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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

2.300 μέρες για
εκδίκαση μιας
αστικής υπόθεσης
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα στην κορυφή της δικαιοσύνης δεν είναι τα
μοναδικά που απασχολούν το δικαστικό σύστημα της Κύπρου. Η έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων
αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης με αδύναμο κρίκο το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο χρόνος εκδίκασης
μιας υπόθεσης είναι 2300 μέρες,
όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι
582 μέρες. Σελ. 6
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Βγήκαν σκελετοί από ερμάρια των ΣΠΙ
Έφτασε στα άκρα η κόντρα ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, λόγω του πορίσματος, προμηνύοντας σκληρό προεκλογικό
Ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος και με την Αντιπολίτευση να διατηρεί
στην επικαιρότητα τον Συνεργατισμό, ο
ΔΗΣΥ αντιλαμβάνεται πως δεν τον συμφέρει
πλέον να αποφεύγει το θέμα. Δημοσκοπήσεις,

άλλωστε, δείχνουν σχετική φθορά που θα
πρέπει να τύχει διαχείρισης. Πλέον εγκαταλείπει την αρχική αμηχανία και μπαίνει σε
ευθεία αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ. Θυμίζει
την εποχή Χριστόφια σε μία προσπάθεια πό-

λωσης και επιχειρεί να αφήσει αιχμές για τη
δράση στελεχών του ΑΚΕΛ. Αιχμές για λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους,
αλλά και για το πώς αντέδρασαν κατά τη
διάρκεια της κατάρρευσης. Το ΑΚΕΛ δεν

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Νέα παράταση για το Brexit

Τουρκικό πλάνο
και κινήσεις
ενόψει θέρους

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 138

Δικαιοσύνη κατά
των επενδύσεων

Η τουρκική διπλωματία στρέφεται στις εξελίξεις
στο Κυπριακό και στα εναλλακτικά σχέδια
που έγιναν αντικείμενο του συνεδρίου για
«Το Μέλλον του Κυπριακού», που διοργανώθηκε στο «Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής»
στην Αμμόχωστο και στο οποίο μετείχαν
Τούρκοι διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Υπογραμμίζουν έτσι ότι η Τουρκία έχει δύο στόχους,
την κατοχύρωση πολιτικής ισότητας της τ/κ
πλευράς σε όλα τα πεδία και τη διαιώνιση
των εγγυήσεων με ένα νέο μοντέλο. Σελ. 4

Οι χρόνιες καθυστερήσεις στην δικαιοσύνη επηρεάζουν τον τομέα των
επενδύσεων. Στοιχεία της Ε.Ε. δείχνουν ότι η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη από το τέλος λόγω του πιο ψηλού
χρόνου που χρειάζεται για την επίλυση διαφορών και απονομής δικαιοσύνης. O χρόνος επίλυσης μιας διαφοράς
ανέρχεται στις 2.800 μέρες. Σελ. 7

ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Σημείο μηδέν για πολιτική ισότητα

Αλλαγή κουλτούρας
στη δικαιοσύνη
Οι Queen’s Counsels (QC) Παύλος Παναγή, Kerim Fuad και ο δικαστής Anthony Bate μιλούν στην «Κ» για τις
αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητες
της κυπριακής δικαιοσύνης, καθώς
επίσης και για τον ρόλο των ερευνητικών επιτροπών. Στέλνουν μηνύματα
αισιοδοξίας, αλλά παροτρύνουν και
προς θεσμική υπευθυνότητα. Σελ. 8

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ

Το ΔΗΚΟ είναι
θέσεις όχι πρόσωπα

Μόνο συνολική συμφωνία για την εκτελεστική εξουσία ο στόχος της ε/κ πλευράς.
Ποια τα σημεία διαφωνίας από το Μοντ
Πελερέν έως σήμερα. Σελ. 4

Την ώρα που η μισή χώρα σαλπίζει υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. και η άλλη μισή νιώθει προδομένη γιατί δεν προχωρεί η διαδικασία εξόδου,

ο εφιάλτης της αποσύνθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου της χώρας ήταν το επιχείρημα που βάρυνε περισσότερο στη συνείδηση της συντηρητικής Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι όταν, επιτέλους, γύρισε την πλάτη στους ακραίους ευρωσκεπτικιστές του κόμματός της, εγκατέλειψε το «σκληρό Brexit» και έριξε γέφυρες συνεννόησης προς την κατεύθυνση των αντιπολιτευόμενων Εργατικών. Σελ. 21

Οι τετράμηνες
εξετάσεις στον αέρα
Σκέψεις για μέτρα οι μαθητές

Το ΔΗΚΟ στηρίζεται σε αρχές και όχι
σε πρόσωπα, λέε στην «Κ» ο Μαρίνος Μουσιούττας. Ξεκαθαρίζει πως
αποτελεί τιμή η πρόταση του Νικόλα
Παπαδόπουλου να συμμετάσχει στο
ψηφοδέλτιο, υπογραμμίζοντας πως
με τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο τους συνδέει μια ειλικρινής φιλία. Σελ. 15

Συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ Υπουργείου
Παιδείας και φορέων σχετικά με το Σχέδιο
Αξιολόγησης Μαθητή. Παρά τις έντονες
διαφωνίες των φορέων για τις τετράμηνες
εξετάσεις, το Υπουργείο Παιδείας εμμένει
πως πρέπει να εφαρμοστούν με τη νέα
σχολική. Σελ. 16

ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Το στοίχημα Ζάεφ
μετά τον Τσίπρα

Στόχος η εδραίωση
στο πολιτικό σκηνικό
«Το στοίχημα δεν είναι άλλο από το
να δηλώσουμε ισχυρή παρουσία
στην πολιτική ζωή του τόπου», αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Γιάννος Λακκοτρύπης. Παραδέχεται
πως στόχος είναι η παρουσία στο
Εθνικό Συμβούλιο, χωρίς να αποκλείεται και κατάληψη της έδρας. Σελ. 15

είναι πάντως διατεθειμένο να σιωπήσει. Αντίθετα, κτίζει μέτωπο με τα υπόλοιπα κόμματα
του χώρου, αποδομώντας και τον Χάρη Γεωργιάδη, αλλά και το περιβάλλον του που
βρισκόταν σε θέσεις κλειδιά. Σελ. 10

Ορόσημο οι επερχόμενες εκλογές
Ο Ζόραν Ζάεφ, ενόψει καλπών στις 21
του μήνα, ποντάρει επικοινωνιακά στα
οφέλη από τη συμφωνία των Πρεσπών
που έφερε στις «βαλίτσες» του ο Αλέξης
Τσίπρας, στην πρώτη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη μετονομασία
της χώρας σε Βόρεια Μακεδονία. Σελ. 20

Πολλά τα μέτωπα για Ερντογάν

Η οικονομία, η σύγκρουση με Ουάσιγκτον
για Κουρδικό και S-400 και τα μεθεόρτια
των δημοτικών με επιπτώσεις και αλλαγές
στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό. Σελ. 5

Δεν έκοψαν τις επενδύσεις οι Ρώσοι

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Χρήστος Βασιλείου: Πολλά πλεονεκτήματα προσφέρει η Κύπρος

Η Δικαιοσύνη

Στην Κύπρο υπάρχουν επενδύσεις τόσο
από αμερικανικές εταιρείες και επενδυτικά
ταμεία, αλλά και από ρωσικές και ουκρανικές, παρά το ότι έγινε επαναπατρισμός
κεφαλαίων στη Ρωσία ύψους 10 δισ. ευρώ.
Αυτό δήλωσε στην «Κ» ο νέος CEO της
KPMG Κύπρου, Χρήστος Βασιλείου, προσθέτοντας ότι η Κύπρος διατήρησε τα

σημαντικά πλεονεκτήματά της ως χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ αναπτύσσει
και άλλους τομείς. Για την οικονομία τονίζει ότι αναμένεται να συνεχίσει την
ανοδική της πορεία. Αναφέρεται επίσης
στις πολιτογραφήσεις και τη γραφειοκρατία, η οποία, όπως τονίζει, καθυστερεί
τις επενδύσεις. Οικονομική, σελ. 4

Η Άμυνα ως επένδυση ευθύνης
Γράφουν στην «Κ» δέκα απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί
Αν θέλουμε μια Ελλάδα, η οποία να εξασφαλίζει ειρήνη και συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στους πολίτες της, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το
ζήτημα της άμυνας της χώρας, λένε στην
«Κ» οι 10 απόστρατοι. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η άμυνα χρηματοδοτείται
για το 2019 μόλις με 1,7% του ΑΕΠ έναντι

προβλεπομένου 2%. Το 70% καλύπτει αποδοχές του προσωπικού και μόλις από 15%
λειτουργικές ανάγκες. Τέλος, επισημαίνεται
ότι τα θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας
απαιτούν ευρύτατη κοινωνική αποδοχή
και συνεκτική - συλλογική προσπάθεια
όλων των κρατικών φορέων και κοινωνικών
δυνάμεων. Σελ. 17-18

Το πρόσωπο της Δικαιοσύνης κάθε συντεταγμένης πολιτείας είναι ένα από τα
βασικά συνθετικά του γενετήσιου κώδικά της, αλλά και η μονάδα μέτρησης
της παιδείας που χαρακτηρίζει τον λαό
της. Το γεγονός ότι η πορεία εκδίκασης
μιας αστικής υπόθεσης στο Ανώτατο
Δικαστήριο της Κύπρου έχει μέσο όρο
αναμονής τις 2.300 μέρες, από μόνο του
λέει πολλά, καθότι οι αριθμοί δεν καμουφλάρονται. Παράλληλα, στον επιχειρηματικό χώρο, τα δεδομένα δείχνουν
πως για να επιλυθεί μία διαφορά μέσω
δικαστηρίων χρειάζονται περίπου 2.800
μέρες, που αντιστοιχεί σε 8 χρόνια.
Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που μας
επιτιμούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για τη βραδυπορούσα Δικαιοσύνη μας.
Εκείνο που υπογραμμίζαμε καθημερινώς
το 2013 ήταν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη
από μεταρρυθμίσεις για να αλλάξει
ριζικά και προς το καλύτερο η χώρα.
Δυστυχώς, η κατηφόρα συνεχίζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΚΘΕΣΗ

Εικαστικό πρότζεκτ «For Ever More Images?»
Ανοίγει τις πύλες το εικαστικό και συνεδριακό πρότζεκτ «For Ever More Images?», το οποίο εξετάζει τον τρόπο που παράγουμε, αντιλαμβανόμαστε και
νοηματοδοτούμε τις εικόνες στον 21ο αιώνα. Στην «Κ» μιλούν οι επιμελητές
της έκθεσης, Πάσκου Βοργία και Γιώργο Καραηλία. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Γιώργος Κιμούλης μιλάει στην «Κ»
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Κιμούλης παίζει και σκηνοθετεί το έργο
του Γκέλμαν «Το παγκάκι». Μαζί του η ηθοποιός Φωτεινή Μπαξεβάνη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλάει στην «Κ» για τον παράσταση και τη διαχρονικότητα του έργου του σπουδαίου Ρώσου θεατρικού συγγραφέα. Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νένα Βενετσάνου... μία σπουδαία καλλιτέχνης
Η Νένα Βενετσάνου μιλάει στην «Κ» επί τη ευκαιρία της Εσπερίδας αφιερωμένης στον Γιώργο Σαραντάρη, που συνδιοργανώνουν το πολιτιστικό σωματείο
«Γιώργος Σαραντάρης» και το περιοδικό «Διόραμα», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ζωή, σελ. 8

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Τραγωδία άνευ τέλους

Η ρεβάνς της Χρυσταλλούς και η φανουρόπιτα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Αν και το ζήτημα των αγνοουμένων
είναι αμιγώς ανθρωπιστικό, οι χειρισμοί
των οποίων έτυχε από τις
εμπλεκόμενες πλευρές
υπήρξαν κατά κανόνα πολιτικοί. Ήταν πολιτικός
πόλεμος μεταξύ Άγκυρας
και Λευκωσίας, με την Αθήνα στο πλευρό μας. Μόνο που η τουρκική
πλευρά έδρασε επαγγελματικά, ενώ η
δική μας – πλην κάποιων διαστημάτων,
συμπεριφέρθηκε ερασιτεχνικά, παίζοντας
κομματικά παιχνίδια και ευνοώντας τη
δημιουργία ενός συμπλέγματος καριεριστών. Ψάξτε τη σύνθεση της Επιτροπής
Συγγενών, με τους επικεφαλής δεμένους
στις καρέκλες επί τέσσερις δεκαετίες.
Πρόκειται για Μη Κυβερνητική Οργάνωση
που λαμβάνει ωστόσο κυβερνητική χορηγία που αγγίζει τις 120.000 ετησίως
και ούτε Ελεγκτική Υπηρεσία την αγγίζει
ούτε Βουλή! Είναι βλέπετε οργάνωση
«ιερού σκοπού». Από αυτήν προέρχεται
και το μεταβατικό μέλος της ΔΕΑ, Νίκος
Θεοδοσίου που ανέλαβε στη θέση του
Νέστορα Νέστορος μέχρι 31 Μαΐου. Παράλληλα λειτουργούσε και η κρατική
Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, με
επικεφαλής αδελφό ενός των ηγετών της
Επιτροπής Συγγενών και μια κουστωδία
αστυνομικών της ΚΥΠ που ήταν εντεταλμένοι να μαζεύουν πληροφορίες.
Όπως αντιλαμβάνεστε από τα άκρως
φτωχά αποτελέσματα των ανασκαφών
σήμερα, καθώς και από τους άδειους, ως
επί το πλείστον φακέλους των αγνοουμένων που άφησαν πίσω τους, είχαν βρει
δουλειά ζάχαρη, αφού εκτός των άλλων
ήταν και άκρως απόρρητη! Όλο αυτό το
συνονθύλευμα είχε φροντίσει ώστε ο
κατάλογος των αγνοουμένων να παραμείνει απόρρητος μέχρι το έτος 2000. Το
κατάντημα είναι το ζήτημα στην ουσία
έχει κλείσει, αφού το 2018 ανευρέθηκαν
οστά 14 μόνο ατόμων, σε σύνολο 1.510
Ε/κ και 492 Τ/κ αγνοουμένων και να έχουν
ταυτοποιηθεί τα λείψανα 832 Ε/κ και 246
Τ/κ. Πλην τούτου κρίσιμο σημείο είναι
πως στην τελευταία έκθεση του γ.γ. του
ΟΗΕ, 30/01/2019, η αναφορά στους αγνοούμενους αποτελείται από δύο παραγράφους στις οποίες, οι ευθύνες της Άγκυρας
για την παροχή πληροφοριών με τοποθεσίες πιθανών χώρων ταφής αγνοουμένων εξισώνονται με εκείνες της Λευκωσίας και της Αθήνας. Αυτά που γράφονται στην έκθεση για τους αγνοούμε-

νους προέρχονται από τη ΔΕΑ, δηλαδή
του κ. Νέστορος περιλαμβανομένου. Μη
έχοντας τι να κάνουν στην Κύπρο, τα
μέλη της ΔΕΑ προγραμμάτισαν σειρά
ταξιδιών στο εξωτερικό με την πρόφαση
αναζήτησης στοιχείων για τους αγνοούμενους. Εσχάτως πήγαν στο Λονδίνο
όπου σύμφωνα με δηλώσεις του Νέστορος
στο ΚΥΠΕ μεταξύ άλλων, «η αντιπροσωπεία της ΔΕΑ βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, για να μελετήσει αρχεία
για την περίοδο 1963-67. Δεν ήταν αρχεία
που αφορούν συγκεκριμένα την περίπτωση των αγνοουμένων, αλλά δυνητικά
θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες
πληροφορίες». Μετά πήγαν στα Βρετανικά
Εθνικά Αρχεία και στα αρχεία του Πολεμικού Μουσείου στο νότιο Λονδίνο!
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν δεν υπάρχει λογοδοσία καθείς κάνει κατά το δοκούν. Η Τουρκία από την άλλη, η οποία
ευθύνεται για την εκτέλεση αιχμαλώτων
πολέμου το 1974 και για την μετακίνηση
ομαδικών τάφων, ακολουθώντας μελετημένη στρατηγική και έξυπνη τακτική,
ανέθεσε στην Τ/κ μέλος της ΔΕΑ Γκιουλντέν Πλουμέρ Κουτσιούκ, την επιχείρηση
συγκάλυψης των εγκλημάτων της. Τραγικό παράδειγμα η περίπτωση των 80
Ασσιωτών αιχμαλώτων που εκτελέστηκαν
και τάφηκαν από τα κατοχικά στρατεύματα στο Ορνίθι και στη συνέχεια τα λείψανά τους μετακινήθηκαν στο πλαίσιο
επίσης στρατιωτικής επιχείρησης. Όπως
η ίδια μου είχε πει στις 21/8/2017, «σύμφωνα με πληροφορίες από έρευνες του
Γραφείου μου, αυτά τα οστά είτε ρίχτηκαν
στη θάλασσα είτε καταστράφηκαν».
Ωστόσο, στις 17/11/2017, η ίδια εκ μέρους
της ΔΕΑ ανακοίνωσε ότι, «τα οστά των
Ασσιωτών είχαν, από το 1995, μεταφερθεί
στον χώρο σκυβάλων Δικώμου, σύμφωνα
με μαρτυρίες που συνελέγησαν τα δύο
τελευταία χρόνια». Στις 28/11/2017 ο κ.
Νέστορος δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ότι
η πληροφορία που έδωσε με έγγραφο
στη ΔΕΑ, η Γκιουλντέν Πλουμέρ Κουτσιούκ για μετακίνηση των οστών Ασσιωτών αγνοουμένων στο Δίκωμο αξιολογείται από τη ΔΕΑ ως βάσιμη… Γι’ αυτούς και χίλιους άλλους λόγους η τραγωδία
των αγνοουμένων είναι άνευ τέλους, με
αυτουργούς που έχουν διευθύνσεις και
ονόματα.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Πληγωμένη σαν τη Μάρθα Βούρτση φεύγει

από την Κεντρική Τράπεζα η διοικήτρια Χρυσταλλού. Όπως είπε την Παρασκευή, μιλώντας στο προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας,
πληγώθηκε σφόδρα για το μπούλινγκ και τα
σχόλια που δέχθηκε για συμβόλαιο διορισμού της και τους ισχυρισμούς ότι το πλαστογράφησε. Επικαλέστηκε μάλιστα τον μεγάλο
Θεό που έκανε να βρεθούν στο κομπιούτερ
της τέως ιδιαιτέρας της τα δύο συμβόλαια
που η ίδια πρότεινε στον Healthy, αλλά είχαν
χαθεί. Δηλαδή, αν φούρνιζε έγκαιρα μια φανουρόπιτα μπορεί το πρόβλημα να ελύνετο
από τότε; Παρόλο το μπούλινγκ που δέχθηκε
όμως η καριέρα της μια χαρά προχώρησε και
η ίδια βγήκε νικήτρια. Και τώρα δρέπει τους
καρπούς των κόπων της αφού είναι, όπως η
ίδια αποκάλυψε, περιζήτητη.
Όπως αποκάλυψε έχει ήδη δεχθεί προτά-

σεις από το εξωτερικό για διορισμό σε Διοικητικά Συμβούλια. Όχι μία, ούτε δύο, αλλά
τρεις εταιρείες θέλουν να μας πάρουν τη
Χρυσταλλού και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές της. Και ενώ σκεφτόμουν με θλίψη πως
έπρεπε σήμερα να της αφιερώσω ένα αποχαιρετιστήριο έκανε την αποκάλυψη-βόμβα
πως δεν πρόκειται να τη χάσουμε. Θα επανέλθει για τη ρεβάνς.
Ναι, μπορεί στο εξωτερικό να διαπρέπει μέ-

σω Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά στην Κύπρο θα παραμείνει στην επικαιρότητα μέσω
των δικαστηρίων. Μελετά, όπως είπε, με
τους νομικούς της συμβούλους να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά όσων την συκοφάντησαν. Περιέγραψε με το δικό της τρόπο πως
βίωσε το μπούλινγκ από όσους της καταλόγισαν πλαστογράφηση του συμβολαίου της.
«Αυτό, θα λυθεί στο Δικαστήριο τώρα που
δεν θα είμαι διοικητής», είπε η Χρυσταλλού
συμπληρώνοντας: «Αλλοίμονο εάν ένας Διοικητής πλαστογραφούσε το συμβόλαιό του».
-«Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές» που λέει και η Αγία Γραφή.
Για όσους δεν θυμούνται η Χρυσταλλού είχε

παραδεχθεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών
ότι η ίδια έκανε παρεμβάσεις στο συμβόλαιο
της, τόσο για το ασυμβίβαστο όσο και για την
αντιμισθία της.
Η μεγάλη μου απορία είναι αν η Χρυσταλλού

θα κινηθεί νομικά και κατά του προέδρου
Αναστασιάδη. Ο ίδιος ο πρόεδρος στις
31/10/2014 με γραπτή του δήλωση κατακεραύνωνε τη Χρυσταλλού για όσα είχε ανα-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Την ίδια ημέρα, όπως βρήκα στις σημειώσεις

μου, όλα τα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις, ζητώντας την παραίτηση της Χρυσταλλούς. Αυτή όμως δεν πτοήθηκε, δεν παραιτήθηκε, έριξε τα μαλλιά της πίσω και παρέμεινε στο καθήκον φεύγοντας. Όχι από τη θέση

της αλλά αναχωρώντας αυθημερόν για ιδιωτικό ταξίδι. Ήταν η κατάλληλη απάντηση ενός
διοικητή που άρχιζε τη λαμπρή του καριέρα
και δεν είχε καμία διάθεση να την τερματίσει
πρόωρα, επειδή έτυχε να του το ζητήσουν
όλα τα κόμματα του τόπου και έμμεσα αυτός
που τον διόρισε. Ο διοικητής θα έμενε στη
θέση του για άλλα πέντε σχεδόν χρόνια. Μαζί
βεβαίως με την τάτσα, αλλά με ένα καλό μισθό, συντάξεις και τη σκέψη στη διάσωση του
τόπου και της οικονομίας. Και τα χρόνια κύλησαν με χιλιάδες πολλές και άλλα τόσα ευτράπελα. Θυμάστε την πιο εντυπωσιακή της δήλωση: «Αυτό στην ουσία που ενοχλεί αυτούς
που ανήκουν στο οργανωμένο κύκλωμα υπόσκαψής μου, είναι το ότι ξέρω πολλά για πολλούς» που αργότερα διέψευσε.
Στις σημειώσεις μου βρήκα ότι το 2014, ο

γενικός εισαγγελέας είχε δηλώσει ότι η επίμαχη πρόνοια περί ασυμβίβαστου που περιλήφθηκε στους όρους διορισμού της Χρυσταλλούς υπάρχει στον νόμο περί Κεντρικής
Τράπεζας. Άραγε θα περιλάβει και τον Κωστάκη στο... κατηγορητήριο;
ΚΟΥΪΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός έχει μεγάλη,

τεράστια αγωνία για τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που παράγγειλε την οποία θα λάβει αρχές της εβδομάδας;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
7.IV.1939

ΠΕΡΙ ΝΑΩΝ: [...] Ο νέος νόμος ορίζει, ότι διά την
ανέγερσιν ή λειτουργίαν ναού οιουδήποτε δόγματος,
προαπαιτείται άδεια της οικείας ανεγνωρισμένης
εκκλησιαστικής αρχής και του υπουργείου Θρησκευμάτων, συμφώνως προς τα καθορισθησόμενα
ειδικώτερον δι’ εκδοθησομένου διατάγματος.

φέρει την ίδια μέρα στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Όπως είχε
δηλώσει τότε ο Healthy, η Χρυσταλλού έστειλε στο Προεδρικό το συμβόλαιό της υπογεγραμμένο «χωρίς οποιαδήποτε αναφορά περί αφαίρεσης διατάξεων που άπτοντο του
ασυμβίβαστου εκτέλεσης συγκεκριμένων
καθηκόντων από συμφέροντα εξ αίματος
συγγενών της.» Ο Healthy συμπλήρωνε ακόμα πως η Χρυσταλλού δεν του είχε αναφέρει
ότι «η θυγατέρα της εργοδοτείτο στο δικηγορικό γραφείο του πρώην συζύγου της, αλλά
το χείριστο, ότι το εν λόγω γραφείο εκπροσωπούσε νομικά τον πρώην Πρόεδρο της
Λαϊκής Τράπεζας κ. Ανδρέα Βγενόπουλο».
Επεσήμανε δε: «Θλίψη, όμως, μου προκαλούν και οι αναφορές της κας Γιωρκάτζη ότι
τάχα, μετά τη δημοσιοποίηση των σχέσεων
του πρώην συζύγου και της θυγατέρας της με
τον κ. Βγενόπουλο, συζήτησε το θέμα μαζί
μου και ότι τάχα της είπα ότι είχα γνώση από
πού προέρχονται οι κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον της».

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΓΓΛΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: [...] η αγγλοπολωνική συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής
κατά πάσης γερμανικής επιθέσεως θα διατυπωθή
τελικώς εις κείμενον μετά την επιστροφήν του κ.
Μπεκ εις Βαρσοβίαν, αι δε συνεννοήσεις μετ’
άλλων κρατών θα
διεξαχθούν μόνον
μετά την οριστικήν
συνομολόγησιν
του αγγλο-πολωνικού συμφώνου.
[...] Η συνθήκη κυρίως αποσκοπεί εις
το να κατοχυρώση τας δύο Δυνάμεις εναντίον
πάσης γερμανικής επιθέσεως μολονότι η Γερμανία
παρεμπιπτόντως θα αναφέρεται εν αυτή. Βεβαιούται συγχρόνως ότι η πολωνική εγγύησις προς
την Αγγλίαν θα προβλέπη και τας περιπτώσεις
γερμανικής επιθέσεως κατά της Ολλανδίας, Ελβετίας και Γαλλίας. [...] η αγγλο-ιταλική συμφωνία
αφήνει ελεύθερον εις την Πολωνίαν το πεδίον
όπως διαπραγματευθή μετά της Γερμανίας και
των Σοβιέτ. Ο κ. Μπεκ [δεξιά] την εσπέραν έσχε
την τελευταίαν συνομιλίαν μετά του λόρδου Χάλιφαξ [αριστερά], προκειμένου αύριον (σήμερον)
να αναχωρήση διά την Βαρσοβίαν.

«Θα σέβεστε…»

1

Στις χελώνες. Εκτός καβουκιού βγήκαν

τελικά ο δήμαρχος Αργάκας και ο κοινοτάρχης Πόλης Χρυσοχούς στη Βουλή
και όχι οι χελώνες. Μάλλον θα την περάσανε τη βουλή για δικό τους οικόπεδο
οπότε βάλανε τις φωνές για περάσει το
δικό τους. Προτιμώ τη σιωπή της χελώνας.

2

Στις φάρσες. Κακό συνήθειο σήκωσαν

μερικοί για τις φάρσες με τις βόμβες
σε σχολεία. Μια του φαρσέρ δυο του φαρσέρ τρεις και η κακή του μοίρα. Δεν ξέρω
πάντως ποια είναι η χειρότερη φάρσα, αυτή με τις βόμβες ή το bulling που λέει πως
έφαγε η Κρύσταλ.

3

Στην επικοινωνία. Και πώς θα μιλάμε

με τον διαπραγματευτή στη Νέα Υόρκη; Με Skype; Με Viber; Ρωτάνε κάποιοι.
ΟΚ boys, αν δεν θέλετε τα μηχανήματα
του διαβόλου, υπάρχουν και τα περιστέρια. Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία δεν αλλάζει
στάση, όποια και να είναι η δική μας επικοινωνία.

4

Στη Μιμή. Ένα από τα πλέον πάντως

μη αναμενόμενα «ευχαριστώ» που
έλαβε ο Κορνήλιος για τη θητεία του στις
ΗΠΑ, ήταν από την Άννα Καρένινα της Ελ-

Κάνω come back!

λάδας, τη Μιμή Ντενίση. Για ποιο πράγμα
ευχαριστεί βέβαια είναι ένα ερώτημα με
ενδιαφέρον.

δούμε. Ο Αντροκ; Κανένα πρόβλημα, κοτζάμ διαδήλωση για τον Συνεργατισμό
διοργάνωσε το ΦΦ για το κόμμα.

και μόνος μου καλά, σαν άλλη Βανδή ο
σύντροφος Μουσταφά. Τόσες χυλόπιτες
ούτε ο Χλαπάτσας δεν έφαγε.

5

7

9

Στο come back. Μεγαλύτερο κι από

αυτό της Άντζελας Δημητρίου λένε οι
πληροφορίες πως θα είναι το come back
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν δέχονται την ενδιάμεση συμφωνία με την κυβέρνηση. Μπερδέψαμε την παιδεία με το
Κυπριακό ή μου φαίνεται; Πρόεδρε, πρότεινέ τους ως ΜΟΕ έναν μήνα έξτρα διακοπές το καλοκαίρι. Κούραση.

6

Στον διαπραγματευτή. Βέβαια υπάρ-

χει η χρυσή εφεδρεία για το Κυπριακό και τη θέση του διαπραγματευτεί, ο
ΦΦ. Φίλιο, ζούμε με τον Ακιντζί να σε

Στο σήμερα. Που είναι Κυριακή και εί-

ναι γιορτή και όλοι περιμένουμε πάλι
τη Λουτ να φανεί, να μας λιώσει να μας
σώσει σαν το κρεμμυδάκι να μας λαδώσει,
στο τηγάνι να μας ρίξει, να μας πάει να
μας φέρει και να βάλει μες στους όρους
οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Προβλέπω
ναυάγιο, βγάλτε τις βάρκες.

8

Στη συνάντηση. Πάντως, παρά που

έφαγε χυλόπιτα από τον Ακιντζί στη
μπάλα, στην Πύλα, ο Healthy, έτεινε και
πάλι χείραν φιλίας προς τον Ακιντζί. Έλα
ρε να δούμε together τη Λουτ, όχι περνώ

Στη νομιμοποίηση. Όχι μην πάει στην

κάνναβη το μυαλό, αλλά στα φράγματα. 11 παράνομα θα νομιμοποιήσει η κυβέρνηση. Εδώ βέβαια νομιμοποιούμε
ορόφους και πύργους αυθαίρετους, στα
φράγματα θα κωλώσουμε;

10

Στα ταξίδια. Έλα μωρέ που είχαν οι

ΣΠΕ λογαριασμούς από εταιρείες
φαντάσματα σε νησιά που δεν υπάρχουν
στον χάρτη. Εδώ οι δικηγόροι μας πάνε
τον Σύριζα στη Βενεζουέλα, τα Ντελαγουέαρ τα έχουμε όπως λέμε Τσέρι - Λακατάμεια.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 7 Απριλίου 2019

Από το μηδέν ξεκινούν για τη θετική ψήφο
Αντίθετες αναγνώσεις με αναφορές και στο Μον Πελεράν για το θέμα που προμηνύεται αγκάθι για τους όρους αναφοράς
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Νέα τροπή αναμένεται να πάρουν
εφεξής οι συζητήσεις για το Κυπριακό με την κάθοδο και της κ.
Λουτ και στον πυρήνα αυτών αναμένεται να βρεθεί το ζήτημα της
θετικής ψήφου. Από ε/κ πλευράς
και σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ» έχει γίνει και αναδρομή
στις ημέρες του Μοντ Πελεράν για
να διαφανεί το τι ακριβώς είχε ειπωθεί ή και συμφωνηθεί έστω και
πρόσκαιρα εκείνη την περίοδο και
πως τα όσα λέχθηκαν τότε μεταφέρονται στο σήμερα κυρίως από
την αντιπολίτευση, αλλά και την
πλευρά Ακιντζί.
Προκύπτει έτσι πως η όποια συμφωνία στο ζήτημα της θετικής ψήφου στο Μοντ Πελεράν θα γινόταν
υπό την αίρεση του ότι θα υπήρχε
συμφωνία στο σύνολο του θέματος
της εκτελεστικής εξουσίας. Κάτι
τέτοιο, δηλαδή συνολική συμφωνία
πάνω στην εκτελεστική εξουσία,
λένε αρμόδιες πηγές πως δεν είχε
συμβεί εκείνη την περίοδο, άρα με
αυτό το σκεπτικό δεν μπορεί να
κατηγορείται η ε/κ πλευρά ότι έχει
υπαναχωρήσει από σύγκλιση στο
ζήτημα. «Όλη η διαπραγματευτική
ομάδα στο Μοντ Πελερέν ξέρουν
τι είχε συμφωνηθεί και τι όχι. Είχε
υπάρξει συμφωνία στα θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά και εκεί υπαναχώρησαν τελικά οι Τ/κ», τόνισε
για το θέμα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην «Κ».

Ποιο είναι το πρόβλημα
Εφόσον, λοιπόν, δεν υπήρχε γενική συμφωνία τότε για το θέμα
της εκτελεστικής εξουσίας, το βασικό ερώτημα είναι ποιο είναι ακριβώς το θέμα με τη θετική ψήφο. Η
απάντηση είναι σύνθετη και συνάμα απλή. Η ε/κ πλευρά θεωρεί
πως δεν μπορεί να υπάρχει μια θετική ψήφος σε όλες τις αποφάσεις
της εκτελεστικής εξουσίας, εφόσον
αυτό θα οδηγήσει σε αδιέξοδα όπως

ποιήθηκε η αρχική πρόταση, διευκρίνιζε ο κ. Κυπριανού, είναι η
αφαίρεση του κοινού ψηφοδελτίου
και «όλα τα άλλα σημεία παραμένουν και καθιστούν την πρόταση
συνενωτική, που ξεπερνά ακόμα
και αρνητικά στοιχεία που περιέχονται στο Σύνταγμα του 1960». Η
πρόταση αυτή, συνέχιζε, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της
εκτελεστικής εξουσίας, διασφαλίζοντας τα ατομικά και συλλογικά
δικαιώματα Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας την
ελπίδα πως θα γίνει αποδεκτή από
την τ/κ πλευρά.

Τι θα κάνει η Λουτ

Η όποια συμφωνία στο ζήτημα της θετικής ψήφου στο Μοντ Πελερέν θα γινόταν υπό την αίρεση του ότι θα υπήρχε συμφωνία στο σύνολο του θέματος της
εκτελεστικής εξουσίας.
είχε συμβεί και στο παρελθόν. Σημειώνεται έτσι ότι με το άρθρο 54
του Συντάγματος η άσκηση της
εκτελεστικής λειτουργίας ανατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο:
Εξαιρουμένης της εκτελεστικής
εξουσίας, που ρητά διαφυλάσσεται
από τα άρθρα 47, 48 και 49 υπέρ
του προέδρου και του αντιπροέδρου
της Δημοκρατίας, ενεργούντων
από κοινού ή ο καθένας χωριστά,
το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί
εκτελεστική εξουσία επί παντός
θέματος, πλην εκείνων τα οποία
έχουν υπαχθεί δυνάμει ρητής διατάξεως του Συντάγματος στην αρμοδιότητα Κοινοτικής Συνέλευσης.
Με το άρθρο 46 του Συντάγματος
ανατίθεται στον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας η
διασφάλιση της εκτελεστικής λειτουργίας της κρατικής εξουσίας,
ενώ με τα άρθρα 47, 48 και 49 επιφυλάσσονται κάποια ζητήματα
άσκησης εκτελεστικής λειτουργίας
στον ίδιο τον πρόεδρο και τον αν-








«Όλη η διαπραγματευτική ομάδα στο Μοντ Πελεράν ξέρουν τι είχε συμφωνηθεί και τι όχι. Είχε
υπάρξει συμφωνία στα
θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά και εκεί υπαναχώρησαν τελικά οι
Τ/κ», τόνισε για το θέμα
μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην «Κ».
τιπρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας
υποθέσουμε, λοιπόν, ότι θα υπάρχει
στο μέλλον για παράδειγμα μια διαφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο
πάνω σε θέματα άμυνας, ασφάλειας
ή εξωτερικής πολιτικής, αυτή θα
περνούσε από το Υπουργικό στον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο για

να συναποφασίσουν και εκεί είναι
που θέλουν να έχουν θετική ψήφο
οι Τ/κ και το αρνείται η ε/κ πλευρά
εφόσον όπως προαναφέρθηκε και
όπως δείχνει το παράδειγμα, αυτή
είναι μια κατάσταση αδιεξόδου.
Σε τέτοια παραδείγματα βασίζεται
άλλωστε και η επιδίωξη του να
υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης
διαφορών.

Πώς λύνεται
Αυτή η βασική διαφορά ανάμεσα
στις πλευρές, στο πότε μπορεί να
γίνει επίκληση της θετικής ψήφου
και πότε όχι, λένε πηγές πως μπορεί
να ξεπεραστεί με διάφορους τρόπους. Ένας θα μπορούσε να είναι
η εκλογή του προέδρου και αντιπρόεδρου μέσα από το σύνολο του
κυπριακού λαού με κοινό ψηφοδέλτιο με τις ανάλογες ποσοστώσεις
ή ένα κοινοβουλευτικό σύστημα
διακυβέρνησης που θα επιτρέπει
συνεργασίες στη βάση ιδεολογικών
συγκλίσεων και προσεγγίσεων. Αυ-

τές είναι ορισμένες προτάσεις τις
οποίες δεν αρνείται να εξετάσει η
ε/κ πλευρά. Είναι ενδεικτικό και
το πού κινείται και το ΑΚΕΛ. Τον
Οκτώβριο του 2009, μιλώντας στην
Πάφο, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είχε πει πως η αρχική πρόταση του προέδρου Χριστόφια προνοούσε εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου απευθείας από τον λαό,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, με κοινό ψηφοδέλτιο και κοινό
εκλογικό πρόγραμμα. «Η εκλογή
προέδρου και αντιπροέδρου απευθείας από τον λαό υποχρεώνει τις
δύο κοινότητες να συνεργαστούν
μεταξύ τους, γκρεμίζοντας τα τείχη
της διαίρεσης» τόνιζε και σημείωνε
πως για να ξεπεραστούν ανησυχίες
των Τ/κ για τυχόν επιβολή της άποψης της ε/κ πλευράς σε βάρος τους,
λόγω του μικρότερου τους αριθμού,
ο πρόεδρος προτείνει (ο κ. Χριστόφιας τότε δηλαδή) τη στάθμιση
της ψήφου τους.
Το σημείο στο οποίο διαφορο-

Τουρκικό πλάνο στο Κυπριακό ενόψει θέρους
Διασύνδεση της ίσης εκπροσώπησης των Τ/κ με το φυσικό αέριο και τη διαιώνιση των τουρκικών εγγυήσεων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στον απόηχο των δημοτικών εκλογών, η τουρκική διπλωματία στρέφει χωρίς καθυστέρηση στις εξελίξεις στο Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα τουρκικά σκάφη συνεχίζουν προετοιμασίες για
γεώτρηση στα ανοιχτά της Κύπρου
με στόχο την άσκηση πίεσης στην
ε/κ πλευρά, αλλά κυρίως στις δυνάμεις που δείχνουν ενδιαφέρον
για τα αποθέματα φυσικού αερίου
της περιοχής. Στο Κυπριακό, η
τουρκική διπλωματία ετοιμάζεται
πλέον για εξελίξεις στις συνομιλίες
ενόψει του καλοκαιριού, με την
Άγκυρα να εστιάζει το ενδιαφέρον
της στα περίφημα πλέον εναλλακτικά σχέδια. Τα σενάρια αυτά,
των εναλλακτικών σχεδίων, υπήρξαν το βασικό αντικείμενο του συνεδρίου για «Το Μέλλον του Κυπριακού», που διοργανώθηκε στο
«Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής»
στην Αμμόχωστο και στο οποίο μετείχαν Τούρκοι διπλωμάτες και
ακαδημαϊκοί, που κυρίως υποστηρίζουν μια προοπτική βελούδινου
διαζυγίου στην Κύπρο. Ενδεικτικά
των προθέσεων της Άγκυρας είναι
τα όσα ελέχθησαν από Τούρκους
διπλωμάτες, οι οποίοι πλέον δεν
κρύβονται ούτε πίσω από τη διπλωματική γλώσσα. Υπογραμμίζουν
λοιπόν ότι η Τουρκία έχει δύο στόχους: α) Κατοχύρωση πολιτικής
ισότητας της τ/κ πλευράς σε όλα
τα πεδία, δίχως εξαιρέσεις και εκπτώσεις και β) διαιώνιση των εγγυήσεων με ένα νέο μοντέλο.
Πρώτος έδωσε τον τόνο ο πρέσβης Τσαγατάι Έρτζιγιες, λέγοντας
ότι η συγκεκριμένη στρατηγική είναι
πλέον ξεκάθαρη και η Τουρκία είναι
έτοιμη να συζητήσει κάθε είδους
φόρμουλα που θα εμπεριέχει τα δύο
βασικά αυτά στοιχεία. Ο Έρτζιγιες,

σπονδία, αν και εφόσον μπορέσουμε
ποτέ να καταλήξουμε σε αυτήν».

Η επιμονή της Τουρκίας

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του τουρκικού ΥΠΕΞ Τσαγατάι Έρτζιγιες (αριστερά στο φωτογραφία) η Άγκυρα θεωρεί

ότι είναι αδύνατον πλέον να υπάρξουν διαπραγματεύσεις δίχως ξεκάθαρες παραμέτρους, για το τελικό αποτέλεσμα και
διασύνδεει την πολιτική ισότητα με το φυσικό αέριο και τις εγγυήσεις.
ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της αρμόδιας υπηρεσίας του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών για Διμερείς
Πολιτικές Σχέσεις και Σύνορα Αέρος-Θαλάσσης κατηγόρησε τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι θεωρεί πως
οι Τ/κ είναι μια από τις μειονότητες
της Κύπρου, γι’ αυτό και δεν αποδέχεται την αρχή της πολιτικής ισότητας και προσθέτει: «Ο Αναστασιάδης έφερε στο προσκήνιο προτάσεις, όπως η χαλαρή ομοσπονδία,
η αποκέντρωση. Ωστόσο, δεν έκανε
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο δεν αλλάζει αυτή η νοοτροπία, οι διαπραγματεύσεις δεν
πρόκειται να δώσουν αποτέλεσμα
που να φέρει κέρδη και για τις δύο
πλευρές. Γι’ αυτό η Τουρκία υποστηρίζει ότι πλέον είναι αδύνατον
να υπάρξουν διαπραγματεύσεις δίχως ξεκάθαρες παραμέτρους, οι
οποίες δεν θα είναι επικεντρωμένες
στο τελικό αποτέλεσμα».
Ακόμα ο Τούρκος διπλωμάτης








«Η Τουρκία επιθυμεί να
παραμείνει εγγυήτρια
δύναμη μέχρι να εξασφαλιστεί η πολιτική
ισότητα των Τ/κ», σύμφωνα με τον Τούρκο
πρέσβη Τσ. Έρτζιγιες.
συσχέτισε την πολιτική ισότητα,
με το ζήτημα της ασφάλειας και
των εγγυήσεων, υποστηρίζοντας
ότι εφόσον στην Κύπρο θα υπάρξει
ένας νέος ελληνοτουρκικός συνεταιρισμός, αυτός θα πρέπει να βασίζεται οπωσδήποτε στην αρχή της
αποτελεσματικής εκπροσώπησης
των Τ/κ, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε όλους τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Ο
κ. Έρτζιγιες συνέζευξε επίσης την

πολιτική ισότητα και με τους υδρογονάνθρακες: «Και στο ζήτημα των
υδρογονανθράκων, σε όλα τα βήματα, οι Τ/κ θα πρέπει να λαμβάνουν
μέρος σε όλους τους μηχανισμούς
λήψης αποφάσεων επί ίσοις όροις»,
κατά τον Τούρκο διπλωμάτη.
Δεν μας εκπλήσσει αυτή διευκρίνηση Έρτζιγιες, λέει στην «Κ»
πηγή της τ/κ ηγεσίας, καθότι πρόκειται γι’ αυτό που ζητάει χρόνια
τώρα η τ/κ κοινότητα και προσθέτει:
«Πριν από λίγο καιρό η ε/κ βουλή
πραγματοποίησε ένα βήμα για την
κατοχύρωση του μεριδίου των Τ/κ
στο φυσικό αέριο. Δεν μας ικανοποιεί αυτό το βήμα, διότι, η τ/κ
πλευρά δεν είναι μια κοινότητα της
Κύπρου, η συνεργασία της οποίας
θα μπορούσε να εξαγοραστεί με
κάποιο αντίτιμο. Οι τ/κ θέλουν συμμετοχή σε όλα τα όργανα, σε όλους
τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για το φυσικό αέριο, όπως
ακριβώς θα συμβαίνει και στην ομο-

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το
γεγονός ότι πίσω από τις σχετικές
τοποθετήσεις διαφαίνεται η γραμμή
που θα ακολουθήσει η τουρκική
πλευρά στο Κυπριακό από τούδε
και στο εξής που είναι ότι η διασύνδεση της ίσης εκπροσώπησης των
Τ/κ στη νέα ομοσπονδία και στους
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
για το φυσικό αέριο περνά μέσα
από τη διαιώνιση των τουρκικών
εγγυήσεων. Ο Τούρκος πρέσβης,
άλλωστε, δεν έκρυψε λόγια: «Οι
τουρκικές εγγυήσεις είναι ζωτικής
σημασίας όσο ποτέ. Η ε/κ πλευρά
θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις
αφορούν την ασφάλεια και τις εγγυήσεις και ότι σε περίπτωση που
η Τουρκία πάψει να είναι εγγυήτρια
δύναμη το πρόβλημα θα επιλυθεί.
Πρόκειται για παραποίηση της
πραγματικότητας. Δεν πρόκειται
να υπάρξει διαπραγματευτική διαδικασία δίχως την επίλυση του ζητήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Η Τουρκία επιθυμεί να
παραμείνει εγγυήτρια δύναμη μέχρι
να εξασφαλιστεί η πολιτική ισότητα
των Τ/κ». Σύμφωνα με την ίδια τ/κ
πηγή, δύο είναι οι φόρμουλες που
δίνουν διέξοδο στο πρόβλημα των
εγγυήσεων. Στο Κραν Μοντάνα
έγιναν τα πρώτα βήματα με βάση
τη ρήτρα του sunset clause. Μετά
από δύο ή τρεις θητείες Τ/κ προέδρου, η Τουρκία θα μπορούσε να
είναι έτοιμη να συζητήσει την τελική κατάργηση του συστήματος
ασφάλειας στην Κύπρο. Εναλλακτικά, αν αυτή η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνη την ε/κ πλευρά, η
Τουρκία θα μπορούσε να παραμείνει ως εγγυήτρια δύναμη της Βόρειας Κύπρου.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης θα
συναντηθεί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη το πρωί της Κυριακής
και θα έχει αν μη τι άλλο μια γεμάτη
ατζέντα. Θα προέρχεται και από
τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της
Ελλάδας Γιώργο Κατρούγκαλο, ο
οποίος σύμφωνα με πληροφορίες
της εξέφρασε τις ανησυχίες της
αναφορικά με τη χρονοτριβή που
καταγράφεται από πλευράς Τουρκίας. Ωστόσο, το θέμα της θετικής
ψήφου όπως περιγράφεται παραπάνω, θα είναι το μείζον στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, αλλά και
στα Κατεχόμενα, την ώρα που ίσως
διαφανεί που στέκει τελικά η Τουρκία με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις στη συνάντηση που θα έχουν
διπλωματικά κλιμάκια Ελλάδας και
Τουρκίας στις 12 Απριλίου. Η κ.
Λουτ θα πρέπει την ίδια ώρα να
προχωρήσει με τους όρους αναφοράς, ενώ στις 15 Απριλίου θα δώσει
στη δημοσιότητα ο γ.γ. των Η.Ε.
Αντόνιο Γκουτιέρες την έκθεση
καλών υπηρεσιών του.
Οπότε η ανάγνωση ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, αλλά
και ότι δύναται να συμπέσουν οι
συζητήσεις για τα επόμενα βήματα
με την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
μόνο τραβηγμένη δεν είναι σε αυτό
το σημείο.

Για σε
τα λέω… Λουτ
Εκτιμάται ότι παρόλο που

ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει
η ένταση των δημοτικών εκλογών στη χώρα, η Άγκυρα καθόλου τυχαία φροντίζει να
στείλει μηνύματα όπου δει
σχετικά με το Κυπριακό, γιατί
πια Κυπριακό σημαίνει και
Φ.Α. Στην παρούσα συγκυρία
το πρόσωπο στο οποίο επικεντρώνεται η προσοχή είναι η
Τζέιν Χολ Λουτ. Η εντεταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ επιστρέφει στην Κύπρο στο πλαίσιο
της αποστολής της, ενώ διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία δεν αποκλείουν ακόμα
και συνάντησή της και με τους
δύο ηγέτες μαζί παρά τις ενστάσεις Ακιντζί. Ο Τούρκος διπλωμάτης θέτει το πλαίσιο
ενόψει της νέας φάσης στο
Κυπριακό: «Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες δεν αποκλείουμε το μοντέλο της ομοσπονδίας, αλλά ούτε και επιμένουμε σε συγκεκριμένο μοντέλο.
Ο γ.γ. του ΟΗΕ στην τελευταία
έκθεση του αναφέρθηκε σε
«νέες ιδέες» για λύση. Στο
πλαίσιο αυτό είμαστε έτοιμοι
να συζητήσουμε κάθε νέα
ιδέα που ικανοποιεί τις ανάγκες των Τ/κ για πολιτική ισότητα και ασφάλεια». Ταυτόχρονα, η τ/κ πηγή που μίλησε
στην «Κ» διευκρίνισε ότι η
Τουρκία δεν πρόκειται να είναι η πλευρά που θα κλείσει
οριστικά το κεφάλαιο της ομοσπονδιακής λύσης. Παράλληλα ανεξάρτητα από το μοντέλο
λύσης, χρειαζόμαστε διάλογο,
ενώ δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια χρόνου και το μεγάλο
στοίχημα είναι: Ελλάδα, Τουρκία και οι δύο κοινότητες να
καταλήξουν σε ένα μοντέλο
συνεργασίας στην Κύπρο και
στο φυσικό αέριο με βάση την
αρχή του win-win».
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Πολλά τα ανοικτά μέτωπα για τον Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις στην οικονομία, στο κουρδικό ζήτημα και στο εσωτερικό κομματικό τοπίο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι δημοτικές εκλογές και η οπισθοχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) σε μεγάλα αστικά
κέντρα αφήνουν αντιμέτωπο τον
ισχυρό πολιτικό άνδρα της Τουρκίας
με μεγάλες προκλήσεις. Στη νέα περίοδο, ο κ. Ερντογάν τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις σε τρία μεγάλα
μέτωπα, σε οικονομία, κουρδικό ζήτημα και εσωτερικό πολιτικό πεδίο.
Στην οικονομία οι εξελίξεις τρέχουν
σε έναν κατήφορο χωρίς ορατό τέρμα. Η τουρκική λίρα σημειώνει νέα
καθοδική πορεία, την ώρα που μεγάλες επιχειρήσεις και το τραπεζικό
σύστημα δέχονται πιέσεις από πολλές
κατευθύνσεις.
Στο Κουρδικό, κυρίως στο βόρειο
τμήμα της Συρίας, «τρέχουν» εξελίξεις, με την Τουρκία να μην παραιτείται από τον στόχο της νέας εισβολής, σκοντάφτοντας, όμως, στην
άρνηση των ΗΠΑ, με τις οποίες αναμετράται και στο εξοπλιστικό πεδίο,
αφού προχωρά αποφασιστικά στην
αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Τέλος, στο εσωτερικό
πολιτικό τοπίο η απώλεια στις δημοτικές εκλογές των μεγάλων μητροπολιτικών δήμων στο δυτικό κομμάτι της χώρας εγείρει κυρίως ένα
διττό ερώτημα: Ποιο είναι το μέλλον
της συντηρητικής-εθνικιστικής συμμαχίας και ποιες οι θα είναι επόμενες
κινήσεις Ερντογάν στο εσωτερικό
της συντηρητικής παράταξης;

Η οικονομία
Τούρκοι και ξένοι οικονομολόγοι
αναλύοντας το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της προηγούμενης
Κυριακής καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη οικονομική ύφεση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο

στην απώλεια μεγάλων αστικών κέντρων για τη συντηρητική παράταξη.
Η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός,
η ανεργία και οι αναταράξεις στο οικονομικό τοπίο στέρησαν από ΑΚΡ
και τους συμμάχους του πολύτιμες
ψήφους. Η βρετανική εφημερίδα
«The Guardian» αναλύοντας το αποτέλεσμα κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τα δεινά της οικονομίας εσχάτως
έφεραν νέο κύμα υποστήριξης του
εκδημοκρατισμού της χώρας. Μπορεί
τα μέχρι στιγμής δεδομένα να μην
επιβεβαιώνουν πλήρως το συμπέρασμα της βρετανικής εφημερίδας,







Η τουρκική λίρα σημειώνει νέα καθοδική πορεία, την ώρα που μεγάλες επιχειρήσεις και
το τραπεζικό σύστημα
δέχονται πιέσεις από
πολλές κατευθύνσεις.
ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι οι αναταράξεις στην τουρκική οικονομία
δεν έχουν τελειώσει, με τα έκτακτα
μέτρα που λαμβάνει η τουρκική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν
αποδώσει τα αναμενόμενα. Ξένοι
οικονομολόγοι τονίζουν ότι η τουρκική οικονομία χρειάζεται ριζοσπαστικές, διαρθρωτικού χαρακτήρα,
μεταρρυθμίσεις. Μέχρι στιγμής η
κυβέρνηση επιχειρεί να καθυστερήσει την λήψη αυτών των πρωτοβουλιών, κυρίως εξαιτίας του πολιτικού κόστους που τις συνοδεύει.
Η κατάσταση στην οικονομία
εκτός από τις αναταράξεις στο εσωτερικό επιβαρύνεται και από τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της διπλωματίας. Η επόμενη εκλογική αναμέ-

Η μεγάλη οικονομική ύφεση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απώλεια με-

γάλων αστικών κέντρων για τη συντηρητική παράταξη στις δημοτικές εκλογές,
σύμφωνα με ξένους αναλυτές, ενώ ο Guardian έγραψε ότι τα δεινά της οικονομίας έφεραν νέο κύμα ανάγκης εκδημοκρατισμού της χώρας.
τρηση στην Τουρκία θα διεξαχθεί
το 2023. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι
τις επόμενες εκλογές, ο πρόεδρος
Ερντογάν θα πρέπει να πάρει νέα
μέτρα για την οικονομική κρίση. Το
λένε ακόμα και συνεργάτες του: «Ο
εκτροχιασμός των εξελίξεων στην
οικονομία, θα μπορούσε να ανοίξει
τον δρόμο για απρόβλεπτες εξελίξεις.
Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα πρώτο
προειδοποιητικό μήνυμα στον Ερντογάν και στο ΑΚΡ. Δεν πρόκειται
για χαστούκι, αλλά για φιλική προειδοποίηση», σύμφωνα με τον πρώην
σύμβουλό του, Ακίφ Μπεκί. Σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί η νέα κρίση, ο κ. Ερντογάν θα μπορούσε να
βρει εαυτόν σε «αχαρτογράφητα νερά» και πολύ σύντομα».

Ουάσιγκτον και Κουρδικό
Από την πλευρά του ο εξόριστος
Κούρδος διανοούμενος και αναλυτής
Τζαχίντ Μερβάν προσθέτει στη λίστα
και το κουρδικό ζήτημα: «Μπορεί
στο εσωτερικό της Τουρκίας, γενικώς,
να υπάρχει ηρεμία, ωστόσο το βόρειο
τμήμα της Συρίας είναι ηφαίστειο
έτοιμο να εκραγεί», λέει ο Μερβάν.
Πολύ πρόσφατα το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα και οι συμμαχικές
δυνάμεις κατάφεραν να δώσουν τέλος στην εξουσία του Ισλαμικού Κράτους. Τώρα εστιάζουν σε δύο εγχειρήματα: Στην αντιμετώπιση των πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους σε
διάφορα αστικά κέντρα και στην οικοδόμηση αυτόνομης δομής στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας.

Οι Κούρδοι συζητούν αυτό το ενδεχόμενο με τη Δαμασκό και τις ξένες
δυνάμεις, δίχως μέχρι στιγμής να
έχουν εξασφαλίσει κάποιο θετικό
αποτέλεσμα.
Το εγχείρημα των Κούρδων, η
ανάδυση ενός αυτόνομου, δημοκρατικού και πολυπολιτισμικού κράτους
στο βορειοανατολικό κομμάτι της
Συρίας σκοντάφτει πάνω στην άρνηση της Τουρκίας. Η Άγκυρα χαρακτηρίζει το όλο εγχείρημα ως ένα
νέο «προπύργιο» της τρομοκρατίας
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και με
αυτό σαν πρόφαση προετοιμάζεται
για νέα στρατιωτική εισβολή στη
βόρεια Συρία. Το τουρκικό σχέδιο
μέχρι στιγμής δεν έχει δρομολογηθεί
κυρίως εξαιτίας της ένστασης στη
σχέση με την Ουάσιγκτον. Μπορεί
πριν από λίγους μήνες, ο Ντόναλντ
Τραμπ να ανακοίνωσε την απόσυρση
των αμερικανικών δυνάμεων από
τη Συρία, ωστόσο, οι εξελίξεις υποχρεώνουν την Ουάσιγκτον να κλείσει
με αποφασιστικότητα την πόρτα
στο ενδεχόμενο μιας νέας τουρκικής
εισβολής στη Συρία. Γι’ αυτό προειδοποίησε ο Μάικ Πομπέο στη συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την προηγούμενη εβδομάδα
στην Ουάσιγκτον. Η αντιπαράθεση
ΗΠΑ-Τουρκίας φτάνει σταδιακά στο
σημείο της ριζικής αναθεώρησης
των σχέσεών τους και με αφορμή
την αγορά των S-400 την Άγκυρα,
με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να
προειδοποιεί αυστηρά την περασμένη εβδομάδα την τουρκική κυβέρνηση. Εν ολίγοις Συρία, Κουρδικό
και σχέσεις με ΗΠΑ έχουν «στρώσει
ναρκοπέδιο» τον Ταγίπ Ερντογάν,
καθώς απρόσεκτες κινήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της τουρκικής οικονομίας και φυσικά τις ευάλωτες πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας.

Νέο σχήμα ενόψει;
«Μετά τις δημοτικές εκλογές

θα δημιουργηθεί ένα ενωτικό
κίνημα, το οποίο θα αγκαλιάσει
ολόκληρη την κοινωνία. Οι θρησκευόμενοι, οι οπαδοί του κοσμικού κράτους, οι Κούρδοι
εθνικιστικές και οι Τούρκοι εθνικιστές θα συναντηθούν σε αυτό», διακήρυξε μετά το κλείσιμο
των καλπών, ο Ατιλγκάν Μπαγιάρ στενός συνεργάτης του
πρώην πρωθυπουργού, Αχμέτ
Νταβούτογλου. Είχαμε γράψει
σχετικά ότι στο εσωτερικό του
ΑΚΡ επικρατεί μεγάλος αναβρασμός, με στελέχοι να έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους
στις επόμενες κινήσεις της ηγετικής τριάδας Γκιουλ, Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν. Όλα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα των
δημοτικών εκλογών συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέας δυναμικής του εγχειρήματος της δημιουργίας ενός κεντρώου πολιτικού φορέα. Ο πρόεδρος Ερντογάν αντιμετωπίζει κι άλλες
εσωκομματικές προκλήσεις. Η
ηγεσία, οι τοπικές οργανώσεις
του ΑΚΡ παρουσιάζουν σημάδια
κόπωσης και στην Άγκυρα κανείς δεν μπορεί αν εγγυηθεί το
μέλλον της συνεργασίας του
ΑΚΡ με τους Γκρίζους Λύκους
και τους εκπροσώπους του
τουρκικού βαθέως κράτους.
Πάντως, ο πρόεδρος Ερντογάν
ετοιμάζεται για σειρά πρωτοβουλιών. Έτσι την επόμενη περίοδο δεν πρέπει να αποκλείονται αλλαγές στο κυβερνητικό
σχήμα και στη δομή των τοπικών
αυτοδιοικήσεων της χώρας.
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Βραδυπορούσα η κυπριακή Θέμιδα
Ο δικαστικός Γολγοθάς μιας αστικής υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο με μέσο όρο αναμονής εκδίκασης 2.300 μέρες







Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι πρόσφατες αναταραχές στον χώρο της δικαιοσύνης μπορούν να
θεωρηθούν και ως παρωνυχίδα,
στα συσσωρευμένα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το κεφάλαιο απονομής της Δικαιοσύνης στην Κύπρο.
Προβλήματα με ευρύτερες προεκτάσεις και επιπτώσεις, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που
δημιουργούν χάσμα μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων και δικαιοσύνης.
Η ανάγκη ριζικού εκσυγχρονισμού
του δικαστικού συστήματος της
Κύπρου δεν είναι κάτι που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Κατά διαστήματα μελέτες που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας, με συγγραφείς πρόσωπα που υπηρέτησαν
την κυπριακή Θέμιδα από ανώτατα
πόστα, έχουν εντοπίσει τις χρόνιες
παθογένειες και στρεβλώσεις του
εγχώριου δικαστικού μηχανισμού,
ωστόσο, μέχρι σήμερα, χωρίς να
αποτελεί υπερβολή να υποστηριχθεί, τα βήματα που έχουν γίνει είναι
από ελάχιστα έως καθόλου. Ένα
από τα μελανά σημεία για την κυπριακή δικαιοσύνη είναι ο χρόνος
που απαιτείται, προκειμένου να τελεσιδικήσει μια υπόθεση. Με βάση
μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, με πιο πρόσφατη αυτή των
Ιρλανδών εμπειρογνώμων, δείχνουν
πως το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί τον αδύναμο κρίκο για τον
χρόνο εκδίκασης μιας υπόθεσης.
Μπορεί οι αριθμοί να φαντάζουν
εξωπραγματικοί για τον πολίτη που
δεν έχει επαφή με το δικαστικό σύστημα, αλλά για μια υπόθεση που
θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο, απαιτούνται 6,3 χρόνια ή
2.300 μέρες. Χρόνος υπερβολικά
μεγάλος αν ληφθεί υπόψη ότι ένας
μεγάλος αριθμός, αφορά υποθέσεις
οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες με ό,τι
μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Ο Γολγοθάς
Αν κάποιος θελήσει να σχηματίσει μια εικόνα, για το εύρος του
προβλήματος με τις χρόνιες καθυστερήσεις, αρκεί μια απλή ανάγνωση
των ευρημάτων των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων. Τα συμπεράσματα

Την επταετία 2010-2016 ενώπιον
του Ανωτάτου κατέληξαν

7.462

υποθέσεις.
Μέσος όρος ανά έτος

1066 υποθέσεις

Ο «μεγάλος ασθενής» για
το κυπριακό δικαστικό
σύστημα εμφανίζεται να
είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λόγω
του όγκου εργασίας του,
παρουσιάζει καθυστερήσεις πρωτόγνωρες για τα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
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δικαστηρίων που φθάνει έως και
το 40%. Σε απόλυτους αριθμούς οι
υποθέσεις που οδηγήθηκαν για εκδίκαση το 2010, ήταν 117.496, ενώ
το 2016 μειώθηκαν στις 70.158. Μείωση παρατηρείται και στις υποθέσεις που βρισκόντουσαν σε εκκρεμότητα κάθε χρονιά. Το 2010 δεν
εκδικάσθηκαν 73.142 υποθέσεις,
ενώ το 2016 μειώθηκαν στις 56.114.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Αστικές υποθέσεις

ΚΥΠΡΟΣ

425
για την υψηλότερη βαθμίδα δικαιοσύνης στην Κύπρο, το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι απογοητευτικά. Με
βάση τα ευρήματα μια αστική υπόθεση που θα καταλήξει στο Ανώτατο
Δικαστήριο π.χ. το 2019 θα τελεσιδικήσει το 2025. Επί του προκειμένου, κατατοπιστικά είναι τα στοιχεία
των Ιρλανδών για τον αριθμό των
υποθέσεων στο Ανώτατο, την περίοδο 2010-2016. Την επταετία ενώπιον του Ανωτάτου κατέληξαν 7.462
υποθέσεις αστικές, ποινικές και οικογενειακές. Μέσος όρος κατά έτος
1066 υποθέσεις. Το πλέον ανησυχητικό που εντοπίζεται για τη συγ-

κεκριμένη περίοδο είναι πως οι νέες
υποθέσεις στο Ανώτατο είχαν αυξητική τάση (2010, 851 υποθέσεις
– 2016, 1213 υποθέσεις). Αριθμός
ιδιαίτερα μεγάλος ένεκα και της ευκολίας προσφυγής, όπως επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες. Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται περισσότερο ευδιάκριτο εάν συγκριθεί
η κυπριακή δικαστική πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή. Με βάση
στοιχεία μια αστική υπόθεση που
στην Κύπρο πρέπει να διανύσει
2.300 μέρες για να τελεσιδικήσει,
στις χώρες του ΟΟΣΑ ο αντίστοιχος
χρόνος είναι 582 μέρες.

Ο συνωστισμός στο Ανώτατο
Δικαστήριο αποδίδεται σε μια σειρά
παραγόντων που έχουν να κάνουν
με το οικονομικό περιβάλλον της
επταετίας 2010-2016, αλλά και πρακτικές διεκπεραίωσης του όγκου
εργασίας. Ως πρώτος λόγος καταγράφεται η οικονομική κρίση του
2013 με αύξηση των υποθέσεων
που έφθασαν ενώπιον του Ανωτάτου. Ακολουθούν: το απεριόριστο
δικαίωμα προσφυγής στην Κύπρο,
το οποίο ευνοείται από το δικαστικό
σύστημα, το ύψος των τελών που
απαιτούνται για την άσκηση προσφυγής που θεωρείται ότι είναι χα-

μηλό, η αντίληψη ότι η έφεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια τακτική καθυστέρησης.

Ποινικές υποθέσεις
Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα
που παρουσιάζουν τα δικαστήρια
που εκδικάζουν ποινικές υποθέσεις.
Και εδώ τα ευρήματα της έκθεσης
των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων
εντοπίζουν καθυστερήσεις, όμως
απέχουν παρασάγγας από αυτές
του Ανώτατου Δικαστηρίου. Για την
ίδια περίοδο (2010-2016) καταγράφεται μια σημαντική μείωση στις
υποθέσεις ενώπιον των ποινικών

Αυξητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στο κομμάτι εκδίκασης
των αστικών υποθέσεων, κάτι που
και εδώ αποδίδεται στην οικονομική κρίση του 2013. Η αύξηση
των καθυστερήσεων στην εκδίκαση
των αστικών υποθέσεων, από το
2010 είναι της τάξης του 83%. Ως
κύριος λόγος καθυστέρησης των
αστικών υποθέσεων προβάλλεται
η περιπλοκότητα των υποθέσεων.
Από το 2014 έως και το 2016, τα
αστικά δικαστήρια εμφανίζονται
να εκδικάζουν το σύνολο των υποθέσεων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οικογενειακό δικαστήριο
Το μόνο Δικαστήριο που εμφανίζεται να μην παρουσιάζει τον
αριθμό των καθυστερημένων υποθέσεων των άλλων Δικαστηρίων είναι το Οικογενειακό. Η έρευνα που
έγινε έδειξε πως δεν υπάρχει σημαντική αύξηση του αριθμού των
υποθέσεων που εκκρεμούν από το
2010. Το άλλο θετικό στοιχείο είναι
πως το Οικογενειακό είναι σε θέση
να διεκπεραιώνει σχεδόν το σύνολο
των υποθέσεων που παρουσιάζονται
ενώπιον του, σε ετήσια βάση.

Αδυναμία Κομισιόν για πολιτική λύση στο προσφυγικό
Σε δεινή θέση η Κύπρος, η οποία προχωρά στη δημιουργία νέου κέντρου προσωρινής υποδοχής προσφύγων με αίτημα την αρωγή της Ε.Ε.
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ε.Ε.,
Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Λευκωσία, δεν φαίνεται να πρόσθεσε
μια θετική πινελιά στο οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Κύπρος,
με τις προσφυγικές ροές. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς και η τάση που καταγράφεται,
εντείνουν το κλίμα ανησυχίας που
επικρατεί σε πολιτικό επίπεδο, μιας
και τα μέτρα που λαμβάνονται από
πλευράς Ε.Ε. χαρακτηρίζονται επιδερμικά. Εν τη απουσία Αυτόματου
Μηχανισμού Κατανομής (ΑΜΚ) των
προσφυγικών ροών, η κυβέρνηση,
προκειμένου να διαχειριστεί την
κατάσταση που δημιουργείται από
τις συνεχιζόμενες αφίξεις προσφύγων, προχωρά στη δημιουργία ενός
ακόμη Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής, το οποίο, ωστόσο, όπως πιστεύεται, δεν πρόκειται να αμβλύνει
την υφιστάμενη κατάσταση.
Η εικόνα που επικρατεί στον
ευρωπαϊκό νότο, στο θέμα του προσφυγικού, αποδίδεται εν πολλοίς
στην αδυναμία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να δώσει πολιτική λύση
στο πρόβλημα που έχει προκληθεί,
κάτι που οδηγεί τα επηρεαζόμενα
κράτη να αναζητούν άλλες επιλογές.
Στο πνεύμα αυτό κινείται και η
Λευκωσία, με τον υπουργό Εσωτερικών να έχει ξεκινήσει επαφές,
σε διμερές επίπεδο, με άλλα κράτη
μέλη για υποδοχή και φιλοξενία
προσφύγων στο έδαφός τους. Ήδη
επαφές έχουν γίνει με την Πορτο-

λογισμένο και προέρχεται από το
Ταμείο Ασύλου. Όπως υποστηρίζεται, από πλευράς Ε.Ε., το μόνο ποσό
που δόθηκε ήταν 3,5 εκατ. ευρώ
από τα 7 εκατ. ευρώ που ζήτησε η
Λευκωσία, κατά την προτελευταία
επίσκεψη του Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων
και Ιθαγένειας, για διαφορετικές
δράσεις στο προσφυγικό. Ποσό που
διατέθηκε για βελτίωση του Κέντρου
Προσωρινής Υποδοχής «Πουρνάρα»
στην Κοκκινοτριμιθιά.

Κατά την τελευταία επίσκεψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Λευκωσία, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος

Πετρίδης έθεσε την πάγια θέση της κυβέρνησης για πολιτική λύση στο θέμα του προσφυγικού ζητήματος, ζητώντας
υπό τις περιστάσεις τη στήριξη της Ε.Ε για την διαχείριση των ροών που φθάνουν στην Κύπρο.
γαλία, ενώ σε επίπεδο Υπουργείου
Εξωτερικών το όλο θέμα τέθηκε
προς την πλευρά του Λιβάνου για
αύξηση των συνοριακών ελέγχων.

Η συνδρομή της Ε.Ε.
Κατά την τελευταία συνάντηση
Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον
Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο Ευρωπαίος
Επίτροπος ενημερώθηκε από τον
ΥΠΕΣ πως η κατάσταση με τις προσφυγικές ροές παραμένει ανησυχητική, με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν να δείχνουν πως η όλη
κατάσταση τείνει να καταστεί μη
διαχειρίσιμη. Οι εκτιμήσεις που
επικρατούν στη Λευκωσία για πολιτική λύση και αναθεώρηση του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου (ΚΕΣΑ), δεν είναι ενθαρρυντικές κάτι που αναγκάζει την
κυβέρνηση να στραφεί στην πεπατημένη πρακτική δημιουργίας,
ενός νέου Κέντρου Προσωρινής








Με βάση επίσημα στοιχεία οι προσφυγικές ροές που καταλήγουν στην
Κύπρο ανέρχονται στις
23 χιλιάδες άτομα εκ
των οποίων οι 11 χιλιάδες
είναι με καθεστώς προστασίας και οι υπόλοιπες
12 χιλιάδες να εκκρεμούν
οι αιτήσεις τους.
Υποδοχής, το οποίο ουσιαστικά θα
διαχειριστεί και δεν θα επιλύσει
ένα σοβαρό πρόβλημα στη ρίζα
του. Η Λευκωσία έχει θέσει και επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το αίτημα για βοήθεια, τόσο στο
χρηματοδοτικό κομμάτι όσο και
σε ζητήματα τεχνογνωσίας. Με βά-

ση τους πρώτους υπολογισμούς,
το νέο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής θα κοστίσει περίπου 6 εκατ.
ευρώ και ήδη αναζητούνται χώροι
για την ανέγερσή του. Αυτό το
οποίο έχει προταθεί από κυπριακής
πλευράς είναι η αποστολή ομάδας
της Ε.Ε., με ειδικούς για το στήσιμο
του νέου Κέντρου. Επίσης, έχει ζητηθεί η αποστολή εξειδικευμένου
προσωπικού για τις διαδικασίες
εξέτασης των νέων αιτημάτων, το
οποίο θα συνδράμει το έργο της
Υπηρεσίας Ασύλου που αδυνατεί
να ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας που υπάρχει.

Οικονομική Βοήθεια
Παρά τα όσα είχαν ειπωθεί, κατά
την τελευταία επίσκεψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Λευκωσία,
η Ε.Ε. δεν έχει δώσει ένα ποσό 80
εκατ. ευρώ. Ποσό που λαμβάνουν
όλα τα κράτη μέλη, είναι προϋπο-

Οι ροές
Με βάση τα τελευταία στοιχεία
που υπάρχουν στην Υπηρεσία Ασύλου στην Κύπρο βρίσκονται 23 χιλιάδες πρόσφυγες, από τους οποίους οι έντεκα χιλιάδες με καθεστώς
προστασίας και οι δώδεκα χιλιάδες
με εκκρεμείς αιτήσεις. Με βάση
την τάση που καταγράφεται μηνιαίως εκφράζονται εκτιμήσεις ότι
μέχρι το τέλος του 2019 ο συνολικός
αριθμός ενδεχομένως να ανέλθει
στις 30 χιλιάδες. Τον Ιανουάριο
του 2019 οι αιτήσεις ασύλου ανήλθαν στις 1090, σε σχέση με 440
τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αύξηση 148%. Στη λογική των στοιχείων που υπάρχουν εδράζεται και
η θέση της Λευκωσίας, πως η δημιουργία νέων Κέντρων δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Ο μέγιστος
αριθμός φιλοξενίας ενός Κέντρου
ανέρχεται σε χίλια άτομα, όσος δηλαδή ο μέσος όρος αφίξεων για
τους πρώτους μήνες του 2019, χωρίς
να υπολογίζεται η καλοκαιρινή περίοδος, που εκφράζονται ανησυχίες
πως οι αφίξεις θα αυξηθούν.

Τα Κατεχόμενα
Ένα επιπλέον ανησυχητικό στοι-

χείο που αναδεικνύεται από τα
στοιχεία αφορά τις νέες ροές
από τα Κατεχόμενα. Τα προβλήματα, που προκαλούνται από τα
νεκρά σημεία κατά μήκος της
πράσινης γραμμής, επιτείνονται
ειδικά με τις προσφυγικές ροές
από την Αφρική. Για το 2018 καταγράφηκαν 500 νέες αφίξεις,
από την πλευρά των Κατεχομένων με χώρα αναχώρησης το Καμερούν, σε σχέση με 70 το 2016
και 110 το 2017. Η κατακόρυφη
αύξηση ροών από Αφρική αποδίδεται στην ύπαρξη κυκλωμάτων,
αλλά και στην τακτική της Ιταλίας
να αυξήσει τους ελέγχους σε ροές από την αφρικανική ήπειρο.
Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί
προβληματισμό και ανησυχία, σε
πολιτικό επίπεδο, είναι οι νέες
αφίξεις κατά φύλο. Στο Κέντρο
Προσωρινής Υποδοχής «Πουρνάρα» για τους δύο πρώτους μήνες του 2019, μεταφέρθηκαν
401 άτομα εκ των οποίων οι 363
είναι άνδρες. Από τις αρχές
ασφαλείας της Δημοκρατίας, η
τάση αυτή δεν περνά απαρατήρητη και εκφράζονται ήδη υπόνοιες ότι η αύξηση του ενήλικου
ανδρικού πληθυσμού, των νέων
αυξήσεων από Συρία να σχετίζεται με την ανακατάληψη περιοχών των Ισλαμικού Κράτους από
δυνάμεις του πρόεδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ.
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Σκοντάφτουν στη δικαιοσύνη οι επενδύσεις
Μόνο το 0,12% του ΑΕΠ της χώρας στα δικαστήρια - Χρειάζονται μέχρι και 8 χρόνια για να λυθούν διαφορές μέσω δικαστηρίων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα στοιχεία από τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της
Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε το
2018 και αφορά το δικαστικό έτος
2016 (EU 2018 Justice Scoreboard)
δείχνουν ότι η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη από το τέλος λόγω
του πιο ψηλού χρόνου που χρειάζεται για την επίλυση διαφορών
και απονομής δικαιοσύνης. Τα δεδομένα δείχνουν πως για να επιλυθεί μία διαφορά μέσω δικαστηρίων χρειάζονται περίπου 2.800
μέρες, που αντιστοιχεί σε 8 χρόνια.
Παράλληλα, όσον αφορά στην επίλυση εμπορικών υποθέσεων, ο δείκτης Doing Business δείχνει πως
στην Κύπρο χρειάζεται επίσης ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα που φτάνει τις 1.100 μέρες. Ανάμεσα σε
190 χώρες παγκοσμίως, ο χρόνος
διεκπεραίωσης εμπορικών υποθέσεων (contract enforcement) στη
Γουινέα-Μπισσάου και το Σουρινάμ
φτάνουν τα 3 χρόνια , ήτοι 1.095
ημέρες. Τόσος είναι ο χρόνος που
χρειάζεται και η Κύπρος. Στον δείκτη του Doing Business συγκεκριμένα, κατατάσσεται στη θέση 138
από το σύνολο των 190 χωρών και
καταλαμβάνει την πρώτη από το
τέλος θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας (138).
Στο πλαίσιο συνεδρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που
διοργάνωσε η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου (ΕΟΚ), με θέμα «οι
καθυστερήσεις στην Κύπρο στην
απονομή δικαιοσύνης, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και οι
επερχόμενες αλλαγές», η απερχόμενη διοικήτρια της Κεντρικής
Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

επιδόσεις, ενώ το Καμερούν, η Τζαμάικα, η Τυνησία και η Σρι Λάνκα
χειρότερες.
Στην 70ή θέση βρίσκεται η Κύπρος βάσει της ίδιας έρευνας αναφορικά με την ικανότητά της να
υιοθετεί ψηφιακά επιχειρηματικά
μοντέλα, με την Ταϊλάνδη, τη Σερβία και την Κόστα Ρίκα να καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις. Χειρότερες επιδόσεις έχουν το Βιετνάμ
και η Τσεχία.
Ωστόσο, όσον αφορά στη δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει
στη δικαιοσύνη και να κερδίσει
υποθέσεις εναντίον του κράτους,
η Κύπρος κατατάσσεται στην 32η
θέση βάσει των ίδιων στοιχείων.

τόνισε πως ο χρόνος εκδίκασης
μιας υπόθεσης συνδυάζεται ευθέως
με την ανάπτυξη και την οικονομική διάσταση της λειτουργίας της
Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την
πρώην ελέγκτρια, στις ευρωπαϊκές
και διεθνείς αξιολογήσεις που είναι
διαθέσιμες σε εν δυνάμει επενδυτές, η λειτουργία της Δικαιοσύνης
αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, τον οποίο θα συνυπολογίσουν
στην απόφασή τους για το αν θα
επενδύσουν ή όχι σε μια χώρα, που
στην προκειμένη περίπτωση, είναι
η Κύπρος. «Η καθυστέρηση στην
απονομή Δικαιοσύνης είναι απο






Σε ό,τι αφορά τον δείκτη
του αριθμού δικαστών
ανά 100.000 κατοίκους, η
χώρα διαθέτει 12 δικαστές, ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος όρος ανέρχεται σε 20.
τρεπτικός παράγοντας για έναν
υποψήφιο επενδυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, κι αυτό γιατί, «η πολυετής δικαστική περιπλάνηση
μειώνει τον δείκτη της ασφάλειας
δικαίου. Ο κάθε επενδυτής θέλει
να γνωρίζει πόσο χρόνο χρειάζεται
μια δικαστική αντιδικία για να ολοκληρωθεί. Εάν για την έκδοση μιας
κρίσιμης απόφασης απαιτούνται
πολλά χρόνια, τότε καθίσταται αδύνατος ο επενδυτικός σχεδιασμός
και το επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να χαθεί».
Την αδήριτη ανάγκη για μεταρρύθμιση των δικαστηρίων τόνισαν
και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που

12 δικαστές ανά 100.000

Την αδήριτη ανάγκη για μεταρρύθμιση των δικαστηρίων τόνισαν και τα στελέ-

χη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επισκέφθηκαν την Κύπρο στο πλαίσιο της έκτης αποστολής μεταπρογραμματικής εποπτείας της Κύπρου.
επισκέφθηκαν την Κύπρο από στο
πλαίσιο της έκτης αποστολής μεταπρογραμματικής εποπτείας της
Κύπρου. «Οι ακόμη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες παρέχουν ένα
παράθυρο ευκαιρίας για ενίσχυση
του ρυθμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προς τόνωση της
δυνητικής ανάπτυξης. Βασική προτεραιότητα για την Κύπρο είναι η
δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία
της οικονομίας. Αυτό αφορά την
αύξηση της εξειδίκευσης των δικαστηρίων, την εκκαθάριση της
μεγάλης συσσώρευσης υποθέσεων
και την αναθεώρηση των παρωχημένων κανόνων πολιτικής δικονομίας. Κάτι τέτοιο θα έχει επίσης

θετικό αντίκτυπο στην πειθαρχία
αποπληρωμής των δανείων από
τους δανειολήπτες», υπογραμμίζεται στη δήλωση των κλιμακίων
της Κομισιόν και της ΕΚΤ.

Στην 73η θέση
Βάσει της παρουσίασης του οικονομολόγου και πρώην γενικού
διευθυντή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Μάριο Κληρίδη,
η Κύπρος βρίσκεται στην 73η σε
παγκόσμια κλίμακα αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την επίλυση
διαφορών. Βάσει της διαθέσιμης
λίστας, η Αρμενία, η Ουγκάντα, το
Καζακστάν, η Κόστα Ρίκα και η
Ζάμπια καταγράφουν καλύτερες

Μιλώντας ο τέως δικαστής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Γιώργος
Ερωτοκρίτου ανέφερε πως ανέκαθεν υπήρχε μειωμένη απόδοση πόρων στα δικαστήρια και η Πολιτεία
ανέκαθεν θεωρούσε τα δικαστήρια
μη παραγωγικό τομέα. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, κατά
τη γνώμη του δεν γίνονταν οι απαιτούμενες επενδύσεις και βάσει των
στοιχείων που παρουσίασε, η απόδοση πόρων από το κράτος είναι
η χαμηλότερη στην Ε.Ε. Ως παράδειγμα έφερε άλλες χώρες της Ε.Ε.,
όπως το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο που ξοδεύουν 160 180 ευρώ ανά κάτοικο για τη λειτουργία των Δικαστηρίων, με την
Κύπρος να διαθέτει μόνο 25 ευρώ
ανά κάτοικο.
Αναφορικά με το ποσοστό του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
που ξοδεύεται για τα δικαστήρια,
ο κ. Ερωτοκρίτου παρουσίασε στοιχεία που πάλι η Κύπρος καταλαμβάνει την τελευταία θέση. Συγκριτικά, ανέφερε το Βέλγιο που είναι

στην πρώτη θέση και ξοδεύει το
0,65% του ΑΕΠ του, με την Κύπρο
να ξοδεύει μόλις το 0,12% και το
μέσο όρο της Ε.Ε. να είναι στο
0,32%.
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη του
αριθμού δικαστών ανά 100.000 κατοίκους, η Κύπρος είπε ότι διαθέτει
12 δικαστές, ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος
όρος ανέρχεται σε 20. Στη Σλοβενία,
την Κροατία, το Λουξεμβούργο και
το Βέλγιο ο αριθμός δικαστών κυμαίνεται μεταξύ 40 - 50 άτομα. Η
Κύπρος από 117 δικαστές, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 170 κατά
τον ίδιο.
Καταλήγοντας, ο κ. Ερωτοκρίτου
προσπάθησε να «ισορροπήσει» τα
στατιστικά που θέτουν την Κύπρο
στις τελευταίες θέσεις σχεδόν σε
κάθε τομέα, λέγοντας πως παρά
τα πενιχρά μέσα, η ποιότητα της
δικαιοσύνης στην Κύπρο παραμένει
σε ψηλά επίπεδα και ότι η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της κατά
την κρίση. Εκείνο που κάκισε είναι
τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης και ότι η κρίση ήταν απλώς
αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια τα διαχρονικά προβλήματα
των Δικαστηρίων. «Με προτροπή
Τρόικας αποταθήκαμε για τεχνική
βοήθεια από την Ε.Ε. για ετοιμασία
της έκθεσης του 2016 για τα λειτουργικά προβλήματα. Υπάρχει η
δέσμευση της πολιτείας για υποστήριξη της μεταρρύθμισης. Ουσιαστικά η μεταρρύθμιση ξεκίνησε
το 2016, με την Έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μέχρι σήμερα
ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν 18 έργα
και δράσεις για μεταρρύθμιση, με
τα 9 να είναι πλήρως χρηματοδοτημένα και τα άλλα 9 να καλύπτονται από εθνικά κεφάλαια. Τα τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί», κατέληξε.
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Χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας στη δικαιοσύνη
Για τις καθυστερήσεις στις δικαστικές αποφάσεις και όχι μόνο μιλάνε στην «Κ» ο Παύλος Παναγή, ο Kerim Fuad και ο Anthony Bate
Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

Οι Queen’s Counsels (QC) Παύλος
Παναγή, Kerim Fuad και ο δικαστής
Anthony Bate μιλούν στην «Κ» για
τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητες της κυπριακής δικαιοσύνης, καθώς επίσης και για τον ρόλο
των ερευνητικών επιτροπών. Στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας, αλλά
παροτρύνουν και προς θεσμική
υπευθυνότητα.
–Ποια είναι η γνώμη σας για την
ποιότητα της δικαιοσύνης στην
Κύπρο;
–Παύλος Παναγή: Η άποψή μου,
έχοντας μιλήσει σε νομικά συνέδρια
στην Κύπρο και συναντώντας δικηγόρους εδώ, είναι ότι μένω εντυπωσιασμένος από το πόσο προσοντούχοι είναι. Η ποιότητα της
δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα ισχυρή
λόγω της ποιότητας του δικαστικού
συστήματος. H προσοχή στη λεπτομέρεια και η κατανόηση της
σημασίας του εθιμικού δικαίου, της
νομότυπης διαδικασίας, η σημασία
του κράτους δικαίου, η παροχή δίκαιων ακροάσεων, εμπνέουν σεβασμό.
–Θεσμικά η Κύπρος είναι υγιής
όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης;
–Παύλος Παναγή: Ναι. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλώ, που
ασκούν από τη δικαστική έδρα και
από το δικηγορικό σύλλογο, πιστεύουν στο σύστημα. Και πιστεύουν σε μια δίκαιη διαδικασία
και κάνουν το καλύτερο δυνατό για
να το επιτύχουν. Φυσικά, καταλαβαίνω ότι το κράτος δικαίου είναι
υπό κάποια πίεση στην Κύπρο, κάτι
το οποίο όμως δεν είναι ασυνήθιστο.
Η δουλειά του δικαστή είναι δύσκολη, όποια απόφαση πάρεις, κάποιος θα σε επικρίνει.
–Η εφημερίδα μας ζήτησε πρόσφατα την παραίτηση του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου.
–Παύλος Παναγή: Διάβασα την
ιστορία. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ.
Η άποψή μου είναι ότι αυτό που
συμβαίνει, όταν κάποιος επιτίθεται
στην προσωπικότητα ενός δικαστή,
όταν προσβάλλεται η διαδικασία,
μπορεί να υπονομεύσει το κράτος
δικαίου. Σε αυτό το νησί έχετε τεράστιες ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις από επιχειρήσεις και γι’ αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν
ότι δεν πρόκειται να επιτύχουν μια
δίκαιη ακρόαση, νομίζω ότι πρέπει
να υπάρχουν πολύ ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. Όχι μόνο ότι κάτι
θα μπορούσε να είχε γίνει με διαφορετικό τρόπο, αλλά ότι υπήρχε
πράγματι μεροληψία. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι
να επιστρέψουμε στην απόφαση
και να πούμε ότι αυτό δεν ήταν
μεμπτό βάσει του νόμου.
–Αυτό που λέει ο γενικός εισαγγελέας είναι ότι ο δικαστής θα
έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί λόγω
οικογενειακών σχέσεων.
–Παύλος Παναγή: Κοιτάξτε είναι
δύσκολη δουλειά να είσαι γενικός

εισαγγελέας γιατί έχεις την ευθύνη
να είσαι διαχειριστής της δικαιοσύνης αλλά και πολιτικός. Σέβομαι
την άποψή του. Ο γενικός εισαγγελέας νομίζω ότι στις πιο πρόσφατες δηλώσεις που έκανε όταν έδωσε
στοιχεία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής δεν πρόταξέ άμεσα ότι υπήρξε λειτουργική μεροληψία, αλλά δήλωσε ότι η εμφάνιση
μεροληψίας υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου. Μπορούμε όλοι να μάθουμε. Και το κάνουμε ο ένας από τον άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι η Κύπρος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για τη
βελτίωση της εμπιστοσύνης του
κοινού στη δικαιοσύνη. Ο δικαστής
Νικολάτος εργάζεται σε σχέση με
έναν δικαστικό κώδικα που είναι

Eνα προφανές πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί δικαστές.
Φυσικά, αν δεν υπάρχουν αρκετοί δικαστές,
θα έχετε πάντοτε καθυστερημένες αποφάσεις.
κατάλληλος για τον σκοπό αυτό
και η κυβέρνηση από την πλευρά
της, δημιουργώντας επιτροπή κατά
της διαφθοράς, η οποία θα έχει ευρεία εντολή και πρέπει να υποστηριχθεί, διότι οτιδήποτε βελτιώνει
την εμπιστοσύνη του κοινού στην
απονομή δικαιοσύνης είναι προς
όφελος όλων.
–Στην Κύπρο παρατηρούμε σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.
–Kerim Fuad: Ένα προφανές
πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν
αρκετοί δικαστές. Φυσικά, αν δεν
υπάρχουν αρκετοί δικαστές, θα
έχετε πάντοτε καθυστερημένες
αποφάσεις. Ένας από τους μηχανισμούς που αναπτύξαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να έχουμε δικαστές μερικής απασχόλησης που
ονομάζονται recorders ή αναπληρωτές ανώτατοι δικαστές που
ασκούν τον ρόλο τους ως δικηγόροι,
αλλά σε ορισμένες χρονικές στιγμές
του έτους παρακάθονται ως δικαστές. Με εξέπληξε η ακεραιότητα,
η ενέργεια, το πάθος και η ποιότητα
των δικαστών που συναντήσαμε.
Κυρίως επειδή πολλοί από αυτούς
είναι νέοι, επειδή όλοι θέλουν να
δουν την αλλαγή. Είναι εύκολο να
είμαστε αρνητικοί για πράγματα
που δεν δουλεύουν. Αλλά υπάρχουν
πράγματα που λειτουργούν. Για παράδειγμα προσλαμβάνονται 35 δικαστές, εισάγεται ένα δευτεροβάθμιο επίπεδο δικαιοσύνης για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του Επαρχιακού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Αυτό θα βοη-

«Υπάρχει μια κοινή επιθυμία ανάμεσα στους Ε/κ και Τ/κ δικαστές για απόδοση δικαιοσύνης που ξεπερνά τη διαίρεση».

Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους όρους αναφοράς οι επιτροπές
–Η έρευνα για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού, η οποία μπορεί να
θεωρηθεί ως επιτροπή αλήθειας για
οικονομικές και πολιτικές καταστροφές, ποιο ρόλο ή λειτουργία έχει στην
κοινωνία;

–Παύλος Παναγή: Έχουμε κάνει
πολλές τέτοιες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως την έρευνα
για την τραγωδία του Γκρένφελ
και την έρευνα για τον πόλεμο στο
Ιράκ (Chilcot inquiry). Ο σκοπός
δεν είναι, με τον τρόπο που λειτουργεί το δικαστήριο, να αποδοθεί ευθύνη και να επιδικαστούν τα
θήσει εξαιρετικά στην αντιμετώπιση
των καθυστερημένων αποφάσεων.
Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε
ότι ο λόγος για τον οποίο η δικαιοσύνη σας είναι υγιής είναι επειδή
έχουμε προσκληθεί εδώ. Είμαστε
ένα παράδειγμα πόσο υγιές είναι
το δικαστικό σας σύστημα, επειδή
είναι ανοιχτό στο να είμαστε εδώ
είναι ανοιχτό για να έρθουμε και
να μοιραστούμε τις ιδέες μας. Υπάρχει όμως μια κουλτούρα που χρειάζεται αλλαγή. Είναι η κουλτούρα
της αναβολής υποθέσεων (adjournment). Η ιδέα ότι ένας δικηγόρος
μπορεί να εμφανιστεί και να ζητήσει
αναβολή. Και είναι πιο εύκολο από
ότι θα έπρεπε. Νομίζω ότι οι δικαστές θα πρέπει να έχουν την προ-

έξοδα και οι ζημίες, αλλά να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον μαθαίνονται τα διδάγματα και ότι η διοίκηση του κράτους βελτιώνεται
από τα διδάγματα που έχουν αντληθεί. Μερικές φορές υπάρχει
συστημική αποτυχία και όχι προσωπικές αποτυχίες από τον συγκεκριμένο υπουργό Οικονομικών.
Αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο δομείται το σύνταγμα και οι θεσμοθετημένοι κανονισμοί μπορούν να
οδηγήσουν στην επανάληψη παστασία του Εφετείου ή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ώστε να μπορούν
να λαμβάνουν ισχυρές αποφάσεις
και να εκδικάζουν μια υπόθεση.
Και στις δύο κοινότητες πρέπει να
υπάρξουν λιγότερες αναβολές και
το έχουμε αντιμετωπίσει στην Αγγλία και η συσσώρευση υποθέσεων
έχει μειωθεί.
–Anthony Bate: Φιλοξένησα ένα
workshop για νέους δικαστές στην
οικία του ύπατου αρμοστή. Με εξέπληξε η επιθυμία να βελτιωθούν
τα πράγματα. Όταν τους ζήτησα
να προσδιορίσουν τα θέματα για
μελλοντικά σεμινάρια, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων ήταν
στη κορυφή της λίστας. Φυσικά,
αυτό είναι ένα κυπριακό ζήτημα

ρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
–Anthony Bate: Δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τους όρους αναφοράς
τους, αλλά ως μέσο διερεύνησης
μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι.
–Kerim Fuad: Πρέπει να οργανώνετε μια έρευνα από την αρχή, έτσι
ώστε όλοι να γνωρίζουν πού κατευθύνεται. Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές, θα μπορούσατε
να έχετε QCs ή συνταξιούχους δικαστές από την Αγγλία, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και θα μπορούσαν
να βοηθήσουν στην εξάλειψη κάθε
φόβου μεροληψίας.
που θα απαιτήσει κυπριακή λύση.
Για παράδειγμα όμως, ίσως μπορεί
να ακολουθηθεί μια αστική διαδικασία, μια σειρά κανόνων, ακολουθώντας το αγγλικό μοντέλο, το
οποίο υιοθετήσαμε πριν από είκοσι
χρόνια για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων. Κανείς δεν
ήθελε να παραπέμψει τις υποθέσεις
σε δίκη και υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις. Τότε, δικαστές που
επιθυμούσαν να αλλάξουν τα πράγματα μαζί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, όπως οι ασφαλιστικές
εταιρείες που δαπανούσαν τεράστια
χρηματικά ποσά για το νομικό κόστος, είπαν «προτιμούμε να διευθετήσουμε τις υποθέσεις ή να τις
αντιμετωπίσουμε παρά να τις αφή-

σουμε να παρασυρθούν με αυτό
τον τρόπο». Είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Στην Αγγλία τώρα πρέπει
να εργαστούν σκληρά για μια αναβολή. Εάν απλώς δεν συμπληρώνουν το έργο τους, αν δεν είναι
έτοιμοι όπως θα έπρεπε, οι δικαστές
θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυστηρά, επιδικάζοντας την υπόθεση.
–Γιατί οι μεταρρυθμίσεις όπως
η μηχανογράφηση στα δικαστήρια χρειάζονται τόσο χρόνο για
να εφαρμοστούν;
–Παύλος Παναγή: Θα ξεκινήσει
η μηχανογράφηση, πρώτα από το
Ανώτατο Δικαστήριο και στη συνέχεια προς τα υπόλοιπα δικαστήρια
για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.
Μας είπαν πέρυσι για την έκθεση
του λόρδου Dyson και τώρα υπάρχει
μια κατάλληλη ομάδα εργασίας από
την Ιρλανδία, την Ε.Ε. και υπάρχει
χρηματοδότηση για μηχανογράφηση, μεταρρυθμίσεις και νέα κτίρια
δικαστηρίων. Όλα αυτά βελτιώνουν
την εμπιστοσύνη του κοινού στη
δικαιοσύνη. Ένα πράγμα που είναι
κοινό μεταξύ των Κυπρίων, των
Βρετανών και των ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι
αγαπούν να διαμαρτύρονται αν τα
πράγματα πάνε στραβά. Οι πληροφορίες μας λένε ότι το δικαστικό
σώμα εργάζεται εξαιρετικά σκληρά
ούτως ώστε το σύστημα να εξυπηρετεί το κοινό.
–Μπορεί η δικαιοσύνη να βοηθήσει την επανένωση της Κύπρου;
–Kerim Fuad: Αυτό έχει να κάνει
με τους πολίτες. Πάντα σκέφτομαι
τον άντρα ή την γυναίκα στο δρόμο,
στο λεωφορείο, αν πιστεύουν στην
ακεραιότητα των δικηγόρων και
των δικαστών μας και πιστεύουν
στο κράτος δικαίου και πιστεύουν
ότι όλοι αντιμετωπίζονται το ίδιο.
Αυτή είναι η πιο σταθερή πλατφόρμα για το μέλλον για κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Το πρόβλημα είναι
ότι όλοι προσπαθούν να λύσουν
όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα.
Κατά τη γνώμη μου, κάθε κοινότητα
πρέπει να προσφέρει ένα μεγάλο
πράγμα. Και τότε χτίζεις από εκεί.
Παύλος Παναγή: Υπάρχει μεγάλη
διεθνής καλή θέληση και χρηματοδότηση διαθέσιμη για να αξιοποιηθεί από το μέρισμα της ειρήνης
που θα έρθει αν υπάρξει ειρήνη.
Στο επάγγελμα μας λύνουμε διαφορές. Αν προσπαθήσετε να λύσετε
αυτά τα προβλήματα στην αρχή,
αυτό που θα έχετε είναι μια κατάσταση όπου δεν ξεκινάει ποτέ μια
ειρηνευτική διαδικασία. Νομίζω
ότι αυτό δεν ξεκινά από την κορυφή
αλλά από τους ανθρώπους. Κατανοώντας ότι οι διαφορές είναι βέβαια
εκεί, χαρακτηρίζουν την ταυτότητά
μας, τον ατομικισμό μας, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά που έχουμε κοινά
ως Κύπριοι.
Anthony Bate: Υπάρχει μια κοινή
επιθυμία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους δικαστές για απόδοση δικαιοσύνης
που ξεπερνά τη διαίρεση.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Οδικός χάρτης για ανανεώσιμη ενέργεια στην Κύπρο
Αυτός ήταν ο τίτλος ενός συνολικού
σχεδίου που δημοσιεύθηκε το 2015,
αλλά εξακολουθεί να ισχύει, από
τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), τον
οποίο ζήτησε η Κύπρος σαν συμμέτοχος. Η IRENA έκανε λεπτομερείς
συστάσεις που θα βοηθούσαν στην
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στην
ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κύπρο.
Εάν οι συστάσεις της είχαν εφαρμοστεί πλήρως, η συμβολή ΑΠΕ
στην ηλεκτρική ενέργεια θα είχε
φτάσει το 18-28% μέχρι το 2020.
Φυσικά, αυτό δεν έχει γίνει. Μέχρι
πέρυσι επιτεύχθηκε λιγότερο από
9%, έναντι ενός μέτριου δεσμευτικού
στόχου, 16%, μέχρι το 2020, κάτι
που φαίνεται τώρα ακατόρθωτο.
Έχει αναφερθεί ότι δεν είναι εύκολο να αυξηθεί η χρήση ΑΠΕ στην
παραγωγή ηλεκτρισμού στην Κύπρο,

επειδή τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα για ορυκτά καύσιμα και
η μετατροπή είναι δαπανηρή –πρέπει να περιμένουμε μέχρι να διατεθούν φθηνά συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστηρίζεται ότι αυτό μας κρατάει πίσω. Αλλά είναι σωστό; Το κόστος
της ηλιακής ενέργειας έχει μειωθεί
δραματικά. Πρόσφατοι πλειστηριασμοί στην Αίγυπτο και την Ιορδανία
οδήγησαν σε κόστος έως €22/MWh.
Η χρήση μπαταριών αποθήκευσης
αυξάνεται ραγδαία παγκοσμίως εξαιτίας του ταχέως μειούμενου κόστους
–μεταξύ 2016-2019, οι τιμές μειώθηκαν κατά το ήμισυ. Στην Καλιφόρνια δεν κατασκευάζουν πλέον
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με
φυσικό αέριο (Φ.Α.), παρά την πρόσβαση σε φθηνό Φ.Α. Οι νέες προσθήκες είναι κυρίως ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με μπαταρίες. Μέχρι πριν

από λίγα χρόνια η Πορτογαλία και
η Ισπανία βασίζονταν κυρίως σε
ορυκτά καύσιμα για παραγωγή ηλεκτρισμού. Και δεν είναι πλουσιότερες
χώρες –το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Πορτογαλίας είναι 80% της Κύπρου,
και της Ισπανίας μόλις πιο πάνω.
Μέχρι το 2017 η παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε
τα 54% και 36% αντίστοιχα. Η μετατροπή σε ΑΠΕ δεν φαίνεται να
έχει οδηγήσει σε ανυπέρβλητο κόστος ή προβλήματα – εντελώς το
αντίθετο. Ακόμη και η Ελλάδα έχει
φτάσει το 24,5%. Τι πραγματικά μας
κρατάει; Γιατί δεν εφαρμόζουμε τον
οδικό χάρτη της IRENA; Και ακόμα
καλύτερα, γιατί δεν ζητάμε από την
IRENA να τον ανανεώσει και να μας
συμβουλεύσει για την ταχεία εφαρμογή του;
Η εισαγωγή ΥΦΑ φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος για την αργή
υλοποίηση και μη δέσμευση σε χρο-

νοδιάγραμμα για μελλοντική εφαρμογή ΑΠΕ. Εάν, για παράδειγμα, το
ένα τρίτο της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Κύπρο διοχετεύεται
σε ΑΠΕ, το κόστος ανάκτησης των
εγκαταστάσεων και λειτουργίας
ΥΦΑ θα αυξηθεί κατά 50% ανά kWh.
Αυτό θα κάνει την τιμή ηλεκτρισμού
ακόμη υψηλότερη από ό,τι είναι
σήμερα.
Η εισαγωγή ΥΦΑ έχει ορισμένα
σοβαρά μειονεκτήματα:
• Θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ευρύτερη και ταχύτερη υλοποίηση ΑΠΕ.
• Η μετάβαση από μαζούτ στο
Φ.Α. δεν θα επιτύχει τον στόχο
της Ε.Ε. για μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 40% το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ως
αποτέλεσμα, θα εξακολουθήσει
να αφήνει την Κύπρο πολύ πάνω
από τα επίπεδα εκπομπών του
1990, απαιτώντας περαιτέρω μέτρα

για την επίτευξη των στόχων Ε.Ε.
• Δεν θα συμβάλει στην επίτευξη
του στόχου της Ε.Ε. για 32,5% ΑΠΕ
έως το 2030 –αυτό απαιτεί την εφαρμογή του οδικού χάρτη της IRENA.
Με άλλα λόγια, η Κύπρος θα αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα με
την επίτευξη των στόχων Ε.Ε. –που
χρησιμοποιείται ως κύριος λόγος
για την εισαγωγή ΥΦΑ– κάτι που
θα απαιτήσει την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων. Το κύριο πρόβλημα
είναι ότι το ΥΦΑ θα οδηγήσει σε
αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού
για τον Κύπριο καταναλωτή. Η κυβέρνηση πρέπει να αποκαλύψει τα
αποτελέσματα τυχόν μελετών οικονομικού αντίκτυπου που έχει
πραγματοποιήσει, για να δικαιολογήσει την εισαγωγή ΥΦΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι η τράπεζα ΕΙΒ εξετάζει
το ενδεχόμενο να επενδύσει στο
έργο εισαγωγής ΥΦΑ. Στην πραγματικότητα, μέσω αυτής της επι-

χορήγησης μπορεί να καταλήξει να
επιδοτεί ένα έργο ορυκτών καυσίμων, καθυστερώντας ακόμη περισσότερο την εφαρμογή ΑΠΕ –αντίθετα προς τους στόχους της Ε.Ε.
για κλιματική αλλαγή.
Η Κύπρος θα πρέπει να κινηθεί
από λόγια σε δράση. Υποστηρίζοντας ότι είμαστε στην πρωτοπορία
δράσης για την αλλαγή κλίματος,
αλλά να μην κάνουμε τίποτα δεν
εμπνέει εμπιστοσύνη. Τα πανεπιστήμια της Κύπρου κάνουν πολλά,
αλλά η Κύπρος είναι πολύ πίσω.
Είναι επείγον να εφαρμόσουμε τον
οδικό χάρτη της IRENA.
Οι χώρες που επενδύουν σε ΑΠΕ,
συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου
και Ιορδανίας με τη βοήθεια της
EBRD, έχουν επιτύχει σημαντικά
αποτελέσματα.

Ο κ. Χαράλαμπος Έλληνας είναι πρώην
πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή 7 Απριλίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Η πολιτική είναι ένα συνεχές δόσιμο
Προδημοσίευση από το δεύτερο βιβλίο του Ιωάννη Κασουλίδη «30 χρόνια παρών. Ιδέες και σκέψεις για την Κύπρο μας»»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες το
δεύτερο βιβλίο του τέως υπουργού
Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, ο
οποίος έχει υπηρετήσει τον τόπο
από διάφορες θέσεις. Ο τίτλος του
βιβλίου τροχιοδεικτικός για το περιεχόμενό του, «30 χρόνια παρών.
Ιδέες και σκέψεις για την Κύπρο
μας». Ο Ιωάννης Κασουλίδης μέσα
στις 181 σελίδες αναπτύσσει το
σκεπτικό του για τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της
Κύπρου, για την ανάγκη δημιουργίας ευρειών συνεργασιών με τις
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής. Θίγει,
επίσης, σημαντικά ζητήματα που
αφορούν την Κύπρο και την αμφίδρομη σχέση της με την Ε.Ε. Ο
συγγραφέας τονίζει σε κάθε ευκαιρία τη δυτικόστροφη πορεία της
χώρας και την ανάγκη μιας αγαστής
συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
«30 χρόνια παρών. Ιδέες και
σκέψεις για την Κύπρο μας»
εκδ. Καθημερινή, σελ. 181.
[…] Η εξωτερική πολιτική της
Κύπρου, όμως, δεν είναι μόνο το
Κυπριακό. Είναι αντιπαραγωγικό
για τους ξένους διπλωμάτες, μόλις
συναντούν τους δικούς μας διπλωμάτες να έχουν να κάνουν μόνο
με το Κυπριακό και τις προεκτάσεις
του. Άλλοι μας το λένε κατάματα
και άλλοι το έχουν στο πίσω μέρος
του μυαλού τους, με τη φράση «λύστε το, δεν θα σας το λύσουμε
εμείς». Τα πρώτα χρόνια μετά την
εισβολή η διεθνής κοινότητα ένιωθε
αισθήματα ενοχής, γιατί ήταν ολοφάνερη η κατάφωρη παραβίαση

του Διεθνούς Δικαίου, ολοφάνερη
η επιβολή της κατοχής του ενός
τρίτου μιας μικρής και αδύναμης
χώρας από έναν ισχυρό και επιθετικό γείτονα. Ταυτόχρονα, όμως,
τα συμφέροντα δεν επέτρεπαν να
υπάρχει οποιαδήποτε ουσιαστική
αντίδραση πέρα από μια ηθική στήριξη μέσα από ψηφίσματα ή δηλώσεις. Το συναίσθημα ενοχής γινόταν ακόμη πιο έντονο όταν για
δεκαετίες η δική μας πλευρά, βασικά κατά τη διάρκεια των διακυβερνήσεων Βασιλείου και Κληρίδη,
είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι
ειλικρινά προσπαθούσε για την
αναζήτηση λύσης, ενώ η τ/κ ηγεσία
και η Άγκυρα ήταν πασιφανώς
αδιάλλακτες και απορριπτικές. Δυστυχώς, από το 2004 και μετά αυτή
η ηθική υπεροχή ανατράπηκε. Φυσικά, η ανατροπή της ηθικής υπεροχής από μόνη της δεν θα είχε
μεγάλη σημασία, γιατί ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο,
εξαιτίας της αδυναμίας της διεθνούς
κοινότητας να μας βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση του Κυπριακού. Ο κυπριακός λαός απέρ-

ριψε το Σχέδιο του ΟΗΕ για τα αρνητικά του Σχεδίου Ανάν και περιφρόνησε τα πιστοποιητικά καλής
διαγωγής ως σίγουρα υποδεέστερης
σημασίας. Όμως εκείνο που παραβλέψαμε ήταν το άλλοθι που επιζητούσε η διεθνής κοινότητα για
να αποβάλει το συναίσθημα ενοχής,
να ξεχάσει την εισβολή, την κατοχή
και όλα τα παράγωγα αυτής. Η
απόρριψη του Σχεδίου του ΟΗΕ,
που κατά τεκμήριο για τον έξω κόσμο θεωρείται μια αντικειμενική
και διεθνώς αποδεκτή πρόταση,
χωρίς να εξετάζει το δίκαιο ή όχι
του περιεχομένου του, άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Από τότε και
μετά η διεθνής κοινότητα μετατόπισε το Κυπριακό σαν ευθύνη των

Κυπρίων και των δύο κοινοτήτων
για να καταλήξουν σε λύση με την
οποία να νιώθουν και οι δύο κοινότητες ότι μπορούν να ζήσουν
μαζί. Αν δεν μπορούν να καταλήξουν σε τέτοια λύση, λένε, τότε ας
μείνουν χωριστά, εφόσον η κατάσταση θα ήταν ελεγχόμενη.
Τα βασικά αξιώματα της
κυπριακής εξωτερικής πολιτικής
Χρειάζεται, λοιπόν, μια νέα εξωτερική πολιτική, ευφάνταστη, δημιουργική και καινοτόμα που να
αναβαθμίζει τη σημασία και χρησιμότητα της Κύπρου, έστω και
πριν από τη λύση του Κυπριακού,
που να αφήνει τον διεθνή παράγοντα να συμπεράνει από μόνος
του ότι με τη λύση θα υπάρξει πολ-

λαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη
σημασία και χρησιμότητά της. Η
εξωτερική πολιτική στην οποία
στηρίχτηκε τα τελευταία πέντε χρόνια η Κύπρος και πάνω στην οποία
είμαι σίγουρος ότι θα βασιστεί για
να την αναπτύξει, να τη διευρύνει
και να την εμπεδώσει, στηρίζεται
πάνω στα εξής βασικά αξιώματα:
1ο: Πλήρης αξιοποίηση της ιδιότητας του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενεργού και
αξιόπιστου εταίρου. Αυτή η ιδιότητα
θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε
γείτονες εκτός Ε.Ε. και άλλους φίλους, εφόσον ως κράτος μέλος μετρά
η παρουσία μας μέσα στην Ε.Ε.
2ο: Μια πλήρως αναπτυγμένη
περιφερειακή πολιτική, αξιοποι-

ώντας τη γεωγραφία μας.
3ο: Μια σταθερή, δυναμική και
θετική εξωτερική πολιτική που να
έχει ξεκάθαρες επιλογές για να
είναι προβλέψιμη και όχι ευκαιριακή και με λίγα λόγια όχι μια «πολιτική της κωλοτούμπας», ανάλογα
με το πού φυσάει ο άνεμος.
4ο: Η ευκαιρία της γειτνίασης
και εγγύτητας με τη Μέση Ανατολή,
την πιο ταραχώδη περιοχή του κόσμου, όπου η τρομοκρατία, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής,
το λαθρεμπόριο όπλων, το οργανωμένο έγκλημα και η διακίνηση
ναρκωτικών αναβαθμίζουν τη σημασία της Κύπρου ως παράγοντα
σταθερότητας και ασφάλειας για
τον υπόλοιπο κόσμο. Τον ρόλο αυτό
κλήθηκε να διαδραματίσει η Κύπρος χωρίς υπεκφυγές, χωρίς να
ενεργεί με έγνοια να αποφύγει την
ευθύνη. Μπορεί σήμερα να καταγράψει ένα μεγάλο κατάλογο επιτυχιών, συνεργαζόμενη με υπηρεσίες ασφαλείας είτε μεγάλων δυνάμεων είτε γειτονικών χωρών για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κατάλογο κατάσχεσης φορτίων από τα λιμάνια μας που παραβίαζαν τις κυρώσεις είτε των
Ηνωμένων Εθνών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διαδικασία
που γίνεται με συνέπεια, σχολαστικότητα και υπευθυνότητα. [...]
5ο: Αναζήτηση ρόλων και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς
που στόχο έχουν την ανάδειξη της
Κύπρου ως κράτους με συμβολή
και ιδέες, που να ενισχύουν την
ορατότητα και τη δημιουργικότητά
της […].
6ο: Όταν συμβάλλεις ενεργά δικαιούσαι να ασκείς εξωτερική πολιτική με αξιοπρέπεια, χωρίς αίσθημα κατωτερότητας λόγω του
μεγέθους μας.
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Εβγαλαν σκελετούς των ΣΠΙ ενόψει εκλογών
Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για τις ευθύνες στο μέγα ζήτημα του Συνεργατισμού
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Δεν έχω πρόβλημα να συζητούμε
το πόρισμα ακόμα και τη μέρα
των εκλογών!» έλεγε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου την περασμένη Πέμπτη
από το βήμα της Βουλής προτού
πάρει υπό μάλης το πολυσέλιδο
πόρισμα και εξαπολύσει δριμεία
επίθεση στο ΑΚΕΛ για τις σχέσεις
του «με το αμαρτωλό παρελθόν
του Συνεργατισμού». Κίνηση που
αιφνιδίασε αρκετούς, καθώς ο
ΔΗΣΥ κάθε άλλο από άνετος ήταν
μέχρι σήμερα με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για τον Συνεργατισμό. Για άλλους, όμως, η
αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ ήταν
απλώς θέμα χρόνου ενόψει εκλογών. Δημοσκοπήσεις δείχνουν
τον Συναγερμό να έχει διαρροές
ψήφων δεξιότερα, αριστερότερα
και στο κέντρο και να μικραίνουν
την ψαλίδα με το ΑΚΕΛ έχουν
ήδη σπείρει πανικό στην Πινδάρου. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο
το κυβερνών κόμμα αντιλαμβανόμενο πλέον πως αναπόφευκτα
ο Συνεργατισμός θα επικρατήσει
ως θέμα προεκλογικά, θα παίξει
το δύσκολο –για το ίδιο– προεκλογικό παιχνίδι του Συνεργατισμού, προκαλώντας όπου και
όπως μπορεί φθορά. Σε αυτό το
πλαίσιο, έχει ήδη ξεκινήσει ευθείες επιθέσεις στα ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ και προχωράει με
το αφήγημα, το οποίο θεωρεί πως
θα συσπειρώσει τον ΔΗΣΥ: Θυμίζοντας τον «μπαμπούλα» της
διακυβέρνησης Χριστόφια και
επιχειρώντας πλήγμα στο «ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς». Αντιπαράθεση που βολεύει και το
ΑΚΕΛ στο θέμα πόλωσης. Όχι μόνο γιατί συσπειρώνεται, αλλά
γιατί ήδη ξεκινάει τη δική του
πορεία συνεργασίας με τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αρχική αμηχανία
Όταν το πόρισμα του Συνεργατισμού δημοσιοποιείτο, αδειάζοντας κυβέρνηση και υπουργό
Οικονομικών για τους χειρισμούς
τους, στην Πινδάρου επικρατούσε
μούδιασμα, καθώς η ηγεσία στήριξε μεν τον υπουργό Οικονομικών, αλλά προσπάθησε να τηρήσει σιγή ιχθύος. Καθόλου τυχαίος
ο διορισμός ολιγομελούς επιτροπής στον ΔΗΣΥ που ακόμη μελετάει το πόρισμα, όπως και η απομάκρυνση πρωτοκλασάτων στελεχών από τα τηλεοπτικά πάνελ,
στέλνοντας στη μάχη της αντιπαράθεσης άγνωστα στελέχη να
επιχειρούν να βγάλουν το φίδι
από την τρύπα. Ενδεικτική της
αμηχανίας και η προσπάθεια απο-

Στα μαχαίρια βρίσκονται Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού, με τον συναγερμικό πρόεδρο να χρησιμοποιεί τον «μπαμπούλα» Χριστόφια και τον A. Κυπριανού να τον αποκαλεί ψεύτη και συκοφάντη.
προσανατολισμού με το αιφνίδιο
σταύρωμα του προϋπολογισμού
του ΡΙΚ, ακόμα και η άρνηση,
όπως λέγεται, του Αβέρωφ Νεοφύτου να συζητήσει το κεφάλαιο
του Συνεργατισμού στην εκπομπή
«Ευθέως», όταν παρευρέθηκε πρόσφατα με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρο
Κυπριανού, περιοριζόμενος στο
Κυπριακό. Η επιμονή της αντιπολίτευσης να διατηρήσει τον
Συνεργατισμό πρώτο θέμα έκανε
τον ΔΗΣΥ να αντιληφθεί πως θα
πρέπει να αντιδράσει. Άλλωστε,
οι δημοσκοπήσεις του ΔΗΣΥ και
του ΔΗΚΟ που δείχνουν τη ψαλίδα
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ να μειώνεται, αλλά
και πρόσφατες δημοσκοπήσεις
ΜΜΕ που δείχνουν κυβέρνηση
και κυβερνών κόμμα να δέχονται
φθορά από τον Συνεργατισμό
ανάγκασαν την Πινδάρου να πάρει δραστικά μέτρα και να βγει
στην αντεπίθεση.

Η μάχη των αιωνίων και η απαξίωση των θεσμών
«Αν θέλουν την Κύπρο να πισωγυρίσει ας ξαναζωντανέψουν τις μέρες του Χριστόφια και του ΑΚΕΛ»,
ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Ένα
μανιχαϊστικό δίλημμα καταστροφής-σωτηρίας που χρησιμοποιεί
τη μετά Χριστόφια εποχή ο Συναγερμός. Κίνηση που στόχο έχει να
συσπειρώσει τον ΔΗΣΥ και την
ίδια ώρα να προκαλέσει φθορά στο
ΑΚΕΛ, θυμίζοντας τη διακυβέρνηση Χριστόφια και τους χειρισμούς
στην οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο για πρώτη
φορά εξαπολύει ευθεία επίθεση
και στον γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού. Πρόσωπο που ακόμα και
κατά τις προεδρικές εκλογές του
2018, εξήρε για την υπευθυνότητά
του στο Κυπριακό. «Μα ποιος μιλά









Στο στόχαστρο
του Αβέρωφ στελέχη
του ΑΚΕΛ, όπως οι
Μουσκάλλης, Βύρας και
Πιερή, επιχειρώντας να
περάσει το μήνυμα πως
το κόμμα της Αριστεράς
φέρει την ίδια ευθύνη
για την κατάρρευση.
για απαξίωση των θεσμών και των
επιτροπών; Ο Άντρος; Το ΑΚΕΛ;»
είπε δηκτικά ο Αβέρωφ Νεοφύτου
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στη Βουλή, ενώ στη συνέχεια δεν
παρέλειψε να έρθει και σε αντι-

παράθεση με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος. Η αντιπαράθεση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ θεωρείται πως
συσπειρώνει το κόμμα, σε μία περίοδο που ο ΔΗΣΥ έχει σημαντικές
διαρροές προς το ΕΛΑΜ, αλλά και
σε μία περίοδο που μία φιλελεύθερη τάση του ΔΗΣΥ, βλέπει με
ενδιαφέρον την υποψηφιότητα
Νιαζί.
Στον ΔΗΣΥ υπογραμμίζουν βεβαίως πως ο Συνεργατισμός δεν
καταστράφηκε επί διακυβέρνησης
Αναστασιάδη, αλλά από το διαχρονικό φαγοπότι στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κόμματα και αυτό
το αφήγημα θέλει να περάσει ο
συναγερμικός πρόεδρος. Συναγερμικοί κύκλοι αντιλαμβάνονται πως
το κόμμα της Αριστεράς δέχθηκε
μεγάλη φθορά από το Σκάνδαλο

της Δρομολαξιάς και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο αναμένεται να επιμείνουν στοχοποιώντας στελέχη
και πρόσωπα που συνδέονται με
τον Συνεργατισμό και το ΑΚΕΛ.
Φάνηκε άλλωστε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη όταν προσπάθησε
να μοιράσει ευθύνες και στους άλλους. «Ούτε ο μακαριστός Αζίνας
ούτε ο Χλωρακιώτης, ούτε ο Μουσκάλλης είναι δικοί μας. Οτιδήποτε
άλλο εκτός από συναγωνιστές μας
είναι» έλεγε με νόημα ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, υπογραμμίζοντας πως
γνωρίζει ο κυπριακός λαός από το
Παραλίμνι μέχρι την Τυλληρία
«ποια κατεστημένα ήλεγχαν τον
Συνεργατισμό». Κίνηση που στόχο
είχε το ΔΗΚΟ, αλλά κυρίως το
ΑΚΕΛ.

Οι φορολογικοί παράδεισοι και οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ

Κοινή γραμμή με άλλους

Ο ΔΗΣΥ θέλει να κτυπήσει το ΑΚΕΛ,
αφήνοντας αιχμές και σκιές για
τη δράση στελεχών και μελών
που διόρισε στον Συνεργατισμό.
Μία κίνηση που όπως αναφέρουν
πολιτικές πηγές θα δώσει την αίσθηση πως για τον Συνεργατισμό
φταίνε όλοι και γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο θα αναγκαστούν τα κόμματα να το αποσιωπήσουν με στόχο να αποφύγουν την όποια φθορά. Καθόλου τυχαία η αναφορά
του κ. Νεοφύτου στο Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Λάρνακας και Αμμοχώστου, όπου όπως είπε «δεν έμεινε φορολογικός παράδεισος που
να τον αφήσουν εκτός». Κίνηση
που δεν ονομάτιζε, αλλά φωτογράφιζε τον πρώην βουλευτή του
ΑΚΕΛ Ανδρέα Μουσκάλλη, αλλά
και τον νυν δήμαρχο Λάρνακας
Ανδρέα Βύρα.
Η όλη υπόθεση βεβαίως δεν
είναι σημερινή. Βάσει έκθεσης
που εξέδωσε τo 2016 η Ernst and
Young, αναφέρεται συγκεκριμένα
η αποδοχή πελατών από διάφορες
χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι όπως το Delaware, British Virgin Islands, Marshall island, Belize, χωρίς, ωστόσο,
να καταγράφεται η οποιαδήποτε
παρατυπία. «Δεν έμεινε φορολογικός παράδεισος που να τον αφήσουν εκτός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νεοφύτου αφήνοντας

Το σίγουρο είναι πως το ΑΚΕΛ δεν
είναι διατεθειμένο να κλείσει το
θέμα του Συνεργατισμού υπό τις
αιχμές για σκοτεινές δραστηριότητες
μελών που διόρισε στο παρελθόν.
Έδειξε από την αρχή πως θα κάνει
ό,τι μπορεί για να διατηρήσει το
θέμα στην επιφάνεια, με στόχο να
αποδομήσει το αφήγημα του success
story. Ενδεικτική και η πρόταση για
συνέχιση της συζήτησης την επόμενη εβδομάδα, αλλά και οι παρασκηνιακές συναντήσεις που κάνει
το ΑΚΕΛ με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για κοινή γραμμή στο
θέμα του Συνεργατισμού. Κίνηση
που ενδεχομένως να βγάλει το ΑΚΕΛ
από την κοινοβουλευτική απομόνωση και ενδεχομένως να σπρώξει
εκεί το κυβερνών κόμμα.
Στο ΑΚΕΛ έχουν ήδη αποφασίσει
πως το κόμμα θα αναλάβει τις όποιες
ευθύνες λαθών έγιναν στο παρελθόν
από πρόσωπα και καταστάσεις και
να μην ακολουθήσει τον δρόμο της
«α λα καρτ» ερμηνείας του πορίσματος. Εντός του κόμματος βεβαίως
υπήρξαν οι ανησυχίες στελεχών και
η θέση πως το κόμμα θα πρέπει να
κρατήσει κάποιες αποστάσεις από
άτομα του ΑΚΕΛ που είχαν εμπλακεί
στον Συνεργατισμό, σε μία προσπάθεια να μην πληγεί το κόμμα, από
κινήσεις που ενδεχομένως να έκαναν
και το ΑΚΕΛ να μη γνωρίζει. Μέχρι
στιγμής πάντως το ΑΚΕΛ δεν άφησε









Στην αντεπίθεση
ο ΔΗΣΥ, αφήνοντας
αιχμές για φορολογικούς παράδεισους
στον Συνεργατισμό
και για τη μη παραίτηση
του Λάμπρου Πιερή.
σκιές για τη δράση και τους λόγους
που επελέγησαν οι εν λόγω περιοχές. Όλο αυτό βεβαίως είχε
ανακινηθεί από τον ΔΗΣΥ και κατά τη διάρκεια των δημοτικών
εκλογών του 2016, όταν υποψήφιος δήμαρχος του ΑΚΕΛ για τη
Λάρνακα ήταν ο Ανδρέας Βύρας.
Τότε όπως λέγεται ο κ. Βύρας είχε
προκαλέσει να δώσουν στοιχεία
αν έχουν οτιδήποτε εις βάρος του,
απειλώντας ακόμα και με μηνύσεις
συκοφαντικής δυσφήμισης. Ο ΔΗΣΥ δεν είχε επανέλθει επί του ζητήματος, μέχρι σήμερα. Καθόλου
τυχαία και η άμεση τοποθέτηση
του Άντρου Κυπριανού, χαρακτηρίζοντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου
κοινό συκοφάντη.

Και στο βάθος Πιερή
Όμως ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν
έμεινε μόνο στο να φωτογραφίσει
τον Ανδρέα Βύρα και τον Ανδρέα

Μουσκάλλη, αλλά στο στόχαστρο
έβαλε και τον διορισμένο από το
ΑΚΕΛ αντιπρόεδρο της Επιτροπείας Λάμπρο Πιερή. «Τα τρία μέλη που διόρισε ο ΔΗΣΥ στην Επιτροπεία ήταν τα πρώτα που παραιτήθηκαν. Το μέλος του ΑΚΕΛ
Λάμπρος Πιερή έμεινε γαντζωμένος μέχρι τέλους στην καρέκλα»
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Νεοφύτου, με τον Στέφανου Στεφάνου να τον κατηγορεί για ψέματα, ξεκαθαρίζοντας πως ο κ.
Πιερή παραιτήθηκε, αλλά ο ίδιος
ο υπουργός Οικονομικών τον παρακάλεσε να αποσύρει την παραίτησή του, καθώς διαφορετικά
δεν θα μπορούσαν να ληφθούν
αποφάσεις.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σήκωσε
το γάντι περί ψεμάτων, παρουσιάζοντας μέσω twitter έγγραφο
που καταδείκνυε πως ο κ. Πιερή
παραιτήθηκε τρεις βδομάδες πριν
από την απόφαση της Βουλής για
πώληση του Συνεργατισμού στην
Ελληνική Τράπεζα.

Επίθεση και από ΕΛΑΜ
Ο Λάμπρος Πιερή βεβαίως δεν
δέχτηκε επίθεση μόνο από τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και από
τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ Χρίστο
Χρίστου, ο οποίος τον κατήγγειλε
για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και αφήνοντας αιχμές

για τις σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχε ο γνωστός δικηγόρος Λάμπρος Πιερή, ο οποίος είναι μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής του
ΑΚΕΛ. Ένα άτομο το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι πρώτη είδηση, μαζί με τον συνεργάτη του
κ. Αρτεμίου, σε πολλά ελλαδικά
ΜΜΕ.
Τα δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για περίεργες
υποθέσεις που συνδέουν τις οικονομικές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με
το ΑΚΕΛ, ενώ μιλούν για διασυνδέσεις του δικηγορικού γραφείου
Αρτεμίου - Πιερή με το Μέγαρο
Μαξίμου του Αλέξη Τσίπρα, για
ξέπλυμα χρήματος σε τράπεζα
στη Κύπρο, όπου ο ένας ήταν διευθυντικό στέλεχος. Στην Κύπρο
η εν λόγω είδηση δεν σχολιάστηκε
καθόλου, λες και δεν συμβαίνει
τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ από το βήμα της Βουλής. Υπενθυμίζεται
πως ο συνεργάτης του Λάμπρου
Πιερή, Αρτέμης Αρτεμίου είχε
πρωταγωνιστήσει στα ελλαδικά
ΜΜΕ, για το ότι εμφανίζεται στα
Panama Papers, για το ταξίδι που
έκανε το 2013 με τον νυν Έλληνα
υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά
στη Βενεζουέλα, αλλά και γενικότερα για τις σχέσεις του με τον
ΣΥΡΙΖΑ.









Το ΑΚΕΛ θα προσπαθήσει να διατηρήσει μέχρι
τέλους στην επικαιρότητα τον Συνεργατισμό,
πλήττοντας τον Χάρη
Γεωργιάδη αλλά και
τον στενό περίγυρό του.
κανένα εκτεθειμένο, όπως φάνηκε
στην ολομέλεια της Βουλής. Ενδεικτικό ότι μπροστά και στις αιχμές
του κ. Νεοφύτου για τη στάση του
κ. Πιερή ο Άντρος Κυπριανού τον
υπερασπίστηκε λέγοντας χαρακτηριστικά πως το ΑΚΕΛ φέρθηκε υπεύθυνα με το να μην παραιτηθεί νωρίτερα.

Ο Χάρης και οι φίλοι
Πάντως, και το ΑΚΕΛ αναμένεται
να προχωρήσει στην ίδια τακτική
με τον ΔΗΣΥ, αποδομώντας πρόσωπα που επέλεξε η κυβέρνηση και
ο ΔΗΣΥ. Πέραν του Χάρη Γεωργιάδη,
για τον οποίο θα επιμείνουν σε παραίτηση μαζί με το ΔΗΚΟ, στο στόχαστρο είναι και άλλα πρόσωπα του
στενού περιβάλλοντός του, όπως ο
Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Γιάννος
Σταυρινίδης, ακόμη και η Ειρένα
Γεωργιάδου στην ηγεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αυτό το προεκλογικό πάρτι έχει και απαγορευμένα!
Τα ρεβόλβερ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αυτό δεν είναι προεκλογική, είναι πάρτι
κουβανέζικο που ξεκινά από το Νταλαγουέαρ πιάνει Παρθένες Νήσους κι επιστρέφει στην κακόμοιρη τη Βενεζουέλα.
Βγήκαν από τα ερμάρια οι σκελετοί, όπως
λέει κι η καλή συνάδελφος Μαρίνα Οικονομίδου, στο σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 10.
Ο Φούλης γυάλισε τα προεκλογικά του ρεβόλβερ και άρχισε να πυροβολεί προς Συνεργατισμό μεριά, Μουσκάλληδες, Βύρες
και Πιερήδες, όμως δεν φαίνεται να τους
πιάνουν οι σφαίρες τους ερυθρούς συντρόφους. Κι όχι επειδή έχουν γίνει Λούκι Λουκ,
αλλά επειδή, όπως λένε οι ίδιοι, τα πυρά
Αβέρωφ είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αβολίδοτα.

Αβέρωφ Νεοφύτου

••••
Στο γήπεδό τους

Πάντως, στην Εζεκία Παπαϊωάννου σαν
έτοιμοι από καιρό, τρίβουν τα χέρια από χαρά που ο Αβέρωφ μπήκε στο γήπεδο που
έστρωσαν εδώ και καιρό για το προεκλογικό
παιχνίδι. Όπως όμως λένε, μόνο όταν σφυρίξει λήξη του αγώνα ο διαιτητής μπορείς να
είσαι σίγουρος για το σκορ και μέχρι τις 26
Μαΐου υπάρχει ακόμα δρόμος πολύς.

••••

προβλήματα του Χρίστου Χρίστου.
Εγώ θα σ’ αγαπώ και μη σε νοιάζει/ θα σου τραβήξω και μια ένεση/κι όταν το σούρουπο θα σ’ αγκαλιάζει/θε να σε πνίξω με μια έφεση…

Ξένος πόλεμος

Όπως ήταν φυσικό τον πόλεμο αυτό για τον
Συνεργατισμό, ο Αβέρωφ δεν τον ήθελε
γιατί πρώτα και κύρια δεν τον θεωρούσε δικό του. Ήταν του Χάρη και των πέριξ αυτού,
αλλά η μπίλια ήρθε και βρήκε τον Φούλη:
«Τώρα πώς εκείνο το παλιόπαιδο τη σκαπουλάρει κατά κόρον, ο πρόεδρος δεν το κατανοεί! Ενώ τον είχανε γωνιάσει στο σχηματισμό της νέας κυβέρνηση οι ατσαλάκωτοι,
βγήκε σένιος και σιδερωμένος ο Χαρούλης
από την κρίση και τώρα εισέπραξε και μια
προεδρική δήλωση σαν το έγγραφο του Βατικανού και ποιος τον πιάνει». Αυτά μεταφρασμένα από την κυπριακή μας είπε πηγή
της στήλης στις παρυφές της Πινδάρου, κάνοντας μια ειλικρινή εξομολόγηση.

••••
Η ατζέντα

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ο οποίος απέσυρε τους μικρούς και άβγαλτους και
πήρε επάνω του τον προεκλογικό. Άβε
ρε Φούλη!

Ο γαλάζιος πρόεδρος έκανε πολλές προσπάθειες να μην πιει το πικρό ποτήρι του Συνεργατισμού, αλλά η αντιπολίτευση του το
έφερνε συνεχώς στα χείλη. Βλέποντας δε και
τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια κλήση
προς τα αριστερά στην ψαλίδα με το ΑΚΕΛ,
αντιλήφθηκε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από
το να μπει στον πόλεμο με ό,τι έχει. Έτσι την

τελευταία εβδομάδα είδαμε τα ξίφη Αβέρωφ-Αντρου να διασταυρώνονται σε σκληρές από αέρος και τηλοψίας μάχες. Και έπονται κι άλλες χωρίς να προβλέπεται να φεύγει
από την ατζέντα το ζήτημα του Συνεργατισμού, εκτός κι αν συμβεί κάτι μεγάλο, που
ευχόμαστε να μη συμβεί διότι για να αλλάξει
την ατζέντα καλό δεν μπορεί να είναι…

Τα φίλια πυρά

Η πλάκα είναι ότι ο Χάρης, που η αντιπολίτευση ζητάει την κεφαλή του σε ασημένιο
δίσκο και ο Φούλης τα παίρνει αγκαζέ που
του άφησε ένα τεράστιο προεκλογικό πονοκέφαλό πήρε αγκαζέ τον νέο διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου
και πήγε στο Eurogroup. «Εκεί που όλοι τον
εκτιμούν και τον σέβονται», κατά τον συμμαθητή του τον Γιώργο. Η ίδια πηγή είπε στον
Ιανό ότι ο Ηροδότου έτυχε –αν και ανεπισήμως– θετικής υποδοχής, ωστόσο, μένει να
αποδείξει στους Ευρωπαίους ότι η εποχή
Χρυστάλλας έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

«Προς τον πολιτικό αρχηγό που λέει στους
επαγγελματίες υγείας να μην ενταχθούν στο
ΓεΣΥ, υποσχόμενος ότι μετά τις ευρωεκλογές θα φέρει τροποποίηση της νομοθεσίας
για να το εξουδετερώνει: Αντροπή σιορ! Εμπήκατε τζιαμέ για τον κόσμο. Όι για τα ριάλια
των κολλητών σας #Ξεφτίλες» κατακεραύνωσε σε ανάρτησή του στο twitter ο Γιώργος
Παμπορίδης, προκαλώντας αναστάτωση στα
κομματικά πηγαδάκια. Ποιον εννοούσε άραγε; Γιώργος Λιλλήκας και Γιώργος Περδίκης
ξεκαθάρισαν μέσω twitter την προσήλωσή
τους στο ΓεΣΥ. Το ίδιο έκανε βεβαίως και ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Στα
πηγαδάκια του Υπουργείου Υγείας, πάντως,
λέγεται πως οι βολές αφορούν τον συναγερμικό πρόεδρο, ο οποίος, όπως μαθαίνουν,
διαμηνύει σε φίλους του γιατρούς να μη γραφτούν στο ΓεΣΥ. Πάντως, ο Γιώργος Παμπορίδης δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει
με τον συναγερμικό πρόεδρο μέσω twitter.
Ενδεικτικά τα αιχμηρά tweets του τον καιρό
του προϋπολογισμού του ΡΙΚ, αλλά και για
τους χειρισμούς του ψηφοδελτίου.

••••

••••

••••
Αγκαζέ με Ηροδότου

Κάνει comeback

Κάνει comeback στον ΔΗΣΥ ο δήμαρχος
Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλης. Φωτογραφίες τον απαθανάτισαν να κάθεται πρώτη
σειρά σε διευρυμένο επαρχιακό συμβούλιο
του Δημοκρατικού Συναγερμού, καταδεικνύοντας πως όλα πλέον είναι νερό κι αλάτι
στην περιοχή. Υπάρχουν βεβαίως και οι πηγές που επισημαίνουν πως ο τρόμος για τις
διαρροές στην επαρχία Αμμοχώστου ενίσχυσε τις πιέσεις και τις προσπάθειες του
κόμματος να φέρει κοντά τα δυσαρεστημένα στελέχη.

Σιγή ιχθύος

Πάντως, όταν εθνικιστικά κόμματα διοργανώνουν στρατιωτικές ασκήσεις σε βουνά
καλό είναι να τα διερευνά η αστυνομία και
να μη σφυρίζει αδιάφορα. Το 2013, είχαν γίνει καταγγελίες από το ΑΚΕΛ για στρατιωτικές ασκήσεις, με τον Ιωνά Νικολάου να ζητάει από την Αστυνομία να το ψάξει. Έξι
χρόνια αργότερα η «Κ» επιχείρησε να μάθει
πού βρίσκεται η όλη υπόθεση, με το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας να τηρεί σιγή ιχθύος και να αποφεύγει να τοποθετηθεί επί
του θέματος.

••••
Να μεριμνούν

••••
Ούτε λέξη

••••

Την περασμένη Κυριακή η «Κ» αποκάλυψε
τις σχέσεις του ΕΛΑΜ με το νεοναζιστικό
κόμμα στη Γερμανία NPD. Κόμμα που υμνεί
τον Χίτλερ. Στο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν
και οι προσπάθειες του εν λόγω κόμματος
να χρηματοδοτήσει στις βουλευτικές εκλογές το «αδελφό» κόμμα ΕΛΑΜ. Όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ ζήτησαν απαντήσεις
από το ΕΛΑΜ, το οποίο προς το παρόν ασχολείται μόνο με τη φυγοστρατία και τα ιατρικά

Βεβιασμένη είναι η απόφαση του προέδρου Αναστασιάδη να τοποθετήσει στη θέση Νέστορα Νέστορος στη ΔΕΑ, τον Νίκο
Θεοδοσίου προσωρινά, όπως ελέχθη στη
στήλη και μέχρι 31 Μαΐου 2019. Κι αυτό γιατί
υπάρχει συμφωνία ως προς το ποιοι μπορούν να διοριστούν στη ΔΕΑ. Καλό δε θα
ήταν οι λειτουργοί του Προεδρικού να επαγρυπνούν, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτεθειμένος ο πρόεδρος...
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Προτού ξυπνήσει το τέρας
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

μπορείς, λ.χ., έπειτα από σχεδόν μισόν αιώνα που αναπτύσσεται και
εξελίσσεται ο κόσμος της αναρχίας
στα Εξάρχεια, να ξεριζώσεις τους
αναρχικούς και τις διακλαδώσεις
τους μέσα σε λίγους μήνες μόνο με
την πυγμή. Δεν είναι τόσο απλό, δυστυχώς. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι
μπορεί να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της έννομης τάξης και το
σχέδιο αυτό, εφόσον υπάρχει, θα
πρέπει να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή.

Πάω στοίχημα ότι δεν το προσέξα-

τε, μολονότι στην αρχή της περασμένης εβδομάδας ήταν (για λίγο) πρώτη είδηση στις ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες. Από πρώτης του μηνός
έχουν αλλάξει οι ώρες κοινής ησυχίας. Βεβαίως! Η σχετική ανακοίνωση έγινε με την αρμόζουσα τυπικότητα από την αστυνομία και προβλήθηκε από όλα τα ΜΜΕ. Στο εξής, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας ξεκινούν το απόγευμα στις 3, ενώ μέχρι
1ης Απριλίου ξεκινούσαν στις 3.30.
Μπορεί να είναι και το αντίστροφο,
δεν είμαι σίγουρος. Είναι βέβαια εύκολο να το εξακριβώσω αμέσως με
ένα κλικ στον υπολογιστή. Εχει όμως
οποιαδήποτε σημασία εάν αλλάζουν
οι ώρες κοινής ησυχίας ή απλώς και
μόνον εάν υπάρχουν ώρες κοινής
ησυχίας; Πόσο βαθιά γελοίο να
ασχολούμαστε στα σοβαρά με τις
ώρες κοινής ησυχίας, σε μια πόλη
όπου η έννομη τάξη εξευτελίζεται
και υποχωρεί καθημερινά!

Εξίσου σημαντικό θα είναι να γί-

Το πρόσφατο περιστατικό στα Εξάρ-

χεια, με την καταδίωξη εισαγγελέα
και λιμενικών από στρατό οπλισμένων μπράβων μάς υπενθυμίζει ότι
δεν υπάρχει πάτος στην πτώση που
γνωρίζει η χώρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
μπορώ να προσπεράσω τα κωμικά
στοιχεία της υπόθεσης. Την παρουσία, π.χ., λιμενικών στα Εξάρχεια –
κάτι που ίσως εξηγεί την ασυνήθιστη
επίδειξη αθωότητας από πλευράς
των Αρχών. Μια επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στα Εξάρχεια, ως
έννοια, περιέχει το παράδοξο, όπως
λ.χ. η έννοια «είκοσι μαζορέτες στην
πλατεία Βικτωρίας» και μας παραπέμπει κατευθείαν στο ουσιώδες
υπαρξιακό ερώτημα, με τον τρόπο
που το έθεσε διά παντός ο Νικόλαος
Εγγονόπουλος: Τι ζητούσες στη Λάρισα, εσύ ένας Υδραίος;

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Το γεγονός, που κάποτε θα το χα-

ρακτηρίζαμε αδιανόητο, αλλά το είδαμε να συμβαίνει –σαράντα οπλισμένοι μπράβοι να πραγματοποιούν
στρατιωτική επιχείρηση εναντίον
των Αρχών και να παίρνουν στο κατόπι τον εισαγγελέα– είναι μόνον
ένας από τους λόγους για τους
οποίους συμφωνώ με το πολιτικό
νόημα που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ευρωεκλογές: Πρέπει να
είναι η αρχή του τέλους για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να είναι το ίδιο και για
την κατρακύλα της χώρας – αλλά σε
αυτό θα επανέλθω αργότερα. Τέ-

τοια γεγονότα, όπως επίσης η δέσμευση από το ΚΑΣ μεγάλης έκτασης του Πειραιά, με αποτέλεσμα να
υπονομεύεται η τεράστια επένδυση της Cosco, κάνουν το ΠΑΣΟΚ να
ακούγεται τελείως σαχλό όταν
κραυγάζει: «Οχι πια άλλο δεξιά το
τιμόνι, κ. Μητσοτάκη!». Μα, αυτό είναι το θέμα; Πόσο δεξιός είναι ή
δεν είναι ο Μητσοτάκης;
Με κριτήριο το κοινό μας μέλλον, το

μόνο που έχει σημασία με τον Μητσοτάκη είναι πόσο λογικός, αλλά
και τολμηρός, θα αποδειχθεί, εφό-

σον βρεθεί στη δύσκολη θέση –την
οποία επιδιώκει– να περιμαζέψει
ό,τι σώζεται μετά τους Συριζαίους.
Πόσο λογικός είναι ο Κυριάκος το
έχει δείξει, νομίζω, από τους συμβιβασμούς που έχει κάνει ως πρόεδρος του ιστορικού κόμματος της
Νέας Δημοκρατίας, χάρη στους
οποίους όμως το έχει φέρει ενωμένο μέχρις εδώ, απέναντι σε έναν
πολύ έξυπνο και ικανό αντίπαλο.
Εφόσον όμως δοθεί στον Κυριάκο η
ευκαιρία να αναλάβει τη διακυβέρνηση μετά τον Αλέξη Τσίπρα, η σύνεση θα έχει πια εξαντλήσει τον ρό-

λο της και τη θέση της θα πρέπει να
πάρει η τόλμη.
Οχι στα κουτουρού, βεβαίως. Τόλ-

μη, επί τη βάσει ενός καλά μελετημένου σχεδίου, ώστε οι κρίσιμες
παρεμβάσεις για την αναστροφή
του κατήφορου να πραγματοποιηθούν αμέσως. Φυσικά, κάθε λογικός άνθρωπος, εφόσον μάλιστα
διαθέτει και κάποια πείρα, αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες καταστάσεις
στις σύγχρονες κοινωνίες δεν αντιμετωπίζονται με την αμεσότητα της
λύσης του γορδίου δεσμού. Δεν

νουν αμέσως οι κρίσιμες και στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στην οικονομία και στη διοίκηση του κράτους, ώστε να αναστραφεί ο μαρασμός της οικονομίας και
να σταλεί ένα σοβαρό μήνυμα αποφασιστικότητας και έξω και μέσα.
Οι δυνατότητες και τα μέσα είναι
πάντοτε πεπερασμένα στην πολιτική (εξ ου και κάθε πολιτικός βίος είναι καταδικασμένος να τελειώνει
με αποτυχία), ενώ οι στόχοι είναι
άπειροι. Αν υποθέσουμε ότι ο Κυριάκος έρχεται στα πράγματα, οι
πάντες θα περιμένουν από εκείνον
τα πάντα –και μάλιστα θα τα περιμένουν αμέσως, χωρίς χρονοτριβές.
Από πλευράς του, επομένως, οφείλει να έχει εντοπίσει εκείνα που
πρέπει να γίνουν αμέσως και, επίσης να έχει βρει τα συγκεκριμένα
πρόσωπα που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας το έργο.

Τα σημαντικά πρέπει να γίνουν

αμέσως. Προτού η βαθιά Ν.Δ., που
τώρα κοιμάται μακαρίως, ξυπνήσει
και αρχίσει να πεινάει για εξουσία...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗ

Παιδιά ενός
ανώτερου Θεού

Τζάμπα
μάγκες

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2014 ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο φορολόγησης του εφάπαξ
των δημοσίων υπαλλήλων, ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ
Γλαύκος Χατζηπέτρου όχι μόνο δεν το άφησε
να πέσει στα μαλακά, αλλά απειλούσε θεούς
και δαίμονες για παναπεργίες. Προειδοποιούσε, μάλιστα,
πως θα απαντούσε στην «επίθεση των δικαιωμάτων των
δημοσίων υπαλλήλων». Μία παναπεργία σε μία ιδιαίτερα
δύσκολη για την κυπριακή οικονομία περίοδο ήταν ό,τι
έπρεπε ως εκβιασμός του κράτους άλλωστε. Την κρίση
φρόντισε να εκτονώσει αμέσως ο πρόεδρος, καλώντας
τον Γλαύκο Χατζηπέτρου και εκπροσώπους της ΠΑΣΥΔΥ
στο Προεδρικό για καφέ και κουβέντα. Τα ρεπορτάζ εκείνου
του καιρού, χαρακτήριζαν τον πρόεδρο ως τον κατάλληλο
πυροσβέστη μπροστά στη φωτιά που άναψε ο Χάρης με
τον ηγέτη της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς «χρειάστηκε δέκα μόνο
λεπτά για να κλείσει το όλο ζήτημα». Στο Προεδρικό τότε,
έκαναν λόγο για τη διαπραγματευτική δεινότητα του προέδρου που ήταν σε θέση να πείσει τις συντεχνίες και τους
συνδικαλιστές. Και ίσως αυτό να ικανοποιούσε το προεδρικό
γόητρο. Άλλοι όμως διάβασαν και πίσω από τις γραμμές
και αντιλήφθηκαν πως το δεκάλεπτο της συνάντησης
Αναστασιάδη-Χατζηπέτρου αποτελούσε το πρώτο μνημείο
αδυναμίας του Νίκου Αναστασιάδη. Και εξηγούμαστε:
ενός προέδρου που ενώ υποσχόταν εκσυγχρονισμό και
εκ βάθρων μεταρρύθμιση, αδυνατούσε να συγκρουστεί
με το παλιό και να μας οδηγήσει στο σύγχρονο.
Δέκα λεπτά ήταν αρκετά για να ικανοποιήσει το γόητρο
της ΠΑΣΥΔΥ και δέκα λεπτά αρκετά για να αφήσει εκτεθειμένο τον τότε πολύτιμο υπουργό του Χάρη Γεωργιάδη.
Γιατί δεν υπήρχε κανείς που να θεώρησε τότε πως ο Χάρης
Γεωργιάδης ανακίνησε το θέμα με δική του πρωτοβουλία
και εν αγνοία του προέδρου. Μάλλον αποδεικνυόταν περίτρανα ότι ο πρόεδρος παραδόθηκε αμαχητί στην επίδειξη
δύναμης των συνδικαλιστών του δημόσιου τομέα.
Κάπως έτσι και καθόλου τυχαία, την ώρα που στον
ιδιωτικό τομέα οι μισθοί μειώνονταν κατακόρυφα, τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούσαν ανέκδοτο και η ανεργία
κορυφωνόταν με τον ένα μετά τον άλλο να χάνει τη δουλειά
του και τις καταθέσεις του, μέλη της ΠΑΣΥΔΥ προσέφευγαν
στο Ανώτατο Δικαστήριο για όλους τους νόμους που αφορούν μείωση των απολαβών τους, παγοποιήσεις των προσαυξήσεων και τις τιμαριθμικές αυξήσεις στο Δημόσιο
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύγκρουση δύο κόσμων
δηλαδή. Με μία ΠΑΣΥΔΥ να ζει τη δική της πραγματικότητα.
Και είναι ένα θέμα να αγνοεί επιδεικτικά το τι συμβαίνει
στον ιδιωτικό τομέα και πολύ πιο σοβαρό να αδιαφορεί
για το ότι η διασφάλιση των κεκτημένων τους βάζει
πυρίτιδα στα θεμέλια μιας ακόμη εύθραυστης οικονομίας.
Όμως, η σύγκρουση των δύο κόσμων δεν προκλήθηκε
από τη μία μέρα στην άλλη. Την ανάθρεψε η ίδια η Πολιτεία
διαχρονικά. Η μία κυβέρνηση μετά την άλλη γιγάντωνε
κεκτημένα και υποκλινόταν δουλικά μπροστά στις απαιτήσεις και κυρίως τα παράλογα της ηγεσίας των συνδικαλιστών. Από την περίοδο του Σπύρου Κυπριανού μέχρι
και τον Νίκο Αναστασιάδη που περιέφερε τον Γλαύκο Χατζηπέτρου ως έπαθλο στην προεκλογική του. Γι’ αυτούς
ακριβώς τους λόγους εμάς δεν μας εξέπληξε η αναλγησία
της κυβέρνησης. Στο να προλάβει δηλαδή καταστάσεις
σε ό,τι αφορά τη σημερινή δικαίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί η δικαίωσή τους ήταν αναμενόμενη, όσο κι
αν κάποιοι παρουσιάζονται έκπληκτοι. Από το 2014 φάνηκε
το πού οδηγείται το όλο ζήτημα, όταν το Ανώτατο είχε
κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο των πολλαπλών συντάξεων. Αν η κυβέρνηση συνεπώς ήθελε με κάποιο τρόπο
να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είχε πέντε ολόκληρα
χρόνια για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, να κάνει διορθώσεις και να αποφύγει τις σημερινές εξελίξεις που αποτελούν βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Έκλεισε, όμως,
τα μάτια και παρακολούθησε αμέτοχη τους εκβιασμούς
και τα συνεχή θέλω του Γλαύκου Χατζηπέτρου. Η ίδια
που μας διαφήμιζε τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση
ενίσχυσε τον παρτακισμό μιας κάστας σε σημείο που να
αγνοεί πλέον το δημόσιο συμφέρον. Το θέμα είναι τώρα
τι γίνεται. Γιατί, αν θυμόμαστε καλά, ο πρόεδρος τον περασμένο Μάιο, μαζί με τη βούλησή του για μεταρρυθμίσεις
διεμήνυε πως δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το κράτος
σε συνδικαλιστικό φέουδο. Ώρα, λοιπόν, να το αποδείξει.
Εκτός κι αν ο κ. Χατζηπέτρου δεν συμπεριλαμβάνεται
στα φέουδα στα οποία αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης.

Νεοϋορκέζος έλεγε πρόσφατα ότι το μαρτύριό μας δεν ήταν μόνο η τρομοκρατική
επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001
στους δίδυμους πύργους και οι εκατόμβες
θυμάτων, αλλά και οι συνεχείς συναγερμοί,
οι οποίοι ακολούθησαν την επίθεση. Τις
πρώτες βδομάδες, τους πρώτους μήνες, ακόμη και τα
πρώτα χρόνια, μετά την επίθεση, ζούσαμε συνεχώς σε
μια συνεχόμενη ψυχολογική τρομοκρατική επίθεση.
Οι φήμες για νέες επιθέσεις ήταν καθημερινές, ενώ
κάθε μας κίνηση στην πόλη ήταν και μια περιπέτεια.
Οι σειρήνες ούρλιαζαν συνεχώς, ενώ οι άντρες των δυνάμεων ασφαλείας, δημιουργούσαν ένα φοβητσιάρικο
σκηνικό.
Ανάλογες περιγραφές μπορούσε να ακούσει κάποιος
από τους κατοίκους των Βρυξελλών, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο και το μετρό της
πόλης 22 Μαρτίου το 2016. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν
εργαζόμενοι στις Βρυξέλλες, οι οποίοι δεν μπαίνουν
στο μετρό, ενώ αρνούνται να επισκεφθούν την κεντρική
πλατεία και τις πολυσύχναστους οδούς της πόλης.
Στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες είδαμε τους «τζάμπα
μάγκες», να κάνουν φάρσες, να αδειάζουν τα πολυκαταστήματα της Λεμεσού και της Πάφου, να αναβάλλεται
πτήση αεροσκάφους και να εκκενώνεται το καζίνο της
Λευκωσίας. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά τη φάρσα
σε σχολείο της Λευκωσίας.
Τη νύφη πλήρωσε η Αστυνομία, η οποία έτρεχε και
φυσικά ο κοσμάκης, ο οποίος πανικοβλήθηκε και μόνο
με την σκέψη ότι μπορούσε να ανατιναχτεί την ώρα
κατά την οποία διασκέδαζε και περπατούσε ανέμελος.
Η σκέψη και μόνο προκαλεί τρόμο, πόσο μάλλον να
αποκλειστείς στο αυτοκίνητο από την Αστυνομία, η
οποία έκλεισε τους δρόμους και πολύ σωστά έκανε,
μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.
Οι ανεγκέφαλοι σίγουρα γελούν όταν αναστατώνουν
κόσμο και κοσμάκη. Την ίδια λογική ακολουθούν και
οι οδηγοί αγωνιστικών μοτοσυκλετών ή παλιών αυτοκινήτων, όταν μαρσάρουν δαιμονισμένα τις μηχανές
τους, στους δρόμους των πόλεων. Η καλύτερη τιμωρία
όλων αυτών είναι σίγουρα η απαξίωση και η σιωπή
γύρω από τα «κατορθώματά» τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν τον κίνδυνο μιμητισμού, δηλαδή η δημοσιοποίηση τέτοιων ενεργειών, προκαλεί αρρωστημένα αισθήματα, κάποιων άλλων «πονεμένων» ανθρώπων, οι
οποίοι στην προσπάθειά τους, να κερδίσουν «πέντε
λεπτά δημοσιότητας» καταφεύγουν σε ανάλογες φάρσες,
είτε για να αποφύγουν κάποιες ευθύνες, είτε για να
παινευτούν αργότερα στους φίλους τους, τα κατορθώματά
τους. Σε αυτό το επίπεδο σημαντικότατος είναι και ο
ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία δεν
πρέπει να αποτελούν άθελά τους, το «σκαμνάκι» των
ανεγκέφαλων. Θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια πρακτική, με τους θανάτους από αυτοκτονίες, οι οποίοι
δεν μεταδίδονται. Οι ειδικοί λένε και αποδεικνύεται
από στατιστικές μελέτες, ότι αν μεταδόσεις μια αυτοκτονία, ακολουθούν αμέσως άλλες τρεις με τέσσερις.
Ο εντοπισμός των κατεργάρηδων, οι οποίοι καταφεύγουν σε φάρσες, σίγουρα δεν είναι και τόσο εύκολη
υπόθεση, ακόμη και στην ψηφιακή μας εποχή. Ωστόσο,
πάντα υπάρχει η δυνατότητα, να εντοπιστούν οι δράστες
με τη βοήθεια των καμερών, οι οποίες πολλαπλασιάζονται
και στον τόπο μας. Πάντως, οι ενέργειες αυτές, αποτελούν
την καλύτερη δικαιολογία για προώθηση και νομιμοποίηση των παρακολουθήσεων και στον τόπο μας. Στο
Λονδίνο, λέγεται ότι κάθε πολίτης, ο οποίος κινείται
στους δρόμους της πόλης, καταγράφεται κατά μέσο
όρο, από 250 κάμερες κάθε ημέρα.
Αν για την ασφάλειά μας πρέπει να υποστούμε τον
«μεγάλο αδελφό» δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θα πει
η πλειοψηφία των πολιτών. Τώρα γιατί οι τζάμπα μάγκες
κάνουν φάρσες είναι μια άλλη δύσκολη υπόθεση, η
οποία σίγουρα δεν κινείται στον χώρο της λογικής.
Αλλά, μήπως ο κόσμος του πλούτου, της φτώχιας, της
πείνας, των πολέμων, των τρελών, κινείται με την
λογική; Η αλήθεια τελικά βρίσκεται πέραν της λογικής,
όπως και αν την ερμηνεύει ο κάθε άνθρωπος. Πάντως,
οι «τζάμπα μάγκες», είτε έτσι είτε αλλιώς, έχουν «κοντά
ποδάρια», όπως το ψέμα και αν η Πολιτεία αδυνατεί
να μπαγλαρώσει τους κουφιοκέφαλους, υπάρχει και η
φυσική δικαιοσύνη, η θεία δίκη.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο χρόνος έχει σταματήσει στην Κούβα. Τουλάχιστον από πλευράς αυτοκινήτων…

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Παρακαταθήκες για ένα
επιβεβαιωμένο μέλλον
Πολλά ακούγονται για το μέλλον που θέλουν ως απόφοιτοι πανεπιστημίων να
της χώρας. Αν αυτό βρίσκεται σε βρουν μια δουλειά αντάξια των σπουδών τους,
κίνδυνο λόγω του υφιστάμενου αλλά εφόσον δεν μπορούν φεύγουν για το εξωστάτους κβο ή αν θα τεθεί σε κίν- τερικό. Να βρούμε τρόπους και κίνητρα να μείδυνο μέσω μιας λύσης που δεν θα νουν στη χώρα, να γυρίσουν σε αυτή. Χρειαζόείναι λειτουργική. Οι γνώμες διί- μαστε το οξυγόνο που θα δώσει σε όλα τα επίπεδα
στανται, αλλά αυτό οφείλουν να κάνουν εφόσον η φαιά τους ουσία, όταν παράλληλα μας στραγπροέρχονται από ανθρώπους ελεύθερους.
γαλίζει η μετριότητα. Χρειαζόμαστε τις ιδέες
Τα επίσης ελεύθερα μυαλά στα οποία απευ- τους να τις κάνουμε δικές μας, αφήνοντας πίσω
θύνει ο καθένας τη γνώμη του για το Κυπριακό, τον γνώριμο εαυτό μας και ανοίγοντας τ’ αφτιά
θα κληθούν ν’ αποφασίσουν όταν έρθει η ώρα. μας σε προτάσεις που μπορούν να κάνουν τη
Αλλά δεν είναι αυτή η παρακαταθήκη του μέλ- διαφορά. Μιλώ για τα παιδιά που βρίσκουν τελικά
λοντος, ούτε και η επιβεβαίωσή του προς το μια δουλειά και χρειάζονται τη βοήθειά μας σε
καλό ή το καλό. Πολλά ακούγονται για το Φ.Α. καθημερινή βάση για να χτίσουμε μαζί τους μια
Η κοινωνία κρατά μικρό καλάθι
ημέρα. Εκείνη την ημέρα που





όταν η διπλωματία, υψηλή και 
θα σταθούμε σε κάποια απόχαμηλή, κάνει τη δική της δουσταση και θα κρίνουμε πως
Η οικονομία της
λειά, την οποία αναγνωρίζουμε.
σωστά πράξαμε, πως σωστά
Δεν έχουμε κάτι άλλο να δια- Κύπρου αγωνίζεται για
επενδύσαμε στον νέο άνθρωθέσουμε εξόν τον εαυτό μας. την υγεία της, αλλά δεν
πο, τον διδάξαμε και αφού τον
Τη θέση μας. Ας το κάνουμε
μας δίδαξε κι αυτός.
είναι αυτή η παρακατα- ακούσαμε,
όσο καλύτερα μπορούμε, εκΧρειαζόμαστε παιδεία πέραν
μεταλλευόμενοι τα υποθαλάσ- θήκη για το μέλλον ούτε του συνδικαλισμού, να επισια δώρα, εφόσον η πραγμα- και η επιβεβαίωσή του
στρέψουμε στο άξιο του γίγνετικότητα είναι πως δεν μπορείς
σθαι, μετακινούμενοι από το
να περιγράψεις σε κάποιον τη προς το καλό ή το κακό. φτηνό του φαίνεσθαι, με πράθάλασσα, όταν το μόνο που Είναι μια προσπάθεια
ξεις ως προς την άρτια στελέβλέπει είναι νερό. Καλά κάνει
των σχολείων και με φωπου θέλει προγραμματι- χωση
η κοινωνία και κρατά μικρό κανές έμπνευσης. Για να γυρίλάθι. Γιατί το Φ.Α. είναι το μέλ- σμό και διαρκή δουλειά. σουμε στο μέλλον να μνημολον, αλλά τώρα δεν είναι η πανεύουμε, όπως κάναμε κάποτε,
ρακαταθήκη και η επιβεβαίωση αυτού προς το τους παλιούς δασκάλους. Αυτό που μένει είναι
καλό ή το κακό. Με τη σειρά τους οι «κακές» η γεύση στα χείλη, όταν λες το όνομα κάποιου,
τράπεζες ως δημιούργημα τεχνικό για την απορ- έτσι κι αλλιώς. Χρειαζόμαστε στρατιώτες του
ρόφηση των «κακών» στοιχείων με σκοπό την πνεύματος που θα έχουν για σημαία τους την
εξυγίανση, έχουν γίνει τόσο μέρος της καθημε- προκοπή και την πρόοδο με ίδια μέσα και όχι
ρινότητάς μας που έχουν ως ορολογίες εντρυ- με τον εξοβελισμό ή την αποδοχή της κάλπικης
φήσει στο λεξιλόγιο ενός λαού που απλά θέλει συμπεριφοράς και την επιβράβευσή της. Τα ερνα πληρώνεται στην ώρα του και τον τρεχούμενό γαλεία της ισοτιμίας και η δικαιοσύνη των ίσων
του να μην τον διακατέχουν καρδιακά επεισόδια. ευκαιριών, ανοίγουν δρόμους. Αυτό είναι ένα
Η οικονομία της Κύπρου αγωνίζεται για την επιβεβαιωμένα καλό μέλλον, στο οποίο πρέπει
υγεία της, αλλά δεν είναι αυτή η παρακαταθήκη να επενδύσουμε ως θεμέλιο της χώρας της ίδιας,
για το μέλλον ούτε και η επιβεβαίωσή του προς το οποίο θα είναι ικανό να τη στηρίξει όποιες
το καλό ή το κακό. Είναι μια προσπάθεια που κι αν είναι οι εξελίξεις στο κυπριακό, στην οιθέλει προγραμματισμό και διαρκή δουλειά. Δεν κονομία, στο Φ.Α. και αλλού. Μέλλον ναι μεν
θα σας βασανίσω άλλο. Θέλω να σας παρακαλέσω συναποτελούμενο από προτάσεις που όμως για
να δώσετε βάση στην παρακαταθήκη την οποία να χτιστεί θέλει μια λέξη. Μόνο μία: Θέληση.
εγώ φρονώ πως πρέπει να έχουμε και να θέλουμε
όλοι μας ν’ αφήσουμε πίσω. Μιλώ για τα παιδιά tsikalasm@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Το θέατρο του παραλόγου
Εξαιρετική παράσταση. Από
εκείνες που μπορεί να μην
προάγουν τον πολιτισμό (αυτό
σίγουρα δεν το κάνουν) αλλά
αν μη τι άλλο αποκαλύπτουν
χαρακτήρες. Και κυρίως προθέσεις. Φοβεροί διάλογοι, εκρηκτικές αντιπαραθέσεις και το κυριότερο αξεπέραστες
ερμηνείες από τους… πρωταγωνιστές, οι
οποίοι αποδεικνύονται όλο και περισσότερο… γεννημένοι ηθοποιοί. Σε ποια παράσταση αναφέρομαι;
Μα στην παράσταση που παίχτηκε
προχθές στη Βουλή. Μιας παράστασης
σκηνοθετημένης και πολύ καλά μελετημένης ώστε να πείσει τους θεατές να συσπειρωθούν και να τρέξουν ξανά και πάλι
στις κάλπες, προσπερνώντας την ουσία.
Και ποια είναι η ουσία; Πώς αυτή η παράσταση δεν παίζεται για να μας προβληματίσει ή για να μεταδώσει κάποιο βαθύτερο

νόημα και ούτε βέβαια για να μας θέσει
ενώπιον της αλήθειας. Παίζεται για έναν
και μόνο λόγο. Επειδή έρχονται εκλογές.
Και οι πρωταγωνιστές προκειμένου να μη
χάσουν τα ποσοστά τους είναι διατεθειμένοι
να ιδρώσουν στο… έδρανο της Βουλής
και να τα δώσουν όλα επί σκηνής. Ούτως
ώστε να πετύχουν τον σκοπό τους. Που
δεν είναι άλλος παρά να περιφέρουν την
επομένη των εκλογών τα ποσοστά τους
στα κανάλια και να συμπεριφέρονται λες
και ο μοναδικός λόγος που συμβαίνει ό,τι
συμβαίνει σ’ αυτή τη χώρα είναι για να
συνεχίζουν αυτοί αμέριμνοι να παίζουν
το κομματικό βιολί τους.
Ξεσπάθωσε ο κ. Αβέρωφ, ζώστηκε τα
άρματα και ρίχτηκε στην μονομαχία με
τον κ. Άντρο Κυπριανού. Ο ένας θυμήθηκε
τη στάση του ΑΚΕΛ στο πόρισμα για το
Μαρί και υπέδειξε πως είναι οι τελευταίοι
που δικαιούνται να μιλούν για απαξίωση

των θεσμών και των επιτροπών, ενώ φρόντισε να μας αποκαλύψει πως τα κατεστημένα του ΑΚΕΛ ευθύνονται εξίσου για την
κατάρρευση του Συνεργατισμού. Και ο δε
αντεπιτέθηκε χαρακτηρίζοντας τον πρώτο
κοινό συκοφάντη.
Και το τραγικό είναι πως αμφότεροι
είναι πεπεισμένοι πως μ’ αυτό το φοβερό
διάλογο μας πείθουν πως οι προθέσεις
τους είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια για
το ποιος πραγματικά απαξιώνει τους θεσμούς. Χωρίς να τους περνάει καν από το
μυαλό πως ήδη έχουν ξεσκεπαστεί προ
πολλού οι προθέσεις τους σχετικά μ’ αυτό
το θέμα.
Και οι προθέσεις αμφότερων δεν ήταν
να σεβαστούν τα πορίσματα και τις επιτροπές, αλλά να τα πετσοκόψουν στα μέτρα
των δικών τους μικροκομματικών συμφερόντων προκειμένου να συνεχίσουν απτόητοι το μικροκομματικό τους παιχνίδι και

όχι να προασπιστούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το δημόσιο συμφέρον.
Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι εξίσου
ένοχοι για την κατάρρευση των θεσμών
και των αξιών, τους οποίους θεσμούς και
αξίες άγουν και φέρουν ανάλογα με το τι
συμφέρει το κόμμα, τι δεν θα επιφέρει πολιτικό κόστος, τι θα τους διατηρήσει στην
καρέκλα της εξουσίας και τι θα δικαιώσει
τους μικροκομματικούς τους αγώνες. Όσο
για τους υπόλοιπους «παραμυθάδες» της
εν λόγω παράστασης θεώρησαν καλό να
θυμηθούν τα «κακά» του ΕΛΑΜ όχι γιατί
προφανώς τους έπιασε ξαφνικά η έγνοια
για το τί αντιπροσωπεύει το εν λόγω κόμμα,
διότι αν όντως είχαν αυτή την έγνοια θα
την είχαν και προ πολλού και όχι δύο βήματα πριν από τις εκλογές.
Τότε που όλοι τους (πλην του ΑΚΕΛ)
ξερογύριζαν γύρω από το ΕΛΑΜ προκειμένου να πετύχουν μικροκομματικές συμ-

μαχίες. Και το αποκορύφωμα είναι πως
όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που
εκτυλίχθηκε στη Βουλή ήταν καθόλα μελετημένο (όπως άλλωστε κάθε παράσταση
που σέβεται τον εαυτό της).
Μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα
ίδρωναν άπαντες να κερδίσουν τις εντυπώσεις, όχι για να βγάλουν αυτή τη χώρα
από τον βούρκο στην οποία την έριξαν με
την ανοχή και τη συνενοχή τους, αλλά για
να τη βγάλουν οι ίδιοι καθαρή προκειμένου
να κερδίσουν το μοναδικό πράγμα που
τους ενδιαφέρει. Τη μάχη των εκλογών.
Μένει σε μας λοιπόν αν θα χειροκροτήσουμε για ακόμα μια φορά αυτή την παράσταση ή αν θα επιλέξουμε επιτέλους
την αποχή από «θέατρα» που υποτιμούν
ασύστολα και κατ’ επανάληψη τη νοημοσύνη μας.

elenixenou11@gmail.com
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Τα διλήμματα του Ερντογάν

Το ΚΑΣ και τα κάστανα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ









Στο αμερικανικό Πεντάγωνο, πολλοί αξιωματούχοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι η σημερινή
σχέση της Τουρκίας με
τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
δεν είναι βιώσιμη.
μύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο
μέρος αυτού του χρέους είναι σε
ξένο συνάλλαγμα και περίπου το
μισό πρέπει να πληρωθεί έως το
τέλος του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι αναλυτές που ασχολούνται με την Τουρκία θεωρούν ότι
είτε θα χρειασθεί να προσφύγει
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και να πάρει ένα δάνειο της τάξεως
των 150 δισεκατομμυρίων είτε
να ακολουθήσει τον δρόμο της
Βενεζουέλας. Ο Ερντογάν θα μπορούσε ασφαλώς να αλλάξει πολιτική και να προλάβει τα χειρότερα,
αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πολιτικά πιθανό. Οσο για τα χρήματα
που θα χρειαστεί, είναι πολλά και

δεν μπορούν να τα καλύψουν η
Ρωσία και το Κατάρ. Και η Τουρκία
σήμερα εισάγει ακόμη και κρεμμύδια και αλεύρι...
Ο Τούρκος ηγέτης δεν θέλει
προφανώς να προσφύγει στο ΔΝΤ,
γιατί θα γκρεμίσει έτσι όλο το
αφήγημά του. Θα εμφανισθεί ως
ηγέτης που πάει στη Δύση για να
ζητήσει χρήματα, όταν προβάλλει
τον εαυτό του σαν τον ηγέτη μιας
πανίσχυρης μεσαίας υπερδύναμης
που μπορεί να σνομπάρει την Ε.Ε.
και τις ΗΠΑ.
Την ώρα που η οικονομική κρίση θα κλιμακώνεται, ο Ερντογάν
θα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα
ακόμη δίλημμα: να πάει με τη Ρωσία παραλαμβάνοντας τους S-400
ή να πάρει τα F-35 και να συνεχίσει
τους δεσμούς με τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ; Εως τώρα τα μηνύματα
από την Ουάσιγκτον ήταν πολύ
θολά και συγκεχυμένα. Τώρα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, μετά τις
δηλώσεις του αντιπροέδρου Πενς
και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων. Το Κογκρέσο έχει αρχίσει
να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και δεν αστειεύεται στο συγκεκριμένο θέμα.
Ακόμη και στο αμερικανικό
Πεντάγωνο, όλο και περισσότεροι
αξιωματούχοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι η σημερινή σχέση
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ δεν είναι βιώσιμη. Κατά
την εκτίμησή τους, η αμερικανική
πολιτική έκανε πολλά λάθη έως
πρόσφατα, γιατί απέφευγε τα σαφή μηνύματα προς την Αγκυρα
και επίσης χρησιμοποιούσε περισσότερο «το καρότο» και λιγότερο «το μαστίγιο». «Ο πρόεδρος
Ερντογάν γαβγίζει πολύ, αλλά
όταν κάποιος του δείχνει τα δόντια
του, συνήθως σταματάει», έλεγε
πρόσφατα Αμερικανός αναλυτής
που γνωρίζει σε βάθος τη σημερινή Τουρκία. Η σχέση Ουάσιγκτον - Αγκυρας σίγουρα θα περάσει ένα τεστ αντοχής τους επόμενους μήνες.

Αν ήμασταν σοβαροί,
μόνο οι ειδικοί και οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ασχολούνταν
με τις αποφάσεις του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Θα ήταν αυτονόητο ότι σε μια χώρα όπου συνυπάρχουν τα ίχνη πολλών πολιτισμών, ό,τι ήταν να χτιστεί ή να
κατεδαφιστεί θα αξιολογείτο επαρκώς από αξιόπιστες υπηρεσίες πριν
δοθεί η τελική άδεια, με γνώμονα
τη διατήρηση του σημαντικού, τη
σημερινή ανάπτυξη και την αρμονική συμβίωση με το παρελθόν.
Το γεγονός ότι κάθε τόσο η πολιτική
και οικονομική ζωή του τόπου σείεται από αποφάσεις του ΚΑΣ δείχνει
ότι εδώ και 200 χρόνια δεν έχουμε
αποκτήσει εμπιστοσύνη στο πώς
το κράτος διαχειρίζεται την τύχη
μας και την αρχαία κληρονομιά.
Πιστεύουμε ότι κάθε απόφαση
είναι προϊόν αυτοσχεδιασμού ή
και κάποιας συναλλαγής.
Βλέποντας τη δημοσιότητα (εντός και εκτός Ελλάδας) που πήρε
η πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ να
οριοθετήσει ως αρχαιολογικό χώρο
την περιοχή εντός των τειχών της
αρχαίας πόλης του Πειραιά, όπως
και παρόμοια απόφαση που αφορά

μέρος του Ελληνικού, τίθεται το
ερώτημα: γιατί αυτές οι αποφάσεις
ελήφθησαν μόνο τη στιγμή της
μεγάλης ξένης επένδυσης στον
Πειραιά και στο Ελληνικό; Δεν θα
ήταν λογικό οι οριοθετήσεις να είχαν ολοκληρωθεί πριν πωληθούν
οι εκτάσεις, αποφεύγοντας έτσι
την κάκιστη εικόνα που αποκομίζει
όποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει
εδώ; Δεν γνωρίζω τις απαντήσεις,
εικάζω, όμως, ότι συνήθως ουδείς
ασχολείται με το θέμα έως ότου
φθάσει η ώρα των μεγάλων αποφάσεων τότε, όσα ήταν άγνωστα
ή ξεχασμένα, εξετάζονται με όλη
την ενέργεια και το ενδιαφέρον
που απουσιάζουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ετσι, όμως, είναι
αναπόφευκτη η υποψία ότι η απόφαση συνδέεται άμεσα με την επένδυση. Επικριτές του ΚΑΣ θα ισχυριστούν ότι με όρους και προϋποθέσεις εμποδίζει την οικονομική
ανάπτυξη, άλλοι θα καταγγείλουν
ότι «ξεπλένει» την επένδυση, θωρακίζοντάς την θεσμικά. Οι επενδυτές –και επίδοξοι επενδυτές–
βλέπουν και άλλα εμπόδια, τη συρρίκνωση των σχεδίων τους. Κι
όμως, το κακό συνεχίζεται.
Ο ρόλος του ΚΑΣ και των αρχαιολογικών υπηρεσιών, όμως, εί-

ναι απαραίτητος και πολύτιμος για
τη συνύπαρξη του σήμερα με το
χθες. Τα έργα του μετρό της Αθήνας
εξελίχθηκαν στη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που έγινε
ποτέ στην πόλη. Παρ’ όλες τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπιστούν,
η Αθήνα διαθέτει ένα σύγχρονο
σύστημα μαζικής μεταφοράς που
είναι, την ίδια ώρα, ένα μουσείο
που πολλές άλλες πόλεις θα ζήλευαν. Αρχαιότητες που βρίσκονται
στα έργα του μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελούν, κι εκεί, αιτία μεγάλης καθυστέρησης όμως, εμπλουτίζουν την πόλη με νέους θησαυρούς και γνώσεις. Πολλά νέα
κτίρια εκθέτουν αρχαιότητες που
βρέθηκαν την ώρα της κατασκευής
τους. Αυτές είναι ιστορίες με αίσιο
τέλος, όπου η αρχαία κληρονομιά
και η σύγχρονη ανάγκη συνυπάρχουν. Θυμάμαι, όμως, και την περίπτωση σε χωριό στην Κρήτη,
πριν από πολλά χρόνια, όπου οι
εργασίες για κέντρο υγείας έφεραν
στο φως ίχνη αρχαίου οικισμού,
προκαλώντας μακρά καθυστέρηση
στο πολυπόθητο έργο. Ενα βράδυ,
η ανασκαφή ισοπεδώθηκε το κέντρο υγείας χτίστηκε. Ο φόβος ότι
ένα έργο ζωής για τους ανθρώπους

μιας παραμελημένης επαρχίας θα
ακυρωνόταν, αφάνισε τα αρχαία.
Αυτή η καχυποψία τρέφεται
από τη μακρόχρονη εμπειρία που
δείχνει ότι τα πράγματα δεν γίνονται στην ώρα τους, αλλά μόνο όταν
κάποιος έχει συμφέρον να προχωρήσει κάτι ή να το εμποδίσει. Σε
κάποιες περιπτώσεις διυλίζουμε
τον κώνωπα όσον αφορά την αυστηρή νομιμότητα, ενώ σε σχεδόν
τα πάντα ανεχόμαστε κάθε λογής
αυθαιρεσία, όπως οι τακτοποιήσεις
αυθαίρετων κτισμάτων (όπως συμβαίνει πάλι σήμερα), παράνομοι
σκουπιδότοποι, αντικοινωνικές
συμπεριφορές, αναξιόπιστες υπηρεσίες για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, με
συχνά ολέθριες συνέπειες, όπως
είδαμε στο Μάτι και στη Μάνδρα.
Σε άλλες περιπτώσεις, το ΚΑΣ χρεώνεται καθυστερήσεις έργων ενώ
ίσως ευθύνονται άλλα ζητήματα
(όπως π.χ. άδεια για καζίνο).
Οταν το ΚΑΣ καλείται να βγάλει
τα κάστανα από τη φωτιά συχνά
είναι επειδή άλλοι ολιγώρησαν,
συνήθως κυβερνήσεις. Το ότι οι
αποφάσεις του προκαλούν τέτοια
ταραχή λέει περισσότερα για τη
δημόσια ζωή μας απ’ ό,τι για το
ίδιο.

Εθνικιστές και διεθνιστές
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Αποτελεί συνήθη τακτική για κάθε
ισχύον σύστημα κατά καιρούς να δίδει
νικηφόρες μάχες
προς επιβεβαίωση
της ισχύος του και ενίσχυση της
αυτοπεποιθήσεως όλων των παραγόντων που το συγκροτούν. Στη
σημερινή συγκυρία η μάχη των
ευρωπαϊκών συστημικών δυνάμεων δίδεται εναντίον του «εθνικισμού», του «ρατσισμού», του
«ναζισμού» και «φασισμού» που
εικάζεται ότι θα εξασφαλίσουν τα
χαρακτηρισθέντα ως ακραία κόμματα στις ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου.
Ωστόσο, επί της ουσίας αυτό
που θα συμβεί είναι ότι η σύνθεση
πολιτικών ισορροπιών θα αλλάξει
στο νέο Ευρωκοινοβούλιο, η λειτουργία του οποίου διαμορφώθηκε
στη βάση δύο κυριάρχων πολιτικών συνασπισμών – Χριστανοδημοκρατών και Σοσιαλιστών. Δεν
πρόκειται για συμφορά στο κάτω
κάτω. Αλλάζουν τα πράγματα με
ρυθμούς ραγδαίους, νέες προσαρμογές είναι αναγκαίες πλέον. Στις
αρχές του 2018, ο πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, πάντα
ευρηματικός στη χρήση των λέξεων, διατύπωσε την άποψη ότι
«εθνικισμός είναι η προδοσία του
πατριωτισμού». Εύηχο σύνθημα,
αλλά εκατομμύρια λέξεων δεν θα
αρκούσαν για να προσδιορισθεί
επακριβώς το περιεχόμενό του.
Εάν προς στιγμήν αγνοούσε
κανείς τις πολιτικές συνεκδοχές
του θέματος –που είναι αβαθείς,
διότι αποσκοπούν στον έλεγχο
μηχανισμών της εξουσίας– θα έλεγε ότι πρόκειται για ουσιώδη διαφορά μεταξύ πολιτών που προτιμούν να ζουν σε μια ομοιογενή
κοινωνία και μιας άλλης ομάδος
πολιτών που εμφορούνται από διεθνιστική αντίληψη.
Καμία από τις δύο προαναφερθείσες τάσεις δεν είναι «προοδευτική» ή «αναχρονιστική», διότι

εναλλάσσονται στη διάρκεια της
Ιστορίας. Οι Ισραηλίτες ήταν οι
πρώτοι που αγωνίσθηκαν να διαμορφώσουν ομοιογενές σύστημα,
στη βάση συμβολαίου που συνήψαν με τον Ιεχωβά. Οι Ελληνες
της Αρχαιότητος οικοδόμησαν σύστημα ομοιογένειας στηριζόμενο
στην Παιδεία.
Ολες οι κοινωνίες που άντεξαν
στη διάρκεια των αιώνων διαμόρφωσαν κοινή πολιτιστική ταυτότητα, κοινές αξίες και αντιλήψεις.
Προσπάθειες υπεράνθρωπες μεγάλων διανοητών διαμόρφωσαν
τις κατά τόπους εθνικές ιδεολογίες
και ενίοτε προσέλαβαν απεχθέστατες μορφές, που όμως δεν είναι
δυνατόν να απαξιώσουν την ιδέα
του έθνους. Αλλά υπάρχουν εκ παράλληλου τάσεις αντίρροπες, που
επικαλύπτουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες και διαμόρφωσαν επίσης
τον πολιτισμό. Ο χριστιανισμός,
που απετέλεσε το ιδεολογικό οικοδόμημα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, και η Καθολική Εκκλησία, που εκπολίτισε τα βάρβαρα
φύλα του ευρωπαϊκού Βορρά, προσδίδοντας ιδεολογική και ενίοτε
πολιτική ενότητα στη Δύση πέρα
από έθνη και φυλές.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η
τελευταία απόπειρα δημιουργίας
πολυεθνούς συστήματος, που όμως
αδυνατεί να ενσωματώσει ομάδες
οι οποίες διαμορφώθηκαν στο
πλαίσιο αλλότριων πολιτισμών.
Μόνον η Εκκλησία –Ορθόδοξη ή
Καθολική, αδιάφορο– μπορεί να
ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση. Οχι η διαμορφωθείσα τάξη
πραγμάτων. Η Αριστερά με τη διεθνιστική ιδεολογία της κινείται
ανετότερα από τις παραδοσιακές
πολιτικές δυνάμεις. Εξ ου και ότι
ο Πάπας Φραγκίσκος θεωρεί πως
η φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο
σημαντικά από τις συμφωνίες αξίζει το βραβείο Νομπέλ». Θα δούμε
ενδεχομένως και άλλες «παράδοξες» συγκλίσεις.
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Η Τουρκία μπαίνει σε
βαθιά κρίση. Το πού
θα βρίσκεται σε λίγους μήνες κανείς
δεν μπορεί να το
απαντήσει. Και αυτό
γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο σχέδιο.
Και ό,τι υπάρχει βρίσκεται στο
μυαλό ενός και μόνον ανθρώπου,
ο οποίος έχει ως στόχο να παραμείνει στην εξουσία, ο ίδιος και
η οικογένειά του στη συνέχεια.
Επ’ άπειρον.
Τα καλύτερα ευρωπαϊκά και
αμερικανικά μυαλά συμφωνούν,
όμως, πως ο πρόεδρος Ερντογάν
θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύο μεγάλες κρίσεις έως το φθινόπωρο.
Η πρώτη θα είναι οικονομική. Ο
ιδιωτικός τομέας χρωστάει αυτή
τη στιγμή περί τα 300 δισεκατομ-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Kαρνάβαλος «προοδευτικών» δυνάμεων
Η εικόνα που εμφανίζει σήμερα η
«Ευρωπαϊκή Ενωση», είκοσι έξι χρόνια από την ίδρυσή της (Μάαστριχτ,
1993), παραπέμπει σε πολυεθνικό
σχήμα εξουσιαστικό, με πεδίο άσκησης εξουσίας τόσο τις κοινωνίες
των κρατών-μελών της όσο και τον
διεθνοποιημένο στίβο της οικονομίας. Η προτεραιότητα της οικονομίας στις ιδρυτικές προϋποθέσεις
(και στοχεύσεις) της Ε.Ε. προσδίδουν
στην οργάνωση και στη λειτουργία
της στοιχεία ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Η λέξη «ολοκληρωτικός»
ηχεί σαν αναξιόπιστη υπερβολή,
αφού πρόκειται για την Ευρώπη,
τη μήτρα της νεωτερικής δημοκρατίας. Ομως «ολοκληρωτισμός» δεν
είναι μόνο η στανική, με βία και
τρομοκρατία, επιβολή μιας ιδεολογίας και των πρακτικών εφαρμογών
της. Ολοκληρωτισμός είναι κάθε
μορφή εξουσίας, που παρακάμπτει
τη λαϊκή βούληση, έστω και με εξαπάτησή της – συντηρώντας προσχήματα δημοκρατίας σε λειτουργία
παράλληλη με αυθαιρεσία απόλυτη
των λειτουργών της.
Στην περίπτωση της Ε.Ε. έχουμε
ένα πολυδαίδαλο στη διάρθρωσή
του, πολυεθνικό, γραφειοκρατικό
σχήμα, που επιβλέπει και συντονίζει
οικονομίες κρατών (ως κάποιο σημείο και πολιτικές) – κάτι που μάλλον
αποκλείει τον έλεγχο από τις επιμέρους κοινωνίες του κεντρικού
συντονισμού και της επίβλεψης.
Θα μπορούσε επιπλέον να παρατηρήσει κανείς ότι, για τον κοινό
νου, οι έννοιες «δημοκρατία» και
«ελευθερία αγορών» αλληλοαποκλείονται, είναι ασύμβατες και ασύμπτωτες – δεν συμβιβάζεται η προ-

τεραιότητα των σχέσεων κοινωνίας
με ταυτόχρονη προτεραιότητα του
ατομικού κέρδους. Εκ των πραγμάτων αποκλείεται στην Ε.Ε. κάθε
αντιπολιτευτικός λόγος. Υπάρχουν
διαφωνίες, αλλά αφορούν πάντοτε
στην υπεράσπιση εθνικών συμφερόντων, δεν υπάρχει περιθώριο διαφωνίας ή αμφισβήτησης των κεντρικών κατευθύνσεων πολιτικής
των Βρυξελλών – χαρακτηριστικό
και οδυνηρότατο παράδειγμα το
«μεταναστευτικό». Επίσης εκ των
πραγμάτων αποκλείεται η αμφισβήτηση του ηγεμονικού ρόλου
της Γερμανίας στην Ε.Ε., αφού η
οικονομική υπεροχή των Γερμανών
είναι εξασφαλισμένη, πασιφανής
και μεθοδικά συντηρούμενη.
Ετσι αποκλείεται κάθε ζύμωση
και διεργασία που θα οικοδομούσε
προοδευτικά την πραγμάτωση του
οράματος των πρωτοπόρων της
«ευρωπαϊκής ενοποίησης» – όρους
και προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης, δημιουργικής αλληλοβοήθειας, μεθοδικής συνεργασίας. Το
όραμα δεν ήταν η «ευρωμαρμελάδα», ένας πολτός εξομοίωσης ιδιαιτεροτήτων και πολιτισμικών παραδόσεων: να πιθηκίσει η Ευρώπη
το εξωμήτριο έκγονό της, τις ΗΠΑ.
Την Ευρώπη τη συνιστούσε πάντοτε
η ποικιλότητα των παραδόσεων
πολιτισμού, καλλιέργειας, χαρακτήρων, νοοτροπίας και καλαισθησίας.
Ταυτιζόταν η Ευρώπη πάντοτε
με τις εθνικές «σχολές» στην Τέχνη
(μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία), αλληλοεπηρεαζόμενες, αλλά με προφανή
την ιδιαιτερότητα κάθε λαού. Η Ευ-

ρώπη ήταν τα πανεπιστήμιά της
(Σορβόννη, Οξφόρδη, Καίμπριτζ,
Χαϊδελβέργη, Λειψία, Τυβίγγη, Ουψάλα, Λουβαίν, Σιέννα, Πάντοβα,
Σαλαμάνκα), αυτονοήτως κρατικά,
αφού κάθε κοινωνία με στοιχειώδη
αυτοσεβασμό, θέλει να εκπαιδεύει
με τα δικά της κριτήρια τα στελέχη
της, όχι με τις νόρμες του απάτριδος
ιδιωτικού κεφαλαίου.
Τέτοιες ευρωκεντρικές απόψεις
και οπτικές μοιάζουν σιωπηρά απαγορευμένες από τη γραφειοκρατία
των Βρυξελλών που, χωρίς λαϊκή
εντολή, κυβερνάει τις ευρωπαϊκές
κοινωνίες. Με λαϊκή ψήφο εκλέγονται μόνο οι ευρωβουλευτές, αλλά
το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. «Κατά σύμπτωση» ασφαλώς, στα πόστα των καίριων αποφάσεων συμβαίνει να βρίσκονται συνήθως πρώην (ή μελλοντικά) στελέχη μεγάλων εταιρειών
του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού
Συστήματος! Οι πολίτες των χωρών-μελών της Ε.Ε. δεν είναι δυνατό
να γνωρίζουν την «επίσημη» (κοινής
συναίνεσης) άποψη των Ευρωπαίων
εταίρων για καίρια θέματα της ταυτότητας και των προοπτικών της
Ενωσης. Δεν υπάρχει οργανωμένη
από την Ε.Ε. έγκυρη πληροφόρηση
των πολιτών για τις αποφάσεις των
Βρυξελλών, ούτε, βέβαια, δυνατότητα αντιλόγου, διορθωτικών προτάσεων, εναλλακτικών θεωρήσεων.
Αυτή η απουσία ενισχύει την εντύπωση «ολοκληρωτικού» κλίματος
– αφού και οι ευρωβουλευτές μόνο
ψυχολογική εκτόνωση δικαιούνται.
Στην Ελλάδα κάθε κυβέρνηση συντηρεί μια τηλεοπτική εκπομπή,
εβδομαδιαία, που «ενημερώνει»

τους πολίτες για τις δραστηριότητες
της Ε.Ε. Αυτονόητα η εκπομπή εκχωρείται ως ρουσφέτι σε κομματικό
δημοσιογράφο, συνήθως μέτριο
έως και μικρονοϊκό. Ετσι, η «ειδική»
αυτή εκπομπή είναι, κατά κανόνα,
ανούσια και βαρετή. Σε ποιον να
το καταγγείλει ο πολίτης;
Αν ζητήσει ο Ελληνας πολίτης
να πληροφορηθεί τι είναι ο «ευρωσκεπτικισμός», ο υπουργός Τύπου
θα του απαντήσει με τον γνωστό
φανατισμό του εξωμότη και αλλαξόπιστου: Ευρωσκεπτικισμός είναι
ο νεοναζισμός στην Ευρώπη, η Ακρα
Δεξιά, ο ωμός φασισμός, ο τραμπουκισμός. Αυτή η απάντηση δεν
είναι αποκύημα τυφλού φανατισμού
ή ψυχοπαθολογικής αβελτηρίας.
Είναι εσκεμμένη κατασυκοφάντηση
μιας μεγάλης μερίδας Ευρωπαίων
πολιτών, που εμμένουν ενεργά στο
όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
αλλά επιμένουν να υπερασπίζονται
την ιδιοπροσωπία εθνικών, τοπικών
και γλωσσικών παραδόσεων, αρνούνται τον μετασχηματισμό των
κοινωνιών σε αγορές, των πολιτών
σε αδιαφοροποίητους καταναλωτές.
«Σκεπτικισμός» σημαίνει επιφύλαξη,
όχι άρνηση ή απόρριψη. Η επιφύλαξη προϋποθέτει κριτική σκέψη,
επομένως ελευθερία από δόγματα
και αυθεντίες. Η εθελοδουλεία της
υποταγής σε δόγματα και αυθεντίες
(ο «φόβος της ενηλικίωσης») είναι
το πρώτιστο γνώρισμα του μαρξισμού. Σήμερα στην Ελλάδα τα θρέμματα του μαρξιστικού ολοκληρωτισμού «διαχειρίζονται» την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Καρνάβαλος «προοδευτικών»
δυνάμεων.
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Η πολιτική και
η «πολιτική» ως ανήθικος
αμοραλισμός
κατάκτησης της εξουσίας

Η

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

πολιτική ως όρος ανάγεται
στους αρχαίους Αθηναίους
που εφηύραν τη Δημοκρατία και είναι η αναζήτηση μέσα
από διάλογο, της εξεύρεσης των
βέλτιστων πρακτικών για το εν
γένει καλόν το της Πόλεως και
της εύρυθμης, αρμονικής λειτουργιάς του Δήμου/Κοινωνίας.
Η ενασχόληση με την πολιτική
σήμερα, είναι δυστυχώς ταυτόσημη με την κατάληψη και τη
διατήρηση της εξουσίας και είναι
κυρίως αυτός ο λόγος που έχει
αρνητικό πρόσημο και έχει απαξιωθεί από τους πολίτες. Η πολιτική στα μάτια των ανθρώπων
έχει αρνητική χροιά, αφού διαρκώς βλέπουν μπροστά τους να
παίζονται παιχνίδια εντυπώσεων
με απώτερο στόχο την αποφυγή
ευθυνών, τις υπεκφυγές, του αποπροσανατολισμού και εν τέλει
της εξαπάτησης, ούτως ώστε να
κερδηθεί το «πολιτικό» παιχνίδι,
είτε της κατάληψης της εξουσίας,
είτε της διατήρησής της.
Αυτός είναι και ο κυριότερος
λόγος που οι ευσυνείδητοι και
σκεπτόμενοι υγιώς πολίτες, συνειδητά απέχουν από αυτά τα
«πολιτικά» παιχνίδια εξουσίας,
που ουδεμία σχέση έχουν με το
καλό το της πόλεως.
Ένα τέτοιο παιχνίδι παίχτηκε
το περασμένο καλοκαίρι από τους
κυβερνώντες, οι οποίοι σε μια
προσπάθεια αποφυγής του ραπίσματος για τις επιλογές τους, που
οδήγησαν στην κατάρρευση του
Συνεργατισμού, συνειδητά αποφάσισαν να παίξουν το πιο γνωστό
χαρτί των εξουσιαστών από αρχαιοτάτων χρόνων, δηλαδή το διαίρει και βασίλευε.
Να υπενθυμίσω ότι η ίδια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επίσημη
ανακοίνωσή της (19/6/2018) διαπίστωσε με περιεκτικότητα αυτό
που αποκαλύφθηκε με μεγάλο
κρότο από το Πόρισμα για τον
Συνεργατισμό: «το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην
Κύπρο, δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά της:
δεν κατόρθωσε να ανακτήσει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό από
το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιό
της μη εξυπηρετούμενων δανείων,
εν μέρει εξαιτίας κακής διακυβέρνησης της ίδιας της ΣΚΤ...».
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφέρεται απροκάλυπτα σε κακή
διακυβέρνηση της ίδιας της ΣΚΤ,
η οποία ήταν βασικός παράγοντας
για την εν τέλει διάλυσή της! Η
διαπίστωση, όμως, της Επιτροπής
που θα έπρεπε να προκαλέσει πολιτικό σεισμό και να οδηγήσει σε
άμεση παραίτηση αυτών που συμμετείχαν στην κακή διακυβέρνηση, δηλαδή πρωτίστως τον Χάρη
Γεωργιάδη, ο οποίος ακόμη με
θράσος περιφέρεται σε διάφορα

φόρα και μιλάει για success story,
υπερκαλύφθηκε από το τεράστιο
ζήτημα που τεχνητά και τεχνηέντως δημιουργήθηκε από το πουθενά και για όλο το καλοκαίρι χώρισε την Κύπρο κυριολεκτικά σε
δύο στρατόπεδα.
Ο κύριος Χαμπιαούρης, υπουργός Παιδείας, εκτελώντας προφανώς άνωθεν εντολές και οδηγίες, χωρίς καμιά προηγούμενη
διαβούλευση και ενημέρωση των
εμπλεκόμενων φορέων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών,
αποφάνθηκε ότι θα προβεί σε ριζικές αλλαγές στα θέματα της Παιδείας, κάτι που προκάλεσε το καυτό καλοκαίρι που ζήσαμε όλοι
μας. Με μια μαεστρική κίνηση
ανήθικού πολιτικού αποπροσανατολισμού από τους κυβερνώντες, πλέον κανένας δεν ασχολείτο
με την κατάρρευση του Συνεργατισμού που η ίδια η Ε.Ε. μέσω
της Επιτροπής διαπίστωσε ότι
βασική αιτία, ήταν η κακή διακυβέρνηση εκ μέρους προφανώς
του υπουργού Οικονομικών που
κινούσε τα νήματα, αλλά όλοι
ασχολούντο με το λεγόμενο «λίπος» των εκπαιδευτικών που ρίχθηκε σαν ατάκα στο παιχνίδι του
θεάματος που στήθηκε εναντίον
του μεγάλου «κακού» που όλοι
αγαπούν να μισούν.
Σήμερα όλοι αυτοί που κατά
τα άλλα προτάσσουν τα ευρωπαϊκά τους διαπιστευτήρια, συνεχίζουν να πετάνε στον κάλαθο των
αχρήστων το εύρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κακής διακυβέρνησης που οδήγησε τον Συνεργατισμό στην κατάρρευση και
να συνεχίζουν να βγάζουν τη
γλώσσα σε όλα τα ευρωπαϊκά θέσμια που δήθεν εκπροσωπούν.
Η απαξίωση της πολιτικής έχει
να κάνει πρωτίστως με τον αμοραλισμό αυτών που η ενασχόληση
τους κατ επάγγελμα με αυτήν,
δεν διστάζουν να μετέλθουν ανήθικες πρακτικές ακόμα και εξόφθαλμες, ούτως ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών τους προς την κατάληξη ή διατήρηση της εξουσίας
του χωρίς να ενδιαφέρονται ούτε
στο ελάχιστον για το καλόν το
της πόλεως.
Ο αμοραλισμός αυτός εντείνεται και μεγεθύνεται ακόμα παραπάνω από το γεγονός ότι αυτοί
που μετέρχονται τέτοιων ανήθικων πρακτικών είναι κατ’ ουσία
ανεξέλεγκτοι αφού η λεγόμενη
πολιτική ευθύνη παραμένει απλώς
ένα ευχολόγιο, με το ίδιο ακριβώς
περιεχόμενο και αποτέλεσμα που
έχει η ευχή για παγκόσμια ειρήνη
και αγάπη που ακούγεται στα καλλιστεία.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς
είναι δικηγόρος.

Ο χρόνος φάνηκε αδυσώπητος και για τον μέγιστο Τζακ Νίκολσον…

Εκλογές με φόντο το 2023
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι δημοτικές εκλογές στην
Τουρκία στις 31 Μαρτίου
κατέγραψαν μια σειρά από
ειδήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όπως συμβαίνει με κάθε εκλογική
αναμέτρηση, προέχουν οι αριθμοί
και τα κομματικά ποσοστά:
Α. Το Κόμμα Ανάπτυξης/Δικαιοσύνης (ΚΑΔ)στο 44,33%, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ)
στο 30,12%, το Καλόν Κόμμα στο
7,45%, το Κόμμα της Εθνικιστικής
Δράσης (ΚΕΔ) στο 7,31% και το
φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Λαϊκό
Κόμμα ( ΔΛΚ) στο 4,25%. Οι αριθμοί
λένε ότι η πολιτική ηγεμονία του
ΚΑΔ συνεχίζεται. Είναι 15% μπροστά από το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, το ΡΛΚ. Σε σχέση
με τις ευρύτερες δυνητικές συμμαχίες η «Εθνική Συμμαχία» (ΚΑΔΚΕΔ) με 51,64% και ο συνασπισμός
της «Λαϊκής Συμμαχίας» ανάμεσα
στο ΡΛΚ και στο «Καλόν Κόμμα»
βρίσκεται στο 37,57%.
Β. Ενδιαφέρον έχουν οι επιδόσεις των κομμάτων στα μεγάλα
αστικά κέντρα με επίκεντρο την
Κων/πολη, την Άγκυρα και τη
Σμύρνη. Έτσι στην Κ/πολη ο Ε.
Ιμάμογλου του ΡΛΚ έλαβε 48,55%,
ενώ ο Μ. Γιλντιρίμ του ΚΑΔ 48,55.
Στην Άγκυρα νίκησε Μ. Γιαβάς
του ΡΛΚ 50,93%, ενώ ο Μ. Οζχαζεκί
του ΚΑΔ έμεινε στο 47,12%. Στη
Σμύρνη, παραδοσιακό προπύργιο
του ΡΛΚ ο υποψήφιός του Μ. Σογιέρ έλαβε 58,1 %, ενώ ο Ν. Ζεϊμπεκί του ΚΑΔ 38,7%. Το ΚΑΔ έχασε
τους δήμους της Κ/πολης και της








Η κυβέρνηση στην
Τουρκία έδειξε τον δρόμο της μείωσης των τιμών μέσα από την ανάπτυξη των δημοτικών
αγορών, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό για να
αντιμετωπιστεί το εύρος
των ανατιμήσεων.
Άγκυρας. Οι μεγάλες πόλεις πάντα
ελκύουν εντυπώσεις, και αυτές
δεν ήταν με το μέρος του ΚΑΔ. Το
ΡΛΚ κέρδισε τους δύο μεγάλους
δήμους, χωρίς ωστόσο, να πείσει
για τη διαχειριστική του ικανότητα.
Γ. Οι εντυπώσεις συχνά περιέχουν ουσία και αυτό το γεγονός
εκδηλώθηκε στα μεγάλα αστικά
κέντρα: οι κυρώσεις που επέβαλε
η διοίκηση Τραμπ στην Τουρκία
(περιπέτεια με τον πάστορα Α.
Μπράνσον) επηρέασαν το βιοτικό
επίπεδο πολλών τούρκων. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του προκάλεσε πληθωριστικές πιέσεις,
άνοδο των τιμών, αισχροκέρδεια.
Η κυβέρνηση στην Τουρκία έδειξε
τον δρόμο της μείωσης των τιμών
μέσα από την ανάπτυξη των δημοτικών αγορών, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό για να αντιμετωπιστεί
το εύρος των ανατιμήσεων. Συνεπώς, η κυβέρνηση Ερντογάν πλήρωσε ένα τίμημα από τις επιπτώ-

σεις της «ανάπτυξης με το άλογο»
που σημειώνει η τουρκική οικονομία. Ο διορισμός του γαμπρού
του Ερντογάν στο τιμόνι της τουρκικής οικονομίας εξακολουθεί να
είναι μη πειστικός για τις αγορές,
όπως δείχνουν τα αναπτυξιακά
στοιχεία που προκύπτουν από τη
σύγκριση Αλί Μπαμπατζάν - Μ.
Αλμπαϊράκ. Συνοπτικά: χάθηκαν
εντυπώσεις για το ΚΑΔ, αλλά η
ηγεμονία του παραμένει. Τα χρόνια
έως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2023, ανήκουν στο
ΚΑΔ, και σε αυτό το διάστημα, μεταξύ άλλων, θα ετοιμαστούν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της
τουρκικής ανεξαρτησίας, που πιθανώς να συμπέσουν με την ανακοίνωση της απόφασης του Τ. Ερντογάν για αποχώρησή του από την
πολιτική σκηνή.
Δ. Η κεντρική φορά των πραγμάτων στην Τουρκία συντηρείται.
Πρώτο, γιατί για περίπου 20 χρόνια,
το ΚΑΔ εκφράζει με τον πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο
την τουρκική εκδοχή της σουννίτικης ισλαμοδημοκρατίας. Δεύτερο, γιατί ο ηγέτης του ΡΛΚ Χ. Κιλιντσάρογλου είναι λίγος, και προφανώς δεν είναι σε θέση να αλλάξει
τους συσχετισμούς, (έχασε ήδη
15 φορές από τον Τ. Ερντογάν),
και παρ’ όλα αυτά θέλει να παραμείνει στη θέση του, αποτελώντας,
έτσι ένα εξαιρετικό «δώρο» στην
κυριαρχία Ερντογάν. Τρίτο, οι
κούρδοι στήριξαν σε μεγάλο βαθμό
το ΚΑΔ, γεγονός που δεν άφησε

να περάσει απαρατήρητο ο Τ. Ερντογάν, ο οποίος τους ευχαρίστησε
δημόσια για τη στήριξη που έδωσαν στους υποψήφιους του κόμματός του...
Ε. Η κάλυψη των ειδήσεων που
συνδέονται με την Τουρκία σε αρκετά ελληνικά και ε/κ μέσα ενημέρωσης, δεν διέπεται από δημοσιογραφικούς κανόνες. Αν ο Τ.
Ερντογάν μεγαλώνει την επιρροή
του τότε γίνεται «σουλτάνος», αν
υποχωρεί η δύναμή του τότε αμέσως «καταρρέει». Κατά κανόνα,
λείπει η ψύχραιμη, η σφαιρική θεώρηση των εξελίξεων στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Στην Κύπρο
οι ειδήσεις διαθέτουν ακόμα μια
παράμετρο: οι δυνάμεις που δεν
θέλουν λύση στο Κυπριακό, τραβούν κάθε είδηση που έρχεται από
την Τουρκία ως να είναι στην κλίνη
του Προκρούστη, φτάνει να υπηρετεί τον μείζονα στόχο, την ώθηση
της κοινής γνώμης στη διατήρηση
του υπάρχοντος στάτους κβο. Αν
θα διεξαχθούν εκλογές, τότε δεν
γίνεται τίποτε. Αν υποχωρεί η δύναμη του ο Ερντογάν, τότε δεν θα
κάνει παραχωρήσεις. Αν μεγαλώσει
η δύναμή του, τότε θα γίνει αλαζονικός κ.λπ. Αυτές οι αναλύσεις
δεν βοηθούν να κατανοήσουμε το
πώς εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, καθότι δέσμιοι της προχειρότητας, δεν μπορούμε να δούμε το μακροπρόθεσμο
συμφέρον της νήσου.

www.larkoslarkou.org.cy

Ξεκάθαρες θέσεις για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα

Η

Ε.Ε. μέσα στην επόμενη πενταετία θα κληθεί να λάβει
καθοριστικές αποφάσεις για
το μέλλον της, σε καίρια ζητήματα
που σχετίζονται με την ασφάλεια
και την προστασία των πολιτών
της. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται
στο επίκεντρο των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., αφορούν τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και
βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί
είναι το σώμα που εγκρίνει τον
προϋπολογισμό και την κατανομή
του.
Ανάμεσα στους Ευρωπαίους
υπάρχει κοινή συνισταμένη ότι
στα ζητήματα της ασφάλειας, το
κοινό Ευρωπαϊκό Σπίτι χρειάζεται
θωράκιση για να παρέχει ασφάλεια
στο εσωτερικό της και, ταυτόχρονα,
να εφαρμόζει δραστήρια εξωτερική
πολιτική, ως «ήπια δύναμη» στο
εξωτερικό της. Το γεγονός αυτό
δεν έχει καμία απολύτως σχέση με
όσα ισχυρίζονται περιθωριακές

Του ΝΙΚΟΥ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ

στην Ευρώπη απόψεις περί «στρατικοποίησης». Ένα τέτοιο επιχείρημα είναι εντελώς αβάσιμο γιατί
η Ε.Ε. με βάση τις Συνθήκες αναλαμβάνει δράση μόνο με ομοφωνία
και παρεμβαίνει σε περιοχές εκτός
Ένωσης, μόνο αν υπάρχει σχετική
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει την πρωταρχική ευθύνη.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χρειάζεται να ασχοληθούμε συστηματικά την επόμενη 5ετία με
την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η Κύπρος είναι συμμέτοχος στην προώθηση της PESCO και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, καθώς και στην χρηματοδότηση μιας κοινής αμυντικής βιομηχανίας.
Οι συνθήκες στον 21ο αιώνα το
επιβάλλουν! Η απομάκρυνση των
ΗΠΑ από την Ευρώπη επαυξάνει
την ευθύνη που έχουν οι ίδιοι οι
Ευρωπαίοι εταίροι να αναπτύξουν








Στις επιδιώξεις του προέδρου Αναστασιάδη,
έχουμε τη στήριξη τόσο
του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ όσο και της Ε.Ε.
στις δύο διεθνείς διασκέψεις που έγιναν για την
Κύπρο το 2017.
αυτόνομα τη δική τους πολιτική
ασφάλειας και άμυνας. Ο κόσμος
στον 21ο αιώνα διατηρεί πολλές
ανοιχτές πληγές και χαρακτηρίζεται
από αστάθεια. Είναι απαίτηση των
Ευρωπαίων πολιτών (ευρωβαρόμετρο) η Ε.Ε. να συνενώσει τις δυνάμεις της και να οργανώσει την
πολιτική ασφάλειάς της, παρά να
αφήνει κάθε κράτος μέλος να σπαταλά πόρους και δυναμικό σε 27

εντελώς ξεχωριστούς προϋπολογισμούς.
Η προώθηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας
της Ε.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με το συμφέρον της Κύπρου στις
συνθήκες που εξακολουθεί να βιώνει εξαιτίας της τουρκικής κατοχής.
Η δραστήρια συμμετοχή και ευθυγράμμιση με την Ε.Ε. έχει ως απώτερο στόχο την υπεράσπιση της
ευρωπαϊκής κυριαρχίας – που είναι
η κυριαρχία όλων των κρατών μελών αθροιστικά. Με μια συνεπή
και συνετή πολιτική, χωρίς ιδεολογικές παραποιήσεις και διαστρεβλώσεις για τον πραγματικό ρόλο
της Ε.Ε., προωθούμε το κεκτημένο
των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό για κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής. Θυμίζω
ότι σε αυτές τις επιδιώξεις του προέδρου Αναστασιάδη, έχουμε τη

στήριξη τόσο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ όσο και της Ε.Ε.
στις δύο διεθνείς διασκέψεις που
έγιναν για την Κύπρο το 2017. Αυτό
αποτυπώνεται και στο «Πλαίσιο
Γκουτιέρες».
Παράλληλα, με τη διεύρυνση
των σχέσεών μας στην PESCO είμαστε σε θέση να αναδείξουμε τα
ευρωπαϊκά γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή μας (Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή) που είναι πρωταρχικής σημασίας για την Ε.Ε. ως σύνολο, σε
σχέση με την ενεργειακή τροφοδοσία. Το ενεργειακό πρόγραμμα
της Κύπρου στην οριοθετημένη
ΑΟΖ και η αναζήτηση εναλλακτικών διόδων για το φυσικό αέριο
«δένουν» με τη στρατηγική της
Ε.Ε. να αναπτύσσει σταθερά τις
σχέσεις της, τόσο με το Ισραήλ
όσο και την Αίγυπτο. Σε ιδανικές
συνθήκες –με τερματισμό της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο– μπορεί

να περιλαμβάνουν και την Τουρκία,
σε ένα πλαίσιο, όμως, που καθορίζουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και η Ε.Ε.
Οι «6» ευρωβουλευτές στη νέα
σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου
έχουν ρόλο να διαδραματίσουν
στις πολιτικές διαβουλεύσεις γύρω
από την ασφάλεια και την ενέργεια
στην Ευρώπη. Ο χώρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρεται
για καλύτερη αντίληψη των γεωστρατηγικών συμφερόντων, ανάπτυξη συνεννοήσεων με τις μεγάλες
πολιτικές ομάδες και την άσκηση
επιρροής προς τις ισχυρές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Προϋπόθεση
είναι η Κύπρος να έχει δυνατή
φωνή και ξεκάθαρες θέσεις σε όσα
θα αποφασιστούν την επόμενη
πενταετία.

Ο κ. Νίκος Τορναρίτης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΔΗΣΥ, υποψήφιος ευρωβουλευτής.
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Μαρίνος Μουσιούττας, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος
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Γιάννος Λακκοτρύπης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης

Το ΔΗΚΟ στηρίζεται σε
Στόχος η εδραίωσή μας
αρχές και όχι σε πρόσωπα στο πολιτικό σκηνικό
Με τον Νικόλα Παπαδόπουλο μας συνδέει ειλικρινής φιλία

Επιδίωξη το Εθνικό Συμβούλιο χωρίς να αποκλείουμε κατάληψη έδρας

Στο κάλεσμα της ηγεσίας για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών δεν είχα δικαίωμα να απέχω ανέφερε ο

Η εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησα μέσω της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, η τριβή με διάφορες επιτροπές

υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιούττας.
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ΔΗΚΟ στηρίζεται σε αρχές και
όχι σε πρόσωπα και γι’ αυτό αντέχει
τόσα χρόνια, λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιούττας, κληθείς να σχολιάσει αν
φοβάται τις διαρροές προς τη Δημοκρατική Παράταξη. Μιλώντας
για την πρόταση που του έκανε ο
Νικόλας Παπαδόπουλος να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο, ξεκαθάρισε
πως αποτελεί τιμή, υπογραμμίζοντας
πως με τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο τους
συνδέει μια ειλικρινής φιλία.
–Από τις μάχες στο εθνικό κοινοβούλιο πλέον διεκδικείτε θέση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Για ποιο λόγο;
–Από τα πρώτα χρόνια εμπλοκής
μου στον πολιτικό στίβο, έμαθα
πως το σημαντικότερο αξίωμα στην
πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο
παρά το τιμητικό αξίωμα του ενεργού πολίτη. Η πολιτική είναι ένας
συνεχής αγώνας, ένας αγώνας γεμάτος μάχες. Σημασία έχει να παραμένεις σταθερά ενεργός και μάχιμος, να δίνεις μάχες για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα καλύτερο
αύριο. Είχα την τιμή τα τελευταία
χρόνια, να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα, εάν φυσικά το
αποφασίσει ο κυρίαρχος κυπριακός
λαός, διεκδικώ το τιμητικό δικαίωμα
να υπερασπιστώ και να εκπροσωπήσω τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των συμπατριωτών μου στη
Ευρώπη. Οι θέσεις και τα αξιώματα
έχουν νόημα και αξία, όταν ταυτίζονται με τους στόχους και τα
οράματα του απλού πολίτη.
–Οι ευρωεκλογές θεωρούνται
μία εκλογική μάχη αδιάφορη
για τους πολίτες, καθώς βλέπουν
τις Βρυξέλλες ως ένα απρόσωπο
οικοδόμημα τεχνοκρατών. Για
ποιο λόγο να προσέλθουν στην
κάλπη;
–Η Κύπρος είναι ένα οικοδόμημα μέσα στην οδό που λέγεται
Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι τίποτα άλλο παρά η δική μας
οικογένεια. Όσα τεκταίνονται στις
Βρυξέλλες, αναπόφευκτα, επηρεάζουν και το δικό μας σπίτι. Οι
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πλέον το δικαίωμα απόρριψης διεθνών συμφωνιών.
Κάτι που ενισχύει τις εξουσίες του
Κοινοβουλίου. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι φανερό πως η
ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές
είναι ακόμη πιο σημαντική για τις
αποφάσεις και την πορεία που
ακολουθεί η Ευρώπη. Αποφάσεις
που έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή μας.
–Για ποιο λόγο να ψηφίσουν
εσάς;

–Πρώτα από όλα πρέπει να ψηφίσουν με κριτήριο το καλό του
τόπου και για ένα καλύτερο αύριο
για τη χώρα και τα παιδιά μας.
Προσωπικά δεν είμαι τίποτα άλλο
παρά ένας απλός στρατιώτης στην
πρώτη γραμμή. Υπηρέτησα το κόμμα και τους συμπολίτες μου μέσα
από πάρα πολλές κομματικές και
πολιτειακές θέσεις. Τοπική Επιτροπή, Επαρχιακή Επιτροπή, Κεντρική Επιτροπή, Γραμματεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινοβούλιο. Νιώθω πως μέσα από όλη αυτή
την πορεία έχω αποκομίσει εκείνα
τα αναγκαία εφόδια που μου επιτρέπουν να αντλώ δύναμη για να
μπορώ να εκπροσωπήσω τη χώρα
μου και τους συμπολίτες μου στην
Ευρώπη. Να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μου πως θα δώσω όλες τις
δυνάμεις μου στον αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική
δικαιοσύνη. Να είναι σίγουροι πως
θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να νιώθει ο κάθε ψηφοφόρος πως η δική του φωνή μπορεί
να ακουστεί και στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη. Πέραν του εθνικού μας ζη-

Η πολιτική είναι ένας
συνεχής αγώνας, ένας
αγώνας γεμάτος μάχες.
τήματος, θα εμπλακώ και θα αγωνιστώ για θέματα που απασχολούν
άμεσα την κοινωνία μας, όπως η
νεολαία, η ανεργία, το περιβάλλον,
η κοινωνική ευημερία.
–Λέγεται πως υπήρξατε προσωπική επιλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ισχύει;
–Αποτέλεσε τιμή για εμένα η
πρόταση του κόμματος και ειδικότερα του προέδρου του ΔΗΚΟ,
να πλαισιώσω το ψηφοδέλτιο των
Ευρωεκλογών. Με τον Νικόλα Παπαδόπουλο μας συνδέουν πάρα
πολλά. Μας συνδέει μια ειλικρινής
φιλία και συνεργασία. Μα πάνω
από όλα μας συνδέει η αγάπη και
η έγνοια μας για το κόμμα μας και
για τον πολιτικό χώρο που στεγάζει
τον υπερήφανο ΔΗΚοϊκό κόσμο.
Στο κάλεσμά του, λοιπόν, για συμπόρευση στις εκλογές δεν είχα δικαίωμα να απέχω.
–Με αυτό τον τρόπο κλείνουν
και οι εσωκομματικές πληγές
που προκλήθηκαν στο εκλογικό
συνέδριο;
–Το τελευταίο εκλογικό συνέδριο του κόμματος αποτελεί ιστορία
και παρελθόν. Το ΔΗΚΟ έχει εξέλθει
ενδυναμωμένο και ενισχυμένο

μετά το συνέδριο. Μεταξύ συναγωνιστών δεν χωρούν πικρίες και
αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν μόνο
κοινοί στόχοι και αγωνία για το
μέλλον του κόμματος και του τόπου.
–Σε αυτή την εκλογική μάχη
κατέρχεται για πρώτη φορά η
Δημοκρατική Παράταξη, που
αποτελείται από πρώην πρωτοκλασάτα στελέχη του ΔΗΚΟ.
Σας ανησυχούν οι διαρροές προς
τη νεοσυσταθείσα αυτή Κίνηση;
–Αποτελεί βασική αρχή και πεμπτουσία της δημοκρατικής λειτουργίας η παρουσία τον κομματικών σχηματισμών. Να καλωσορίσω στην κομματική ζωή το νεοσύστατο κόμμα. Η δημοκρατία
επιβάλλει την ελεύθερη έκφραση
του κάθε πολιτικού σχήματος,
αλλά και του κάθε πολίτη. Δεν
είναι η πρώτη φορά που το ΔΗΚΟ
τίθεται αντιμέτωπο με φαινόμενα
αποχωρήσεων και δημιουργία άλλων παραπλήσιων πολιτικών σχημάτων. Να θυμίσω την αποχώρηση
του Αλέκου Μιχαηλίδη το 1980
και τη ίδρυση της ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ., να
θυμίσω την ίδρυση του ΠΑΜΕ από
τον Χρυσόστομο Σοφιανό το 1980,
να θυμίσω την αποχώρηση του
Αλέξη Γαλανού το 1998 και την
ίδρυση του Κ.Ε.Α, να θυμίσω την
αποχώρηση του Ντίνου Μιχαηλίδη
το 1998 και την ίδρυση του Α.ΔΗ.Κ.
ή τέλος να θυμίσω τις διαγραφές
μετά τις εκλογές του 2013. Το ΔΗΚΟ στα 43 χρόνια παρουσίας του
άντεξε, γιατί απλά έμαθε να μη
στηρίζεται σε πρόσωπα, αλλά σε
θέσεις, αξίες και αρχές. Γιατί βασίζεται σε απλά, αγνά και ανιδιοτελή μέλη. Άντεξε και θα αντέξει
για άλλα πολλά χρόνια.
–Ως ΔΗΚΟ συμμετέχετε στην
Ομάδα των Σοσιαλιστών, οι
οποίοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας προοδευτικής
συμμαχίας κατά της Δεξιάς και
της Ακροδεξιάς. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές σας; Δεδομένου ότι αρκετές φορές ως κόμμα στηρίξατε
πολιτικές μαζί με το κόμμα της
Δεξιάς και την κυβέρνηση.
–Θα σας απαντήσω με μια φράση που μας έλεγε πάντα ο αείμνηστος ιδρυτής του Δημοκρατικού
Κόμματος Σπύρος Κυπριανού, «Δεν
κοιτάζουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κοιτάζουμε μπροστά και
προχωράμε». Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές, ιδιάζουσες πολιτικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, αλλά και διαφορετικά πολιτειακά συστήματα. Καθετί πρέπει
να αντικρίζεται ξεχωριστά. Το ΔΗΚΟ θέτει πρώτιστα και πάνω απ’
όλα το κοινό καλό. Αυτό έχει δείξει
η μέχρι τώρα ιστορία του και αυτό
θα συνεχίσει να πράττει. Χωρίς
να προσμετρά το όποιο πολιτικό
κόστος και χωρίς να παρεκκλίνει
από θέσεις και αρχές.

της Ε.Ε., με γεμίζουν αυτοπεποίθηση πως θα αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις, λέει ο Γιάννος Λακκοτρύπης.
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το στοίχημα δεν είναι άλλο από
το να δηλώσουμε ισχυρή παρουσία
στην πολιτική ζωή του τόπου. Να
εδραιωθούμε ως πολιτική δύναμη
με νέα προοπτική και δυναμική
στον χώρο του Κέντρου και να καλύψουμε εκείνο το κενό που υπάρχει», αναφέρει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιάννος Λακκοτρύπης. Ο
ίδιος παραδέχεται πως στόχος
είναι η παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν
πρόκειται για ένα χαμηλό στόχο.
Όπως λέει, κανένας δεν αποκλείει
και την κατάληψη της έδρας στις
ευρωεκλογές. «Η δική μου υποψηφιότητα δεν έρχεται να υποσχεθεί μαγικές λύσεις για όλα τα
προβλήματα, θεωρώ όμως πως
μπορώ να προσφέρω στον τόπο
μου διεκδικώντας όλα όσα αξίζουμε
για να αισθανόμαστε Ευρωπαίοι
πολίτες ίσοι προς ίσους με τις υπόλοιπες χώρες μέλη και όχι δεύτερης
και τρίτης ταχύτητας πολίτες της
Ευρώπης» λέει ο κ. Λακκοτρύπης
κληθείς να απαντήσει για ποιο
λόγο να τον ψηφίσουν.
–Είστε υποψήφιος σε μία εκλογική μάχη αδιάφορη για τους
πολίτες, καθώς θεωρούν τις Βρυξέλλες ένα απρόσωπο οικοδόμημα τεχνοκρατών. Για ποιο λόγο να προσέλθουν στην κάλπη;
–Η Ευρώπη δεν είναι μια εικονική
πραγματικότητα. Είναι ο χώρος που
λαμβάνονται όλες σχεδόν οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι γι’ αυτό τον
λόγο που λέμε πως με την αποχή
δεν στέλνονται μηνύματα, αντίθετα
με την αποχή απεμπολούμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Η μετάβαση στην κάλπη είναι απαραίτητη
επειδή οι πολίτες πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν το δέντρο
αλλά το δάσος και να σκεφτούν,
πού θα βρισκόμασταν χωρίς την
Ευρώπη. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα και στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη και πιο ισχυρή, στην οποία
να έχουμε λόγο και ρόλο να διαδραματίσουμε ως Κύπρος. Κυρίως
να αποκομίσουμε όσα οφέλη μπορούμε από συμμαχίες και συνεργασίες στο εθνικό ζήτημα και τα
ενεργειακά, αλλά και να πετύχουμε
όσα περισσότερα γίνεται σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός,
η οικονομία, η τεχνολογία, το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα,
τα δικαιώματα των ζώων, η ισότητα
και η εξάλειψη των διακρίσεων.
Ασφαλώς μπορούν να γίνουν περισσότερα για να αισθάνεται ο κάθε
πολίτης συμμέτοχος και όχι θεατής
του οικοδομήματος που λέγεται Ευρώπη και δεν αποτελείται από ψυχρούς τεχνοκράτες που αποφασί-

ζουν και αφαιμάσσουν τα κράτη
μέλη με πολιτικές λιτότητας και
άλλα μέτρα που δυσχεραίνουν τη
ζωή τους. Μπορεί να μην τύχαμε
του καλύτερου χειρισμού το 201213, αλλά η Ευρώπη ήταν που μας
έτεινε χείρα βοηθείας, η Ευρώπη
είναι που στέκεται ακόμα δίπλα μας
και μας παρέχει εργαλεία, γνώση,
εξέλιξη, προστασία, ασφάλεια, κονδύλια για ανάπτυξη, ευκαιρίες στη
νέα γενιά, τις οποίες οι παλαιότεροι
ποτέ δεν φανταστήκαμε. Είναι πεποίθησή μου πως είναι στο δικό
μας χέρι να διεκδικήσουμε και να
πάρουμε περισσότερα. Να διεκδικήσουμε περισσότερα ευρωπαϊκά
κονδύλια για τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού, κονδύλια για στέγαση των άπορων οικογενειών, για
τις μονογονεϊκές οικογένειες, να
δημιουργήσουμε τις υποδομές για
έρευνα και καινοτομία, για περισσότερες θέσεις εργασίας κ.ά.
–Για ποιο λόγο να ψηφίσουν
εσάς;
–Η δική μου υποψηφιότητα δεν
έρχεται να υποσχεθεί μαγικές λύσεις για όλα τα προβλήματα, θεωρώ

Επιχειρούμε σταθερές
κινήσεις χωρίς φανφάρες και λαϊκισμό. Δεν θα
ακούσετε από στέλεχος
της ΔΗΠΑ μεγάλα λόγια
και κούφιες υποσχέσεις,
παρά μόνο αλήθειες.
όμως πως μπορώ να προσφέρω
στον τόπο μου, διεκδικώντας όλα
όσα αξίζουμε για να αισθανόμαστε
Ευρωπαίοι πολίτες ίσοι προς ίσους
με τις υπόλοιπες χώρες μέλη και
όχι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας
πολίτες της Ευρώπης. Τολμώντας
έμπρακτα ακόμη και ότι φαντάζει
αδύνατο. Για να μπορούμε στην
Κύπρο να απολαμβάνουμε δικαιώματα, ευκαιρίες, ανάπτυξη, ποιότητα υπηρεσιών μακριά από χρονοβόρες διαδικασίες και να θωρακίσουμε τον τόπο μας, αποτρέποντας εξωγενείς απειλές και κινδύνους
που καραδοκούν. Θεωρώ πως διαθέτω τα εχέγγυα τις γνώσεις και
τις εμπειρίες ώστε να αντεπεξέλθω
στα έδρανα της Ευρωβουλής, αλλά,
κυρίως να φανώ αντάξιος των προσδοκιών των πολιτών. Είναι η τριβή
μου με διάφορες επιτροπές της
Ε.Ε. στον τομέα της Πληροφορικής
και της Ναυτιλίας, είναι η συμμετοχή και απορρόφηση διάφορων
ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι η
εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησα
διά της επαγγελματικής μου στα-

διοδρομίας. Είναι όλα αυτά που
μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση πως
θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε
στις προκλήσεις.
–Οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν το βάπτισμα του πυρός
για τη νεοσυσταθείσα Δημοκρατική Παράταξη. Ποιο είναι
το στοίχημα της Κίνησης, που
θα πρέπει να κερδηθεί στις επικείμενες εκλογές;
–Το στοίχημα δεν είναι άλλο
από το να δηλώσουμε ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Να εδραιωθούμε ως πολιτική
δύναμη με νέα προοπτική και δυναμική στον χώρο του Κέντρου
και να καλύψουμε εκείνο το κενό
που υπάρχει. Αναμφίβολα ο κομματικός χάρτης διαφοροποιείται,
αφού κάποια κόμματα ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και άλλα,
όπως η Δημοκρατική Παράταξη,
εκκολάπτονται από την ανάγκη
πολιτών να ανήκουν σε μια παράταξη με ξεκάθαρο προσανατολισμό, μια παράταξη που θα εκπροσωπεί τον μετριοπαθή χώρο του
Κέντρου. Το σκηνικό είναι ρευστό
και το ενδεχόμενο δε της μεγάλης
αποχής είναι ορατό και δυνατό να
διαμορφώσει αποτελέσματα στην
κάλπη, διαφορετικά από την πεπατημένη των παραδοσιακών κομμάτων. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε
να κάνουμε την έκπληξη.
–Λέγεται πως στόχος δεν είναι
τόσο η έδρα, αλλά ένα ποσοστό
που θα επιτρέψει τη συμμετοχή
του κόμματος στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν είναι σχετικά χαμηλός στόχος;
–Κάθε άλλο παρά χαμηλό στόχο
αποτελεί το να έχεις φωνή και
ψήφο στο Εθνικό Συμβούλιο ως
νεοσύστατη πολιτική δύναμη, ειδικά σε μια περίοδο που η Κύπρος
βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο εθνικό
ζήτημα, τα ενεργειακά, οικονομικά,
αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Επιχειρούμε σταθερές κινήσεις χωρίς
φανφάρες και λαϊκισμό. Δεν θα
ακούσετε από κανένα στέλεχος
της Δημοκρατικής Παράταξης μεγάλα λόγια και κούφιες υποσχέσεις,
παρά μόνο αλήθειες. Είμαστε αισιόδοξοι και αυτό επειδή καθημερινά ως παράταξη εισπράττουμε
ψήφους εμπιστοσύνης από όλα τα
κοινωνικά στρώματα, και αυτό
είναι κάτι που μας δημιουργεί υποχρέωση έναντι όλων αυτών, να
αποκτήσουμε παρουσία στο Εθνικό
Συμβούλιο. Όμως, θα τολμήσω να
πω πως η συμμετοχή του κόμματος
στο Εθνικό Συμβούλιο είναι ένας
από τους στόχους. Κανένας από
εμάς δεν έχει αποκλείσει την εξασφάλιση έδρας στο ευρωκοινοβούλιο από τη Δημοκρατική Παράταξη.
Η ανταπόκριση του κόσμου μας
γεμίζει αισιοδοξία ότι μπορούμε
να κάνουμε την ανατροπή.
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Στον αέρα
το πλαίσιο
των εξετάσεων
ανά τετράμηνο
Σκέψεις για μέτρα οι μαθητές – Tρόπους
αντίδρασης επεξεργάζονται οι καθηγητές
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Σε εντατικό διάλογο μπήκαν Υπουργείο Παιδείας και εμπλεκόμενοι
φορείς σχετικά το Ενιαίο Σχέδιο
Αξιολόγησης Μαθητή (ΕΣΑ). Στο
πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που
δρομολογούνται στην παιδεία
Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικές
οργανώσεις, μαθητές και οργανωμένοι γονείς, κάθονται στο ίδιο
τραπέζι προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο του ΕΣΑ.
Ο άξονας που ενώνει όλες τις πλευρές είναι η φιλοσοφία του σχεδίου,
ωστόσο, υπάρχουν σημεία που
προβληματίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς και άλλα που τους βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Η επιμονή του Υπουργείου Παιδείας και
της Επιτροπής Αξιολόγησης Μαθητή να τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός των εξετάσεων ανά τετράμηνο με τη νέα σχολική χρόνια
αποτελεί μόνιμο αγκάθι στον διάλογο. Όπως είναι γνωστό ΟΕΛΜΕΚ,
Οργανωμένοι γονείς Μέσης και
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή
Μαθητών (ΠΣΕΜ), εξέφρασαν επανειλημμένα στον υπουργό Παιδείας, Κώστα Χαμπιαούρη, την άποψη
πως παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης
χρειάζεται ριζική αλλαγή, οι τετράμηνες εξετάσεις δεν θα βελτιώσουν την όλη κατάσταση, αλλά
θα την επιδεινώσουν. Μάλιστα,
ΟΕΛΜΕΚ και μαθητικό κίνημα μέσω δημόσιων τους τοποθετήσεων
προτάσσουν πως η εφαρμογή των
τετράμηνων εξετάσεων θα ενισχύσει το φαινόμενο της παραπαιδείας
και θα καταστήσει τα σχολεία της
Μέσης Εκπαίδευσης εξεταστικά
κέντρα. Οι φορείς προκειμένου να
βάλουν το Υπουργείο σε δεύτερες
σκέψεις ετοίμασαν εναλλακτικές
προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν
στον κ. Χαμπιαούρη ούτως ώστε
να τις μελετήσει και στη συνέχεια
να τους απαντήσει κατά πόσο προτίθεται να τις υιοθετήσει ή όχι.
Επιπρόσθετα, τον περασμένο Φεβρουάριο χιλιάδες μαθητές μαζεύτηκαν έξω από το Υπουργείο και
διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά
της εφαρμογή των τετράμηνων
εξετάσεων. Υπενθυμίζεται πως για

την εφαρμογή των τετράμηνων
εξετάσεων έχει ψηφιστεί νομοθεσία από την Ολομέλεια της Βουλής
το 2017 και θα εφαρμόζονταν από
την τρέχουσα σχολική χρόνια.
Ωστόσο, λόγω της μεγάλης κρίσης
που ξέσπασε στην παιδεία το περασμένο καλοκαίρι και μετά από
αρκετές πιέσεις που δέχθηκε το
Υπουργείο, αποφασίστηκε όπως
ανασταλεί η εφαρμογή τους για
την ερχόμενη σχολική χρόνια
(2019-2020).

Συνάντηση
Συνάντηση πραγματοποίησαν
την περασμένη Τρίτη ΟΕΛΜΕΚ,
ΟΛΤΕΚ, ΠΣΕΜ, Οργανωμένοι γονείς και Παιδοβουλή με τον υπουργό Παιδείας, τον διευθυντή Μέσης
Εκπαίδευσης και την πρόεδρο της
Επιτροπής, προκειμένου να λάβουν
απαντήσεις επί των προτάσεων
και των απόψεων που κατέθεσαν.
Όπως πληροφορείται η «Κ», το
Υπουργείο Παιδείας φέρεται αμετάκλητο στην απόφαση του να
εφαρμόσει τις εξετάσεις ανά τετράμηνο από το ερχόμενο Σεπτέμβριο, υποδεικνύοντας στους φορείς
ότι στη μέση υπάρχει μια νομοθεσία που υποχρεούται να εφαρμόσει.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Μαθητή Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, δήλωσε
στους φορείς πως έχουν μελετηθεί
οι προτάσεις που κατέθεσαν, αναφέροντάς τους πως οι απόψεις τους
είναι αξιόλογες, ωστόσο, τόνισε
πως δεν υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις και δεδομένου ότι βρίσκονται σε ένα προχωρημένο χρονικό
στάδιο, θα προχωρήσουν στην
εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Μάλιστα, κατά τη συνάντηση υπήρξαν σημεία έντασης
με τους φορείς να διαμαρτύρονται
προς τον κ. Χαμπιαούρη για το γεγονός ότι άρχισε να ενημερώνει
τους εμπλεκόμενους για τον τρόπο
λειτουργίας των τετράμηνων εξετάσεων παρόλο που ο διάλογος
βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα,
οι φορείς εξέφρασαν τις ανησυχίες
τους στον κ. Χαμπιαούρη πως παρόλο που σε λίγους μήνες αρχίζει
η νέα σχολική χρονιά ακόμη δεν

Ξεχωριστές συναντήσεις θα πραγματοποιήσει τις προσεχείς εβδομάδες με τους εμπλεκόμενους φορείς ο υπουργός Παιδείας.
έχει ξεκαθαριστεί το ζήτημα της
στελέχωσης των σχολείων. Από
την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας προτάσσει το επιχείρημα
πως αν δεν άρχιζε την ενημέρωση
θα ερχόταν το καλοκαίρι και οι φορείς θα του έλεγαν πως δεν είναι
ενημερωμένοι για το πλαίσιο των
εξετάσεων και πως δεν είναι έτοιμοι
να το εφαρμόσουν. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», εκπαιδευτικοί κύκλοι εκτιμούν πως αυτός
ήταν και ο πρωταρχικός στόχος
του Υπουργείου. Δηλαδή να καθυστερήσει την εξέλιξη του διαλόγου








Αποφασισμένο
να εφαρμόσει
τις εξετάσεις με
τη νέα σχολική χρονιά
το Υπουργείο Παιδείας.
ούτως ώστε να φτάσουμε μια ανάσα πριν από τη νέα σχολική χρονιά
και να προωθήσει την εφαρμογή
των εξετάσεων ανά τετράμηνο ως
έχουν παρά τις έντονες διαφωνίες
που έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Παρά το γεγονός πως όλα δείχνουν
ότι αποτελεί μονόδρομο για το
Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει
τις εξετάσεις ως έχουν προγραμματιστεί, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε στους φορείς πως θα προχωρήσει τις προσεχείς εβδομάδες σε
ξεχωριστές συναντήσεις με αυτούς
ούτως ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο.

Κόκκινη γραμμή
Κόκκινη γραμμή για τους φορείς
αποτελεί η μορφή του νέου τρόπου
αξιολόγηση για τους μαθητές της
Μέσης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι φορείς συμφωνούν στο

ότι πρέπει να γίνει μια πιο σωστή
διαχείριση της ύλης και να χωρίζεται σε δύο τετράμηνα, αλλά διαφωνούν καθέτως το σχολείο να
κλείνει και να ακολουθεί εξεταστική περίοδος, όπως γίνεται στα
Πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτό που
θέλουν οι φορείς είναι να διεξάγεται ένα μεγάλο διαγώνισμα 90
λεπτών, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ανά τετράμηνο με βαρύτητα
25% και ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών, χωρίς να κλείνουν τα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι κανένας μαθητής δεν θα
έχει πάνω από ένα διαγώνισμα την
ίδια εβδομάδα. Από εκεί και πέρα,
μαθητές και καθηγητές εξετάζουν
μέτρα και ενέργειες ούτως ώστε
να αποτρέψουν την εφαρμογή των
εξετάσεων ανά τετράμηνο ως
έχουν. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», ένα από τα μέτρα που φέρεται να εξετάζεται από τους μαθητές είναι το μονοήμερο κλείσιμο
των σχολείων. Σε περίπτωση που
το μαθητικό κίνημα τελικώς δεν
προβεί σε αυτό το μέτρο δεν αποκλείεται να διεξάγει Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα σχολεία.
Παράλληλα τρόπους αντίδρασης
φέρεται να εξετάζει και η ΟΕΛΜΕΚ,
ωστόσο, δεν φέρεται να βλέπει ζεστά
το ενδεχόμενο μονοήμερης απεργίας, διότι υπολογίζει πως το υφιστάμενο κλίμα δεν τους ευνοεί. Άλλωστε, περισσότερες πιθανότητες
συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να καταθέσουν κοινή πρόταση στον
υπουργό. Όπως πληροφορείται η
«Κ», οι φορείς κάνουν έντονες σκέψεις να διαμορφώσουν την πρόταση
των Οργανωμένων γονέων και να
καταλήξουν σε μια κοινή, η οποία
θα τους βρίσκει όλους σύμφωνους
και εν συνεχεία να την προωθήσουν
στο Υπουργείο Παιδείας. Το πώς τελικώς θα πράξουν οι φορείς θα διαφανεί εντός των προσεχείς ημερών.

Kυλικεία πουλούν σε τιμές
ψηλότερες από τις εγκεκριμένες
Ανησυχητικά φαίνεται πως είναι τα
ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν Τοπική Επιτροπή
Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΤΕΕΣΚ) και Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών (ΚΣΚ), στα κυλικεία
των σχολείων για τη φετινή σχολική χρονιά (2018 -2019). Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΚΣΚ αναφέρει πως μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου συμμετείχε συνολικά σε 78
ελέγχους και αξιολογήσεις κυλικείων, με το 61% εξ αυτών να διενεργούνται σε δημοτικά, το 21%
σε γυμνάσια και το 18% σε λύκεια
και τεχνικές σχολικές.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο καταναλωτών διαπιστώθηκε πως οι
μαθητές δεν γνωρίζουν ικανοποιητικά τις τιμές και τα είδη του εγκεκριμένου καταλόγου, ενώ αρκετά
σχολικά κυλικεία προσφέρουν προϊόντα σε ψηλότερες τιμές από τις
εγκεκριμένες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι πουλούν είδη τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους και πως τα
σάντουιτς που παρασκευάζουν είναι εκτός προδιαγραφών (π.χ. λιποβαρή). Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα προβλήματα που αναφέρονται
στα έντυπα επιθεώρησης των σχολικών κυλικείων καθυστερούν να
επιλυθούν, ενώ φαίνεται πως ούτε
οι υπεύθυνοι των κυλικείων δεν
λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση από το Υπουργείο Υγείας,
όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
Από εκεί και πέρα, παρατηρήθηκε
υψηλό ποσοστό παραβάσεων σε
συγκεκριμένη περιοχή. Βάσει των
όσων αναφέρει στην ανακοίνωσή
του ο πρόεδρος του ΚΣΚ Μάριος
Δρουσιώτης, από ελέγχους που

διενεργήθηκαν σε 22 κυλικεία από
τα 35 που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή, έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω παραβάσεις:
• 46% παρασκεύαζαν και πωλούσαν σάντουιτς εκτός προδιαγραφών.
• 73% πρόσφεραν προς πώληση
είδη εκτός τιμοκαταλόγου.
• 88% χρέωναν διαφορετικές
τιμές από τις εγκεκριμένες, σε τουλάχιστον ένα προϊόν.

Στις Εφορείες η ευθύνη
Σημειώνεται δε, πως ο ΚΣΚ επιρρίπτει ξεκάθαρα ευθύνες προς τις
Σχολικές Εφορείες, εξηγώντας πως
βάσει της νομοθεσίας αυτές έχουν
την ουσιαστική ευθύνη για την
τήρηση των συμφωνηθέντων κατά
την υπογραφή των συμβολαίων
διαχείρισης των κυλικείων, στα
οποία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης του τιμοκαταλόγου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για
τα κυλικεία των Τεχνικών Σχολών,
αφού αυτά υπογράφουν τα συμβόλαια τους απευθείας με το Υπουργείο Παιδείας. Καταλήγοντας, ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών «καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα,
το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, την Κεντρική Επιτροπή
Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων
(ΚΕΕΣΚ), τις Σχολικές Εφορείες,
τις διευθύνσεις και το διδακτικό
προσωπικό των σχολείων και τους
Συνδέσμους Γονέων να αναλάβουν
την ευθύνη που τους αναλογεί
ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα
που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα σε
ένα θέμα, το οποίο αφορά τους μαθητές».

Συναντήσεις επί συναντήσεων με προορισμό το ΓεΣΥ
Eτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου υπό προϋποθέσεις ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
Eνα προς ένα διευθετούνται τα ζητήματα κατά τις τελευταίες βδομάδες
ενόψει της επερχόμενης εφαρμογής
του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η
έγκριση των κανονισμών για τους
προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς
την περασμένη Παρασκευή από
την Ολομέλεια της Βουλής αποτελεί
ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την
ομαλή εφαρμογή της πρώτης φάσης
του ΓεΣΥ τον Ιούνιου του 2019. Με
την ψήφιση των κανονισμών καθορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, οι τρόποι αμοιβής τους, η διαδικασίας εγγραφής τους και η διαδικασία σύναψης σύμβασης των ιατρών μαζί
με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ). Με το κεφάλαιο ιατροί να
κλίνει ώς ένα σημείο, ο ΟΑΥ πλέον
προχωρά κανονικά με τους κανονισμούς και τις διαβουλεύσεις που
εκκρεμούν με του άλλους παρόχους
υγείας, οι οποίοι θα προσφέρουν
τις υπηρεσίες από την πρώτη φάση
του Συστήματος.
Όπως όλα δείχνουν, επόμενος

στόχος του ΟΑΥ είναι να ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες διαδικασίες που σχετίζονται με το πλαίσιο
ένταξης των φαρμακοποιών και των
κλινικών εργαστηρίων στο ΓεΣΥ.
Όσον αφορά τους φαρμακοποιούς
δεν φαίνεται να προκύπτει το οποιοδήποτε πρόβλημα, αφού μετά το
«ναι» που κατέδειξε η Γενική τους
Συνέλευση, οι κανονισμοί λειτουργίας τους θα βρίσκονται την ερχόμενη Πέμπτη για τρίτη συνεχόμενη
εβδομάδα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση
των επιμέρους σημείων και στη συνέχεια να προωθηθούν για ψήφιση
στην Ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας είναι σε στάση αναμονής,
περιμένοντας την απάντηση των
κλινικών εργαστηρίων. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Κ», εδώ και
δύο βδομάδες ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, έχει στα χέρια
του την τελική πρόταση του Οργα-

σωπικών ιατρών που έχουν ενταχθεί
στο Σύστημα. Όταν συμβεί αυτό,
τότε οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τον προσωπικό τους γιατρό
και να εγγραφούν και αυτοί με τη
σειρά τους στο ΓεΣΥ.

Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Για τρίτη συνεχόμενη βδομάδα συνεχίζεται η συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας

επί των κανονισμών των φαρμακοποιών.
νισμού και τον ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση προκειμένου να την παρουσιάσει στα μέλη του και αυτά
με τη σειρά τους να ψηφίσουν αν
την αποδέχονται ή όχι. Παρά το γεγονός ότι τα κλινικά εργαστήρια θα
αποφασίσουν σε μία βδομάδα δεν
αναμένεται να πουν «όχι» στην τε-

λική πρόταση του Οργανισμού.
Υπενθυμίζεται δε, πως από την περασμένη Τετάρτη ο ΟΑΥ έδωσε το
πράσινο φως για να ανοίξουν οι κατάλογοι εγγραφής για τους φαρμακοποιούς και τους διευθυντές των
κλινικών εργαστηρίων, ενώ αναμένεται μέχρι τα τέλη Απριλίου να
ανακοινωθούν τα ονόματα των προ-

Από εκεί και πέρα, το σκηνικό
σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν είναι το ίδιο ελπιδοφόρο
για τον ΟΑΥ. Παρά το γεγονός ότι
σιγά-σιγά ορισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και ιατρικά κέντρα άρχισαν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον
τους για ενταχθούν στο ΓεΣΥ, τα
πράγματα περιπλέχτηκαν μετά την
ανακοίνωση που εξέδωσε, το American Medical Center, το οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί στο προτεινόμενο Σύστημα
Υγείας. Σημειώνεται δε, πως ο ΟΑΥ
την περασμένη εβδομάδα προσκάλεσε μέσω επιστολής τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) να επιστρέψει
στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να δουν όσα σχετίζονται με

το πλαίσιο ένταξης των ιδιωτικών
νοσηλευτριών στο ΓεΣΥ. Μάλιστα,
την περασμένη Πέμπτη ο ΠΑΣΙΝ
συνήλθε για να αποφασίσει αν θα
απαντήσει θετικά ή αρνητικά στον
ΟΑΥ. Μιλώντας στην «Κ», ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΝ Μαρίνος Σωτηρίου, ανέφερε πως είναι έτοιμοι να
αποδεχθούν την πρόσκληση του
Οργανισμού και να συναντηθούν
μαζί του, ωστόσο χρειάζονται κάποια περαιτέρω στοιχεία. Κληθείς
να σχολιάσει ποια είναι αυτά, ο δρ
Σωτηρίου απάντησε πως ο ΟΑΥ
τους έχει δώσει δύο σενάρια για
συνεργασία. «Μας έχουν πει πως
ή θα μας εγγυηθούν την τιμή μονάδας ή θα εγγυηθούν τον προϋπολογισμό μας», πρόσθεσε. «Ωστόσο,
συνέχισε, εμείς λέμε ότι οποιαδήποτε εγγύηση στην ουσία του ΟΑΥ
δεν ισχύει, διότι υπάρχει ο σφαιρικός προϋπολογισμός που αναιρεί
τα πάντα». «Οπότε, θα θέλαμε να
ξέρουμε τι είναι αυτά που έχουν
υπολογίσει και πώς τα έχουν υπολογίσει», κατέληξε.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
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Χαμηλή πτήση Τσίπρα
προς την ευρωκάλπη
Οι δημοσκοπήσεις αναζωπυρώνουν σενάρια για εθνικές εκλογές Μάιο ή Ιούνιο
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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Κατά ορισμένες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αμφιταλαντεύεται
και θα «κλειδώσει»
τον χρόνο των εκλογών
μέσα στο προσεχές
δεκαπενθήμερο.

Πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως η επίσκεψη Τσίπρα στη Βόρεια Μακεδονία με στόχο την ανάδειξη των θετικών
πτυχών της συμφωνίας των Πρεσπών, ο συμβιβασμός με τους εταίρους για την πρώτη κατοικία ώστε να καταδειχθεί ότι η χώρα έχει επιστρέψει στην οικονομική κανονικότητα, αλλά και το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ως «εργαλείο» προσέγγισης με την Κεντροαριστερά, δεν είχαν το προσδοκώμενο από το Μέγαρο Μαξίμου αποτέλεσμα.
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ËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÖÕßËÃÞËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔ
ÛËÚÏÑ×ÔÖÚßÞ×ÔÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÚÜÔØËÙÖ×ÔÙÚÕÔÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ
ÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÑÇÚÕÏÑÃÇ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÊËÃÐËÏÄÚÏ
ÎÞ×ØÇÁÞËÏËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕËßØÜÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÚÕß±ªÜÝËØÍÇÒËÃÕ®ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ
ÓËÚÎÔ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦©ÓÜÝ
ÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÑ¬ÙÃ-

ÖØÇËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇÑßØ×ÛÎÑÇÔ
ÇÖÄ¦ÒÒËÝÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÙÚÇ
ÑÄÖÏÇÇÔÁÊËÏÐËÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔÍÑØÃàËÝ®ÖÚßÞÁÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÄÚÏÊÎÒÇÊÂ
ÊËÔÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÑÇÏÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙÚÕÕØÇÚÄÓÁÒÒÕÔ
ËÖÇØÑÂÝÓÁØÏÓÔÇÍÏÇÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇ

Πισωγυρίσματα
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÉÂÌÏÙÎÚÎÝØÆÛÓÏÙÎÝÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÑÇÚÕÏÑÃÇÑÇÏ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕß,\YVNYV\WÍÏÇ
ÚÎÔËÑÚÇÓÃËßÙÎÚÕßËÔÄÝÊÏÙÇÖÄ
ÚÇÑÁØÊÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙÑÏ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÊÆÕÎÞÎØ¦
ÖÏÙÜÍßØÃÙÓÇÚÇÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÖÕß ÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÔÇÐËÌÆÍËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÕÔÌÇÆÒÕ
ÑÆÑÒÕÚÎÝÇÔÇÏÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ!
ÚÕ ÓÖÒÄÑÇØËÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ
*VZJVËÔ×ÇØÔÎÚÏÑÂÑÇÚ¦ÒÎÐÎËÃÞËÑÇÏÕÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÇ
¬ÁÒÕÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÓÈÕÒÏÙÓÕÆ
ÚÕß §ÓÁÙÜÚÕßËßØÜÉÎÌÕ-

ÊËÒÚÃÕßÚÕß±ªÔÇß¦ÍÎÙËËÔ
ÓÁÙÜÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÕãàÕßÑÇÏ
ÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ ÄÑÑÇÒÎ
¬ÕÈÇØÆÍÏÇÚÕÔ±ªÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÜÔÖØÄÜØÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔËÃÚËÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ¡ÇãÕßÂÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÜØÃÚËØÇ¬ÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝÂÚÇÔ
ÖÜÝÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎÊÏÇÌÕØ¦
ÓËÚÎ§ÛÇÂÚÇÔÁÙÚÜÕØÏÇÑ¦
ÓÏÑØÄÚËØÎÚÜÔÖÁÔÚËÖÕÙÕÙÚÏÇÃÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔËÔ×ÒÄÍÜÚÎÝÞÇÒÇØÄÚÎÚÇÝÚÎÝÉÂÌÕßÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÊËÔ
ÛÇßÖËØÁÈÇÏÔËÚÕ ©ÓÜÝÕÏ
ÇÔÜÚÁØÜÖÇØÇÊÕÞÁÝÇÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ¬ÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÎÝ§
ÙÚÎÔÖØÄÛËÙÎÉÂÌÕßÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÏÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÎÞÇÒÇØÂ®ÉÂÌÕÝÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖÒÂÚÚËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔ±ªÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
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Η «νέα γενιά»
ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί
θέση στη Βουλή
Με στόχο τη μετατόπιση προς το κέντρο
«Θα πρόκειται ÍÏÇÚÎÊËÆÚËØÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕß±ªÓËÚ¦ÚÕÊÆÙÑÕÒÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß®¡ËÇßÚÂÚÎ
ÌØ¦ÙÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÖÎÍÂÚÎÝ ®
ÚÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÄÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÈÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÚÕßÞÜØÃÝÄÓÜÝÚÕàÂÚÎÓÇ
ÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÎÒÏÑÏÇÑÄ
ÃÊÏÇÖÎÍÂÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÈÕÆÒÎÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆËÃÔÇÏÕ±ª
ÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÎÛÁÙÎÖÕßÛÇÚÕÔÑÇÚÇÚ¦ÐÕßÔÕÏ
ÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÙßÓÖÇÍÂÝ®ÑÇÏÔÇÁÞËÏÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØÕßÙÃÇÙÚËÒËÞ×ÔÖÕß
ÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔÖÇÒÏÄÈÇÛÆ±ª®
ÚÄÞÕÝÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔÖÕÒßÖÄÛÎÚÎ
ÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕß±ªÙËÁÔÇÖÏÕ
ÑËÔÚØÕÍËÔÁÝÑÄÓÓÇÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÂÛËÒËÔÇÊËÏ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎ ©ÔÇÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÏ®ÚØËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÇÖÄÚÎÔÕßÈÁÒÈÇÍÑ®ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕß±ª!ßÚÕÃÖÕß
ËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÞÜØÃÝÔÇ
ËÃÔÇÏÈÕßÒËßÚÁÝÇßÚÕÃÖÕßÂÊÎËÃÔÇÏ
ÓÁÒÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝ
ÑÇÏËÑËÃÔÕÏÖÕßËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÚ×ØÇ
ÔÇÈÍÕßÔÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÞØÕÔÕÝÎÓÂÚØÎÝ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇ
ËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÙÚÕÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
ÑÇÛ×ÝÇÌËÔÄÝÎÛÁÙÎÚÕßËÑÖØÄÙÜÖÕßÊËÔÚÕßÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÊÏËÐ¦ÍËÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÍ×ÔÇÑÇÏ
ÇÌËÚÁØÕßÛËÜØËÃÚÇÏÖÜÝÎËÑÒÕÍÂ
ÚÕßÞÜØÃÝÙÚÇßØÄÚÕÆÇÐÃàËÏÇÌÕÆ
ÙÂÑÜÙËÓËÍ¦ÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÈ¦ØÕÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÕØØÕÌ×ÔÚÇÝÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÒÕÍÎÌÛÕØ¦
ÚÕÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÕ
ÞØÕÔÕÝ ×ÙÚÇÝÇÞÇØÏ¦ÊÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÂÓËØÇÚÎÝ ©ÚÕß±ªÖÕßÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕß
ÙÚÎÕßÒÂÜÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÙÚÕÔÄØËÏÕ¬ÕÓÁÇÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝqÛÂÔÇÝ
ÚÕÔ§ÄÚÏÕ¬ÕÓÁÇÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕ
ÞØÕÔÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝÛÒÎÚÏÙÓÕÆ
Ï×ØÍÕÝÇÙÏÒËÏ¦ÊÎÝÖÕßÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÁÞËÏÇÔÚÃÖÇÒÕ®ÚÕÔËÖÃÙÎÝ
ßÖÕßØÍÄÙÜÚËØÏÑ×ÔÒ²ÇØÃÚÙÎ
¬ÎÔËÃÙÕÊÕÚÎÝÙÚÎÔÛÔÏÑÂÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÓÃÇÇÑÄÓÇ
ËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂßÖÕßØÍÄÝÎ
ÞØÕÔÎÌÎÞÚÙÏÄÍÒÕßÖÕßÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÖØÕÝÚÎÔqËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¶ÑÇÚ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔÓÇÛÃÇ¶
ËÔ×ßÖÕÉÂÌÏÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ

ÑÇÏÎÞØÕÔÎÔßÔßÌßÖÕßØÍÄÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝØ¦ÑÎÝÒËßÛËØÃÇ²ÇÚàÎÍËÜØÍÃÕßÚÎÔËÖÄÓËÔÎÕßÒÂÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÐ¦ÊËÒÌÕÝ®
Ï×ØÍÕÝ¬ÙÃÖØÇÝÖÕßÂÊÎÚØÁÞËÏ®
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÚÎßÚÏÑÂ
ÚÚÏÑÂÖÇÒÇÏÄ±ÖÄÒÕÏÖÕÚÎÔÃÊÏÇ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇßÖÕÉÎÌÏÕÚÂÚÜÔÛÇÂÚÇÔ
ÑÇÏÎ ÇÚËØÃÔÇ§ÕÚÕÖÕÆÒÕßÑÇÏÕ
§¦ÙÕÝÒÏÄÖÕßÒÕÝÇÓÌÄÚËØÕÏËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÕÃßÌßÖÕßØÍÕÃÞÜØÃÝ
Ö¦ÔÚÜÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÎ
ÁÔÚÇÐÂÚÕßÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕ
ÇÔÊËÔÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇËÑÒËÍÕÆÔ
ÙÚÕßÝÊÂÓÕßÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÔ
ÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÊÎÒÇÊÂ
ÚÜÔËÑÒËÍÓÁÔÜÔÖÕßÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÝÙÚÎÕßÒÂ
ËÃÔÇÏÕÞØÕÔÕÝßÖÕßØÍÄÝ¤ÎÌÏÇÑÂÝ
ÕÒÏÚÏÑÂÝ§ÃÑÕÝÇÖÖ¦ÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÛÇÊ×ÙËÏÚÎÓ¦ÞÎÚÕßÙÚÇßØÕÆÙÚÇ
ÔÄÚÏÇÚÎÝÛÂÔÇÝÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÔÂÑÕßÔÕÞØÕÔÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚ¦ÛÎÝÏÇÔÔÇÑÃÊÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÑÒÁÍËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÔÛÎ
ÕÞØÕÔÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇÏ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙÌ¦ÒÏÙÎÝ ×ÙÚÇÝ
¡Ö¦ØÑÇÝÇÖÄÚÎÔØÁÈËàÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÔÁÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÔÇÙÚÇÙÃÇÑÇØ¦
ÈØÕÝÕÞØÕÔÕÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ¡ËáÑÄÖÕßÒÕÝÙÚÎ¡ÇÍÔÎÙÃÇÕÞØÕÔÕÝÏ×ØÍÕÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÙÚÎÔ ÕØÏÔÛÃÇ
ÑÇÏÕÞØÕÔÕÝ¡¦ØÏÕÝ ¦ÚÙÎÝÙÚÎ
ËÙÖØÜÚÃÇÚÎÒÃÙÚÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÑÇÏÕÏ¡ÏÞ¦ÒÎÝ
ÇÒÕÍÂØÕßÑÇÏËßÚÁØÎÝ ØÁÚÙÕÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÄÓÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏ
ßÖÕÉÂÌÏÕÏÑÇÛ×ÝÊËÔÁÞËÏÖÇØÁÒÛËÏ
ÚÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÓÎÔÕÇÖÄÚÎÛÎÚËÃÇ
ÚÕßÝÜÝÍËÔÍØÇÓÓÇÚËÃÝÇØ¦ÒÒÎÒÇËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÏÛÇÖØ¦ÐÕßÔÕ
ÞØÕÔÕÝÎÓÂÚØÎÝÏ¦ÑÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝÖÇØ¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×Õ
ÇÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÏ×ØÍÕÝ
²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝ
ÚØÇÚÂÝßÌÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÚØÃÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇËÃÔÇÏÚÇÔÁÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÈÕßÒËßÚÁÝÕÆÚËÑÇÚËÃÞÇÔÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÑÇÏÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇØÃÐÕßÔ
ÚÕÔÎÒÏÑÏÇÑÄÓÁÙÕÔÄØÕÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ©Ó¦ÊÇÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÇßÚÂÝ
ÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝËÃÔÇÏÕ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ
ÇÒÇÓÇÚÏÇÔÄÝÖØ×ÎÔÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß§ÇßÚÏÒÃÇÝ
ÑÇÏ§ÎÙÏÜÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËËÍÑÇÃØÜÝ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÙÚÎÔÒËÃÇÕÞØÕÔÕÝ
²ØÂÙÚÕÝÚ¦ÏÑÕÝÖÕßÛÇËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÙÚÎÔØÑÇÊÃÇÑÇÏÕÇÖËØÞÄÓËÔÕÝÊÂÓÇØÞÕÝÑÆØÕß¡ÃÒÚÕÝ
²ÇÚàÎÍÏÇÔÔ¦ÑÎÝÖÕßÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏ
ÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÜÝ
ÈÕßÒËßÚÂÝßÈÕÃÇÝ

Καθαρή νίκη, ο «πήχυς» της ευρωκάλπης για Μητσοτάκη
Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι στις 26 Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να έχει χαμηλότερο ποσοστό απ’ αυτό που προγραμμάτιζε
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Πήχυ È¦àÕßÔÕÏ¦ÒÚËÝÚÕßÆÉÕßÝ
ÂÚÕßËÖÃÑÕÔÚ×ÁÒÜÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏÚßÞÃÇÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÔÃÑÎÖÕßÛÇ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÄÚÏÕ±ªÜÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏ®ÃÔÇÏÕÖÂÞßÝÖÕßÁÛËÙË
Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÏÇÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ
6WLU;=ßÔÕÊËÆÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÇÖÕÙÚØÕÌÂÍÏÇÓÏÇËßØËÃÇÔÃÑÎ®
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÖÏËÙÚÏÑÄ
ËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÎÔÆÞÚÇ
ÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßÕÚØÃÚÕÝÄØÕÌÕÝ
ÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÇÔÚÏÙÚØÁÌËÏÚÕËØ×ÚÎÓÇ!¡ÂÖÜÝÕ±ªÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÊÏÑÄÝ
ÚÕßÖÂÞßÝ"¬ÕËØ×ÚÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÕÑÇÏÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÓÏÇËßØÆÚËØÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ§ÍÏÇÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖÕß¦ØÞÏÙËÓËÚÕÔÕØÏÙÓÄÚÕßÝÜÝÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÙßÔËÞÃÙÚÎÑË
ÓËÚÕÇÖËÚÇÐ¦ÓÎÔ®ÙÚÎÞÇÒÇØÂ
ÉÂÌÕÚËÒËßÚÇÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÖÒÂÍÓÇ
ÍÏÇÚÕÔ±ª

Οι εκτιμήσεις
©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕ
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏ

ÔÇÌÛ¦ÙËÏÓÁÞØÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏ
ÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÖØÕÑÎØÆÐËÏÑÇÏ
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ¡¦ÏÕÑÄÓÎ
ÑÇÏÇÔÊËÔÚÕÑ¦ÔËÏÄÓÜÝÍÏÇÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÖÕßÇÔÁÊËÏÐËÇÖÄÔÜØÃÝ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙËÓÎÚÁØÇÚÜÔÓÇÞ×Ô®ÑÇÏÙËÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ®ÎÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
ÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÑÇÏÇÖÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑÆÓÇÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÂÊÎÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÑÇÏÊËÃÞÔËÏÄÚÏÎÞÇÒÇØÂÉÂÌÕÝÚÜÔ
ËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖÒÂÚÚËÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔ±ª
ßØÃÇØÞÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÙÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÃÔÇÏÄÚÏÕ±ªÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇßÖÕÙÚËÃÖÏÕÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÂÚÚÇË¦ÔÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÑÎØßÞÛÕÆÔÓÄÔÕËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÒÁÔËÇÖÄÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÎÙÚÄÞËßÙÎÚÕß±ª
ÔÇÚÎÝÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖÒÂÍÓÇÓËÚÎÔ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÚÜÔÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÎÕÖÕÃÇÈÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÖÜÝÎ§ÒÄÍÜÇÔÚ¦ØÚÏÑÜÔ®ßÖÕÉÎÌÏÕÚÂÚÜÔÛÇËÃÞËÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÇÖ×ÒËÏËÝÇÖÄÖØÄÙÜÖÇ
ÖÕßÊËÔÛÇÁÊÏÔÇÔÚÎÓ¦ÞÎÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÁÖËÙËÙÚÕÑËÔÄ
ÖÄÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖØÕÑÆÖÚËÏÚÕËÔÚËÒ×ÝÇÔÚÃÛËÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÇÌÕÆÕÏÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÖÚÏÑÁÝ

Οι νέοι είναι μία από τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες εστιάζει η Πειραιώς, καθώς εκτιμά ότι έχει πέραση η «προπαγάνδα» του ΣΥΡΙΖΑ.
ÁØËßÔËÝÑÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÙËÖÕÏËÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÉÎÌÃÙËÚË
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÂËÛÔÏÑÁÝ"®ËÃÔÇÏÖ¦ÒÏ
ßÖÁØÚÎÝ§ÑÇÛ×ÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÌÕØ¦ßÖÁØÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÕß±ªÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
©ÏÃÊÏÕÏÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÄÚÏÙÚÏÝ¡ÇãÕßÛÁÒÕßÔÔÇÇÖÕÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß±ªÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÚÎÝÞÇÒÇØÂÝÉÂÌÕßÊËÔÇÖÁÊÜÙË
¡ËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇÇÔÙÚÏÝ¡ÇãÕß
ÙÚÎÛËÃÓÄÔÕÎÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÙÇ
ËßØÜÑ¦ÒÖÎÕ±ªÑÏÔÊßÔËÆËÏ

ÔÇÁÞËÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖ»
ÇßÚÄÖÕßÛÇËÃÞËÇÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÏàËÑÇÏËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
¬ÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇÈÃÇÙÚÇ ÇÏÍÏÇÚÎ§ÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕ
ÇÖÄÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÓËÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÊÏÇÑÎØÆÐËÏÝÚÕßÄÚÏ
ÕÏËÑÒÕÍÁÝÛÇÍÃÔÕßÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÚËÚØÇËÚÃÇÝÑÇÏÚÎÔÕÊßÔÎØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÚÕÔÇÔÇÍÑ¦ÙËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏËÑÒÕÍÁÝÔÜØÃÚËØÇÌÕÆ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÈØËÏÄÖÜÝÁÒËÍÇÔ
ÁÔÇÔÙÚÕÏÞËÏÜÊ×ÝËÛÔÏÑÄÒÄÍÕ®©Ï

ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝ
ÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÑÇÏÑßØÏÇØÞÕÆÔÙË
ÄÒËÝÚÏÝÙßÙÑÁÉËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÄÉËÏÚÜÔ
ËßØÜËÑÒÕÍ×ÔØÕÌÇÔ×ÝÍÏÇÚÎ
§ÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÓÏÇÑÇÛÇØÂÔÃÑÎ
ËÚÏÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÇßÚÂ"ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô¶ÑÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕ¶ÚÕß¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄ¬ÄÚËÕ±ª
ÖÁÚßÞËÖÕÙÕÙÚÄ ÁÔÇÔÚÏÚÕß
 ÚÎÝ§¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÂÚÇÔ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖ»ÇßÚÄÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÛÔÏÑÁÝ
Ñ¦ÒÖËÝ ÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
¬ÎÔÆÞÚÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÄÓÜÝÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÚÕËÖÏÙÂÓÇÔËÔÃÑÎÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÃÑÎÚÎÝªÁÔÇÝ
ÕÆØÕßÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇÚÚÏÑÂÝ
ËÃÞËÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙËÔÃÑÎÚÕß±ªÑÇÏÙËÖØÕËÐÄÌÒÎÙÎÂÚÚÇÝÚÎÝ
§ ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙÚÏÝ¡ÇãÕß
ÛÇËÃÔÇÏÑÄÒÇÌÕÝÍÏÇÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ
ßÖÕÔÕÕÆÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÏØÇÏ×Ý

Εικόνα ήττας
ËÏÑÄÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÑ¦ÒÖÎÑÇÛ×ÝÙÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÚÕß±ªÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝ
ÊËÔÛÇÖËØ¦ÙÕßÔÑÇÔÙÚÕÔÊËÆÚËØÕ

ÍÆØÕÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇËÏÑÄÔÇÂÚÚÇÝÖÕßÊËÔÛÇ
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃÄÚÏÓËÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÖÕßÁÒÇÈËÛÇ
ÇÔÇÚØÁÉËÏÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝËÐÇÔÚÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇ
ÔÕ±ªÞ¦ÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÊÁÑÇ
ÓÕÔ¦ÊËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÖ×ÝÛÇÒÁËÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÄÚÏÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏ
ÚÎÔËÐÕßÙÃÇÑÇÏÓËÚÎÙÆÓÖØÇÐÎ
ÚÃÔÕÝ"®ËÃÔÇÏÁÔÇËÆÒÕÍÕËØ×ÚÎÓÇ
ÖÕßÚÃÛËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÏØÇÏ×ÝËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÔÚÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÚÕ
ÖÏËÙÚÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄËØ×ÚÎÓÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÊÏËØÜÚ×ÔÚÇÏ
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÖÂÞßÝÍÏÇÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÕÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÙÜÝÑÇÏÔÜØÃÚËØÇ
ÇÖÄÚÏÝ¡ÇãÕßÛËÜØÕÆÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÙÚÎ§ÇÔÚÕÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇÙÚÇÛËÃ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÓÁÞØÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÓËÚÏÝ
ÊÏÇÌÕØÁÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÇßÚÂÔ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÙÜÝ
ÕÏËÛÔÏÑÁÝÑ¦ÒÖËÝÙÚÎÛÕÆÔÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙÜÝÖ¦ÒÏ
ÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÜØÃÚËØÇÙÚÏÝ ¡ÇãÕßÚÎ§ËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÄÒÇÚÇÙËÔ¦ØÏÇÑÇÏÂÊÎÎ
ËßØÜÑ¦ÒÖÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÙÇÔ
ÔÇËÃÔÇÏËÛÔÏÑÂ
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Εθνική άμυνα και ασφάλεια: επένδυση ευθύνης
Γράφουν οι:

ÖÃÚÏÓÕÏØÞÎÍÕÃ!
ÚÒ×ØÅÒØÁÒÓÛÍÅÞÍ¤Û
ÚØÇÚÎÍÄÝËÇ
ÚÒ×ØÅÒØÁÒÓÛÏÁÒÌÛ
ÚØÇÚÎÍÄÝËÇ
ÙÅÒ¤×ÍÓÛª×¿ÐÍÓÛ
ÚØÇÚÎÍÄÝËÇ
Å×ÁÐÉÍÓÛªÉÐÐÁÈÌÛ
ÚØÇÚÎÍÄÝËÇ
ÖÃÚÏÓÕÏØÞÎÍÕÃ§!
Ó×Ñ¤Û°ÖÌ×ØÁÈÌÛ
§ÇÆÇØÞÕÝËÇ§§
ÉÕÖËÍÓÛÍÅÏÓÝÑ¤ÏÌÛ
§ÇÆÇØÞÕÝËÇ§§
ÖÃÚÏÓÕÏØÞÎÍÕÃ!
Å×ÁÐÉÍÓÛÐÂÏÓÞÅÛ
ÚÁØÇØÞÕÝËÇ 
ÒØÕÒÍÓÛª×ÅÒØÌÖ¤ÏÌÛ
ÚÁØÇØÞÕÝËÇ
ÖÃÚÏÓÕÝØÞÎÍÄÝÚÄÒÕß!
ÚÒ×ØÅÒØÁÒÓÛÅÞÅÖ¤ÏÌÛ
ÍÒÍ¤Ò
ÔÚÏÔÇÆÇØÞÕÝËÇ§

Το αγαθό ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔËßÎÓËØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÜÙÚÄÙÕÙÖÇÔÃÜÝÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇËÜØËÃÚÇÏÈÇÙÏÑÄ
ÑËÑÚÎÓÁÔÕÞÜØÃÝÔÇÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÎÖÕÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÖ¦ØÑËÏ¦
ÚÕß¦ÔÚÕÚËÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÇÔÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇËÛÔÏÑÂ¦ÓßÔÇÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÎÙÞÁÙÎÑÄÙÚÕßÝ
ÕÌÁÒÕßÝËÃÔÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÑÇÏ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÇÔÚÇÖÕÊÕÚÏÑÄÄÌËÒÕÝÕÍÏÑÄÑÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÕËÃÔÇÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒËÃÑÇÏ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦
ÚÎÊËÑÇËÚÂÇßÚÂÖËØÃÕÊÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙËÜÝ
ÔÍÏÇ¦ÒÒËÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÇßÚÄ
ÇÖÕÚËÒËÃÛÁÓÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÙßÔÏÙÚ¦ßÖÇØÐÏÇÑÄàÂÚÎÓÇÑÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÁÞËÏ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÚÕßØÑÏÑÂËÖËÑÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÛËÜØÎÚÏÑÄÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
ÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÓÇÇÒÒ¦ËÊØ¦àËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÍËÃÚÕÔÕÝÑÇÏ
ÙËÇÖÚ¦ÍËÍÕÔÄÚÇËÔËÖÁÚØËÉË
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÓÄÔÎÚÎÝÚÎÓËÚ¦ÇÖÕÏÑÏÇÑÂÖÕØËÃÇ
ÚÎÝËÑÊÃÜÐËÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÎÝ¡ÏÑØ¦ÝÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÇÖÄÚÏÝÖÇÚØÕÍÕÔÏÑÁÝËÙÚÃËÝÚÕßÝÑÇÚÁÒÇÈË
ÚÕ ÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝ
¦ÒÒÇÐËÚÎÔÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÇÓÌÏÙÈÎÚËÃ
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÝ
ÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÝÚÎÝÖÄØÕßÝ
ÇØËÓÖÕÊÃàËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÔÇËÔÇÙÑÂÙËÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚ¦ÚÎÝÖÕßÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÎÔ
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ËÓÌÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÓË
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Η άμυνα
χρηματοδοτείται
για το 2019 μόλις
με 1,7% του ΑΕΠ έναντι
προβλεπομένου 2%.
Το 70% καλύπτει
αποδοχές του προσωπικού και μόλις από
15% λειτουργικές και
αναπτυξιακές ανάγκες.
ÒËÏÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÕß®ßÙÚßÞ×Ý
ÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇÖËÔÚÇËÚÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
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ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÓÇÞÎÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
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ÙËËÛÔÏÑÁÝÇÖ×ÒËÏËÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÓÁÞØÏÑÇÏÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÓË
ÚÕÔÖÏÕ¦ÓËÙÕÑÇÏÇÖÄÒßÚÕÚØÄÖÕÄÖÜÝÁÍÏÔËÚÕ 
ÖÕÚËÒËÃËßÚÆÞÎÓÇÄÚÏÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄÚÕ ÖÇØ¦ÚÏÝÇÔÇÒÕÍÃËÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇ
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ÓËËÑËÃÔÇÇØÑËÚ×ÔÞÜØ×ÔÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÓË
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ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÏÙÞßØÕÃ
ÖÇÏÚËÃÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÂ
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ÖØ×ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÇÌÂÔËÚÇÏÙÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝ
ÇÖÕÚØÕÖÂÝÖØÁÖËÏËÑËÃÔÕÝÔÇÁÞËÏ
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ÚÕßËÔÁØÍËÏÇÊËÔÁÞËÏÚÆÞÎÂÄÚÏ
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ÚÃÓÎÓÇÑÇÏÛÇÚÕÔÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔ
ÇÖÕÚßÞÃÇÚÕßÚËÒÏÑÕÆÚÕßÙÚÄÞÕß
ÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
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ÇÖÄÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÕÊÎÍÂÙËÏÚÏÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝ
ÙËßÖÕÙÚËÒÁÞÜÙÎÍÂØÇÔÙÎÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÑØÃÙÏÓÜÔ
ËÌÕÊÃÜÔÑÇÏßÒÏÑ×ÔÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÚÎÝÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔÓÁÙÜÔ
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ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎ
ÚÜÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎ
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ÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔØÇÊßÌÒËÍÂÈÄÓÈÇÙÚÇÛËÓÁÒÏÇÚÜÔ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÙËÏØ¦ÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖÕßËÒÂÌÛÎÙÇÔËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙËÜÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕßÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÒÃÓÇÑÇÏÇÃÙÛÎÓÇÇÊÏÑÃÇÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔÚÃÒÎÉÎÝÙÚËÒËÞ×ÔÖÕÒÒÇÖÒ×Ô
ÚÇÞßÚÂÚÜÔ
ÁØÇÔÇßÚ×ÔÖØÁÖËÏÔÇÚË-

Αν θέλουμε
μια Ελλάδα η οποία
να εξασφαλίζει ειρήνη
και συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας
και ευημερίας
στους πολίτες της,
πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα
της άμυνας της χώρας.
ÛÕÆÔËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÛÁÓÇÚÇËÛÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÔßÓÈÕÆÒÏÕÛÔÏÑÂÝÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÊÏÇÞËÏØÃÙËÜÝÇßÚÂÝ
ÊÄÍÓÇÚÕÝÊÕÓÂÝÑÇÏÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚÎÚÇÝÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÊÏÇÞËÏØÃÙËÜÝÚÕß
ÊÎÓÕÙÃÕßÞØÂÓÇÚÕÝÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ
ÑÇÏÒÕÍÕÊÕÙÃÇÝÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔËßØËÃËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ËÓËÒÏ×ÊÎÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÎÔ¦ÓßÔÇËÃÔÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÇÓßÔÚÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑÂÝÈ¦ÙËÜÝÚÎÝÞ×ØÇÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÞ¦ØÇÐÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÓË
ÄØÇÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝÓËÚÎÙßÔËÖÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÑÇÏÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÝÑÇÏÊÎÓÄÙÏÇÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓËÄØÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÄÞÏÖÒÇÙÓÇÚÏÑÂÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÓËÊÏËÛÔËÃÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÙÚÎÈ¦ÙÎÊÏÇÑØÇÚÏÑ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÑÇÏÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÓÎÑØÇÚÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÄÖÜÝÎËÓÖÕØÏÑÂ
ÔÇßÚÏÒÃÇÑÇÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕßÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÁÝ
ÏÙÞÆÕÝ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÖÕÚÁÚÁÚÕÏÇ
ËßØËÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÄØÕßÝÓßÜÖÏÑÂÝ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÓÏÑØÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÄÞÏÓËÄØÕßÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝ¬ÇÛÁÓÇÚÇÇßÚ¦ÒÄÍÜ
ÁÒÒËÏÉÎÝÛ¦ØØÕßÝÖÕÚÁÊËÔÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔÙËÓÏÇËÔÏÇÃÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÓËÚËÐÁÒÏÐÎÝÓËÙÚÄÞÕÚÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÑÄÙÚÕÝÙÚÎÔ
ËÛÔÏÑÂ¦ÓßÔÇ
ÖËÃÍÕßÔÛÇØØÇÒÁËÝÇÖÕÌ¦-

ÙËÏÝ¬ÇÛÁÓÇÚÇËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝ
ÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÖÇÏÚÕÆÔËßØÆÚÇÚÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÖÕÊÕÞÂÑÇÏÙßÔËÑÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÄÒÜÔÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔËÓÖËÏØÃÇÁÞËÏÊËÃÐËÏÄÚÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÞÜØÃÝËßØËÃÇÙßÔÇÃÔËÙÎÇÖÄÚÎÔ
ËÑ¦ÙÚÕÚËÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÏÑÇÔÁÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÕàÂÚÎÓÇ ÇÚÇÔÕÕÆÓËÄÚÏÎÖÇØÕÆÙÇÞØÕÔÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÊËÔËÖÏÚØÁÖËÏÙßÍÑÒÃÙËÏÝ
ÑÇÏÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝÍÏÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÓËÍ¦ÒÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÄÓÜÝÄÖÕÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÔÇÛÁÙËÏÜÝËÛÔÏÑÄàÂÚÎÓÇ¦ÓËÙÎÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝÚÎÔ¦ÓßÔÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ
ÑÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙËÏ¦ÓËÙËÝÒÆÙËÏÝ
ÓËËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÑÇÏ
ËßÛÆÔÎÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝËßØÆÚËØÇ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏËÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÜÎÓËÚÇÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÇÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÖØÕÝÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔÓËÕØÓÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏàÜÔÚ¦ÔÏÇÂÛÇÖËØÏÁÒÛËÏÙÚÎÔÆÌËÙÎ
ÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÑÓÂ
ÔÛÁÒÕßÓËÓÏÇÒÒ¦ÊÇÎÕÖÕÃÇÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃàËÏËÏØÂÔÎÑÇÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÕÑÕÖÂÝÑÇÏËßÎÓËØÃÇÝ
ÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙÞßØÁÝÔÕÖÒËÝ
ßÔ¦ÓËÏÝÑ¦ÔÕßÔÚÎÞ×ØÇËßßÖÄÒÎÖÚÎÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝÑÇÏÙËÈÇÙÚÂ
ÙÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÙßÔËÏÊÎÚÂ
ËÖÏÓÕÔÂÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝ
ÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÓËÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝ
ÄØÕßÝÙÎÓÇÃÔËÏÁÔÇËÑÚÜÔÊÆÕ!
ËÃÚËÁÞÕßÓËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏßÖÕÞ×ØÎÙÎÙËÇßÚ¦ÖÕßÇÖÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
àÜÚÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ®ÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÂÖÇÃàÕßÓËÓËÚÎÌÜÚÏ¦ËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÄÖÜÝ¦ÒÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÇßÚÄÛÇÙÑ¦ÙËÏ®ÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÜÔËÖÕÓÁÔÜÔ


©ǹıȤȚȠȞ į ȤȠȞĲĮȢ ਕĳĮȚȡİșોȞĮȚਲ਼țĲȦȝȑȞȠȣȢਕĲȣȤોıĮȚª
ĬȠȣțȣįȓįȘȢǺǯ
ÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÔÚØÕÖÂÔÇÞ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÑ¦ÚÏÖÕßÁÞËÏ
ÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂÚÕßÖÇØ¦Ô»ÇÚßÞÂÙËÏ
ËÔ×ÇÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇÚÕÑÇÚÇÑÚÂÙËÏ®
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Εξοπλιστικό χάσμα Ελλάδας - Τουρκίας
Η ήδη ανατραπείσα ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ÙÇÓÏÇÖÕÒÆÊßÙ¦ØËÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ¡ËÓÏÑØÄÚËØÎÖØÄÕÊÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇ
ÔÇßÖÂÍÎÙÎÌØËÍÇÚ×ÔÚÄÔÜÔ
ÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÕÖËØÃÌÎÓÕÖØÄÚàËÑÚ;-Ô
ÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÙÕÈÇØ¦ÖØÕÙÑÄÓÓÇÚÇÙËÇßÚÄÚÕ
ÚÕßØÑÏÑÄÙÞÁÊÏÕËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
ÚÜÔÌÏÒÕÊÕÐÏ×ÔÚÎÝÍÑßØÇÝÄÚÏËÖÏÛßÓËÃÔÇÔÇßÖÎÍÂÙËÏÁÜÝÑÇÏÕÑÚ×
ÖÒÕÃÇÇßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕß

Οι αξιωματικοί ÑÇØÏÁØÇÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔÖÕÒÆÔÜØÃÝÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÕßÝÓÇÛÇÃÔÕßÔÄÚÏÎÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÕÙÚÎØÃàËÚÇÏ
ÙËÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝ
ÚÎÊËÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÜÔÓÏÇÝÞ×ØÇÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦
ÑÇÛÕØÃàËÏÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝ¬ÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÏÙÕØØÕÖÃÇÝÓËÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÕÑÇÛÕØÃàËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔ
ËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔÑÇÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÇÏ
ÇÔÕÏËÖÏÚËÒËÃÝÚÜÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ßÖËØÂÌÇÔÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÙËÄÒÕßÝÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÑÇÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÁÞËÏÇÔÇÚØÇÖËÃÖØÕÖÕÒÒÕÆ©ÒÄÍÕÝ
ÍÏ»ÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÕß
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÁÞËÏÑÇÛÎÒ×ÙËÏÍÏÇÓÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÙÚÏÈÇØÂÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÒÒ¦ÊÇËÏÙ¦ÍËÏÙÞËÊÄÔÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÓËÊÏÑÂÚÎÝÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÖËØÃÖÕßÚÕ
 ÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔÚÎÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÓËÓÏÇÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÎÑÇÏËÐÇÍ×ÍÏÓÎ
ÍÑ¦ÓÇ®ÚÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ¦ÒÓÇËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÙÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ¬ÓÕÔ¦ÊËÝÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝÕÏÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÑÇÏËÍÞ×ØÏÇÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÇËØÕÞÂÓÇÚÇ<(=

Η Πολεμική Αεροπορία

Το Πολεμικό Ναυτικό
ÔÑÇÏÎÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚÕÔÞËØÙÇÃÕÞ×ØÕËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦
ÑÇÒÂÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÒÄÍÜÚÜÔ
ÓÏÑØ×ÔËÊÇÌÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÔÇÁØÇÑÇÏÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÎÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝËÃÔÇÏÕÏÇßÐÎÓÁÔËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕß
ÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÑÁÔÚØÕÈ¦ØÕßÝÚÕß
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÚÕÓßÇÒÄÚÜÔËÖÏÚËÒ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÇÚÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÔÄÝÖÏÛÇÔÕÆÛË¦ÚØÕß
ÙßÔÊßÇÙÓÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕß
ÛÇËÑÚËÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÏÍÇÃÕÁÜÝ
ÚÎÔ ÆÖØÕ
©ÏÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚËÝÖØÕÙÛÂÑËÝÖßØÇßÒÇÑ¦ÚÜÔÚÆÖÕßªÕßÙÁÔ
ÑÇÏÎËßÑÃÔÎÚÎÊÆÔÇÓÎÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕÕÒËÓÏÑÄ
§ÇßÚÏÑÄ§ÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÇÞÁÜÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦
ÁÔÇÖÏÛÇÔÄÛÁÇÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝËÖÏÌÇÔËÃÇÝÚÕß§ÑÇÏÊÎ
ÕÏÌØËÍ¦ÚËÝÖÕßËÃÔÇÏËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔËÝÓËÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÃÇÝÑÇÏÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖËÖÇÒÇÏÜÓÁÔËÝÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏ-

Οι φρεγάτες, που είναι
επιφορτισμένες με την
προβολή της ελληνικής
σημαίας και ισχύος στην
Ανατολική Μεσόγειο,
είναι πεπαλαιωμένες.
ÙÎÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß
¡ ©ÚÕß§ËÃÔÇÏÓËÔÙÜÙÚÂ
ÜÙÚÄÙÕÚÇÖËØÃÖÕßËÑÇÚËßØ×ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔËØÍÇÙÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÊËÔÛÇËÖÏÌÁØÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÝÙÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔ
ÖÒÕÃÜÔ¦ÓËÙÎÖØÕÓÂÛËÏÇÚÕß-

Ò¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕÔÁÜÔÌØËÍÇÚ×ÔÓË
ÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂ¦ÓßÔÇÖËØÏÕÞÂÝ
ÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕ§ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇ¬ÇÑÚÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÚÕ
§ÊÃÔÕßÔÚÇßÖÕÈØÆÞÏÇÚÆÖÕß
ÖÕßÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ
ÓÄÔÕÄÖÒÕÓËÙÇÌÂÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇ
ÇÖÄÚÕÔÇÔ¦ÒÕÍÕÙÚÄÒÕÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÚÎÔÇÔÕÏÑÚÂÛ¦ÒÇÙÙÇÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÚ¦ÐËÏËßØËÃÇÍÑ¦ÓÇÌØËÍÇÚ×ÔÑÇÏÑÕØÈËÚ×ÔÑËÃÔÕ
ÖÕßÁÞËÏÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÔÕÏÑÚÂÛ¦ÒÇÙÙÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÔÇßÚÏÑÂ

ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÏÙÞÆÕÝÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÇÑØÕÍÜÔÏÇÃÕÒÃÛÕÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ¬ÕÔÇßÚÏÑÄÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÇ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÇÍÕØ¦àÕßÔ
ÖÒÜÚ¦ÍËÜÚØÆÖÇÔÇÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ¦
ÙÑ¦ÌÎÑÇÏÔÇßÖÎÍÕÆÔÖÒÕÃÇÓËÇßÐÎÓÁÔËÝËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÞÕßÔÔÇßÖÎÍÂÙËÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÖÒÕÃÕÚÕÕÖÕÃÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÜÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÊÕÑÏÓ×ÔÕÖÒÏÑ×ÔÑÇÏ
ÒÕÏÖ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÃÊÕÝÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÍÏÇÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÔÇßÚÏÑÄÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÒÎÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÚÕß
ØÜÙÏÑÕÆÑÇÏÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÃÍÕÖØÕ
ÚÎÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÝÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕËÒÏÑÕÖÚËØÕÌÄØÕÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝ;*.(UHKVS\®©ØÏ-

Στον αέρα, η Ελλάδα
έχει να αντιμετωπίσει
την απόλυτη ανατροπή
αν τελικά η Τουρκία
αποκτήσει αεροσκάφη
τύπου F-35.
ÙÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÙËÁÔÇ
ÊßÙÕÃÜÔÕÙËÔ¦ØÏÕÁÔÇËÒÏÑÕÖÚËØÕÌÄØÕÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÑÇÛÁÚÕßÇÖÕÍËÏ×ÙËÜÝ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÖÒËÆÙËÏËÍÑÇÃØÜÝÙÚÇ
ÊÏËÛÔÂÆÊÇÚÇÙÚÕÄÔÏÕÁÒÇÍÕÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ¦ÓË-

ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ
ÏÙÞÆÕÝÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÇÔÇÚØÕÖÂ
ÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÏÙÕØØÕÖÃÇÝÇÔÚËÒÏÑ¦Î¬ÕßØÑÃÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÇËØÕÙÑ¦ÌÎÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÆÖÕß-
ÖÒÕÆÙÚÇÚÇÊÏÄÚÏÚÇ-ÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÕØÇÚ¦ÙÚÇÇÔÚÃÖÇÒÇØÇÔÚ¦Ø
ÖÇØ¦ÓÄÔÕÄÚÇÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇØÍ¦
ÙÚÇÏÚÇÒÏÑ¦-ÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÕÔÔÃÕÞÕ ®ÁÞÕßÔÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÇÔÇÑÒÇÙÚÂØËÝ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏ
ÕØÇÚ¦ÇÖÄÚÇØÇÔÚ¦ØÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÑÇÒÆÚËØÕßÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÑßØÃÜÝ-ÑÇÏ
¡ÏØ¦àÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÖÇØÇÍÍËÒÃÇÓÏÇÝÓÕÃØÇÝ
ÇËØÕÙÑÇÌ×Ô-¥ÙÚÄÙÕ
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ¦ÓËÙÕÕØÃàÕÔÚÇÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝÍÏÇ
ÁÔÇÖÕÒßËÚÁÝÖÒ¦ÔÕÖÒÎØÜÓ×Ô
ÔÇËÐÃÙÕßÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÎÁÒÒËÏÉÎßÖÕÊÕÓ×ÔÏÇ
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÓÏÇÝÓÕÃØÇÝ-
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÚÜÔ
ËÍÞ×ØÏÜÔÇÓßÔÚÏÑ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÖÔÁÕßÔÚÇÒÕÃÙÛÏÇ
¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÜÔ
-ÚÎÝÇÖÄÚÎÄÑÞÏÔÚ
¡¦ØÚÏÔËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÆÖÇØÐÎÝÚÎÝ©ÚÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÇßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÃÚËÎ
ÛÇÁÞËÏËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚËÃËÃÚËÇÖÒ¦
ÛÇÑÇÚÇØØËÆÙËÏÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝ
ÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÎÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÖÕÒÆÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÔÇßÚÏÑÂÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÇÒËÍÄÓËÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÕÒÁÓÕß®
¬ÕßØÑÃÇÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚÕ
ÙÚÄÒÕÇËØÕÙÑÇÌ×Ô*5ËÔ×Î
ÒÒ¦ÊÇÇÑÄÓÇÊËÔÁÞËÏÖÇØÇÒ¦ÈËÏ
ÚÕÖØ×ÚÕÇÖÄÚÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÇ
7)6YPVUÓËÙÆÍÞØÕÔÇÓÁÙÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÇÒÒ¦ÒÇÓÇØÃÔËÝ
ÖÕßÕÙÕÔÕÆÖÜÛÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÕßÔ
ÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇàÜÂÝ
¡ÖØÕÙÚ¦ÙËÇßÚÂÚÎÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÍÃÔÕÔÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ×ÚÇÈÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
±Ö¦ØÞËÏÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÑÁÔÚØÕßÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ZVM[^HYLÍÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÞØÂÙÎ
ËÔ×ÖØÕÞÜØ¦ËÏÑÇÏÎÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÁÔÚÇÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙËËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÊÏÇØÛØÜÓÁÔÎÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ7,:*6¡ÄÒÏÝÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÎÒÒ¦ÊÇÁÍÏÔËÚÕ
ÕÓÁÒÕÝÚÕß ÁÔÚØÕßØÏÙÚËÃÇÝ
ÑÇÚ¦ÚÜÔ±ÈØÏÊÏÑ×ÔÖËÏÒ×ÔÓË
ÁÊØÇÚÕÒÙÃÔÑÏ/`IYPK*V,ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒßËÚÂÙÞËÊÏÇÙÓÄ

Προβληματίζει η όλο και πιο έντονη αστάθεια της Τουρκίας
Η διεύρυνση ÚÕßËÐÕÖÒÏÙÚÏÑÕÆÞ¦ÙÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖÇØ¦ÁÔÇÓÁØÕÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÎÛÂÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÓËÍËÛÆÔÕÔÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÌÕØ¦ÚÎÔËÍÍËÔÂÇÙÚ¦ÛËÏÇÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÎ¬ÕßØÑÃÇÜÝ
ÊØ×ÙÇÊÆÔÇÓÎÊÏËÛÔ×ÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÜÝÚ×ØÇÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÚØÃÇ
ÙÚ¦ÊÏÇËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝ®ÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×Ô¬ÕÖØ×ÚÕ¦ØÞÏÙËÔÇÌÇÃÔËÚÇÏÚÕÄÚÇÔ
ÐÁÙÖÇÙËÎÑØÃÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÑÇÏÓÇàÃÚÎÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕÏÍÇÃÕ
¬ÕÊËÆÚËØÕÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÇÖÄÖËÏØÇÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÚ¦ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô ÇÏÚÕ
ÚØÃÚÕÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÎÔÄÐßÔÙÎÚÎÝ
ÚØÏÈÂÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÕßÝÊßÚÏÑÕÆÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÎÝÓËÇÌÕØÓÂÚÎ
ßØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÜÔ

Η Αθήνα
αντιλαμβάνεται την
τουρκική κινητικότητα
ως μια προσπάθεια
στρατιωτικοποίησης
των διμερών σχέσεων.
:ÖÕßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÙÎÓËÃÕ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÍÑßØÇ
ÑÇÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÎÛÂÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÜÝ
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÊÏÓËØ×ÔÙÞÁÙËÜÔÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝßÚÄÝËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕÒÄÍÕÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙßÔËÏÊÎÚÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÓÁÙÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÖÕßÖÇØÁÞËÏ Ισως ÜÓiÐÑ³{~ÌØ~Ñ{ÑÉÈÚÉËÑØÙËÑÈÜØÉ{~{ËÑØÈÈÒ¨TÉ{
ÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÎ ÉËÑ{É~ÉËØÑÒÐÉÑ³ÈØÙÖÈÈ¨oÖØ Ú{~ÊØåÐÈÑØ ÈÒooÉÜåÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÖÁÒËÐËÎÛÂÔÇ ³ÜÒ~i~Ñ{ÈÜÈËå~Ò¨

ÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÎÔÇÖÄÖËÏØÇÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÕÆÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝÙÚÕÍÇÛÕÔÂÙÏÙÜÝ
ÕÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÑÇÏÇÖËßÛËÃÇÝ
ÊÃÇßÒÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÆÕ
ßÖÕßØÍÕÆÝÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÑÇÏ²ÕßÒÕßÙÃ
Ñ¦Ø©ÏÊÆÕßÖÕßØÍÕÃÁÞÕÔÚÇÝ
ÊÏÇÚËÒÁÙËÏËÖÃÙËÏØ¦ÔËÚ×ÔÙÚÎÔ
ÑËÌÇÒÂÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÍÔÜØÃàÕßÔ
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÕÖËÊÃÕ

Η προεκλογική περίοδος
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏËÖËØÞÄÓËÔËÝÖÕÒÒÇÖÒÁÝËÑÒÕÍÁÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÛ×ÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÙË
ÖËØÏÄÊÕßÝÙÞËÚÏÑÂÝÎØËÓÃÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÜÝ
ËßÑÇÏØÃÇÊÕÑÏÓÂÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ×ÔÊÎÎÇÖ×ÒËÏÇÚÜÔÊÂÓÜÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÍÑßØÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÚÕÔÎÔËßØÏ-

ÑÄÚÎÚÇÙÚÕÔÑØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÛ×Ý
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ ªÖÇØÕßÙÏ¦àËÏËÓÌÇÔÂÙÎÓ¦ÊÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÖÇØ¦ÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÝßÚÂÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÇßÐÇÔÄÓËÔÕÝ
ØÄÒÕÝÚÜÔÇÑØÇÃÜÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ×Ô
ÌÜÔ×Ô¡ªÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝËÔÚËÃÔËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
Ñ¦ÛËÑÇÒÄÖÏÙÚÕßÖÇØÇÚÎØÎÚÂÚÎÝ
ËÐÁÒÏÐÎÝÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔ
©ËÓÈÕÒÏÇÙÓÄÝ®ÚÕßÔËÕÕÛÜÓÇÔÏÑÕÆ®ÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÎÔÖÒÁÕÔÇÑØÇÃÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÚÆÖÕßÑØÃàÜÔ
ÆÑÜÔ®ËÃÔÇÏÇÓÌÃÈÕÒÕÇÔÚËÒÏÑ¦ÒËÏÚÕßØÍËÃËÒÑßÙÚÏÑ¦ÙÚÕßÝ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÑËÓÇÒÏÙÚÁÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÚÃÛËÚÇËÍÑÇÛÏÙÚ¦ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÏÇÝÖÕÒÏÕØÑÕÆÓËÔÎÝ®¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ßÚÏÑÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÖØÄÛßÓÕßÝ
ÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
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Το στοίχημα
Ζάεφ μετά
την ελληνική
«απόβαση»
Ορόσημο οι εκλογές της 21ης Απριλίου
Του απεσταλμένου μας στα ΣΚΟΠΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
Η κρατική ÚÎÒËÄØÇÙÎÙÚÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÓËÚÁÊÜÙËàÜÔÚÇÔ¦
ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÎÝÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÙÚÇÑÄÖÏÇ©ÄØÇÔ¦ËÌËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙË
ÚÇËÒËÍÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕß¡¡ÍÏÇÔÇÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÚÄÔÕßÝÚÇÕÌÁÒÎ
¶ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇ¶ÇÖÄ
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÖÕß
ÁÌËØËÙÚÏÝÈÇÒÃÚÙËÝ®ÚÕßÕÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
;VËÃÞËÇÔ¦ÍÑÎÑÇÛ×ÝÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÐËÑÃÔÎÙËÇÒÒ¦ÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏÙÚÇ
ÞÜØÏ¦ÊËÔÑÕßÔÏÁÚÇÏÌÆÒÒÕÑÇÏÎ
ÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝÁÜÝÚ×ØÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÓËÑÕØßÌÇÃÇËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÖØÕÈ¦ÒÒËÏÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÍÏÇËÑËÃÔÕÔÑÇÏÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕß
©¦ËÌÇÔÎÙßÞËÃÄÚÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÛÇÍßØÃÙÕßÔÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÎÔ
Ñ¦ÒÖÎÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÖØÏÒÃÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÛÇÓÖËÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖËØÏÖÁÚËÏËÝ¢ÕÈ¦ÚÇÏÓÎÔËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÚÕÖ¦ÛÎÓÇÚÎÝÇÖÕÞÂÝÙÚÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ®ÓÕßÒÁËÏÕÑÄØÇÔ
ÊËÔÂÛËÒËÔÇÍÔÜÙÚÕÖÕÏÂÙÜÚÎÔ
ÏÊÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÓÕßÓË
¦ØÏÙÚÎÍÔ×ÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ¶ÖØÁÖËÏÔÇÖÜ¶ÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÊËÔÁÞËÏÖÁÙËÏÙÞËÊÄÔÖÕÚÁÁÐÜÙÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
ØÕÞÜØ¦ËÏÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÏÒÁËÏÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇ"®ÚÕÔØÜÚ¦Ü©ÑÄÙÓÕÝ
ÇÊÏÇÌÕØËÃÁÞËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÕß
±Ö¦ØÞËÏÌÚ×ÞËÏÇÕÏÔÁÕÏÌËÆÍÕßÔ
É¦ÞÔÕßÔÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÁØËÚËÁÞËÏÖ¦ØËÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕÒÃÚËÝÇÖÄÚÏÝ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÁÝÑßØÃÜÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝàÎÚÕÆÔÑÇÏÖÇÃØÔÕßÔÊÏÇÈÇÚÂØÏÇÕßÒÍÇØÃÇÝ×ÙÚËÔÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÜÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÔÇÈØÃÙÑÕßÔÊÕßÒËÏ¦
ÁÍËÚÇÏÑÇÏÁÞËÏÍØÇÌÚËÃÄÚÏÇÖÄ
ÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßÁÞËÏÇßÚÂ
ÎÞ×ØÇÊËÔÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏËÊ×
ÖÇØ¦ËÑÇÚÕÏ¦ÒÒÕÏÁÞÕßÔÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙËÏÔÙßÔËÞÏÙÚËÃÇßÚÂ
ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÄÚËÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÊËÔÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÞÁØÏÇÍÏÇÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏËÊ×ÇÊÏÇÌÕØÕÆÔÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÏÇÖ»
ÄÒÕßÝ©ÙÕÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÑÄÓÇÑÇÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÊÏÇÌÜÔÕÆÔÚÎ
ÊÁÞÕÔÚÇÏÓÕÏØÕÒÇÚØÏÑ¦ÁÔËÖÜÝ

ÇÌÕÆÚÎÔÂÛËÒÇÔÑÇÏÚÎÔËÖÁÈÇÒÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÓËÃÝÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË"ÚÙÏÁÞÕßÔËÊ×ÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®
ÃÔÇÏÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÇÖÄÈÇÙÎÝ®ÑÇÏÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÒÇÚËÃÇ
ÚÜÔÑÕÖÃÜÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÍÏÕØÚ¦àÕßÔÓÇÙÑÇØËÓÁÔÕÏÖÕÒÒÕÃËÐÇßÚ×ÔÚÎÔØÜÚÇÖØÏÒÏ¦ËÔ×ÙÚÎÔ
ÄÞÛÎÚÕßÇØÊ¦ØÎÔÁÕÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÓÁØÏÓÔÕÏÓÇàÃÓËÚÕÔÑÇÌÁÚÕßÝÚÎÍÒßÑÏ¦ÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÚÎÝ
¦ÔÕÏÐÎÝ ¦ÖÕÏÕßÝËÐÇßÚ×ÔÖÕß
ØÜÚÂÙÇÓËË¦ÔÐÁØÕßÔÄÚÏÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖÄÒÎÚÕßÝÕÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÊÕßÒËÏÁÝÓÇÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÇØÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÓËØÏÑÕÃ
ËÃÖÇÔÄÚÏÑ¦ÚÏËÃÞÇÔÇÑÕÆÙËÏ©ÒÕÏ
ÚÕßÝÖ¦ÔÚÜÝÙÎÓËÃÜÙÇÔÄÚÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÑÇÒÄ®
ÍÁØÜÞÕÏÕ¡ÁÍÇÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ
Õ¢ÃÒÏÖÖÕÝÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÖÏÌÇÔËÃÝ
ÚÕßÇØÞÇÃÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÖÕßÕÑØÕÆËÌÙÑÏÓÇÝÁÑÒËÉË®
ÚËÒÕÆÔËÔÇÔÇÓÕÔÂÚÎÝßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÍÏÇÔÇÑØËÓ¦ÙÕßÔ®ÙÚÕÈ¦ÛØÕ
ÚÕßÝÓÏÇÖÏÔÇÑÃÊÇÖÕßÛÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÚÕ ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ ÓÕßÙËÃÕ
ÙÚÎÔÇÑÇÊÎÓÃÇËÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏÙË
¦ÒÒÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÃØÏÇÕÏËÖÏÍØÇÌÁÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÌÁØÕßÔÚÕÄÔÕÓÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÞÜØÃÝÚÕÄØËÏÇ©ÒÇ
ÇßÚ¦ÓÁÔËÏÔÇÍÃÔÕßÔÇÒÒ¦ÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÚÃÖÕÚÇÊËÔÇÒÒ¦àËÏÓÁÞØÏÔÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÕÏËÑÒÕÍÁÝÃÔÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÚÕÛÁÓÇÑÇÏ
Õ¦ËÌÊËÔÛÁÒËÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÕßÓÇÑËÊÕÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆËÔÄÉËÏÚÎÝÑ¦ÒÖÎÝ®ÓÕß
ËÐÎÍËÃÕÑÄØÇÔ
©¡¦ØÚÏÔÇÈÒÄÈÙÏÑÏËÃÔÇÏ
ÞØÄÔÜÔÓÇÛÎÚÂÝÑÇÏÄÖÜÝÓÇÝÒÁËÏÊËÔÛÁÒËÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔØÕÚÏÓ×ÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÒÁÍËÚÇÏÎÞ×ØÇ
ÓÕßÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ®
ÑÇÏÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÖ×ÝÈÒÁÖËÏÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÕßÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÇÖÇÔÚ¦ËÏÖÜÝËÌÄÙÕÔÊËÔÈØËÏ
ÊÕßÒËÏ¦ÛÇÌÆÍËÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÇØÑËÚÕÃÌÃÒÕÏÚÕß

«Ιστορική στιγμή»
©ÒÈÇÔÄÝ¡ÁÓÏÔÚËÓÏÇÖÄÚÕ
¬ÁÚÕÈÕßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÑÖÇÃÊËßÙÎÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÖØÄÛßÓÕÝÔÇÓÏÒÂÙËÏËÖÜÔÆÓÜÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÇØÑËÚÕÆÝ¦ÒÒÕßÝÖÕßÊËÔ
ÚÕËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÂÂÛËÒÇÔÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÓÄÔÕÚÕÓÏÑØÄÚÕßÝÄÔÕÓÇ
ÍÔ×ÓÎÚÕßÒÇÕÆÇÒÒ¦àËÏÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ÖØÕÝÚÎÛËÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÍÏÇ

Ο Ζόραν Ζάεφ ³Ò¨É{É{~{{Ñ~Ò³Ñ×ÓÜigÉÉÙÖÉ{Ø~Ñ{Ñ×ÒÜÉ{ÑgÑÌ³iÈÐ×ËÑ³(¨ÉÈÓ×É¨É³{ØtKÑÜË³ÉØu³ÈåÜÓÂiØ
0Ë¨ÑØV³i¨³iÉË~Éi³È ÜÜiÑ¨ÚÈÈ¨oÖÐÉ³Ò³iÐÉ³ÐÑËÑ³iØoÉË³ØÉÌ¨É{ÑÑ~ÉÙËÑ

«Οι πολίτες αδιαφορούν
για την πολιτική, είναι
απογοητευμένοι απ’
όλους. Ακόμα και εκείνοι
που διαφωνούν με τη
συμφωνία, τη δέχονται
μοιρολατρικά», λέει
άνθρωπος με άριστη
γνώση του κλίματος.
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÕÆÓËÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÕÑØ¦ÚÕÝÓÇÝÃÓÇÏ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÏÒÈÇÔÕÃÑÇÏ¡ÇÑËÊÄÔËÝÇÖÄÑÕÏÔÕÆÙÚÕÃÊÏÕÑØ¦ÚÕÝÛÇÓÖÕÆÓËÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÊËÔÁÞÕßÓË¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂ®ÓÕßËÃÖË
©¦ËÌÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔ
ØËÙÖ×ÔÚÎÔÕÖÕÃÇÖÁØÇÙËÊÏ¦
ÖßØÄÝÑÇÏÙÏÊÂØÕß®¶ÓËÏÙÞßØÁÝ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÜÝÖØÕÝÚÏÝÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝÖÒÎÔÚÜÔßÖÕÍØÇÌ×ÔËÖÏÓÁØÕßÝÓÔÎÓÕÔÃÜÔÓË
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¶ÑÇÏÚ×ØÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÎÔÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÇÒËÃÚÇÏÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÄÚÏÎàÜÂ
ÚÕßÝÇÒÒ¦àËÏÖØÕÝÚÕÛËÚÏÑÄÓËÚ¦
ÚÏÝØÁÙÖËÝÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏËÆÑÕÒÕ
ÁÔÚÇÐÎÙÚÕ§¬©ÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖÇÔÎÍßØÃàËÏÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÈÒÁÖÕßÔÚÕËÏÙÄÊÎÓ¦ÚÕßÝÔÇÖÇ-

ØÇÓÁÔËÏÑÇÛÎÒÜÓÁÔÕÙËÇÖÃÙÚËßÚÇ
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÂÑÇÏÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÖØÕÙÞ×ØÎÙÎÝ
ÙÚÎÔÖÕßÍÏ»ÇßÚÕÆÝÙÎÓÇÃÔËÏ
¦ÔÕÊÕÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆÚÕßÝËÖÏÖÁÊÕß
ÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏ
ËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÑÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÖÕßÚÕÔ
ÙßÔÄÊËßÇÔÂÚÇÔÍÏÇÚÕÔ¦ËÌÁÔÇ
ÑÇÒÄÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÍÏÇ
ÔÇÙÚËÃÒËÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÓÂÔßÓÇÙÚÎÔ
ÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÌÛÕØ¦ÔËÖÕÚÏÙÓÄÝÇßÚÇØÞÏÙÓÄÝ
ÑÒÖÄÚÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÕÏÊÕßÒËÏÁÝÑÇÏÚÕÞØÂÓÇ
ÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÑÇÚ»ËÑËÃÔÕÔÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ¬ÕÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÚÕËÒÒÎÔÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÖÕÏÇÖËØÏÛ×ØÏÇÁÞËÏ
ÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÈËÈÇÃÜÝßÖÄÙßàÂÚÎÙÎ

«Να ανοίξουν δουλειές»
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝÁÔÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÁÍÏÔËÓËÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÑÇÏÃÙÜÝÇßÚÄÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÄÌËÒÕÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÊÆÕ
ÒÖÃàÜÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÊÕßÒËÏÁÝ®
ÓÇÝËÃÖËÎÄÔÏÇÓÏÇÖËÔÎÔÚ¦ÞØÕÔÎËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÝ©ÚÇÔÄÓÜÝÚÎ
ØÜÚÂÙÇÓËÙËÖÕÏÇÞ×ØÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÄÚÏàËÏÖÒÁÕÔÑÇÏÖÕÏÇËÃÔÇÏÎ
ËÛÔÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÊËÔÊÃÙÚÇÙËÑÇÛÄÒÕß!ÜÙÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏËÃÓÇÏ
¡ÇÑËÊÄÔÏÙÙÇ®

Η στρατηγική
των επενδύσεων
Το μεγάλο ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÓÖÇÓ®
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÎÔÚÄÚË¡
ÁÍÏÔËÓËÚ¦ÚÎÔÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÚÁÒÎÚÕß ÊÏ¦ÚÎÝËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×Ô¡ËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÚÕß ×ÙÚÇÎÓÃÚÎÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÍÏÇÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇËÔÚ¦ÛÎÑË
ÑÇÏÞÜØÃÝÚßÓÖÇÔÕÑØÕßÙÃËÝÇÛÄØßÈÇÑÇÏÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÑËÌ¦ÒÇÏÇÙËÔËßØÇÒÍÏÑÕÆÝ
ÚÕÓËÃÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÖÜÝÂÚÇÔ
ËÖÄÓËÔÕÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏÜÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÑÆÑÒÜÔËØËÛÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÌÕÈÃËÝÚÕßÚÆÖÕßÓÇÝ
ÁÊËÙÇÔÕÏÒÒÎÔËÝ®ÑÇÒÒÏËØÍÂÛÎÑÇÔ©ÏÊØßÚÂÝÚÕßÔËÄÑÕÖÕßÚÄÚË
ÑØ¦ÚÕßÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÝËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕ ÃØÕÑÒÏÍÑÄØÕÌÁÍØÇÉË
ÙÚÇÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚ¦ÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÖÁÒÇÙÎ
©ÏÒÒÎÔËÝÁÊËÏÐÇÔÄÚÏÁÞÕßÔ
ÙÇÌÂÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÙÚÕÔÇ
ÑÇÚÇÑÚÂÙÕßÔÚÏÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¶ËÃÚËÔÇÚÏÝÇÍÕØ¦ÙÕßÔÓÄÔÕÏËÃÚËÓÇàÃÓËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÊßÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÙÏÇÍÄØÇÙÇÔÚÕÊÏßÒÏÙÚÂØÏÕÚÜÔÑÕÖÃÜÔ© ¬ÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÑÇÖÔ×Ô
ÙÚÎÚØÕÆÓÏÚÙÇÑÇÏÙÚÎËßÍËÒÂÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÇÍÄØÇÙÇÔÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

ÑÇÏÚ×ØÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄ
ËÐÇÍÕØ¦ÝÚÜÔÓÇÑËÊÕÔÏÑ×ÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô¡ÖÕØËÃÑÇÔËÃÝËÆÑÕÒÇÔÇÙßÓÖËØ¦ÔËÏÄÚÏÛÇÁÞÕßÔ
ÇØÑËÚ¦ÙÇÌÂÍÔ×ÓÎÍÏÇÚÕÖ×Ý
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÇÝÑÇÏ
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊØ¦ÙÕßÔÙ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚÕÓÁÇØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÕÏÒÒÎÔËÝÑÇÚÁÞÕßÔÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÛÁÙÎÚÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÎ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ®
ÂÓËØÇÕÏÒÒÎÔËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÍËØ¦ÚÕÖÄÊÏÚÕßÝ
ËÑËÃÚÁÚÇØÚÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËàÜÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝËÔ×ÓËÚ¦ÚÕ ËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÁÍÏÔÇÔÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇËÓÖÄÊÏÕ ÇÚ¦ÚÎÔÕÒÏÍÄÜØÎÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÙÚÇÑÄÖÏÇÁÍÏÔÇÔÑ¦ÖÕÏËÝËÖÇÌÁÝÄÙÕ
ËÖÁÚØËÖËÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÝÞØÄÔÕÝÇÒÒ¦ÙßÓÌÜÔÃËÝÊËÔÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÇÔ
ÑÒËÃÙÚÎÑÇÔÇÖÕßÙÃÇÍÔÜÙÚ×Ô
ÕÔÕÓ¦ÚÜÔÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÌÕØÁÜÔÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÑÃÇÙËÚÎÔÄÒÎËÖÃÙÑËÉÎ
ËÔ×ÊËÔÂÚÇÔÇØÑËÚÕÃÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÖÕßÁÉÇÞÔÇÔÔÇÓ¦ÛÕßÔÖÕÆ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÇÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßËÓËÃÝÕÏÒÒÎÔËÝÚÇ
ÁÞÕßÓËÖ¦ØËÏÄÒÇÙ»ÇßÚÂÚÎÓÏÑØÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚÇÊÏÙ®
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Αθήνα - Σκόπια: η επόμενη ημέρα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ*

Το ταξίδι ÚÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÇÑÄÖÏÇÊËÔ¦ÍÍÏÐËÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÕßÙÃÇÝÖÕßÇÔÇÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÎÔÑÇÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÜÔØËÙÖ×ÔÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔÁÛËÙËÚÕËÆØÕÝ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßËÖÏÛÁÚÕßÓÇÑËÊÕÔÏÑÄÝ®ÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Ô×
Ñ¦ÔÇÓËÚÕÚØÇÍÏÑÄÒ¦ÛÕÝÑÇÏÇÖÕÊËÞÛÂÑÇÓËÙËÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÍÒ×ÙÙÇÏÛÇÍÁÔËÏÇÚÎÞØÂÙÎÚÕß
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßËÖÏÛÁÚÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¦ËÌÚÕÁÞËÏËÖËÑÚËÃÔËÏÙË
ÕÚÏÊÂÖÕÚËÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÎÝßÚÄÁÖØËÖËÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃ
ÍÏÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÔ
ÄÚÏÚÏÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÛÇÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÕÊßáÙÓÄÝ
ÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ®ÓËÚÕËÖÃÛËÚÕÓÇÑËÊÕÔÏÑÄÝ®
©ÙÕÖÏÕÍØÂÍÕØÇÊÏËßÛËÚÎÛÕÆÔ

Ασχέτως της συμφωνίας
των Πρεσπών,
οφείλουμε να προσεγγίσουμε τα Σκόπια
με άλλον τρόπο.
Ο πολιτισμός και
η παιδεία είναι οι τομείς
στους οποίους πρέπει
να δώσουμε έμφαση.
ÚÁÚÕÏÇÙÎÓËÃÇÚÄÙÕÛÇÖËØÏÕØÃÙÕßÓËÚÏÝÚØÏÈÁÝ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÖÇØÇÖËÓÌÛËÃÑÇÏÚÕÙßÔÇÌÁÝÛÁÓÇÚÕßÚØÕÖÕÖÕÏÎÓÁÔÕß
ÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÚÜÔÑÕÖÃÜÔÞÕßÔ
ÑÒËÃÙËÏÂÊÎÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÇÖÄÚÎÔ
ÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÊËÔÁÞÕßÓËÊËÏ

ÚÕÚËÒÏÑÄÑËÃÓËÔÕ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÎÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÂÚÇÔÈÇÙÏÑÄÝ
ÄØÕÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÕÈÇØÄÛÁÓÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÇßÚÄÚÎÝËÔÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÑÕÖÃÜÔÙÚÕ§¬©ÎÓÏÕßØÍËÃÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓÇÝ©ÚÇÔËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇÞ×ØÇÙÚÎÙßÓÓÇÞÃÇËÃÛÏÙÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÇÖÄÚÇÖÇÒÇÏ¦ÓÁÒÎÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÚÎÝÈ¦ÙËÏÔÇÚÕáÑ×ÔÖØÕÚÆÖÜÔ
ÄÍÕÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÕßÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÇßÚÄÔÚÕÔ
ØÄÒÕÎÒÒ¦ÊÇË¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÙÖËÆÙËÏÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÕÑËÔÄ±Ö»ÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÂÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞØÂÙÏÓÎÑÇÏ
ßÖËÔÛßÓÏÙÚÏÑÂÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕß¬ÕÆØÑÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÓßÔÇÝÙÚÇÑÄÖÏÇÚÎÔËÖÕÓÁÔÎ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÏÙÑÁÉËÜÝÞÕßÓË

ÂÊÎÚÕÇØÔÎÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
ÒÈÇÔÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÈÕÂÛÎÙËÚÕ
 ÙÚÎÔÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÕßÔÇßÙÚ¦ÛÓÕßÙÚÕÇÙÇÒÏÓ¦ÔÏÁÐÜÇÖÄ
ÚÕÔßÒ×ÔÇÙÚÎÔÊØÏÇÚÏÑÂÂØË
ÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÞØÂÙÎÚÕßËÔ
ÛÇÛÁÒÇÓËÓËÚÃÖÕÚÇÔÇÊÕÆÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÔÇÇÖÕÑÚ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
È¦ÙÎÑÇÏÙÚÕÁÊÇÌÕÝÚÜÔÑÕÖÃÜÔ
ËÖÏÚÂØÎÙÎÚÕßËÔÇÁØÏÕßÞ×ØÕßÚÜÔÑÕÖÃÜÔÇÖÄÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ÖÕÓÖÜÊ×ÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÓÇàÃÓËÚÎÔÚÇÒÃÇËÖÏÚÎØËÃ
ÚÕßÝËÔÇÁØÏÕßÝÞ×ØÕßÝÒÈÇÔÃÇÝ
ÑÇÏ¡ÇßØÕÈÕßÔÃÕßßÚÄÊËÔÁÞËÏ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÓËÚÇ¬ÃØÇÔÇÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÝÖÕÒÆÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÓË
ÚÕÔ¦ËÌÑÇÏÔÇàÎÚÂÙËÏÖØÕÔÕÓÏ-

ÇÑÂÙÞÁÙÎÙÚÎÔÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÚÕßÙÚØÇÚÕÆÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ
ÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÛÁÓÇ
ËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÄÚÇÃÊÏÇÚÇ
ÑÄÖÏÇÊËÔÁÞÕßÓËÔÇÌÕÈÄÓÇÙÚË
ÇÖÕÒÆÚÜÝÚÃÖÕÚÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
Þ×ØÇÖÕßÑÇÚÇØØÁËÏÊÎÓÕÍØÇÌÏÑ¦
ßÚÄÖÕßÖØÕÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÜÝÚÕ
àÕÌËØÄÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÚÕÚÇÑÄÖÏÇÚÕÈÏ×ÔÕßÔÂÊÎÑËÃÔÕÖÕßÖ¦ÔÚÇÓÇÝ
ÇÔÎÙßÞÕÆÙËËÃÔÇÏÄÚÏÚØÃÚËÝÞ×ØËÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÖÇÃÐÕßÔÓËÚÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÑÇÏÇÙÞÁÚÜÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÓËÚÇ
ÑÄÖÏÇÓË¦ÒÒÕÔÚØÄÖÕ ÇÒÂÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÌßÍÂÝÊÏÖÒÂÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑÇÒÁÝÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËÖÇÌÁÝÇÒÒ¦ÄÖÜÝÖÇØÇÚÂØÎÙËÑÇÏÕ¦ËÌÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇ
ÚÕßÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÕÊËÆÚËØÕÝÓË-

ÍÇÒÆÚËØÕÝËÓÖÕØÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÑÇÏ
ÕÚØÃÚÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÖËÔÊßÚÂÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÚÕßËÔÖËØÏÓÁÔÇÓËÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔ©ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÑÇÏÎÖÇÏÊËÃÇËÃÔÇÏÕÏÚÕÓËÃÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÊ×ÙÕßÓËÁÓÌÇÙÎ!ÁÔÇ
ÙÞÕÒËÃÕÙÚÇÑÄÖÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÓËÚÕØÙ¦ÑËÏÕ¬ÏØ¦ÔÜÔ¦ÔÕÏÍÓÇ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×Ô
ÙÞÕÒ×ÔÙËßÖÕÚØÄÌÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÇÖÄÚÕÍËÏÚÕÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÙÖÕßÊÇÙÚÁÝÙÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝÚÜÔ
ÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙÑÁÉËÏÝßÙÚßÞ×Ý
ÚÃÖÕÚÇÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÙßàÎÚÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ

* Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Νέα παράταση για το Brexit
και «μεγάλος συνασπισμός»

Ουκρανία, το σίριαλ
με την εκλογή
του νέου προέδρου

Η Τερέζα Μέι αποφάσισε να εγκαταλείψει τους σκληρούς του κόμματός της

Ο Ζελένσκι, ο Ποροσένκο και οι ολιγάρχες

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Σύγκρουση ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÑÄÙÓÜÔ
ÛÇËÃÔÇÏÕÊËÆÚËØÕÝÍÆØÕÝÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ
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Το δημοψήφισμα ÍÏÇÚÎÔÁÔÜÙÎÚÎÝ
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ÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎßÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÚÕßÌÄÈÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄ
ÖÕßÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÎÔËÑØÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÙßÔÕØÏÇÑÂÝÍØÇÓÓÂÝ
ÒÄÍÜ)YL_P[
©ÏÛÁÙËÏÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÕÏÈØÇÒÚ¦Ø
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ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[
ÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÔÁÕÊÎÓÕÉÂÌÏ-

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός αναγκάστηκε
να καθίσει στο ίδιο
τραπέζι με τον ηγέτη
των Εργατικών
Τζέρεμι Κόρμπιν.
ÙÓÇÍÏÇÇÖÄÙÞÏÙÎÇÖÄÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ
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ÇÁÔÇÎÝËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÎÝÌØ¦ÙÎÝ
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ÁÐÕÊÕÎÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏ
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Ο «Υπηρέτης του λαού»
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ÚÕÔÕØÕÙÁÔÑÕÑÇÏÍÏÇÚÏÝÇÔÇÏÓÏ-

ÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß
ÔÇÚÏÛÇÙËÆÙËÏÚÎÔÏÙÞÆÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÍÇØÞ×Ô¬ÎÔÕØÍÂÚÕßÕÒÏÍ¦ØÞÎËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ7YP]H[)HURÚÕß
ÇÒÇÓÄÏÙÑÏÓËÇÌÕØÓÂßÖÕÛÁÙËÏÝ
ËÐÇÖ¦ÚÎÙÎÝÑÇÚÇÛËÚ×Ô
ËÔÔÇÃÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÔ ÇÒÇÓÄÏÙÑÏÌÁØËÚÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÑÇÏÎÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÏÕÆÒÏÇ¬ÏÓÕÙÁÔÑÕÖÕßÇÔÑÇÏ
ÇÖÕÑÒËÃÙÛÎÑËÓË ÚÜÔÉÂÌÜÔÙÚÕÔÖØ×ÚÕÍÆØÕÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÛÕÊÎÍÂÙËÏÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÎÝÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÔ
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ËÔÏÙÞÆËÏËÖÃÙÎÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ
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ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÑÇÏÓÖÕØËÃÁÚÙÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÏÑÇÔÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕÔÕØÕÙÁÔÑÕ

Ο 41χρονος κωμικός
παρακολούθησε τα
αποτελέσματα του
α΄γύρου σε νυχτερινό
κέντρο - Ο νυν πρόεδρος
σε πρώην οπλοστάσιο.
ÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÛËÃÚÎÔÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÇÖËÏÒËÃÔÇÊÏÇÒÆÙËÏ
ÚÎÞ×ØÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝ
ÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÚÜÔÊÆÕßÖÕÉÎÌÃÜÔ
ËÃÔÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÚÄÖÕßÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÚÜÔËÑÊÎÒ×ÙË×ÔÚÕßÝÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ©ÕØÕÙÁÔÑÕËÖÁÒËÐËÑÚÃÙÓÇ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÖÕßÙÚÁÍÇàËÑ¦ÖÕÚËÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÚÕß ÏÁÈÕßÑÇÏÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÚÎÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦Ý
ÚÕß©ËÒÁÔÙÑÏÇÖÄÚÎÓËØÏ¦
ÚÕßËÖÁÒËÐËÔßÞÚËØÏÔÄÑÁÔÚØÕ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒÁÝÙÚÎÔËÕÒÇÃÇ
ÚÕß ÏÁÈÕß
REUTERS

Ο Μπουτεφλίκα έφυγε, ο στρατός έρχεται
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλγερία, παρά την παραίτηση του προέδρου
Οποιος ÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏÍÏÇÚÃÕÏÒÍËØÏÔÕÃÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓÖÔÚËÒÇàÃà¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÚÎÔ¬ØÃÚÎÊËÔÁÞËÏÖÇØ¦
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÈÃÔÚËÕÚÎÝ
ÏÙÚÕØÏÑÂÝÇßÚÂÝÙÚÏÍÓÂÝ©ÞØÕÔÕÝÖØÄËÊØÕÝËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ¦ØØÜÙÚÕÝÊËÔÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÑÇÔÔÇ
ÇÔÇÍÔ×ÙËÏÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÖÇØÇÃÚÎÙÎÝËÔ×ÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑËÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÔÇÖÏ¦ÙËÏÚÕÁÍÍØÇÌÕÑÇÏÔÇÚÕ
ÖÇØÇÊ×ÙËÏ©¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇËÃÞË
Ö¦ÉËÏÔÇÑßÈËØÔ¦ÇÖÄÑÇÏØÄËÔ×
ÕÏÍÆØÜÚÕßÇßÚÕÃÖÕßÕÇÒÍËØÏÔÄÝÒÇÄÝÇÖÕÑÇÒËÃSLWV\]VPY®Î
ËÐÕßÙÃÇËÃÔÇÏÖÇØÄÔÚËÝÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÔÂÓÇÚÇ
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÖÇØÄÔËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÕÍÏÍ¦ÔÚÏÕÑÃÔÎÓÇÖÕßÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÑßÈËØÔ¦ÚÇÏÎÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇ
¡ËÚ¦ÊËÑÇËÚÃËÝÑÇÚ¦ÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÏ
ÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔËÝÌÜÔÁÝËÃÚËËÐÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÔËÃÚËÑÇÚÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÔ
ÎÞ×ØÇÁÞËÏÈØËÛËÃÞÜØÃÝÛËÙÓÏÑÄÇÔÚÃÈÇØÕÙÚÕÚØÁÞÕÔÖÒÁÍÓÇ
ËÐÕßÙÃÇÝ ÇÚËÈÇÃÔÕÔÚÇÝÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÇÖÄÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÕÆÝ
ÇØÏÛÓÕÆÝÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÚÕÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¶Ñ¦ÚÏÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÇÍ×ÔÇÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ÍÇÒÒÏÑÂÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝ¶ÕÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÔØÄÒÕÙÚÎÊÏ-

ÚÕÝÞÓÁÔÚÑÇãÔÚÇÒ¦ÞÂÚÇÔ
ÇßÚÂÖÕßÐËÞËÃÒÏÙËÚÕÖÕÚÂØÏ
ßÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎ
¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇ

Η περίπτωση της Αιγύπτου

ΚατεβαίνονταςÈ³iÐÑ³{~Ò³ÈØÙ¨ÌÐÈØÑÌ³{Ø¸¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈÉ
É³È{Ñ~ÖØÑ¨{ÚÐÖØVÈÂÉÉ¨Ö³ÓÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{V{Ù{ÑÙiÜ³ÓØÙ{É~Ù{~Ö¨ÌÜ³iÙ{ÑÐÌ¨×i³iØÉÌÐÉiØiÐÓ¨ÑØ
ÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝ
±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÇÔÇÌËÛÕÆÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÑÏÔÕÆÙÇÔÁÜÝÚ×ØÇ
ÚÇÔÂÓÇÚÇÔÇÕØÍÇÔ×ÙÕßÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÓÄÔÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇËÃÔÇÏÎÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝ

ÙÎÓËØÏÔÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ±ÖÕÒÕÍÃàÕßÔÄÓÜÝÞÜØÃÝÚÕÔÐËÔÕÊÄÞÕ
©ÇÒÍËØÏÔÄÝÙÚØÇÚÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÈÇÙÏÑÄÝÊÏÇÓÕØÌÜÚÂÝÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÎÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÙÚØÇÚËÆÓÇ-

©ÇÒ¦ÞÙÞËÊÄÔÙßÔÕÓÂÒÏÑÕÝÚÕß¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÚØÁÌËÏ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÔÇÚÕÔ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÄÖÜÝÕÙÚØÇÚÎÍÄÝÃÙÏÇÔÁÈÎÑËÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÇÌÕÆÚÇÖÒÂÛÎÚÎÝ
ØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝÇÔÁÚØËÉÇÔÚÕÔ
²ÄÙÔÏ¡ÕßÓÖ¦ØÇÑÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÓÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦ËÑÒËÍÓÁÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔ
ÊËÒÌ×Ô¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÖØÏÔ
ÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕÙÚØÇÚÄÝÓÁÙÜÚÕßÃÙÏ
ÚÙÏËÔ×ÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝÒÍËØÃÇÝÂÚÇÔÁÜÝÚ×ØÇ
ÕßÊÁÚËØËÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÖÒÂÛÎ
ÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦È¦ÙÎËÏØÎÔÏÑÁÝÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßÝÄÙÕÛÇÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÕÏÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÇÈÁÈÇÏÎÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÕÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÏËÃÚÇÏÄÖÜÝ
ÁÊËÏÐÇÔÕÏÔÁËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝÄÖÕßÑßØÏ¦ØÞÎÙÇÔ
ÚÇÙßÔÛÂÓÇÚÇÍÏÇËÑÈ¦ÛØÜÔÇÒÒÇÍÂÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕßÙÃÍÕßØÇÊËÔ¦ØËÙËÑÇÛÄÒÕßÙÚÎ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÎÍËÙÃÇ

Κατά ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ¨É~Üo{~ÊØÉ~³¨Ñ³ÉËÑØ<ÉÜÓ~{ÑÓ×ÈoÉÑÑ¨ÑT¨ÊÉ{ÈÉ³ÉÖÂÉ{ØV¨³{Ð³ÑØ³iÙ{¨oÒi¨É~³{~ÒÉ¨Ti³¨ÐÓÈo~É³¨É³{ØËÉØ{ÚÉÑ³ÓØÜÊ¨ÑÉ{{³Ê¨{

Ακροδεξιός κολλούσε σβάστικες
σε συναγωγή στην Αυστρία
Το βιεννέζικο ÈÇÒÝÚÎÝÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÇÖÄÚÕÔÔËÕÔÇàÏÙÓÄÊÏËÑÄÖÎÇÖÄÚÕÓÇÚÎÔ
ÇØÇÙÑËßÂÓËÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÄÚÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÒËÍÄÓËÔÕßÚÇßÚÕÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÎÔßÙÚØÃÇÕ¡¦ØÚÏÔÁÒÔËØ
ÑÕÒÒÕÆÙËÙÈ¦ÙÚÏÑËÝÙËÙßÔÇÍÜÍÂ
©ßÙÚØÏÇÑÄÝÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ ÕßØÚÝ
ÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÖÕß
ÖØÕÐËÔÕÆÔÇÎÊÃÇ®¥ÝÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÁÞÜÑÇÛÂÑÕÔÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓ×
ÄÒËÝÚÏÝÓÕØÌÁÝËÐÚØËÓÏÙÓÕÆÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÜÁÔÇÑØ¦ÚÕÝËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÊÏÑÇÃÕß®ÊÂÒÜÙËÕ ÕßØÚÝ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÕÔ ÕßØÚÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕÚÇßÚÕÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇ
ÁÞËÏÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÚÇÃØÕÚÕßÚÕ ÄÓÓÇÚÎÝ
ÒËßÛËØÃÇÝÊÕÒÕÌÕÔÏÑÂÖÒËß-

Ø¦ÚÜÔÏÊË×ÔÇßÚ×ÔÁÍÏÔËÙÇÌÂÝ
ÙÚÕ Ø¦ÏÙÚËØÚÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÄÚÇÔÞØÕÔÕÝßÙÚØÇÒÄÝ
ÊÕÒÕÌÄÔÎÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÖØÕÙËÆÞÕÔÚÇÔÙËÊÆÕÚàÇÓÏ¦©
ÊÕÒÕÌÄÔÕÝËÃÞËÞÕØÎÍÂÙËÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄËßØ×ÙÚÕÚÇßÚÕÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÚÎÝßÙÚØÃÇÝ0)6
¥ÝÖØÕÝÚÕÔÁÒÔËØÎËÌÎÓËØÃÊÇ2SLPULÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÚÕ
ËÃÞËÑÕÒÒÂÙËÏÇÌÃÙÇÓËÙÈ¦ÙÚÏÑÇ
ÙÚÎÔËÈØÇáÑÂÙßÔÇÍÜÍÂÙÚÎÔÖÄÒÎ
¡Ö¦ÔÚËÔÑÕÔÚ¦ÙÚÎÏÁÔÔÎÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÕÁÒÔËØÊÏÇÑÏÔÕÆÙËÙÎÓÇÚ¦ÑÏÇÖÕßÁÍØÇÌÇÔØÏÇ
ÔËÕÒÇÃÇ®ÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÔÚÏÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÇÌÃÙËÝ©ÁÒÔËØßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙËÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÁÝ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÖÇÒÇÏÄÚËØÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÓßÙÚÏÑÂÇÒÒ¦ÄÚÏËÃÞËÌÆÍËÏËÊ×
ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄ®
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Γενέθλια με ευχές αλλά και γκρίνια
Η Βορειοατλαντική Συμμαχία, οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της και η αναζήτηση νέων εχθρών και προκλήσεων
«Δεν θέλουμε ÔÁÇÑÕÆØÙÇËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔËÔÛÁÒÕßÓËÔÁÕ¤ßÞØÄÄÒËÓÕÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚË
ÇÌËÒËÃÝ®¡ÃÇÓÁØÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÂËÖÁÚËÏÕÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕß
§¬©ÕÍÍÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆËÔÝ
ÚÄÒÚËÔÓÖËØÍÑÇÔÇÌÁØÛÎÑËÓËÙÇÌÂÔËÏÇÙÚÎØÜÙÏÑÂÇÖËÏÒÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÓÏÒÃÇÚÕßËÔ×ÖÏÕÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ ÕÍÑØÁÙÕßÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
±ÖËØÇÓßÔÄÓËÔÕÝÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÚÕßÑÇÏÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÁÚÙÏËÓÓÁÙÜÝ
ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔ
ÁÞËÏÔÄÎÓÇÙÂÓËØÇÕÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÄÝ
ÛËÙÓÄÝÕÚÄÒÚËÔÓÖËØÍÑßÖËÔÛÆÓÏÙËÄÚÏÚÕ§¬©ßÖÂØÐËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÏÝ
©ÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÖÕÙÚØÕÌÁÝ
ÚÕßÇÖÁÙÖÇÙÇÔÚÕÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕ
ÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÖÕßÊËÔÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄ
ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔÒÄÍÕÆÖÇØÐÎÝÚÎÝÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÂÝßÓÓÇÞÃÇÝÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝÚÕ§¬©
ÚÄÙÕ¦ÓËÙÇÕ¬ØÇÓÖÖØÕÙÁÌËØË
ÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÓÏÇÏÙÞßØÂßÖËÔÛÆÓÏÙÎÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕ

ÖØÕÑÇÒËÃÖÒÁÕÔÚÎÔÇÔÕÏÞÚÂËÔÄÞÒÎÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ,ÞÕÔÚÇÝ
ßÖÕÙÞËÛËÃÄÚÏÕÏÇÓßÔÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÚÕ
 ÚÕÚÇÙÞÁÊÏÇÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÄÙÌÇÚÇÕÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
©ÒÇÌÕÒÚÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓËÃÜÙÎÙÚÕ ËÖÃÚÕßÚÕ
ÕÒÒÕÃÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÛËÜØÕÆÔÄÚÏÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝ
ßÖÇÔÇÞÜØÂÙËÏÝÊÏÑÇÏ×ÔÕßÔÚÕÔ
¬ØÇÓÖÑÇÏÖÒÂÚÚÕßÔÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÇÔÚÃÛËÚÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÓßÔÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÇÓÖÕÆÙÚÎÞ×ØÇÓËÚ¦
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÑÇÏÚÕÚØÇßÓÇÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝÖÕßËÐÜÛËÃÚÕ
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Το μήνυμα του Πομπέο

Ρελάνς Τραμπ
που εξέφρασε
την άποψη ότι ΗΠΑ,
Κίνα και Ρωσία δαπανούν υπερβολικά χρήματα για στρατιωτικούς
εξοπλισμούς.
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Βενεζουέλα, προς μια νέα Συρία «δίπλα» στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί αμήχανος τη Ρωσία να βοηθάει τον Νικολάς Μαδούρο ώστε να παραμείνει στην εξουσία
ÓÕÖØÄËÊØÕÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ©
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ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÙßÓÈÕÆÒÜÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇàÃÓËÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÝËÐÕÖÒÏ-

Ο νυν Αμερικανός
πρόεδρος κατηγορούσε
τον Ομπάμα
ότι επέτρεψε στον
Πούτιν να αποκτήσει
πρωταγωνιστικό ρόλο
στον συριακό εμφύλιο.

Στρατιώτες της Βενεζουέλας φρουρούν ρωσικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολιβάρ» του Καράκας.
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ÞØË×ÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ
ÖÕßÕ¡ÇÊÕÆØÕÕÌËÃÒËÏÙÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏÙÚÕËÑÃÔÕÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÌÕØÕÆÔÖËÚØÁÒÇÏÕ
ÖÒÂØÎÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÞØÁÕßÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÓÎÍÃÔËÏÖÕÚÁ

Η βασική πρόκληση
ÏÇÚÕÔ¬ØÇÓÖÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖÏÕ
ÖØÄÙÌÇÚÎËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÖÕÒÒ×Ô
ØÜÙÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÑÇÏÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÔÇÓÏÒÂÙËÏÊÎÓÄÙÏÇÍÏÇÚÎÓÕÞÛÎØÂËÖÏØØÕÂ®ÚÎÝ
¡ÄÙÞÇÝÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
©ÒÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÚÏÎ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝ
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ¶ÑÇÏÄÞÏ
ÎÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ¶ËÃÔÇÏÎÈÇÙÏÑÂ
ÖØÄÑÒÎÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÙÂÓËØÇÕÏ
©ÖØÄËÊØÕÝ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ÂÚÇÔËÑËÃÔÕÝÖÕßÊÏÇÑÂØßÐËÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕßÄÚÏÍÏÇÚÕÑÇÒÄÚÕßÙßØÏÇÑÕÆÒÇÕÆÁÌÛÇÙËÚÕ

ÖÒÂØÜÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÕÖØÄËÊØÕÝ
ÙÇÔÚÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇ® ÏÕ©ÓÖ¦ÓÇÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÎÞØÂÙÎÞÎÓÏÑ×ÔÄÖÒÜÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÇÒÒ¦àËÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ®ÇÒÒ¦ÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇËÖÁÒËÐËÖÇØÄÚÏËÃÞÇÔ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÞÎÓÏÑ¦ÄÖÒÇÔÇ
ÓÎÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÊØ¦ÙÎ¡ÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ
Õ¬ØÇÓÖËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÙËÁÔÇÚÏÚÃÈÏÙÓ¦®ÚÕßÄÚÏ
ÇÔÕÖØÄËÊØÕÝ©ÓÖ¦ÓÇßÖËØÖÎÊÕÆÙËÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂÖÕß
ËÃÞËÞÇØ¦ÐËÏÙÚÎÔ¦ÓÓÕÎÙßØÏÇÑÂÚØÇÍÜÊÃÇÛÇËÃÞËÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÖØÕÑÇÏØÕÆ®
©¡ÇÊÕÆØÕÓÖÕØËÃÔÇÖÇÃØÔËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔÙÇÔÚ
©ÙÕËÒÁÍÞËÏÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÇÄÖÒÇÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÇÒÏÍÄÚËØÕÊÎÓÕÌÏÒÂÑÇÏÖÏÕÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÁÞÕßÔÚÎÔ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÍÏÇÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÄÚÏÛÇÖÃÙÚËßËÑÇÔËÃÝ®
ËÖÏÙÂÓÇÔËÕ©ßÃÒÏÇÓ¡ÖËØÔÝßÌßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÓÖ¦ÓÇÙÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
;OL)HJR*OHUULS®
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Νεκρά δελφίνια στο «εμπόλεμο» Αιγαίο
Εφτασαν τα 13 το τελευταίο διάστημα - Το φαινόμενο συμπίπτει χρονικά με τις ασκήσεις του τουρκικού ναυτικού
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Νεκρά ÊËÒÌÃÔÏÇÐËÈØ¦àËÏÚÕÏÍÇÃÕÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÁÔÚÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÏÝÇÏÚÃËÝÑÇÏÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÖÕßÇÙÑÕÆÔÚÇÏÙÚÕÖÕÒÆÚÏÓÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇ¬ÇÁÌÚÇÙÇÔÚÇ
ÔËÑØ¦ÊËÒÌÃÔÏÇÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ
ËÙÞ¦ÚÜÝÇÖÄÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÇÒ¦ÙÙÏÇÝØÕÙÚÇÙÃÇÝØÞÏÖÁÒÇÍÕÝ®ÓË
ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ¬ÇÁÐÏÇÖÄÇßÚ¦ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÏÝÈÄØËÏËÝÇÑÚÁÝÚÎÝ¦ÓÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊËÒÌÃÔÏÇÖÕßÊËÔÌÁØÕßÔ
ÃÞÔÎÎÛËÒÎÓÁÔÎÝÛÇÔ¦ÚÜÙÎÝÕÆÚË
Ñ¦ÖÕÏÇÝÙÕÈÇØÂÝÇÙÛÁÔËÏÇÝÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÂÚÇÔÔËÇØ¦à×ÇÑÇÏÚÃÖÕÚËÊËÔÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÙË
ÚÕÔÖØÄÜØÕÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÎßÊØÕÈÏÕÒÄÍÕÝÔÇÙÚÇÙÃÇ¡ÂÒÏÕßÊÏËßÛÆÔÚØÏÇËØËßÔ×ÔÚÕßØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÙßÔÂÛÜÝÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÁÈØÏÙÑËÁÔÇÂÊÆÕÊËÒÌÃÔÏÇ
ÔËÑØ¦¬ÇÊËÒÌÃÔÏÇÖÕßÈØÂÑÇÓË
ËÃÞÇÔÖÇØÇÙßØÛËÃÇÖÄÚÕßÝÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÕÆÝÇÔÁÓÕßÝÇÖÄÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÑÇÏÚÕßÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕß©ÓÜÝÇÔÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÚÎÔÇÑÚÕÍØÇÓÓÂÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÓËÑßØÃÜÝÊßÙÖØÄÙÏÚËÝÇÑÚÁÝÑÇÚÇÔÕÕÆÓË
ÖÜÝÚÇÔËÑØ¦ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÛÎÒÇÙÚÏÑ¦
ÖÕßÈØÂÑÇÓËÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÄÔÕÁÔÇ
ÓÏÑØÄÓÁØÕÝÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÇØÏÛÓÕÆ©ÏÊßÙÓËÔËÃÝÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÊËÔËÖÁÚØËÉÇÔÙÚÕÙÑ¦ÌÕÝÓÇÝ
ÔÇÈÍËÏÙÚÕÇÔÕÏÞÚÄÖÁÒÇÍÕÝÑÇÏÔÇ
ÁÞËÏÑÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ
 ®ÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®ÕÊÜØÂÝ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÑÈØÇÙÓ×ÔÊËÒÌÏÔÏ×ÔÙßÓÖÃÖÚËÏÞØÕÔÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ËÑÚËÚÇÓÁÔËÝÇÙÑÂÙËÏÝÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÏ-

ÎÞÕËÔÚÕÖÏÙÓÕÆßÖÕÈØßÞÃÜÔÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇ
ÑÇÏËÒÏÑÄÖÚËØÇ
ËÔËÖÏÛßÓÕÆÓËÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÍÏÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆÝ
ÙÑÕÖÕÆÝ¬ÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÞÕßÓË
ÖÇØÁÓÈËÏÍÏÇÚÎÊÏÇÑÕÖÂÇÙÑÂÙËÜÔÈÕÒÂÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÙË
ÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔËÝÔÎÙÃÊËÝÂÖÁØßÙÏ
ÍÏÇÇÙÑÂÙËÏÝÙÚÎ²ÃÕÄÖÕßÈÕÓÈÇØÊÃÙÚÎÑÇÔÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÄÚÇÔ
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÖÜÝÕÏËÑØÂÐËÏÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÁÞÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÏ»ÇßÚÄÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÑÒËÃÔÕßÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÖØÕÙÚ¦ÙËÚÁÚÕÏÇÓÇàÏÑÂÛÇÔ¦ÚÜÙÎÊËÒÌÏÔÏ×Ô®
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÕÑ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ

Βελτιωμένες πρακτικές
Μέλη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» περισυλλέγουν ένα από τα έξι νεκρά δελφίνια που εκβράστηκαν πρόσφατα στις ακτές της βόρειας Σάμου.

Η υπερσυγκέντρωση
πολεμικών σκαφών,
σε συνδυασμό με την
άνοδο του τουρισμού
και την υπεραλίευση,
προκαλεί μεγάλες
πιέσεις στα θαλάσσια
οικοσυστήματα.
ÍÇÃÕÔ×ÑÇÏÚÇÙÎÓËÃÇÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÚÇÔËÑØ¦ÛÎÒÇÙÚÏÑ¦ÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙËÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝÇÖÄÚÏÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÜÔÇÙÑÂÙËÜÔßÔËÖ×Ý

ÇÔÑÇÏÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÇÔÇÒÆÙËÏÝ
×ÙÚËÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÖÏÛÇÔÂÙÆÔÊËÙÎÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔÚÜÔÊËÒÌÏÔÏ×ÔÓË
ÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÍÔÕÎÛËÃÇßÚÂÎÖØÜÚÄÍÔÜØÎ
ÖÃËÙÎÖÕßÊÁÞÕÔÚÇÏÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇ
ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÕ
Ñ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ
©ÏËØËßÔÎÚÁÝÚÕßØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®
ÁÞÕßÔßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÖÜÝÎßÖËØÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÖÕÒËÓÏÑ×ÔÙÑÇÌ×ÔÙÚÕÏÍÇÃÕÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÔ
ßÖËØÇÒÃËßÙÎÖØÕÑÇÒËÃÓËÍ¦ÒËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÇÛÎÒÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝ

ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÙÑÂÙËÏÝÄÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕÚÕßØÑÏÑÄÖÕÒËÓÏÑÄÔÇßÚÏÑÄÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕßØÑÏÑ¦ÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇËÔ×ßÖÂØÐÇÔÈÕÒÁÝÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖßØ¦ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙßÔËÞÄÓËÔÎÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎ
ÞØÂÙÎÙÄÔÇØÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÁÔÚÕÔÎ
ßÖÕÈØÆÞÏÇÎÞÕØÆÖÇÔÙÎÕÒß¦ØÏÛÓËÝÊÏËÛÔËÃÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
ÁÞÕßÔÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÎÎÞÕØÆÖÇÔÙÎ
ÇÖÄÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÙßÞÔÄÚÎÚËÝ
ÚÜÔÙÄÔÇØÚÕßÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÑßØÃÜÝÙÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÛÎÒÇÙÚÏÑ¦ÇÒÒ¦
ËÖÎØË¦àÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÉ¦ØÏÇÑÇÏ
ÚÕàÜÕÖÒÇÍÑÚÄÔ®ÚÕÔÃàËÏÕÑ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ¬ÇÙÄÔÇØËÃÔÇÏÙßÙÚÂÓÇÚÇ

©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË
ÄÚÏÖÇØÄÚÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕÏÇÙÑÂÙËÏÝ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆ
ÖØÕÑÇÒÕÆÙÇÔÈÇØÆÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄ
ÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÁÞÕßÔÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÍÏÇ
ÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ!
ÖÇÆÙÎÞØÂÙÎÝÈÕÓÈ×ÔÈßÛÕÆÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÞØÂÙÎÝÙÄÔÇØÇÖÇÍÄØËßÙÎÈÕÒ×ÔÙËÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝ®ÒÁËÏÎÑ¡ÂÒÏÕßÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÇÖÕÚËÒËÃËÖËÃÍÕßÙÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÎÇÒÒÇÍÂÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÔÇ
ËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÌÂÔËÏÈÇØÆ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇ®
©ÏËØËßÔÎÚÁÝÚÕßØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÊÏÄÍÑÜÙÎÚÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÖÃËÙÎÝÙÚÇËßÇÃÙÛÎÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÁÑÌØÇÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÑÈØÇÙÓ×ÔÊËÒÌÏÔÏ×Ô

Η πρώτη
σύνδεση
Τον Μάρτιο του 1998 προκλήθηκε σάλος όταν δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό «Nature»
μελέτη του διδάκτορα βιολογικής ωκεανογραφίας
Αλέξανδρου Φραντζή (επικεφαλής σήμερα του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος»), η οποία
συνέδεε τον θάνατο 13 ζιφιών (είδος φάλαινας), που
είχαν εκβραστεί στον κόλπο
της Κυπαρισσίας δύο χρόνια νωρίτερα, με τη χρήση
σόναρ από σκάφη του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια άσκησης στην περιοχή. Το ΝΑΤΟ
δεν αποδέχθηκε αρχικά τη
μελέτη του κ. Φραντζή. Το
2000, όμως, υπήρξαν και
πάλι μαζικές εκβράσεις νεκρών φαλαινών και δελφινιών στις Μπαχάμες, με εκ
νέου συσχέτιση από ερευνητές με τα σόναρ. Το ίδιο
συνέβη στα Κανάρια Νησιά
(2002 και 2004) και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας
το 2006. Το ΝΑΤΟ τελικά
υποχρεώθηκε το 2006 να
εκδώσει οδηγία για τον τρόπο χρήσης των σόναρ, ενώ
ανάλογη μεθοδολογία ακολουθεί και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Παραμένει,
βέβαια, το ερώτημα εάν οι
οδηγίες αυτές είναι επαρκείς και σε ποιον βαθμό τηρούνται.

ΠΑΜΕ

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκτυφλωτική
η λάμψη
του φετινού
Τσάμπιονς Λιγκ

Ποιο είναι το θέμα
τελικά;

Mια μοναδική ατμόσφαιρα που ξεσηκώνει
τις αισθήσεις όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Σπουδαία ματς, μεγάλες μάχες, επικές
ανατροπές, απίστευτες προκρίσεις.
Αυτά περιελάμβανε η φάση των «16»
του Τσάμπιονς Λιγκ. Περιμένουμε με
μεγάλη αγωνία να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι προημιτελικοί της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης. Είναι και
οι οκτώ ομάδες, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι,
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ,
Αγιαξ, Πόρτο, υπέροχες, με «βαριά» φανέλα και μεγάλες φιλοδοξίες. Ποια από
αυτές θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο την 1η Ιουνίου; Κανένας δεν μπορεί
να κάνει προβλέψεις χωρίς να πάρει μεγάλο ρίσκο, μετά το «ανατρεπτικό» σκηνικό και τα συγκλονιστικά ματς που είχαμε στην φάση των «16».
Η λάμψη των μεγάλων αστεριών του
Τσάμπιονς Λιγκ μαγεύει και καθηλώνει,
πόσο μάλλον τώρα που η λάμψη και
των 8 ομάδων που συνεχίζουν είναι
πραγματικά εκτυφλωτική. Η φετινή
διοργάνωση δημιουργεί μια μοναδική
ατμόσφαιρα που ξεσηκώνει τις αισθήσεις
όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τους
επόμενους αγώνες.
Η προημιτελική φάση θα βρει στο...
ίδιο μονοπάτι δύο από τις τέσσερις αγγλικές ομάδες προκειμένου να «μονομαχήσουν» μεταξύ τους για μια θέση
στα ημιτελικά. Η Τότεναμ θα κοντραριστεί με τη Μάντσεστερ Σίτι στον «εμφύλιο» που προέκυψε για τους προημιτελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής
διοργάνωσης, με τη Γιουνάιτεντ να πέφτει πάνω στην Μπαρτσελόνα.

Μάντσεστερ Γ. - Μπαρτσελόνα
Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά το έπος
που έγραψαν κόντρα στην Παρί Σεν
Ζερμέν και την ολική ανατροπή από
εντός έδρας ήττα με σκορ 2-0 στο πρώτο
παιχνίδι, θα βρουν ακόμα ένα εξαιρετικά
δύσκολο εμπόδιο μπροστά τους και μάλιστα, πάλι θα παίξουν το πρώτο ματς
εντός έδρας. Αυτό, διότι άλλαξε η σειρά
των αγώνων, αφού δεν γίνεται το Μάντσεστερ να φιλοξενήσει ίδια περίοδο
τα παιχνίδια των δύο συλλόγων της
πόλης και αφού η Γιουνάιτεντ πέρυσι
τερμάτισε κάτω από τη Σίτι στην Premier League, έπρεπε ν’ αντιστραφεί

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ορισμοί αγώνων

Κατανοητό πως πρέπει να διευκολύ-

νονται οι τηλεοπτικές πλατφόρμες,
αναλόγως των προτιμήσεών τους. Τα
τηλεοπτικά συμβόλαια, άλλωστε, είναι
αυτά που κρατάνε στη ζωή τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Να ληφθεί υπόψη
και η θέση της Αστυνομίας, αν και με τα
τωρινά επίπεδα προσέλευσης κόσμου
στα γήπεδα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Προκύπτουν, ωστόσο, ορισμοί αγώνων
πρωταθλήματος ή κυπέλλου, σε ημέρες
και πολύ περισσότερο ώρες, που δεν
μπορεί να δικαιολογηθούν από τα πιο
πάνω. Είναι καιρός οι αρμόδιοι να αξιολογήσουν διαφορετικά και πιο… ρεαλιστικά κάποια δεδομένα, τη στιγμή που
φθάσαμε σε επίπεδο… παρακάλιου για
να πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Γιατί ο
ορισμός αγώνων έχει σημαντικό ποσοστό στην απόφαση ενός φιλάθλου να
πάει ή όχι στο γήπεδο, ίσως σημαντικότερο και από το ποσοστό που αναλογεί
σε άλλες αιτίες που κρατάνε μακριά τον
κόσμο από τις κερκίδες…

* * * * *

Παράπονα

Καμιά δεκαπενταριά Αελίστες υπέστη-

σαν μεγάλη ταλαιπωρία επισκεπτόμενοι το Τσίρειο για να παρακολουθήσουν
τον ημιτελικό κόντρα στον Απόλλωνα

Από πολλούς η Μπαρτσελόνα θεωρείται
το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Τότεναμ θα κοντραριστεί με τη Μάντσεστερ Σίτι στον αγγλικό «εμφύλιο» που προ-

έκυψε για τους προημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι ημερομηνίες
Νικητής Τότεναμ - Μαν. Σίτι

VS Νικητής Aγιαξ - Γιουβέντους

Νικητής Μαν. Γιουν. - Μπαρτσελόνα VS Νικητής Λίβερπουλ - Πόρτο

9/10 Απριλίου
16/17 Απριλίου
30 Απριλίου/1 Μαΐου
7/8 Μαΐου
Σάββατο 1 Ιουνίου

Πρώτα ματς των προημιτελικών
Δεύτερα ματς των προημιτελικών
Πρώτα ματς των ημιτελικών
Δεύτερα ματς των ημιτελικών
Τελικός στο Estadio Metropolitano στη Μαδρίτη

Όλα τα ματς θα αρχίζουν στις 10:00 το βράδυ

το δικό της ματς. Ο Μέσι βρίσκεται σε
εξαιρετική κατάσταση και θέλει όσο
τίποτα άλλο να επαναφέρει το καμάρι
της Βαρκελώνης στην κορυφή και μάλιστα να το κάνει μέσα στην ισπανική
πρωτεύουσα! Πολλοί πιστεύουν πως η
Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για να
κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ, ωστόσο,
είναι τόσο απρόβλεπτη η φετινή διοργάνωση, στην οποία τόσο εύκολα αλλάζουν τα δεδομένα.

Aγιαξ - Γιουβέντους
Οι Ολλανδοι απέκλεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, ανέβασαν τον πήχη, ξέρουν ότι
πλέον δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη
διοργάνωση, αλλά είναι έτοιμοι για όλα.
Το ταλέντο το διαθέτουν και σε μεγάλο
βαθμό. Η Γιουβέντους, που με τον Κρι-

στιάνο Ρονάλντο να λάμπει, έκανε το
μεγάλο come-back απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε, καλείται να ξεπεράσει τον εκπληκτικό και
γεμάτο ενθουσιασμό «Αίαντα». Πάντως,
ο Ρονάλντο δείχνει αποφασισμένος και
ικανός να κατακτήσει και με τρίτη ομάδα
τον κορυφαίο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο. Ο Πορτογάλος σούπερ
σταρ έχει κατακτήσει πέντε φορές την
«κούπα με τα μεγάλα αφτιά» στην καριέρα του αλλά δεν είναι κορεσμένος.
Αντιθέτως, «διψάει» για ακόμη μία κατάκτηση και πρόκληση μέσα στην αγαπημένη του πόλη.

Λίβερπουλ - Πόρτο
Η Λίβερπουλ, που άλωσε το Μόναχο
κόντρα στα προγνωστικά και στις προ-

Ανταγωνιστικό μεν αλλά…

Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει με σιγουριά ποιος θα είναι ο φετινός πρωτα-

θλητής και ενώ μπαίνουμε στην τελική στροφή του πρωταθλήματος με τον
δεύτερο γύρο της δεύτερης φάσης. Καλό αυτό, σε σχέση με τον ανταγωνισμό
και το συναρπαστικό της εξέλιξης στη διεκδίκηση του τίτλου, αν και για ακόμη
μία χρονιά αυτή εξελίσσεται σε κούρσα για δύο. Από την άλλη, όμως, κάτι περισσότερο από εμφανές είναι το γεγονός πως και οι δύο βασικοί διεκδικητές
του τίτλου, για διαφορετικούς λόγους, παρουσιάζουν κτυπητές αγωνιστικές
αδυναμίες, καμία από τις δύο ομάδες δεν πείθει για την ανωτερότητα και την
ικανότητά της να στεφθεί πρωταθλήτρια, γι’ αυτό άλλωστε και η ευκολία με την
οποία χάνονται βαθμοί. Πιο απλά, στο τέλος ο λιγότερος κακός θα το πάρει…
μεσοβδόμαδα. Ακόμη και ως κάτοχοι
της «κάρτας» δεν τους επετράπη η είσοδος, παρά μόνο στο 70ό λεπτό του
ματς, αφού κάποιο από τα μηχανήματα
του Τσιρείου δεν λειτουργούσε με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ελεγχθούν.

* * * * *

«No comment» με νόημα

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάολο Τρα-

μετσάνι κληθείς να σχολιάσει τι συμβαίνει (εάν συμβαίνει κάτι) με τον 29χρονο
Κύπριο διεθνή μεσοεπιθετικό, Γιώργο
Εφραίμ, αρκέστηκε να απαντήσει με
ένα ψυχρό «no comment». Αντ’ αυτού,
επέλεξε να πλέξει το εγκώμιο στον Τόμας Ντε Βινσέντι που επέστρεψε μετά
από τρεις μήνες περίπου αποχής στους
αγωνιστικούς χώρους. Εντούτοις, το
«ουδέν σχόλιο» του Ιταλού για την περίπτωση του Εφραίμ, ο οποίος… αγνοεί τη
λέξη ενδεκάδα επί περιόδου Τραμετσά-

νι, έδωσε τροφή για ποικίλα σχόλια σε
διάφορα ΑΠΟΕΛίστικα και μη ποδοσφαιρικά στέκια.Ο Γιώργος Εφραίμ παρόλο
που δεν παίρνει μεγάλο χρόνο συμμετοχής φέτος (κατέγραψε τρεις συμμετοχές στην αρχική ενδεκάδα στο κύπελλο
και μόλις μία στο πρωτάθλημα, τον περασμένο Νοέμβριο κόντρα στην ΕΝΠ
στο ΓΣΠ), όσες φορές έχει πάρει την ευκαιρία, έχει εκθέσει τον προπονητή του
ΑΠΟΕΛ, αφού όποτε περάσει ως αλλαγή
βοηθά εμπράκτως είτε μοιράζοντας
ασίστ, είτε σημειώνοντας κάποιο τέρμα.

* * * * *

«Κληρονομιά» 1,5 εκατ.

Η κακοδιαχείριση του Ανδρέα Παντελή

έχει δημιουργήσει πάμπολλα οικονομικά προβλήματα στην Ανόρθωση, με τον
πρώην πλέον πρόεδρο της εταιρίας να
μεταθέτει τις υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο και πλέον δεν είναι εκεί

βλέψεις, έδειξε πόσο πολύ πιστεύει στις
μεγάλες δυνατότητές της. Θέλει την
κορυφή και στην Αγγλία αλλά και στην
Ευρώπη. Έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο.
Οι «δράκοι», του Πόρτο, σε μια κόντρα
– θρίλερ απέναντι στη Ρόμα κατάφεραν
να πάρουν το «εισιτήριο», ωστόσο, ο
σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έχει πλέον
τις εμπειρίες και την ποιότητα με τον
Κλοπ, για να θεωρηθεί φαβορί στην
κόντρα με τους Πορτογάλους.

Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
Οι Λονδρέζοι έχουν μια εξαιρετική
ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν ζημιά
σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η Τότεναμ
του εκπληκτικού Χάρι Κέιν μπορεί για
πολύ μεγάλα πράγματα. Όποιος την
υποτιμήσει θα το μετανιώσει. Η Σίτι
δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για να κυριαρχήσει. Πιο ώριμη και καλύτερα
προετοιμασμένη αυτή τη φορά. Το
«μοντέλο» του κορυφαίου Πεπ Γκουαρδιόλα, προσφέρει όμορφο θέαμα αλλά
είναι και πολύ αποτελεσματικό.

Οι… πιθανοί ημιτελικοί
Γνωρίζουμε (από τη μέρα της κλήρωσης) και τα πιθανά ζευγάρια της ημιτελικής φάσης της φετινής διοργάνωσης.
Ο νικητής του ζευγαριού Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι θα κοντραριστεί με τον
νικητή του Άγιαξ - Γιουβέντους κι αυτός
που θα περάσει από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπαρτσελόνα θα βρει μπροστά του μία εκ των Λίβερπουλ - Πόρτο.

για να τις διεκπεραιώσει. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι οφειλές
προς Ρόνι Λέβι, Όρενμπουργκ και Μάμουκα Τζουγκέλι, οι οποίες ανέρχονται
κοντά στο ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.
Με τον Ισραηλινό τεχνικό η χρυσή τομή
δεν απέχει πολύ, αν και παρουσιάστηκαν εμπόδια στη διαπραγμάτευση της
3ης Απριλίου 2019, ωστόσο, οι δύο άλλες περιπτώσεις είναι και σοβαρές, αλλά και αλληλένδετες. Με τον Γεωργιανό
ατζέντη φαίνεται να υπάρχει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών ύψους 400
χιλιάδων ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς του
Μίχαλ Ντούρις έχει εκτοξευτεί στις 750
χιλιάδες ευρώ. Οι καλές σχέσεις του
Μάμουκα Τζουγκέλι με τους Ρώσους,
όντας και διαμεσολαβητής για τη μετακίνηση του Σλοβάκου διεθνή, ενδεχομένως να αποτελέσουν κλειδί για την
ομαλή έκβαση της σημαντικότερης
υπόθεσης, η οποία αποτελεί βαρίδι στα
οικονομικά της εταιρίας.

* * * * *

Θλίψη
Ήταν η «γιορτή του Κρασιού», το Καρναβάλι και το ντέρμπι ΑΕΛ- Απόλλωνας, τα
σημαντικότερα ετήσια πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Βλέποντας όμως άδειο
το Τσίρειο σ’ ένα ημιτελικό κυπέλλου
μεταξύ των δύο ομάδων, δεν είναι πια
σίγουρο ότι το ντέρμπι περιλαμβάνεται
στην ατζέντα της πόλης. Κρίμα και θλίψη
προκαλεί το όλο θέμα και κάποιοι επιτέλους θα πρέπει να προβληματιστούν.

Η κουβέντα για την «κάρτα» καλά
κράτησε πριν από μήνες. Φτάσαμε στο σημείο, όπως παλαιότερα στο Βυζάντιο, να χωριστούμε σε «καρτομάχοι» και
«καρτολάτρες».
Η συζήτηση, όμως, έτσι όπως
Του
εξελίχθηκε, δεν κατέληξε πουΧΡΙΣΤΟΥ
θενά και σίγουρα δεν βοήθησε.
ΖΑΒΟΥ
Γιατί απλώς πήρε μια μορφή βαθιάς αντιπαράταξης, χωρίς όμως
να προσεγγίζει την ουσία των πραγματικών προβλημάτων.
Από τότε πάντως η στήλη, αντιλαμβανόμενη
τον φανατισμό που άρχισε να μπολιάζει τις αντιμαχόμενες «παρατάξεις» γύρω από τη σωστή ή
μη, εφαρμογή της «κάρτας», είχε επισημάνει την
ανάγκη να στρέψουμε την προσοχή μας, στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν.
Ακόμη και τώρα, η κουβέντα γύρω από την
«κάρτα» έχω την εντύπωση ότι δεν προσεγγίζει
όσο θα έπρεπε την ουσία του θέματος. Το οποίο
θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο, παρά μόνο ότι ο
κόσμος απουσιάζει από τα γήπεδα.
Είναι αυτό αποτέλεσμα και μόνο της εφαρμογής
του μέτρου; Δηλαδή, αν από αύριο ανατρέψουν
την απόφαση και παραδεχθούν το λάθος τους
(γιατί περί λάθους πρόκειται) θα γεμίσουν τα
γήπεδα και θ’ αφήσει ο Κύπριος οπαδός τον καναπέ
του;
Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρα, όχι.
Για να επιστρέψει ο κόσμος θα πρέπει να παρθούν
σημαντικές αποφάσεις και να υιοθετηθούν εκείνα
τα μέτρα που θα βοηθήσουν το ποδόσφαιρο κυρίως,
να γίνει πιο επαγγελματικό και σίγουρα πιο δελεαστικό για τον οπαδό-πελάτη.
Από τη στιγμή που ο πελάτης αντιλαμβάνεται
ότι δεν τον υπολογίζουν, ούτε καν τον εκτιμούν,
δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στο γήπεδο.
Η «κάρτα» όντως ανέδειξε αυτού του είδους
την προσέγγιση εκ μέρους των ιθυνόντων. Τόσο
της ΚΟΠ όσο και του ΚΟΑ, αλλά και γενικότερα
της Πολιτείας.
Η «κάρτα» απέδειξε το αυτονόητο, ότι η βία
και ο χουλιγκανισμός ήταν απλώς ένα μέρος μόνο
του προβλήματος.
Η προκατάληψη, οι βίαιες συμπεριφορές εκ μέρους των «νοικοκυραίων» οπαδών, η ανυποληψία,
οι κάκιστες γηπεδικές εγκαταστάσεις, τα υπερτιμημένα εισιτήρια, ο κακός προγραμματισμός και
ένα σωρό άλλοι παράγοντες είναι αυτά που διαμορφώνουν το κεντρικό θέμα και όχι μονάχα η
«κάρτα».

Περί εμμονών...
Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία
φορά που προκύπτει ανάλογο
θέμα και συζήτηση, σχετικά με
τις επιλογές ενός προπονητή.
Είχα πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις, και εξακολουθώ να έχω,
την ίδια απορία. Είναι δυνατό
Του
ένας προπονητής να έχει στη
ΓΙΩΡΓΟΥ
διάθεσή του ποδοσφαιριστές
ΛΟΓΙΔΗ
που μπορούν να του δώσουν λύσεις και να τους αφήνει εκτός;
Είναι δυνατό ένας προπονητής να ρισκάρει την
υλοποίηση ενός στόχου, θέτοντας σε κίνδυνο και
το δικό του μέλλον, απλώς και μόνο λόγω… κολλήματος ή εμμονής με κάποιο ποδοσφαιριστή;
Λάθος εκτίμηση σαφώς και μπορεί να υπάρξει από
έναν προπονητή, γι’ αυτό άλλωστε και δεν συγκαταλέγονται όλοι στην ίδια κατηγορία. Πόσο μειωμένων ικανοτήτων, όμως, θα πρέπει να είναι
ένας προπονητής, προκειμένου να μην μπορεί να
αντιληφθεί και περισσότερο να διορθώσει ένα συνεχόμενο λάθος, σε σχέση με τις επιλογές του;
Τελευταία εκδοχή του θέματος, η περίπτωση
Γιώργου Εφραίμ στο ΑΠΟΕΛ. Κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει την ποιότητά του, ούτε όμως
και το γεγονός πως πάει καιρός να φανεί η ποιότητα
αυτή στο γήπεδο από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από τη μία η (ορθή) άποψη, πως χωρίς
χρόνο συμμετοχής δεν επανέρχεται ένας ποδοσφαιριστής σε καλή αγωνιστική κατάσταση και
από την άλλη η πίεση για το αποτέλεσμα, σε μια
ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα και κύπελλο.
Από τη μία η εκδοχή πως ο Πάολο Τραμετσάνι περιμένει την κατάλληλη στιγμή, αναλόγως και του
τι διαπιστώνει στις προπονήσεις και από την άλλη
η πραγματικότητα, πως αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ κάθε άλλο παρά βρίσκονται σε
καλή αγωνιστική κατάσταση, παίρνουν όμως
αρκετό χρόνο συμμετοχής.
Φυσιολογικά, λοιπόν, δεν στερούνται λογικής
οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο η σχέση προπονητή
και ποδοσφαιριστή να μην είναι στο κατάλληλο
επίπεδο, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται για
κάτι τέτοιο, αν τελικά ισχύει. Κακά τα ψέματα,
είναι και η λανθασμένη αντίδραση και το… «no
comment» του Ιταλού τεχνικού που έδωσε τροφή
για τέτοιου είδους σενάρια.
Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον,
γιατί το κεφάλαιο Γιώργος Εφραίμ παραμένει πολύ
σημαντικό για το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ και ο
Πάολο Τραμετσάνι, πρόσφατα, εξασφάλισε συμβόλαιο και για του χρόνου…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
2,50%

X.A.
4,58%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,85%

2,57%

2,68%

4,90%

2,32%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μπαίνουν
στην πρίζα
για οχήματα
χωρίς οδηγό

Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

3,33%

0,09%

Δεν σταμάτησαν οι ρωσικές επενδύσεις

Χρ. Βασιλείου: Η Κύπρος προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα –Εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία
Οι επενδύσεις από Ρωσία και Ουκρανία στην Κύπρο συνεχίζονται,
εφόσον οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα, αναφέρει στην «Κ» ο νέος διευθύνων
σύμβουλος της KPMG Κύπρου,
Χρήστος Βασιλείου. Προεσθέτει

ότι υπάρχουν όμιλοι που μετέφεραν σημαντικό αριθμό προσωπικού στην Κύπρο, δημιουργώντας βάση, ενώ αρκετές είναι οι
οικογένειες που αποφάσισαν να
εγκατασταθούν στην Κύπρο. Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει επαναπατρισμός κεφαλαίων στη Ρωσία

μέσω Κύπρου ύψους 10 δισ. ευρώ.
Τονίζει ότι στην Κύπρο υπάρχουν
επενδύσεις τόσο από αμερικανικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία, αλλά και από ρωσικές. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών τροφοδοτεί την αγορά ακινήτων. Επισημαίνει ότι η Κύπρος

κατάφερε να διατηρήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματά της ως
χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ
σταδιακά αναπτύσσει και άλλους
τομείς. Για την οικονομία τονίζει
ότι αναμένεται να συνεχίσει τη
σταθερή ανοδική της πορεία, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι

Πώς θα κλείσετε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση στεγαστικών
αναμένουν οι τράπεζες
Ανάκαμψη της αγοράς στεγαστικών δανεί-

ων, που ήταν «παγωμένη» για χρόνια, διαβλέπουν οι τράπεζες για το 2019, καθώς
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αύξηση για
νέες χρηματοδοτήσεις θα αγγίξει φέτος το
30%. Aποτελεί συνέχεια της ανόδου της
ζήτησης που σημειώθηκε το 2018. Σελ. 7

Συνεχίζονται
οι έρευνες για
απάτες με ΦΠΑ

Αναστάτωση από υψηλές
προσφορές ξένων funds
Πιο έκδηλη είναι πλέον η «δυσφορία» στε-

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,52%

-0,05%

Γερμανία

-0,01%

-0,08%

Γαλλία

0,36%

0,05%

Ιταλία

2,51%

0,03%

Ισπανία

1,10%

0,02%

Ιρλανδία

0,59%

0,05%

Ελλάδα

3,59%

-0,17%

Ην. Βασίλειο

1,08%

0,09%

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

Μείωση
παρόχων μπορεί
να αυξήσει
τις χρεώσεις

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και
μείωση του αριθμού των παρόχων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αναφέρει
μελέτη της ένωσης Ευρωπαίων
Ρυθμιστών Τηλεπικοινωνιών.
Ικανοποιημένες με τα μερίδιά
τους παρουσιάζονται οι εταιρείες. Ειδικότερα Cablenet και
Primetel βλέπουν με θετικό φακό
τα στοιχεία για τους νέους συνδρομητές σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

λεχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία για την εντεινόμενη παρουσία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων,
που συμμετέχουν σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς πώλησης ακινήτων και προσφέρουν υψηλότερο τίμημα από αυτές. Σελ. 12

οι προκλήσεις έχουν εκλείψει,
αφού βρίσκεται σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό διεθνές περιβάλλον.
Αναφέρεται επίσης στις πολιτογραφήσεις και τη γραφειοκρατία
η οποία, όπως αναφέρει, καθυστερεί τις επενδύσεις. Σελ. 4

Τέσσερις μύθοι γύρω από το κλείσιμο αεροπορικών εισιτηρίων οδηγούν σε τέσσερα μεγάλα λάθη, που τελικά κοστίζουν αρκετά χρήματα στους

καταναλωτές. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται κάθε μήνα που περνάει, η ιστοσελίδα
Marketwatch καταγράφει τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες και ποιες διαδικτυακές υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να καταφέρουν
να κλείσουν τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια. Σελ. 9

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν
από την αποκάλυψη του σκανδάλου των Panama Papers, που
ενέπλεκε και το όνομα της Κύπρου. Παράλληλα το Τμήμα Φορολογίας έχει ήδη εντοπίσει το
μεγαλύτερο σχήμα φορολογικής
απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ
και ανακριτές της υπηρεσίας εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο τελικό
στάδιο οι έρευνες. Σελ. 3
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Σχόλια για την ακύρωση των περικοπών στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
Το θέμα της ακύρωσης των περικοπών στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων ήταν στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Στις
συζητήσεις που έγιναν ειδικά στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν
εγερθεί διάφορα θέματα οικονομικής δικαιοσύνης τα οποία σχολιάζω παρακάτω στο σημείωμα
αυτό.
Δεν είναι αδικία να πληρώνουν
οι δημόσιοι υπάλληλοι κόστος για
μια κρίση που οι ίδιοι δεν προκάλεσαν;
Το δημόσιο μισθολόγιο μειώθηκε από 2,9 δισεκατομμύρια
ευρώ το 2011 σε 2,6 δισ. το 2016.
Άρα οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέστησαν μια σημαντική αποκοπή,
αν λάβει υπόψη κανείς υπόψη και
τις προσαυξήσεις που δεν πήραν.

Όμως το 2009, ενώ η οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 1,7% το δημόσιο μισθολόγιο είχε αυξηθεί
κατά 9%. Επίσης, το δημόσιο μισθολόγιο από το 1990 στο 2009,
δηλαδή σε 20 χρόνια υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση 257%). Η αύξηση αυτή δεν μπορούσε να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και η
αναπροσαρμογή στο κρατικό μισθολόγιο, πέρα από τη χρηματοπιστωτική κρίση σχετίζεται και
με αυτό το δεδομένο.
Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι
μια προνομιούχα κοινωνική ομάδα;
Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο
τομέα έχουν μεταξύ τους λίγα κοινά χαρακτηριστικά με κύριο εκείνο
της ασφάλειας εργασίας που ακόμα και αυτό διαφοροποιείται ως

προς τους έκτακτους. Από εκεί
και πέρα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε παλιούς υπαλλήλους και νέους, δηλαδή όσους
προσλήφθηκαν από το 2012 και
μετά οι οποίοι δεν έχουν τα επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των παλιών. Γενικά όμως
τυχόν εφαρμογή της απόφασης
του Διοικητικού Δικαστηρίου θα
ενισχύσει πιο πολύ τους παλιούς
και τους υψηλόμισθους υπαλλήλους.
Είναι αξιέπαινο ότι μια συντεχνία εργαζομένων διεκδίκησε και
κέρδισε επιστροφή αποκοπές που
θα πληρώσει ο εργοδότης τους
Το κόστος αυτής της απόφασης
θα το πληρώσει το σύνολο του κυπριακού πληθυσμού μέσω των φόρων. Το κράτος δεν παράγει χρή-

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

ματα. Παίρνει χρήματα από τους
πολίτες και τα αναδιανέμει. Πρακτικά η απόφαση επιβάλλει σε
όλους τους Κύπριους να πληρώσουν ένα είδος εισφοράς υπέρ των
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό θα
ήταν αποδεκτό αν επρόκειτο για
μια δυσπραγούσα ομάδα πολιτών.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν αλληλεγγύη μεταξύ
τους.
Αυτό ισχύει έως ένα βαθμό.
Όπως καταγράφηκε πιο πάνω, η
συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνει
τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι οι αυξήσεις στον δημόσιο τομέα επιφέρουν αυξήσεις μισθών και στον
ιδιωτικό τομέα. Κάτι τέτοιο ισχύει
για τους κλάδους του ιδιωτικού
τομέα, διότι ένας εργαζόμενος

μπορεί να μετακινηθεί από ένα
κλάδο στον άλλο. Δεν κινδυνεύει
όμως ο εργοδότης του ιδιωτικού
τομέα να χάσει τον εργαζόμενο,
αν δεν του δώσει και αυτός αύξηση,
διότι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού
τομέα δεν μπορεί να μεταπηδήσει
στον δημόσιο τομέα.
Έτσι κι αλλιώς οι δημόσιοι
υπάλληλοι θα έπαιρναν πίσω τις
αποκοπές το 2023.
Αυτό είναι αλήθεια και προέκυψε από συμφωνία της κυβέρνησης
με τις συντεχνίες των δημοσίων
υπαλλήλων. Η απόφαση του δικαστηρίου όμως, μεταφέρει την
ημερομηνία στο σήμερα χωρίς να
λαμβάνει υπόψη ούτε τα οικονομικά δεδομένα ούτε το ζήτημα της
αδικίας που προκύπτει για τους
υπόλοιπους πολίτες.
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H Airbnb δημιουργεί
προοπτικές ανάπτυξης
Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης δημιουργεί η πλατφόρμα
Airbnb βραχυχρόνιας μίσθωσης
διαμερισμάτων και εξοχικών ακινήτων στην Κύπρο. Αν και δεν
υπάρχουν ακριβή στοιχεία για
τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα, έρευνα που
πραγματοποίησε η Grant Thornton στην Ελλάδα ρίχνει άπλετο
φως για το τι συμβαίνει και στην
Κύπρο.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
έρευνα το οικονομικό μέγεθος
αυτής της δραστηριότητας στην
ελληνική οικονομία υπολογίζεται
στο 10% της ετήσιας τουριστικής
δαπάνης, ωστόσο, δεν υπάρχει
οποιοδήποτε στοιχείο που να
δείχνει ότι αυτό αφαιρέθηκε από
την ξενοδοχειακή βιομηχανία,
αλλά αντιθέτως ότι πρόσθεσε
στην πίτα της αγοράς του εισερχόμενου τουρισμού.
Συγχρόνως η ίδια μελέτη υπολόγισε ότι η μίσθωση αυτού του
τύπου οδηγεί τα ενοίκια στην
Ελλάδα από 8,3% μέχρι 9,3% ψηλότερα ετησίως, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων περιζήτητα ως
εναλλακτική μορφή επένδυσης.
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στην
Ελλάδα είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποιες εκτιμήσεις και για
την Κύπρο, αφού η τουριστική
αγορά των δύο χωρών έχει πολλά
κοινά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, τα έσοδα της τουριστικής
βιομηχανίας στην Κύπρο το 2017
ανήλθαν στα 2,6 δισ. και με βάση
αυτό τον αριθμό μπορούμε να
υπολογίσουμε ότι 260 εκατομμύρια αφορούν τουρισμό που
κατέλυσε σε ακίνητα από την
πλατφόρμα Airbnb.
Πρόκειται για σημαντική ένεση στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα γενικότερα. Επιπλέον, οι τουρίστες που διαμένουν σε αυτά τα καταλύματα επισκέπτονται περισσότερο τα
εστιατόρια και τις υπεραγορές
για τη σίτισή τους σε αντίθεση
με τους τουρίστες all-inclusive
που δεν έχουν τέτοια ανάγκη.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα
έχει βελτιώσει το εισόδημα πολλών ιδιοκτητών ακινήτων με
αποτέλεσμα αρκετοί να έχουν
αποκαταστήσει την ικανότητα
αποπληρωμής των δόσεών τους
στις τράπεζες, τουλάχιστον όσον
αφορά τα υπό εκμετάλλευση ακίνητα.
Η αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται από ξένους για βρα-

χυχρόνια μίσθωση εξοχικών κατοικιών και διαμερισμάτων εξωθεί πολλούς ξένους, αλλά και εγχώριους επενδυτές σε αγορές
τέτοιων ακινήτων, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
Με τον τρόπο αυτό έχει βελτιωθεί
σημαντικά η ρευστότητα στην
αγορά, ενώ και η άνοδος των τιμών διευκολύνει τόσο τους ενυπόθηκους δανειολήπτες όσο και
τα πιστωτικά ιδρύματα να αναζητήσουν λύση στην αγορά. Η
δυναμική της αγοράς αυτών των
ακινήτων είναι τέτοια που οι
τράπεζες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ξεφορτώνονται
δεκάδες ακίνητα αυτού του είδους τον μήνα, τα οποία απορροφά η νέα αγορά που δημιούργησε ουσιαστικά η πλατφόρμα
Airbnb. Η διατήρηση των τιμών
των ακινήτων σε καλά επίπεδα
είναι αποτέλεσμα των καλών εισοδημάτων που απολαμβάνουν
από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
και βοήθησε καθοριστικά τον
τραπεζικό τομέα να κρατηθεί,
αφού οι εξασφαλίσεις που κατέχει κρατιούνται.
Την ίδια ώρα έχει ανατραπεί
η άνοδος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παρατηρήθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την
τραπεζική κρίση, καθώς πολλοί
δανειολήπτες έχουν έρθει σε συνεννόηση με τα πιστωτικά ιδρύματα για αναδιάρθρωση των δανείων τους λόγω των εισοδημάτων που έχουν από τη μίσθωση
των ακινήτων τους διά της πλατφόρμας. Υπολείπεται, ωστόσο,
η ρύθμιση της αγοράς ώστε το
κράτος και οι δημοτικές αρχές
να εισπράττουν τους φόρους που
τους αναλογούν και για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση θα καταθέσει σύντομα νομοσχέδιο.
Είναι αναγκαίο πέραν της διασφάλισης των φορολογικών εσόδων το κράτος να προωθήσει
όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας των επισκεπτών στα συγκεκριμένα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξεταστούν
και οι κοινωνικές πτυχές του θέματος, καθώς δεν θα πρέπει παντού να επιτρέπετε η συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως
ισχύει και για την ανάπτυξη τουριστικών και παραθεριστικών
κατοικιών. Το βέβαιο είναι πως
η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα
δημιούργησε μια νέα αγορά εισερχόμενου τουρισμού με ευεργετικές συνέπειες για την κυπριακή οικονομία.

Ενενήντα τρεις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αναμένονται φέτος στο λιμάνι Λεμεσού. Για νησί δεν το λες και καλά, αλλά σε σχέση με πέρυσι, σαφώς

καλύτερα.

Τσακωμός για μία εβδομάδα
«Τα σπάσανε» για καμιά εβδομάδα Τράπεζα Κύ-

πρου και ΑΚΕΛ. Ο λόγος μία συνέντευξη και μία
δήλωση εκατέρωθεν. Ωστόσο, το θέμα θεωρείται
λήξαν. Στελέχη και από τις δύο πλευρές είναι σε
συνεννόηση, λύθηκε η παρεξήγηση και οι σχέσεις τους επανήλθαν.

••••
Αναδρομικά σημαίνει
νέο μνημόνιο

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Χάρης Γεωργιάδης

για το θέμα των αναδρομικών των δημοσίων
υπαλλήλων. Όπως είπε σε ένα απόμακρο σενάριο, το οποίο αποκλείει, να προκύψει δεύτερο
μνημόνιο, οι διεθνείς πιστωτές που θα επανέλθουν είναι βέβαιο, σημείωσε, ότι θα θέσουν πολύ πιο σκληρούς όρους και διερωτήθηκε: «Δεν
θα απαιτήσουν πρώτα από όλα περικοπές μισθών, επιδομάτων και συντάξεων στο δημόσιο;».
Εν ολίγοις χρήματα δεν βρέχει. Και επειδή νέοι
φόροι δεν σηκώνει η οικονομία θα υπάρξουν περικοπές… όχι από τους ιδιωτικούς, αλλά από τους
δημόσιους υπάλληλους.

••••
Focus κύριε γενικέ
εισαγγελέα και
Κεφαλαιαγορά

και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να εξετάσει.

••••
Θα γίνουμε κανονικό κράτος
Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλ-

λα μέσα είπε ο Βον Κλάουτσβιτς. Και η Κύπρος θα
αγοράσει άλλα μέσα ώστε να μπορεί, αν χρειαστεί, να συνεχίζει την πολιτική της, όπως όλα τα
κανονικά «μεγάλα» κράτη. Θα μπορούμε στο
εξής να αγοράζουμε αμερικανικά όπλα με λεφτά
που θα εισπράττουμε από τις αμερικανικές εταιρείες για να προστατεύουμε το φυσικό αέριο
που θα τους πουλούμε. Επιτέλους βγήκαμε και
στις αγορές όπλων! Άσσιοηλέ.

••••
Ο πράσινος βουλευτής
Παρακολουθούμε για χρόνια τη δράση του Χα-

ράλαμπου Θεοπέμπτου και κρίνουμε ότι είναι

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αποθεματικό Υπέρ
το Άρτιο και
Αποθεματικό Προσόδου
Με τον όρο «Αποθεματικό

Τα όσα λέχθηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε

στο δικαστήριο από τον πρώην γαμπρό του Χριστόδουλου Χριστοδούλου στην περιβόητη υπόθεση Focus και το ένα εκατομμύριο που κατατέθηκε στον λογαριασμό της εταιρείας του πρώην
διοικητή παραπέμπουν, όπως είπε και το ίδιο το
δικαστήριο, σε ενδεχόμενες νέες ποινικές υποθέσεις. Η στήλη καλεί τον γενικό εισαγγελέα να
εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης νέας ερευνητικής επιτροπής για το σκάνδαλο πώλησης της
Λαϊκής στον Βγενόπουλο δεδομένου ότι όπως
αναφέρθηκε στο δικαστήριο υπήρξε και άλλος
ενδιαφερόμενος με ψηλότερη τιμή. Ωστόσο, αυτή η σημαντική πληροφορία, αν ισχύει, αποκρύφθηκε από το επενδυτικό κοινό. Για το θέμα αυτό

Υπέρ το Άρτιο» εννοούμε
το αποθεματικό, το οποίο
προκύπτει από την έκδοση μετοχών «Υπέρ το Άρτιο», δηλ. μετοχών που εκδίδονται με αξία η οποία
υπερβαίνει την ονομαστική τους αξία.
Το «Αποθεματικό Προσόδου» αποτελείται
από τα κέρδη της εταιρίας που παρακρατούνται και τα οποία μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

εξαιρετικά χρήσιμος για την Ευρώπη αλλά ίσος
πολύ πιο χρήσιμος για την Κύπρο, διότι είναι ο
μόνος που πραγματικά ενδιαφέρεται για το καθετί. Σε πρόσφατη ανάρτησή του μας θύμισε τις
αρνητικές επιπτώσεις με τις οποίες συνδέεται η
ατμοσφαιρική ρύπανση.

••••
Ανάπτυξη της
χρηματιστηριακής αγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν μοιράζει μόνο

καμπάνες εκεί που πρέπει, αλλά εδώ και χρόνια
εργάζεται στη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου
με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς. Φέτος διοργανώνει ένα πρωτότυπο δείπνο αύριο Δευτέρα
σε γνωστό ξενοδοχείο της Λευκωσίας κυρίως για
ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωζώνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα από τον πρόεδρο της ESMA, αλλά και
για networking. Όπως έχουμε πληροφορηθεί το
ενδιαφέρον για συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες και το δείπνο θα είναι υπερπλήρες παρά
το τσουχτερό αντίτιμο, όπως αρμόζει σε τέτοια
event. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
εκεί θα δούμε και τον νέο διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας.

••••
Καλή επιλογή ο Ηροδότου
Με θετικά σχόλια αντιμετώπισαν οικονομολόγοι

την είδηση της απόφασης του προέδρου της Δημοκρατίας για την επιλογή του. Ο Κωνσταντίνος
Ηροδότου χαίρει εκτίμησης από τον κόσμο της
Κεντρικής Τράπεζας και έχει πολύ καλές σπουδές, αν και ίσως υστερεί λίγο σε θέματα εποπτείας και ρύθμισης. Θα χρειαστεί πολύ καλούς συνεργάτες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και τη νοοτροπία
που επικρατεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και συντεχνιακά. Συγχαρητήρια στον κ.
Ηροδότου απέστειλε μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού του και ο πρώην διοικητής Πανίκος
Δημητριάδης που φρόντισε να του θυμίσει τη σημασία της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας.
Θα φροντίσουμε και εμείς να του το θυμίζουμε,
αν χρειαστεί.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πόσο έξω το ρίχνετε;
The latest local and international
tax developments by Pieris Markou

Watch the video
and subscribe >
© 2019 Deloitte Limited

Tax

Αν άνοιγε ένα εστιατόριο σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι σας,
θα σας έκανε όρεξη να πάτε να το
δοκιμάσετε; Πόσο μάλλον να γίνετε
τακτικός του θαμώνας; Πολλοί αυθόρμητα θα πείτε πως, όχι. Άντε
να μπείτε μία φορά στον πειρασμό,
αλλά μετά μάλλον θα το βάλετε
πιο χαμηλά στις επιλογές σας, ανεξαρτήτως αν σας άρεσε ή όχι. Γιατί
όμως να συμβαίνει αυτό; Μπορεί
ο επιχειρηματίας που το έχει όντως
να δαπάνησε αρκετά χρήματα για
να φτιάξει το κατάστημα και η κουζίνα του να είναι πραγματικά πολύ
καλή. Η απάντηση βρίσκεται κάπου
χωσμένη μέσα στην ψυχολογία
μας. Ψυχολογικά, όταν αποφασίζουμε να βγούμε έξω το βράδυ θέλουμε να πάμε κάπου με άλλες παραστάσεις, κάπου που να μη μας
θυμίζει την καθημερινότητά μας.
Στο κάτω-κάτω πάμε έξω για να
χαλαρώσουμε ή να ξεδώσουμε. Το
να πάμε κάπου κοντά στο σπίτι
μας δεν μας βοηθά τόσο στο να το
πετύχουμε αυτό. Αν φτάσεις και
μπεις μέσα στο αμάξι θες να καλύψεις κάποια απόσταση έτσι ώστε
ενδόμυχα να πεις, «ρε παιδί μου,
πάω έξω» και όχι κάπου όπου ο καταλύτης του αυτοκινήτου σας ακόμα δεν πρόλαβε να αναπτύξει τις
θερμοκρασίες λειτουργίας του.
Από την άλλη, κάτι τέτοιο δεν

μπορεί να είναι απόλυτο. Σκεφτείτε
όταν πάτε σε κάποιο καλό ξενοδοχείο για να μείνετε δυο – τρία βράδια. Εκτός αν έχετε κάποια πρόσκληση ή ένα συγκεκριμένο λόγο
να πάτε κάπου εκτός, μήπως δεν
ψάχνετε τις γαστρονομικές σας
επιλογές εντός του ξενοδοχείου;
Σίγουρα το κάνετε. Εκεί η ψυχολογία λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Είστε ήδη κάπου εκτός της
καθημερινότητάς σας και γι’ αυτό
δεν σας ενοχλεί να πάρετε απλώς
τον ανελκυστήρα και να βρεθείτε
εντός ενός ωραίου εστιατορίου.
Μάλλον σας προκαλεί άγχος το να
μπείτε στο αμάξι σας, να χάσετε
τον χώρο στάθμευσής σας για να
πάτε κάπου αλλού και μετά στην
επιστροφή να ζοριστείτε να παρκάρετε.
Τι συμβαίνει όταν μένετε στην
περιοχή των ωραίων εστιατορίων;
Είναι άτομα που τους αρέσει το όλο
«bazz» και επιδιώκουν να είναι στο
κέντρο των πάντων. Αν είστε τέτοιο
άτομο τότε σίγουρα ενθουσιάζεστε,
όταν ανοίξει κάτι καινούργιο δίπλα
σας, επειδή θα αυξήσει τις επιλογές
σας. Αλλά αυτή είναι η ζωή σας και
ψυχολογικά είστε ανεβασμένοι όταν
αυξάνονται και πληθύνονται οι επιλογές γύρω σας.
Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου ή
χώρου αναψυχής ευρύτερα, θα πρέ-

πει λοιπόν να μελετήσει σε βάθος
τις περιοχές που του κάνουν και
από αυτές να επιλέξει την καλύτερη.
Με τον όρο «καλύτερη» σίγουρα
δεν εννοούμε κατ’ ανάγκη την πιο
«χάι κλας», αλλά αυτήν που αρμόζει
καλύτερα στο ύφος της επιχείρησής
του.
Είναι εμπορικές οδοί που μπορεί
να σφύζουν από ζωή τις πρωινές,
τις απογευματινές και τις πρώτες
βραδινές ώρες, αλλά τη νύχτα να
μην είναι τόσο δημοφιλείς. Αυτές
οι περιοχές προσφέρονται καλύτερα
για καφετέριες, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, ίσως και κάποια είδη
ταχυφαγείων. Τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από χώρους που
προσφέρουν ολοήμερο χαβαλέ ή/
και εξυπηρέτηση δύσκολα πετυχαίνουν και σαν τοποθεσίες που
μπορούν να δεχτούν σοβαρούς χώρους εστίασης το βράδυ. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να είστε
για ένα καφέ στην τάδε καφετέρια
από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και
μετά να πάτε σπίτι να φρεσκαριστείτε για να επιστρέψετε στο διπλανό μαγαζί που προσφέρει ιταλική κουζίνα; Δύσκολο.
Είναι σημαντικό ο εστιάτορας
να ξέρει καλά το κοινό στο οποίο
στοχεύει. Αν η μάζα της πελατείας
του θα είναι άτομα από 15 μέχρι 20
χρονών, τότε ίσως θα πρέπει να

επιδιώξει να είναι κοντά σε δημοφιλείς για τα παιδιά καφετέριες. Οι
νεαροί θέλουν να πάνε κάπου να
φάνε και μετά να καταλήξουν για
χαβαλέ σε μια καφετέρια. Άρα θα
πρέπει να εντοπίσει τις δημοφιλείς
καφετέριες που μπορεί να βρίσκονται σε κύριες ή/ και δευτερεύουσες
εμπορικές οδούς και να τοποθετηθεί
κάπου κοντά τους.
Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει με
άτομα ηλικίας 30 χρονών και άνω.
Αυτοί όπως είπαμε θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους στα προάστια
και να πάνε κάπου πιο «κεντρικά».
Άρα αν ανοίξει κάπου προαστιακά
τότε μπορεί να την πατήσει μόνο
και μόνο λόγω τοποθεσίας. Η ενδιάμεση ηλικία μεταξύ 20 και 30
χρονών είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Κάποιοι απουσιάζουν στο
εξωτερικό για σπουδές και εργασία
ή είναι φοιτητές ή/ και εργάζονται
εδώ. Αυτοί είναι πιο εύκολοι στις
μετακινήσεις τους, πιο χαλαροί στις
απαιτήσεις τους και λιγότερο βαθύ
το πορτοφόλι τους.
Αυτοί που είναι μια κατηγορία
από μόνοι τους και χρήζουν ειδικής
ανάλυσης είναι τα σουβλατζίδικα!
Αυτά όμως άλλη φορά.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Τρία χρόνια από τα Panama Papers
Γιάννης Τσαγκάρης: Eχει επιβληθεί ποσό φόρου μερικών εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να επιβληθούν και άλλα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η καταπολέμηση των εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, η συνεχής υιοθέτηση κανόνων Antimoney laundering (AML), η διαδικασία Know Your Client (KYC) και
η στενή παρακολούθηση της Κύπρου από τις διεθνείς αρχές είναι
πλέον «ρουτίνα» για τις κυπριακές
τράπεζες, λογιστές και δικηγόρους.
Εδώ και έναν χρόνο τρέχει ένα πρόγραμμα που αφορά την ευρύτερη
εικόνα και αντίληψη που υπάρχει
στο εξωτερικό για την Κύπρο και
δεν περιορίζεται μόνο στον τραπεζικό τομέα, με τον διεθνή Οίκο Pillsbury να έχει αναλάβει επισταμένως
αυτή την αναστροφή της εικόνας.
Την εβδομάδα που πέρασε όμως
συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από
την αποκάλυψη του οικονομικού
σκανδάλου των Panama Papers,
που ενέπλεκε και το όνομα της Κύπρου ως φορολογικό παράδεισο και
με εταιρείες που ενδεχομένως είχαν
σχέση με πράξεις φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με τη νεότερη διαθέσιμη
ενημέρωση, το Τμήμα Φορολογίας
έχει ήδη εντοπίσει το μεγαλύτερο
σχήμα φορολογικής απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ και ανακριτές της
υπηρεσίας εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του εφόρου
Φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη στην
«Κ», πρόκειται για αρκετά πολύπλοκη και πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα υπόθεση και οι
έρευνες του Τμήματος βρίσκονται
σε αρκετά προχωρημένο στάδιο
και αναμένεται εντός του έτους να
έχει πλήρη κατάληξη. Πέρα από τα
Panama Papers, το όνομα της Κύπρου ενεπλάκη και στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και στην πιο πρόσφατη
αποκάλυψη, τα Paradise Papers.
Στο Τμήμα Φορολογίας κλήθηκαν

Το Τμήμα Φορολογίας μέχρι να φτάσει στο παρόν στάδιο ταυτοποίησε πέραν των 2.400 προσώπων και εταιρειών. Από
αυτά, τα 1.300 ονόματα ήταν φυσικά πρόσωπα, ενώ τα 1.100 ήταν εταιρείες
να προσκομίσουν στοιχεία και
ελέγχθηκαν σύμφωνα με τον Έφορο
πέραν των 300 νομικών και φυσικών
προσώπων που είναι ή ήταν κατά
τη δεδομένη περίοδο φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου εν μέσω των ερευνών για τα Panama και τη Λίστα
Λαγκάρντ. Ωστόσο, για τα δημοσιεύματα των Panama Papers διευκρίνισε πως δεν περιείχαν αριθμητικά στοιχεία (εισοδήματος, μετοχών κτλ.), παρά μόνο σύνδεση μεταξύ προσώπων και εταιρειών.
«Έχει διαφανεί ότι στη μεγάλη τους
πλειοψηφία οι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου που συνδέονται με τις ξένες
οντότητες που βρίσκονται στα δημοσιεύματα, είναι κυρίως λόγω του
ότι ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών
και δεν αποτελούν τους πραγματικούς δικαιούχους». «Από την άλλη»,
συνέχισε, «η πληροφόρηση από τη
λίστα Λαγκάρντ αναλύθηκε και ανέδειξε κάποιους φορολογικούς κά-









ευρώ για τις πιο πάνω υποθέσεις
και αναμένεται να επιβληθούν και
άλλα.
Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία
για τα ονόματα που βρίσκονταν
στα Panama Papers, το Τμήμα Φορολογίας μέχρι να φτάσει στο παρόν
στάδιο ταυτοποίησε πέραν των
2.400 προσώπων και εταιρειών.
Από αυτά, τα 1.300 ονόματα ήταν
φυσικά πρόσωπα, ενώ τα 1.100
ήταν εταιρείες.

Η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου έθεσε σε εφαρμογή την αναθεωρημένη της οδηγία για τις
εταιρείες-κέλυφος
(shell companies), την
οποία απέστειλε στις
τράπεζες το Νοέμβριο
Δεν πείθονται
του 2018.
Την ίδια ώρα, το αμερικανικό
τοικους Κύπρου, οι οποίοι κλήθηκαν
να προσκομίσουν τα απαραίτητα
υποστηρικτικά στοιχεία με στόχο
να γίνει ενδελεχής έλεγχος, να εντοπιστούν τυχόν αδήλωτα εισοδήματα και να επιβληθεί ο ανάλογος
φόρος. Μέχρι στιγμής έχει επιβληθεί
ποσό φόρου μερικών εκατομμυρίων

Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει
πως από το 2016 έχουν καταδικαστεί 61 πρόσωπα από αδικήματα
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο
και παρά στις όποιες συντονισμένες
προσπάθειες προχωρά η χώρα για
να αντιστρέψει την αντίληψη που
υπάρχει ως «φορολογικός παράδει-

σος», παραμένει στις «χώρες υψηλού
κινδύνου» για το State Department.
Η σχετική έκθεση των Αμερικανών
δείχνει πως το 2016, οι κυπριακές
αρχές καταδίκασαν 28 άτομα για
αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,
εκ των οποίων έξι διώχθηκαν σε
υποθέσεις που υποβλήθηκαν πριν
από το 2016. Το 2017, οι κυπριακές
αρχές καταδίκασαν 33 άτομα για
εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,
22 από τους οποίους διώχθηκαν σε
υποθέσεις που υποβλήθηκαν μετά
το 2017. «Το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ευάλωτο
στο ξέπλυμα χρημάτων από εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες, αν και τα έσοδα που παράγονται
στο εξωτερικό αποτελούν μεγαλύτερη απειλή», σημειώνουν οι αμερικανοί. «Παρά τις νομικές απαιτήσεις για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων σε κυβερνητικές αρχές, μερικοί Κύπριοι, νομικές
και λογιστικές εταιρείες, συμβάλλουν στην κατασκευή διαστρωματωμένων εταιρικών οντοτήτων για
να καλύψουν τις ταυτότητες των
οικονομικών δικαιούχων», καταγράφουν στην έκθεση. «Οι κυριότερες εγκληματικές πηγές παράνομων εσόδων κατά την έκθεση
του αμερικανικού ΥΠΕΞ είναι απάτες που σχετίζονται με τις επενδύσεις, η δωροδοκία, η φοροδιαφυγή,
οι παράνομες ναρκωτικές ουσίες,
το λαθρεμπόριο καπνού και το εμπόριο ανθρώπων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο
Είκοσι τρεις χώρες και τα Τμήματα Φορολογίας τους έχουν ήδη
λάβει φόρους τουλάχιστον 1,2 αμερικανικών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αρχηγοί κυβερνήσεων
που εμπλέκονται σε υποθέσεις δια-

φθοράς ή φοροαποφυγής παραιτήθηκαν ή και διώχθηκαν. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν έρευνες σε τουλάχιστον 82 χώρες, ενώ το Mossack
Fonseca, το δικηγορικό γραφείο
που ήταν και η αρχή του κουβαριού
που ξετυλίχθηκε, προκάλεσε υψηλού επιπέδου πολιτικές συζητήσεις
και λόγω του οικονομικού αυτού
σκανδάλου επιταχύνθηκαν μεταρρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στα σαράντα χρόνια της ύπαρξης
του Γραφείου, το Mossack Fonseca
δημιούργησε 214.000 επιχειρήσεις
κελύφους (shell companies). Αυτές
οι υπεράκτιες εταιρείες κατείχαν
λογαριασμούς σε ευρωπαϊκές τράπεζες – ένα δημοφιλές μοντέλο
στον κλάδο του οικονομικού απορρήτου. Όπως έδειξαν τα έγγραφα
του Παναμά και οι επακόλουθες
έρευνες, μέσω των shell companies
εξυπηρετούνταν οι ανάγκες εκείνων
που επιθυμούσαν να αποφύγουν
κυρώσεις, να εξαπατήσουν τον Φόρο και να ξεπλύνουν χρήματα.
Πίσω από τις εταιρείες κελύφους
που δημιούργησε το δικηγορικό
γραφείο υπήρχαν τουλάχιστον 140
πολιτικοί και δημόσιοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων 12 κυβερνητικών ηγετών. Βάσει των
στοιχείων που παρέχει το «Transparency International» υπήρχαν
επίσης 33 άτομα ή εταιρείες που
είχαν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα και κυρώθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και την
απάτη (sanctions).
Σημειώνεται πως η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου έθεσε σε εφαρμογή την αναθεωρημένη της οδηγία
για τις εταιρείες-κέλυφος (shell
companies), την οποία απέστειλε
στις τράπεζες το Νοέμβριο του 2018.
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Συνεχίζονται
οι επενδύσεις
από Ρωσία
και Ουκρανία

«Time is
money» για
τους επενδυτές
–Πόσο σημαντικές είναι οι μεταρρυθμίσεις για την Κύπρο
και ποιες θεωρείτε πως πρέπει
να γίνουν άμεσα;

Χρ. Βασιλείου: Oποια κακή πρακτική
στις πολιτογραφήσεις να εντοπίζεται
άμεσα και να αντιμετωπίζεται δυναμικά
Συνέντευξη στον

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη θέση ότι η Κύπρος κατάφερε
να διατηρήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματά της ως χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ σταδιακά αναπτύσσει και άλλους τομείς, σημειώνει σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο νέος διευθύνων σύμβουλος της
KPMG Κύπρου, Χρήστος Βασιλείου.
Ο συνέταιρος της KPMG από
το 1999 και ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του οίκου
από το 2013 αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία αναμένεται να
συνεχίσει τη σταθερή ανοδική
της πορεία, χωρίς αυτό φυσικά να
σημαίνει ότι οι προκλήσεις έχουν
εκλείψει, αφού βρίσκεται σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό
και οικονομικό διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Βασιλείου υπογραμμίζει ότι
υπάρχει επαναπατρισμός κεφαλαίων στη Ρωσία μέσω Κύπρου
ύψους 10 δισ. ευρώ.








Η χώρα μπορεί να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, με τη γεωγραφική της θέση και την
παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών.
–Αναλάβατε προσφάτως τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
–Έχω θέσει ως πρωταρχικό
στόχο την ενδυνάμωση του Οίκου
και τη μετατροπή του ως την καθαρή επιλογή τόσο για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας αλλά
και την κοινωνία γενικότερα. Μεταξύ των βασικών μου προτεραιοτήτων είναι επίσης η περαιτέρω
ενίσχυση της γκάμας των υφιστάμενων υπηρεσιών μας με την προσθήκη νέων καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων. Επιπλέον, στόχος
είναι και η συστηματική κατάρτιση
του ανθρώπινου δυναμικού του
Οίκου μας. Αυτά και πολλά άλλα,
όπως η τεχνολογική αναβάθμιση
του Οίκου, θα ενισχύσουν τις προσπάθειες που γίνονται στο να μετατραπεί η KPMG σε εργοδότη
προτίμησης για τους νέους της
εποχής μας. Η βοήθεια που διαχρονικά προσφέρει η KPMG στον
τόπο μας δεν μπορεί να απουσιάζει
από τους στόχους που τέθηκαν.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια
που γίνεται στο να εδραιώσουμε
την Κύπρο ως κέντρο δραστηριοποίησης πολυεθνικών εταιρειών,
αλλά και άλλων υπηρεσιών.
–Ποιες είναι οι προκλήσεις της
κυπριακής οικονομίας;
–Η μεγαλύτερη πρόκληση που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι
το κατά πόσο η οικονομία μας θα
συνεχίσει με τους ίδιους σταθερούς
ανοδικούς ρυθμούς. Σημαντική
πρόκληση αποτελεί επίσης η πορεία του τραπεζικού τομέα μετά
την απορρόφηση του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα
και τη διατήρηση των αυξημένων
εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών μας. Σε αυτό προστίθεται
η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), καθώς και
η στάση που θα επιδείξουν τα ταμεία που αγοράζουν τέτοια δάνεια.
Ήδη είδαμε πρόσφατα την Τράπεζα Κύπρου να ενεργοποιεί το

μέτρο της πώλησης δανείων σε
επενδυτικό ταμείο. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές αναταράξεις που
αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές
της υφηλίου μεταφέρουν τον αντίκτυπο και στην κυπριακή οικονομία. Οι πολιτικές προστατευτισμού των ΗΠΑ προκαλούν τριγμούς με άλλες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ευρώπη.
Οι σχέσεις μεταξύ των αραβικών
χωρών και της Τουρκίας, οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και η μακροχρόνια διαδικασία για έξοδο
του Ηνωμένου Βασιλείου από Ε.Ε.,
αποτελούν μόνο κάποιες από τις
πιο σημαντικές συνισταμένες που
απαρτίζουν το διεθνές σκηνικό,
που αναπόφευκτα επηρεάζει και
την Κύπρο.

Συνεχίζονται οι προκλήσεις

–Ποιες είναι οι προοπτικές της
μετά τις αναβαθμίσεις Οίκων,
μείωσης των τραπεζών και μείωσης της ανεργίας;
–Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει τη σταθερή
ανοδική της πορεία, χωρίς αυτό
φυσικά να σημαίνει ότι οι προκλήσεις μέσα στο σημερινό, συνεχώς
μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό διεθνές περιβάλλον έχουν
εκλείψει. Το 2018 όλοι οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας, όπως
ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι
επαγγελματικές υπηρεσίες και η
ναυτιλία παρουσίασαν άνοδο, τροφοδοτώντας την ενίσχυση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
της χώρας. Βλέπουμε πως ο αριθμός
των αφίξεων των τουριστών αυξάνεται κάθε έτος. Πολλές τουριστικές μονάδες ανακαινίσθηκαν
ή/και επεκτάθηκαν, ενώ νέες συνεχίζουν να μπαίνουν στην αγορά
το 2019. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσον αυτός ο ρυθμός θα συνεχίσει και το 2019 εν αναμονή
του Brexit και της κατάστασης στη
Ρωσία. Η λειτουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού περιμένουμε ότι
θα ενισχύσει τις προσπάθειες των
επαγγελματιών του τομέα, όμως
βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας
του προϊόντος και η ενίσχυση της
ποιότητας των επισκεπτών. Σε ό,τι
αφορά τα ακίνητα, μεγάλη πρόκληση παραμένει η διατήρηση της
εξωγενούς ζήτησης (που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τα παρεχόμενα κίνητρα), καθώς και η απορρόφηση από την αγορά των ακινήτων που θα εκποιηθούν/ πωληθούν από τα τραπεζικά ιδρύματα,
καθώς και τα νέα που αναμένεται
να κατασκευαστούν, κάτι που αποτυπώνεται στις εγκρίσεις των αδειών οικοδομής.
Η ναυτιλία παραμένει σταθερός
αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας με βασική πρόκληση των επόμενων ετών τη διατήρηση, μέσα
από την έγκριση της Ε.Ε., του ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος. Οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας ενισχύονται
ενώ σε ό,τι αφορά τον τομέα της
ενέργειας, πέρα από το σωστό σχεδιασμό, πολιτικό και οικονομικό,
για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων η Κύπρος καλείται
να καλύψει τους στόχους 2020 για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Την ίδια στιγμή, ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών, μετά
από μια περίοδο αναπροσαρμογής
στα νέα δεδομένα της αγοράς και
τις νέες ανάγκες των επιχειρηματιών και της κοινωνίας, συνεχίζει
να συνεισφέρει θετικά στην οικονομία.

Πρέπει να διατηρηθεί η προοπτική εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, αναφέρει ο CEO της KPMG Κύπρου, Χρήστος Βασιλείου.
Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει
πυλώνα σταθερότητας, με τη γεωγραφική της θέση και την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας να καταγράφονται στα
σημαντικά της πλεονεκτήματα.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως
διεθνούς εμβέλειας κολοσσοί από
Αμερική, Ασία, Αφρική και Μέση
Ανατολή έχουν επενδύσει στην
Κύπρο, εγκαθιδρύοντας βάση για
τις δραστηριότητές τους. Η Κύπρος
μπορεί υπό προϋποθέσεις να επωφεληθεί και από το Brexit, προσελκύοντας εταιρείες που σκέφτονται να μεταφέρουν εργασίες
ή τις έδρες τους από το Λονδίνο
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διατηρηθεί η προοπτική εμπιστοσύνης
στην κυπριακή οικονομία. Ειδικότερα ο δικός μας τομέας, αυτός
των επαγγελματικών υπηρεσιών,
οφείλει να προσαρμόζεται άμεσα
στις νέες απαιτήσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ντόπιου
επιχειρηματικού κόσμου αλλά και
των επενδυτών.

Αμερική - Ρωσία

–Ποια είναι τα αποτελέσματα
στην κυπριακή οικονομία από
το κλείσιμο λογαριασμών κατά
κύριο λόγο Ρώσων και Ουκρανών;
–Αυτό συνέβαλε (και με βάση
τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου) στο να









Στην Κύπρο υπάρχουν
επενδύσεις τόσο από
αμερικανικές εταιρείες
και επενδυτικά ταμεία,
αλλά και από ρωσικές.
Μεγάλο μέρος των
επενδύσεων αυτών
τροφοδοτεί την αγορά
ακινήτων.
υπάρξει επαναπατρισμός κεφαλαίων στη Ρωσία μέσω Κύπρου
ύψους €10 δισ. Σημειώνεται πως
η επιβολή περιοριστικών μέτρων
(sanctions), σε ό,τι αφορά τις ρωσικές και ουκρανικές επιχειρήσεις,
επηρεάζει την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και κάνει πιο δύσκολες τις εργασίες τους στο εξωτερικό, καθώς και τις συναλλαγές
μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Τονίζεται ότι παρά το
γεγονός αυτό, οι επενδύσεις από
Ρωσία και Ουκρανία στην Κύπρο
συνεχίζονται, εφόσον οι επενδυτές
αντιλαμβάνονται τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που προσφέρει η
χώρα μας. Υπάρχουν όμιλοι που
μετέφεραν σημαντικό αριθμό προσωπικού στη χώρα μας, δημιουργώντας βάση, ενώ αρκετές είναι
οι οικογένειες που αποφάσισαν

να εγκατασταθούν στην Κύπρο.
–Πιστεύετε πως θα συνεχίσει
η κόντρα Αμερικής και Ρωσίας
με την Κύπρο να βρίσκεται στη
μέση του «πολέμου»;
–Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν θα
συνεχίσει η κόντρα. Αυτό που θεωρώ ως πιο πιθανό είναι ότι οποιεσδήποτε προστριβές έχουν μεταξύ
τους έχουν να κάνουν κυρίως με
οικονομικής φύσης κίνητρα. Είναι
αλήθεια ότι η Κύπρος ιστορικά
βρισκόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής λόγω και της γεωπολιτικής
της θέσης. Η εντύπωση που έχω
είναι πως η Κύπρος διατηρεί πολύ
καλές και μάλιστα στενές πολιτικές
και εμπορικές σχέσεις και με τις
δύο υπερδυνάμεις. Στην Κύπρο
υπάρχουν επενδύσεις τόσο από
αμερικάνικες εταιρείες και επενδυτικά ταμεία (Third point, Wilbur
Ross fund, ExxonMobil κ.ά.), αλλά
και από ρωσικές. Μεγάλο μέρος
των επενδύσεων αυτών τροφοδοτεί
την αγορά ακινήτων.
–Ποιο είναι το προφίλ που εξάγει
η Κύπρος στο διεθνές επενδυτικό κοινό; Παρουσιάζεται ελκυστική;
–Η Κύπρος κατάφερε να διατηρήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ως χρηματοοικονομικό
κέντρο, ενώ σταδιακά αναπτύσσει
και άλλους τομείς. Ο εταιρικός φόρος συνεχίζει να είναι ένας από
τους χαμηλότερους στην Ευρώπη,
το δίκτυο συμφωνιών αποφυγής

Oχι σε υπερβολές στις πολιτογραφήσεις
–Το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων εκτιμάτε πως πρέπει να διαφυλαχθεί με όποιο
κόστος; Διότι οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί επικρίνουν συνεχώς
τη στάση της Κύπρου σε σχέση με τον χειρισμό του.
–Η παραχώρηση κινήτρων,
όπως το επενδυτικό πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων, για ενίσχυση
των επενδύσεων και αναθέρμανση της οικονομίας, ειδικά
σε περιόδους ύφεσης, είναι ένα
εργαλείο το οποίο αξιοποιείται
διεθνώς και είναι απόλυτα θε-

μιτό. Πολύ σωστά η κυβέρνηση
προχωρεί με τη μελέτη του οικονομικού αντικτύπου του προγράμματος, ώστε να διαφανεί η
οικονομική δραστηριότητα που
δημιουργήθηκε λόγω του συγκεκριμένου κινήτρου. Η Κύπρος
δεν είναι η μόνη χώρα, η οποία
υιοθέτησε τέτοιο πρόγραμμα,
σίγουρα όμως αυτό δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε κακή πρακτική, η οποία πρέπει να εντοπίζεται άμεσα και να αντιμετωπίζεται δυναμικά. Θα πρέπει,
όμως, να επισημάνουμε πως συγ-

κεκριμένα κίνητρα, όπως αυτό,
θα πρέπει να αξιολογούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα και
όπου απαιτείται να λαμβάνονται
διορθωτικά μέτρα, ώστε να αποφεύγονται εγκαίρως τυχόν υπερβολές και ενδεχομένως αρνητικές συνέπειες στην οικονομία.
Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός
να είναι μακροπρόθεσμος και
να υπάρχει ευελιξία στις αποφάσεις, ώστε η οικονομία να παραμένει πάντοτε έμπιστη, ανταγωνιστική και πόλος έλξης
επενδύσεων.

–Οι μεταρρυθμίσεις είναι
αναγκαίες για την Κύπρο.
Έχουμε φτάσει σε σημείο
στο οποίο είναι αναγκαίο
να γίνουν μεταρρυθμίσεις
ειδικά στον δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας
πρέπει να τρέξει σε καλύτερους ρυθμούς και να είναι κοντά στον ιδιωτικό τομέα για αυτό και οι ξένοι
επενδυτές που έρχονται
στην Κύπρο, αλλά και οι
Κύπριοι επιχειρηματίες,
όταν αποφασίσουν να
επενδύσουν ξέρουν μόνο
την Κύπρο. Δεν ξεχωρίζουν ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα. Οπότε ο ιδιωτικός
τρέχει με μια άλφα ταχύτητα και ο δημόσιος με μια
άλλη, με αποτέλεσμα οι ξένοι επενδυτές να δυσκολεύονται, ενώ παρατηρείται ταλαιπωρία και καθυστέρηση στις επενδύσεις
τους. Δεν μπορούμε να
αφήνουμε τη γραφειοκρατία να καθυστερεί τους
επενδυτές διότι, όπως λένε και οι Άγγλοι, «time is
money». Οπότε πρέπει
οπωσδήποτε φέτος να κοιτάξουμε να εκσυγχρονίσουμε τη δημόσια μας
υπηρεσία και να ανεβάσουμε τους ρυθμούς στις
αρχές που είναι απαραίτητες για τις αδειοδοτήσεις.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια αναδιάρθρωσης του
δικαστικού συστήματος
που και αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό, γιατί πάλι
οι επιχειρηματίες και οι
επενδυτές θέλουν να δουν
ένα δικαστικό σύστημα που
να είναι ευέλικτο, γρήγορο
και αποτελεσματικό.
διπλής φορολογίας συνεχώς αυξάνεται, οι εξαιρέσεις στη φορολόγηση μερισμάτων παραμένουν,
ενώ η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό
και αποτελεσματικό νομικό σύστημα. Η Κύπρος διαθέτει άρτια
εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ σε
σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά
κέντρα, το διοικητικό κόστος είναι
μικρότερο. Επιπλέον, με την επέκταση του ορισμού του φορολογικού κατοίκου για φυσικά πρόσωπα αρκετοί ξένοι επιχειρηματίες
αποφάσισαν να εγκατασταθούν
μόνιμα στην Κύπρο. Η γεωγραφική
θέση της Κύπρου αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ
η συμμετοχή της στην Ε.Ε. της
δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίζει το ρόλο της διόδου κεφαλαίων και επενδύσεων από και
προς την Ευρώπη.
Πολλοί είναι οι ξένοι επενδυτές
που επενδύουν ή δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο,
είτε διότι βρίσκουν το φορολογικό
και νομικό σύστημα ελκυστικό
είτε επειδή απολαμβάνουν τον
τρόπο ζωής, τον οποίο συνδυάζουν
με την απόκτηση υπηκοότητας.
Είναι σημαντικό η πολιτεία να προχωρήσει σε όλες αυτές τις ενέργειες
που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και να συνεχίσει την ανάπτυξη
των υποδομών που θα προσθέσουν
από τη μια αξία στις επενδύσεις
που γίνονται και από την άλλη θα
βελτιώσουν τον τρόπο ζωής των
πολιτών. Η αναβάθμιση του συστήματος υγείας αλλά και της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελούν
προτεραιότητες, καθώς μεταξύ άλλων αναβαθμίζουν την ποιότητα
ζωής όσων διαμένουν στην Κύπρο.
Το ίδιο αφορά το σύστημα τηλεπικοινωνιών αλλά και το οδικό δίκτυο. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την
αναβάθμιση αναμένεται να αποτελέσει η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κάτι που
ακόμα βρίσκεται στα αρχικά στάδια, καθώς και η σταθεροποίηση
του χρηματοπιστωτικού τομέα,
μακριά από τα υψηλά ποσοστά
ΜΕΔ και την εξάντληση, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κάθε αυστηρότητας σε σχέση με άνοιγμα
νέων λογαριασμών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Kυριακή 7 Απριλίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Σκανδιναβικός αέρας στα κυπριακά DIY

Νέοι παίκτες και ανοίγματα στην αγορά εντείνουν τον ανταγωνισμό
Η τελευταία προσθήκη στον χάρτη των
καταστημάτων DIY και ευρύτερα στα
είδη σπιτιού έγινε μόλις την Παρασκευή
στο Nicosia Mall, με την επίσημη λειτουργία του JYSK. Πρόκειται για δανέζικη αλυσίδα επίπλων, ειδών σπιτιού
και διακόσμησης από τη Δανία άρχισε
και επίσημα τη λειτουργία του. Υπενθυμίζεται ότι σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων βρίσκεται το μαλτέζικο
Homemate. Την ίδια ώρα στην άλλη
πλευρά της Λευκωσίας σε απόσταση
αναπνοής βρίσκονται δύο μεγαθήρια
του DIY. Το ΙΚΕΑ και το Leroy Merlin
που λειτουργούν στην κυπριακή αγορά
από το 2007 και το 2011 αντίστοιχα.
Ανοίγματα τα οποία δημιουργούν νέες
ισορροπίες στην αγορά και δεν αποκλείεται να δούμε το επόμενο διάστημα
πιο επιθετικό μάρκετινγκ, είτε για διατήρηση μεριδίων από τους υφιστάμενους παίκτες, είτε για εξασφάλισή τους
από τους καινούργιους.
Ο έντονος ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει την κυπριακή αγορά, ήταν
σίγουρα παράγοντας ο οποίος προσμέτρησε σημαντικά στον σχεδιασμό και
το άνοιγμα του JYSK στην Κύπρο. Μιλώντας στην «Κ» ο Raymond Muscat,
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Bonnici Household Cyprus LTD, ανέφερε ότι η εταιρεία προγραμματίζει
το άνοιγμα συνολικά πέντε καταστημάτων JYSK στην Κύπρο, σε κύριες
εμπορικές αρτηρίες των πόλεων. Άρα
το επόμενο διάστημα αναμένεται να
δούμε κινήσεις της εταιρείας τόσο σε
Λεμεσό και Πάφο, αλλά και στην Λάρνακα. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επί του παρόντος, θεωρείται βέβαιο ότι για το
2019 η εταιρεία θα αρκεστεί στο πρώτο
της κατάστημα, το οποίο θα αποτελέσει
στην ουσία και το βαρόμετρο για το
πότε, το πού και το πώς θα κινηθεί η
εταιρεία στη συνέχεια. Σύμφωνα με
τον κ. Muscat το JYSK δεν επικεντρώνεται στο DIY, αλλά περισσότερο στην
διακόσμηση και των ειδών σπιτιού,
με τα προϊόντα να απευθύνονται σε

Συνολικά πέντε καταστήματα JYSK προγραμματίζει να ανοίξει στην Κύπρο η εταιρεία Bonnici Household Cyprus LTD, σύμφωνα

με τον Raymond Muscat, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
οικογένειες, μεσήλικες, αλλά και φοιτητές, που προτιμούν προϊόντα χαμηλού κόστους. Από την άλλη η εταιρεία
στοχεύει και σε πιο premium καταναλωτές προσφέροντας έπιπλα για πιο
μεγάλες τσέπες.
Το JYSK πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο από τη Δανία με περισσότερα από 2700 καταστήματα σε περισσότερες από 51 χώρες παγκόσμια,
ενώ ο ετήσιος τζίρος του είναι πάνω
από 3,58 δισ. ευρώ. Το στυλ του σκανδιναβικό, όπως το επίσης σκανδιναβικό
ΙΚΕΑ, με το οποίο ενδεχομένως να
υπάρχουν ομοιότητες. Ωστόσο, η διαφορά του JYSK είναι ότι επικεντρώνεται
στα καταστήματα μικρότερου μεγέθους.

Το ΙΚΕΑ
Στην περίπτωση του ΙΚΕΑ, η εται-

ρεία αναμένεται τους επόμενους μήνες
να κάνει άνοιγμα στη Λεμεσό, εγκαινιάζοντας κέντρο παραγγελιών και
παραλαβών επίπλων και εξοπλισμού
σπιτιού.
Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας
έχουν χωροθετηθεί στα Πολεμίδια,
στο ισόγειο του συγκροτήματος της
υπεραγοράς Ορφανίδης. Πρόκειται
για κίνηση η οποία εντάσσεται στο
πλαίσιο του πλάνου του ομίλου Fourlis
για την Κύπρο. Σημειώνεται ότι το
ΙΚΕΑ, λειτούργησε στην Κύπρο για
πρώτη φορά το 2007.

Απόσταση αναπνοής
Σε απόσταση αναπνοής από το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται
πλέον το JYSK, λειτουργεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες το Home-
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mate, με μαλτέζικες καταβολές. Η
ξένη αλυσίδα χρησιμοποιεί τον χώρο
στον οποίο στεγαζόταν προηγουμένως
ο Ellinas DIY στη Λακατάμεια.
Με την άφιξή του το Homemate,
και αυτό διεκδικεί μερίδια αγοράς από
τον τομέα λιανικής πώλησης ειδών
σπιτιού στην πρωτεύουσα, ενώ τα
πρώτα δείγματα γραφής για τη διεύθυνση της εταιρείας είναι θετικά. Το
κατάστημα είναι το πρώτο άνοιγμα
της Alf Mizzi and Sons Ltd στην Κύπρο.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 στη Μάλτα και πρόκειται για το μεγαλύτερο
κέντρο βελτίωσης σπιτιού της χώρας,
ενώ έχει ενεργή συμμετοχή σε διάφορους τομείς της οικονομίας στη
Μάλτα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ

l

5

/ Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οταν ο Πάπας
ευλογεί ρομπότ
Πριν από μερικές εβδομάδες στην Ακαδημία Ζωής
του Βατικανού (Pontifical Academy of Life) πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα το μέλλον της
ανθρωπότητας δίπλα στα ρομπότ. Ο ίδιος ο Πάπας
Φραγκίσκος ενδιαφέρεται συστηματικά για την
επίδραση της τεχνολογίας, και μάλιστα πρόσφατα
το Βατικανό υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας
με τη Microsoft, με στόχο την εμφύσηση ηθικών
αρχών στην τεχνολογική εξέλιξη.
Ανάμεσα στις ατραξιόν του συνεδρίου ήταν ένα
ρομπότ που άρχισε να ψέλνει σε πέντε γλώσσες.
Ενώ εμείς στην Ελλάδα διαφωνούμε αν οι ιερείς θα
πρέπει να πληρώνονται ή όχι από το κράτος, ο
ηγέτης των ρωμαιοκαθολικών φαίνεται να εκτιμά
ότι η διάδοση των μηνυμάτων της ειρήνης και της
αγάπης θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει πιο γρήγορα,
πιο αποτελεσματικά και πιο οικονομικά από ρομπότ.
Το ζήτημα των ρομπότ όμως δεν είναι απλώς και
μόνον ένα θέμα υποκατάστασης εργαζομένων από
μηχανές. Ενώ ο προβληματισμός ξεκινά από τη
θέση των μηχανών στη σύγχρονη οικονομία της
αγοράς, η συζήτηση γρήγορα φθάνει στο πεδίο της
οντολογίας. Ποιοι είμαστε; Τι σημαίνει εαυτός, συνείδηση και νοημοσύνη; Εχουν τα ρομπότ ψυχή;
Ενας από τους κορυφαίους επιστήμονες ρομποτικής,
ο Ιάπωνας Χιρόσι Ισιγκούρο, συμμετείχε στο συνέδριο
του Βατικανού και υποστήριξε ότι τα ρομπότ ασφαλώς
έχουν ψυχή. Στους πολιτισμούς της Ανατολής, όλα
τα αντικείμενα έχουν ψυχή. Επομένως, οι Ιάπωνες
αποδέχονται εύκολα ότι και τα ρομπότ έχουν ψυχή.
Κι αν έχουν ψυχή θα αποκτήσουν και δικαιώματα.
Εμείς θα θεσμοθετήσουμε τα δικαιώματα των ρομπότ,
όπως θεσμοθετήσαμε τα δικαιώματα των ζώων.
Το καταπληκτικό είναι όμως ότι υποστηρίχθηκε
μέσα στο Βατικανό η υπόθεση ότι στο μέλλον θα
είμαστε όλοι ρομπότ. Αν ο εαυτός και η νοημοσύνη
είναι φαινόμενα που απλώς εκδηλώνονται μέσα
στη βιολογική συνθετότητα, τότε θα βρεθεί τρόπος
ώστε ο εαυτός να «φορτώνεται» στο cloud και από
εκεί να «κατεβαίνει» σε διάφορες μορφές ύλης. Θα
επιλέγεις να συνεχίζεις τη ζωή σου ως αυτοκίνητο,
ως διαστημόπλοιο ή απλώς ως άνθρωπος σε ένα
νέο συνθετικό σώμα. Πρόκειται για το νέο στάδιο
της δαρβινικής φυσικής επιλογής. Σε αυτό το στάδιο
ακόμα κι ένας Πάπας-ρομπότ θα είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.
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Εδαφος για συγχωνεύσεις στις τηλεπικοινωνίες
Ανοικτός ο δρόμος για αλλαγές στις εταιρείες - Μείωση παρόχων μπορεί να αυξήσει τις χρεώσεις, σύμφωνα με έρευνα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα τελευταία στοιχεία στην πίτα
των παρόχων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών έδειξαν τα δυνατά χαρτιά
και τις αδυναμίες των εταιρειών,
στους τομείς της κινητής και σταθερής τηλεφωνία και τις κινητές
και σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες
και την απήχηση στους νέους συνδρομητές. Μπορεί για παράδειγμα
η Cyta να διατηρεί το προβάδισμά
της στην παλέτα των ανταγωνιστών,
ωστόσο, οι μικρότεροι παίκτες δεί







Ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και μείωση του
αριθμού των παρόχων
μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση στις τιμές των
τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών αναφέρει
σχετική μελέτη της ένωσης Ευρωπαίων Ρυθμιστών Τηλεπικοινωνιών
(BEREC).
χνουν τη δυναμική τους στις σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, κερδίζοντας σοβαρά ποσοστά στις προτιμήσεις των νέων συνδρομητών.
Πηγές από την αγορά των τηλεπικοινωνιών ανέφεραν στην «Κ»
ότι το 5G θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στο τοπίο,
ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη
διαδικασία αδειοδότησης για τις
ραδιοσυχνότητες του δικτύου 5G
δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν
από το τέλος του 2019. Φυσικά ήδη
έχουν δοθεί πειραματικές άδειες
σε Cyta, MTN και Primetel ώστε να
ξεκινήσουν οι δοκιμές, ωστόσο, δεν
πρόκειται για υπηρεσία η οποία θα
προσφέρεται ακόμα στο κοινό. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με βάση
τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν πιο
έξυπνο για τους βασικούς παίκτες,
να κάνουν σκέψεις για συγχωνεύσεις
ή εξαγορές, ειδικότερα από τη στιγμή που τα μερίδια, δείχνουν ότι από
τους παίκτες, κάποιοι είναι πιο δυνατοί στην κινητή τηλεφωνία και
κάποιοι άλλοι στις υπηρεσίες σταθερού δικτύου. Ως εκ τούτου, μια
λογική εξήγηση, όπως αναφέρουν
οι ίδιες πηγές, θα ήταν να υπάρξει
κάποιου είδους συγχώνευση ή εξαγορά. Δεν αποκλείεται το επόμενο
διάστημα να υπάρξουν αλλαγές και
νέες κινήσεις στην σκακιέρα των
τηλεπικοινωνιών. Οι αδυναμίες
στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών είναι αναπόφευκτες λόγω
του μεγέθους της, αναφέρουν πηγές
από τη Cyta. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι όντως η κυπριακή αγορά
είναι περιορισμένου μεγέθους για
τον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
αν και τονίζουν ότι είναι απαραίτητο

Νέες ισορροπίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να φέρει το δίκτυο 5G. Με την επίσημη διαδικασία αδειοδότησης για ραδιοσυχνότητες του δικτύου 5G να μην ξεκινά πριν από το τέλος
του 2019, είναι σαφές ότι ο δρόμος για το δίκτυο νέας γενιάς, είναι ακόμα μακρύς.
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις
αδυναμίες που παρουσιάζονται σε
μικρές αγορές όπως είναι η κυπριακή, όπου οι οικονομίες κλίμακας είναι περιορισμένες. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο,
που γίνεται ανησυχία για τους βασικούς παράγοντες της αγοράς, ο
έντονος ανταγωνισμός και ο κατακερματισμός της αγοράς να οδηγήσουν σε μείωση των επενδύσεων,
γεγονός που, μακροπρόθεσμα, θα
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
αγορά.

Στην Ευρώπη
Σχετική μελέτη της ένωσης Ευρωπαίων Ρυθμιστών Τηλεπικοινωνιών (BEREC) σε σχέση με τη μείωση
των παρόχων τηλεπικοινωνίας επισημαίνει πάντως ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενδέχεται να οδηγήσει
σε αύξηση στις χρεώσεις. Η μελέτη
εστιάζει στις περιπτώσεις της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Γερμανίας. Σε αυτές τις αγορές οι συγχωνεύσεις εταιρειών τηλεπικοινωνίας είχαν ως αποτέλεσμα οι παίκτες
στην αγορά να γίνονται από τέσσερις, τρεις. Η μελέτη αναφέρει ότι
ειδικά στην Ιρλανδία η συγχώνευση
εταιρειών των ομίλων Hutchison
και Telefonica το 2014, οδήγησε σε
στατιστικά σημαντικές αυξήσεις
τιμολογίων στο καλάθι χαμηλής,
μέσης και υψηλής χρήσης. Οι αναλυτές εντόπισαν ανάλογα στοιχεία
στην περίπτωση της Γερμανίας μετά
τη συγχώνευση Telefonica και KPN
το 2014. Υπογραμμίζουν δε ότι οι
περιπτώσεις εξαγορών όπου οι παίκτες μειώνονται από τέσσερις σε
τρεις, θα πρέπει να τύχουν προσεκτικής προσέγγισης.

Τα μερίδια αγοράς και οι αυξομειώσεις
Από τη μία η Cyta διατηρεί το προβάδισμα στη σταθερή τηλεφωνία
με το ποσοστό της να ανέρχεται
στο 68,89% στο 2018, από την
άλλη παρουσιάζει κάποια πτώση
σε σχέση με τις αρχές του έτους.
Την ίδια ώρα τα μερίδια της Primetel (14,8%) και της Cablenet
(9,3%) παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις, ενώ το μερίδιο της
ΜΤΝ (7,51%) κάθε τρίμηνο παρουσιάζει μικρή σταθερή αύξηση.
Όσον αφορά τη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, καταγράφεται και
εδώ μικρή μείωση στα μερίδια της
Cyta με 56,2% στο τέλος του 2018
σε σχέση με 57,3% στο τέλος του
2017. Αύξηση κατέγραψε η Cablenet φτάνοντας το 21% από 20,3%,
ενώ το ποσοστό της ανέβασε και
η Primetel, φτάνοντας το 7,3% σε
σχέση με 6,8%. Η Cyta παραμένει,
ωστόσο, ισχυρή στην κινητή τηλεφωνία, χωρίς διαφοροποιήσεις
τον τελευταίο χρόνο, καθώς και
στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση με ποσοστό 90%, ακολουθεί η
ΜΤΝ με 6,4% και η Primetel με
3,6. Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς
κινητής τηλεφωνίας το ποσοστό
της Cyta ήταν 54,22% σε σύγκριση
με 54,33% στο τέλος του 2017, της
ΜΤΝ 34,79% σε σύγκριση με
35,46%, της Primetel 9,91% σε
σύγκριση με 9,32% και της Cablenet 1,08% σε σύγκριση με 0,89%.
Την ίδια ώρα Primetel και Cablenet κερδίζουν τους νέους συνδρομητές. Το νήμα κόβει η Primetel με ποσοστό 48% και ακολουθεί

ΑΡΘΡΟ

η Cablenet με ποσοστό 43%. Ωστόσο, η Cyta διατηρεί τη δυναμική
της επί του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης
σε διαδίκτυο, IPTV/CableTV και
σταθερή τηλεφωνία με 61,6% ακολουθεί η Cablenet με 25%, η Primetel με 12,9% και 0,5% η MTN.
Ικανοποιημένη είναι η Cyta
από τα τελευταία αποτελέσματα
και βλέπει σταθεροποίηση των
υψηλών μεριδίων της, στις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης. Σε επικοινωνία που είχε
η «Κ» με την εταιρεία, τονίστηκε
επίσης το γεγονός ότι η Cyta κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο από την αύξηση των
νέων συνδρομητών ευρυζωνικής
πρόσβασης. Ήδη ο οργανισμός
έχει επενδύσει στην ανάπτυξη
του οπτικού δικτύου του, καθώς
και την εγκατάσταση του δικτύου
κινητής 5ης γενιάς, δείχνοντας
τις προθέσεις του για διατήρηση
του πρωταγωνιστικού του ρόλου
στην αγορά.
Τα στοιχεία του Επιτρόπου για
τα μερίδια αγοράς είναι αρκετά
θετικά για όλους τους εναλλακτικούς παρόχους αναφέρει στην «Κ»
ο εμπορικός διευθυντής της Cablenet Περικλής Θεοδωρίδης.
«Έχουμε ανοδική πορεία στα μερίδια αγοράς. Φτάσαμε στο 21%,
ανεβήκαμε και αυτό σημαίνει ότι
μεγαλώσαμε κατά κάποιες χιλιάδες
συνδρομητές». Φυσικά στην περίπτωση της Cablenet αυτό που









Ικανοποιημένες με τα
μερίδιά τους παρουσιάζονται οι εταιρείες,
εξηγώντας στην «Κ»
τους λόγους. Ειδικότερα Cablenet και Primetel βλέπουν με θετικό
φακό τα στοιχεία για
τους νέους συνδρομητές σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών.
κρατούν είναι τα θετικά πρόσημα
στους νέους συνδρομητές των
σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Μιλώντας στην «Κ» ο marketing manager της PrimeTel Αλέξανδρος Ζάχος εξέφρασε την ικα-

νοποίηση του για τα ποσοστά, τα
οποία «κτύπησε» η εταιρεία του
το 2018. «Τα μερίδια αγοράς αντανακλούν τη συνεχή ανοδική
πορεία της PrimeTel, η οποία κερδίζει έδαφος και εδραιώνεται ως
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο,
αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς σε
όλες τις κατηγορίες δραστηριοποίησής της». Στα επόμενα βήματα της Primetel, οι επενδύσεις
στα δίκτυα νέας γενιάς, τόσο στην
κινητή όσο και στην σταθερή.
Προτεραιότητα η επέκταση του
δικτύου οπτικών ινών και ο σχεδιασμός του πρώτου Pre5G δικτύου κινητής στην Κύπρο με ταχύτητες που θα ξεπεράσουν τα
700Mbps, χωρίς φυσικά να παραγκωνίζεται ο τομέας της τηλεόρασης της Primetel. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για τη
δημιουργία σύγχρονων υποδομών
νέας γενιάς, αναμένεται να ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η PrimeTel ξεκίνησε την εγκατάσταση της πρώτης πιλοτικής πλατφόρμας 5G
στην Κύπρο τον περασμένο Σεπτέμβριο συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 5GENESIS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Ορίζοντας 2020».
Η «Κ» επικοινώνησε με την
ΜΤΝ για σχετικό σχόλιο, με την
εταιρεία να μην έχει μέχρι στιγμής
τοποθετηθεί επί του θέματος.

/ Του ΜΙΧΑΛΗ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Πολυδιάστατη η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων
Είναι κοινή διαπίστωση πως η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ικανότητά της να προσελκύει ξένες
επενδύσεις. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η Κύπρος, η
ανάκαμψη της οποίας αποτυπώθηκε και στην εισροή ξένων επενδύσεων. Η χώρα μας κατάφερε τα
τελευταία χρόνια να προσελκύσει
επενδύσεις σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο τομέας
των επενδυτικών ταμείων, οι τράπεζες, η ναυτιλία, η εκπαίδευση,
το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός,
ο ιατροφαρμακευτικός τομέας και
η ενέργεια.
Καθοριστικός παράγοντας ήταν
οι σωστές κινήσεις που έγιναν σε
επίπεδο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι στοχευμένες
δράσεις που υλοποιήθηκαν στο
εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις
επενδυτικές ευκαιρίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα μας. Η πρόσβαση

που προσφέρει στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
το ελκυστικό και διαφανές φορολογικό καθεστώς, το χαμηλό λειτουργικό κόστος, οι ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, η υψηλή
ποιότητα ζωής που μπορεί να προσφέρει, αλλά και το ταλαντούχο
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει,
συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό
επενδυτικό περιβάλλον.
Ουσιαστική συνεισφορά στην
προσπάθεια επανεκκίνησης της
αναπτυξιακής δραστηριότητας είχε
το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, με τα οφέλη του να αγγίζουν
το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, το
Πρόγραμμα συνέβαλε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
στην αύξηση των φορολογικών
εσόδων του κράτους, στη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
επιχειρήσεων, αλλά και στην αναθέρμανση κλάδων ζωτικής σημασίας για την οικονομία του τόπου.









Το κυπριακό επενδυτικό
πρόγραμμα σημαντικό
εργαλείο στην προσπάθεια για οικονομική
ανάπτυξη.
Επιπλέον, με την παρουσία επενδυτών διεθνούς εμβέλειας, ενισχύεται η προσπάθεια προώθησης της
Κύπρου ως ελκυστικού επιχειρηματικού κέντρου.
Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως Invest Cyprus θεωρούμε ότι
δημιουργήθηκε δυσανάλογος και
αχρείαστος θόρυβος, τον οποίο ως
Οργανισμός προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της
διεθνούς μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι οι αλλαγές που προωθήθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς τη σωστή κατεύθυν-

ση, αφού καθιστούν το πρόγραμμα
πιο στοχευμένο και προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας, θωρακίζοντας
την αξιοπιστία του. Παράλληλα,
με τις αλλαγές διανοίγονται ακόμη
μεγαλύτερες προοπτικές για προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων σε όλους ανεξαιρέτως τους
τομείς της οικονομίας.
Όπως καταδεικνύει σχετική μελέτη που εκπόνησε το Υπουργείο
Οικονομικών, η εντύπωση που
υπάρχει ότι η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων και για επίτευξη βιώσιμης και μακροχρόνιας
οικονομικής ανάπτυξης, εξαντλείται
στο Πρόγραμμα Πολιτογράφησης
μέσω επένδυσης ή ότι το Πρόγραμμα αφορά μόνο την αγορά ακινήτων, είναι εσφαλμένη, αν και είναι
γεγονός ότι η αγορά ακινήτων βελτιώθηκε θεαματικά από το πρόγραμμα αυτό.
Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων είναι πολυδιά-

στατη. Εξελίσσεται σε πολλούς τομείς και επίπεδα, στη βάση ενός
πολύ συγκεκριμένου στρατηγικού
σχεδιασμού, μέχρι στιγμής με θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα,
διαρκείς και έντονες είναι οι προσπάθειες του Invest Cyprus για
επέκταση και ενίσχυση εναλλακτικών τομέων της οικονομίας
στους οποίους εντοπίζονται ουσιαστικές αναπτυξιακές προοπτικές.
Τέτοιοι τομείς είναι οι νεοφυείς
επιχειρήσεις, η τεχνολογία, η υγεία,
η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η οπτικοακουστική βιομηχανία τα επενδυτικά ταμεία κ.ά.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για
εμπλουτισμό του επενδυτικού προϊόντος και των πλεονεκτημάτων
και ευκαιριών που προσφέρουμε
ως χώρα.
Αυτό που χρειάζεται είναι διαρκής μελέτη της αγοράς και των διεθνών τάσεων, σωστή στόχευση,

μα κυρίως συνεχής βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και του επενδυτικού προϊόντος που
προσφέρουμε, μέσω σωστών και
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που
έχουμε ανάγκη για βελτίωση του
σωστού επιχειρείν στη χώρα μας.
Για να στεφθούν οι προσπάθειές
μας με επιτυχία, είναι απαραίτητη
η επίδειξη υπευθυνότητας απ’
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Δεν έχουμε περιθώρια για άστοχους
ή επιπόλαιους χειρισμούς και προσεγγίσεις. Αρμόδιοι φορείς, Πολιτεία, ιδιωτικός τομέας και ΜΜΕ,
οφείλουμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό και την αξιοπιστία που η χώρα έκτισε τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Μιχάλης Π. Μιχαήλ είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού
Προώθησης Επενδύσεων – Invest
Cyprus.
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Αύξηση 30%
στα νέα στεγαστικά
αναμένουν
οι τράπεζες φέτος

ΑΠΕ

Ανάκαμψη της αγοράς στεγαστικών δανείων που ήταν «παγωμένη» για χρόνια διαβλέπουν οι τράπεζες για το 2019, καθώς σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις η αύξηση για
νέες χρηματοδοτήσεις θα αγγίξει
φέτος το 30%. Η τάση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ανόδου της
ζήτησης που σημειώθηκε το 2018,
ανεβάζοντας τις νέες χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν για την
αγορά κατοικίας στα 320 εκατ.
ευρώ από 260 εκατ. ευρώ το 2017
(αύξηση 20%).
Σύμφωνα με στοιχεία από τις
τράπεζες, το μέσο στεγαστικό δάνειο διαμορφώθηκε το 2018 στις
70.000 ευρώ και οι νέες χρηματοδοτήσεις γίνονται με αυστηρότερους όρους σε σχέση με το παρελθόν. Αναγκαία προϋπόθεση
είναι η ιδία συμμετοχή του δανειολήπτη στο απαιτούμενο κεφάλαιο
σε ποσοστό 25% τουλάχιστον.
Από το ύψος της συμμετοχής εξαρτάται, άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό
και το ύψος του επιτοκίου, που
κυμαίνεται μεταξύ 4% έως και περίπου 5,5% για την αγορά κατοικίας, ενώ για τα επισκευαστικά
δάνεια που δεν έχουν προσημείωση το μέσο επιτόκιο διαμορφώνεται κοντά στο 7%-8%.
Περαιτέρω ώθηση στην αγορά
των στεγαστικών δανείων υπήρξε

το 2018 και από το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον», μέσω
του οποίου οι τράπεζες εκταμίευσαν περίπου άλλα 40 εκατ. ευρώ,
ανεβάζοντας το συνολικό ύψος
των νέων χορηγήσεων στα 360
εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τα νούμερα
αυτά σε τίποτε δεν θυμίζουν το
παρελθόν όπου η αγορά κατοικίας
με τραπεζική χρηματοδότηση
ήταν η ατμομηχανή της οικονομίας. Η επάνοδος, ωστόσο, των
τραπεζών στη χρηματοδότηση
της αγοράς κατοικίας δημιουργεί
συγκρατημένη αισιοδοξία και για
την αύξηση των τραπεζικών εργασιών και την ενίσχυση των εσόδων από τόκους, που υποχωρούν
σταθερά τα τελευταία χρόνια.
Η απουσία των τραπεζών από
τη χρηματοδότηση της αγοράς
κατοικίας δεν ήταν μόνο συνέπεια
της περιορισμένης ρευστότητας
που είχαν οι τράπεζες. Σε μεγάλο
βαθμό οφείλονταν στην έλλειψη
ζήτησης για στεγαστικά δάνεια,
καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία
από τις 69.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν
το 2017 –έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία– μόλις
το 15% αποκτήθηκε μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης. Σημαντικό μέρος των αγοραπωλησιών στην αγορά ακινήτων χρηματοδοτήθηκε μέσω του αποθη-
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Ηπιο ρυθμό ανόδου
των τιμών κατοικιών
«βλέπει» η Moody’s

Στα 320 εκατ. οι χρηματοδοτήσεις
για αγορά κατοικίας το 2018
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Το μέσο στεγαστικό δάνειο διαμορφώθηκε το 2018 στις 70.000 ευρώ
και οι νέες χρηματοδοτήσεις γίνονται με αυστηρότερους όρους σε σχέση
με το παρελθόν. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ιδία συμμετοχή του δανειολήπτη στο απαιτούμενο κεφάλαιο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον.







Εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης το 85%
των αγοραπωλησιών
ακινήτων το 2017.
σαυρισμού των ελληνικών νοικοκυριών, ενώ ένα επίσης σημαντικό τμήμα ήταν από ξένα κεφάλαια για την απόκτηση της
«χρυσής βίζας».
Η ζήτηση που εκδηλώνεται αφορά κυρίως δάνεια για την αγορά
κατοικίας, αλλά σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, αυξητική
είναι η ζήτηση το τελευταίο διάστημα και για επισκευαστικά δάνεια, που αποτελούν το 25% των
νέων εκταμιεύσεων. Η τάση αυτή
αποδίδεται στο ενδιαφέρον που
υπάρχει από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών για την ενοικίαση του ακι-

νήτου τους μέσω ηλεκτρονικών
πλατφορμών, όπως είναι η Airbnb,
η HomeAway κ.ά. Με δεδομένο
ότι τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται μέσω Airbnb πρέπει να
είναι απολύτως λειτουργικά και
καλά συντηρημένα, αρκετοί είναι
αυτοί που καταφεύγουν στην τραπεζική χρηματοδότηση για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.
Η ανάκαμψη της αγοράς των
στεγαστικών δανείων που εκδηλώνεται σταδιακά είναι, μεταξύ
άλλων, αποτέλεσμα και της ανακοπής της πτώσης στις τιμές των
οικιστικών ακινήτων. Ετσι ενώ
στο παρελθόν οι ανάγκες για στέγαση αναβάλλονταν λόγω της
προοπτικής περαιτέρω πτώσης
των τιμών, η προσδοκία αυτή δείχνει να εξαντλείται και μερίδα
των νοικοκυριών επανακάμπτει
στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση των αναγκών για στέγαση.

Αλλο ένα «λιθαράκι» στο αφήγημα
της ανάκαμψης της ελληνικής
αγοράς ακινήτων έβαλε χθες ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s, ο οποίος σε σχετική έκθεση προχώρησε στην πρόβλεψη
για περαιτέρω ήπιο ρυθμό αύξησης των τιμών των κατοικιών
κατά τη διάρκεια των επόμενων
12-18 μηνών. Υπενθυμίζεται ότι,
κατά το 2018, οι τιμές πώλησης
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,5%
πανελλαδικώς, κάτι που συνέβη
για πρώτη φορά τα τελευταία 10
χρόνια και αποδίδεται στην αυξημένη ροή ξένων επενδύσεων
στην εγχώρια κτηματαγορά (ιδίως
στις κατοικίες), αλλά και στο βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με την ανάλυση της
Moody’s, η εν λόγω εξέλιξη είναι
θετική και για την αξιολόγηση
των ελληνικών ομολόγων, τις τράπεζες, αλλά και τα στεγαστικά δάνεια, ή όσα έχουν ως ενέχυρο κάποιο ακίνητο.
Oπως ανέφερε ο κ. Νώντας Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος της Moody’s, η ανάκαμψη των τιμών των
κατοικιών θα επιδράσει θετικά
στις προσπάθειες των τραπεζών
να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, καθώς θα διευκολύνει την πώληση χαρτοφυλακίων δανείων με ακίνητα ως ενέχυρο. Επίσης, η ανοδική πορεία
των αξιών των κατοικιών θα παράσχει πρόσθετα κίνητρα στους
δανειολήπτες, προκειμένου να
αναχρηματοδοτήσουν το στεγαστικό τους δάνειο, δεδομένης της
υψηλότερης αξίας της ιδιοκτησίας
τους.
Αντιστοίχως, ο κ. Μιγκέλ Λόπεθ
Πατρόν, αναλυτής, βοηθός αντιπρόεδρος και εκ των συντακτών
της ανάλυσης της Moody’s, σημείωσε ότι οι τιμές των κατοικιών

θα καταγράψουν ήπια και όχι ταχύτερη ανοδική πορεία το προσεχές διάστημα, λόγω των υψηλών φόρων ακίνητης περιουσίας,
της μείωσης του πληθυσμού της
χώρας, των υψηλών επιτοκίων
για νέα στεγαστικά δάνεια και
της διατήρησης των νέων χορηγήσεων δανείων σε χαμηλό επίπεδο, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να εστιάζουν στην προσπάθεια μείωσης των πολύ υψηλών
μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Υπενθυμίζεται ότι σε ανάλογο
μήκος κύματος για την πορεία
της αγοράς κατοικίας τους επόμενους μήνες ήταν και η ετήσια
έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα. Σε αυτήν, επισημάνθηκε,







Kατά το 2018,
οι τιμές πώλησης
κατοικιών αυξήθηκαν
κατά 1,5%
πανελλαδικώς.
μεταξύ άλλων, ότι προϋποθέσεις
για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ισορροπίας
στην αγορά των ακινήτων είναι
η αποκατάσταση της παροχής
ρευστότητας από το πιστωτικό
σύστημα και η οικονομική σταθερότητα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ισόρροπη και βιώσιμη
ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων
θα εξαρτηθεί από τη διασπορά
των επενδύσεων και την επέκταση της ζήτησης σε μεγαλύτερο
φάσμα της αγοράς, απ’ ό,τι μέχρι
σήμερα, που περιορίζεται κατά
κύριο λόγο σε περιοχές που ευνοούνται από την άνοδο του τουρισμού.
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Οι φόροι «εξαφάνισαν» τα υψηλά εισοδήματα
Ολοένα και λιγότεροι επαγγελματίες, μέτοχοι εταιρειών αλλά και μισθωτοί και αγρότες δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Η… εκδίκηση των ειλικρινέστερων φορολογουμένων της χώρας παίρνει
σάρκα και οστά και αποτυπώνεται
ολοένα και πιο έντονα στις φορολογικές δηλώσεις. Η επεξεργασία των
στοιχείων αποτελεί αδιάψευστο
στοιχείο για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κυβερνητική πολιτική τόσο στον τομέα των
φόρων όσο και στο επίπεδο των
ασφαλιστικών εισφορών. Μέσα σε
μόλις μία τριετία, ο αριθμός των
φορολογουμένων που εμφανίζουν
ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των
20.000 ευρώ μειώθηκε κατά 93.191
άτομα. Οι φορολογούμενοι αυτοί –
κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μέτοχοι εταιρειών αλλά και μισθωτοί
και αγρότες– δήλωσαν το 2018 εισοδήματα μειωμένα κατά 4 δισ. συγκριτικά με το 2015. Μετρήσιμη είναι
και η ζημία που υπέστη το ελληνικό







Συνολικά το 2018 δηλώθηκαν 4 δισ. λιγότερα σε
σχέση με το 2015, παρά
την αύξηση του ΑΕΠ.
Δημόσιο, καθώς οι «πλουσιότεροι»
των φορολογουμένων (ή ειλικρινέστεροι μέχρι τουλάχιστον το 2015)
πλήρωσαν 332 εκατ. ευρώ λιγότερα
το 2018 συγκριτικά με το 2015, παρά
την κατακόρυφη αύξηση των φορολογικών συντελεστών.
Εννοείται ότι οι απώλειες για το
Δημόσιο είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς δεν συνυπολογίζονται οι απώλειες
από ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες
τα τελευταία δύο χρόνια είναι άμεσα
συνδεδεμένες με το φορολογητέο εισόδημα. Το 2018, ο αριθμός των φορολογουμένων που δήλωσαν ατομικό
εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, περιορίστηκε σε 743.768 άτομα έναντι
836.959 ατόμων που ήταν το 2016.
Αντίστοιχα, οι έχοντες ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, δήλωναν
το 2015 28,88 δισ. και το 2018 περιόρισαν το αντίστοιχο ποσό στα 24,931
δισ. Αυτή η μεταβολή δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί από την πορεία της οικονομίας, καθώς από το 2015 έως το
2018, το ΑΕΠ κινήθηκε ανοδικά. Είναι
ξεκάθαρα αποτέλεσμα της φορολογικής πολιτικής, κάτι που προκύπτει
και από τα επιμέρους στοιχεία:
1. Μειώθηκαν δραματικά τα δηλω-

θέντα εισοδήματα από μερίσματα.
Το 2015, οι έχοντες αποδοχές άνω
των 20.000 ευρώ τον χρόνο, δήλωσαν
3,146 δισ. από τη συγκεκριμένη «πηγή», όταν όλοι οι φορολογούμενοι
μαζί δήλωσαν συνολικά 4,554 δισ.
από μερίσματα. Το 2018, τα εισοδήματα από μερίσματα αυτών που έχουν
ατομικό εισόδημα άνω των 20.000
ευρώ περιορίστηκαν σε 1,808 δισ.
με τη μείωση να φτάνει στο… 42,5%
ή σε 1,337 δισ. Ο λόγος είναι προφανής: Αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων στο 15%,
επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης
στα μερίσματα με συντελεστές που
έφταναν στο 10%, ενώ με την ψήφιση
του ν. Κατρούγκαλου, δημιουργήθηκε
πολύ μεγάλη αναστάτωση και σε ό,τι
αφορά την επιβολή ασφαλιστικών
εισφορών επί των διανεμόμενων κερδών. Πλέον, το σύνολο των μερισμάτων, που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, έχει περιοριστεί στα
2,184 δισ.
2. Οι «ευπορότεροι» των αυτοαπασχολουμένων αντέδρασαν με γενναία μείωση των δηλωθέντων κερδών στη διπλή «επίθεση» από εφορία
και ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι και
το 2015, το εισόδημά τους φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστή
26% ή 33% (ανάλογα με το αν ξεπερνούσε ή όχι τις 50.000 ευρώ),
ενώ οι εισφορές δεν είχαν σύνδεση
με το εισόδημα. Ετσι, στις δηλώσεις
του 2015, οι αυτοαπασχολούμενοι
με ατομικό εισόδημα άνω των 20.000
ευρώ, δήλωσαν 3,442 δισ. Το 2018,
οι επαγγελματίες γνώριζαν ότι η αυτοτελής φορολόγηση έχει αντικατασταθεί με κλίμακα και ότι οι εισφορές είναι συνδεδεμένες με το
εισόδημα με τη συνολική επιβάρυνση
να ξεπερνά ακόμη και το 60%. Το
δηλωθέν εισόδημα των εχόντων
αποδοχές άνω των 20.000 ευρώ, συμπιέστηκε στα 2 δισ.
3. Η τακτική της λογιστικής «φτωχοποίησης» αποτυπώνεται και στα
στοιχεία των μισθωτών αλλά ακόμη
και των αγροτών. Το συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
συντάξεις και ναυτικό εισόδημα,
εμφανίζεται να είναι αυξημένο κατά
1,4 δισ. το 2018 σε σχέση με το
2015. Από την περαιτέρω ανάλυση
όμως, προκύπτει ότι οι έχοντες αποδοχές άνω των 20.000 ευρώ, εμφάνισαν 834 εκατ. λιγότερα. Αντίστοιχα, και το αγροτικό εισόδημα παρέμεινε στα επίπεδα του 1,4 δισ. σε
ετήσια βάση, αλλά οι αγρότες με
αποδοχές άνω των 20.000 ευρώ δήλωσαν 345 εκατ. ευρώ λιγότερα.

Τα επιδόματα... αυξάνουν τις μηδενικές δηλώσεις
Από το 2015 έως το 2018, ο πληθυσμός
της χώρας μειώθηκε αισθητά, καθώς
οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις,
ενώ η «φυγή» στο εξωτερικό συνεχίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, οι φορολογικές δηλώσεις αποκάλυψαν μεγάλη
αύξηση στον αριθμό των φορολογουμένων. Το 2016, δηλώθηκαν 8,744
εκατομμύρια μοναδικά ΑΦΜ και το
2018 περισσότερα από 8,9 εκατομμύρια. Δηλαδή, καταγράφηκε αύξηση
στον αριθμό των φορολογουμένων
κατά 163.319 άτομα μέσα σε μόλις
δύο χρόνια. Υπήρχε ένα πολύ ισχυρό
κίνητρο για εκατοντάδες χιλιάδες
φορολογουμένους να σπεύσουν να
κάνουν φορολογική δήλωση και αυτός δεν ήταν άλλος από τα πάσης
φύσεως επιδόματα και τα έκτακτα
μερίσματα. Στα περισσότερα από τα
επιδόματα που μοίρασε αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, μπήκε το κριτήριο
της 5ετούς μόνιμης παραμονής στη
χώρα ή το κριτήριο του να έχει υπο-

βληθεί φορολογική δήλωση. Από ό,τι
φαίνεται, οι ενδιαφερόμενοι ανταποκρίθηκαν χωρίς όμως αυτό να έχει
κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα για
τα φορολογικά έσοδα.
Το 2015, κατατέθηκαν 792.932
δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα και
το 2018 οι μηδενικές δηλώσεις έφτασαν τις 840.762. Συνολικά, ο πληθυσμός της χώρας με ατομικό εισόδημα
από μηδέν έως και 10.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 248.808 άτομα. Το 2015,
οι φορολογούμενοι της κατηγορίας
ανέρχονταν στα 5,836 εκατομμύρια
άτομα και το 2018 έφτασαν στα 6,085
εκατομμύρια άτομα.
Το ποσοστό των φορολογουμένων
αυτής της κατηγορίας –στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο
των δικαιούχων επιδομάτων– έχει
φτάσει να αντιστοιχεί στο 68% των
φορολογουμένων της χώρας. Οι φτωχότεροι στα χαρτιά είχαν μεγαλύτερο
εισόδημα το 2018 συγκριτικά με το

2015: δήλωσαν 25,296 δισ. ευρώ το
2018 έναντι 24,135 δισ. ευρώ το 2015.
Αυτό όμως δεν είχε κανένα αντίκρισμα για τα δημόσια έσοδα τα οποία
μάλιστα μειώθηκαν αντί να αυξηθούν. Ετσι, το 68% του ενεργού πληθυσμού της χώρας κατέβαλε μόλις
561 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 606
εκατ. ευρώ το 2015 και αυτό παρά
το γεγονός ότι μεσολάβησε διπλή
μείωση του αφορολόγητου ορίου.
Οι ενδείξεις προσπάθειας «προσαρμογής» της δήλωσης ώστε να
αποφεύγεται η φορολογική επιβάρυνση και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα επιδόματα, είναι σαφείς:
1. Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των
«φιλοξενουμένων». Από τότε που
αποφασίστηκε το εισόδημα των φιλοξενουμένων να προστίθεται σε
αυτό των υπόλοιπων μελών του νοικοκυριού ώστε το επίδομα να χορηγείται με βάση το συνολικό εισόδημα,

οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις ώστε
να διεκδικήσουν τις δικές τους πιθανότητες είσπραξης του επιδόματος.
2. Τα εισοδήματα προσαρμόζονται
στα επιθυμητά επίπεδα ώστε να
αποφεύγονται οι συνέπειες. Σε σύνολο 398.737 δηλώσεων που υποβάλλονται από αυτοαπασχολουμένους, οι 276.686 αποτυπώνουν εισόδημα έως και 7.000-8.000 ευρώ.
Αυτό είναι και το όριο καταβολής
των ελάχιστων ασφαλιστικών εισφορών.
3. Οι μισθωτοί που δηλώνουν αποδοχές στο όριο του αφορολογήτου
(δηλαδή έως και 9.000 ευρώ) έφτασαν
να δηλώνουν 15,5 δισ. ευρώ έναντι
14,162 δισ. ευρώ προ τριετίας, κάτι
που σημαίνει ότι αύξησαν τις αποδοχές τους κατά 1,3 δισ. ευρώ χωρίς
όμως να έχουν και αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση.

Μέσα σε μία τριετία οι προσωπικές εταιρείες μειώθηκαν κατά 31.834
Οι εταίροι των προσωπικών επιχειρήσεων –ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων– βρέθηκαν στο μάτι του
κυκλώνα μετά την ενεργοποίηση
του νόμου Κατρούγκαλου και του
νέου τρόπου υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών ο οποίος
συνέδεε το ύψος των κερδών με το
δηλωθέν εισόδημα. Μετά τον αρχικό
αιφνιδιασμό, όμως, φαίνεται ότι
βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν
στη νέα επιβάρυνση, η οποία μάλιστα συνδυάστηκε και με αύξηση

του συντελεστή υπολογισμού του
φόρου στο 29%. Από το 2015 μέχρι
το 2018, ο αριθμός των προσωπικών
εταιρειών μειώθηκε κατά 31.834,
ενώ τα δηλωθέντα κέρδη συμπιέστηκαν κατά 924 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:
1. Φορολογική δήλωση υπέβαλαν
το 2018 μόλις 96.875 προσωπικές
εταιρείες έναντι 128.709 που είχαν
υποβάλει το 2015. Μέσα σε μία τριετία, ο αριθμός τους συρρικνώθηκε
κατά 24,7%.

2. Τα δηλωθέντα κέρδη περιορίστηκαν στα 1,663 δισ. ευρώ από 2,587
δισ. ευρώ το 2015. Η μείωση των
924 εκατ. ευρώ (με προφανές δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι Ο.Ε.
και οι Ε.Ε. φορολογούνται με ενιαίο
συντελεστή) αντιστοιχεί σε περίπου
35,7%.
Η μείωση του αριθμού των προσωπικών εταιρειών δεν υποδηλώνει
απαραίτητα και διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι

υπήρξε κύμα μετατροπής επιχειρήσεων από προσωπικές σε κεφαλαιουχικές, κατά κύριο λόγο Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Ο
λόγος δεν ήταν άλλος από το ασφαλιστικό. Στις Ο.Ε. και στις Ε.Ε., οι
εισφορές υπολογίζονται με βάση
τα δηλωθέντα κέρδη. Στις ΙΚΕ ο μέτοχος δεν πληρώνει εισφορές με
βάση τα μερίσματα που εισπράττει,
αρκεί η ΙΚΕ να μην είναι μονοπρόσωπη. Ετσι, έγινε μεγάλη «στροφή»
όπως αποδεικνύεται και από τα στα-

τιστικά στοιχεία: Οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ) αυξήθηκαν το 2018 σε 84.452 έναντι
73.759 που ήταν το 2015.
Στις τάξεις των μικρομεσαίων κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν υπήρξε
καμία ουσιαστική αύξηση κερδών.
Ο αριθμός των νομικών προσώπων
αυτής της κατηγορίας που δήλωσε
κέρδη έως 30.000 ευρώ, αυξήθηκε
από το 2015 στο 2018 σε 84.452 το
2018 από 59.854 το 2015. Ωστόσο,
τα δηλωθέντα κέρδη ανήλθαν σε

μόλις 167 εκατ. ευρώ έναντι 129
εκατ. ευρώ το 2015. Συνολικά, οι
κεφαλαιουχικές εταιρείες δήλωσαν
μεγάλη αύξηση κερδών σε σχέση
με το 2015 (10,853 δισ. ευρώ από
7,101 δισ. ευρώ το 2015).
Ωστόσο, η αύξηση αυτή έχει προέλθει από τις ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 7,5
εκατ. ευρώ εκάστη, οι οποίες και
δήλωσαν αθροιστικά περίπου 5,5
δισ. ευρώ έναντι μόλις 2,8 δισ. ευρώ
το 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΑΝΟΥ
MOVEMBER CYPRUS 2018
Από την εκστρατεία/έρανο (με αριθμό άδειας Ν.Π. 57/2018) η
οποία διενεργήθηκε από την 1/11/2018 μέχρι τις 30/11/2018,
από το Round Table 1 Λευκωσίας στα πλαίσια του Movember
Cyprus 2018, συλλέχτηκε το συνολικό ποσό των €14,574 το
οποίο θα δοθεί προς το Movember Foundation.
Όλα τα έξοδα του εράνου που ανήλθαν στο ποσό των €848,
καλύφθηκαν από χορηγίες και άλλες πηγές και άρα το πιο
πάνω συνολικό ποσό θα διατεθεί προς το Movember
Foundation σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνει η
αναφερόμενη άδεια.

Στις 09 Δεκεμβρίου 2018
πραγματοποιήθηκε το
Χριστουγεννιάτικο
Παζαράκι του Ροταριανού
Ομίλου Λευκωσίας-Σαλαμίς
με αριθμό αδείας
133/2018. Τα καθαρά
έσοδα ανήλθαν στο ποσό
των Ευρώ €1221, τα οποία
θα δοθούν στο Κέντρο
Απόστολος Παύλος
(Λιοπέτρι) για άτομα με
ειδικές ικανότητες.
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΣ,

ΔΙΕΘΝΗ
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Πότε εξασφαλίζουν τα φθηνότερα
αεροπορικά εισιτήρια οι ταξιδιώτες
Τέσσερις μύθοι γύρω από το κλείσιμο αεροπορικών εισιτηρίων
οδηγούν σε τέσσερα μεγάλα λάθη,
που τελικά κοστίζουν αρκετά
χρήματα στους καταναλωτές. Με
το καλοκαίρι να πλησιάζει και
τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται κάθε μήνα
που περνάει, η ιστοσελίδα Marketwatch καταγράφει τι πρέπει
να κάνουν οι ταξιδιώτες και ποιες
διαδικτυακές υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να
καταφέρουν να κλείσουν τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια.
Ο πρώτος και σημαντικότερος
μύθος που δεν ισχύει, σύμφωνα
με στοιχεία της αγοράς, είναι πως
όσο νωρίτερα κλείσει κανείς εισιτήριο, τόσο φθηνότερα θα το
πληρώσει. Αυτό μπορεί να ισχύει
σε ορισμένες περιπτώσεις ή για
ορισμένες προσφορές, ωστόσο
γενικά δεν ισχύει.
Το ιδανικό διάστημα για να
πετύχει κανείς τη φθηνότερη τιμή αεροπορικού εισιτηρίου είναι
να το κλείσει κατά μέσον όρο
76 ημέρες προτού κάνει το ταξίδι,
σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού διαδικτυακού πρακτορείου ταξιδίων CheapAir, που
δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο και
βασίστηκε σε στοιχεία από 917
εκατ. εισιτήρια που εκδόθηκαν
σε οκτώ χιλιάδες αγορές.
Φυσικά και θα υπάρχουν καλές
προσφορές νωρίτερα ή αργότερα,
ωστόσο κατά μέσον όρο αν κλείσει κανείς αεροπορικό εισιτήριο
315 με 203 ημέρες νωρίτερα θα
το πληρώσει 50 δολάρια περισσότερο. Αν κλείσει 202 με 116
ημέρες νωρίτερα από το ταξίδι
θα πληρώσει το εισιτήριο 20 δο-

λάρια περισσότερο. Η χρονική
περίοδος για να πετύχει κανείς
τη χαμηλότερη τιμή είναι να ψάξει εισιτήριο 115 με 20 ημέρες
πριν κάνει το ταξίδι. Αν περιμένει
έως την τελευταία στιγμή ενδέχεται να πληρώσει το εισιτήριο
μέχρι και κατά 220 δολάρια περισσότερο.







Η χρονική περίοδος
για να πετύχει κανείς
τη χαμηλότερη
τιμή είναι να ψάξει
εισιτήριο 115 με 20
ημέρες προτού
κάνει το ταξίδι.
Μία ακόμη καλή συμβουλή είναι να ελέγχει ο ταξιδιώτης όχι
μόνο την τιμή εισιτηρίων αλέρετούρ με την ίδια αεροπορική
εταιρεία, αλλά να ελέγχει και εισιτήρια απλής μετάβασης (χωρίς
κλείσιμο επιστροφής) από διαφορετικές εταιρείες, λέει στο
Marcketwatch η Γκέιμπ Σάγκλι
του ταξιδιωτικού ιστότοπου Travelzoo.
Χρήσιμο για να δει κάποιος αν
η τιμή που του προσφέρεται είναι
συμφέρουσα ή όχι είναι και το
εργαλείο που προσφέρει η Google.
Καθώς αρχίζει να κοιτάζει τιμές
αεροπορικών εισιτηρίων για συγκεκριμένο προορισμό εμφανίζει
ένδειξη που λέει κατά πόσον η
τιμή που βλέπει ο καταναλωτής
είναι υψηλή, συνηθισμένη ή χαμηλή σε σύγκριση με τον μέσο

όρο. Επίσης, όταν έχει η Google
τις σχετικές πληροφορίες, λέει
στον καταναλωτή κατά πόσον
αναμένεται να αυξηθεί ή να μειωθεί η τιμή που βλέπει.
Δεύτερος μύθος σχετικά με τα
αεροπορικά εισιτήρια είναι πως,
αν υπάρχει ενδιάμεση στάση με
αλλαγή αεροπλάνου μέχρι τον τελικό προορισμό, τότε το εισιτήριο
θα είναι πάντοτε φθηνότερο.
Κατά μέσον όρο ο ταξιδιώτης
θα εξοικονομήσει 5% της τιμής
αν το εισιτήριο περιλαμβάνει
μια ενδιάμεση στάση, αν και
όλο και περισσότερες απευθείας
πτήσεις ενδέχεται να είναι φθηνότερες, σύμφωνα με στοιχεία
του αμερικανικού ιστότοπου
Hooper που συγκρίνει τιμές εισιτηρίων.
Το βασικό κριτήριο που καθορίζει αν η τιμή με ενδιάμεση στάση θα είναι φθηνότερη ή όχι είναι
αν η μοναδική εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο απευθείας είναι
χαμηλού κόστους, τότε το πιθανότερο είναι το εισιτήριο με ενδιάμεση στάση από άλλη εταιρεία
να είναι ακριβότερο.
Τρίτος μύθος είναι πως αν παραμείνει ο ταξιδιώτης στον τόπο
διακοπών το Σαββατοκύριακο,
τότε το αεροπορικό εισιτήριο θα
είναι ακριβότερο.
Η μοναδική περιοχή όπου
ισχύει αυτό είναι η Καραϊβική
(όπου η παραμονή το Σάββατο
αυξάνει το κόστος κατά 6%). Στην
Ευρώπη ισχύει το αντίθετο. Αν
μείνει ο ταξιδιώτης στον τόπο
διακοπών το Σάββατο βράδυ,
τότε το αεροπορικό εισιτήριο είναι κατά μέσον όρο 40% φθηνότερο.

Ο λόγος που η παραμονή το
Σάββατο οδηγεί σε φθηνότερο
αεροπορικό εισιτήριο είναι πως
οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν
να καταλάβουν χάρη σε αυτόν
τον παράγοντα αν ο επισκέπτης
ταξιδεύει για αναψυχή ή για εργασία. Είναι απίθανο να κάνει
κάποιος διακοπές και να μη μείνει
και το Σάββατο, και εξίσου απίθανο να ταξιδεύει για δουλειά
και να παραμείνει στον προορισμό και το Σάββατο.
Ετσι οι αεροπορικές εταιρείες
διαχωρίζουν τις δύο κατηγορίες
ταξιδιωτών και χρεώνουν με υψηλότερη τιμή όσους ταξιδεύουν
για εργασία. Στην Καραϊβική
ισχύει το αντίθετο, διότι η ζήτηση
για εισιτήρια για μία εβδομάδα
είναι πολύ υψηλή οπότε οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υψηλότερες τιμές για ταξίδια που περιλαμβάνουν το Σάββατο, σύμφωνα με έκθεση του Hooper.
Τέταρτος μύθος είναι πως τα
αεροπορικά εισιτήρια είναι πάντοτε φθηνότερα τις Τρίτες. Σύμφωνα με την έκθεση του CheapAir, οι τιμές είναι σχεδόν παρόμοιες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με στοιχεία
του Hooper οι τιμές εισιτηρίων
για εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ
είναι χαμηλότερες τις Τρίτες κατά 1,6%.
Σε κάθε περίπτωση, ο ταξιδιώτης καλό θα είναι να αρχίσει να
ψάχνει για εισιτήριο περίπου
τρεις μήνες πριν από το ταξίδι,
να συγκρίνει πάντοτε τιμές, αεροπορικές εταιρείες και ιστοτόπους και, φυσικά, να έχει πάντοτε
ανοιχτά τα μάτια του για προσφορές.

REUTERS

Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να ψάχνουν και τι να προσέχουν

Ενας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι αν παραμείνει ο ταξιδιώτης
στον τόπο διακοπών το Σαββατοκύριακο, τότε το αεροπορικό εισιτήριο θα είναι
ακριβότερο. Η μοναδική περιοχή όπου ισχύει αυτό είναι
η Καραϊβική. Στην Ευρώπη ισχύει το αντίθετο.
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Κατεβάζει ταχύτητα
η γερμανική οικονομία
λόγω εμπορικού πολέμου

«Παζάρι» Γαλλίας,
Γερμανίας για
τους επικεφαλής
σε ΕΚΤ και Ε.Ε.
Βερολίνο και Παρίσι κινούνται
σταδιακά προς συμφωνία που θα
μπορούσε να οδηγήσει τον Γενς
Βάιντμαν, κεντρικό τραπεζίτη
της Γερμανίας, στην προεδρία
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με δημοσίευμα
της αμερικανικής εφημερίδας
Wall Street Journal.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί
μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου
και εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία θα πρόκειται για πλήρη
ανατροπή της κατάστασης, καθώς
στα τέλη του καλοκαιριού του 2018
η Αγκελα Μέρκελ δεν είχε διαψεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις
οποίες το Βερολίνο ενδιαφέρεται
πρωτίστως να εξασφαλίσει την
επόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και όχι της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα
στη WSJ, αρχικά η Γαλλία ενδιαφερόταν για την προεδρία της ΕΚΤ.
Η δε Γερμανίδα καγκελάριος είχε
αποφασίσει πέρυσι το καλοκαίρι
να θυσιάσει την προεδρία της ΕΚΤ,
την οποία δεν έχει αναλάβει ποτέ
Γερμανός, ώστε να εξασφαλίσει
πως ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι Γερμανός πολιτικός, ανέφεραν πλη-

ροφορίες που είχε δημοσιεύσει η
Handelsblatt. Είναι άγραφος νόμος
πως δεν γίνεται στελέχη της ίδιας
εθνικότητας να καταλαμβάνουν
την προεδρία δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμικών οργανισμών.
Η Μέρκελ φαίνεται πως είχε
αποφασίσει ότι είναι σημαντικότερο για τη χώρα να εξασφαλίσει
την προεδρία της Κομισιόν, η
οποία διαπραγματεύεται εκ μέρους της Ε.Ε. εμπορικές συνθήκες,
ενώ είναι και ο θεματοφύλακας
των ευρωπαϊκών κανόνων σε ζητήματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής. Ωστόσο η προοπτική να
κερδίσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τη νίκη στις ευρωεκλογές συγκεντρώνει σήμερα λιγότερες πιθανότητες, γεγονός που κάνει το
Βερολίνο να στρέψει και πάλι το
βλέμμα στην προεδρία της ΕΚΤ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη WSJ,
και το Παρίσι θεωρεί πλέον πως
είναι σημαντικότερο να διεκδικήσει
την προεδρία της Κομισιόν και όχι
της ΕΚΤ. Κατά τη WSJ, αν τελικά
διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι ο
Γενς Βάιντμαν θα πρόκειται για
μεγάλη νίκη της Αγκελα Μέρκελ,
που θα τη βοηθήσει να αντικρούσει
την κριτική που δέχεται στο εσωτερικό του κόμματός της, ενώ θα

REUTERS

Αυξάνονται οι πιθανότητες
να διαδεχθεί τον Ντράγκι ο Βάιντμαν

Ενδεχόμενη ανάδειξη του Γενς Βάιντμαν στην προεδρία της ΕΚΤ δεν θα ευχαριστούσε πολλούς, καθώς ο κεντρικός τραπεζίτης τάσσεται παγίως υπέρ
της σκληρής νομισματικής πολιτικής.







Το Παρίσι θεωρεί
πλέον πως είναι
σημαντικότερο
να διεκδικήσει
την προεδρία της
Κομισιόν και όχι της ΕΚΤ.
της επιτρέψει να αφήσει το στίγμα
της στην πολιτική της Ευρωζώνης
και μετά την αποχώρησή της από
την καγκελαρία, δεδομένου πως
η θητεία του προέδρου της ΕΚΤ
διαρκεί οκτώ χρόνια.
Βέβαια, ενδεχόμενη ανάδειξη
του Βάιντμαν στην προεδρία της
ΕΚΤ δεν θα ευχαριστούσε πολλούς,
περιλαμβανομένων των αγορών,

καθώς ο κεντρικός τραπεζίτης
τάσσεται παγίως υπέρ της σκληρής
νομισματικής πολιτικής ενώ σήμερα η οικονομία της Ευρωζώνης
βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης,
σύμφωνα με τη WSJ. Ο Βάιντμαν
έχει αντιταχθεί σε όλες τις κομβικές επιλογές της κεντρικής
τράπεζας και του Μάριο Ντράγκι
από το 2011 και μετά, περιλαμβανομένης της απόφασης που
θεωρείται ευρέως ότι απέτρεψε
τη διάσπαση της Ευρωζώνης
όταν ο Ντράγκι είχε πει τον Ιούλιο
του 2012 πως θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» ώστε να αποτρέψει τη
διάλυση του ευρώ. Είχε επίσης
εκφράσει αντιρρήσεις και για
την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης (QE) που εφάρμοσε η ΕΚΤ
μεταξύ 2015 και 2018.

Διάσταση απόψεων μεταξύ Shell
και πετρελαιοβιομηχανιών των ΗΠΑ
Λόγω διαφωνιών σε θέματα κλιματικής αλλαγής, αποχωρεί από την Ενωση Πετρελαϊκών

αγοράς κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου και για τον μεταποιητικό
κλάδο στις ΗΠΑ. Ο εμπορικός πόλεμος, η επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας αλλά και η αποδυνάμωση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αρχίζουν να επηρεάζουν την
οικονομία των ΗΠΑ.

Η αμερικανική οικονομία
Αν και έχουν προστεθεί σχεδόν
500.000 θέσεις εργασίας από τότε
που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε
τα ηνία του Λευκού Οίκου, επικρατεί απαισιοδοξία για το μέλλον
εξαιτίας των επιπτώσεων από την
πολιτική προστατευτισμού που
ακολουθούν οι ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, παραδείγματος χάριν, δημιουργήθηκαν μόνο 4.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί
εδώ και ένα χρόνο.
Προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν,
μάλιστα, πτώση των θέσεων εργασίας στις εργοστασιακές μονάδες
των ΗΠΑ μέσα στον Μάρτιο. Οπως
διαπιστώνουν οι New York Times,
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες
μειώνουν το προσωπικό τους. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η απόφαση της General Motors να «παγώσει» κάθε δραστηριότητα σε εργοστάσιο του Οχάιο, καταργώντας
ουσιαστικά 14.000 θέσεις εργασίας.
Μέσα στην εβδομάδα, το υπουργείο
Εμπορίου των ΗΠΑ παρουσίασε
στοιχεία που επιβεβαιώνουν πτώση
των επενδύσεων τον Φεβρουάριο.
«Θα πρέπει να αναμένουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης στον μεταποιητικό κλάδο των ΗΠΑ», σχολιάζει ο Αντριου Χάντερ, οικονομολόγος στην Capital Economics.

Φινλανδία: δίχτυ ασφαλείας το ΕΕΕ
Η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όσους άνεργους Φινλανδούς και Φινλανδές
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα τους έκανε να αισθάνονται λιγότερη ανασφάλεια, να
είναι πιο ήρεμοι και γενικά να
έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση. Αυτά προκύπτουν από
την προκαταρκτική έκθεση του
Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης
Kela. Πρόκειται για ένα κοινωνικό
πείραμα-σταθμό στη Φινλανδία,
το οποίο δείχνει και τις αδυναμίες
του υπάρχοντος συστήματος που
συσχετίζει το επίδομα ανεργίας με
την εξεύρεση έστω και μιας υποτυπώδους απασχόλησης ωρών. Τα
αρχικά αποτελέσματα του προγράμματος, που διήρκεσε δύο χρόνια,
φανερώνουν ότι οι 2.000 συμμετέχοντες δεν είχαν ούτε περισσότερες
ούτε λιγότερες πιθανότητες να
βρουν δουλειά από τους αντίστοιχους ανέργους που λάμβαναν τα
παραδοσιακά επιδόματα. Ωστόσο
και ψυχολογικά και οικονομικά αισθάνονται καλύτερα. Είχαν περισ-

σότερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στους κοινωνικούς θεσμούς. Πίστευαν περισσότερο στον
εαυτό τους και στην ικανότητά τους
να επηρεάσουν την ίδια τους τη
ζωή, την οικονομική κατάστασή
τους και τις προοπτικές να εξεύρουν
εργασία. Η εικόνα αυτή, που αποτυπώνεται από το πείραμα του κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος
στη Φινλανδία, αντιπαραβάλλεται
με τα ισχύοντα στη φινλανδική κοινωνία. Λόγου χάριν, οι συνήθεις δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας διαμαρτύρονται, επειδή στο τέλος κάθε
μήνα είναι αδύνατον να υπολογίσουν πόσα χρήματα θα έχουν. Εάν
βρουν μια οποιαδήποτε ημιαπασχόληση, αυτό θα επηρεάσει το ποσόν
του επιδόματος. Εάν αρνηθούν μια
θέση εργασίας ή ένα πρόγραμμα
κατάρτισης, θα υποστούν κυρώσεις
οικονομικές, επίσης. Ορισμένοι, μάλιστα, ανακάλυψαν πως εάν ασχοληθούν με ένα αγαπημένο τους χόμπι, μπορεί να μην πάρουν καθόλου
επίδομα ανεργίας.
BLOOMBERG

Μικρότερη παραγγελία στην Airbus
ASSOCIATED PRESS

Εκτός του πανίσχυρου λόμπι των
πετρελαϊκών ομίλων των Ηνωμένων
Πολιτειών τίθεται η Royal Dutch
Shell λόγω ριζικών διαφωνιών ως
προς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Οπως αναφέρει ο ολλανδοβρετανικός όμιλος, δεν θα ανανεώσει του χρόνου τη συμμετοχή
του στην Αμερικανική Ενωση Πετρελαϊκών και Πετροχημικών Βιομηχανιών, ενώ παράλληλα ανέφερε
και ακόμα εννέα φορείς όπου συμμετέχει και με τις οποίες έχει κάποιες αποκλίσεις. Με ορισμένους
από αυτούς δεν εναρμονίζονται οι
θέσεις της, συμπεριλαμβανομένων
του ισχυρού Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου και του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τα συμπεράσματα αυτά δημοσιεύθηκαν σε έκθεση, η οποία
είναι και η πρώτη του είδους, σχετικά με το εάν η συμμετοχή της
Shell σε κλαδικές ενώσεις και συναφείς φορείς υπονομεύει το έργο
της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιθανολογείται
ότι η εν λόγω έκθεση θα κυκλοφορήσει ευρέως στον κλάδο, ενώ
επισημαίνεται ότι ανάλογους προβληματισμούς έχουν και άλλοι
όμιλοι που είναι και αυτοί μέλη
στους ίδιους φορείς και ενώσεις.
Και αυτό, επειδή δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από μετόχους να
προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά
τους μοντέλα, ούτως ώστε να επιτύχουν τον στόχο της Συμφωνίας
του Παρισιού για αποτροπή της
ανόδου της θερμοκρασίας όχι πέραν του 1,5 βαθμού Κελσίου. Πάντως, παρά τις διαφωνίες με το
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, η Shell ανέφερε πως θα να συνεχίσει να συζητεί μαζί τους επί του θέματος.
Επιπλέον, θα παραμείνει μέλος
τους, ενώ έφερε ως παράδειγμα
πως το 2017 το ινστιτούτο κατέβαλε προσπάθεια να ανακληθούν
κανόνες που αφορούσαν τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η
γερμανική οικονομία λόγω της μείωσης της ζήτησης από το εξωτερικό
για τα προϊόντα της. Αιτίες, ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στην
Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο, η αποδυνάμωση της ανάπτυξης στην Κίνα και η αβεβαιότητα του Brexit.
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας έδειξαν
τη μεγαλύτερη πτώση των βιομηχανικών παραγγελιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ενώ
τα πέντε μεγαλύτερα ερευνητικά
ινστιτούτα στη χώρα αναθεώρησαν
προς τα κάτω τις προβλέψεις τους
για την ανάπτυξη κατά το ήμισυ,
διαβλέποντας πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,8% αντί του 1,6% που
προβλέπονταν αρχικά.
Οι ενδείξεις για την πορεία της
γερμανικής οικονομίας, η οποία
εξαρτάται από τις εξαγωγές, μέσα
στο 2019 είναι ήδη ανησυχητικές.
Στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι
βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 4,2% σε σύγκριση με
ένα μήνα πριν και κατά 8,4% από
πέρυσι, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2009. Το
υπουργείο Οικονομίας πρόσθεσε,
μάλιστα, πως «οι συνθήκες στη μεταποίηση θα συνεχίσουν να είναι
υποτονικές μέσα στους επόμενους
μήνες, ιδιαίτερα λόγω της χαμηλής
εξωτερικής ζήτησης». Μέσα στον
Φεβρουάριο, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6% από τον προηγούμενο μήνα. «Αυτό που προκαλεί
ένας εμπορικός πόλεμος είναι η
απότομη μείωση των επενδύσεων»,
σχολιάζει η Κάρεν Γουόρντ, στρατηγική αναλύτρια στην JPMorgan
Asset Management.
Οικονομολόγοι και αναλυτές της

Σύμφωνα με τη Shell, οι διαφωνίες με την Αμερικανική Ενωση Πετρελαϊκών και Πετροχημικών Βιομηχανιών
είναι τόσο θεμελιώδεις, ώστε δεν μπορεί να παραμείνει στους κόλπους της. Σε αντίθεση με τη Shell, η Ενωση δεν υποστηρίζει την τιμολόγηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ή ρύπων) και δεν
έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού.
Η Shell, αντιθέτως, επιθυμούσε
να παραμείνουν σε ισχύ. Ωστόσο,
η διάσταση απόψεων με την Αμερικανική Ενωση Πετρελαϊκών
και Πετροχημικών Βιομηχανιών
είναι τόσο θεμελιώδης, ώστε δεν
μπορεί να παραμείνει στους κόλπους της. Σε αντίθεση με τη Shell,
η ένωση δεν υποστηρίζει την τιμολόγηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
(ή ρύπων) και δεν έχει δημοσίως
ταχθεί υπέρ του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού.

Βήμα
«Είναι για εμάς ένα πρώτο βήμα», παρατηρεί η Shell. «Η δημοσίευση της έκθεσης μας φέρνει

πιο κοντά σε περισσότερη διαφάνεια στις δραστηριότητές μας
σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι δικοί μας επενδυτές
αλλά και η κοινωνία πολιτών, με
την ευρεία έννοια, θα πρέπει να
έχουν πεισθεί ότι συνεργαζόμαστε
εποικοδομητικά με άλλους ενδιαφερομένους για την κλιματική
αλλαγή». Οι ενώσεις ενεργειακών
ομίλων στην Αμερική αλλά και
στην Ευρώπη βρίσκονται στο στόχαστρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και όλων όσων δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, αιτούμενοι πιο αυστηρούς κανόνες για τον συγκε-

κριμένο κλάδο. Το 2018, η Shell
από πλευράς της δεσμεύθηκε πως
θα δημοσιοποιεί περισσότερα
στοιχεία για την δραστηριότητά
της, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα
ότι δεν διοχετεύει κεφάλαια σε
οργανισμούς, οι οποίοι με το έργο
τους εμποδίζουν την προσπάθεια
μείωσης των εκπομπών ρύπων.
Αξίζει να αναφερθεί, εν κατακλείδι, πως πολύ πρόσφατα η
Royal Dutch Shell ανακοίνωσε
ότι, στο πλαίσιο του περιορισμού
του ανθρακικού αποτυπώματός
της, θέλει έως το 2030 να γίνει η
μεγαλύτερη στον κόσμο πάροχος
καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας
από εναλλακτικές πηγές.
BLOOMBERG

Η συμφωνία-ορόσημο που είχαν υπογράψει στις 25 Μαρτίου ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο
Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ
για την παραγγελία 300 αεροσκαφών
της Airbus με τιμή 31 δισ. ευρώ περιλαμβάνει δεκάδες παραγγελίες που
είχαν ήδη ανακοινωθεί και την προέγκριση συμφωνιών που δεν έχουν
ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με
πληροφορίες του Reuters. Ο αριθμός
των αεροσκαφών Airbus που θα παραγγείλουν κινεζικές εταιρείες καθορίστηκε εν μέρει από γεωπολιτικούς
παράγοντες, ανέφεραν δύο πηγές
στο Reuters.
H παραγγελία προς την Airbus θα
ανέλθει περίπου στα 31 δισ. ευρώ,
ωστόσο το ύψος των πραγματικών
νέων παραγγελιών είναι χαμηλότερο,
σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.
Στις παραγγελίες που έχουν ανακοινωθεί δύο φορές περιλαμβάνεται
αυτή για αγορά δέκα Airbus A350
από ανώνυμο αγοραστή, η οποία
αποτελεί επανάληψη παραγγελίας
για δέκα αεροσκάφη που είχε δώσει
πέρυσι η Sichuan Airways. H αποκάλυψη περιορίζει σε κάποιο βαθμό

τη σημασία της ανακοίνωσης που
είχαν κάνει οι Μακρόν και Σι στο Παρίσι και η οποία είχε αποτελέσει οικονομικό αποκορύφωμα της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή
της επίσημης Κίνας στην αγορά αεροσκαφών έπειτα από απουσία μεγαλύτερη του ενός έτους, εξαιτίας
της έντασης στο παγκόσμιο εμπόριο.
Ο αριθμός των 300 αεροσκαφών αποφασίστηκε στο τέλος της διαδικασίας
και ενώ εξελισσόταν ήδη η επίσκεψη
Σι, αν και συνήθως η παραγγελία αεροσκαφών ολοκληρώνεται σε διάστημα πολλών μηνών, αναφέρει στο
Reuters η μία πηγή. Η Airbus αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες
της παραγγελίας, όμως άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο ο συνολικός αριθμός
των αεροσκαφών να περιλαμβάνει
κενά. Η συμφωνία «δημιουργεί το
πλαίσιο έγκρισης για αεροσκάφη που
έχουν παραγγείλει κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, είτε πρόκειται για
υπάρχουσες είτε για μελλοντικές παραγγελίες», είπε εκπρόσωπος Τύπου
της Airbus.
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Ηλεκτροκίνητα Golf
χωρίς οδηγό δοκιμάζει
η VW στο Αμβούργο
Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται
στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, η
οποία αποτελεί το επόμενο μεγάλο
στοίχημα για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Χθες, ο γερμανικός κολοσσός της Volkswagen ανακοίνωσε πως ξεκίνησε τις δοκιμές σε ηλεκτρικά οχήματα άνευ οδηγού στους
δρόμους του Αμβούργου, ενώ δύο
άλλες επίσης γερμανικές εταιρείες,
οι Daimler και ΒΜW, ανακοίνωσαν
πως η σχεδιαζόμενη συνεργασία
τους θα εστιαστεί στην κατασκευή
προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στην Κίνα. Ας πάρουμε, όμως, τα
πράγματα από την αρχή.
Στους δρόμους του Αμβούργου
η VW δοκιμάζει πέντε ηλεκτρικά
μοντέλα Golf. Εχουν ειδικό σύστημα
ασφαλούς αυτόνομης οδήγησης,
σαρωτές, αισθητήρες, λέιζερ και
ραντάρ και κινούνται σε μια απόσταση 3 χιλιομέτρων. Επιπλέον, οι
δοκιμές αυτές συνδέονται και συνδυάζονται με πρόγραμμα που καταρτίζει το Αμβούργο και αφορά
την τοποθέτηση έξυπνων σηματοδοτών. Οπως παρατηρεί ο επικεφαλής του τμήματος ερευνών της Volkswagen, Αξελ Χάινριχ, «για να μπορέσουμε να κάνουμε την οδήγηση
ασφαλέστερη και ανετότερη στο
μέλλον, τα αυτοκίνητα θα πρέπει

και αυτόνομα να γίνουν, αλλά και
πιο έξυπνα». Παράλληλα, όπως ο
ίδιος υπογράμμισε, θα πρέπει και
οι ίδιες οι πόλεις να διαθέτουν ένα
ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα
παράσχει συγκεκριμένες δυνατότητες στα μελλοντικά αυτοκίνητα.
Οι προσπάθειες της Volkswagen







«Για να μπορέσουμε
να κάνουμε την οδήγηση ασφαλέστερη και
ανετότερη στο μέλλον,
τα αυτοκίνητα θα πρέπει και αυτόνομα να
γίνουν, αλλά και πιο
έξυπνα».
εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία, στην οποία έχει αποδυθεί,
ώστε να μην βρεθεί εξοστρακισμένη
από την ανταγωνίστρια Waymo –
η οποία μπορεί να μην είναι μια
κλασική αυτοκινητοβιομηχανία,
αλλά την ανταγωνίζεται ευθέως.
Πρόκειται για τη θυγατρική της Google, η οποία ενασχολείται με την

τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης
και αυτή τη στιγμή θεωρείται η κορυφαία στα μελλοντικά ρομποταξί,
που θα κινούνται χωρίς οδηγό, εκμεταλλευόμενα τις δυνατότητες
της ρομποτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ανά τον κόσμο αυτοκινητοβιομηχανίες συγκροτούν συμμαχίες,
ώστε να μειώσουν τα κόστη της
νέας τεχνολογίας και να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Λόγου χάριν,
η BMW θα συνεργαστεί με την
Daimler στο πεδίο της αυτόνομης
οδήγησης. Η δε Daimler, μαζί με
την κινεζική Geely, η οποία είναι
μέτοχός της, θα κατασκευάσει όλα
τα μελλοντικά ηλεκτρικά μικρού
κυβισμού Smart (θυγατρική της
Daimler) στην Κίνα. Πάντως, αν
και οι περισσότεροι κατασκευαστές
στοχεύουν σε οχήματα άνευ οδηγού, η γαλλική PSA (Peugeot Citroen) δεν συμμετέχει στην όλη διαδικασία λόγω κόστους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άνευ
οδηγού αμάξια κατηγοριοποιούνται
βάσει μιας κλίμακας από 1 έως 5,
το οποίο σημαίνει ότι ξεκινούν από
ένα όχημα χωρίς κανένα σύστημα
τεχνητής οδήγησης και φθάνουν
έως οχήματα χωρίς καν οδηγό. Τα
Golf, τα οποία τώρα δοκιμάζει η
Volkswagen, ανήκουν στην κατη-

SHUTTERSTOCK

Η εταιρεία ξεκίνησε τα τεστ σε συνεργασία με τον δήμο της πόλης

Στους δρόμους του Αμβούργου η VW δοκιμάζει πέντε ηλεκτρικά μοντέλα Golf. Εχουν ειδικό σύστημα ασφαλούς αυτόνομης οδήγησης, σαρωτές, αισθητήρες, λέιζερ και ραντάρ και κινούνται σε μια απόσταση 3 χιλιομέτρων. Επιπλέον,
οι δοκιμές αυτές συνδέονται και συνδυάζονται με πρόγραμμα που καταρτίζει το Αμβούργο και αφορά την τοποθέτηση έξυπνων σηματοδοτών.
γορία 4, όπως και εκείνα της BMW.
Η τελευταία τα υποβάλλει σε εξαντλητικά τεστ στην πόλη του Μονάχου από το 2017.

Γερμανική συμμαχία
Στην περίπτωση των Daimler και
ΒΜW, συμβαίνει το εξής: τον προ-

ηγούμενο μήνα γράφτηκε στον γερμανικό Τύπο πως οι εταιρείες συζητούν για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν στη δημιουργία πλατφορμών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Αυτό θα εξοικονομούσε σε καθεμία
τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ. Δεν διέψευσαν τις επαφές τους, αλλά δεν

διευκρίνισαν εάν θα συμμαχήσουν
στη δημιουργία ολόκληρων πλατφορμών. Τέλος, σε δημοσίευμα της
Suddeutsche Zeitung αναφέρεται
ότι η συνεργασία τους θα περιοριστεί σε κοινή παραγωγή προσιτού
ηλεκτρικού αμαξιού στην Κίνα.
BLOOMBERG, REUTERS

Πρόσκληση του Πάπα σε πετρελαιοβιομηχανίες
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
ίσως να το θέλει... ο διάβολος,
αλλά είναι βέβαιον πως δεν το
θέλει καθόλου ο Θεός και οι εκπρόσωποί του επί της γης. Ο Πάπας Φραγκίσκος βρίσκεται σε
εγρήγορση για το θέμα, εξ ου
και προσκάλεσε τον Ιούνιο στο
Βατικανό τους επικεφαλής των
μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων
και αυτό συμβαίνει δεύτερη φορά
σε διάστημα δωδεκαμήνου. Τα
σχετικά αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, προσθέτοντας ότι η πρόσκληση εντάσσεται
στην ευρύτερη κινητοποίηση
της Αγίας Εδρας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, που προξενεί εν πολλοίς την κλιματική αλλαγή.

Μεταξύ των ομίλων που έχουν
προσκληθεί, συγκαταλέγονται
η βρετανική ΒΡ, η ιταλική ΕΝΙ,
η ολλανδοβρετανική Royal Dutch
Shell, η αμερικανική ExxonMobil,
αλλά και ισχυροί επενδυτικοί
όμιλοι. Λόγου χάριν, πέρυσι την
αντίστοιχη διάσκεψη είχαν παρακολουθήσει υψηλόβαθμα στελέχη των ΕxxonMobil, Eni, BP
και των επενδυτικών κεφαλαίων
BlackRock. Από την BlackRock
ο επικεφαλής της Λάρι Φινκ είχε
συμμετάσχει στη διάσκεψη του
2018, στο πλαίσιο της οποίας οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι
ο κόσμος χρειάζεται δραστικές
αλλαγές στο θέμα των καυσίμων.
Συγκεκριμένα, ότι ενόσω ο πλανήτης μεταβαίνει στην εποχή
των καυσίμων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί και ότι υπάρχει
επάρκεια στις αντίστοιχες προμήθειες. Η φετινή διάσκεψη τοποθετείται στις 13 και 14 Ιουνίου,
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Μεταξύ των ομίλων που έχουν προσκληθεί από τον Πάπα Φραγκίσκο
συγκαταλέγονται η βρετανική ΒΡ, η ιταλική ΕΝΙ, η ολλανδοβρετανική Royal
Dutch Shell, η αμερικανική ExxonMobil, αλλά και ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι.







Ο Πάπας Φραγκίσκος
κάλεσε τις μεγάλες
πετρελαϊκές εταιρείες
για να συζητήσουν
τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου
του θερμοκηπίου.

ενώ τα υψηλόβαθμα διοικητικά
στελέχη των ενεργειακών ομίλων
θα έχουν συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο τη δεύτερη ημέρα.
Το ζωηρό ενδιαφέρον του Ποντίφικα, που ασκεί και αυτός με
τη σειρά του πιέσεις στις ενεργειακές εταιρείες – χρονολογείται
από το 2015 όταν και είχε δηλώσει πως πρόκειται για ζήτημα
ηθικής τάξεως. Οπως είχε ανα-

φέρει προσφάτως το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg,
οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και όλων
όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης
του πλανήτη. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, τους ασκούν πιέσεις
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα
για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, που ευθύνονται για
την υπερθέρμανση και να εναρμονιστούν με τη στόχευση της
διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, η οποία επιδιώκει να συγκρατηθεί η αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη
έως 1,5 βαθμό Κελσίου.
Από την περυσινή διάσκεψη
υπό την αιγίδα της Αγίας Εδρας
μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί
έως σήμερα, ειδικά σε θέματα
που συζητήθηκαν και αφορούσαν την τιμολόγηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Ειδικότερα, η ολλανδοβρετανική Royal Dutch
Shell υπό τις εντονότατες πιέσεις
των επενδυτών δέχθηκε πέρυσι
να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών της, ενώ η ΒΡ δήλωσε ότι
θα δίνει στη δημοσιότητα πιο
πολλά στοιχεία για την προσαρμογή του επιχειρηματικού της
μοντέλου στον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως τον Μάρτιο
η ιταλική Εni δήλωσε πως θα
δενδροφυτεύσει 80 εκατομμύρια
στρέμματα στην Αφρική, με στόχο τη δημιουργία δάσους, ώστε
να αντισταθμίσει τις εκπομπές
ρύπων στην ήπειρο από τις δραστηριότητές της εκεί μέχρι το
2030.
BLOOMBERG

Η αμερικανική θυγατρική της Deutsche Bank στο Tζάκσονβιλ της Φλόριντας,

η οποία συναλλασσόταν με την Danske, είχε εντοπίσει αμφιλεγόμενες
πράξεις.

Γνώριζαν, αλλά δεν μίλησαν
για το ξέπλυμα από την Danske
Πολλά χρόνια πριν αποκαλυφθεί
το πρόσφατο, τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο με το ξέπλυμα χρήματος στη δανέζικη τράπεζα Danske Bank (και συγκεκριμένα στη
θυγατρική της στην Εσθονία), ορισμένοι υποψιάζoνταν τι συνέβαινε.
Η αμερικανική θυγατρική της Deutsche Bank στο Tζάκσονβιλ της
Φλόριντας, η οποία συναλλασσόταν
με την Danske, είχε εντοπίσει αμφιλεγόμενες πράξεις. Συγκεκριμένα,
χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι, οι οποίοι
ήταν επιφορτισμένοι να παρακολουθούν την εναρμόνιση των κινήσεων με τους διεθνείς κανόνες
διαφάνειας, διαπίστωσαν αμφισβητούμενες συναλλαγές τουλάχιστον 150 δισ. δολαρίων για λογαριασμό της εσθονικής θυγατρικής της Danske.
Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πόσο
άμεσα ενημέρωσαν οι εν λόγω
υπάλληλοι την Deutsche Bank,
ωστόσο ζήτησαν πιο αυστηρό έλεγ-

χο συγκεκριμένων πελατών. Η
απάντηση, πάντως, που έλαβαν
από τους προϊσταμένους τους ήταν
η συνήθης, δηλαδή «μην μιλάτε,
κοιτάτε τη δουλειά που έχετε να
διεκπεραιώσετε και ξεχάστε ό,τι
είδατε». Σύμφωνα με εσωτερικά
έγγραφα της Deutsche Bank HΠΑ,
αρχεία δικαστικών αρχών και συνεντεύξεις δεκάδων ανθρώπων,
μεταξύ των οποίων και 20 νυν και
πρώην εργαζομένων σε αυτήν, δείχνουν ότι η αμερικανική της μονάδα
σε μεγάλο βαθμό ανθίστατο επί
σειρά ετών στο να εναρμονιστεί
με αυστηρούς κανόνες για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος.Βάσει, τέλος, όλων αυτών των απόρρητων εγγράφων μπορεί κανείς να
εξηγήσει γιατί η Deutsche Bank
ΗΠΑ εξακολουθούσε να εξυπηρετεί
τις συναλλαγές της Danske, όταν
άλλες τράπεζες είχαν παύσει πλέον
τις επαφές μαζί της.
BLOOMBERG
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Ανω-κάτω η αγορά ακινήτων από τα ξένα funds

Οι επιθετικές κινήσεις τους σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς και οι δυνατότητες αντίδρασης των ελληνικών ΑΕΕΑΠ
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ολο και πιο έκδηλη είναι πλέον η
«δυσφορία» στελεχών των εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
(ΑΕΕΑΠ) για την εντεινόμενη παρουσία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity funds), τα
οποία συμμετέχουν σε δημοπρασίες
και διαγωνισμούς πώλησης ακινήτων
(κυρίως από τράπεζες) και υιοθετούν
ιδιαίτερα επιθετική πολιτική, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερο
τίμημα από εκείνο που θα ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν οι ΑΕΕΑΠ.
Οι τελευταίες, έχοντας υπόψη τους
την ανάγκη παροχής υψηλών μερισμάτων στους μετόχους τους, αλλά
και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος, συγκριτικά με ένα fund, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και
ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι οι
αποδόσεις των ακινήτων υποχωρούν
συνολικά στην αγορά, καθώς αυξάνονται οι αξίες. Εν ολίγοις, δυσκολεύονται να αποκτήσουν και ακίνητα,
όπου πιθανώς δεν καλούνται να ανταγωνιστούν κάποιο fund, λόγω του
ότι οι ιδιοκτήτες αυξάνουν τις απαιτήσεις τους. Στην πρόσφατη ετήσια
οικονομική έκθεσή της, η Trastor
Properties ΑΕΕΑΠ ανέφερε ότι η
«παρατηρούμενη αποκλιμάκωση
των ζητούμενων αποδόσεων οφείλεται στη συγκέντρωση όλο και περισσότερων ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων που στοχεύουν στο ίδιο
επενδυτικό προϊόν με τις ΑΕΕΑΠ».
Συμπλήρωσε δε ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων
από funds που έχουν πιο ευέλικτο
νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο από
τις ΑΕΕΑΠ, με αποτέλεσμα να προβλέπεται και περαιτέρω μείωση των
εισοδηματικών αποδόσεων, ακριβώς
λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών.
Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι
η πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Αρη
Καρυτινού, διευθύνοντος συμβούλου
της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ στο
πρόσφατο συνέδριο του Economist.
Οπως ανέφερε, τρέφει αμφιβολίες
για το «εάν θα απογειωθούμε, όπως
νομίζουν κάποιοι από αυτούς που
έρχονται στην αγορά ακινήτων. Προς
το παρόν, βλέπουμε κυρίως κερδοσκοπικά funds, όπως φαίνεται και
στους διαγωνισμούς που γίνονται

για πώληση χαρτοφυλακίων ακινήτων», σημείωσε ο κ. Καρυτινός. Συνέχισε, μάλιστα, τονίζοντας ότι «οι
αποτιμήσεις που προσφέρονται είναι
πολύ καλά νέα για τις τράπεζες και
κακά νέα για τους επενδυτές αυτών
των funds. Πιστεύουν πως ξαφνικά
θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των
ενοικίων, λόγω της ανάπτυξης της
οικονομίας. Είναι ένα στοίχημα που
θα δούμε αν θα βγει». Σύμφωνα με
τον ίδιο, αυτό θα κριθεί από το κατά
πόσο θα υπάρξουν μεγάλες εταιρείες
μέσα από συγχωνεύσεις, αν δηλαδή
θα αλλάξει η δομή της οικονομίας.
Τότε, όντως, τα ενοίκια γραφειακών
χώρων θα αυξηθούν.
Οπως αναφέρουν πάντως στελέχη
της αγοράς ακινήτων, σε αντίθεση
με τις ΑΕΕΑΠ, τα επενδυτικά fund
μπορούν να «ικανοποιηθούν» και







Τα επενδυτικά funds
μπορούν να «ικανοποιηθούν» και με χαμηλότερες αποδόσεις,
καθώς προσβλέπουν
και στη μελλοντική μεταπώληση των κτιρίων.
με χαμηλότερες αποδόσεις, καθώς
προσβλέπουν και στη μελλοντική
μεταπώληση των κτιρίων που θα
αποκτήσουν και άρα και σε υπεραξίες. Τα funds μπορούν να μοχλεύσουν τις επενδύσεις τους, χωρίς την
ανάγκη καταβολής υψηλών μερισμάτων, όπως οι ΑΕΕΑΠ, και επιπλέον συνυπολογίζουν στην επενδυτική στρατηγική τους και στην
προσδοκώμενη απόδοση και στις
μελλοντικές υπεραξίες από την πώληση των ακινήτων που θα αγοράσουν σήμερα. Δηλαδή, ενσωματώνουν στις αποδόσεις που επιθυμούν
όχι μόνο τα έσοδα από τα μισθώματα,
αλλά και τη μεταπωλητική αξία του
κάθε ακινήτου, καθώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επενδυτές σήμερα αποσκοπούν σε μεγάλο βαθμό
στην αποκόμιση υπεραξιών στο μέλλον, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι
μία από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε.
όπου οι τιμές των ακινήτων είναι

ακόμη «προσιτές» και προσφέρουν
υψηλές αποδόσεις.
Υπό την έννοια αυτή, τα funds
έχουν περισσότερο βραχυπρόθεσμο
χαρακτήρα από μια ΑΕΕΑΠ, καθώς
ούτως ή άλλως κάθε τέτοιο επενδυτικό
«όχημα» έχει και κάποια ημερομηνία-στόχο για την αποεπένδυση από
την εκάστοτε αγορά. Στον αντίποδα,
οι ΑΕΕΑΠ έχουν σαφώς πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και παράλληλα
την υποχρέωση καταβολής υψηλών
μερισμάτων στους μετόχους τους.
Το παράδειγμα του πρόσφατου
χαρτοφυλακίου ακινήτων που πώλησε η Alpha Bank είναι χαρακτηριστικό. Ο λόγος για πέντε κτίρια
γραφείων εισοδήματος, μισθωμένα
σε εταιρείες όπως η Vodafone, η
ΑΧΑ, η Samsung και η Porsche. Καμία
από τις ΑΕΕΑΠ δεν κατόρθωσε να
αποκτήσει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο,
που τελικά κατέληξε στο επενδυτικό
fund Brook Lane Capital αντί 95
εκατ. ευρώ. Το εν λόγω fund σχεδιάζει
και άλλες κινήσεις. Πριν από ένα
χρόνο, ήταν η σειρά του GreCo Fund
να «ταράξει τα νερά» της αγοράς
ακινήτων, αποκτώντας δύο ακίνητα
της Εθνικής Leasing αντί 26 εκατ.
ευρώ, κερδίζοντας στο «νήμα» του
σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού
την Trastor ΑΕΕΑΠ. Το private equity
fund αγόρασε το κτίριο γραφείων,
όπου σήμερα στεγάζονται τα γραφεία
της Wind στη λεωφ. Κηφισίας 66
στο Μαρούσι. Πρόκειται για συγκρότημα ακινήτων που είχε αναπτυχθεί από την «Μπ. Βωβός», συνολικής επιφανείας 8.334 τετραγωνικών μέτρων, που πωλήθηκε αντί
ποσού 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ η ελάχιστη προσφορά εκκινούσε από τα
21 εκατ. ευρώ. Επίσης, αποκτήθηκε
έναντι 2,35 εκατ. ευρώ και οριζόντια
ιδιοκτησία γραφείων 921 τ.μ. στο
κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Αλεξάνδρας και Κηφισίας
(πρώην Κτήμα Θων).
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η
τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί
ακόμα περισσότερο τους επόμενους
μήνες, καθώς στην αγορά αναμένουν
και τη σταδιακή διάθεση προς πώληση των ακινήτων που περιλαμβάνονταν στα χαρτοφυλάκια των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, που πώλησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι τράπεζες.

Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την αγορά γραφείων, η οποία εκτιμάται ότι προσφέρει τις μεγαλύτερες
προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών και αύξησης των τιμών ενοικίων.

Αναδυόμενη αγορά η Ελλάδα
Η απήχηση της ελληνικής αγοράς
ακινήτων, που αποτυπώνεται
στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ ενδιαφερόμενων
θεσμικών επενδυτών, εκτιμάται
ότι θα ενισχυθεί στο μέλλον, ιδίως
εφόσον συνεχιστεί η οικονομική
ανάκαμψη της οικονομίας. Στη
φετινή έκθεση της PriceWaterHouseCoopers, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Urban
Land Institute, και καταγράφει
τις επενδυτικές προοπτικές της
παγκόσμιας αγοράς ακινήτων, η
Αθήνα «σκαρφάλωσε» 15 θέσεις
στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη,
με αποτέλεσμα να κατατάσσεται
πλέον στη 14η θέση της σχετικής
λίστας, από την 29η που βρισκόταν μέχρι και πριν από έναν χρόνο.
Πρόκειται για την καλύτερη θέση
που εξασφαλίζει η ελληνική πρω-

τεύουσα μετά την 5η θέση στην
αντίστοιχη έρευνα για το 2015,
όταν η Αθήνα είχε βρεθεί στην
πέμπτη θέση. Από τότε και μέχρι
και την περυσινή έρευνα, η Αθήνα
παρέμενε σταθερά σε μία από τις
χαμηλότερες θέσεις.
Στη φετινή έκθεση επισημαίνεται ότι η έξοδος της ελληνικής
οικονομίας από τα μνημόνια και
η επιστροφή στις αγορές, αποτέλεσαν μια θετική εξέλιξη, που θα
ευνοήσει σταδιακά και την αγορά
ακινήτων, αρκεί βέβαια να συνδυαστεί με την επιτάχυνση του
ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με έναν από τους
επενδυτές που ανέλυσαν την εγχώρια αγορά, «η Ελλάδα είναι μια
αναδυόμενη αγορά με ένα σκληρό
νόμισμα. Εχει περάσει μια δύσκολη περίοδο κι έχει πολύ απόσταση

να καλύψει. Υπό μία έννοια, το
σκληρό νόμισμα είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί παρέχει κάποια
σταθερότητα και εμπιστοσύνη
στους επενδυτές. Από την άλλη
πλευρά, βέβαια, δεν επιτρέπει
στην οικονομία να βρει τη νέα
της ισορροπία».
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι
επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την αγορά γραφείων, η
οποία εκτιμάται ότι προσφέρει
τις μεγαλύτερες προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών και αύξησης
των τιμών ενοικίων. Μάλιστα, αρκετοί σημειώνουν ότι οι ευκαιρίες
αφορούν κυρίως τον κλάδο της
ανάπτυξης νέων γραφείων, γιατί
υπάρχει μεγάλη έλλειψη σύγχρονων χώρων, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, η προσφορά ήταν
μηδαμινή.

Ισχυρό ενδιαφέρον ξένων για κατασκευαστικές και έργα στην Ελλάδα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σημαντικές είναι οι «χάρες» των «νυφών» του κατασκευαστικού κλάδου
της χώρας, με τις –συχνά– διψήφιες
ετήσιες αποδόσεις των έργων παραχώρησης και των συμβάσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) να αποτελούν σημαντικό δέλεαρ για τους
υποψήφιους «γαμπρούς», δηλαδή τα
επενδυτικά funds που έχουν πολλαπλασιάσει τις «θέσεις» που παίρνουν
στις εταιρείες κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η ολλανδική Reggeborgh
Invest, που διαχειρίζεται την προσωπική περιουσία μιας από τις τρεις
πλουσιότερες οικογένειες της χώρας,
των Βέσελς, με μακρά εμπειρία στον
κατασκευαστικό τομέα και μέχρι
πρότινος ιδιοκτήτες του ολλανδικού
κατασκευαστικού ομίλου VolkerWessels. Το Reggeborgh αποφάσισε πριν
από λίγες ημέρες να ενισχύσει τη
συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από το 13%
που είχαν μέχρι πρότινος, σε περίπου
30% μέχρι το τέλος του έτους, αποκτώντας το μερίδιο που είχε αποκτήσει το 2013 ένα άλλο fund, το York
Global Finance.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ που διαθέτει η
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πιο πρόσφατη προσθήκη το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης, αποτέλεσε
σημαντικό δέλεαρ για το Reggeborgh.
Σε σχετική ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι «η απόφαση να αυξήσουμε
τη συμμετοχή μας ως μακροπρόθε-

σμοι επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οφείλεται στην
πίστη μας στις προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης της εταιρείας με την παρούσα διοίκηση».
Αντίστοιχα, η «Αβαξ», έχοντας
απεμπολήσει πλέον τα αρχικά J&P
με τα οποία συνέδεσε την πορεία
της κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δύο δεκαετιών, προετοιμάζεται για
την ενεργότερη εμπλοκή της οικογένειας Ιωάννου στην καθημερινή
διοίκηση του ομίλου, στην προσπάθεια ανάταξης και επαναφοράς σε
αναπτυξιακή τροχιά και ασφαλώς
κερδοφορία. Σε πρώτη φάση, η «Αβαξ»
θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου
μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ,
μέσω της οποίας το ποσοστό της οικογένειας Ιωάννου θα αυξηθεί από
το 3% που είναι σήμερα σε σχεδόν
30%, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον
μεγαλύτερο μέτοχό της. Αντίστοιχα,
αυξημένα σε πάνω από 7% και περίπου 17% θα είναι και τα ποσοστά
των κ. Κουβαρά και Μιτζάλη αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το ποσοστό
της J&P Investments, που ήταν το
«όχημα» της πτωχευμένης μητρικής
J&P Overseas, θα υποχωρήσει σε περίπου 23-24%. Στο μέλλον, το σχετικό
ποσοστό είναι πιθανό να πωληθεί
στους υφιστάμενους μετόχους της
εταιρείας, ή σε άλλους ενδιαφερόμενους θεσμικούς επενδυτές, δεδομένου ότι βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων
της J&P Overseas, που καλείται να
ρευστοποιήσει ο ειδικός διαχειριστής
(Alvarez Marsal) που έχει τοποθετηθεί
για τον σκοπό αυτό από το αρμόδιο

εκατ. ευρώ. Για το 2019, η διοίκηση
εκτιμά ότι είναι εφικτή η επίτευξη
τζίρου ύψους 400 εκατ. ευρώ από τη
δραστηριότητα στις κατασκευές.

Οι διαγωνισμοί

Οπως και στην περίπτωση των ίδιων των κατασκευαστικών ομίλων, έτσι και
στην περίπτωση των διαγωνισμών, οι υψηλές αποδόσεις που υπόσχονται τα
έργα παραχώρησης και οι ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό και με τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων της Ελλάδας, έχουν ενισχύσει τον βαθμό απήχησης της χώρας σε funds που επενδύουν σε υποδομές και συναφείς τομείς.
δικαστήριο. Δεν αποκλείεται, λοιπόν,
κάποιο ακόμα fund να επιλέξει να
τοποθετηθεί στην απαλλαγμένη από
«βαρίδια» «Aβαξ», προσφέροντας
ίσως και την απαιτούμενη «ένεση»
ρευστότητας που χρειάζεται η εταιρεία για να διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση νέα έργα. Σύμφωνα
με τη διοίκηση της «Αβαξ», πλέον
η στρατηγική της εισηγμένης θα
εστιάσει σε έργα παραχώρησης,
ΣΔΙΤ και στην ενέργεια, όπου τον
περασμένο Οκτώβριο η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της και
στη λιανική αγορά φυσικού αερίου,
πέραν εκείνης της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, όπου μέσω της Volterra εκτιμά
ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει
εξασφαλίσει 40.000 πελάτες. Σήμερα,
το μερίδιο αγοράς της εταιρείας
ανέρχεται στο 1,5% της συνολικής
ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος στη
λιανική αγορά. Οσον αφορά τις κατασκευές, μετά και την υπογραφή
της νέας σύμβασης ύψους 500 εκατ.
ευρώ για την κατασκευή θερέτρου
με καζίνο στη Λεμεσό, σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΤΕΡΝΑ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Αβαξ ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ, με την εταιρεία
να αναμένει την υπογραφή πρόσθετων συμβάσεων της τάξεως των 200

Eκτός, όμως, από τις ίδιες τις εταιρείες και οι ίδιοι οι διαγωνισμοί για
έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ έχουν
αρχίσει να προσελκύουν όλο και περισσότερα επενδυτικά funds. Ονόματα, όπως Macquarie European Infrastructure Fund 5 L.P., Aberdeen
European Infrastructure Partners,
Amber Capital και Marguerite να
συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων,
που είτε έχουν διερευνήσει το ενδεχόμενο εμπλοκής τους είτε συμμετέχουν ήδη σε σχήματα με εγχώριες
κατασκευαστικές εταιρείες για τη
διεκδίκηση συμβάσεων αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατ. ευρώ. Οπως
και στην περίπτωση των ίδιων των
κατασκευαστικών ομίλων, έτσι και
στην περίπτωση των διαγωνισμών,
οι υψηλές αποδόσεις που υπόσχονται
τα έργα παραχώρησης και οι ΣΔΙΤ,
σε συνδυασμό και με τη βελτίωση
των μακροοικονομικών δεδομένων
της Ελλάδας, έχουν ενισχύσει τον
βαθμό απήχησης της χώρας σε funds
που επενδύουν σε υποδομές και συναφείς τομείς.
Αλλωστε, έχει πλέον καταστεί σαφές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
διεθνώς, ότι θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων
υποδομών, πέραν των παραδοσιακών
πηγών, δηλαδή των τραπεζικών κεφαλαίων και των κοινοτικών κονδυ-

λίων. Με δεδομένο ότι οι τράπεζες
αποεπενδύουν από διάφορους τομείς,
σε μια γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης των ισολογισμών τους και
ότι τα κοινοτικά κονδύλια θα αφορούν
όλο και λιγότερο τα έργα υποδομής,
αρκετοί βλέπουν στα επενδυτικά κεφάλαια μια πιθανή πηγή χρηματοδότησης.
Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός (άρα
και οι εκπτώσεις που θα πρέπει να
δοθούν), αλλά και οι αβεβαιότητες
γύρω από κάθε διαγωνισμό, τόσο πιο
πιθανή είναι η αποθάρρυνση των
funds. Για παράδειγμα, στον πολύπαθο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Εγνατίας
Οδού, η «Αβαξ» συζητούσε με την
Amber Capital για να καταθέσουν
κοινή πρόταση, αλλά η διοίκηση της
τελευταίας αποφάσισε τελικά την
απόσυρση του ενδιαφέροντός της,
τόσο λόγω υψηλού ανταγωνισμού
όσο και λόγω των πολλών αστάθμητων παραγόντων που συνοδεύουν
το συγκεκριμένο διαγωνισμό του
ΤΑΙΠΕΔ. Εντέλει η «Αβαξ» συμμετείχε
σε κοινοπρακτικό σχήμα με το fund
Aberdeen European Infrastructure
Partners, χωρίς όμως να προκριθεί
στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.
Στον ίδιο διαγωνισμό, όμως, έχουν
προκριθεί και θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά το
Macquarie European Infrastructure
Fund 5 L.P. Αντίστοιχα, στη ΣΔΙΤ για
τον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Αξονας
Κρήτης), που αφορά το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, η «Αβαξ» συμμετέχει με το fund Marguerite.
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Οι εξωγήινοι βλέπουν Instagram;
Ο κόσμος μας σήμερα και το 1977 – Από τους «χρυσούς δίσκους» των Βόγιατζερ, στη μαζική παραγωγή και κατανάλωση εικόνων
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Πάνε ÙÇØ¦ÔÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ¬Õ 
ÚÇÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÇÄÍÏÇÚàËØ0ÑÇÏ
ÓËÚÁÌËØÇÔÙÚÕÇÖ×ÚËØÕÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÝÒËÍÄÓËÔÕßÝÞØßÙÕÆÝ
ÊÃÙÑÕßÝ®ÓËÊËÃÍÓÇÚÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÎÔÆÓÇÚÇÙË
ÓÖÕßÑ¦ÒÏ®ØÏÍÓÁÔÇÙÚÕÔÜÑËÇÔÄ
ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖØÕÝÑ¦ÖÕÏÕÔËÐÜÍÂÏÔÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÞÕÔÚÇÝÜÝÁÓÖÔËßÙÎËÑËÃÔËÝ
ÚÏÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙÚÎÚÁÍÎØÇÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
¬ËÞÔ×ÔÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ¥Ô¦ÙÎÁÖËÙËÓÏÇËØËÛÏÙÚÏÑÂÏÊÁÇ!¬ÏÛÇÙÚÁÒÔÇÓËÙÂÓËØÇÙËÓÏÇÇÔ¦ÒÕÍÎÇÖÕÙÚÕÒÂ"ÕÏËÝËÏÑÄÔËÝÛÇËÖÏÒÁÍÇÓË"
ÚÙÏÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕËÏÑÇÙÚÏÑÄ
ÑÇÏÙßÔËÊØÏÇÑÄÖØÄÚàËÑÚ-VY,]LY
4VYL0THNLZ&®!¡ËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎßÖÄÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇ
ÚÜÔÏ×ØÍÕß ÇØÇÎÒÃÇÏ×ØÍÕß
ØÃÔÕßÑÇÏ¦ÙÑÕßÇÝÕØÍÏ¦ÇÖÄ
ÁÜÝÖØÏÒÃÕßÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝ
ÙßÓÖÄÙÏÕÙÚÕÇÒÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÛÎÔ×ÔÖØÏÒÃÕßÑÇÏÙÚÕ
¥ÊËÃÕÛÎÔ×ÔÑÇÏÖØÏÒÃÕßÖÕßÓÇÝÑÇÒËÃÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÓËÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÓËÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÑÇÏ
ÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÓËÚÏÝËÏÑÄÔËÝÙÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇËÖÏÓÁÒËÏÇÙßÓÖÕÙÃÕß!
,ÔÚÕß¦ØÔÚÕ ÇÔÚ¦ÈÇ
ÁÙÇÓËÕØÏÙÓÁÔÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÙÚÎÔ¦ÙÑÕßÇÕØÍÏ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
Ï×ØÍÕ ÇØÇÎÒÃÇÓËÇÌÕØÓÂÇßÚÂÚÎÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÖÕÒßÖØÏÙÓÇÚÏÑÂÏÊÁÇ

– Ηταν οι αποστολές Βόγιατζερ
που σας ενέπνευσαν ή και η σημερινή οικονομική, πολιτισμική
κρίση, ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή;
¶¦ÙÑÕßÇÕØÍÏ¦!ÄÒÎ
ÏÊÁÇÖØÜÚÕÍËÔÔÂÛÎÑËÇÖÄÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇÑÕØËÙÓÕÆÖÕßÖØÕËØÞÄÚÇÔ
ÇÖÄÚÕÔÜÑËÇÔÄÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÖÇÔÚÕÆÍÆØÜÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÕÒÕÁÔÇËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÇÍÜÔÃÇÔÇÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÄÒÎÇßÚÂÎÇÙÆÙÚÕÒÎ
ÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÕÖÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆßÔ¦ÓÇÓÏÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÄÚÏÎÚËÞÔÏÑÂËÏÑÄÔÇÙÂÓËØÇÊËÔÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÐÁØÇÓË
ÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÍÏÇÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÂÚÕÙËÖÕÏÕÁÔÚßÖÕÛÇ
ÊÎÓÕÙÏËßÄÚÇÔÑÇÏÖ×ÝÒÕÍÕÑØÏÔÄÚÇÔÂÄÞÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÑ¦ÛËÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ¡ËÒÃÍÇ
ÒÄÍÏÇÇÖÄÚÎÔßÖÕÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÇÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÄÖÜÝÇßÚ¦ÚÕß
ÄÍÏÇÚàËØÖÞÖÒÁÕÔÁÞÕßÓËÖË-

Αριστερά, x>;ºnVt8v_¦_²v_Rx²ÃR>²©__u~Ñ{ÙÉÂ{Ò¾+>k>Vtl¬®!R_>¦²8>}uVÑÌ³iÉ{¨Òt/v_x_ Ã_©kn_-²¦__²7x_À¸ÆÆdu
Ø¦ÙËÏÙËÁÔÇÔÁÕÕÖÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖÕßÊËÔËÒÁÍÞËÚÇÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÁÞËÏ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ×ÙÖÕß
ÔÇÚÕÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË!©ÙÇËÖÃÖËÊÇ
ÁÞËÏÑÇÏÓÏÇßÖËØÙÆÍÞØÕÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂËÌËÆØËÙÎÂÁÔÇÝßÖËØßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÝÖÕßÙßÒÒÁÍËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÚÇËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙËÑÒ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕß

– Τα μηνύματα των Βόγιατζερ διακρίνονταν, πιστεύετε, από μια
ανεδαφική αισιοδοξία;
¶!ÏÙÏÕÊÕÐÃÇÔÇÏÇÔËÊÇÌÏÑÂÊËÔÛÇÚÕ»ÒËÍÇÓËÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÄÚÏÚÇÃØÏÇàËÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÇÔÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÂÚÇÔÄÔÚÜÝ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÎÇÒÒ¦ÃÙÜÝÑÇÏÖÏÕÇÌËÒÂÝÓÁÙÇÙÚÎÔËßÎÓËØÃÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ¡ÏÇ
ËßÚßÞÃÇÄÓÜÝÖÕßÊËÔÇÌÕØÕÆÙËÏÙÄÚÏÓÇÄÒÕÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏ
ÖÕßÊËÔËÃÞËßÖÕÉÏÇÙÚËÃÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕßßÖËØÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÂÄÚÏÇÔÁÚËÒÒË
ÎÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕÝ
¶Ï×ØÍÕÝ ÇØÇÎÒÃÇÝ !¬Õ
ÃÊÏÕÚÕÖØÄÚàËÑÚÚÜÔÄÍÏÇÚàËØ¶
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÇÞØßÙ¦ÚÕßÝÇØÞËÃÇ¶
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÕÖÄÚËÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÚÕÊÕÆÓËÑÇÏÜÝÓÏÇÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÂÛË×ØÎÙÎÚÎÝÛÁÙÎÝÑÇÏÚÜÔ
ËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÎÓÏÇËÏÑÄÔÇÇßÚÕËÖÏ-

ÈËÈÇÃÜÙÎÝÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÑÇÛØÁÌÚÎ

– Πώς επικοινωνεί η έκθεση με
το συμπόσιο;
¶!¬ÕÙßÓÖÄÙÏÕÖÕßËÖÏÓËÒËÃÚÇÏÕ,ÔÚÕß¦ØÔÚÕ ÇÔÚ¦ÈÇËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÖÏÕËßØÆÙÚÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÑÇÛ×ÝÇÔÇÒÆËÏÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÖÒËßØÁÝÚÕÆÚÏÙßÔÏÙÚ¦ËÏÑÄÔÇ®
ÙÂÓËØÇÑÇÏÚÏÝÙßÔÊÁËÏÖÞÓËÚÎÔ
ÕÏÑÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÚÎÍËÜÍØÇÌÃÇÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÕÔÂÞÕÚÎÔÁÑÛËÙÎÕÏ×ØÍÕÝØÃÔÕÝÕÏ×ØÍÕÝ ÇØÇÎÒÃÇÝ
ÑÏËÍ×ÛÁÒÇÓËÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÓË
ÛËÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝËÏÑÄÔËÝ®ÄÖÜÝÚÏÝÈ¦ÌÚÏÙË
ÚÕÂÊÎÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ²ÇØÕÆÔ
¢ÇØÄÑÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÚÏÝËÏÑÄÔËÝ
ÖÕßÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÏÇÖÄÓÎÞÇÔÁÝÍÏÇ
ÓÎÞÇÔÁÝÑÇÏÄÖÕßÊËÔÊÏÇÓËÙÕÒÇÈËÃÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÂÓËØÇÕÏËÏÑÄÔËÝÍÆØÜÓÇÝÇÔÂÑÕßÔÕÔÚÕÒÕÍÏÑ¦ÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÇßÚÄÖÕßÒÁÓË)PN
+H[HÚÇ¡ËÍ¦ÒÇËÊÕÓÁÔÇÊÎÒÇÊÂËÔ×ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÏÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÎÔËÖÏÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚËØ¦ÙÚÏÕßÑÁØÊÕßÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝ
¶ !ÁÈÇÏÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
¦ÐÕÔÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔÇØÛØ×ÔËÚÇÏÁÔÇÖÒÂÛÕÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÓËÑÕÏÔÄÖËÊÃÕ
ÚÎÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÓËÙÏÑÄÚÎÚÇ®
ÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔËÏÑÄÔÜÔÓÏÒ¦ÓË

Η Πάσκουα Βοργιά
και ο Γιώργος
Καραηλίας μιλούν
για το πολυπρισματικό
εικαστικό και
συνεδριακό πρότζεκτ
«For Ever More
Images?» της Στέγης
του Ιδρύματος Ωνάση.
ÍÏÇÚÎÊÏÇØÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔÙßÙÑËß×ÔÒÂÉÎÝÑÇÏÖØÕÈÕÒÂÝËÏÑÄÔÜÔÚÎÔÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÂÒÕÍÏÙÓÏÑÕÖÕÃÎÙÎ®ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ÖÒËßØ×ÔÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÑÇÏ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÎÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎ
ÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇÚÎÝÇÒÍÕØÏÛÓÏÑÂÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝÚÎÊÏÇÖËØÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÕØÃÜÔÊÎÓÄÙÏÕßÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÏÞÔËÆÕßÓËÑÇÏ
ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÔÚÏ
ÑÜÊÃÑÜÔÕÖÚÏÑ×ÔÂÍÒÜÙÙÏÑ×ÔÜÝ
ÖËÊÃÇÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÔÄÝÑØÏÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÒÄÍÕß

– Συχνά, οι μεγαλύτεροι οικολόγοι είναι οι αστροναύτες: έχουν
δει με τα μάτια τους τον πλανήτη
μοναδικό σε πλούτο ζωής μέσα
στο σκοτεινό άπειρο·ΣΩ έχουν
δει τη ρύπανση από το Διάστημα. Μήπως πρέπει να δούμε τη

Γη σαν εξωγήινοι για να την επανεκτιμήσουμε; Από απόσταση;
¶!§ÇÏËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÑÇÏ
ÇßÚÂÙËÁÔÇÈÇÛÓÄËÃÔÇÏÑÇÏÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝÞØÕÔÕÑ¦ÉÕßÒÇÝÖÕßÛÁÒÇÓËÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙÕßÓË©ÖÜÝÚÕ 
Î§:(ÁÌÚÏÇÐËÇßÚÄÚÕÇÌÂÍÎÓÇ
ÍÏÇÔÇÙßÓÖßÑÔ×ÙËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÁÚÙÏÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇÊÏÑÂÚÕßÞØÕÔÕÑ¦ÉÕßÒÇ
ÓÁÙÇÇÖÄËÏÑÄÔËÝÖÕßÇÏÜØÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÚËØÔËÚÂËÓËÃÝÜÝËÖÏÓËÒÎÚÁÝ
ÊÏÇÒÁÍÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏËÝÒÃÍËÝËÏÑÄÔËÝ
ÇÖÄÚÕÔÜÑËÇÔÄÖÕßÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÔÁÔÇÝËÐÜÍÂÏÔÕÝÊËÏÒÄÍÕß
Þ¦ØÏÔÓÄÔÕÚÕ0UZ[HNYHTÛÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÕÔÑÄÙÓÕÓÇÝÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÞÇØ¦ÝÓÁÛÎÝÑÇÏÕÓÕØÌÏ¦Ý
ÑÇÏÇßÚÄÙÂÓËØÇÛßÓÃàËÏÖÕÒÆÚÕßÝ
ÞØßÙÕÆÝÊÃÙÑÕßÝÚÕß ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÖ¦ÔÚÇÈÕÎÛ¦ËÏÔÇ
ÊÕÆÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÏÕÉÆÞØÇÏÓÇ
ÑÇÏÃÙÜÝÒÃÍÕÖÏÕËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ,ÔÇÝËØËßÔÎÚÂÝÒÕÏÖÄÔÛÇÁÈÒËÖËÖÏÕÑÇÛÇØ¦ÇÖÄ
ÓÇÑØÏ¦®ÄÚÏÖÞÙÚÕÔÓÇàÄÔÏÕ
ÚÕÓÄÔÕÇÖÕÉÏÒ×ÛÎÑËÊ¦ÙÕÝ
ÁÑÚÇÙÎÝÃÙÎÝÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÍÂÖËÊÇÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÂÄÚÏÙÞËÊÄÔÕ
ÓÏÙÄÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÖÒÎÛßÙÓÄÝàËÏ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ËÔ×ÎÉÇÒÃÊÇÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÊÏÇØÑ×ÝÓËÍÇÒ×ÔËÏ
¶ !0ÙÜÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÔÇËÃÔÇÏÄÚÏÁÞÕßÓËÚÎÔÇÊÏ¦ÌÕØÎÓÁÙÎ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÇÑØÃÙÏÓÇàÎÚÂÓÇÚÇ©ÏÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝËÑÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÞÜØÏÑ¦

ÑÇÏÉßÞÏÑ¦ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÓÇÑØÕÙÑÕÖÏÑÂ
ÛË×ØÎÙÎÇßÐ¦ÔËÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÔÚÃÙÚÕÏÞÇÎÇÖÄÒßÚÎËÐ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÎ
ÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎÙÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÓÏÇÙÖÎÒÇÏÕÒÕÍÏÑÂ
ÐËÔ¦ÍÎÙÎÙÚÕÎÌÇÏÙÚËÏÇÑÄßÖÁÊÇÌÕÝÚÎÝ¬ËÔËØÃÌÎÝÕÐËÔÇÍÄÝÙÖÎÒÇÏÕÒÄÍÕÝÖÇØÕßÙÃÇàËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÎÌÇÏÙÚËÏÇÑÁÝ
ÙÂØÇÍÍËÝÄÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÙËÓÏÇ
ÖËØÃËØÍÎËÖÃÙÚØÜÙÎÙÑÕÚËÏÔ×Ô
ÇÖÕÞØ×ÙËÜÔÑÇÏËÐÂÍÎÙËÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÇÛÃàÎÓÇÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚËÞÔÎÚ×ÔÒßÓ¦ÚÜÔÖÕßÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕßÖÁÊÇÌÕÝÑÇÏÙÚÇßÖÄÍËÏÇ
ßÊØÕÌÄØÇÙÚØ×ÓÇÚÇÁÞÕÔÚÇÝÖÏÇ
ÌÚ¦ÙËÏÙËÙÎÓËÃÕÑÕØËÙÓÕÆÙËÈ¦ÛÕÝÁÜÝÑÇÏÓÁÚØÜÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßÔÇÈØÃÙÑËÙÇÏÓÁÙÇÙÚÕÑÇÛÃàÎÓÇÚÎÝØÆÖÇÔÙÎÝÂÚÇÔÓÏÇËÓÖËÏØÃÇ
ÖÕßËÔÁÚËÏÔËÚÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÇßÚÂÎÒÕÍÏÑÂÙßÞÔ¦ßÖ¦ØÞËÏÚÄÙÕÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÁØÍÜÔ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕÙÚÂÙÏÓÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÊÎÒÇÊÂÇØÑËÚ¦ÁØÍÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÇßÚÂÔÚÎÙßÔÛÂÑÎÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎÝ
×ÙÚËÔÇËÔÚÇÛÕÆÔÕÏÖØÕÙÒÎÖÚÏÑÁÝÚÕßÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ

Εγκαίνια έκθεσης: 9 Απριλίου,
8 μ.μ., dj set: Agent Mo aka
Mαρίνα Γιώτη. Στέγη Ιδρύματος Ωνάση,
λεωφόρος Συγγρού 107-109.
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Κυριακή 7 Απριλίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παντελής Θαλασσινός και «Διάσταση»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Ο Παντελής ΘαλασσινόςÈÑ³Ò

7.4.19 -13.4.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μαθητική Λογοτεχνική
Διημερίδα

Το Περιφερειακό ÈÐÒ{~Ñ{Ö~É{
ÉÈ~Ò¨~Ñ{iÛ{ÉÖÚÈiÓiØ ~ÑËÙÉÈiØÙ{¨oÑÈÑÚi³{~Ê
o³ÉT{~ÊÛ{iÐÉ¨ËÙÑÐÉ³Ë³ÜUt T
ÓÑÌÉ{¨U³ÌÉ{¨³iÜo³ÉTËÑ
~Ñ{³iÑ{Ù{~Ê¯É×iK{~ÊiÜ{~ËÑu
0¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{×{ÜÜo{~ÓØÑÑ~{É{ØVËiiVÉÇo¨Ñ×ËÑVÚÓÑ³¨VÉ¨oÑ³Ê¨{ÑÙiÐ{È¨o{~ÊØ
o¨Ñ×ÊØV~{iÐÑ³o¨Ò×ÈVÚÉÒ³¨ÈV
ÑÈ³TÉÙ{ÑÐÖ~Ñ{~ËiiØV~ÈÊo{
Üo³ÉT{~ÖÚiÑÈ¨Ö~Ñ{¨KÜÊ
³Ñ{{Ð{~¨ÖÐÊ~ÈØΛεύκαρα, Παρασκευή και Σάββατο 12 και 13 Απριλίου.
Πληροφορίες τηλέφωνο 24342421, gymlefkara-lar@schools.ac.cy.

³itÛ{Ò³ÑiuÈ×Ó³ØÈÐÜi¨É{´lT¨Ì{ÑÓ³iØÜ{³{³{~ÊØÑ¨ÈËÑØV~¨Ñ³³ÑØÐÑØ
È³¨×{ÒVÐÉ¨ÑËÉØÉ¨{ÜÑÊÉ{Ø³ÈØÌÐ¨×ÈØÙ¨ÌÐÈØ
³iØ³ÓTiØ~Ñ{³ÈÜ{³{ÐÖ$
(Ñ³ÉÜÊØ1ÑÜÑ{ÌØV~Ñ³ÑÙÌ¨ØÙ{ÑT¨{~ÊØ³Ì×ÑØVÐÉ×Ê
ÐÉÜÙ{~Ê~Ñ{³¨È×É¨ÊÈÐËoÉ{
ÐÉ³~ÑÜÖ³É¨ÙÈÑ³Ì³¨Ì³
Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÌÐÉ³i{³{~³¨ÑoÖÙ{V×Ó¨É{ÐÑÇËÐÉ³ÑÐÈ¨ÓÍ~Ñ³¨ÑoÖÙ{Ñ³È~Ñ{³ÑÜÑ³Ò¨{³Èo{ÑÑ³¨ÑoÈÙÊÈÐÉ~Ñ{
Ñ~ÑÜ¨ËÈÐÉÌÜ{ÐÑÇË³È
ÐÊÉØ³iØÓÑØT¨{ÒØ0tÑÜÑ³Ò¨{uÉËÑ{¸³¨ÑoÖÙ{ÑVÑ×{É¨ÐÓÑ³ÈØÐÊÉØVÉ³ËTÈØ
³È ÜËÑÑ³ÖÜi~Ñ{ÐÈ{~Ê
³È(Ñ³ÉÜÊ1ÑÜÑ{Ö0~ÑÜÜ{³ÓTiÈÙÉÖÉ{ÉËiØÐÉoÒÜi¨TÊ³¨Ñ0{ØÉ¨Ti³¨É{Ø
Ó~ÑÑå³iØ(ÜÈ~Ò¨ÈV
Ö¨ÑØåÚiÙ¨È~Ñ{ÈÚÓ³iØÒØå¨oÈ¨ËÙiØ Παττίχειο

Θέατρο Λεμεσού, 17 Απριλίου. Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 18 Απριλίου,
ώρα 8:30 μ.μ.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Το παγκάκι» με τον Γιώργο Κιμούλη

³{~ÒÐÑÇË«{ÑÑ{VØÚÑÐ¨ÖÑ
³É{³ÖTÈVÑÈÉTØ~¨ÖKÉ{ÓÑØ
Ñ¤³ÒÜÜÑÈ³ÌÈ¨ÑoÐÑ³{~ÒÉËÑ{«
É³Ò×¨ÑiU Ë~ØÑÐ³ÊØ.~iÚÉËÑ
gÛ{ÑÐÌ¨×iT¨ÈU{¨oØ{ÐÖÜiØ
³ÖÐ{ÑU.×ËÑ {~ÜÑÎÙi'³{ÐËU

Ë~ØÑÐ³ÊØΠαραστάσεις στις 8 Απριλίου, στο Θέατρο Στροβόλου. Στις 9 Απριλίου στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού, στις 15
Απριλίου στο Παττίχειο θέατρο Λάρνακας
και στις 16 Απριλίου στο Μαρκίδειο Θέατρο
Πάφου. Εισιτήρια tickethour.com.cy.

Εσπερίδα για
τον Γιώργο Σαραντάρη
Το πολιτιστικό ÐÑ³ÉËt{¨oØ.Ñ¨Ñ³Ò¨iØu~Ñ{³É¨{Ù{~Ì0ÓTiØ~Ñ{(Ü{³{ÐÖÛ{Ì¨ÑÐÑVÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i
Û{ÉÖÚÈiÓiØÉ{~ÊØ ~ÑËÙÉÈiØ
³È4È¨oÉËÈ(Ñ{ÙÉËÑØVÙ{¨oÑÈ
É¨ËÙÑ¨Ø³{ÐÊ³È{i³Ê{¨oÈ
.Ñ¨Ñ³Ò¨iÆdwm$Ð{ÜËÑÚÑ~ÒÉ{
.³Ê¨iØÈÉÜÒØVÈoo¨Ñ×ÓÑØg{i³ÊØV¨ÌÉÙ¨Ø³È.ÐÑ³ÉËÈ{¨oÈ
.Ñ¨Ñ³Ò¨iVÐÉÚÓÐÑUt{¨oØ.Ñ¨Ñ³Ò¨iØUÖ³Ðio¨{ÐËÑÐÉ³ÒÚ¨
~Ñ{³Ó¨o³Èu~Ñ{i:Ói.~Ñ¨³ÊVÙ¨
'{ÜÜoËÑØ³È Ú{~Ö~Ñ{ÑÙ{³¨{Ñ~Ö(ÑÉ{³iÐËÈåÚiVÐÉÚÓÐÑU
t(Ñ¨ÑÙÉËoÐÑ³ÑÙ{ÙÑ~³{~ÊØÑÂ{ËiiØ
³iØËiiØ³È{¨oÈ.Ñ¨Ñ³Ò¨i³i
ÙÉÈ³É¨KÒÚÐ{ÑÉ~ÑËÙÉÈiu1ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{~ÑÜÜ{³ÉT{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÐÉ³i
ÓÑÉÉ³ÒÈV³¨ÑoÖÙ{V~Ñ{³.~¨Ò³iÉ³ÌV~ÜÑ{~Ê~{ÚÒ¨ÑΑίθουσα
Καστελιώτισσα, Πύλη Πάφου, Λευκωσία,
Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρα 7:30 μ.μ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σίλια Φιλίππου: «Οψεις και Απόψεις»

Bauhaus και χορός

Εγκαινιάστηκε i Ó~ÚÉiÇo¨Ñ×{~ÊØ³iØ.ËÜ{ÑØ'{ÜËÈÐÉ³Ë³Üt %É{Ø~Ñ{

Με αφορμή ³ÑÆÆT¨Ì{Ñ>ºv>º©V³

åÌÉ{Øu Ði³Ó¨Ñ×ÖiV³ÐÓ¨ØÌÈÒÚ¨ØÑ{ÚÒÉ³Ñ{ÒÉ³ÑV³³{TÉËÈ³ÙÓTÉ³Ñ{ÌØÉËÑ{ ~ÉËÈÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{Ñ¨{iÚÉË³iÉ{~ÌÑ³È~Ñ{ÐÉ³i{
ÑÜÊÉ¨{KÜÊVÑ~ÌÐÑ~Ñ{oÈÐÌØVÑ{ÚÒÉ³Ñ{ÒÉ³Ñ
ÑÐÉ³É¨{KÒÜÜÜÈÐÒÉ{V³¨ÓTÉ{V×ÒÇÉ{V
É³ÒÉ{Ó³¨ÉØ³iÚÒÜÑÑVÂÑÜÉ{³ioiV~ÒÉ{
~ÒÚÉÉËÙÈØ³¨ÓÜÑV{ÚÉ{~Ñ{TÑË¨É³Ñ{o{Ñ³ËÑ{ÚÒÉ³Ñ{³T¨Ù{~Ì³È.ÉÓÑ³Ó³{É¨{KÒÜÜ
¨ÑÚÉËÑÐÑØÐÉ³Ñ×Ó¨É{i.ËÜ{ÑÐÉ³ÈØËÑ~ÓØ
³iØo{ÑÑÐÑØ~ÒÉ{Ñ{ÈÐÉ³ÈÑËÚiÐÑ
0ÈÑËÚiÐÑ~Ñ{³iÉËÚiiÌ³{ÓÑ~ÐÐÒ³{
³È~ÌÐÈÐÑØÑÊ~É{VÌ³{ÙÉTÒÚi~ÑÌÜÑVÌ³{ÈÒ¨TÉ{Ñ~ÌÐÑiÉÜËÙÑΔιάρκεια

³{³Ö³~ÑË³ÉÖ¨ÈÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³>R_>²__k}©x>Ù{¨oÑÉ{Ð{ÑK¨ÑÙ{ÒÐÉÚÓÐÑ³>ºv>º©
~Ñ{³T¨Ì0>ºv>º©ÙÉÉ¨{¨{ÇÌ³Ñ³Ð{{ÐÑÜ{³{~Ì~Ñ{ÉÑÑ³Ñ³{~Ì³{ÇÒ{V~ÑÚØÈTÒ×{ÜÂÉÖÉÚÉÐÑ³{~ÒÒ¨³{ÐÉ³ÑÐ×{ÉÐÓ~Ñ{
K¨ÑÙ{ÓØÚÉÒ³¨È~Ñ{T¨Ö.ÉÑÈ³Ê³i
É~ÙÊÜiVÙ{É¨ÉÈ³Ñ{{³ÈTÓØ³È
>ºv>º©ÈÑ×¨Ö³T¨Ì~Ñ{³Ñ
~³ÖÐ{ÑVÐÓT¨ÉÈ³{~Ñ¨Ñ³ÒÉÐÉÉ{Ù{~ÒTÉÙ{ÑÐÓÉØ³¨{Ù{Ò³Ñ³ÉØ~Ñ³Ñ~ÉÈÓØÉÉ~³ÒÉ{Ø³ÈÐÑ³Ø~Ñ{¨KÜÊ³Ñ{ËÑØ K¨ÑÙ{Ò
ÂÉ~{ÒÐÉ³iÑ¨Ò³Ñit>n_uV

έκθεσης έως 20 Απριλίου. Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 22762605, gloriagallery1@gmail.com.

ÑÌ×{³i³ÓØ³iØÉÜË³ÑØÖ³Ñ³È
0ÐÊÐÑ³ØÑÜ0ÉT³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØ å¨{ÒÑ${~ÌÐÈ
ÚÑÑ¨È{ÒÉ{³iT¨o¨Ñ×ËÑt²u
Στέγη Χορού Λευκωσίας Πέμπτη 11 Απριλίου, ώρα 8 μ.μ. Στέγη Χορού Λευκωσίας, Αγορά Αγίου Ανδρέα, Παρθενώνος
25. Πληροφορίες τηλέφωνο 70005035,
dancehouselefkosia@gmail.com.

ΠΤΥΧΕΣ | Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το ίχνος της αστικής ζωής στα υψώματα του Παγκρατίου

Κ

αθώς ÖÇØÇÚÎØÕÆÙÇÕØÏÙÓÁÔËÝÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ
ÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔÔÇÄÚÕßØÕÌÂÚÎÒÃÇÙÚÎÔ
±ÓÎÚÚÕÆÙÑËÌÚÄÓÕßÔÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËËÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔÕÏÑÃËÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÚÎÓÏÑØÂÕÊÄÔÇÑØÁÕÔÚÕÝÙÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÎÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÂËÃÙÕÊÕÝËÑÖÁÓÖËÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÑÇÏÙÚÕßÝÍÆØÜÊØÄÓÕßÝ
ÇØÑËÚÁÝÇÑÄÓÎÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝ¦ÒÒËÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏ¦ÒÒËÝÒÏÍÄÚËØÕÚÕÒÓÎØÁÝ
ÁÊÏÔÇÔËÑËÃÔÕÖÕßÛÇÓËÚÁÌØÇàËÑÇÔËÃÝÜÝ
ÖßÑÔÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÙÚÏÑÂÝàÜÂÝ
ÑËÌÚÄÓÕßÔÄÚÏÚÇÃÊÏÇÞØÄÔÏÇËÑËÃ
ÍÆØÜÙÚÕ»ÑÇÏÚÕ»ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÞÚÃàÕÔÚÇÔÙÚÎÔÇÚÎÙÃÜÔ
ÑÇÏÚÎÔ ßÉÁÒÎÑÇÏÙËÑ¦ÛËÙßÔÕÏÑÃÇÓË
ÖÕÏÄÚÎÚËÝÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÇÒÒ¦ÓËÊÎÒÜÓÁÔÎÚÎÔÖÃÙÚÎÙÚÕÇÆØÏÕ¬ÕÇÍÑØ¦ÚÏ
ÙËËÑËÃÔÕÚÕÙÎÓËÃÕÁÞËÏÇÔÎÌÄØËÝÑÇÏ
ÑÇÚÎÌÄØËÝÑÇÏÇÔÎÓÁØÇËÃÔÇÏÊÏÇßÍÂÝ
ÑÇÏÇÔËÓ×ÊÎÝÄÖÜÝÂÚÇÔÚÎÓÁØÇÖÕß
ÖËØÖÇÚÕÆÙÇÙËËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÁÞËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎËÔÄÝÚÄÖÕßÙÚÇ
ÄØÏÇÚÕß¦ÙÚËÜÝÇØ¦ÚÎÔÖßÑÔÂÊÄÓÎÙÎÕÇÁØÇÝÑÇÏÚÕÌÜÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝÓÁØÇÝ
ÓÕßÁÌËØÇÔÚÎÍËÆÙÎÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÓÔÎÙÎ

Οταν οι ρόλοι
μπερδεύονται

Σ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Γιώργος ΚιμούληςVÐÉ³Ò³iÉ{³ÈTËÑ
³iØÑ¨Ò³ÑiØt1ÉËØÒ{ÑØuVÑËÇÉ{
~Ñ{~iÚÉ³ÉË³t(Ño~Ò~{u³È,È
Èoo¨Ñ×ÓÑåÜÉÂÒ³É¨~ÓÜÐÑVÉÐÉ³Ò×¨Ñi Ë~ÈÑÐ³ÊVÐÑÇË³Èi'³É{Ê
ÑÂÉKÒio{Ñ³ÓÉ¨{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÉ
ÉÈ~ËÑVÉÐÉÌVÒ¨Ñ~Ñ~Ñ{(Ò×
0Ó¨oÑ¨È{ÒÇÉ{ÙÖÒo³ÈØÑÚ¨ÈØÈÈÑ³{Ö³Ñ{ÉÓÑÒ¨~~Ñ{~ÒÚ³Ñ{³ËÙ{Ño~Ò~{ ËÑ{
ÌÐØ¨ÑoÐÑ³{~ÒÒo³{«¨ÉË~Ò³ÉÑÊÑ~Ò³{ÒÜÜ« ËÑ{³ÈTÑËÑÑÈ³Ê
iÈÒ³iiÊÌT{«ÊØÓTÈÉ{ÊÉ{ÐËÑÇÊÈÙÉÐÌ¨ÉÑ³ÓÑ
ÇÊÈ«(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{Ñ~Ð{~³¨Ño{~Ê
{³¨ËÑÙÖÐÑT{~~Ñ{ÑÉÜ{ÐÓ
ÑÚ¨VÈÚÑÐ¨ÖÉÑÈÐKÉË
Ñ³ÖVÉ~ÒÚÉT¨ÑVÉ~ÒÚÉÌÜiËÑ
{³¨ËÑÈÉoÉË¨É{ÓÑ{Ù{ÑË³É¨ÖoT¨~Ñ{KÑÑ{³{~ÌÉ¨³iÐÑUÐ¨Ö
ÜÓ{ÒÚ¨{ÑÇÊÈ¨ÑoÐÑ-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ËÔÄÝ¦ÒÒÕßÖËØÃÖÇÚÕßÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÍÃÇ ÌÇÙÎÓÕÔÚÁØÔÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
¡ÇØÃÔÇÙÚÕÎÙËÃÕÛÂÔÇÍËÔÔ¦ËÏ ÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝßÓ¦ÓÇÏÇßÚÁÝÚÏÝÖÄØÚËÝ
ÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃÙßÔËÏØÓÕÆÝÖÕß ÚÏÝÛËÜØÕÆÙÇÔÑ¦ÖÕÚËßÖÕÊËÁÙÚËØËÝÑÇÏ
ÙßÞÔ¦ËÑÈ¦ÒÒÕßÔÙËÁÔÇÔÑÕÏÔÄÚÄÖÕ
ÃÙÜÝÌÛÎÔÕÆÍÕÆÙÚÕßÇÒÒ¦ÓËÚÕßÝÑÆØÂÍÕØÇÈØÂÑÇÚÏÝÖÕÒÒÁÝÓËÙÕÖÕÒË- ÑÒÕßÝÚÕßÞØÄÔÕßÂØÛÇÔÑÇÏÍÒÆÑÇÔÇÔÑÇÏ
ÓÏÑÁÝËÐ×ÛßØËÝÚÎÝÍËÏÚÕÁÈÍÇÒÇÔÖØÕÝÚÇÁÐÜÚÎÓÇÔÏ¦ÝÇÒÒ¦ËÃÞÇÂÊÎÙÚÇÛËÃ
ÙÚÕØÏ¦ÚÕßÝ¬ÏÝÛËÜØ×ËßÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÖÕÒßÑÇÚÕÏÚßÞÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÒÇáÑÂÝ
ÑÃÇÚÎÝÕÊÕÆØÆÈÈÕß
ÚÁÞÔÎÝÓËÚÎÔÚßÖÕÖÕÏÎÓÁÞÚÏÙÓÁÔÎÍÆØÜÙÚÕ 
ÔÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÏÚÏÝÁÈÇàÇÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÎÔ
ÙËÖÕÒÒÁÝÓÕÔÕÑÇÚÕÏÑÃËÝÂ
ËÑÑÒÎÙÃÇÚÕÙÚËÔ¦ÑÏÚÎÝ
ÚØÏ×ØÕÌÇÇÑÄÓÎÑÇÏÁÜÝÚÕ
ÙÇÃÕßËÃÊÇÁÔÇÑÇÒÕÊÏÇ ØÂÑÇÓËØÏÑÁÝÄÖÜÝ
ÚÎØÎÓÁÔÕÑÕßÑÒÄÙÖÏÚÕÖÏÙÚÎßÙÏÓ¦ÞÕßÙÚÎ§ÇÛÇÔ×ÝÇÖÄÚÕ ÑÇÏ
àÏÇÔàÕÆÑÇÏÙÚÎÔØÆÈÈÕß
ÖÏÕÑ¦ÚÜËÃÊÇÑÇÏ¦ÒÒÇÔÕÏÑÇÏ¡ÃÇÇÑÄÓÎÙÏÊËÑÕÑßØÄÙÖÏÚÇÄÖÜÝÙÚÎßØÁÔÏÇÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÂÖÄØÚÇ
ÙÏÓ¦ÞÕßÓËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕ
ËÃÞËÇÖÁØÏÚÚÎÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇ
ÞØ×ÓÇÚÎÝÖÄØÚÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÙÚÎßÙÏÓ¦ÞÕßÇÒÒ¦ÕÏ
ÖÇØÇÛÆØÜÔÖ¦ÔÜÙÚÕËÑÚßÐÆÒÏÔËÝËÃÞÇÔÚÎÛÁØÓÎÚÕß
ÌÒÜÚÏÑÄÒËßÑÄÚÕßÙÕÈ¦
ßÒÏÑÕÆÚÕßÝÙÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝ
©ÏËÐ×ÛßØËÝÚÎÝÍËÏÚÕÙßÔÕÏÑÏÇÑÂÝÇØÔÚËÑÄÚÎ
ÔÏ¦ÝÄÒËÝÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
§ËÕÖÚÕÒÁÓÕßÎÐÆÒÏÔÎ
ÚÕß»ÓËÖËØÃÓËÔÇÔ¦ÒÒËÝ H είσοδος ÐÉÜÉÐ{ÖÄØÚÇÓËÊÏÖÒÄÙÞÁÊÏÕÇÔÇÐÆÒÏÔËÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÙÏÊËØÁ- ~Ö{³{Ö³(Ño~¨Ò³{V
ÚÁÒÒÕÔÚÕÝÎÒÃÕßÓÕßÛÆÓÏÙË
ÔÏËÝ©ÏÙÏÊËØÁÔÏËÝÑËÔÚÂ- ³ËK¨Ë~É³Ñ{~Ò³
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÄØÚËÝÑÇÌÁ
ÓÇÚÇÒÇáÑÄÚØÕÖÇÓËËÖÃ- ÑÌ³ÖØ³ÈÙ¨ÌÐÈ
ÖØ¦ÙÏÔËÝÂÍÇÒ¦àÏËÝÖÕßËÃ-

ÞÇÊËÏÙÚÇÇÚÂÙÏÇÂÙÚÕÔ ÕÒÜÔÄÒÒ¦
ÖÏÕÑ¦ÚÜÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÊÄÓÖËÊÕÑÒÁÕßÝ
ÍÜÔÃÇÓËÚÎÓÏÑØÂÕÊÄßÙÏÓ¦ÞÕßÚÕ
ÖÇÒÏÄÓÕÔ×ØÕÌÕÙÖÃÚÏÓËÑÇÒÕÆÙËÑÕÔÚ¦
ÚÕßÔÇÒÕßÑÁÚÕÁÊËÔËÚÇËÒÏÑÕËÏÊÂÑ¦ÍÑËÒÇÙËÊÆÕÇÖÄÚÕßÝÕÑÚ×ÚËÚØ¦ÍÜÔÕßÝ
ÌËÍÍÃÚËÝÙÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÇØÔÚËÑÄËÐ×ÛßØÇØÏÙÑÄÚÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕß
ÊØÄÓÕßÙÇÔÁÔÇÇÙÚÏÑÄßÖÄÙÑÇÌÕÁÔÇ
ÇÙÚÏÑÄÇÐÏÕÖËØÃËØÍÕÓËÚ¦ÚÏÝØßÓÕÚÕÓÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑ¦ÖÕÏÇÝËÖÕÞÂÝÏÇÔÇ
ÙÚÇÛËÃÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔËÐ×ÛßØÇÁÖØËÖË
ÔÇÑÇÚÁÈËÏÝÚÎßÙÏÓ¦ÞÕßÑÇÏÔÇÖ¦ØËÏÝ
ÁÔÇÌÏÊÃÙÏÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÖÕßÛÇÙËÈÍ¦ÒËÏ
ÙÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÖÄØÚÇÖÄÚÕÙÚËÔÄÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÔÕÃÍËÏÑÇÏÎÛÁÇÙÚÎÔÖÃÙÜÇßÒÂ
ÖÕßÚÎÔËÃÊÇÍËÓ¦ÚÎÖËÚÇÓÁÔËÝÙÏÊËØÏÁÝ
ÇÖÄËÐ×ÙÚËÝÑÇÏÙÑ¦ÒËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÖØÇÙÏÔ¦ÊÇÚÕßÖØÃÒÎ
ÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÖÇØ¦ÊÕÐÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝßØÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎ¢ÏÒÕÒ¦ÕßËÃÊÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÉÎÙËÁÔÇÇÖÄÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ËÑÒËÑÚÏÑÏÙÚÏÑ¦ÙÖÃÚÏÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÍÜÔÃÇÓË§ËÕÖÚÕÒÁÓÕßÁÔÇÛÁÇÓÇÍÑØÕÚÁÙÑÕÓËÚÕßÝÑÄÑÑÏÔÕßÝÚÇÓÖÒ¦ÊËÝÙÚÇ
ÖÇØ¦ÛßØÇÑÇÏÚÇÇßÚÕÙÞÁÊÏÇÖÇÔÄÏÕ
Ñ¦ÚÜÎÍËÏÚÕÔÏ¦ËÃÞËÓÏÇÍÒßÑÏ¦ÎÙßÞÃÇ

την αρχή ÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕßÖØ×ÚÕßÍÆØÕßÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇØÕÎÍÂÛÎÑËÁÔÇÝÞØÕÔÕÝ
ÑÜÓÏÑÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝÕÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏ
ÕÕÖÕÃÕÝßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÖÇÚ¦ÐËÏÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËËÏØÎÔËßÚÏÑÁÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎªÜÙÃÇ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕß
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÊÏÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕßÇÖËØÞÄÓËÔÕßÖØÕÁÊØÕßÁÚØÕ
ÕØÕÙÁÔÑÕ©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÛÇÇÔÇÓËÚØÎÛÕÆÔÙÚÕÔÊËÆÚËØÕÍÆØÕÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß©ËÒÁÔÙÑÏßÖÕÊÆËÚÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÁÔÇÔÊ¦ÙÑÇÒÕÖÕßÍÃÔËÚÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÄÚÇÔÓÏÇÕÓÏÒÃÇÚÕßÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÙßÍÑÏÔËÃÚÇÖÒÂÛÎßÖÄÙÞËÙÎ
ÍÏÇÖ¦ÚÇÐÎÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÖØÕËÑÒÕÍÏÑÕÆÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ6©ßÑØÇÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝ
ÕÒÕÔÚÃÓÏØÙÚÙÁÔÑÕÇÔÇÒÆËÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÚÎÔ.\HYKPHUËÐÎÍ×ÔÚÇÝÄÚÏ
Î¦ÔÕÊÕÝÚÕßËÒÁÔÙÑÏÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÖÂÞÎÙÎÖÕßÁÞÕßÔÚÇÑÏÔÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÕß
ÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ¬ÕÊÏÇÞÜØÃàËÏ
ÇÖÄÚÕÔÊßÚÏÑÄÊËÐÏÄÂÇØÏÙÚËØÄÒÇáÑÏÙÓÄ
©ÏÙßÍÑËÞßÓÁÔËÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÌÏÒËÒËÆÛËØËÝ®ÍØ¦ÌËÏÕÇÔÇÒßÚÂÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕß
ÊËÔÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
ÇÑÚÏÈÏÙÓÄÓÄÔÎÊÁÙÓËßÙÂ®ÚÕßËÃÔÇÏ
ÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕßËÒÁÔÙÑÏÙÞÕÏÔÕÈÇÚËÃÙÚÎÔÄÒÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÓËÚÇÐÆÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÌÇÔÚÇÙÃÇÝ©ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÝØÄÒÕÝÚÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖØÕÌÎÚÏÑÄÝ
ØÏÔÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÚÕßÖØÕÈÒÂÛÎÑËÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÎÏÚÇÒÏÑÂÚÇÏÔÃÇÂÚÜÎËÒËßÛËØÃÇ®ÖÕÒÏÚÏÑÂÙ¦ÚÏØÇÚÕßªÕÓÖÁØÚÕ
ÔÚÄÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙËÔ¦ØÏÕÕÎÍÁÚÎÝ
ÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏ
ËÔÓÁÙÜÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÙËÓÏÇ
Þ×ØÇÙËÑØÃÙÎÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÓÏÇÝÖÇÒÏ¦ÝËØÜÓÁÔÎÝÚÕß¢ÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÎÔÇÔÚÁÞËÏ¦ÒÒÕÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÃËÙÎÑÇÏÚÕßÝËÐÕÔÚÜÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÔ×
ÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎËÖÏÙÚØÇÚËÆËÚÇÏÓË
ÇÖÄÒßÚÎÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÕÊÃÊßÓÕÝÇÊËÒÌÄÝÚÕßÓÇÔÏÕÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÄÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÔÕÙÎÒËßÄÚÇÔÙËÉßÞÏÇÚØÏÑÂÑÒÏÔÏÑÂ©ÇÊËÒÌÄÝÙÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÊÏÖÒÄØÄÒÕÕ¬ÄÔÏËØÈÃÒÕÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓË
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÎØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ ÇÏËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÕÇÑÇÚÄØÛÜÚÕ!ÔÇÙßÔÇØÖ¦ÙËÏÔÇÖÇØÇÙÆØËÏÔÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÇÑØÕÇÚÂØÏÕ
ÑÇÏÉÎÌÕÌÄØÕßÝ©ÖÜÝÁÍØÇÌÇÚÄÚËÙË
ÙÞËÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕÙÚÎÔ ®!ÕÏÕ
ÑÄÓÓÇÊËÔÛÇÙßÔÇÏÔÕÆÙËÓËÓÏÇÓÇÍÏÑÂ
ÒÆÙÎ"¬ÎÔ×ØÇÖÕßÄÒÕÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÚÕÚØÕÖ¦ØÏÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ®ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇØÛØ×ÙËÏÚÕ
ÔÁÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÕÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÝ
¬àÏÕÈ¦ÔÏÑ¦ÔËÏÚÕÇÑØÕÇÚÂØÏÕÔÇÖÇØÇÒÎØËÃÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙËÁÔÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÔÁÕ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÖÒÂÛÕÝÓËÊ¦ÔËÏÕÖÕÃÎÓÇ
ÚÕß¡ÖØËÞÚ!ÑÕßÓÏÒ×ÙËÙÁÔÇËÝ!ÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖ¦ÔË¦ÙÞÎÓÇÍÏÇËÓ¦ÝÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÓÇÝÚßÒÃÍËÏÎÊÆÔÇÓÎËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÙÚÇ
ÛÁÓÇÚÇËØÍÇÙÃÇÝËÃÓÇÙÚËÙËÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖÄÖÕÚÁÕËÞÛØÄÝÓÕÏ¦àËÏÇÔÃÑÎÚÕÝÞÕßÓËÑ¦ÔËÏÒ¦ÛÎÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇØÔÎÛÕÆÓËÃÓÇÙÚËÄÒÕÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕÏÚÇÒÄÍÏÇÓÇÝËÃÔÇÏÓÖËØÊËÓÁÔÇ
ÕËÞÛØÄÝÁÞËÏÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÒÄÍÏÇ
ÓÇÝÑÇÏÚÇÁÞËÏÑ¦ÔËÏÇÍÔ×ØÏÙÚÇ¬ÏËÃÔÇÏ
Ò¦ÛÕÝÉÁÓÇÙÚÇÄÙÇËÃÖÇÓË" ¦ÚÏ"¬ÇÖ¦ÔÚÇ"ËÚÏÓÖÕØÕÆÓËÇÑÄÓÇÔÇÈÇÙÏÙÚÕÆÓË"
¡ÇÝÖÇØÇÙÁØÔËÏÚÕØËÆÓÇÖØÁÖËÏÔÇÙÚÎØÏÞÚÕÆÓËÙÚÎÔÑÇÒÂÚÆÞÎ"ßÚÄØÜÚ¦Ý¯
¡ÎÔÖËØÏÓÁÔËÏÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÎ
ÊÏÑÂÙÕß®©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝªÕÓÖÁØÚÕÔÚÄ
ËÃÞËÖËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÄÚÏàÕÆÓËÙË
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÌ¦ØÙÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÚØÇÍÜÊÃÇ®ÑÇÏÖÜÝÎàÜÂÄÖÜÝÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖËÞÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÑËÔÄ®
¬ÎÒËÕÖÚÏÑÕÃÂØÜËÝÖÕßÓÏÒÕÆÔÙÇÔÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖÕßÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÎÒËÖËØÙÄÔËÝËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÕÆÚË
ÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÄ©ÓÜÝÑÇÛ×ÝÕÏÍØÇÓÓÁÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÛÁÇÓÇÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÛÇÓÖÁÝÚÕÑËÔÄ®ÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÓËÇßÚÄÔÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÑÇÒÆÚËØÇËÃÚËÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄËÃÚËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
¡ËÚÕÔÑÜÓÏÑÄÖÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÖ¦ÚÇÐÎÚÎÝ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÖÕßÓÏÒ¦ËÏÙÇÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÝÂÛËÇÚØÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝ¬ÃÖÕÚÇÇÖÄÚÇÊßÕÊËÔÇÔÚÁÞËÏÙÚÕÔ
ÞØÄÔÕ©ÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÑ¦ÛË
ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÕÏÑ×ÊÏÑËÝ®ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÚÕßÓËÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃ©ÚÇÔ
ÕÏØÄÒÕÏÚÇßÚÏÙÚÕÆÔÎÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÍÃÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÓËÚØÄÖÕÕÊßÔÎØÄÚÄÙÕÍÏÇ
ÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß
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ΧΟΡΟΣ

Τσάμικος και πεντοζάλης στο Λονδίνο
Η «Κ» παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης «The thread», στο κατάμεστο Sadler’s Wells
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ηλεκτρονικοί ÂÞÕÏÓÖÒÁÑÕßÔÍÒßÑ¦
ÓËÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÒÆØËÝÑÇÏÚÆÓÖÇÔÇÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝÓËËÔÜÓÁÔÇÞÁØÏÇÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÑÆÑÒÕßÝÖÕß
ÇÔÕÏÍÕÑÒËÃÔÕßÔ¬ÇØÕÆÞÇÚÕßÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÞØÜÓÇÛßÓÃàÕßÔÓÏÔÜÏÑÁÝ
ÚÕÏÞÕÍØÇÌÃËÝ¬ÇÙ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕÔ
ØßÛÓÄÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÇÔÙÚ¦ÞßÇ
ÖÕßÍÁØÔÕßÔÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÚÕßÇÔÁÓÕßÖÄÚÙ¦ÓÏÑÕËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÎÑÃÔÎÙÎÂÇÖÄÖßØØÃÞËÏÕ"½ÓÂÖÜÝ
ÇÖÄÖËÔÚÕà¦ÒÎ"ËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÚÕ
ÑÕÏÔÄËÔÛÕßÙÏ¦àËÚÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÙËÃËÚÇÏÇÖÄÞËÏØÕÑØÕÚÂÓÇÚÇ ÇÒ×ÝÂØ-

Το έργο είναι καρπός
της συνεργασίας του Ελληνα συνθέτη Βαγγέλη
Παπαθανασίου και του
Βρετανού χορογράφου
Ράσελ Μάλιφαντ.
ÛÇÚËÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß¬OL[OYLHK®
©ÒÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÄÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇ!§Ç
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÆÍÞØÕÔÕßÞÕØÕÆÎÕÖÕÃÇ
ÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÕÆÚÄÙÕÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕ
ÑÇÏÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝ ÇÏÁÚÙÏÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÇÔÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ®ÒÁËÏÎËÜØÍÃÇ
ÒÏÕÖÕÆÒÕßÊÏËßÛÆÔÕßÙÇÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ¦ÈØßÝ©ÞÕØÄÝ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÕÚËÒËÃ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÖÕßÐËÖËØÔ¦ËÏ
ÄÒËÝÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝ¶ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÛØÎ-

«Oι χορευτές³¡ÖÐÑ¢³ÈT¨o¨Ò×ÈÈÜ{Ö~ÒÚÉ{ÙÓÑ³ÈÐÉÒÉi~Ñ{Ñ×Ëi ËÑ{ÓÑÚÓÑÐÑÈÈ~ÌKÉ{³iÑÒÑ~Ñ{ÙÉÚÈÐËÇÉ{³Ë³ÉÑÌÌÑÓTÉ{~ÒÉ{³Ñ¨ÉÜÚÌÒÜ{×Ñ³uVÓo¨ÑÑ{/x_©(ÒVK¨ÑKÉÈÐÓØT¨ÉÈ³ÊØ~Ñ{T¨o¨Ò×Ø,ÒÉÜÒÜ{×Ñ³
ÙÑËßÚÏÑÁÝ¶ËÔ×ßÖÂØÐËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÂÊÎÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ®
ÖØ×ÚÎÙÑÁÉÎÂÚÇÔÔÇÈØËÛËÃ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÏÊÁÇÔÇÖÇÔÚØÁÉËÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊÎÒÇÊÂÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÞÕØÕÆÝÓËÚÕÙÂÓËØÇ
©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝ¦ÈØßÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÒÒÎÔÇÝ×ÙÚËÔÇ
ÁÞËÏÍÒ×ÙÙÇ®ÊÏËÛÔÂÑÇÔÇÔÒÕÏÖÄÔÑØÕÆÙÎÙÚÕÔÖÕÒßÈØÇÈËßÓÁÔÕ
ØËÚÇÔÄª¦ÙËÒ¡¦ÒÏÌÇÔÚÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝÞÕØËßÚÁÝÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕßÖÕßÁÞËÏ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÓËÍ¦ÒÇÓÖÇÒÁÚÇÑÇÏ

ÙÖÕßÊÇÃËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÎÏÒÈÃÑÏÍÏÁÓËÔ×ËÃÔÇÏ
ÈÇÙÏÑÄÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÚÕßÖËØÃÌÎÓÕß
ÒÕÔÊØÁàÏÑÕßÛË¦ÚØÕß:HKSLY»Z>LSSZ
ÍÔÜÙÚÕÆÑÇÏÜÝÎ¡ÁÑÑÇÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÞÕØÕÆ®ÑËÃÔÕÝËÔÛÕßÙÏ¦ÙÚÎÑË¬ÕÓÇàÃÓËÚÎËÜØÍÃÇ
ÒÏÕÖÕÆÒÕßÚÇÐÃÊËÉÇÔÙÚÕÇØÃÙÏÍÏÇ
ÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÔÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÒÒÎÔÇ
ÙßÔÛÁÚÎÇÍÍÁÒÎÇÖÇÛÇÔÇÙÃÕßÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÓÁÙÜÝÊÁÞÛÎÑËÔÇÔÚÆÙËÏ®
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß
ÆÔÚÕÓÇÙÚÎÔÖÇØÁÇÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÎ
ÊÏËÛÔ×ÝÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎÙÞËÊÏ¦ÙÚØÏÇ
¡ÇÃØÎ ÇÚØ¦ÔÚàÕßÍÏÇÚÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇ
ÑÇÏÕÓËÚØÚÜÔÌÜÚÏÙÓ×Ô®¡¦ÏÑÒ

²ÇÒÝ¬ÕÔÕÆÔÏÕÚÎÝÃÊÏÇÝÞØÕÔÏ¦ÝÎ
ÒÁÔÎÖÇÛÏ¦ÑÇÏÕ¬¦ÑÎÝ ÇØÇÞ¦ÒÏÕÝÇÔÁÒÇÈÇÔÔÇÓßÂÙÕßÔÚÕÔ¡¦ÒÏÌÇÔÚÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÞÕØ×Ô¬ÕÐËÑÃÔÎÙÇÔÕÏÖØÄÈËÝ ÇÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÕÑÇÚ¦ÓËÙÚÕ:HKSLY»Z
>LSSZ©ÓÃÚÕÝÚÎÝØÏ¦ÊÔÎÝ®ÁÑÇÔË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØËÓÏÁØÇÓËÚÕßÝÊËÑÇÕÑÚ×ËÐÇÏØËÚÏÑÕÆÝÞÕØËßÚÁÝÚÕß!ÕÏ
ÁÐÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÞÕØ×Ô

Διθυραμβικές κριτικές
©ÈØËÚÇÔÏÑÄÝ¬ÆÖÕÝßÖÕÊÁÞÛÎÑË
ÚÕ;OL[OYLHK®ÓËÊÏÛßØÇÓÈÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝ6ÏÞÕØËßÚÁÝÙÚÕ¸ÙÆÓÖÇÔ¹ÚÕß

ÞÕØÕÍØ¦ÌÕßßÒÕÖÕÏÕÆÔÑ¦ÛËÏÊÁÇÚÕß
ÓË¦ÔËÙÎÑÇÏÇÌÕÙÃÜÙÎÃÔÇÏÁÔÇÛÁÇÓÇÖÕßÙÕßÑÄÈËÏÚÎÔÇÔ¦ÙÇÑÇÏÊËÔ
ÛßÓÃàËÏÚÃÖÕÚËÇÖÄÄÙÇÁÞËÏÑ¦ÔËÏÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÕ¡¦ÒÏÌÇÔÚ®ÁÍØÇÉÇÔÕÏ
;PTLZÏÇÚÕÔ.\HYKPHUÎÙßÔÕÞÂ
ÚÜÔÞÕØËßÚ×ÔËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÌÁØÔËÏÙÚÕÔÔÕßÚÜÔÛËÇÚ×ÔÚÎÔËÏÑÄÔÇËÔÄÝÇØÞÇÃÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÚÕÔÓËÚÇÚØÁÖËÏÙËÑ¦ÚÏ
àÜÔÚÇÔÄ®¡ÄÔÕÕ¡¦ÒÏÌÇÔÚÑÇÏÕ
²ÇÒÝÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÁÙÙËØÏÝ
ÞÕØËÆÚØÏËÝÔÇÓÕÏ¦àÕßÔÓË ÇØß¦ÚÏÊËÝÇØÞÇÃÕßÔÇÕÆÖÕßàÜÔÚÇÔËÆÕßÔ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÎ
;LSLNYHWOÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÎÝ
ÞÕØÕÍØÇÌÃÇÝÓËÍ¦ÒÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÓÁÔÇÂÚÇÔÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÜÙËÖÕÏÇ
ÙÎÓËÃÇÛÇ¦ÌÎÔÇÚÎÓÕÔÚÁØÔÇÞÕØÕÍØÇÌÃÇÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÚÎÌÄØÓÇÚÜÔ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÞÕØ×Ô¶ËÔÚÇÍÓÁÔÎ
ÈÁÈÇÏÇÙËÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÌÜÚÏÙÓÕÆÏÇÔÇÚÕÑ¦ÔÜÁÖØËÖËÔÇÓ¦ÛÜÁÔÇÔÁÕ¸ÒËÐÏÒÄÍÏÕ¹ÔÇÇÔÇÒÆÙÜÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏÚÏÝ
ÕÓÕÏÄÚÎÚËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÊÆÕËÃÊÎÑÇÏ
ÔÇÈØÜÚØÄÖÕßÝÔÇÚÇÙßÔÊÁÙÜ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®Õª¦ÙËÒ¡¦ÒÏÌÇÔÚÕÕÖÕÃÕÝ
ÓËÒÁÚÎÙËÖÕÒÆÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÞÕØÕÆÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏ
ÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÞÕØËßÚÏÑÁÝÌØ¦ÙËÏÝ®ÑÇÏ
ÊËÔÑØÆÈËÏÖÄÙÕÚÕÔÍÕÂÚËßÙÇÔÕÏ
ÌÏÍÕÆØËÝÑÇÏÚÇ¦ÒÓÇÚÇÚÕßÚÙ¦ÓÏÑÕß
ÎÁÔÚÇÙÎÚÜÔÑØÎÚÏÑ×ÔÞÕØ×ÔÑÇÏÎ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÙÚÕßÝ
ÖÕÔÚÏÇÑÕÆÝÞÕØÕÆÝ®
¡ËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØËÓÏÁØÇ
ÚÕßÙÚÕÕÔÊÃÔÕ©ÓÃÚÕÝÚÎÝØÏ¦ÊÔÎÝ®ÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
¶ÑÇÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇÁØÛËÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏËÛÔÏÑÄ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÑÇÏÄÞÏÇÚÕÓÏÑÄ®ÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎËÜØÍÃÇÒÏÕÖÕÆÒÕßÃÔÇÏ
ÎÑÒÜÙÚÂÖÕßËÔ×ÔËÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÓÇÝÓËÚÕÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÓÇÝ®
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Αραγε μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν μαζί
Ο Γιώργος Κιμούλης που σκηνοθετεί και παίζει στο έργο του Αλεξάντερ Γκέλμαν το «Παγκάκι», μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Γιώργος ÏÓÕÆÒÎÝÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®
ÍÏÇÚÕÁØÍÕ¬ÕÖÇÍÑ¦ÑÏ®ÚÕßª×ÙÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÒËÐ¦ÔÚËØÑÁÒÓÇÔÚÕÕÖÕÃÕÙÑÎÔÕÛËÚËÃÑÇÏÖÇÃàËÏÓÇàÃÓËÚÎÔÎÛÕÖÕÏÄ¢ÜÚËÏÔÂ
¡ÖÇÐËÈ¦ÔÎ¬ÕºÇÍÑ¦ÑÏ»ÚÕßÒËÐ¦ÔÚËØÑÁÒÓÇÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÓÃÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÈÇÙÏÑÂËØ×ÚÎÙÎÖÕßÓÁÞØÏÚ×ØÇÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÁÞËÏÒ¦ÈËÏ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ!ÓÖÕØÕÆÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇàÂÙÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÇàÃ"®
ÒÁËÏÕÎÛÕÖÕÏÄÝÏ×ØÍÕÝ ÏÓÕÆÒÎÝ
©ÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÒÁËÏ
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÇÔËÈ¦àÕßÔÊËÔÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÄÙÕ
ÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚ¦ÐÎÇßÚ×ÔÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÄÙÕÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔÊÆÕÌÆÒÜÔÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÚÕÇÍÑ¦ÑÏ®
ËÃÔÇÏÓÃÇÑÜÓÜÊÃÇÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÕÖÄÙÕÍËÒÕÃÕÏËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÄÚÇÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÍÑØËÓÃÙÕßÔ
ÚÇÚËÃÞÎÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÓÏÇÉËÆÚÏÑÎËÏÑÄÔÇ
ÚÕßËÇßÚÕÆÚÕßÝ
–Πώς ένα παγκάκι της Ρωσίας
του 1980 σχετίζεται με ένα πάρκο
του 21ου αιώνα; Πώς σχετίζεται
ο χρόνος συγγραφής του έργου
με το σήμερα;
¶ÆÕËÃÔÇÏÕÏÇÏÚÃËÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÔÇËÃÔÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ÙÆÍÞØÕÔÕÖØ×ÚÎËÃÔÇÏÎÖËØÃÌÎÓÎÇÑØÇÙÃÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ©Ï
¦ÔÛØÜÖÕÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÞËÊÄÔÖÕÚÁÊËÔÚÕÑ¦ÔÕßÔßÚÄÑÇÛÏÙÚ¦
Ñ¦ÖÕÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÃÊÏÇÄÙÇÞØÄÔÏÇ
ÑÏÇÔÖËØ¦ÙÕßÔ¬ÕÊËÆÚËØÕËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÇÍÑ¦ÑÏ®ÛËÜØËÃÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÑÒÇÙÏÑÄÁØÍÕ ¦ÖÕÏÇÁØÍÇ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÑÒÇÙÏÑ¦ËÖËÏÊÂËÃÔÇÏ
ÙÇÔÔÇÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÇßÚÄÁÞËÏÙÞÁÙÎÖ¦ÔÚÇÓËÚÕ
ÛÁÓÇÚÕßÁØÍÕßÑÇÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÇßÚÄÚÕÛÁÓÇ¬ÕÇÍÑ¦ÑÏ®ÚÕß
ÒËÐ¦ÔÚËØÑÁÒÓÇÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ
ÓËÓÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇÈÇÙÏÑÂËØ×ÚÎÙÎ
ÖÕßÓÁÞØÏÚ×ØÇÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÁÞËÏ
Ò¦ÈËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ!ÓÖÕØÕÆÔ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇàÂÙÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÇàÃ®"¿ÙÕËÃÓÇÙÚËÔÁÕÏÙßÍÑØÕßÄÓÇÙÚËÓËÚÎÌØ¦ÙÎÖÜÝ
ÄÚÏÑÇÑÄÙßÓÈÇÃÔËÏÙËËÓ¦ÝÓÇÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏËÖËÏÊÂÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇËÃÓÇÙÚËÓÄÔÕÏ¡ÇÛÇÃÔÕßÓËÊßÙÚßÞ×ÝÇÖ»ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÇÝ¶ÕÌÄÈÕÝÓÂÖÜÝÑÇÏÖÒÎÍÜÛÕÆÓËÚÕßÝ
ÇÔÇÍÑ¦àËÏÑÏÇßÚÕÆÝ¶ÄÚÏÊËÔÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ¡ÇÛÇÃÔÕßÓËÓÃÇ¦ÞØÎÙÚÎ¶ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎ
ÓÕß¶ÒÁÐÎÚÎÒÁÐÎÇßÚ¦ØÑËÏÇÑÇÏ
ÚÎÔÑ¦ÔÕßÓËÓ¦ÒÏÙÚÇÙÎÓÇÃÇÓÇÝ
ÃÔÇÏÁÍÑÒÎÓÇ ÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÇßÚ¦ØÑÎÝ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚË
¶ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÛÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË¶ÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÇÔÚÏÑØÃàÕßÓËÇßÚÄÖÕß
ËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÑÕÏÚÇàÄÓÇÙÚËÙËÁÔÇÔÑÇÛØÁÖÚÎÚÕ
ËÃÊÜÒÄÓÇÝÙßÔÇÔÚ¦ÓËÄÞÏÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝ©¦ÔÛØÜÖÕÝÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÚÎÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔ¥Ý
ÍÔÜÙÚÄÔÇßÚÄÖÕßÕØÃàËÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕËÃÔÇÏÎÙßÔËÃÊÎÙÂÚÕß ÇÏ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÙÎÓÇÃÔËÏÎÚÇßÚÄÞØÕÔÎÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÙ»
ËÓ¦ÝÑÇÏÚÕßËÇßÚÕÆÓÇÝÙÚÕÔÑÄ-

ÍÑØËÓÃÙÕßÔÚÇÚËÃÞÎÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÓÏÇ
ÉËÆÚÏÑÎËÏÑÄÔÇÚÕßËÇßÚÕÆÚÕßÝ

Πρωταρχικός σκοπός
της τέχνης είναι
υπομνηστικός. Να
υπενθυμίζει στους
ανθρώπους, αυτά που
οι άνθρωποι ξεχνούν.
ÙÓÕ´ÞÜÙßÔËÃÊÎÙÎÖ¦ËÏÔÇÖËÏ
ÓËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇÈÒÁÖÜÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÑÇÏÈÒÁÖÜÖÜÝÑÏÇßÚÄÝÓËÈÒÁÖËÏ
ÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÕÏ¦ÒÒÕÏËÃÔÇÏÚÕ
ÂÓÏÙßÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÂÝÓÕßßÚÄ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕÐËÞÔÕÆÔÏ»ÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÎÚÁÞÔÎ
ÔÇÚÕßÝÚÕßÖËÔÛßÓÃàËÏ¡ÏÇÝÑÇÏ
ÕÖØÜÚÇØÞÏÑÄÝÚÎÝÙÑÕÖÄÝËÃÔÇÏ
ßÖÕÓÔÎÙÚÏÑÄÝ§ÇßÖËÔÛßÓÃàËÏ
ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇßÚ¦ÖÕßÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÐËÞÔÕÆÔ
–Σήμερα θα μπορούσε να λάβει
χώρα μια τέτοια συνομιλία, που
ο καθένας θα ήταν σκυμμένος σε
ένα κινητό;
¶¡Ç Î ËÏÑÄÔÇ ÙÚÎÔ ÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÌÁØËÙÚËÕÑÇÛÁÔÇÝÙÑßÓÓÁÔÕÝÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇÑÏÔÎÚÄÂÑÕÒÒÎÓÁÔÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÃÇÕÛÄÔÎ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÇÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕÖÄÙÕ
ÇÔ¦ÍÑÎÁÞÕßÓËÚÕÔ³ÒÒÕÔ¬ÏÔÕÓÃàÕßÔÖÜÝÑ¦ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÄÚÇÔÖÒÎÑÚØÕÒÕÍÕÆÔÜÝÚØËÒÕÃ
ÌØ¦ÙËÏÝÙÑÁÉËÏÝÂÇÖÄÉËÏÝÙÚÇ
ÊÏ¦ÌÕØÇZVJPHSTLKPHÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÕßÝÁØÞËÚÇÏÙÚÕ
ÓßÇÒÄ"¢ÇÔÚÇÙÏ×ÔÕÔÚÇÏÖÜÝÙßÔÕÓÏÒÕÆÔÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ¬ÕÄÚÏ
ÊËÔÇÔÚÏÑØÃàÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇ
ÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÕÆÔ®ÓËÓÇÔÃÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÕÖÄÙÕÚËØ¦ÙÚÏÇÇÔ¦ÍÑÎÁÞÕßÔÔÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÓÇàÃ
ÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
–Οι δύο χαρακτήρες εκπροσωπούν κάποια τάξη ή κατηγορία
ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται

Μαζί ÐÉ³{¨o{ÐÖÜiÉË~iÊØ~Ñ{i'³É{ÊÑÂÉKÒi Ñ¨Ò³ÑiÉ~³ÌØÑÌ³iÉÈ~ËÑÚÑ³ÑÂ{ÙÓÉ{ÉÉÐÉÌVÒ¨Ñ~Ñ~Ñ{(Ò×
σε αντιδιαστολή;
¶ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÜÝÕÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÇÔÂÑÕßÔÙËÓÃÇÖÏÕÒÇáÑÂÚ¦ÐÎ
ÇÒÒ¦ÎËÖÏÒÕÍÂËÔÄÝÓÕÔÂØÕßÝÈÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÊÏÇÈØÁÞËÏ
ÄÒËÝÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚ¦ÐËÏÝÏ»ÇßÚÄÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÊËÔÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÄÙÕÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚ¦ÐÎ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÄÙÕÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔÊÆÕÌÆÒÜÔ©¦ÔÚØÇÝ
ÙËÓÃÇÇØÙËÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÊßÙÚßÞ×Ý¶ÊÏÄÚÏÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÓÇÝÞ×ØÕÝ
ÖÇØ»ÄÒËÝÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÇØÇÓÁÔËÏÔÇÁÞËÏÌÆÒÕÑÇÏ
ÚÕÌÆÒÕÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÇØÙËÔÏÑÄ
ÓÏÇÝÑÇÏÄÒËÝÕÏÊÕÓÁÝÑÇÏÕÏÔÄØÓËÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎ
ÇØÙËÔÏÑÁÝ¶Õ¦ÔÚØÇÝÒÕÏÖÄÔÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÁÔÇÊÏÇØÑ×ÝÑÇÚÇÑÚÎÚÏÑÄÕÔÚÕÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÖÜÝÊËÔ
ÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇÌÕÙÃÜÙÎÝÑÇÏÖÜÝÎÚÇÐÏÊÏ¦ØÏÑÎ®
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÊÏÑÄÚÕßÖØÕÔÄÓÏÕËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÖÏÙÚËÆËÏ
ÕØÛ×ÝÇÑÄÓÎÙÚÎÔÇÌÕÙÃÜÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇ
ÇÖ»ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÚÕ-

ÖÕÛËÚËÃÚÕÔ¦ÔÚØÇÑÇÏÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÙËÓÃÇÊÏÇØÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÒÄÍÜ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÇÙßÔËÔÔÕÎÙÃÇÝ
–Πού στοχεύει ο συγγραφέας;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ª×ÙÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÚÕÔÊØÄÓÕÖÕßÁÞËÏÞÇØ¦ÐËÏÕÑÄÍÑÕÒÇÚØËÆÕßÔÚÎÔÇßÚÕÙ¦ÚÏØÇ
ÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÚÕÔÇÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÓÏÇÝÖØ¦ÐÎÝÂ
ÓÏÇÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÖËÚÆÞÕßÔ
ÚÎÔÖÕÛÕÆÓËÔÎÇÒÒÇÍÂØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÚÎÊÏÇÑÜÓÜÊÕÆÔÇÖ»ÚÕ
ÔÇÚÎÊØÇÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔËÜØÕÆÔ
ÖÜÝÚÕÑÒ¦ÓÇÇÔÇÑÕßÌÃàËÏÇÖÕÔËßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÏÁÚÙÏ
ÊËÔÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÐÎ
ÇÒÒÇÍÂÝÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔËÔ×ÚÕ
ÍÁÒÏÕÛßÓ×ÔËÏ ÇÏÕÛßÓÄÝÂÚÇÔ
ÇÔÁÑÇÛËÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÈÇÚÂØÇÝ
ÇÙÏàÄÓËÔÕÏÙ»ÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÇÖÏÕÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÓËÁÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÕ
ÑÜÓÏÑÄÚØÄÖÕ¬ÕÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÑÇÏÙÚÕÇÍÑ¦ÑÏ®¬ÕÇÍÑ¦ÑÏ®
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÃÔÇÏÓÃÇÑÜÓÜÊÃÇÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÖÄÙÕÍËÒÕÃÕÏËÃÔÇÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÄÚÇÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇ

–Η συζήτηση αφορά την άρση
της απομόνωσης π.χ., ή την αναζήτηση του άλλου ή του εαυτού
μας;
ÊßÙÚßÞÃÇÓÇÝÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄ
ÚÕÖ×ÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔ¿ÒÕÏÓÇÝ
ÐÁØÕßÓËÚÏËÃÓÇÙÚËÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÐÁØÕßÓËÑÇÏÚÏÛÇÛÁÒÇÓË
ÔÇËÃÓÇÙÚË¬ÕÑÇÑÄÇØÞÃàËÏÄÚÇÔ
ÓÏÓÕÆÓÇÙÚËÇßÚÄÖÕßÛÇÛÁÒÇÓË
ÔÇËÃÓÇÙÚËÖØÏÔÍÃÔÕßÓËßÚÂÎ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÇÖÇÍÕØËÆËÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÔÇËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÇàÃÏÇÚÃÇÔÊËÔÙÁÈËÙÇÏÑÇÏ
ÊËÔËÓÖÏÙÚËÆËÙÇÏÇßÚÄÖÕßËÃÙÇÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÓ×ÔËÙÇÏÖÜÝËÃÙÇÏÇßÚÄ
ÖÕßÛÇÂÛËÒËÝÔÇÍÃÔËÏÝÓËÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÇÑØÃÈËÏÇÛÇÙÕßÙßÓÈÕÆÔ
ÚÇËÐÂÝ!ÑÇÏÊËÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÝ
ÖÕÚÁÔÇÍÃÔËÏÝÇßÚÄÖÕßÛËÝÑÇÏ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÛÇÙËÈÇÙÚËÃÕÆÚËÑÇÏ
ÛÇËÓÖÏÙÚËßÚËÃÇßÚÄÖÕßËÃÙÇÏ
–Βασικό θέμα του έργου είναι η
μοναξιά ή κάτι άλλο πίσω από
αυτή;
¶ÓÕÔÇÐÏ¦ÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÇÑØÇÃÇËÍÜÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÖÜÝàÕÆÓËÓÃÇËÖÕÞÂÖÕßÕ
ÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÄÝÓÎÊËÔÏÙÓÄÝÁÞËÏ
ÞÚßÖÂÙËÏÑÄÑÑÏÔÕ¿ÖÜÝÇÔÁÌËØÇ
ÑÇÏÖÏÕÖØÏÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÒÁÕÔÍÇÒÕßÞËÃÚÇÏËÐÇÖÇÒ×ÔÕÔÆÞÜÔÖÜÝ
ÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇàËÏÓÄÔÕÝÚÕß¶ÔÇËÃÔÇÏÇßÚ¦ØÑÎÝßÚÄÚÕÓÇÛÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏ©ÑÇÛÁÔÇÝÓÄÔÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓÖÇÃÔËÏ
Ù»ÁÔÇÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄÞ×ØÕÄÖÕßÕÏ
Ö¦ÔÚËÝÚÕßßÖËÔÛßÓÃàÕßÔßÖÕÙÞÄÓËÔÕÏÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÜÝ¦ÚÕÓÕÇÔÇßÚÄÝÑÇÏÓÄÔÕÔÇßÚÄÝÚÕÛËÒÂÙËÏ ÇÔÁÔÇÇÖ»ÇßÚ¦

ÊËÔÏÙÞÆËÏ©ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÞ×ØÕÝËÑ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÖÇÏÚËÃÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇ´ÒÇÄÓÜÝÖÕßÇßÚÂ
ÎÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÙßÓÌÁØËÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ
ÏÁÚÙÏÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙßÔËÞÃàËÚÇÏ
ÙßàÎÚÎÚÃÎÍØÇÌÂÚÕßÑÁÒÓÇÔ
ÊËÔÑÏÔËÃÚÇÏÓÄÔÕÔÙÚÕÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÚÕÖÃÕÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔÚÕß
ÙÚ¦ÙÎÚÕß¶ÑÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎ
àÜÂ¶ÂÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÙßÓÓËÚÕÞÏÑÂ
ÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝÖÜÝÖÏÙÚËÆËÏÇÖÄÒßÚÇÙÚÎ
ÌØ¦ÙÎÎËßÚßÞÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÙßÒÒÕÍÏÑÄ®

–Η μοναξιά και η ανάγκη επικοινωνίας γεννά το ψέμα, μπορεί να
είναι ορθός ο διάλογος των δύο
και ασφαλές το τέλος;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÒÂÛËÏÇ"ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÓÃÇÁÔÔÕÏÇ
ÖÇØËÐÎÍÎÓÁÔÎ¬ÎÔÚÇßÚÃàÕßÔÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÏËÑËÃÇØÞÃàÕßÔÄÒËÝ
ÕÏÖÇØËÐÎÍÂÙËÏÝÏÇÚÃÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇ¶ÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏÁÝÚÎÝ¶ËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÒÂÛËÏÇÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇËÃÔÇÏ
ÓÃÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÃÊÏÇÎÒÁÐÎÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÙÚËØÎÚÏÑÄÇÑÇÏÚÎ
ÒÁÐÎÒÂÛÎ¡ËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÒÕÏÖÄÔ
ËÃÔÇÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÕÌËÃÒËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÍÏÇÔÇ
ÓÎÔËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔÔÇÈßÛÏÙÚÕÆÔ
ÙÚÎÒÂÛÎ§ÇÐËÞÇÙÚÕÆÔßÙÚßÞ×ÝÄÓÜÝàÕÆÓËÙËÓÃÇËÖÕÞÂ
ÖÕßÚÕÙÆÙÚÎÓÇÓÁÙÇÙÚÕÕÖÕÃÕ
àÕÆÓËÖÇÒËÆËÏÓËÔÆÞÏÇÑÇÏÓËÊÄÔÚÏÇÔÇÊÏÇÍØ¦ÉËÏÚÎÓÇÑØ¦ÓÇÝ
ÓÔÂÓÎÑÇÏÔÇÓÇÝÇÌÂÙËÏÇÖÒ×Ý
ÑÇÏÓÄÔÕÔÇÞËÏØÏàÄÓÇÙÚËÚÎÈØÇÞËÃÇÓÇÝÓÔÂÓÎ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÕÆÓË
ÇÖÒ×ÝÑÇÏÓÄÔÕÔÇÙßÔËÔÔÕÕÆÓÇÙÚËÓËÚÇÐÆÓÇÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÓÇÝàÜÂ³ÒÒÜÙÚËÇÔÁÑÇÛËÔÎ
ÓÇÑØ¦ÓÔÂÓÎÂÚÇÔÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÛËÙÚÎÑßÃÇÚ¦ÐÎÃÔÇÏÑÇÛÇØÄÒÕÏÖÄÔÓÄÔÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÑÇÏÇÓÔÂÓÕÔËÝàÕßÔËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÓÁÙÇÙÚÕÉËÆÊÕÝÑÇÏÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÆÇÖ»
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÖÜÝÑÇÏÇÔ
ÚÎÈÒÁÖËÏÕÑÇÛÁÔÇÝØÕÙÚÃÛËÚÇÏ
Ù»ÇßÚÄÑÇÏÎÖËØÃÌÎÓÎËÏÑÕÔÏÑÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÎ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎ¡»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßËÓÌÇÔ×ÝÚÕÙßÓÌÁØËÏ
ÚÕÞÜØÏÙÚ¦®ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
Ñ¦ÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÊÏÇÒÆÙËÏ
ÚÕÑ¦ÛËÓÇàÃ®
–Σε τι νομίζετε ότι οφείλει τη μεγάλη επιτυχία του αυτό το έργο;
¶´ÞÜÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇßÚÄÚÕÚÄÙÕÙÕÈÇØÄÛÁÓÇ
ÚÕßÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇ
àÂÙÕßÔÖÒÁÕÔÓÇàÃÑÜÓÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÜÔÊÆÕÇßÚ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÚÕÏÊÏÇÃÚËØÇËÆÙÚØÕÌÕ
ÞÏÕÆÓÕØÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖÕÒÆ
ËßÞ¦ØÏÙÚÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÔÇÞ¦ÔËÏÃÞÔÕÝÇÖ»ÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÚÕ
ÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÇßÚÄ

Αλεξάντερ Γκέλμαν, «Το
παγκάκι». Λευκωσία, Λεμεσός,
Λάρνακα, Πάφος. Σκηνοθεσία: Γιώργος
Κιμούλης. soldoutickets.com.cy και
tickethour.com.cy
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Θαυμάσιο katsikaki!
ÛÇßÓ¦ÙÏÇ¡ÂÒÕÝ®ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÔÎÙÃÖÕßÐËÞËÏÒÃàËÏÌØÁÙÑËÝÍËÆÙËÏÝ®ÁÍØÇÌËÚÕÖØÄÙÌÇÚÕËÑÚËÔÁÙÚÇÚÕÑÇÏÙÇÌÁÙÚÇÚÇ
ÇÖÕÛËÜÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL.\HYKPHUÑÇÏ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕËÃÞÇÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝËÃÞËÇÑÄÓÎ
ÙÚÕÔÕßØÇÔÃÙÑÕÚÎÝÚÎÔÕÙÚÏÓÏ¦
ÇÖÄÚÕRH[ZPRHRPÙÚÎÒÇÊÄÑÕÒÒÇ
ÚÇÔÚÄÖÏÇÚßØÏ¦ÚÕÙÖÏÚÏÑÄÉÜÓÃÑÇÏÚÕÚÕÖÏÑÄÒËßÑÄÑØÇÙÃÖÕß

ÊÕÑÃÓÇÙËÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÝÓÎÒÇÃÏÑÎÝÑÕßàÃÔÇÝ¬ØËÏÝÎÓÁØËÝÁÓËÏÔËÙÚÕÔÎÙÃ
ÑÇÏÁÌßÍËÑÇÚÇÍÕÎÚËßÓÁÔÎ
/ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÓÁØÎÄÖÕßÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦àËÏÝÓÕÔÇÊÏÑÁÝÍËÆÙËÏÝÑÇÛÏÙÓÁÔÎÙËÁÔÇÚØÇÖÁàÏÖÒ¦ÏÙÚÕ
ÑÆÓÇÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ËßØ×ÚÕ¦ÚÕÓÕÑÇÏÔÇÙËÑËØÔ¦ÔËÑÇÏÚÙÃÖÕßØÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝ

¬ÇÞØßÙ¦ÞØÄÔÏÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÓËÚÇÙßÔËÞÄÓËÔÇØËÑÄØ
ÙËÇÌÃÐËÏÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ¬ÆÖÕßËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔÕÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÁÞÕßÓËÊËÏÖÕÒÒ¦
ÇÌÏËØ×ÓÇÚÇÖÕßËÐßÓÔÕÆÔÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÍÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÚÜÔ
ÜÊËÑÇÔÂÙÜÔÚÕßÕÔÃÕßÚÎÝ
ØÂÚÎÝ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÐÁÔÕÑÕÏÔÄÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÖÕÑÚ¦ËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ

ÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕßàÃÔÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÇßÚÂÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÁÔÚßÖÇÑÇÏËÑÖÕÓÖÁÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙËÌÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÙßÞÔ¦ÖËÏØ¦àÕßÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ
ÙßÔÚÇÍÁÝÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ
Ñ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖÕßÔÇÌÁØËÏÑÇÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÙÌØÇÍÃÊÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓÏÇÒÒÎÔÃÊÇÓËÁÔÇ
ÇØÑËÚ¦ËÒÒÎÔÏÑÄÓËÔÕÆÖÕßÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÇØÔÃÙÏÇÖÇáÊ¦ÑÏÇÖÕßØÁ
ÚØÇÞÇÔ¦ÑÇÏÓÖÇÍÑÒÇÈ¦ÍÏÇËÖÏ-

ÊÄØÖÏÕÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÔÏÑÂÚØÏÇÚÕß
ØÏ¦ÒÏÚÏÓÇÍËÏØÏÑÂÝ4HZ[LY*OLM®
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÓÏÇÝÞ×ØÇÝÖÕß
ÁÞËÏÞÜÔÁÉËÏ®ÖÕÒÒÁÝËÛÔÏÑÁÝ
ÑÕßàÃÔËÝÓËËÖÏØØÕÂÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇÚÎÝÁÞËÏÇÔÁÈËÏ
ÇØÑËÚ¦ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ßÖØÄÙÊËÑÚÇÄÒÇÚÇÑÇÒ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÇÑÄÓÎÑÇÏÇßÚ¦ÖÕß
ÁÞÕßÔÊÄÙÎßÖËØÈÕÒÂÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÇÝÓËÃÔËÏËÔÚÄÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ

ÍÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÂÙÑÎÔÂÓÇÝÁÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÖØÕÈÕÒÂÑßØÃÜÝÇÖÄ
ËßÑÇÏØÃËÝÔÇÊËÃÐËÏÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖØÄÙÜÖÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇÍÔÜÙÚ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇ©ÙÕÚÇÌ×ÚÇÖÁÌÚÕßÔÄÒÕÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇÖ¦ÔÜ
ÚÎÝÄÓÜÝÚÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏÎ
ËßÛÆÔÎÆÙÑÕÒÇÞÚÃàËÏÝÁÔÇËÒÑßÙÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÚÕ
ÍÑØËÓÃàËÏÝÝÚÕÁÞÕßÔßÖÄÉÎ
ÚÕßÝÄÒÕÏÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÙÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎËÒÒÎÔÏÑÂÑÕßàÃÔÇ
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Μιλήστε για βιβλία
που δεν έχετε διαβάσει
Ο ψυχαναλυτής Πιερ Μπαγιάρ εξηγεί στην «Κ» τη θεωρία του
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΑΝΟΥΔΟΥ

Μόνο Ñ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÁÞËÏÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÄÙÕ
ÄÙÕÕÏËØ¡ÖÇÍÏ¦ØÛÇÓÖÕØÕÆÙËÂ
ÛÇÚÕÒÓÕÆÙËÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÓÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓÄÔÕÁÔÇÝÖÕÒÆÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÚ¦ÍØ¦ÓÓÇ
ÚÏÝÙßÓÈÕßÒÁÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏ
ÔÇÛÇÓÖ×ÙËÏÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕß
ÓËÓÏÇËÖÃÊËÏÐÎÍÔ×ÙËÜÔÖÕßÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÑÇÚÁÞËÏÏÇ
ÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÚÕ×ÝÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÈÏÈÒÃÇÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÊÏÇÈ¦ÙËÏ®ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÁÔÇÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÖÕßÃÙÜÝÓÇÝÑ¦ÔËÏÔÇ
ÙßÓÌÏÒÏÜÛÕÆÓËÑ¦ÖÜÝÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÊËÔÛÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÖÕÚÁÄÒÇÚÇ
ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÑÇÏÓËÚÎÔÚ¦ÙÎÓÇÝÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËËÔËØÍ¦ÙËÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÃÚÒÕßÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÕÆÚË
ÑÇÔÐËÌßÒÒÃÙËÏ
ßÔÇÔÚ×ÚÕÔ¦ÒÒÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÑÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÂÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇ
ËÔÄÝÑØßÓÓÁÔÕß®ÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÚÎÝ
ÇÒÒÏÊØÕÓÃÕßÙßÔÕÊËßÄÓËÔÕÇÖÄ
ÚÎÌÃÒÎÑÇÏÖÇÒÏ¦ÚÕßÓÇÛÂÚØÏÇÜÂ
ÍÍËÒÂÖÕßÄÚÇÔÚÕÇÖÇÏÚËÃÎÙßàÂÚÎÙÎËÑÚËÒËÃÞØÁÎÊÏËØÓÎÔÁÇÞÕßÔ
ÖËØ¦ÙËÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÚÕßÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕßÊÕÑÏÓÃÕßÚÕßÖÕß
ÓÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÚ¦ÑÎÄÓÜÝËÑËÃÔÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖÏÙÚÄÝÙÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß¶ÚÄÙÕ×ÙÚËÔÇÚÕ
ËÔÚ¦ÐËÏÞÜØÃÝËÔÊÕÏÇÙÓÄÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÐËÞÇÙÓÁÔÜÔÈÏÈÒÃÜÔ®
ÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÓÏÒ¦ÙÚÕÑËÃÓËÔÕ
ÖÇØÇÊÕÞÂÇßÚÂÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÏÊÇÔÏÑÂ

ËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÓËÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÎÛËÜØÃÇÚÕßÖÜÝËÃÔÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ËÌÏÑÚÄÇÒÒ¦ÑÇÏÛËÓÏÚÄÔÇÙßàÎÚ¦ÓË
ÍÏÇÇÔÇÍÔ×ÙÓÇÚÇÓËÚÇÕÖÕÃÇËÃÓÇÙÚËËÒ¦ÞÏÙÚÇËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇËÐÎÍÂÙÜÖÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏËßÊÏ¦ÑØÏÚÕÙÆÔÕØÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÖÕßÁÞÕßÓËÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÏÙË
ÇßÚ¦ÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÇÍÍÃÐËÏÕÒÒ¦
ÈÏÈÒÃÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÖËØÏÕÞÂÑÇÏÇßÚÂÇÑØÏÈ×ÝËÖÏÞËÃØÎÙÇ
ÔÇËÐËØËßÔÂÙÜ®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ

Η ομολογία
ÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÙÖ¦ÙËÏÁÔÇ
ÖÕÒÆÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÕÚÇÓÖÕÆ®ÕÏËØ
¡ÖÇÍÏ¦ØÐËÑÏÔ¦ÚÕÓÖËÙÚÙÁÒËØÊÕÑÃÓÏÄÚÕßÓËÚÎÔÕÓÕÒÕÍÃÇÖÜÝÜÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÔÇÙÞÕÒÏ¦àËÏÈÏÈÒÃÇÖÕßÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÊËÔÁÞËÏÑÇÔÇÔÕÃÐËÏ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÞÚÃàËÏ®ÚÎÛËÜØÃÇÚÕß
ÓËËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÁØÍÕÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÑÇÏÑØÏÚÏÑ×Ô
ÄÖÜÝÚÕÔÇÃÐÖÎØÚÕÔ¡ÖÇÒà¦ÑÂ
ÚÕÔÖØÕÑÒÎÚÏÑÄ©ÙÑÇØ©ß¦ÏÒÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÝÏÙÞßØÏàÄÚÇÔÄÚÏÖÕÚÁÊËÔÊÏ¦ÈÇàËÁÔÇÁØÍÕÖØÏÔÍØ¦ÉËÏÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÚÕßÚÕÚÁÒÕÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ËÔÏÙÞÆËÏÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÕÊÕÓËÃ
ÄÒÕÚÕßÚÕÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÖÒÎØÕÌÕØ×ÔÚÇÝÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓËÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÂ
ËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÄÚÏÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÙË
ÇßÚ¦ÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÊËÔ
ÂÚÇÔÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÑØÏÈËÃÝ§ÕÓÃàÜÄÚÏÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÑÇÒÒÏËØÍÎÓÁÔÕÏ¸ËÌËßØÃÙÑÕßÔ¹
ÈÏÈÒÃÇÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÞÁÙÎÓÇÝ
ÓËÚÇÈÏÈÒÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÞÁÙÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ®ËÖÏÓÁÔËÏÑÇÒ×ÔÚÇÝÓÇÝÔÇ

ËÖÏÊÕÛÕÆÓËÞÜØÃÝËÔÕÞÁÝÙËÇßÚÄ
ÖÕßÕÃÊÏÕÝÕÔÕÓ¦àËÏËÖËÓÈÇÚÏÑÂ
ÑØÏÚÏÑÂ® ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÙËÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏËÃÚË
ÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕßÖÄ¦ÒÒÕÖØÃÙÓÇËÔÃÕÚËÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÇÒ¦ÛÎ®ÙÚÎÔÖÒÕÑÂ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞËÏÛÁÙËÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ®ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÔÓÒËÚ®
ÑÇÏÚÕßÝÁÑÇ¡ÏÑØÕÆÝ§ÁÍØÕßÝ®
ÚÎÝÍÑ¦ÛÇ ØÃÙÚÏ
©ÚÇÔÓËÒËÚ¦ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ËØÓÎÔËÃËÝËÔÄÝÑËÏÓÁÔÕßÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÝÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÕÃÊÏÕÑËÃÓËÔÕËÔËÙÚÏ¦àÕßÔÄÒÕÏÙÚÏÝÃÊÏËÝÌØ¦ÙËÏÝÇÖÄ
ÚÕÔ¸ÓÒËÚ¹ÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔ
ÚÕÑ¦ÔÕßÔÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝ
ÃÊÏËÝÁÔÔÕÏËÝÃÔÇÏÙÇÔÁÔÇÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÇÐÆÑÜÌ×ÔßÞÔ¦ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÙßàÎÚÕÆÔÍÏÇÈÏÈÒÃÇ
ÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔ
ÑÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÖØÕÈ¦ÒËÏÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÕßÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÖ¦ÔÜÙÚÕÑËÃÓËÔÕ®ÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔÇÊÏ¦ÙËÏÙÚÎ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕß
ÒÆÙÎÖÕßÓÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÊËÔËÃÔÇÏÔÇÈßÛÏÙÚÕÆÓËÙÚÎÙÏÜÖÂÇÒÒ¦
ÔÇÇÌÂÙÕßÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚ¦
ÓÇÝÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÇÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ
ÍÔÜÙÏÇÑ¦ÑËÔ¦ÓÇÝ¶¦ÒÒÜÙÚËÓÏÇ
àÜÂÊËÔÇØÑËÃÍÏÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ
ËÔ×ËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÓË
ÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝÄÒÇÓÇÝÚÇÇÔÇÍÔ×ÙÓÇÚÇÏÇÚÃÄÓÜÝÔÇÇÌÏËØ×ÙÕßÓË
ÞØÄÔÕÐÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÈÏÈÒÃÇ¦ÒÒÜÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÔÇÇÌÕÙÏÜÛÕÆÓË
ÙËÁÔÇÊÏÑÄÓÇÝÔÁÕÁØÍÕ"¦ÔÚÇ
ÁÒËÍÇÄÚÏßÖÂØÞÇÔÑÕÆÑÕÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÖØÕÍÄÔÜÔÓÕß©ÑÕÆÑÕÝÊËÔ

«Στόχος ³iØÈTÑÒÜÈiØÉËÑ{ÑKiÚÊÉ{³ÈØÑÚ¨ÈØÑÉ×ÉÖ¨È³iÙ{~Ê³ÈØÚÉ¨ËÑo{Ñ³ÉÑÈ³Ì³ÈØV
Ñ³ËÑT¨i{Ð{ÖÈ~Ñ³Ò³Ñ³ÑÑ{Ì³Ñ~Ñ³Ñ×Ó¨É{ØÑÉ×ÉÖ¨É{Ø³iÙ{~ÊÈÚÉ¨ËÑo{Ñ³ÉÑÈ³ÌÈVÐ¨ÉËØÑÉ{ØÑ³Ë³iÈTÑÒÜÈijuVÜÓÉ{({É¨Ño{Ò¨

Πολλοί άνθρωποι, ακόμα
και καλλιεργημένοι,
«εφευρίσκουν»
βιβλία συστηματικά.
Η σχέση μας
με τα βιβλία είναι
μια σχέση δημιουργίας.

ÞÚÃàËÏÚÎÌÜÒÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÜÔ¦ÒÒÜÔÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÖÕÒÆ
ÁÐßÖÔÕ®ÇßÚÕÙÇØÑ¦àËÚÇÏ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÏËØ¡ÖÇÍÏ¦ØËÃÔÇÏÖØÜÚÕÍËÔÁÝ®ÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÓËÚÇÕÖÕÃÇÁÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃËÑÚËÔ×Ý
ËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÝËÁÔÇÇÖÄÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÓÕßÊÏËØÜÚ×ÓÇÏÇÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇ
ËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙÚÎÔ
ÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎ®ÇÔÇÌÁØËÏßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÄÒËÝÕÏÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÛËÜØÃËÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦È¦ÙÎÖÕÏÎÚÏÑÁÝ
 ÇÔÁÔÇÝÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÇÔÇÔÕÃÐÕßÓËÁÔÇÓßÇÒÄÛÇÈØÕÆÓËÁÔÇÍ×
ÂÁÔÇ±ÖËØËÍ×ØÕÙÜÖÏÑ¦ÓÕß
ÇØÁÙËÏÚÕÌØÕáÊÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÇÒÒ¦
ßÖ¦ØÞÕßÔÇÓÁÚØÎÚÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦
ÓÕÔÚÁÒÇÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕßÓßÇÒÕÆÑÇÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝ
ÈÕÎÛÂÙËÏÔÇÚÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÃÓÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÂÝÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÙÚÄÞÕÝÚÎÝÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÝËÃÔÇÏÔÇ
ÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇËÌËÆØÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÛËÜØÃÇÍÏÇÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÝÇÔÚÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÇ ÇÏÄÚÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÝ
ÔÇËÌËÆØËÏÝÚÎÊÏÑÂÙÕßÛËÜØÃÇÍÏÇ

ÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÓÖÕØËÃÝÔÇÖËÏÝÇÔÚÃÕ
ÙÚÎÔÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎ®

Αλλες εφαρμογές
ÔÚÕ×ÝÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÈÏÈÒÃÇ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÊÏÇÈ¦ÙËÏ®ËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÞØÂÙÏÓÕÙËÄÙÕßÝÙßÞÔ¦àÕßÔ
ÙËÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÏÝÙßÓÈÕßÒÁÝ
ÚÕßÙË¦ÒÒËÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÓÇÝàÜÂÝ¶ÄÖÜÝÄÚÇÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÂÁÔÇÛÁÓÇÚÎÝËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝÖÕßÁÞÕßÓËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÔÇËÐÃÙÕßÊÎÓÕÌÏÒÁÝÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÖÇÍÏ¦ØßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÙÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÖ×ÝÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇÓÁØÎÄÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÚÇÐÏÊÁÉËÏ ¦ÖÕÏÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÖËØÏÁÍØÇÉÇÔÓË
ËÐÇÏØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÄÖÕßÝÖÕßÊËÔ
ËÃÞÇÔÊËÏÖÕÚÁÁØÕßÓËÄÚÏÕ¡¦ØÑÕÄÒÕÊËÔÖÂÍËÖÕÚÁÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÑÄÓÇÁÔÇÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔ5L^@VYR¬PTLZ
¬àÁÏÙÕÔ¡ÖÒËØ®ÖÕßÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑË
ÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÄÚÇÔÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏ
ËÃÞËÖÇØÇÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÙË
ÇØÑËÚ¦¦ØÛØÇÚÕßÃÓÇÏÁÔÛËØÓÕÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ
ËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ®ÇÙÚËÏËÆËÚÇÏ

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00
LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Ιωάννης - Ανδρέας Κάργας, επίσκοπος Σύρου

Α

ν ρωτήσουμε ÁÔÇÔÓÕØÌÜÓÁÔÕÒÒÎÔÇÖÕßÊËÔÁÞËÏÈÍ¦ÒËÏÇÖÒ×ÝÚÕÒÆÑËÏÕÇÒÒ¦ÁÞËÏ
ÑÇÏÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÖÚßÞÃÕÍÏÇÚÎ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÒÒÇÊÏÑÕÆÞ×ØÕßÚÕßÞ×ØÕßÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÙÂÓËØÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÇÖÄÚÎÔÒÜÙÎÚÎÝÄÒÎÝ
ÑÇÏÓËÚ¦ÛÇÓÇÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÞËÊÄÔ
ÇßÚÄÓÇÚÇÄÚÏÎÏÙÚÕØÃÇÇßÚÂÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ©ØÛÄÊÕÐÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÄÚÏÄÒÕÏËÊ×ÂÚÇÔ
ÇÔÁÑÇÛËÔÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÕØÛÄÊÕÐÕÏ
¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÏÄÒÕßÚÄÙÕÇÖÒ¦!ÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÒÒÇÊÏÑÕÆÞ×ØÕß
ËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÕÒÆÖÒÕÑÎÑÇÏ
ÖÕÒÆÞØÜÓÎ±Ö¦ØÞÕßÔÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÖÏÙÚÕÃ¦ÒÒÜÔÛØÎÙÑËÏ×Ô!ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÂËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÁÔÕÏ
ÖÒÎÛßÙÓÕÃ¶ÓËÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂÖÕß
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÎÜà¦ÔÔÎ 
ÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏËÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÚÎÝØ¦ÑÎÝ¶ÑÇÏÈØÇÃÕÏÙËÌÇØÇÊÃÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÎÍËÔËÃÝØÜÓÇÔÏ×ÚËÝÙËÇÑÓÇÃËÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÏÊÃÜÝ
ËÑËÃÔÎÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÓÁÞØÏ
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ¦ÒÒÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×Ô! ÇÛÕÒÏÑÕÃÂÊÎÇÖÄÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÒÃÍÕÏÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝ
ÖËÏÊÂÖÕÒÒÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßËÒÒÇÊÏÑÕÆÞ×ØÕßÑÇÚ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÇßÚÕÆÝÈËÔËÚÕÑØÇÚÂÛÎÑÇÔÎÓËÒÁÚÎ
ÚÕßÔËÕËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÇÛÕÒÏÑÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÔËÕËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇÓËÒËÚÂÙËÏ
ÙÕÈÇØ¦ÚÎÔ ØÂÚÎÑÇÏÚÎÔÑØÎÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÞÜØÃÝÍÔ×ÙÎÚÕß
ÑÇÛÕÒÏÑÏÙÓÕÆ"ÄÙÕÏÇÖÄËÑËÃÔÕßÝ
ÚÕßÝÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÇÔÇÌËØÛÂÑÇÓËÙÚÎÔÇØÞÂÍÔÜØÃàÕßÔÇÃÌÔÎÝÄÚÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖÇÚÁØËÝÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÙÌÇÒ×Ý
ÖÕÏÎÚÂÝÓÇÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÕÒÜÓÄÕÏÚÙÁÔÚàÕÝ ÕØÔ¦ØÕÝÂÚÇÔ
ÑÇÛÕÒÏÑÄÝ"ÝÖØÕÙÛÁÙÕßÓËÄÚÏ
ÑÇÚ¦ÚÕÔÄÇÏ×ÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÑÇÏÕØÛÄÊÕÐÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÕÏÖÇÒÇÏÕÎÓËØÕÒÕÍÃÚËÝÖÕß
ÑÇÚ¦ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÇØÏÛÓËÃÖ¦ÔÜÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
¬ÎÔÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÕÆÚÎÚÎÔËÖÏÌßÒÒÃÊÇÓ¦ÝÚÎÊÃÔËÏÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
ÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÚÄÓÕß©ËÖÃÙÑÕÖÕÝ
ÆØÕßÜ¦ÔÔÎÝÔÊØÁÇÝ ¦ØÍÇÝ
ÑÇÏÎËÖÕÞÂÚÕß® ÇÛÕÒÏÑÂÖÏÙÑÕÖÂÆØÕß ¬Õ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕÈÏÈÒÃÕÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÓÏÇÝÙËÏ-

Ευθύς ÐÉ³Ò³ÑÑoT{ÐÌ³È³ÓÚi~ÉÉ~ËiiiÙ{ÑÙ{~ÑËÑ³iØÑo{ÈÐËÑØ³È Ù{ÑÙ{~ÑËÑ³ÌÙÉ~Ñ³ÓÜiÂÉVÉÉ{ÙÊ¨×ÑØÙÉ~¨ËÚi~ÑÉÑ¨~Ê~Ñ{É{³{~Ò³Ñ³{TÉËÑÈÈo~É³¨Úi~Ñ

Είναι ο πρώτος
και μόνος χριστιανός
επίσκοπος
που εκτελείται
από τους Οθωμανούς
στο Αιγαίο.
Ø¦ÝÚÕÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕÙÚÕØÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇÆØÕÝ®
ÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÞËÏÎ¡ÇØÃÇÎØËÙÃÇÇÒËàÃÕßÕÒÆÙßÞÔ¦
ÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙËÈÏÈÒÃÇÇßÚÕÆÚÕß
ËÃÊÕßÝßÖÕÚÏÓÎÚÏÑ¦ÂÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÙßÍÑÇÚÇÈÇÚÏÑ¦
©ÒÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÛÁÓÇÕÖÚÏÑÂÝÓËÛÄÊÕßÑÇÏÍÔ×ÙÎÝÞÕßÓËÙÚÎÊÏËÛÔÂ
ÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÖ¦ÓÖÕÒÒÇÙÖÕßÊÇÃÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÕÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÖÕßÌ×ÚÏÙÇÔÇÖÄÚÎÔÚÕÖÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÙßÔÕÒÏÑÄÚËØËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝ©ØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦¦ÌÎÙÇÔËÖÕÞÂÄÖÜÝÚÕÖÇÙÃÍÔÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß,TTHU\LS3L9V`3HK\YPL
4VU[HPSSV\]PSSHNLÕJJP[HUKL 

n®.HSSPTHYK ÍÏÇÁÔÇ
ÓÏÑØÄÕØËÏÔÄÞÜØÏÄÑÇÚÕÃÑÜÔ
ÚÕÕÖÕÃÕÁÍÏÔËÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÑÊÕÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇ
©Ü¦ÔÔÎÝÔÊØÁÇÝ ¦ØÍÇÝÊÕÓÏÔÏÑÇÔÄÝÓÕÔÇÞÄÝÑÇÏËÔËÚÄÝ
ßÖÂÑÕÕÝÕØÃàËÚÇÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÆØÕßÚÕÇÖÄÚÕÖ¦ÖÇÇÆÒÕq
ÇÒÎÔÕÚ¦ÚÎÌØÄÔÚÏÙËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÇÖÄÚÎÔ±ÉÎÒÂ
ÆÒÎÑÇÏÓÖËØ¦ÚÏÙÚÕÔÔÁÕËÖÃÙÑÕÖÕÍÏÇÚÎÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎ¦ÙÑÎÙÎÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÕß ÇÒËÃÚÇÏÔÇÊÏÇÖÕÏÓ¦ÔËÏÓÏÇÑÇÛÕÒÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÔÚÄÖÏÕßËÒÒÎÔÄÌÜÔÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÕßÊËÔÐËÖËØÔ¦ËÏÚÏÝ
ÉßÞÁÝÑÇÏÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝ
ßÔÄÊÕßÚÕß¬ØÏÊÁÔÚÕßÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝßÔÄÊÕßÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÖÕßÑÇÛÄØÏÙËÚÎàÜÂÚÎÝ ÇÛÕÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÍÏÇÇÏ×ÔËÝÓÁÞØÏ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÎqÇÚÏÑÇÔÂÚÕ
ÚØÏÊËÔÚÏÔÄÇÑØÏÈ×ÝÖÔËÆÓÇÕÔÁÕÝ
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ΜΕ ΤΗ ΒΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
Η Βίκη Κοσμοπούλου γεννήθηκε
το 1981 στον Καναδά. Εργάζεται
ως ψυχολόγος στον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα. Γράφει στίχους, ποιήματα, παραμύθια και πεζά. Διηγήματά της περιλαμβάνονται
σε συλλογικά έργα. Διηγήματα,
ποιήματα και βιβλιοπαρουσιάσεις
της δημοσιεύονται στη λογοτεχνική ιστοσελίδα τοβιβλίο.net. Συνεργάζεται με το περιοδικό «Ιστορία». «Το τσόφλι» είναι το πρώτο
της βιβλίο.
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Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;
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ÓÑK{KÜË³iØåÜÉÂÒÙ¨ÑØÜ³Ò{
o{Ñ~Ò{~ÉËÐÉÈo¨Ò×
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

${~¨ÌØ(¨Ëo~{ÑØVo{Ñ³i×ËÑV
³iÑÜÌ³i³ÑV³iÑÉÂÑ¨³iËÑ~Ñ{
³i~ÑÚÑ¨Ì³i³Ò³È
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς, ποιητές καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

$Ði¨ØVÑKÒ×iØV,Ë³ØVÑÇÑ³ÇÒ~iØVåooÉÜÒ~iw,È~V.ÑËÂi¨V
ÑÐÖVÒ×~ÑV0KÒ{TV{³¨É{Ø³¨Ño{~Ë~Ñ{å¨{³×ÒiØÙÉÚÑÐ¨ÖÑÑÐiÊ³Ñ~ÑÜÉÐÓ{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{T¨É{Ò³i~Ñ³ÓÉ¨{Ø${~ÈÐÉ{~ÓØ.ÖÙ{~Ñ{É~Ñ³ÌÓÂ{T¨Ì{Ñ
ÉÉÂÉ¨oÑËÑØo{ÑÑÜÒKÉ{³t({-

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

ÛÖVÓÑÂÓ~Ñ{ÓÑÉÜÜi{~Ì0i
tÉ³ÑÐÌ¨×iu³ÈÒ×~Ñg³i
Ù{ÒKÑÑ¨Ì×Ñ³Ñ~Ñ{ÓT³iÑËÚiiØÚÑÑÑ³¨ÓÂÒÜ{³
ÐÓÜÜgV~Ñ{³tËØ~Ñ{Ü{³ÉËÑ
³ÈåÜÓÂi=¨ÐÒugÚÓÜÑ³
ÂÑÑÙ{ÑKÒÉÒÜÜi×ÒiÇÊØ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

«Το τσόφλι», πρώτο σας βιβλίο.
Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

(¨³Ìo¨VÌÐ¨×ÈÑËÚiÐÑ
ÑÉ{~{ÙiÐÌ{Ñ³{Ø~ÓÉ{Ø
~Ñ{³ÜÌoÐÈ
24 μικρά διηγήματα. 12 ζεύγη σε
διάλογο. Τι πραγματεύονται;

ÛÙÉ~ÑÇÉÖoiVÓÑÐ{~¨ÌÉÇÌÈÙÉÖÉ{ÓÑÐÉoÑÜÖ³É¨iØÓ~³ÑiØ
åÜÜiÜÈÐÜi¨³Ñ{~Ñ{ÈÐ{ÜÖo{Ñ³Ó¨³ÑV³iÉÂÐÜÌoiiV³{ØÑÜÉ{ÉØV³iËÙ{Ñ³iÇÊ
~Ò³ÑÌ³i~{Ò³ÈÑÚ¨{È
Ñ{³ÊÐÑ³Øo{ÑÉ{³¨×Ê³T¨Ì~Ñ{ÉÑÉ~~Ëiio{ÑÑÙ{¨ÚÚÖÜÒÚi~Ñ{~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø0
ÐÈÐ³ÉÜÉÈ³ÑËÉÇÌ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{Ð{ÑÐÉÜÜ³{~ÊÙÈ³ËÑV
ÌÈoËÉ³Ñ{¨ÒÚÉ{Ño{ÑÜ{~Ê
É{³¨×ÊV³iÑ¨TÊ³iØÙiÐ{È¨oËÑØV³Ì³ÉÈVÖÐ×ÑÐÉ³ÐÖÚV³³Ì×Ü{³È~Ð{~ÖÑÈoÖ
³¨ÈÊÚi~ÉÑÌ³¨ÌÓ¨³ÑØÐÑÇË³È³iåÒo~i
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός νέου πεζογράφου;

¨i{Ð{~È¨ËØ³>R_H}
o{ÑÑÉiÐÉ¨ÐÑ{~Ñ{ÑÉ{~{iÚÒÉ{VÌØ~Ñ{ÒÜÜÑ
~{{~ÒÙË~³ÈÑV³Ño³{ÊÉ{~Ò{ØÙiÐ{È¨oÌØ³Ó¨o³ÈÓKÑ{ÑVÉ~³ÌØ³ÈÌ³{{
ÑÑ~{É{ØÓTÈÑÙÓ~³ÉØ
Èo~É~¨{ÐÓÊ~Ñ{É¨{¨{ÐÓ~{ÌVÈÜ{~ÌØÌo~Ø³
Üi¨×¨{ÉËÑ{³ÌÐÉoÒÜØÈiÜi¨×¨ËÑÙÖ~ÜÑÐ¨ÉËÑÈo~¨Ñ³iÚÉË
~Ñ{ÑÑÂ{{iÚÉË
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BLUE IRIS

AP / RICHAD DREW

AP / DOUG PIZAC

EPA / GEORGIOS KEFALAS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / FELIPE TRUEBA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΝΤΙΤΡΟΪΤ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΑΦΟΣ

Στην Πινακοθήκη³iØÑ{ÜÉËÑØ
º©²º©_ºÉo~Ñ{{Ò³i~ÉiÓ~ÚÉit$~ÌÐØ³ÈÈK{ÐÖwåÌ
³({~Ò³ÉÇÓÐÉÙ{Ò¨~É{Ñ
Ø³{ØmåÈoÖ³È.³i×³o¨Ñ×ËÑÙÉÌÇÉ{³Ó¨otÝkxRx>Xu
¸³È(ÒÐÜ({~ÒVÓÑÑÌ
³ÑÜÜÒÑ¨{³È¨oÊÐÑ³ÑÈÑ¨È{ÒÇ³Ñ{ÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙ³i
Ñ{ÜÉËÑ.ÈÜ{~ÒVÉ{~Ó³iØ
Ð¨ÉËÑÚÑÈÐÒÉ{ÒÑÌ´Æ
Ó¨oÑ³iØ~ÈK{³{~ÊØ³ÉT³¨ËÑØ
¨É¨TÌÐÉÑÑÌÙ{Ò×¨ÑÐÈÉËÑ
~Ñ{ÈÜÜoÓØ³È~ÌÐÈ

Ο Μάρβιν Γκέι ´wdmÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊÜÖ¨ËØVÑÜÜÒ
³ËTØ³ÈÊ³ÑÐÉoÒÜ.ÈÙÉÙÉÐÓØÐÉ³ÊT³iØ²ÀV
Ò¨K{~Ó{Ê³ÑÓÑØÈÙÑËØ
³¨ÑoÈÙ{ÌØ~Ñ{É¨ÐiÉÈ³ÊØ.³
ÈÉË³iØ²À³ ³{³¨Ì{³
ÚÑÉ~³ËÚÉ³Ñ{¨{~Ò³ÈÑ³{~ÉËÐÉÑÌØ³³ÇÒ~É³~Ñ{³Ñ³ÉÜÌ{³ÈÉ³ÈÜÐ{Ü{³Ó¨V³ÜÉ~³Ì~Ñ~Ó³³È~Ñ{ÒÜÜÑØÐÓ¨Ø
³iØÉÉ³ÉËÈ³®ÆT¨ÌÑÌ
³iËÙ¨Èi³iØÙ{ÒiÐiØÙ{~o¨Ñ×{~ÊØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ

Στα κελιά ÑÐÌiØ³iØ.³ÒÇ{V³
É¨ÜËV³É¨{KÒÜÜÉËÑ{ÑÈÚÉ³{~Ì ¨i×ÈÜÑ~Ê³iØ.³ÒÇ{
Ò{ÂÉo{ÑÐ{ÑÓÑÓ~ÚÉiÐÉ³Ë³Ü
t .³ÒÇ{³É¨ÜËw {³Ê¨ii
~Ñ{~Ñ³Ñ³ÜÊ³åÑ³Ü{~Ì~Ñ{ÛÈ³{~ÌÉ¨ÜËu .³ÒÇ{Ê³ÑÉÉ¨oÊ
~Ñ{³{ØÙÖÜÉÈ¨ÓØ³È0ÉËTÈØ~Ñ{
Ñ~ÌÐi~Ñ{ÊÐÉ¨ÑÐ¨ÉË~ÑÉËØÑ
ÙÉ{³ÑËTi³iØÙ¨ÒiØ³iØ Ó~ÚÉi
ÜÈÐÓÑ~ÑÜÖ³É{³i~¨È×Ê
ÈÙÐÊÑ¨Ñ~ÜÖÚiiØÈÉËTÑ
Éo~Ñ³Ñ³ÊÉ{{Éo~Ó×ÑÜ{³ÐÈ³{~Èi¨É{

Ο Λέον Κάνερ, mÉ³V~Ñ{iÖÇÈoÌØ³È,Ó{V¸É³V×³o¨Ñ×ÊÚi~ÑÐ¨³ÒÑÌÓÑoÉ¨ÐÑ{~Ì
KÑoÌ{VÑÌÑÈ³ÒÈÐÉ³Ó×É¨Ñ
ÑÚ~ÌÐ³Ñ³¨Ñ³ÌÉÙÑÈo~Ó³¨iØÑ{{ÙÖÉËÑ{É{Ç³ÉØ
³È$Ü~ÑÈ³ÐÑ³Ø¨Ë~³Ñ{³
ÈÉË K¨ÑÍ~ÊØÜi¨Ð{ÒØ³i
ÓÑ4Ì¨~iVÌÈÉo~Ñ{{Ò³i~Éi
Ó~ÚÉitåÈK{³Ø$T{³ÌÑÜ{Ò
$T{³ÌÐÑ~¨{ÒuVÐÉÑ³É¨~ÌÑÉ~Ñ{ÙÉÖÉ{³ÈØÓÈØ~Ñ{
Ñ³ÉËÜÉ{ÓÑÐÊÈÐÑo{Ñ³ÈØ~Ö~ÜÈØ³iØ³¨ËÑØ

Η Κύπρια Ço¨Ò×ØåÑåT{ÜÜÓØw-²@ºHxÓTÉ{È{ÚÉ³ÊÉ{³i
³ÉT{~Ê³iØÉo~ÑÈ³{~ÊØ~Ñ{ÜÜÒ
ÑÌ³ÑÓ¨oÑ³iØÓTÈØÚÓÐÑ³i
×Öi³iØÖ¨ÈåÌTÚÉØÒ¨T{É
ÑÜÉ{³È¨oÉËiÓÑÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉÊ³iØV³i(Ò×V³io~ÑÜÉ¨Ë
º_¦x©VÉÉ{ÐÓÜÉ{Ñ¨{ÙØ¨i³{~Ö åÑåT{ÜÜÓØÓTÉ{~ÑÜÜ{É¨oÊÉ{ÓÑ¨{~Ì~Ñ{{Ù{ÑË³É¨Ö×Ø³iÑÌÙi³iØ×ÖiØ
Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Üt-_©>²x©
¦x`_©uÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø
¸Æå¨{ÜËÈ

Ο κόσμος του Κυβισμού

Ο αξέχαστος Μάρβιν Γκέι

Εκθεση στη Στάζι

Εκπαιδεύοντας τις νέες γενιές

Η άνοιξη της Αννας Αχιλλέως

JACQUEMART ANDRE

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

${iÜÌØ~ÌÐØ³ÈËÜTÉÜÐÒÐÉ¨Í
ΠΑΡΙΣΙ

Ενας ÇÖÄÚÕßÝÊÇÙÑ¦ÒÕßÝÚÎÝÊÇÔÁàÏÑÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÕÃÒÞËÒÓ²¦ÓËØÙÕá
 ÓËÒËÚ¦ÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕ
ÙßÞÔ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÌÇÔËÃÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÕØØ¦ÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»ËÑÚÕÐËÆÛÎÑËÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÂ®ÚÕßÇÖÄÓËÍ¦ÒÇÓÕßÙËÃÇ¬Õ
 ÚÕËÚÃÇÒÁÙÚÕÇØÃÙÏÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÓÏÇÁÑÛËÙÎÁØÍÜÔÚÕßÑÇÏ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÃÙÛÎÙÎÑÚÕÚËÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÓËÍ¦ÒËÝËÑÛÁÙËÏÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÕ©ØÙÁ

ÚÕ ÑÇÏÕÇÔÄÝÓ¦ÙÚÕØÇÝÚÎÝ
ÙÏÜÖÂÝÇÖÕÑÚ¦ÓËÍ¦ÒÕÑÕÏÔÄØ¦ÌÕÔÚÇÏÓÕÔÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏ¦ØÛØÇÑÇÏ
Õ²¦ÓËØÙÕáÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÇ
ËÑÖØÕÙÜÖËÃËÑËÃÔÕÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÞÒÜÓÄÌÜÝÚÕßÕØØ¦ÑÇÏÚÇÙÏÜÖÎÒ¦
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÕß ÃÔÇÏÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÔÄÝËÐÇÃØËÚÕßÓ¦ÙÚÕØÇÚÕßÞØ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÌÜÚÄÝ
ÖÕßËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÚ×ØÇÙÚÕÇØÃÙÏÓË
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÙÇØ¦ÔÚÇÁØÍÜÔ
ÚÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ1HJX\LTHY[(UKYt
ÓËÊÏ¦ØÑËÏÇ×ÝÚÏÝÕßÒÃÕßÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÁØÍÇÁØÞÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕ-

Ø¦ÙÚÎÇÒÒÃÇÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÓÕßÙËÃÇÑÇÏÙßÒÒÕÍÁÝÙÚÎ
ÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÕßÎÊÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÕ¡ÕßÙËÃÕ©ØÙÁÑÇÏÚÎÔ;H[LÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕßÚÂÎÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÊÃÔËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÁÇÙÑÁÉÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÛÇßÓÇÙÓÄÍÏÇÚÕÁØÍÕÇßÚÕÆÚÕßÖÇØ¦ÊÕÐÕßÇÔÕÆÖÕßÂÚÇÔÓÕÔÂØÎÝ
ÑÇÏÇÑÕÏÔ×ÔÎÚÕÝÜÍØÇÌÃàËÏÑßØÃÜÝ
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇÈ¦ÌËÏÓËËÑËÃÔÕ
ÚÕÞÇÒÑÕÖØ¦ÙÏÔÕÑÇÏÞÒÜÓÄÍÑØÃàÕ¬ÇÊÜÓ¦ÚÏÇËÃÔÇÏÒÏÚ¦ÊËÔÁÞÕßÔ
ÃÞÔÕÝÇÖÄÚÏÝÈÇØßÌÕØÚÜÓÁÔËÝÊÏÇÑÕÙÓÂÙËÏÝÚÕß  ÇÏÓÁÙÇÙÚÎÔ

ÇÌÇÃØËÙÎÚÎÝÕÏÑÏÇÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÕÖÕÛËÚËÃÙßÞÔ¦ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÓËÍßØÏÙÓÁÔÎÚÎÔÖÒ¦ÚÎÖÕßÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏ
ÎÊÏÑÂÚÕßÍßÔÇÃÑÇÎÔÚÇ©ÃÒÞËÒÓ
²¦ÓËØÙÕáËÃÞËÚÕÞ¦ØÏÙÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇÍËÔÔ¦ËÏÑÄÙÓÕßÝÓßÙÚÎØÏÇÑÕÆÝÑÇÏÖÕÏÎÚÏÑÕÆÝÁØÇÙËÄÒÎ
ÚÎàÜÂÚÕßÙËÁÔÇÙÚËÔÄÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÑÇÏÌÏÒÏÑÄÑÆÑÒÕÖÕßàÜÍØ¦ÌÏàË
ÊÏÇØÑ×Ý¬ÇÓÕÔÚÁÒÇÚÕßÂÚÇÔÎÓÎÚÁØÇÚÕßÎÇÊËÒÌÂÚÕßÕÇÊËÒÌÄÝ
ÚÕßÕÍÇÓÖØÄÝÚÕßÑÇÏÓËØÏÑÕÃÙÚËÔÕÃÌÃÒÕÏÁÑÛËÙÎËÙÚÏ¦àËÏËÖÃÙÎÝ
ÙÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÖÕßËÃÞËÇÔÇÖÚÆÐËÏ

ÇßÚÄÝÕÓÕÔÇÞÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÚÎ
ÇÒÒÃÇÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÊÆÕÌÕØÁÝÚÕ
ÇØÃÙÏÑÇÏËÃÞËÒ¦ÈËÏÓÁØÕÝÙÚÏÝÖËØÃÌÎÓËÝÏËÛÔËÃÝÑÛÁÙËÏÝÚÕß 
ÑÇÏÚÕß ÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ1HJX\LTHY[(UKYtÊËÃÞÔËÏÑÇÏ
ÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕß²¦ÓËØÙÕáÓËÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÕßÙÚËÔÕÆÑÆÑÒÕßÚÕßÄÖÜÝ
ÚÕßÇÊËÒÌÕÆÚÕßÈËÔÚ²¦ÓËØÙÕá
ÚÕßÍÇÓÖØÕÆÚÕßÁÚËØÒÙÚËÔÚÑÇÏ
ÚÕßÌÃÒÕßÚÕß ÇØÒ²ÄÒÙÕË©ÃÒÞËÒÓ²¦ÓËØÙÕáÁÓËÏÔËÙÚÎÓÔÂÓÎÜÝ
ÕàÜÍØ¦ÌÕÝÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÎÝÙÏÜÖÂÝ
ÑÇÏÚÕßÌÜÚÄÝ

ÁÊËÏÐËÖÕÚÁßÚÂÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÜÙÚÄÙÕÚÕßÕÒÇÍÔ×ÙÚÜÔÒÕÏÖ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÇÏØÏ¦àËÏÓËÁÔÇ
¦ÒÒÕËÆØÎÓÇ!ÁÔÇÊÇÞÚßÒÃÊÏÓËÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÞÇØÇÍÓÁÔÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
¡ßÙÚÏÑÕÃÇØØÇÈ×ÔËÝ¦ÚßÖÕÏ
ÑÇÏÖËØÇÙÓÁÔÕÏÓÇÄÞÏÐËÞÇÙÓÁÔÕÏ"
ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÙÌÇÒÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÏÃÙÜÝÔÇÓÎÔÁÞËÏÑÇÏÚÄÙÎÙÎÓÇÙÃÇ¬ÇÑËÔ¦ÚÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÕ
ÑÇÛËÃÝÓËÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÑ¦ÛË
ÓÃÇÓËÚÏÝÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÚÎÝÊÏ¦ÛËÙÎ©ÕÒ
ÜÝÂØÜÇÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ
ÇØÇÚÎØ×ÚÕÔÕÒÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÚØÇÈÎÞÚËÃÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÑÏ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÇÊÁÔÚØÇ
¬ÕÔÃÊÏÕÚÕÔÒÕÆàËÏÚÕÌÜÝËÔÄÝÊßÔÇÚÕÆÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕßÂÒÏÕßßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ÃÙÜÝÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÔÇ
ËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑÇÔËÇØÂÒÒÎÔÃÊÇ
ÚÎÝÇÌÏÁØÜÙÎÝ¬ÕßÝÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏ
ÔÇÓÏÒÕÆÔÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦§ÇËØÜÚÕ-

ÚØÕÖÕÆÔÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦§ÇÇÑÕÆÔ
ÖÇØÁÇÚÕÔÔÚÇÓÄÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÚÕ
;VTILSHULPNL®ÑÇÏÔÇÌÇÔÚ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÇßÚÕÃÄÖÜÝÑÇÏÄÒÕÏÓÇÝ
ÄÙÕÏÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÓËÚ¦ÇÖÄÇßÚÕÆÝÙË¦ÒÒËÝÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝ¦ÒÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ¶ÊËÔÁÞËÏ
ÙÎÓÇÙÃÇÄÚÏÇßÚÄÖÕßÁÞÕßÔÇßÚÄ
ÖÕßàÕÆÔËÛÇÑØÇÚÂÙËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇ
¡ÏÙÄÒËÖÚÄÄÓÜÝÖÕÏÕÝËÃÖË
ÄÚÏÊËÔÊÏÇØÑÕÆÔÍÏÇÖ¦ÔÚÇÇßÚÁÝ
ÕÏÙÚÏÍÓÁÝ"ËÔÐÁØËÏÚÏÒÁËÏÄÖÕÏÕÝ
ÖÏÙÚËÆËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ¬ÃÖÕÚÇÖÕÚÁ
ÊËÔÚËÒËÏ×ÔËÏ®ÒÁËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÓËÓÏÇÇÖØÄÙÓËÔÎÍÏÇËÑËÃÔÕÔÙÏÍÕßØÏ¦¬ÕÔÑÕÏÚ¦àÜÒÕÐ¦©ÕÒ
Ö¦ÔÚÜÝ®ÓÕßÒÁËÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ËÃÔÇÏËÑËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÖËØÏÓÁÔËÏÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔÌØ¦ÞÚÎÓËÁÔÇ
ÓËÏÊÃÇÓÇÙÚÇÞËÃÒÎÚÕÔÍÏÇÑ¦ÚÎÝ
ÑÇÓÖÇØÔÚÃÔÇÝÚÕßÇÔÇÙÎÑÜÓÁÔÕ
©ÕÒËÃÞËÙÚßÒÐÏàËÚÕÔÁØÜÚÇ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÑÕÖÁÒÇÝ¬ÕßÁÊÜÙËÑÇÏ
ÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÇÛÇÔÇÙÃÇ®

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τίποτα ποτέ δεν τελειώνει
ΕναςÔÁÕÝÑÇÙÚÇÔÄÐÇÔÛÕÝÑÇÏÜØÇÃÕÝÑÕÓÉÄÝÑÇÏÑÇÒÕÔÚßÓÁÔÕÝÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÙËÁÔÇÔÐÆÒÏÔÕÌØ¦ÞÚÎ
ËÔÓÁÙÜËÔÄÝÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕßÒÏÈÇÊÏÕÆÁÔÇÇÍØÕÚÄÙÖÏÚÕÔÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÙÚÕÈ¦ÛÕÝÑÇÏÓËÌÄÔÚÕÉÎÒ¦ËÖÏÈÒÎÚÏÑ¦ÞÏÕÔÏÙÓÁÔÇÈÕßÔ¦
©ÚÄÖÕÝËÃÔÇÏÎÒÈËÚÃÇÑÇÏ
ÕÞØÄÔÕÝÕÏÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»¬ÄÙÇÓÕÔ¦ÞÇÍÔÜØÃàÕßÓË
©ÖÜÝËÖÃÙÎÝÍÔÜØÃàÕßÓËÚÕÏÊÏÄÞËÏØÕÙÎÓËÃÜÓÇÖÃÙÜÇÖÄÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÍØÇÓÓÁÔÕÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦!
ÇÙËÙÑÁÌÚÕÓÇÏÖ¦ÔÚÕÚËËÙÁÔÇ
ÑÇÏÚÇÖÇÔÁÓÕØÌÇÓ¦ÚÏÇÙÕß¡Ë
ÇÍ¦ÖÎÕÒ®
ÔÛÆÓÏÕÒÕÏÖÄÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ×ØÕÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÕÆÙËÓÏÇ
ÍßÔÇÃÑÇÖÕßÚÄÚËÂÚÇÔÑÇÏÇßÚÂ
ÑÕØÏÚÙÄÖÕßÒÕÙÜÚËØÏÑÂÙËÏÊÏÜÚÏÑÄÙÞÕÒËÃÕÑ¦ÖÕßÙÚÎÔÒÈËÚÃÇÙÚÇÊËÑÇËÖÚ¦ÚÎÝÂÃÙÜÝÙÚÇ
ÊËÑÇÁÐÏÚÎÝÍÔ×ØÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔËßÛßÚËÔÂÕÒÓËÄÓÕØÌÕÞÇÓÄÍËÒÕ

«Θα σε σκέφτομαι
πάντοτε, εσένα
και τα πανέμορφα
μάτια σου», γράφει πίσω
από τη φωτογραφία.
ÚÕÔËØÜÚËÆÚÎÑË¶ÂÖ¦ÔÚÜÝÚÎÔ
ËØÜÚËÆÚÎÑËÇßÚÄÝÇÔÑØÃÔÕßÓË
ÇÖÄÚÕàËÙÚÄÙÎÓËÃÜÓÇÙÚÕÖÃÙÜ
ÓÁØÕÝÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ
ËÔÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔÓÕÔÄÖÒËßØÕÇÃÙÛÎÓÇÄÓÜÝÊ×ÑÇÏÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÓÂÔÇÕÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÇÊËÏ¦àËÏÁÔÇÙÖÃÚÏÍËÓ¦ÚÕÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÓÏÇÝàÜÂÝ ¦ÖÕß
ËÑËÃÓÁÙÇÙÚÕÔÞÇÓÄÇÔÇÊÆÛÎÑÇÔ
ÚËÑÓÂØÏÇÔËÇÔÏÑ×ÔÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÜÔËØ×ÚÜÔÖ¦ÛÎÖÕßÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÇÖÁÑØßÉËÏÙÕÈÃÜÝ¡ÖÕØËÃÔÇ
ÔÕÙÚ¦ÒÍÎÙËÇßÚ¦ÚÇÖØÄÙÜÖÇÑÇÏ
ÇßÚ¦ÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÚÕ

Δώρο ÑTÑ{¨É³{ÐÖÉÐ{ÑoÈÑË~ÑÈ³Ì³ÉÊ³ÑV~Ñ{ÑÈ³ÊV~¨{³ÌÈÜVi
×³o¨Ñ×ËÑ³È(ÜVÑo³Ü{Ì³{TÉËVÑÜÜ{ØV~Ò³ÉÓÑØÓ¨³ÑØ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Πιστεύω στη δύναμη του τραγουδιού
Η Νένα Βενετσάνου έρχεται στην Κύπρο και μιλάει στην «Κ» για το ελληνικό τραγούδι και το θαύμα της τέχνης
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το πολιτιστικό ÙÜÓÇÚËÃÕÏ×ØÍÕÝ
ÇØÇÔÚ¦ØÎÝ®ÑÇÏÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ¬ÁÞÔÎÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÏÄØÇÓÇ®
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÏËÆÛßÔÙÎ
¡ÁÙÎÝËÔÏÑÂÝÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÕß
±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÙÖËØÃÊÇÖØÕÝ
ÚÏÓÂÔÚÕßÖÕÏÎÚÂÏ×ØÍÕßÇØÇÔÚ¦ØÎ  ÑÇÏÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÇßÚÂÙÚÎÔ ®ÓÃÒÎÙËÎ§ÁÔÇËÔËÚÙ¦ÔÕßÓÃÇÊÎÓÏÕßØÍÄÝÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕØËÃÇÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÓËÁÔÚÕÔÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇËÔÑÇÚÇÛÁÚÜÚÇÄÖÒÇÍÏÇÚÃ
ÖÏÙÚËÆÜÙÚÇÛÇÆÓÇÚÇÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÑÇÏÙÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ®
ÓÕßÒÁËÏ
–Οι σχέσεις σας με την Κύπρο είναι παλιές και πολύ στενές, έχετε
διακρίνει κάποια ιδιαίτερη μουσική ποιότητα;
¶¿ÔÚÜÝÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇ
ÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÓËÙÕÆÚÕ 
ÑÇÏÇÖÄÚÄÚËÁØÞÕÓÇÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÑßÖØÏÇÑÂÓËÒÜÊÃÇËÃÔÇÏ
ÐËÞÜØÏÙÚÂÙßÔÊß¦àËÏÆÙÎÓË
ÔÎÙÏÜÚÏÑÂÔÇÚÕÒÂÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÇÖÇÏÚËÃÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÑÇÏËÒÇÌØ¦ÊÇ
ÙÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎ±Ö¦ØÞÕßÔÚØÕÓËØÕÃÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÃÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÕ
²ØÃÙÚÕÝÃÑÑÎÝÕËÄÊÕßÒÕÝ ÇÒÒÃÔÏÑÕÝÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝ¬ÚËØÒÏÑÑ¦ÝÑÇÏ
ÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏËÝÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÜ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÙÞÕÒËÃÇ
ÌÆÚËÉÇÔÙÖÄØÕÖÕßÇØÞÃàËÏÔÇ
ÈÍ¦àËÏÑÇØÖÕÆÝÄÖÜÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÒÒÕÃÓÕßÙÏÑÕÃÁÞÕßÔÙÎÓËÃÕ
ÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÕßÝÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÕÒÓÕÆÔÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÔÔÁÇÓÕßÙÏÑÂÙËÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÌÄØÓËÝÖÄÑËÏÔÕÓÃàÜÛÇ
ÁÞÕßÓËÚÇÑÇÒ¦ÔÁÇÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
–Αυτή την περίοδο διοργανώνονται στην Κύπρο οι δράσεις της
ΣΕΖΟΝ: Γυναίκες 2019-2021, με
στόχο να εξετάσει την κυρίαρχη
αφήγηση για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μέσα από την
τέχνη του θεάτρου, εσύ είστε από
τις πρωτοπόρες στο «φεμινιστικό» τραγούδι, έχει πια η γυναίκα
τη θέση που πρέπει;
¶ËÔÍÔÜØÃàÜÚÏËÃÔÇÏÇßÚÂÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÇÒÒ¦ÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÖÜÝ
ÛÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÛËÚÏÑÄÑÇÏÞØÂÙÏÓÕ
ÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÇÌØÕÔÚÃÙÜÔÇ
ËÔÎÓËØÜÛ×ÏÙÚËÆÜÖÜÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝÙËÑÒËÏÙÚÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÄÖÜÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÞÕßÔÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏËÃÔÇÏÊÁÙÓÏËÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÕÓÏÒÕÆÔÓËÔÇÒÒ¦ÒÕÍÕÊÕÚÕÆÔÊËÜÝ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔÚÕÙÆ-

Η Νένα ΒενετσάνουÉËÑ{~ÑÜÉÐÓi³ÈÉ¨{Ù{~ÖtÛ{Ì¨ÑÐÑuV
ÈÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³iÛ{ÉÖÚÈi
ÓiØÉ{~ÊØ ~ÑËÙÉÈiØVÙ{¨oÑÈ É¨ËÙÑ¨Ø³{ÐÊ³È
{i³Ê{¨oÈ.Ñ¨Ñ³Ò¨i

«Πιστεύω Ø{oÈÑË~ÉØÉ~ÜÉ{³ÓØ~{ËÉØÌØ³iÖ¨VÓTÈ~{{~ÖØÉ¨{¨{ÐÖØ~Ñ{ÉËÑ{ÙÓÐ{ÉØ³iØ{~oÓÉ{ÑØ$Ð{ÜÖÐÉVÑÜÜÒÜoÙ³ÖÙÉVØÈÒÜÜiÜ{ÈÈi¨É³Ö³ÖÜÐÉÑÈ³ÑÒ¨iiu

«Είμαι της γνώμης πως
το σύγχρονο ελληνικό
τραγούδι μόνο μέσα από
τους μηχανισμούς της
προφορικής παράδοσης
μπορεί να διασωθεί».
ÔÕÒÕÓËÇßÚÇÖ¦ØÔÎÙÎ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÇÔÇÒ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔÇËßÞÇØÏÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÇÔÇÑÕßÌÃàÕßÔÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÑÇÚ¦ÖØÕÁÑÚÇÙÎ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÄÙÕÖÕßÐËÞÔÕÆÔ
ÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÍËÔÔÎÛËÃÓÄÔÕÍÏ»
ÇßÚÄÚÕÔÙÑÕÖÄ²ÜØÃÝÇßÚÁÝÙÃÍÕßØÇÚÃÖÕÚÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏÇÒÒ¦
ÓÁÔÕßÔÖÃÙÜÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊÏÑÕÆÚÕßÝÖÔËßÓÇÚÏÑÕÆÁØÍÕß
ÚÁÞÔÎÙÃÍÕßØÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÔÇàÂÙÕßÓËÏÙÄÚÏÓÇÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÙÚÎÔËÑÖÇÏÊËßÚÏ-

ÑÂÚÎÝÊÆÔÇÓÎÇÒÒ¦ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÙÄÚÎÚÇÝÖÕßÇÌÕØ¦ÙË
ÄÒÕßÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÄÒÎÇßÚÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝÇÖÄ
ÚÇÊËÙÓ¦ÚÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÏ»ÇßÚÄ
ÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÊËÔÑÇÚÁÞËÏÇÑÄÓÇ
ÚÎÛÁÙÎÖÕßÚÎÝÇÐÃàËÏ
–Σε παλαιότερή μας συνέντευξη
μου είχατε πει ότι τώρα τα τραγούδια είναι ρηχά, περιορισμένης
θεματικής, μετά από δύο χρόνια
έχουν αλλάξει τα πράγματα;
¶ËÔÐÁØÜÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓ¦ÒÒÕÔÞËÏØÕÚÁØËÉÇÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÞ
ÏÙÕÖÁÊÜÙÎÚÜÔÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÓÇÝ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÔÁÜÔÁØÍÜÔÇÔÆÖÇØÑÚÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆØËÖËØÚÕØÃÕß
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÔÆÖÇØÑÚÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÍËÔÏÑ×ÝØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÎÓÕßÙÏÑÂÓÇÝ

ÑÕÏÔÄÚÎÚÇËÔÐÁØÜÚÏÛÇÍÃÔËÏ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
–Μπορεί, όμως σήμερα να έχουμε
ένα Θεοδωράκη ή έναν Τσιτσάνη;
¶¡ÇÚÕßÝÁÞÕßÓËËÃÔÇÏÊÃÖÒÇ
ÓÇÝÓÁÙÇÓÇÝÚÕßÝÖËØÏÁÞÕßÓË
ÊËÔÚÕßÝÁÞÕßÓËÞ¦ÙËÏ´ÞÕßÓËÑÇÏ
ÖÕÒÒÕÆÝ¦ÒÒÕßÝËÔ¦ÑÎÑÇÒÑ×ÚÇ ¦ÒÇÝ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕÇÐÏÔÕÆ
²ÇÚàÏÊ¦ÑÏ¡ÄØÇÒÎÓÖËÏØÃÑÕÇØÇÔÚ¦ØÎÒÆÚÎËÌÁØÎÕÒÜÓÄ
ÔÊØÄÔÏÑÕØÕÞÛÁÝÇÔÇÑ¦ÒßÉÇ
ÚÕÔÒ¦ÙÎÍÚàÃÊÎÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄ
àÜÍØ¦ÌÕÍÒÆÖÚÎÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÚÕß
ÕÈÏËÚÏÑÕÆÒÒÎÔÏÙÓÕÆÚÎÝÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÕÔÚÏÇÑÕÆÒÒÎÔÏÙÓÕÆÓËËØËßÔÎÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÓËÒÁÚËÝÍÆØÜÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÙÃÇ
ÙÚÎÔÖÞÇàÃÇÒÖÃÊÇÐËÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÓËÓ¦ÛÎÓÇ¬Õ¬ØÇÆÓÇÑÇÏÕÏÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝ¡ÔÂÓÎÝ®
ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÙËËÌÎÓËØÃÊËÝÓÏÇ
àÜÂÙÚÏÝËÖ¦ÒÐËÏÝÚÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆ

ÑÇÏËÃÔÇÏÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÕ ¬ÁÚÕÏÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ×ÝÍÃÔËÚÇÏÄÓÜÝ
ÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ!ÑÕÏÔÄÓÕßÙÏÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÖÕßÊÇÃÕÏËÑÚËÒËÙÚÁÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÌÇÔÚÇÙÃÇËØÍÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÏ´ÒÒÎÔËÝÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÒÁÌÚËÝÉËÆÚËÝÇÖÇÚË×ÔËÝ
ÑÇÏÔÇÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÇÔËÖÇØÑËÃÝ
ÌÚÜÞÕÃÑÇÏÑÇÑÕÓÕÃØÎÊËÝ"ÃÔÇÏ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓÏÇÖÇÒÏÔÄØÛÜÙÎÚÕßÎÛÏÑÕÆÓÇÝÚÕß
ÌØÕÔÂÓÇÚÄÝÓÇÝ
–Είστε έντονα πολιτικοποιημένη, τι είναι αυτό που σας τρομάζει περισσότερο στη σύγχρονη
κοινωνία;
¶ËÔÁÞÜÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÚØÕÓ¦ÐÜÔÚØÕÓ¦ÐÜÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÜ
ÔÇËØÍ¦àÕÓÇÏÛÇÖÇØÇÒÆÙÜËÔ
ÑÇÚÇÛÁÚÜÚÇÄÖÒÇÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÜ
ÙÚÇÛÇÆÓÇÚÇÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝÑÇÏÙÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
–Πώς βλέπετε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, τείνει να γίνει
τεχνικό επάγγελμα, πόσοι θυμούνται πως το τραγούδι είναι τέχνη;
¶¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÕÓÖÇÔÏ¦ØËÏÖÒÁÕÔÚÎÔÚÕßØÏÙÚÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ¡ÖÕØËÃÚËÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈËÚËÇßÚÄ"ÔÊËÔÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÚÕÖ×Ý®ÑÇÏÚÕÍÏÇÚÃ®ÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÚÕÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÇÔÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÓËÍÏÇÚÇÖËØÇÏÚÁØÜÍ×
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔÁÞÜÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÉ¦ÞÔÜËÔÄÞÕßÝÉ¦ÞÔÜÒÆÙËÏÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÑ¦ÔÜÊÏÇÌÕØËÚÏ-

Ñ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓËÈÕÎÛÕÆÔÔÇ
ÁÞÜÓÏÇÖÔËßÓÇÚÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÇßÚÄÖËØÔ¦ËÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÃÎÙÎÃÓÇÏËÖÃÙÎÝÚÎÝ
ÍÔ×ÓÎÝÖÜÝÚÕÙÆÍÞØÕÔÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÚØÇÍÕÆÊÏÓÄÔÕÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÎÝÖØÕÌÕØÏÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÜÛËÃ
–Με το Σωματείο Γιώργου Σαραντάρη και την εκδήλωση πώς
προέκυψε η συνεργασία;
¶ÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÚÏÓÂÖÕßÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÚÁÞÔÎÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ©ª¡ÑÇÏÎÏËÆÛßÔÙÎ¡ÁÙÎÝ
ËÔÏÑÂÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÆÖØÕßÓÇÝÈÕÎÛÕÆÔÙÚÎÔÙÖËØÃÊÇÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇØÇÙÑËßÂ
ÙÚÏÝ!ÓÓÙÚÎÔ ÇÙÚËÒÒÏ×ÚÏÙÙÇÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎ
¡ËÍÇÒÄÔÎÙÕÚÕÔÏ×ØÍÕÇØÇÔÚ¦ØÎÚÎÓßÙÚÏÑÂÇßÚÂÖÎÍÂÇÖ»
ÄÖÕßÇÔÁÈÒßÙËÎÔËÜÚËØÏÑÂËÒÒÎÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎ©ÇØÇÔÚ¦ØÎÝÁàÎÙË
ÓÄÔÕÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÁÛÇÔËÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÚÕ ÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕÇÖÄÑÇÑÕßÞÃËÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÆÉÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄÑÇÏÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÁØÍÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßÜÓÇÚËÃÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÜÚÂØÎÝÕßÔËÒ¦Ý
ÊØÁÔÎÑÇØÚÙÂ¶ÌÏÒÄÒÕÍÕÝ
ßÖËÆÛßÔÎÚÕßÏËÛÔÕÆÝßÓÖÕÙÃÕßÕÃÎÙÎÝ¦ÚØÇÝÛÇÓÏÒÂÙËÏ
ÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÚÕß
ÇØÇÔÚ¦ØÎÙÚÎ¡ÁÙÎËÑÖÇÃÊËßÙÎ
¿ÖÜÝÊËÔÚÕÔÊÏÊ¦ÙÑÕßÔÙÚÇÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÛËÜØÕÆÓËÖÜÝÕÊÏÑÄÝ
ÓÇÝØÄÒÕÝÜÝÜÓÇÚËÃÕËÃÔÇÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÖØÕÝ
Ñ¦ÛËÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÈÇÛÓÃÊËÝÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕÖÜÝÍÏÇÄÙÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÁØÛÕßÔÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎ
ÛÇÊÕÛËÃÇÖÄÑÇÏÖÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÕÏÂÓÇÚÇÛÇ
ÇÖÇÍÍËÃÒÕßÔÊÆÕÓÇÛÂÚØÏËÝÇÖÄ
ÚÕ¡ÕßÙÏÑÄßÓÔ¦ÙÏÕËßÑÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÎÑßØÆÑÒËÏÇÇÔÇÍÏ×ÚÕßÑÇÏ
ÎÙÖËØÃÊÇÛÇÑÒËÃÙËÏÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ÇÖÄÓÁÔÇÑÇÏÚÕÔÜÑØ¦ÚÎËÖÚÄ
ÙÚÎÔÑÏÛ¦ØÇ¬ÕÜÓÇÚËÃÕÚÕÕØÇÓÇÚÏÙÚÂÑÇÓËËÍ×ÎÆÎ ÇÒÕÊÃÑÎÑÇÏÎÕÌÃÇÑÕÖËÚÁÇËÒÒÎÔÃÙÚØÏÇÌÏÒÄÒÕÍÕÝÖÕßÁàÎÙËÙÚÎÔ
ÕÖËÍÞ¦ÍÎÑÇÏÓËÒÁÚÎÙËÄÒÕÚÕß
ÚÕÁØÍÕÇÁÞÜÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕÔ
ÞÇÏØËÚÏÙÓÄÓÕßÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÜÓÇÚËÃÕßÔÇÖÜÒÃÍÇÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑ¦ÒÄÍÏÇÍÏÇÚÕÜÓÇÚËÃÕ
ÃÓÇÏÙÃÍÕßØÎÖÜÝÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ
ËÔÄÝÚÁÚÕÏÕßÖÕÏÎÚÂÛÇÖÒÎÓßØÃÙËÏÑÇÚ¦ÔßÐÎÚÏÝÉßÞÁÝÓÇÝ
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Η επιστροφή μου, ως μονομανούς σερβιτόρου, στη μεγάλη οθόνη
Ο ηθοποιός Αρης Σερβετάλης μιλάει για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί και τις «άρπα-κόλλα» τηλεοπτικές σειρές
Συνέντευξη στον ΑΙΜΙΛΙΟ ΧΑΡΜΠΗ

Η τελευταία ÚÇÏÔÃÇÖÕßÁÑÇÔËÚÕÔ
ØÎËØÈËÚ¦ÒÎÔÇÇÌÂÙËÏÁÙÚÜ
ÍÏÇÒÃÍÕÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÚÎÔÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕßÙÚÕÛÁÇÚØÕÂÚÇÔÚÕ3®
ÚÕß¡Ö¦ÓÖÎ¡ÇÑØÃÊÎËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÖØÏÔÚÙÏÄÚÇÔÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕÔ
ËÃÊÇÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÙÚÕ;OL
>HP[LY®ÚÕßÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕß
ÚÎÈ ØÏÑØÂÙÑÁÌÚÎÑÇÔÇÚÕÔ
ØÜÚÂÙÜÙÞËÚÏÑ¦!¬ÕÔÚÎÈÚÕÔ
ÂÐËØÇÇÖÄÚÎÔ¸ ÏÔÁÚÚÇ¹ÙÙÚÕß
Ï×ØÍÕß¦ÔÛÏÓÕßÑÇÏÓÕß¦ØËÙË
ÖÕÒÆÚÕÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÁÍØÇÉËËÊ×
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙË
ÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÁÞËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÔÕß¦ØÑÇÏÁÔÇÔÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÓÕÔÕÓÇÔÂÞÇØÇÑÚÂØÇ®
ßÚÄÝÕÚËÒËßÚÇÃÕÝËÃÔÇÏÕªÁÔÕÝÁÔÇÝÓÕÔÇÞÏÑÄÝÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔ
ÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÝ¦ÔÊØÇÝÕÕÖÕÃÕÝÊÕßÒËÆËÏÜÝÙËØÈÏÚÄØÕÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÖÕÒßÚËÒÁÝÑÇÌÁÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÚÇÑÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÛÇÊÏÇÚÇØÇÞÛËÃÄÚÇÔÕÍËÃÚÕÔ¦ÝÚÕßËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏêÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÚÎàÜÂÚÕßªÁÔÕßÓÖÇÃÔÕßÔÕ
ÇÔÛÄÝ®Ï¦ÔÔÎÝÚ¦ÔÑÕÍÒÕßÑÇÏ
Î¬àÃÔÇÁÔÇÓßÙÚÎØÏ×ÊËÝàËßÍ¦ØÏ

ÚÕÕÖÕÃÕÚØÕÓ¦àËÏÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÍÕÎÚËÆËÏÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ØÏÔÇÖÄÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇàÕÆÙÇ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÕ,HZ[=PSSHNL
,ÑËÃÔÕÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÁÑÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÙËÓÏÇÚÇÏÔÃÇ
ËÔÄÝÙßÓÌÕÏÚÎÚÂÓÕß¡ÁÙÇÙÚÕ
ÐÁÌØËÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÁàÎÙÇÁÔÇÇÑØÇÃÕÑÇÏÌØÏÑÏÇÙÚÏÑÄ

«Γενικώς προτιμώ
να μένω εδώ, μου αρέσει
η Ελλάδα, αν και έξω
σίγουρα όλα γίνονται
πιο εύκολα».
ÍËÍÕÔÄÝ¶ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÍËÃÚÕÔ¦ÓÕß©ÒÎÇßÚÂÎËÓÖËÏØÃÇËÔÚßÖ×ÛÎÑËÓÁÙÇÓÕßÑÇÏÖÇØÁÓËÏÔË
ÙÇÔÑØßÌÄÓßÙÚÏÑÄ±ÙÚËØÇÇÖÄ
ÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇ
Ñ¦ÖÕÏÕÙËÓÏÔ¦ØÏÕÙËÔÇØÏÕÍØÇÌÃÇÝ¦ÔÜÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÓÇÝÚÇÏÔÃÇÖßØÕÊÕÚÂÛÎÑË
ÓÁÙÇÓÕßÎÏÊÁÇÔÇÍØ¦ÉÜÍÏÇÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÖÕßËÃÞÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ØÇÚ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ËÃÞÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓË

Ο Αρης Σερβετάλης,ØÉ¨K{³Ì¨ØV³i³Ñ{ËÑt/v_8>x²_¦u³È
.³iK¨{~¨Êt.³ÑTÓ¨{ÑÉÌØ~ÑÜÜ{³ÓTiiåÚÊÑÐ¨ÉËÑÒ¨É{ÜÜÓØÌÉ{Øg~Ñ{ÈÒ¨uVÜÓÉ{

ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÄÞÏÇßÚÂÑÇÛ»ÇßÚÂÔÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÁÍØÇÉÇÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÎÓËÒÁÚÎËÔÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÖËØÏÞÇØÇÑÜÓÁÔÕßÇÖÄÚÏÝÙßÔÂÛËÏËÝÑÇÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚÕß
ØÕßÚÃÔÇÇÌÔÏÑ¦ÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÁÔÇÇÑØÇÃÕÙßÓÈ¦ÔÑÇÏ
ÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÖÇØÇÙÆØËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ËÓÖÒÁÑËÚÇÏÙËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÛÇ
ÚÕÔÌÁØËÏÙËÇÑØÇÃËÝÑÇÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ®ÓÇÝÒÁËÏÙË
ÁÔÇÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÕßÕÚÎÈ ØÏÑØÂÝ
©ËØÈËÚ¦ÒÎÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÕÕÖÕÃÕÝÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÓÕÔÇÊÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÈØÂÑËÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÕßÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙËÁÔÇÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÖÕßÌÁØÔËÏÙÚÕÔÔÕßÚÄÙÕ
ÚÕÔ ÇÓÆÄÙÕÑÇÏÚÕÔ ¦ÌÑÇ¬ÁÚÕÏÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝËÑÌØ¦àÕßÔÓÏÇ
¦ÓßÔÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÇÖÒ×ÝÔÇÇÔÚÁÐËÏÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙÚÕÕÖÕÃÕàËÏÝÃÔÇÏÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕß
ÊËÔÚÕßÇØÁÙÕßÔÕÏËÑÖÒÂÐËÏÝÑÇÏ
ÕÏÐÇÌÔÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÄÓÜÝÄÚÇÔ
ÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÍÕÎÚËÆËÚÇÏ®
ÃÔÇÏÄÓÜÝÎÛÂÔÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÖÄÒÎÍÏÇÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÓÏÇ

ÔËÕÔÕß¦ØÇÌÂÍÎÙÎ"ÚÇÞÁØÏÇ
ËÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÎÛÂÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖ¦ØËÏÖÕÒÒÁÝÄÉËÏÝ¶ÑÇÏÔÕß¦ØßÚÂ¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏÑÇÏÎÓÇÍËÃÇÚÕßÙÏÔËÓ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÛÁÇÚØÕÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÍÏÇÚÕÔ
ÑÇÛÁÔÇÔÇÊ×ÙËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄ®ÒÁËÏ
ÕËØÈËÚ¦ÒÎÝ©ÃÊÏÕÝÖ¦ÔÚÜÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝÙÚÕÛÁÇÚØÕ

To θέατρο
¬ÕÜØÇÃÕÓËÚÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏ
ÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÝÓÂÔËÝ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÖÕÒÆÇÖÕÊÕÚÏÑÕÆÝ
ØÕÙÜÖÏÑ¦ÓËËÒÑÆËÏÓÏÇ¸ÖËÏØÇÍÓÁÔÎ¹ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÁØÍÜÔê
ÚÕÛÁÇÚØÕÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÞ×ØÕÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÊÏÇÈ¦àËÏÝÁÔÇÑËÃÓËÔÕ
ÑÇÏÑÇÚÇÛÁÚËÏÝÚÎÊÏÑÂÙÕßËÑÊÕÞÂ®ßÚÂÎËØÓÎÔËßÚÏÑÂËÑÊÕÞÂ
ÖÕßÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßËØÈËÚ¦ÒÎËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÁÔÚÕÔÇ
ÙÜÓÇÚÏÑÂËÃÔÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÂÑÇÏÙÚÕ
;OL>HP[LY®ÓËÚÕÔÒÒÎÔÇÎÛÕÖÕÏÄÔÇÇÖÕÊÃÊËÏÓÕÔÇÊÏÑ¦ÚÕÔØÄÒÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÎÔÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÃÇÇÖÄÚÕÔÒÄÍÕ
©ÙÕ ÍÏÇ ÚÎÔ ÚÇÞÆÚÇÚÇ ÇÔÇ-

ÖÚßÙÙÄÓËÔÎ¶ÑßØÃÜÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ¶ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÓÏÑØÂÝÕÛÄÔÎÝÕËØÈËÚ¦ÒÎÝÖÕßÚÎÔÁÞËÏ
ÚÏÓÂÙËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßÇØÔÎÚÏÑÄÝ!ÇÁÑÇÔÇ
ÐÇÔ¦ÚÎÒËÄØÇÙÎÇÔËÃÞÇÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÃÍÕßØÇÜÝÓÁÙÕÙÕßÊÃÔËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÖØÕÒÇÈÇÃÔËÏÝÔÇ¸àËÙÚÇÛËÃÝ¹ÖÏÕÖÕÒÆÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝ
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆ¦ØÖÇÑÄÒÒÇÚÕÖØ¦ÍÓÇÍßØÃàÕßÔÓÁÙÇÙËÊßÕÓÁØËÝ
ÚÕÑ¦ÛËËÖËÏÙÄÊÏÕ®
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÛÇÖÂÍÇÏÔËÍÏÇ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÂÙÏÔËÓ¦"¶ÖØÄÙÌÇÚÇ
ÚÕÔËÃÊÇÓËÙËÓÏÇÙÕßÎÊÏÑÂÓÏÑØÕÆ
ÓÂÑÕßÝËÔÏÑ×ÝÖØÕÚÏÓ×ÔÇÓÁÔÜËÊ×ÓÕßÇØÁÙËÏÎÒÒ¦ÊÇÇÔ
ÑÇÏÁÐÜÙÃÍÕßØÇÄÒÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÕ
ËÆÑÕÒÇÊ×ËÃÔÇÏÉßÞÕÌÛÄØÕÔÇ
Ñ¦ÔËÏÝÓÏÇÚÇÏÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÝÑÇÏÞØÄÔÏÇ¶Ñ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕ
ÁÍÏÔËÑÇÏÓËÚÕÔÚÎÈÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎÇÍ¦ÖÎÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÑÇÏßÖÕÓÕÔÂ
ÄÙÕÏÚÕÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔ®
ÏÇÔÚÕÔÑÇÒÕÆÙËÕ¦ÔÛÏÓÕÝ
ÐÇÔ¦ÛÇÖÂÍÇÏÔË"ÍÏÇÚÕÔÏ×ØÍÕÛÇÖÂÍÇÏÔÇÙÃÍÕßØÇÔÇÏ®ÇÖÇÔÚ¦ÍËÒ×ÔÚÇÝ
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ΒΙΒΛΙΟ

Δεν υπάρχει φεμινισμός χωρίς πατριαρχία
Η συγγραφέας Λιν Τίλμαν μιλάει για τη σύγχρονη θέση ανδρών και γυναικών, τη λογοτεχνία και τα νεανικά χρόνια στα Χανιά
Συνέντευξη στην

ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
To 2014 Î§ËÕâÕØÑÁàÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÏÔ¬ÃÒÓÇÔËÃÞËÈÍ¦ÒËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÈØÇÈËßÚËÃÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕß!¬ÏÛÇÁÑÇÔË
ÎÏÔ¬ÃÒÓÇÔ"®©ÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÝ
ÑÇÏÎÚÄÒÓÎÚÜÔÊÕÑÏÓÃÜÔÚÎÝÕ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÑÇÏÌÇÔÚÇÙÃÇÝËÃÞÇÔÙßàÎÚÎÛËÃÖÕÒÆÚÄÚËÑÇÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝËÃÞËÌÚ¦ÙËÏ
ÙÚÎÓÏÑØÂÒÃÙÚÇÚÕß5H[PVUHS)VVR
*YP[PJZ(^HYK©ÚÇÔÚÎÍÔ×ØÏÙÇ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝËÖÃ-

Οι Αμερικανοί συγγραφείς σήμερα τεμπελιάζουν στην επιλογή του
ρήματος. Το σωστό ρήμα
δίνει νόημα και βάθος.
ÙÑËÉÎÝÙËÖÇÒÏÕÆÝÚÎÝÌÃÒÕßÝÎ
ÏÔËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÍÏÇÁÔÇÓÏÑØÄÚÇÐÃÊÏÙÚÇ²ÇÔÏ¦ÄÖÕßÁàÎÙËÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÂÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÜÝÌÕÏÚÂÚØÏÇ
¡ÏÒÕÆÙËÄÖÜÝÄÒËÝÕÏÁÐßÖÔËÝÍßÔÇÃÑËÝÞÜØÃÝÎÒÏÑÃÇ¶ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÚØßÌËØÄËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÕßÑÕØÏÚÙÏÕÆÓÖÕÒÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕÔÓËÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ×ØÏÓÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÄÒËÓÕ
ÓËÚÕÖØÕÌÇÔÁÝ®ÄÖÜÝÖÕÒÆÜØÇÃÇ
ÚÕËÃÞËÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÕ ÕÒÓ¬ÕáÓÖÃÔ
ÙÚÕ5L^@VYRLYÞËÏÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏ®ËÃÖËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÎÏÔ
ÞÇÓÕÍËÒ×ÔÚÇÝÙßÔÜÓÕÚÏÑ¦ÄÚÏ
ÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÍØ¦ÌÕßÔÙÑÕÚËÏÔ¦
ÑËÃÓËÔÇËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÍØÂÍÕØÇ"
ËÔÓÏÒ¦ÔËÖÕÒÆÍÏ»ÇßÚÁÝÁÒÕßÓËÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÜÝËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎ
ÚÎÝàÜÂÝ®

ßàÎÚÂÙÇÓË ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÕ ÔÁÕ
ÚÎÝ ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ 4LU HUK
(WWHYP[PVUZ®ÚÕÁÑÚÕÚÎÝÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÔÇÝÞØÕÔÕÝËÛÔÕÒÄÍÕÝ
ÕÁÑËÙßÔÛÁÚËÏÚÕÖÕØÚØÁÚÕÚÕß
§ÁÕßÔÊØÇ®ÇÃØÔËÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÇÖÄÓËÙÂÒÏÑËÝ¦ÔÊØËÝÑÇÏÚÏÝ
ÙßÔÕÊËÆËÏÓËÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÕØÚØÁÚÇÚÜÔÇÔÊØ×ÔÇßÚ×ÔÇÖÄÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝËÌÎÈËÃÇÝÚÕßÝ
– Ολοι ασχολούνται με τις γυναίκες στην Αμερική. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τους
άνδρες;
¶ÖËÏÊÂÕÏ¦ÔÊØËÝËÖÃÙÎÝÇÒÒ¦àÕßÔ ÏËÖËÏÊÂÊËÔßÖ¦ØÞËÏÌËÓÏÔÏÙÓÄÝÞÜØÃÝÖÇÚØÏÇØÞÃÇÂØÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ
ÓÃÒÎÙÇÓË¦ÔÊØËÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝÖÕß
ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÇÔÇÚØÕÌÂ
ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßÝÕÌËÓÏÔÏÙÓÄÝ
ÁÊÜÙËÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÒÕÃÖÇÚÁØËÝ
ÒÁÖËÏÝÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÝÚÎÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÇÔÚÒÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔÖÇÚØÏÑÄØÄÒÕÒÁÖËÏÝÖÇÏÊÏ¦
ÔÇÑÕßØÔÏ¦àÕßÔÙÚÕÙÚÂÛÕÝÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÝßÚÄËÃÔÇÏÖØÕáÄÔ
ÚÕßÇÔÚÏÙßÒÒÎÖÚÏÑÕÆÞÇÖÏÕÆÚÕß
ËÒÁÍÞÕßÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔËÔÛÇ
ßÖÂØÞËÙÂÓËØÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇ
ÌÆÒÇÂÍÏÇÚÕßÝÚØÇÔÙÁÐÕßÇÒÇÝ
ÖÕÆÓËÞÜØÃÝÚÕÞ¦ÖÏÃÔÇÏÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÖÄÚÕËÓÈÄÒÏÕÖÕÒÏÕÓßËÒÃÚÏÊÇÝ

– Θα μπορούσες να γράψεις το
βιβλίο σου ως ένα δοκίμιο για
τον σύγχρονο άνδρα. Γιατί μυθιστόρημα;
¶ÚÇÔÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÔÇÁÞÜ
ÁÔÇÔÑËÔÚØÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÔÇÖÇÃØÔËÏËÑËÃÔÕÝÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÚÙÏÁÔÇÝÞ×ØÕÝÍÏÇ
ÚÇßÚÃÙËÏÝÑÇÏÍÏÇÇÙÚËÃÇÁÒÜÔÇ

«Στο ΛονδίνοÉÌ³É¨iÌÐ{ÇÑØ ÉÕ¨~ÓÇÑÌ³{Ó¨ÉÉÑÑÑ³ÒÉÌÜÉØ³{ØÉ¨³ÊÉ{ØÈÐÈÓ~ÑÑV
ÐÉ³ÒÑ¨Ñ³Ê¨iÑØ{ÖÑ{åooÜ{VØT¨i{Ð{ÖÑ³iÈÉ~×ÈoÊ ÚÈ{Ò³i~Ñ.~Ó×Úi~ÑUÑÈ³ÌÚÑÉ{ÉÜÉÈÚÉ¨ËÑuVÜÓÉ{i{0ËÜÐÑ
ÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÑÇÛ×Ý
ÊÏÇÈ¦àËÏÇÔÑÇÏÐÁØÜÖÜÝÚÕÞÏÕÆÓÕØËÃÔÇÏÚÕÖÏÑÄÖØÕáÄÔÞ¦ÔËÚÇÏ
ÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÁÒÜËÖÃÙÎÝÔÇ
ÁÞÜÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕß
ÊÎÇÖÄÚÕ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÑÇÙËÚÄÌÜÔÕÖÕÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÕÆÙÇÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÌÇÇÒÎÛÏÔÁÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝ

– Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο η καταγραφή συζητήσεων στη λογοτεχνία;
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ÁÇÅ®´ÊàÅ¼ÆÇÂ·ÂÌ¿°·»Ê
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¸¼Å¼ÆÀ±ÊàÉÇ¼ÆÀÂ³àªËÂÌàz¼ÄÅºÂÊàÅºÌÅ°·»Ê
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}àͽà
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¶ËÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÝÄÚÏÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÝÏÊÁËÝÖÕß
ÊËÔËÃÞËÝÑÇÔÙÑËÌÛËÃÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓÁÙÜÚÎÝÊÏ¦ÊØÇÙÎÝ
ÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÝÔÁËÝÙÑÁÉËÏÝÖÕß
ÑÕÏÓÕÆÔÚÇÏÓÁÙÇÙÕß ÇÏÏÙÚÕØÃËÝ²ÛËÝÈØ¦ÊßÓÏÒÕÆÙÇÓ»ÁÔÇÔ
ÍËÃÚÕÔÇÚÜÔÌÃÒÜÔÖÕßÓËÌÏÒÕÐËÔÕÆÔËÊ×ÙÚÕ ÕÒÜÔ¦ÑÏÁÞÇÙËÚÕÔ
ÙÑÆÒÕÚÕßÙÚÕÔÙËÏÙÓÄÚÕß» ÑÇÏ
ÚÕÔÐÇÔÇÈØÂÑËÙÚÕÔÊØÄÓÕÆÙÚËØÇÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÂÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆ
ÖÇØ¦ÐËÔÎÑÇÏÕÏÑËÃÇÙßàÂÚÎÙÎ

– Γράφεις κάπου ότι τα δοκίμια
είναι επιχειρήματα για θέματα
για τα οποία δεν βρήκαμε τα κατάλληλα λόγια. Το ίδιο ισχύει και
για το μυθιστόρημα;
¶ÏÇÄÚÏÍØ¦ÌÕßÓË©ÚÇÔÍØ¦ÌËÏÝËÒÁÍÞËÏÝÑ¦ÛËÒÁÐÎÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÙÇÌÂÔËÏÇÑÇÏÚÏÓÏÄÚÎÚÇÁØËÏÝÖÄÚËßÖ¦ØÞËÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝ¶ÄÚÇÔÊÏÇÈ¦àËÏÝÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÑ¦ÛËÒÁÐÎÁÞËÏÙÑÕÖÄ
ÔÚÃÛËÚÇÙÂÓËØÇÁÞÕßÓËÑÇÔÄÔËÝ
ÞÜØÃÝÖËÖÕÃÛÎÙÎÏ¦ÈÇàÇÚÕÔÇ

Ñ¦ÖÕÏÕÚÁÒÕÝ®ÚÕß¡ÖÇØÔÝÜØÇÃÇ
ÍØÇÓÓÁÔÕÇÒÒ¦ÈÒÁÖÜÙÚÎÓÁÙÎ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÓÎÞÇÔÂÚÎÝÖÒÕÑÂÝ
ÙÚÎÓÁÔÎÕÒÕÑ¦ÛÇØÇ

– Ο αυτοσκοπός της πλοκής οφείλεται και στα μαθήματα δημιουργικής γραφής, στους κανόνες;
¶ËÔËÃÓÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÓÇÛÎÓ¦ÚÜÔ ÏËÍ×ÊÏÊ¦ÙÑÜ¬ÕÛÁÓÇ
ËÃÔÇÏÚÏÊÏÊ¦ÙÑËÏÝ¬ÕÓËÍ¦ÒÕÓßÙÚÂØÏÕËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÝ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÙÕßÒÁÐÎÒÁÐÎ©Ï
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝÙÂÓËØÇ
ÚËÓÖËÒÏ¦àÕßÔÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕß
ØÂÓÇÚÕÝ¬ÕÙÜÙÚÄØÂÓÇÊÃÔËÏÔÄÎÓÇÑÇÏÈ¦ÛÕÝ

– Οι Αμερικανοί κάποτε ταξίδευαν στην Ευρώπη για να ανακαλύψουν αυτό το βάθος που περιγράφεις – ο Φιτζέραλντ, η Γερτρούδη
Στάιν, το ζεύγος Μπόουλς...
¶ ÏËÍ×ÁÚÙÏËÃÞÇÌÚ¦ÙËÏ×Ý
ÚÇ²ÇÔÏ¦ÔÕÃÑÏÇàÇÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÕ
ËÃÑÕÙÏÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÓÂÔÇÑËÃ
ÍÔ×ØÏÙÇÑÇÏÚÕÔ¬ÙÇØÒÝ²ÁÔØÏ
¢ÕØÔÚ©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁØÞÕÔÚÇÔ
ÍÏÇÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÂÓËØÇÓËÚÕÔÚËØÔËÚÁÞËÏ
ÚËÒËÏ×ÙËÏÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÕ
ÚÇÐÃÊÏÁÈÇÏÇÇßÚÄÖÕßÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÝÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÕËÇßÚÄÝÙÕßÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÑÕßÈÇÒ¦ÝÚÎÔËÔÚÕÖÏÄÚÎÚ¦ÙÕß
ÚÎÔËÛÔÏÑÂÙÕßÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÔËÄÚËØÎÔÄÓÏàÇÜÝ§ËÕâÕØÑÁàÇÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÇÖÇÔÚ¦Ü
ÙËÄÒËÝÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÖÕßÓÕß
ÁÑÇÔÇÔÓËÚ¦ÖÇØÇÚÂØÎÙÇÖ×Ý
ÙÏÜÖÕÆÙÇÔÕÏÍÍÒÕÏÖ×ÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÎÔßÖËÑÌßÍÂÔÛÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÑÁÌÛÎÑÇ!ÇßÚÄÛÇ
ÖËÏËÒËßÛËØÃÇ
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Ο κώδικας
του καλτ
θρίλερ
Αναβίωση ενός από τα πιο τρομακτικά
έργα του μετρ Στίβεν Κινγκ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ενα ÇÖÄÚÇÊÏÇÙÎÓÄÚËØÇÑÇÏÖÏÕ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÕßÚÃÈËÔ ÏÔÍÑ
ÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎÙËÁÔÇÑÇÒÕÌÚÏÇÍÓÁÔÕÌÏÒÓÖÕßÑ¦ÔËÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÜÙÚ¦ÊÃÞÜÝ
ÔÇËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏ©ÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÏ¡ÇÚÑØÃÔÓÖËØÍÑÑÇÏ¬àËÌ
¡ÖÏÕÆÒËØÖØÕÞÜØÕÆÔÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÖËÚßÞÇÃÔÕÔÚÇÝ¦ØÚÏÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÔ×ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔÒÁÔËËÆÑÕÒÇÄÞÏÑÇÏÙÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄÚÜÔÑÒÏÙÁÚÕßËÃÊÕßÝ
©ßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÍÏÇÚØÕÆÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÏÕÆÏÝ¬àÁÏÙÕÔ ÒÇØÑÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÓÇàÃÓËÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÙËÑ¦ÖÕÏÇËÐÕÞÏÑÂÖÕÒÃÞÔÎÆÔÚÕÓÇÜÙÚÄÙÕ

«Νεκρωταφίο Ζώων»


ΤΡΟΜΟΥ (2019)
Σκηνοθεσία: ÓK{ÜØV

³Ó{ØÈË³ÐÑÍ¨

Το πένθος

Ερμηνείες: 0ÇÓ{ÜÑ¨~V

ÍÐ{.Ó{ÐÉ³ÇV0ÇËÚo~ÑÈV
=É³Ì¨ÉØ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ËÑËÃÔÕÝÎÙÆàßÍÄÝÚÕßªÁÏÚÙËÒ
ÑÇÏÚÇÊÆÕÓÏÑØ¦ÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÛÇ
ÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÖÜÝÙÚÕÊÏÖÒÇÔÄ
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12.00 
12.30
13.00
13.30 
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30 
23.00

0U¸¸¸lÆÆÆ

MOVIES BEST

21.00 ¸Æ²v_²º¦Ã8_
07.00 / v_>R}-²>x
+_²º¦©
09.00 Ý_>²v_Xn_¦
11.00 ºH
12.45 -x>À>Ã
14.25 v>>ºxXXxR}
16.15 xR}HÁ_¦U7_n_>R_
18.00 xnv²k>-_>©¸
19.00 _¦Rº¦Ã&>x©
21.00 ¸Æ²v_²º¦Ã8_
23.15 xn¦x¿_¦
01.00 +HR
03.00 ¦}_7À©
05.00 -_R¦_²xk_!k>¦xÃ
¦_

&>¦²B¸

GREEK CINEMA

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
_xXx
xx_©
²Ã
_xXx
+>HHxX©V
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
&_©
xnxº©x
+>HHxX©V
&>R>
¦>nH>
-º_¦>¦x
xk¦Å
Á²¦__x

22.00 Û{ØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ
07.20
09.05
10.45

12.40
14.05
15.30
17.00
18.40
20.30

22.00
23.45

01.15

ËÇÑ~Ñ{iÒÜÜi
ÚÈËÑ³ÈåK¨ÑÒÐ
0~¨ÍÙÒ~{³iØ
¨{o~{ÓÑØ
ÑÐ¨ÌØÑÌ³ÙË
,Ñ³ÉKÖÐÉ³Ó¨³Ñ
ÈÐ×ËØÑÖÐ×ÉÈ³Ø
 ÜÑÑÑoÑiÚÖÐÉ
³Ò¨Ü{o~
ÇÖo~ÜÑ³ÌÜÉ
°ÜÜØo{Ñ³
É~Ñ³ÐÐÖ¨{j
Û{ØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ
åÚÊÑÐÉ³Ò
³ÑÐÉÒÈT³Ñ
Û{Ñ~ÓØ³iåËo{Ñ
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Χιλιάδες χρόνια καταπιεσμένη... ήπειρος
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας μιλάει για τη γυναικεία σεξουαλικότητα
Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρώτη ÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÒÒÎÔÏÑÂÚÇÏØËÃÇ
¤ßÞÇÔ¦ÒßÙÎÝÑÇÏ¤ßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝ
¤ßÞÕÛËØÇÖËÃÇÝ¤¤ÓËÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÙÚÎÞ×ØÇËÖÃÞØÄÔÏÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÕÕÚÎÝÙßÓÖÄÙÏÕ
ÇÖÄÚÏÝÁÜÝÚÏÝÖØÏÒÃÕßÙÚÕ
+P]HUP7HSHJL(JYVWVSPZ¬ÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÛÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÚÕßÙßÓÖÕÙÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÌÏÒÕÐËÔËÃÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÐÁÔÕßÝ
ÉßÞÇÔÇÒßÚÁÝAÏÒÏÁÚ¡ÃÚÙËÒ ¦ÛØÏÔ¬Ù¦ÓÖËØÚËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ!ÁÓÇ
ÚÕßÍßÔÇÏÑËÃÇÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇ¶
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÓÏÇÙÑÕÚËÏÔÂÂÖËÏØÕÝ"
 ®àÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔÉßÞÃÇÚØÕ
ÉßÞÇÔÇÒßÚÂÖØÄËÊØÕÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÎÓÂÚØÎªÂÍÇÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÙßÓÖÕÙÃÕßÔÇÓÇÝ
ÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÑÇÏÇÔÇÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇÉ¦ÞÔÕßÓËÙÚÇÙÑÕÚËÏÔ¦¬ÕÙßÓÖÄÙÏÕÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÖØÕÙÌ¦ÚÜÝ
ËÑÒÏÖÄÔÚÕÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÇÑËÒÒÇØÄÖÕßÒÕß

– Γιατί επέλεξε η Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας να κάνει
ένα συνέδριο για τη γυναικεία
σεξουαλικότητα;
¶©ÏÍßÔÇÃÑËÝÑÇÚÇÖÏÁàÕÔÚÇÏ
ÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÔ×
ÕØÄÒÕÝÚÕßÝÙÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÝÊËÔÚÕßÝÁÞËÏ
ËÖÏÚØÇÖËÃÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÕÆÚËÑÇÏÚÕ
ÌÆÒÕÚÕßÝßÚÄËÃÔÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ßÖÕÑØÏÙÃÇÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÕÌËÃÒËÏÔÇÑÇÚÇÔÕËÃÑÇÏÔÇËÐÎÍËÃÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ

– Ποια θα είναι, συνοπτικά, τα
θέματα που θα απασχολήσουν
το συνέδριο;
¶ÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÛËÜØÎÚÏÑ¦
ÑÇÏÑÒÏÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÌÆÒÜÔÍËÔÏÑÄÚËØÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÇÊÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂ
ÚÕßÝÊÏÇÊØÕÓÂÖÄÚÎÌØÕáÊÏÑÂÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÚÎÔÖØÜÚÇØÞÏÑÂ
ÛÎÒßÑÄÚÎÚÇÓÁÞØÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÍßÔÇÃÑÇÒÒÇÛÁÓÇÚÇÛÇËÃÔÇÏÎ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÙÞÁÙÎÚÎÝ
ÓËÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÎÛÎÒßÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÎÍßÔÇÃÑÇÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕ
ÌÆÒÕÙÚÎÔÇÔÇÒßÚÏÑÂÙÞÁÙÎÕ
ÌËÓÏÔÏÙÓÄÝÑÇÏÎÙÞÁÙÎÚÕßÓË
ÚÎÔÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÑ¦ÑÄÓÇÛÇ
ÙßàÎÚÎÛÕÆÔÎËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÈÏÕÒÕÍÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓËÔÕÚØÄÖÜÔÙÞÁÙËÜÔÙÚÎÔÁÓÌßÒÎ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ÑÇÒËÙÓÁÔÎÓÇÝÏÒÏÁÚ¡ÃÚÙËÒ1\SPL[4P[JOLSSÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÙÚÇÍßÔÇÏÑËÃÇÛÁÓÇÚÇÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÓÔÎÓËÏ×ÊÕßÝÈÏÈÒÃÕß¤ßÞÇÔ¦ÒßÙÎ
ÑÇÏÌËÓÏÔÏÙÓÄÝ®ÛÇÇÔÇÌËØÛËÃÙË
ÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÚÎÔÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÇ

Ενώ ο ρόλος τους
στην αναπαραγωγή
είναι αποφασιστικός,
δεν τους έχει επιτραπεί να
απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά τους, ούτε και
το φύλο τους – αυτό είναι
κοινωνική υποκρισία.
Δυσκολεύομαι να ασπαστώ τις απόψεις ότι
οι αυτονόητες έννοιες
άνδρας και γυναίκα δεν
οφείλονται στη βιολογία,
αλλά θεωρούνται μόνο
κοινωνικές και πολιτισμικές κατασκευές.

Ο Δημήτρης Ρήγας,¨ÌÉÙ¨Ø³iØ
))ViËÑÙ{¨oÑÉ{³®
ÈÐÌ{Ì³iØÐÉÚÓÐÑ³ioÈÑ{~ÉËÑ
ÉÂÈÑÜ{~Ì³i³Ñ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎ
ÚÎÝÇÊËÒÌÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÙÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÌÆÒÕß
ÊËÆÚËØÎÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÎÓÇÝ
ÉßÞÇÔÇÒÆÚØÏÇ ¦ÛØÏÔ¬Ù¦ÓÖËØÚ
*H[OHYPUL*OHILY[ÓÁÙÇÇÖÄÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÑÒÏÔÏÑÄÚÎÝÁØÍÕÛÇÙßÔÊÁÙËÏÚÎÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÓËÚÎÔÕÏÊÏÖÕÊÏÇÑÂÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔÌÆÒÜÔÑÇÏ
ÚÎÔÉßÞÏÑÂÇÓÌÏÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇ
– Γιατί η γυναικεία σεξουαλικότητα είναι σημαντική σήμερα;
¶¦ÔÚÇÂÚÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÂÓËØÇÈÁÈÇÏÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÌÄØÜÔÌ¦ÙËÜÔÚÕßÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÁÞÕßÔÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÔÁËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÖÕß
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄËÖÎØË¦àÕßÔ
ÑÇÏÚÇÊÆÕÌÆÒÇÍßÔÇÃÑÇÙÂÓËØÇÊÏËÑÊÏÑËÃÑÇÏËßÚßÞ×ÝÚÎ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÎÇÖÄÇßÚÂÔÚÕÔÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÖÁØÇÇÖÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝ

– Είναι ακόμα μια σκοτεινή ήπειρος; Είναι πιο σύνθετη από του
άνδρα;
¶©¢ØÄÏÔÚÁÈÒËÖËÚÎÍßÔÇÃÑÇÙÇÔÙÑÕÚËÏÔÂÂÖËÏØÕÂÓËØÇ
ÁÞÕßÓËÓÏÇÍËÔÏÑÄÚËØÎÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÆÍÞßÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÌÆÒÕÑÇÏÚÎÔÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÂÚÏÝ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚËÝ®ÇÔÖØÕÚÏÓ¦ÚË¢ßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÎÇÖÄ
ÚÕß¦ÔÊØÇÑËÌÛËÃÚËÓÄÔÕÖÜÝÚÕ
ÑÕØÃÚÙÏÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÇÍ¦ÖÎÝÏÇÚÕ
ÇÍÄØÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÏÕÇÖÒ¦
ÒÒ¦àËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕß¬Õ
ÑÕØÃÚÙÏÖØÁÖËÏÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÑÇÏÔÇÙÚØÇÌËÃÖØÕÝ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß×ÝÍÃÔËÚÇÏÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇßÚÂÑ¦ÚÜÇÖÄÖÕÏËÝÙßÔÛÂÑËÝÇÔÖÇÃàËÏØÄÒÕÑÇÏÙËÖÕÏÕ
ÈÇÛÓÄÎÇÔÇÚÕÓÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÛÁÓÇÖÕßÛÇÓÇÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÙÚÕÙßÓÖÄÙÏÕ

«Αγγίζοντάς την»/ºRvxnv_¦VÓ¨o³iØÑÑÙÊØÇo¨Ò×È Ü{.ÐÌÜoÈ³ Ã->ÀX ÈoÉ{~ÊÑ¨ÑT¨ii³iØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙØ


– Το σώμα επηρεάζει τον ψυχισμό;
¶ßÚÂËÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎÙßàÂÚÎÙÎÚÕßÑÇÏØÕÆÓÇÝ¡ËÚÇÔËÜÚËØÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÄÖÜÝÚÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄ
ØËÆÓÇÚÎÝÇÖÕÊÄÓÎÙÎÝ§ÚËØÏÔÚ¦
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÛËÜØÃÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝ
ÚÕßÇÙßÔÂÛÏÙÚÕß8\LLY;OLVY`
ÖÕßËÖÎØÁÇÙÇÔÁÔÇÓÁØÕÝÚÎÝÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝÑßØÃÜÝÙÚÎ
ÙÞËÙÏÇÑÂÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÇÖÕØØÃÖÚÕßÔÚÎÔÄÖÕÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇ
ÜÝÌßÙÏÑÂÙßÔÁÖËÏÇÚÕßÁÓÌßÒÕß
Ù×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÌÆÒÕßÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÁÝÖÁØÇÔÚÎÝÈÏÕÒÕÍÃÇÝ
ÎÒÇÊÂÕÏÇßÚÕÔÄÎÚËÝÁÔÔÕÏËÝ
¦ÔÊØÇÝÑÇÏÍßÔÇÃÑÇÊËÔÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÎÈÏÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÁÝ¬àÕÆÔÚÏÛ¡Ö¦ÚÒËØ
ßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÇÙÖÇÙÚ×ÇßÚÁÝ
ÚÏÝÇÖÄÉËÏÝËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÇÏÎ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÏÁÔÇÙ×ÓÇÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙßÔÑÇÛÕØÏÙÓÄËÇßÚÕÆÑÇÏÌÆÒÕß
ÏÇÚÃÁÚÙÏÕÊÎÍÕÆÓÇÙÚËÙËÓÏÇ
ÇÖÕßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÌÆÒÕßÄÖÕßÚÕ
ÈÃÜÓÇËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÄÑÇÏÚÕÙ×ÓÇ
ÄÞÏÃÔÇÏÙÇÔÔÇÒÁÓËÄÚÏÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÙÇÝÙ×ÓÇÊËÔÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÛÄÒÕßÙÚÕÄÚÏÇÏÙÛ¦ÔËÙÚË
ÍßÔÇÃÑÇÓËÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÑÇÏÔÇ
ÚÕÇÏÙÛ¦ÔËÙÚËÇßÚÄ ÇÏÄÚÏÇÔÇÏÙÛ¦ÔËÙÚËÍßÔÇÃÑÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÙÇÝ
ËÖÏÈÒÂÛÎÑËÇÖÄÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÓË
ÖÇÚØÏÇØÞÏÑÁÝÊÕÓÁÝÑÚÒ
ÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÊËÔÙßÓÌÜÔËÃÓË
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÝÑÇÛ×Ý
ÇÔÇàÎÚËÃÚÕÔÄÎÓÇÙÚÏÝÙßÔÛÁÙËÏÝ
ÚÜÔÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔÚÕßÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ¡ÖÕØËÃ
ÙÂÓËØÇÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÔÇËÃÔÇÏÖÇØÜÞÎÓÁÔÕÚÕ
ÌØÕáÊÏÑÄÎÇÔÇÚÕÓÃÇËÃÔÇÏÓÕÃØÇ®
ÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÎÔÇÍÔÕÕÆÓËÖÒÂØÜÝ ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ÇßÚÄÛÇÙÂÓÇÏÔËËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ

Ο άνδρας φοβάται τη γυναίκα γιατί αυτή επιβεβαιώνει τον ανδρισμό του
– Μια γυναίκα που δεν έχει κατορθώσει εξελικτικά να φτάσει
στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα, δηλαδή στη σχέση με τον πατέρα,
πώς θα ζήσει ψυχικά τη ζωή της
ως σύντροφος ή ως μητέρα ακόμη;
¶ÁÓÌßÒÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÙßÔÑÇÛÕØÃàËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎËÇßÚÕÆ¬ÕÔÇÔÏ×ÛËÏÝÑÇÒ¦ÙÚÕÖËÚÙÃÙÕßÙÚÕÔØÄÒÕ
ÙÕßËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÍÏÇÓÏÇËÖÇØÑÂ
ÇÃÙÛÎÙÎËÇßÚÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÞËÚÏÙÚËÃÝÙÜÙÚ¦ÓËÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄÙÕß
ÑÇÏÓËÚÕÖÇÏÊÃÙÕßÚÕÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßàÕÆÓËÄÖÕßÄÒÇËÃÔÇÏØËßÙÚ¦ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÑÇÏ¦ÔÊØËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔËÒÒËÃÓÓÇÚÇÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÕßÝÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÔÇÁÞÕßÔ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÚÄËÃÔÇÏÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕ
ÄÒÕÏËÃÓÇÙÚËÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏ¦ÒÒÕÝÒÏÍÄÚËØÕÑÇÏ¦ÒÒÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ

– Ομοφυλοφιλία, ετεροφυλοφιλία, κατάργηση των παραδοσια-

Τις περισσότερες φορές,
πίσω από την άρνηση
των όποιων πλαισίων
βρίσκεται μια αέναη
αναζήτηση ενός τέλειου
ναρκισσιστικού εαυτού.
κών φύλων, αναζήτηση νέων, πώς
σχολιάζετε το ρεύμα της εποχής;
Η γυναίκα πόση ευθύνη έχει απέναντι στα παιδιά που μεγαλώνει;
¶©¢ØÄÏÔÚÓÇÝÒÁËÏÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏÉßÞÏÑ¦ÇÓÌÏÙËÐÕßÇÒÏÑÄÝ
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ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÑßØÃÜÝÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÛËÚÏÑÄÖÕßÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖØÄÈÒÎÓÇÙÂÓËØÇ
ÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÕÑÄÙÓÕ±ÖÕßØÍÕÃ
ÊÎÒ×ÔÕßÔÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÕÏÑÇÏÇßÚÄËÃ-

Η αφίσα ³ÈÈÐËÈÐÉÚÓÐÑ³i
oÈÑ{~ÉËÑÉÂÈÑÜ{~Ì³i³ÑVÈÚÑ
ÜÒKÉ{T¨Ñ³iåÚÊÑÑÌ³{Ø¸
ÓØ³{Ømå¨{ÜËÈÉ³ÑÂÖÒÜÜV
ÚÑÐ{ÜÊÈ~Ñ{ÙÖiÐÑ³{~ÓØÈTÑÑÜÖ³¨{ÉØVi={Ü{Ó³Ë³ÉÜ~Ñ{i
ÒÚ¨{0ÒÐÉ¨³

ÔÇÏÑÇÒÄÒÒÕÄÓÜÝÇßÚÄÑÇÏ¦ÒÒÕ
ÔÇÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÕÑÇÏÌßÙÏÑÄËÔÙßÓÌÜÔ×
ÓËÚÕØËÆÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÖÕßÚËÃÔËÏ
ÔÇÛËÜØËÃÚÕÌÆÒÕÙÇÔÁÔÇÌ¦ÙÓÇ
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ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂßÚÂ
ÎÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÃÇÑÇÏÇÖÕÊÄÓÎÙÎ
ÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔÊßÙÚßÞ×ÝÍÃÔËÚÇÏËÓÓÕÔÂÑÇÏÖÄÒÜÙÎÇÖÄÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
¢ßÙÏÑ¦ÕÑÇÛÁÔÇÝÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÄÖÜÝÛÁÒËÏÇÒÒ¦ÔÇÓÎÔ
ÇÍÔÕÕÆÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕÆÚË
ÑÇÏÚÎÔËÔÊËÞÄÓËÔÎÖÇÛÕÒÕÍÃÇ¬ÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔ
¦ØÔÎÙÎÚÜÔÄÖÕÏÜÔÖÒÇÏÙÃÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÓÏÇÇÁÔÇÎÇÔÇàÂÚÎÙÎËÔÄÝ
ÚÁÒËÏÕßÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÕÆËÇßÚÕÆËÔÄÝ
ËÇßÚÕÆÞÜØÃÝÄØÏÇÖÕßÚÇÛÁÒËÏÄÒÇ

ÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙÚËØÎÛËÃÚÃÖÕÚÇ
ßÚßÞ×ÝÙÂÓËØÇÊËÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÕÔ¦ÔÊØÇÕÆÚËÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÓËÚÕÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÚØÄÖÕÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÔÕÎÚÄÖÜÝÕ¦ÔÊØÇÝÊÏÇÛÁÚËÏ
ÛÎÒßÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ®ÑÇÏÎÍßÔÇÃÑÇ
ÇØÙËÔÏÑ¦®ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÇØÑËÃÔÇ
ÙßÍÑØÕÚÕÆÔÓÏÇÙÚÇÛËØÂÑÇÏÙßÔËÑÚÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÍ×ßÏÕÛËÚ×ÁÔÇÔÛÎÒßÑÄØÄÒÕ
ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÇÌÕÆÙÇÔÉßÞÇÔÇÒßÚÂÝÖËØÏÁÞÜ®ÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓÕßÚÕËØ×ÚÎÓ¦ÙÇÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÕÖÄÙÎËßÛÆÔÎÁÞËÏÎÍßÔÇÃÑÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÓËÍÇÒ×ÔËÏÛÇÁÒËÍÇÄÙÎËßÛÆÔÎËÃÞÇÔÑÇÏ
ÇßÚÕÃÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙÇÔËÑËÃÔÎÂÓËØÇÈÒÁÖÕßÓËÖÇÏÊÏ¦ÔÇÓËÍÇÒ×ÔÕßÔ
ÖÇÏÊÏ¦ ÇÏÊËÔÓÏÒ¦ÜÓÄÔÕÍÏÇÚÏÝ
ÓÎÚÁØËÝÑÇÏÓËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÚÕÃÊÏÕ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÔÓËØÜÚ¦ÚËÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÓÎÚÁØÇÙËÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖ×ÝÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÛÇÙÇÝÁÒËÍÇ

ÖÜÝÊËÔÓÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÕÏÏÊËÕÒÕÍÃËÝÓËÃÝÊÏÇÒÁÍÕßÓËÚÏÝÏÊËÕÒÕÍÃËÝÖÕßÓÇÝÚÇÏØÏ¦àÕßÔÔÓÏÇ
ÓÎÚÁØÇÁÔÇàËßÍ¦ØÏËÃÔÇÏ×ØÏÓÕÇÔ
ÁÞÕßÔÓÏÇÑÇÒÂÙÞÁÙÎÓËÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÓËÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÓË
ÇÍ¦ÖÎÛÇÁÞÕßÔÚÎÙÜÙÚÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÑÇÏËÏÝÚÕÇÔÇÒÕÍÕÆÔÙÚÕßÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßÝ

– Η γνώση της γυναίκας για τη
σεξουαλικότητά της θα επηρεάσει την ανδρική σεξουαλικότητα;
¶¢ÕÈ¦ÚÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝÚÕÛËØÏÄÑÇÏ
ÚÕÛËØÏÄÚÕÔÏ¦ÔÔÎßÚÄÈÁÈÇÏÇ
ÊËÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝ×ØÏÓÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÄÔÕÖÕßÇßÚÕÃËÃÔÇÏÙÖ¦ÔÏÕÏ©¦ÔÊØÇÝÌÕÈ¦ÚÇÏÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÍÏÇÚÃÇßÚÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÂÄÞÏÚÕÔ
ÇÔÊØÏÙÓÄÚÕß¡ÏÇ×ØÏÓÎÍßÔÇÃÑÇ
ÙßÓÌÏÒÏÜÓÁÔÎÓËÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÛÇÈÕÎÛÕÆÙËÑÇÏÚÕÔ¦ÔÊØÇ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÙßÞÔ¦
àËÏÓÁÙÇÚÕß
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