ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÇßÚÂÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÙÖÇÔÃàÕßÔÙÂÓËØÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝËÔ
ßÖÂØÐËÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÖÒÎÛÜØÏÑÄÝÕÆÚËÄÓÜÝÇÓÁÚÕÞÕÝ!ËØÓÎÔËÃÇÚÕßËÐÁÖËÓÖËÁÔÇËßÍËÔÁÝ
Ö¦ÛÕÝÑÇÏÊÏÁÛËÚËÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
Þ¦ØÎÙÚÏÝÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÊßÔÇÓÏÑÂÝÑÇÏÙÚÎÊÏÇØÑÂÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ¬ÕËÑÌØÇÙÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÊÄÛÎÑËÓËÒßØÏÙÓÄËÔ×ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑË
ÇÖÄÕØÓÂÑÇÏÊÆÔÇÓÎ
ÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÕ²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕÝËÖÁÒËÐËÚÕÙßÓÌÜÔÏÑÄ
ÖÕÃÎÓÇ¬¦ÊËÁÌÎÇØÇÚÕÆÙÚØÇ®
ÚÕßªÃÞÇØÔÚÚØ¦ÕßÝÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÑ¦ÖÕÚË
ßÖÂØÐËÊÏËßÛßÔÚÂÝÕÓÕÒÕÍËÃÑÇÔËÃÝÖÜÝÂÚÇÔÓÏÇÁÐßÖÔÎÑÃÔÎÙÎ

ÑÇÛ×ÝÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÇØÑÕÆÔÚÜÝ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÇÏÁÞËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÒÃÍÇÙÎÓËÃÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÑÛÁÙÕßÔÚÕÙÆÔÕÒÕ§Ç
ÄÓÜÝÖÕßÎËÒ¦ÞÏÙÚÎÙÕÒÏÙÚÏÑÂ
ÌØ¦ÙÎÚÕßÚÙÁÒÕßËÐÁÛËÙËÚÎÔ
ÕØÞÂÙÚØÇÚÄÙÕÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÄÙÕÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÖÕßÇÑÕÆÙÚÎÑËÃÍÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÇØÍÄÚËØÇÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕÈÏÕÒÃËÖÏÈËÈÇÃÜÙË
¶ÑÇÏËÐÂÍÎÙË¶ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÇ
ÁÍÞÕØÊÇËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖÕßÞ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÙÆÔÕÒÕÛÇÇÔÚÁÒËÍË
ÑÇÔËÃÝÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÃÙÎÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ®ÖÕßÊËÔÇÌÂÔÕßÔ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÔÇÇÖÕÍËÏÜÛËÃ ÇÚ¦ÚÇ
ÒÕÏÖ¦Õ²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕÝÓËËÓÌÇÔ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÇÖ»ÄÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÕÓÇÒÇÑÄÝÜÝÖØÕÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎÔÕØÓÂÙÚÏÝßÉÏÖËÚËÃÝÖÇØÇÍØ¦ÌÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙËËÑËÃÔËÝÓËÖÕÏÄÚÎÚËÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÊÜÓÇÚÃÕß
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ΒΙΒΛΙΟ

Ζωές γυναικών
με τραγική
καθαρότητα
Διηγήματα εμπνευσμένα από δεκαέξι
ηρωίδες με δίχως τέλος αντοχή

Της ΝΕΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Γεννημένος ÙÚÎÔ ÛÂÔÇÚÕ 
ÑÇÏËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÝÙÚÕÁÒÍÏÕ
Õß¦ÍÍËÒÕÝØËÚÇÃÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌËÃÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÕÒÃÚÎÝ®
ÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÄÏÙÚÄÚÕÖÕ
0UZPKL:[VY`ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÛÁÓÇÚÇ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇÚÇÚÇÐÃÊÏÇËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÕ ÑÇÏÓËÚ¦ÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÚÎÔÌØÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔßØ×ÖÎÓÇàÃÓËÚÏÝÔÕÓÏÑÁÝ
ÑÇÏÏÙÒÇÓÏÑÁÝÚÕßÙÖÕßÊÁÝÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÕÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÍÏÇÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÙÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇÁÞËÏÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÊÆÕÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÁÔÇÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄÕÊÕÏÖÕØÏÑÄ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕÇÔ¦ÓÓÕÝÖÕßÞ¦ÔËÚÇÏ®ÙÚÎÔÑÇÒÇÃÙÛÎÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
ÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕßÚÎÝÙÚÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÊËÑÇÁÐÏÊÏÎÍÂÓÇÚÇ

ÍØÇÓÓÁÔÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÇÏ
ÑÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎàÜÂ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÏÝÖËØÏÖÒÇÔÂÙËÏÝÚÕß!
©ÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÏÝÁÞÜ
ÍÔÜØÃÙËÏ¡ËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÕÔÄÓÇÚÇÇÒÒ¦ÙËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÍÑßØÃËÝ
¯¬ÏÝÛÇÆÓÇÙÇÍÏÇÚÎÔÇÙÚËÃØËßÚÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÝÚÎÊÃÞÜÝÚÁÒÕÝ
ÇÔÚÕÞÂÚÕßÝÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÔÇÖÇÒËÆÕßÔÑ¦ÛËÓÏÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÎÝÑÇÏÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÙËÑ¦ÚÏ
ËßÍËÔÏÑÄÁÒÎÙÇÔÇÍØ¦ÉÜÍÏÇÔÇ
ÓÎÒÎÙÓÕÔÎÛÕÆÔÕÏÇÍ×ÔËÝÚÕßÝ
¯ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕß
ÔÇÖËØÏÖÒÇÔÎÛËÃÙÚÎàÜÂÑÇÏÚÎÔ
ÉßÞÂÚÕßÝ¯ÃÔÇÏÙÚÕÈ¦ÛÕÝ
ÚÄÙÕÄÓÕØÌÇÃÊÏËÝ¯®

Η Μπουρτζού και η Λαλέ
ÇØÄÓÕÏËÝÕÏàÜÁÝÚÜÔÁÐÏÍßÔÇÏÑ×ÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝËÓÖÔÁËÚÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÇÏÙ¦ØÏÛÓÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇ
¡ÖÕßØÚàÕÆÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝÓËÍÇÒÜÓÁÔÎÙÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇàËÏÚÎÔ
ÕßÚÕÖÃÇÓÁÙÇÙÚÏÝÓ¦àËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ¬ÇÐÃÓÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑËÃÄÖÕßÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÃÙÚËÉÇÔÙËÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙËÓÏÇØÕÓÇÔÚÏÑÂÕßÚÕÖÃÇ
ÙßÓÈÃÜÙÎÝÑÇÏËÏØÂÔÎÝ®¡ÁÙÇ
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÖÔÏÍÓÁÔÎÙÚÇÊÇ-

SHUTTERSTOCK

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ
Σαν άμμος που χάνεται - Στιγμές
από τη ζωή δεκαέξι γυναικών
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2018
σελ. 132

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈ³i
~ÑÜÑËÚi³iÓ~Ùi³È{KÜ{ÜÉËÈ³iØ ³ËÑØ

Η δημοσιογράφοςå³ÑÜÓ³Vi~ÑÚioÊ³¨{ÑÑ³{³ÇÓÈÜi¨×¨ÉË³Ñ{³ÚÒÑ³³ÈÑ³Ó¨Ñ³iØ³ÑÙÉÜ×~³ÌÌÜÉÐ³(ÑÉ{³ÊÐ{ÌÈÙ{ÙÒ~É{~Ñ{iÉÑ¨Ê$ÜÓÐViËÑ¨ÑÚÉËÑÂÉ×ÖoÉ{ÑÌ³i0È¨~ËÑ³È
É~×K{ÐÖVÉËÑ{³¨É{ØÑÌ³{Ø®i¨ËÙÉØ³{Ò¨{ÚÐÙ{ioiÐÒ³³Èå¨É³ÑËÈ

Η Πέτρα φτάνει στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής,
ακολουθώντας την αποστολή των Ευρωπαίων
για να εκπαιδεύσει
τους στρατιώτες να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο
των τζιχαντιστών.
ÑØßÍÄÔÇÑÇÏÙÚÕÔÌÄÈÕÚÎÝ¦ÑØÇÚÎÝÈÃÇÝÖÕßÚÎÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÎÑÕÖÁÒÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÑØÇÚ¦ÚÕÞÁØÏ
ÚÕß¦ÔÊØÇÖÕßÈØÁÛÎÑËÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÕÝÙÚÕÔ

ÃÊÏÕÇÍ×ÔÇ ÇÏÎÇÒÁÄÓÜÝÖÕß
ÁÞÇÙËÚÕÔÍÏÕÚÎÝÇÖÄÒËßÞÇÏÓÃÇ
ÑÇÏÌÕØÕÆÙËÓÏÇÔ¦ÙÖØÎÓ¦ÙÑÇ
ÄÚÇÔÚÕÔËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÈÍÂÑËÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÊÂÒÜÙÎÕÏÕÝÐÁØËÏÓÖÕØËÃÑÏÕ
ÍÏÕÝÚÎÝÔÇÂÚÇÔÚ×ØÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÖÒÂÛÕÝÖÕßÚÏÓÕÆÙËÚÎÓÔÂÓÎËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ¡ÇÚÏÁÌÚÇÏÍË
ÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÖÂÍËÔÇÖ¦ØËÏÉÜÓÃ
ÑÇÏÚÕÙÑÕÚ×ÙÇÔË"®ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏ
ÇÖÇØÎÍÄØÎÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÔÚÇÒÁÚÎ
ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ²ÇÚÏÚàÁÖÕßÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÖÇÚÁØÇÚÎÝ
ÙÚÕÔÇÊËÒÌÕÑÚÄÔÕÖÄÒËÓÕÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÖÕßÊÏÊ¦ÙÑËÏÎÔËÇØÂ
©ÙÒÁÓÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÐËÌÆÍËÏ
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕßËÑÌÕÈÏÙÓÕÆ

ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÇÏÔÃËÝÓËÚÏÝÌÃÒËÝÚÎÝ
ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÚÕÔÑÇÒÄÚÎÝÑÇÏÎ¡ÖÇÞ¦Ø
Ó¦ÔÇÖÁÔÚËÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßÇÔÚÃÍÏÇ
ÓÕÒÆÈÏÇÑÇÏÞÇØÚÏ¦ÑØÇÚÕÆÔÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÝÄÖÒÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏ
ÍßÔÇÃÑËÝÙÆÓÈÕÒÇÖÕßÙËÙÚÏÍÓÁÝ
ÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÝÁÔÚÇÙÎÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏ
ÔÇËÑÌØÇÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÏÝ
ÇÔËÖÇÃÙÛÎÚËÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓÖÔÁËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÁÚØÇ
ÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÕ¡¦ÒÏÚÎÝßÚÏÑÂÝÌØÏÑÂÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÍÏÇÔÇ
ËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÚÜÔ
ÚàÏÞÇÔÚÏÙÚ×ÔÖÄÚÎ¢ÇÃÎÙÚÕ

ÕßÈÒÃÔÕÖÕßÖÇØÇÏÚËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÄÔËÏØÕÑÇÏÊËÔÌËÆÍËÏÓËÚÕÔ
ÑÇÒÄÚÎÝÍÏÇÚÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ
ÄÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏ
ÑØÃÙÎÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÇÊ¦ÞÚßÒ¦
ÚÎÝÔÇÖÇÒËÆÕßÔÓËÚÏÝÞÕØÊÁÝ
ÑÇÏÚÕÊÕÐ¦ØÏÚÕßÈÏÕÒÏÕÆÑÒËÃÔÕÔÚÇÝÚÇÓ¦ÚÏÇÍÏÇÔÇÓÎÌÇÔÕÆÔÚÇÊ¦ÑØßÇÙÚÕßÝÛÇÓ×ÔËÝ
ÚÎÝÊÕßÈÒÏÔÁàÏÑÎÝÖÇÓÖÖÄÚÎÔ
ÇÛÒÃÔÙÚÎÑÜÚÃÇÚÎÔÕßÒÃÇ
ÑÇÏÚÎËÔËÈÏÁÈÙÚÕÁÒÍÏÕÚÎ
ÇÒÁØÏÇÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÚËØÃÔÇÙÚÎËßÑÜÙÃÇÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ§ÕßØÇÖÄÚÎßØÃÇËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÍÔÜØÃàËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÌßÍÏ¦ÑÇÏÚÁÒÕÝËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÁÔÇÝÒÒÎÔÃÊÇÝÊÏÑÎÍÄØÕßÖÇÍÏÊËßÓÁÔÎÝÙÚÏÝÖÇØ¦ÒÕÍËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËÔÄÝËÞÛØÏÑÕÆÑÇÏÐÁÔÕß
ÖØÕÝÚÎÌÆÙÎÚÎÝÑÄÙÓÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇËÖÇÌÂÖÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÖÇØ¦ÊÕÐËÝÙßÍÑßØÃËÝ
ÇÖÕßÙÃÇÙÞÕÒÏÇÙÓÕÆÑÇÏÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕÔß¦ÍÍËÒÕØËÚÇÃÕ
ÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÇÈÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÓËÚÎÔÚØÇÍÏÑÂÚÕßÝÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÃÞÔÕÝÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÕÃÜÙÎÝ
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Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Το Λεξικό
της Οξφόρδης,
η γέννηση
Η ιστορία ενός λαμπρού εγχειρήματος
με τη ματιά του Φαράντ Σαφίνια
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Σε ένα ÇÖÄÚÇÖÏÕÌÏÒÄÊÕÐÇÑÇÏ
ÚÏÚ¦ÔÏÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÁØÍÇÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÓÇÝ
ÚÇÐÏÊËÆËÏÚÕÌÏÒÓËÖÕÞÂÝÚÕßØÇÔÕÆ¢ÇØ¦ÔÚÇÌÃÔÏÇÕÕÖÕÃÕÝÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕÕÓ×ÔßÓÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÓÖËÙÚÙÁÒËØÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕß¦ÏÓÕÔÕßÃÔÚÙËÙÚËØ
ÁÓÇÚÕßÎËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÄÙÕ
ÑÇÏÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÏÙÚÕØÃÇÖÕß
ÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßËÐÏÑÕÆÚÎÝ
©ÐÌÄØÊÎÝÓËÚÕßÝÒÇÓÖËØÕÆÝ
¡ËÒÑÃÓÖÙÕÔÑÇÏÕÔËÔÔÇ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÕßÝÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝ
ÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕßÕÖÕÒÆÍÒÜÙÙÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¬àÁÏÓÝ¡¦ØËáÑÃÓÖÙÕÔÐËÑÏÔ¦ÓÇàÃÓË
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕßÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏ
ÒÂÓÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÙßÔÛÁÙËÏÓÏÇ
ÖÒÂØÎÏÙÚÕØÏÑÂÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝ

Ο καθηγητής
και ο τρελός 

ΕΠΟΧΗΣ (2019)
Σκηνοθεσία: 'Ñ¨Ò³.Ñ×Ë{Ñ
Ερμηνείες: ÉÜ~ËÐV.

(ÉV Ò³ÑÜ{ ³Ì¨ÐÉ¨V ³{
Ò¨Ñ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÇÍÍÒÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝ
ÓËÚÕÔÚËØ¦ÙÚÏÕÄÍÑÕÊÕßÒËÏ¦Ý
àÎÚ¦ËÏÈÕÂÛËÏÇÓÁÙÜÚÇÞßÊØÕÓËÃÕßÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÖÇÔÚÕÆÔ
ËÃÔÇÏÕÊÄÑÚÜØ©ßÃÒÏÇÓ¡¦ÏÔÕØ
ËÔëÖØ×ÎÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝÍÏÇÚØÄÝÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓÕØÌÜÓÁÔÕÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔÁÍÑÒËÏÙÚÕÝÙË
ÑÁÔÚØÕÌØËÔÕÈÒÇÈ×ÔËÍÑÒÎÓÇÚÏ×ÔÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÌÄÔÕÖÕß
ÊÏÁÖØÇÐËËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝÙËÑØÃÙÎ
ÏÊÏÕÌßÂÝÙßÓÈÕÒÂÚÕß¡¦ÏÔÕØ
ÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÚÕßÝÊÆÕ¦ÔÊØËÝ
ËÔ×ÈÕÎÛ¦ÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕÔÇÐËÌÆÍËÏÑ¦ÖÜÝÇÖÄÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝ
ÉßÞÏÑÂÝÔÄÙÕß

Απλό σχήμα
ÑÇÊÎÓÇáÑÄÑÇÏÊÃÞÜÝÏÊÏÇÃÚËØËÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝËÑÖÒÂÐËÏÝÚÕ
ÌÏÒÓÓ¦ÝÓËÚÇÌÁØËÏÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑ¦ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÁÔÇ
ÇÖÒÄÙÞÂÓÇ!ÇÖÄÚÎÓÃÇßÖ¦ØÞËÏÎÖÔËßÓÇÚÏÑÂÁÑØÎÐÎËÔÄÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÙßÍÍØÇÌÏÑÕÆÁØÍÕßÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝ©ÕÔËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÙÜÙÚ¦ÚÕÔÓËÚÇÏÞÓÏÇÑÄÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÉßÞÕÍØÇÌÏÑÄÈ¦ÛÕÝÙËÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓ¦ÒÒÕÔËÖÃÖËÊÕÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ÁÈÇÏÇËÑËÃÔÕÝÑÒÁÈËÏÃÙÜÝÚÇ
Ì×ÚÇÇÖÄÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÛÁÓÇ
ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÜÝ
ËÐÂÝ!ÃÔÇÏÎÖÏÕÙÆÔÛËÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÞÜÙßÔÇÔÚÂÙËÏ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

O Μελ ΓκίμπσονØÜÖoÜØ~ÑÚioi³ÊØ0ÇÓ{ÐØÒ¨ÉÍ~Ñ{.(ÉØÙ{Ñ³Ñ¨ÑoÐÓØÙÌ~³¨$ÈËÜ{ÑÐÒ{¨Ð{~¨Ê×³~ÜÓKÈ³iÑ¨Ò³Ñi
ÇÛ×ÝÁÍØÇÌÇÚÕÙËÔ¦ØÏÕÑ¦ÚÏ
ÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÚÏÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÎ.VVNSLÓÏÒÕÆÙËÍÏÇÚÕ
TVVUZOV[ÁÔÇËÍÞËÃØÎÓÇÖÕß
ÙÚÄÞËßËÔÇÙÑÇÔ¦ØËÏÍÏÇÞØÂÙÎÙÚÕÔÚËØÔËÚÑ¦ÛËÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÁÞËÏÍØÇÌËÃÖÕÚÁ/(WWSLÁÈÍÇàËÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÎÝP7OVULÓÏÇ
ÙßÙÑËßÂÚÙÁÖÎÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒËÝÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕß ÇÏÎ>PRPWLKPHàÎÚÕÆÙË
ÇÖÄÚÕßÝÇÖÒÕÆÝÞØÂÙÚËÝÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÎÖÏÕ
ÑÇÚÇÔÕÎÚÂËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÖÕß
ÁÞËÏÙßÒÒ¦ÈËÏÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÔÕßÝ
ÃÞÇÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÚÄÙÕàÜÔÚÇÔÂÑÇÏËÖÃÑÇÏØÎÄÙÕ
ÚÕ¸;OL:VJPHS5L[^VYR¹ÑÇÏÚÕ
¸ÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÓÃÓÎÙÎÝ¹©ÏËÒÖÃÊËÝÕÏÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÑÇÏÕÏÇÍ×ÔËÝ
ËÔÄÝÑÇÛÎÍÎÚÂÑÇÏÚÕßÚØËÒÕÆ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÄÞÏÓÄÔÕÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕßAÕÆÑËØÓÖËØÍÑÚÕß¬àÕÓÖÝÑÇÏÚÕß
ÑÁÏÚÝÇÒÒ¦ÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏÞØÕÔÏÑ¦ËÔËÃÔÇÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇËÖÕÞÂÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÚÇÏÔÃÇÖÕß
ÚßÍÞ¦ÔËÏÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÇÒÏÄÚËØÎÑÇÏÁÚÙÏÚÎÔ
ÇÌÎÍÕÆÓÇÙÚË®

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στο «Ευτυχισμένος Λάζαρος» ÎÒÃÚÙËªÕØÈ¦ÑËØ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÔÇÒÒÎÍÕØÏÑÄÓÆÛÕÖÕßÄÓÜÝßÏÕÛËÚËÃÑÇÏÓÖÄÒÏÑÇØËÇÒÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇ ¦ÖÕßÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ
ËÖÇØÞÃÇÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏËÔÄÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕßÕÏÑÏÙÓÕÆàÕßÔÓÁÙÇ
ÙÚÎÔ¦ÍÔÕÏÇÊÕßÒËÆÕÔÚÇÝÍÏÇ
ÓÏÇÖÒÕÆÙÏÇÓÇØÑÎÙÃÇ®ÔÇÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÕÑÇÒÕÑ¦ÍÇÛÕÝÔËÇØÄÝ¦àÇØÕÝÛÇÈØËÛËÃÚËÒÏÑ¦
ÙÚÎÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÄÖÕßÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝ¬ÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ßÖÇØÐÏÇÑÄÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÙÞÄÒÏÕ
ÖËØÔ¦ÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÈØÇÈËÆÚÎÑËÑÇÏ
ÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÇÔÔ×ÔÐÇÏØËÚÏÑÂÙËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÑËÔÚØÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÑÇÏÎÇÊËÒÌÂ
ÚÎÝÙÑÎÔÕÛÁÚÏÊÕÝÒÓÖÇ

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

ΑLPHA

Στη «Στιγμιαία οικογένεια»
Õ¡ÇØÑÕßÄÒÓÖËØÍÑÑÇÏ
ÎªÄÕßà¡ÖËØÔÜÝÖÇÔÚØËÓÁÔÕàËßÍ¦ØÏÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÁÔÇ
ÖÇÏÊÃÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÓËÓÏÇÇÚÃÛÇÙÎÞØÕÔÎÑÇÏÚÇÊÆÕÓÏÑØÄÚËØÇÇÊÁÒÌÏÇÚÎÝÑÇÏÑ¦ÖÕßËÑËÃ
ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÐËÑÏÔÕÆÔ ÜÓÜÊÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÛÁÓÇÚÎÝßÏÕÛËÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÐËÌËÆÍËÏÇÖÄÚÏÝMLLSNVVKÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßËÃÊÕßÝ

0U¸¸¸¸mÆÆ

22.45 kk>

21.05 0v_¦>v>¦²-vÀ

21.45 /iË

21.20 ;º¦>R_-ºX©>xx>¦

21.15

-º¦¿x¿¦

21.15 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~

07.30
10.10

11.10

11.35

12.10

13.30


14.00
14.15

15.15

16.15

17.30

18.00
18.20


18.50


19.20

20.00
21.05
21.30


07.30 (Ñ{Ù{~ÊÇi

Ñ$³ÑTÈÙ¨ÌÐØ(Ñ³

K ³É³Ó~³{K Ì³{

oËÜ{ÑÐÑÐ

Ù${Ño~ÑÜË³ÉØ

É({Ð~Ñ{(ËÐÑ

³$É{ÑÐÓØTÓ¨{

ÇÐ~Ñ{ÐÒ³¨ÑØ

i${.ÖÉ¨ÈËo~Ø

Ú(ÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{

{ Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ

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

Ñ(Ñ{T{ÙÖÜi

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

${~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨Ò
16.50 0ÜË³iØÑoÒiØw 

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

È{~ÊÉ~ÐÊVÐÉ
³i ÜÓi:ÓÈ
18.30 &À_¦k-¦²©w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.00*º_©²k¦À_Xn_w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.30 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.40 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 />©²Ã/>_©w 
20.30 /v_¦_>²!º²X¦©w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
21.05 0v_¦>v>

¦²-vÀV7

v>²©vÀ
22.00 ¦-_k¦xXn_V7w 

{{~ÊK{o¨Ñ×{~Ê

É{¨ÒÉTÊØ
23.45 *º_©²k¦À_Xn_w 
00.15 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.30 $4,$ $4.

05.30


08.45
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ΙΔΕΕΣ

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Παρένθετη μητρότητα επ’ αμοιβή: Ηθική επιλογή;
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ*
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ÈÏ×ÔËÏÎÖÇØÁÔÛËÚÎÄÚÇÔÖØÕÙÖÕÏËÃÚÇÏÄÚÏÇßÚÄÖÕßËÑÓÏÙÛ×ÔËÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝÙ×ÓÇÕÆÚËÕÏÊÏÑÁÝ
ÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝËØÇÏÚÁØÜÊËÁÞËÏ
ÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÎÖØ¦ÐÎÇßÚÂ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÑ¦ÔËÏ¶ÎÑßÕÌÕØÃÇËÔÄÝ
ÖÇÏÊÏÕÆÚÕÕÖÕÃÕÓËÚ¦ÚÎÍÁÔÔÎÙÂ
ÚÕßÛÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÙÚÕßÝÍËÔËÚÏÑÕÆÝ
ÚÕßÍÕÔËÃÝ¶ËÃÔÇÏÓÏÇÖØ¦ÐÎÖÕß
ÚÎÝËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÎ ¦ÔËÏÇÖÒ×Ý
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÎÖÇØÁÔÛËÚÎÊÁÔËÚÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÕÖÇÏÊÃÖÕß
ÑßÕÌÕØËÃÑÇÏßÖÕÌÁØËÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÄÚÇÔÚÕÖÇØÇÊÃÊËÏÙÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÕßßÞÔ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÇØÔËÃÚÇÏÔÇÚÕÖÇØÇÊ×ÙËÏÔÚÕÆÚÕÏÝÎ
ÃÊÏÇÁÞËÏÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
ÙÚÕÔÇÓÎÔÏ×ÛËÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦
ÚÎÝÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ËØÍ¦àËÚÇÏÜÝÖÇØÁÔÛËÚÎ

H παρένθετη ÙÓÉ³Ñ{ÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÒÐÉ³Ñ{ÙËÈ~È×¨ÉË~Ñ{È×Ó¨É{Ì³Ñ³Ñ¨ÑÙËÙÉ{³ÈØoÉËØ³È.ÈTÒÐÒÜ{³ÑÑ¨ÉË³Ñ{Ñ³Ñ¨ÑÙÉ{
³Ö³{ØViËÙ{ÑÓTÉ{~Ñ³ÑÙ{~ÒÉ{³ÉÑÈ³Ì³iØ³ÑÐi{ÚÉ{³ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³Ò³iØVÑ¨Ì~É{³Ñ{ÑÈÉTËÉ{ÑÉ¨oÒÇÉ³Ñ{ØÑ¨ÓÚÉ³i

Η άποψη ότι τα όργανά
μας και οι βιολογικές
μας λειτουργίες είναι
ιδιοκτησία μας υπάγεται
σε μια οικονομίστικη
καπιταλιστική πολιτική.
ÔÕÂÙÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÑÇÏÔÇßÖ¦ØÐÜÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏ
ÚÕßÝàÜÍØÇÌÏÑÕÆÝÖÃÔÇÑËÝÖÕßÁÞÜ
ÙÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÓÕßËÔÓÖÕØ×
ÄÓÜÝÔÇßÖ¦ØÐÜÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÕÙ×ÓÇÓÕßÑÁÌÚÕÓÇÏÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÑÇÏàÜÓÁÙÇÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÓÕß
ÑÇÏÚÃÖÕÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕÇÒÒ¦ÐËÏÇßÚÄ©¡¦ÐÏÓÕÝÕ©ÓÕÒÕÍÎÚÂÝ
ÕÝÇÏÍØ¦ÌËÏÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ËÃÔÇÏÚÕÄÒÕÔÇßÚÕÆ®ßÖÕÔÕ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕÇÊÏ¦ÙÖÇÙÚÕÑÇÏÚÕÇÊÏÇÞ×ØÏÙÚÕËÔ×
Õ¦ÒÒÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ¡ÕØÃÝ¡ËØÒÄ

ÕÔÚÃÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏËÃÓÇÙÚËÚÕ
Ù×ÓÇÓÇÝ¦ÖÕÉÎÄÚÏÚÇÄØÍÇÔ¦
ÓÇÝÑÇÏÕÏÈÏÕÒÕÍÏÑÁÝÓÇÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝËÃÔÇÏÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÓÇÝßÖ¦ÍËÚÇÏ
ÙËÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÙÚÏÑÎÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÎÕÖÕÃÇÛÁÒËÏÓÁÙÜÖÕÏÑÃÒÜÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÔÇËÔÚ¦ÐËÏÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÁÚÙÏÔÇÚÕÔÞËÏØÇÍÜÍÂÙËÏËÔÚËÒ×Ý
Β. ¦ÖÕÉÎÄÚÏÎÖÇØÁÔÛËÚÎÍßÔÇÃÑÇËÒËÆÛËØÇÑÇÏÇßÚÄÔÕÓÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇËÑÓÏÙÛ×ÙËÏÚÏÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÇÖÒÕáÑÂÏÄÚÏÖØ×ÚÕÔ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕÏÖÇØÁÔÛËÚËÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇÇÖÄÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ
ÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏËÒ¦ÞÏÙÚÎÂÑÇÛÄÒÕß
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÁÞÕßÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÂÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÚÙÏÖÁÌÚÕßÔ
ËÆÑÕÒÇÛÆÓÇÚÇËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔÔÇ
ËÑÓÏÙÛ×ÙÕßÔÖÇØÁÔÛËÚËÝÍÏÇÔÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÜÔ

ÖÒÕÆÙÏÜÔßÙÚØÇÒ×ÔÑÇÏÓËØÏÑÇÔ×ÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝ
ËÆÚËØÕÔÊÏÄÚÏÎÇßÚÕÔÕÓÃÇ
ÄÖÜÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜËÖÏÞËÃØÎÓÇËÃÔÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÎÛÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÒÄÛÁÒÜ®ÂÊËÔÛÁÒÜ®
¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔÓÏÇÇßÛÇÃØËÚÎ
ËÖÏÒÕÍÂÎÛÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ ÇÔÚÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÎÕÖÕÃÇÊÏÁÖËÚÇÏÇÖÄ
ÑÇÛÕÒÏÑÕÆÝÎÛÏÑÕÆÝÔÄÓÕßÝßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØ×ÔÇËÖÏÒÁÐÜ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕß
¶ÖØÜÚÃÙÚÜÝ¶ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÓÄÔÕÜÝÓÁÙÕÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝÑÇÏÜÝÙÑÕÖÄÏÄÚÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÚÕßËÇßÚÕÆÓÕßÂÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÇÔÇÏØËÃÚÎÔÎÛÏÑÂÓÕßÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÎÔÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßÝÑÇÏ
ÓËÚÕßÝßÖÕÈÏÈ¦àËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÖÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏ¦ÓÕßÚÕßÝÖÕßÜÝ
ÇßÚÄÔÕÓÇÄÔÚÇÁÞÕßÓË
ÔÚÕÆÚÕÏÝÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÑ¦ÔËÏÎ

Το ότι η παρένθετη
γυναίκα ελεύθερα
και αυτόνομα αποφασίζει
να εκμισθώσει τις αναπαραγωγικές της λειτουργίες είναι απλοϊκό.
ËÓÖÕØÏÑÂÖÇØÁÔÛËÚÎÓÎÚÁØÇÄÚÇÔ
ÇÖÕÌÇÙÃàËÏßÖÕÚÃÛËÚÇÏÇßÚÄÔÕÓÇ
ÔÇËÑÓÏÙÛ×ÙËÏÚÏÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝ
ÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÃÊÏÇËÒËÆÛËØÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÓÏÇÖÚßÞÂÚÕßËÇßÚÕÆÚÎÝÊÎÒÇÊÂÇßÚÄÔÕÓÇÇÔÇÏØËÃÚÎÔÎÛÏÑÂ
ÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄ
ÕØÏÙÓÁÔÕÏÌÏÒÄÙÕÌÕÏÁÞÕßÔÓÏÒÂÙËÏ
ÍÏÇÇÔÚÃÌÇÙÎ®ÂÖÇØÇÊÕÐÄÚÎÚÇ®
ÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Ñ¦ÖÕÏÕÏ
¦ÒÒÕÏÌÏÒÄÙÕÌÕÏÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÔ
¡ÇØÐÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÁÔÇËÃÊÕÝ

Για περαιτέρω μελέτη
| ÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆÃÔÇÏÕÏØÃàËÝ
ÚÎÝÎÛÏÑÂÝÑÇÏÊÏÑÇáÑÂÝÇßÚÕÑÇÚÇÔÄÎÙÂÝÓÇÝßÖÄÇÖËÏÒÂ"©ÏÇÖÄÉËÏÝ
ÚÕß1 YNLU/HILYTHZÍÏÇÚÏÝÍËÔËÚÏÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ®ÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÏÙÇÍÜÍÂÙÚÎÏÕÎÛÏÑÂ!ÙÚÕØÏÑÁÝ
ÑÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ®
ËÒÎÈÕÍÏÇÚàÂÝÑÇÏ ÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆ
ËÖÏÓÆÍÞØÕÔÎÇÏÊËÃÇËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙËÒ 
| ÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆ¬ÏËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ"½ÍÏÇÚÃÚÕÁÓÈØßÕPU]P[YV
ÊËÔËÃÔÇÏßÒÏÑÄÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓË"®ÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ©¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÕÏÚËÞÔÏÑÁÝÚÎÝÏÇÚØÏÑ×Ý
ßÖÕÈÕÎÛÕÆÓËÔÎÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ®
 ÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆØÜÚÕÖÇÖÇÊ¦ÑÎÝÑÇÏ¬ØÁÒÑÇËÖÏÓÆÍÞØÕÔÎÇÏÊËÃÇËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÙËÒ 
|4:HUKLS¬ÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕÞØÂÓÇ®ÛÂÔÇÄÒÏÝÓÚÌØ¡¡ÎÚÙÄÝ

* Η κ. Ελένη Καλοκαιρινού είναι
αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας
του ΑΠΘ, συγγραφέας του βιβλίου
«From Meta-Ethics to Ethics: An
Overview of R. M. Hare’s Moral
Philosophy», Peter Lang, Frankfurt am
Main 2011.

Η ζοφερή κληρονομιά μιας φασιστικής κοσμοαντίληψης
Εμβαθύνοντας στα ημερολόγια εξομολογητικής γραφής και αναστοχασμού των Μάρτιν Χάιντεγκερ και Καρλ Σμιτ
Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ
Μαύρες διαθήκες. Δοκίμιο για τα όρια
της ημερολογιακής γραφής
εκδ. Κίχλη, 2018, σελ. 240
Στις «Μαύρες διαθήκες» Õ§ÏÑÂÚÇÝÏÔÏÄÙÕÍÒÕßÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÔÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÚÕßÖ¦ÔÜÙËÊÆÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑ¦ÎÓËØÕÒÄÍÏÇ!ÚÇ¡ÇÆØÇ
¬ËÚØ¦ÊÏÇ®ÚÕß¡¦ØÚÏÔ²¦ÏÔÚËÍÑËØ
ÑÇÏÚÕ.SVZZHYP\T®ÚÕß ÇØÒÓÏÚ
¬ÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÂÝÍØÇÌÂÝÑÇÏÇÔÇÙÚÕÞÇÙÓÕÆËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÚÎÝ±ÙÚËØÎÝØÞÇÏÄÚÎÚÇÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÜÔÃÒÏÕßØÏÙÚËÃÊÎßÍÕßÙÚÃÔÕßÑÇÏ¡¦ØÑÕßßØÎÒÃÕßÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕß
ÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÙÚÕÔËÙÜÚËØÏÑÄËÇßÚÄÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÕÏÇÌÕØÏÙÚÏÑÁÝÌÜÔÁÝÚÜÔÎÓËØÕÒÕÍÃÜÔÚÕßÓÏÚÔÕÓÏÑÕÆÚÕßqª¦ÏÞ
ÑÇÏÚÕß²¦ÏÔÚËÍÑËØÖØÆÚÇÔÎÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß¢Ø¦ÏÓÖÕßØÍÑ
ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÔÇàÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÚÎ
àÕÌËØÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÓÏÇÝËÙÜÙÚØËÌÕÆÝÌÇÙÏÙÚÏÑÂÝÑÕÙÓÕÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÙËÕØÏÇÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕ
© ÇØÒÓÏÚ ÇÔÇÑØÃÛÎÑËÙÚÎ§ßØËÓÈÁØÍÎÚÕ 
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕßÇÖÕÊÕÛÕÆÔ
ËßÛÆÔËÝÍÏÇÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÖØÕÖÇØÇÙÑËßÂËÖÏÛËÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß®
ÛÜ×ÛÎÑËÊÏÄÚÏÕÏÏÊÁËÝÇÖÄÔÕÓÏÑÂ¦ÖÕÉÎÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÍÑÒÎÓÇ

Ο Νικήτας Σινιόσογλου, ¨~É~ÜiÐÓØÑÙÉ{Ð{ÑÙ{ÒÜÉÂio{Ñ³Ò{³Éo~É¨³i.{o~ÑÖ¨i×³VÉ¨{Ù{ÑKÑËÉ{³iÌÜiwÓÐKÜiÐÑ³iØÉ³É¨{~Ì³i³ÑØ~Ñ{ÉÐÓÉ³Ñ{o{Ñ³Ó³ÈK{KÜËV³{ØtÑÖ¨ÉØÙ{ÑÚÊ~ÉØuVÐÉ³Ñ×¨Ò³iØÑÑo³{~ÊØ³ÈÉÐÉ{¨ËÑØÒÉÙÖ×{Ü×{~ÒiÐÉ¨ÜÌo{ÑU³ÑtÑÖ¨Ñ0É³¨ÒÙ{Ñu³ÈÒ¨³{Ò{³Éo~É¨V~Ñ{³t©©>¦xºu³ÈÑ¨Ü.Ð{³

Ο Σινιόσογλου θεωρεί
ότι οι Σμιτ - Χάιντεγκερ
παραβλέπουν πόσο
δύσκολη είναι η αγάπη,
όχι του «πλησίον» αλλά
του «μακράν».
¬Õ ÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÕÇÖÕÒßÚÇØÞÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÚÕß¢ÆØËØÑÇÏÕÏÔÇàÃ
ÇÔÁÈÎÑÇÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ©ÓÏÚÙßÓÖÇØÇÚ¦ÞÛÎÑËÓËÚÕÔÁÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÑÇÏÚÕ ÙÚÂØÏÐËÛËÜØÎÚÏÑ¦ÚÕßÝ
ÊÏÇÈÄÎÚÕßÝÌßÒËÚÏÑÕÆÝÔÄÓÕßÝÚÎÝ
§ßØËÓÈÁØÍÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÙÚÄÞËßÇÔ

ÙÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÎÝÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÝ®
ÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÇÃÓÇÚÕÝØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÔÕÓÏÑÂËÖÏÛË×ØÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÇÌÕÓÕÏÜÓÁÔÕ®ËÙÜÚËØÏÑÄ
ËÞÛØÄÚÕßÝÈØÇÃÕßÝßÖÕÙÚÂØÏàË
ÄÚÏÊËÔËÃÞÇÔÍËØÓÇÔÏÑÄÇÃÓÇÑÇÏÜÝ
ËÑÚÕÆÚÕßÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÃÊÏÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÓË
ÁÔÇÔËØÓÇÔÄÖÕÒÃÚÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÏÔÏÄÙÕÍÒÕß
ÙÚÕ.SVZZHYP\T®  Õ
ÓÏÚÖËÚßÞÇÃÔËÏÔÇÛÕÒ×ÙËÏÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÎÚÚÎÓÁÔÕßÖÕÒÏÚÏÑ¦
ËÇßÚÕÆÑÇÏÔÏÑÎÚ×ÔËÞÛØ×ÔÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÙÚÎÛÁÙÎÓÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÛËÕÒÕÍÃÇ®ÚÕßÚØÁÌËÚÇÏËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÕÔËÈÏ¦ÛÇÔ®ÚÕß²ÕÓÖÝÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝËÑÑÕÙÓÏÑËßÓÁÔÎÝËÐÕßÙÃ-
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